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Profesor Marian Lech Klementowski urodzi! si" 19 kwietnia 1943 r. w Ustia-

nowej w powiecie Ustrzyki Dolne. Pochodzi! z rodziny inteligenckiej � ojciec jego 

by! s"dzi#, a matka nauczycielk#. Matur" uzyska! w I Liceum Ogólnokszta!c#cym 
im. Stanis!awa Konarskiego w Rzeszowie w 1960 r. W tym$e roku rozpocz#! studia 

prawnicze w Uniwersytecie Marii Curie-Sk!odowskiej, które uko%czy! pi"& lat pó'-
niej z wynikiem bardzo dobrym. Ju$ w trakcie nauki uniwersyteckiej ujawni! wyra'-
ne zainteresowanie histori# prawa, zw!aszcza powszechn#, uczestnicz#c w semina-

rium prowadzonym przez doc. dr. hab. Witolda Sawickiego, wybitnego znawc" 

dawnego prawa, szczególnie w kr"gu niemieckiego (redniowiecza. Pod jego 

kierunkiem przygotowa! prac" magistersk# w 1965 r. zatytu!owan# Zemsta le-

galna jako forma wymiaru sprawiedliwo ci!w!pa"stwie!niemieckim!za!panowania!

dynastii saskiej (919�1024). Po uko%czeniu studiów w latach 1965�1967 odby! 
aplikacj" s#dow# i w 1967 r. z!o$y! egzamin s"dziowski. 

Od pa'dziernika 1965 r. rozpocz#! w UMCS prac" naukowo-dydaktyczn#, 
w ówczesnej Katedrze Powszechnej Historii Pa%stwa i Prawa kierowanej przez 

doc. dr. hab. W. Sawickiego. Z dyscyplin# t# zwi#za! si" M.L. Klementowski na 

sta!e, cho& sama Katedra ulega!a kolejnym przekszta!ceniom organizacyjnym 
oraz personalnym. Przeszed! kolejne stopnie akademickiej kariery � od asystenta 

sta$ysty po stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS, ostatnio w Katedrze 

Historii Pa%stwa i Prawa. Naukowo debiutowa! M.L. Klementowski w 1968 r. 
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artyku!em po(wi"conym ograniczeniu zemsty przez prawo niemieckich pokojów 
ziemskich od XI do po!owy XIII w. opublikowanym w Annales UMCS. W czerwcu 

1973 r. odby!a si" na Wydziale Prawa i Administracji UMCS obrona jego roz-

prawy doktorskiej pt. Wymiar sprawiedliwo ci!karnej!wed#ug!prawa!niemieckich!

pokojów!ziemskich!w!XI!� do!po#owy!XIII!wieku. Napisa! j# pod kierunkiem doc. 

dr. hab. W. Sawickiego, który zmar! w maju 1973 r., a formalnie funkcj" promo-

tora przej#! prof. dr hab. Jan Malarczyk. Recenzentami w przewodzie doktor-

skim byli profesorowie Wojciech Maria Bartel z Uniwersytetu Jagiello%skiego 

oraz Leszek Winowski z Uniwersytetu Wroc!awskiego. 

Od lat 70. ub. wieku centralnym obszarem badawczym profesora M.L. Kle-

mentowskiego pozostawa!y dzieje prawa karnego zarówno materialnego, jak i pro-

cesowego epoki (redniowiecza oraz pocz#tków czasów nowo$ytnych do XVI 
stulecia, zw!aszcza w pa%stwa niemieckich, na rozleg!ym obszarze ówczesnej 

Rzeszy. W tej mierze jego studia charakteryzowa!y si" zawsze solidn# podstaw# 
'ród!ow#, z g!"bokimi analizami pokojów ziemskich (Landfrieden) na czele. 

W miar" up!ywu czasu poszerza! swój kr#g badawczy zarówno w sensie rzeczo-

wym, jak i terytorialnym, obejmuj#c praktycznie ca!# Europ". St#d uj"cie po-

równawcze sta!o si" mocn# stron# jego prac naukowych. Obok studiów stricte 
prawno-karnych zw!aszcza w sferze (redniowiecznych poj"& przest"pstwa oraz 

kary publicznej M.L. Klementowski zaj#! si" problematyk# gwarancji ochrony 
osobistej w (redniowiecznych prawach europejskich. W tym drugim polu ba-

dawczym wnikliwe i szczegó!owe badania doprowadzi!y go do opublikowania 

ksi#$ki pt. Studia!nad!kszta#towaniem!si$!gwarancji!ochrony!wolno ci!osobistej 

w! pa"stwie! niemieckim! (X�XIV wiek), Lublin 1994, s. 251, b"d#cej rozpraw# 
habilitacyjn#. W studium tym, opartym na gruntownej bazie 'ród!owej, podj#! pro-

blem nieopracowany w literaturze naukowej polskiej ani obcoj"zycznej, zw!aszcza 

niemieckiej. Przekonywaj#co sformu!owa! tez", i$ pocz#tków powszechnej zasady 

nietykalno(ci osobistej i innych gwarancji wolno(ciowych doszuka& si" ju$ nale$y w 
prawie (redniowiecza, a nie dopiero w doktrynach prawnych wieku O(wiecenia. 

Stopie% naukowy doktora habilitowanego M.L. Klementowski uzyska! 30 li-
stopada 1994 r. na podstawie uchwa!y Rady Wydzia!u Prawa i Administracji 
UMCS. Recenzje w przewodzie habilitacyjnym przygotowali profesorowie Adam 

Lity%ski z Uniwersytetu )l#skiego, Kazimierz Orzechowski z Uniwersytetu 

Wroc!awskiego oraz Artur Korobowicz z UMCS. Od razu dodajmy, i$ w pi"& 
lat pó'niej *od 1 pa'dziernika 1998 r.) dr hab. M.L. Klementowski otrzyma! 
stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS. 

Zgodnie podkre(lali recenzenci dorobku naukowego M.L. Klementowskie-

go, i$ efekty badawcze jego studiów nad (redniowiecznym prawem karnym 

udowodni!y, i$ by! on wytrawnym badaczem tej epoki, swobodnie poruszaj#cym 
si" w skomplikowanej i obszernej problematyce. Opracowania jego przynosi!y 

bowiem nie tylko liczne nowe ustalenia, g!"bokie oraz precyzyjne, poszerzaj#ce 
nasz# znajomo(& ówczesnego prawa i procesu karnego, ale te$ zawiera!y wyra'-



Pro memoria 144 

ne tre(ci teoretyczne id#ce w stron" syntez oraz jednoznacznych tez naukowych. 

Lapidarnie i celnie warto(& publikacji Profesora ocenia! Adam Lity%ski: �bez 
prac Klementowskiego nikt nie mo$e dzisiaj w Polsce pisa& o prawie karnym (re-

dniowiecza, niezale$nie od terytorium, którym si" zajmuje�. Doda& trzeba, i$ roz-

prawy M.L. Klementowskiego, na ogó! obszerne i zawsze pog!"bione 'ród!owo, 
wzbudzi!y zainteresowanie w nauce niemieckoj"zycznej i dzi"ki publikacjom 

zarówno w polskich czasopismach w j"zyku niemieckim, jak i w Zeitschrift der 

Savigny-Stiftung!für!Rechtsgeschichte wesz!y do obiegu mi"dzynarodowego. 

Podejmowa! równie$ profesor M.L. Klementowski zagadnienia historii 

dawnego prawa polskiego. Pocz#tek tym zainteresowaniom da! artyku! o znie-

sieniu tortur w Polsce *we wspó!autorstwie z E. Skr"towiczem+ oraz interesuj#ce 
prace o s#downictwie w Ordynacji Zamojskiej. Problematyce ustroju, norm praw-

nych i kultury prawnej regionu zamojskiego w Polsce szlacheckiej po(wi"ci! 
M.L. Klementowski kolejne publikacje. Pisa! 'ród!owo i erudycyjnie o wymiarze 
sprawiedliwo(ci w Ordynacji Zamojskiej, o relacjach mi"dzy instytucjami ordynac-

kimi a Akademi# Zamojsk#, jak równie$ o sejmikach che!mskich w XVII stule-

ciu. Studia te, oprócz niew#tpliwych warto(ci regionalnych, w istotny sposób 
wzbogaci!y nasz# wiedz" i mia!y wymiar szerszy, ogólnopolski, a ponadto po-

dobnie jak instytucje prawne pa"stwa zamojskiego stanowi!y wa$ki fragment 
rzeczywisto(ci ustrojowo-prawnej dawnej Rzeczypospolitej. Wystarczy przy-

pomnie& Akademi" Zamojsk# b"d#c# tak d!ugo, obok Krakowskiej, funkcjonu-

j#c# szko!# wy$sz# i jej rol", zw!aszcza na wschodzie Polski, w kszta!ceniu 

prawników. W 2002 r. ukaza!a si" Bazylego Rudomicza Efemeros, czyli Dia-

riusz!prywatny!pisany!w!Zamo ciu!w! latach!1656�1672. To du$e dwutomowe 
wydawnictwo 'ród!owe, licz#ce !#cznie blisko 1000 stron, by!o efektem i(cie 
benedykty%skiej pracy dwóch autorów: M.L. Klementowskiego (opracowanie 

historyczne i historyczno-prawne+ oraz W!adys!awa Frocha *przek!ad z j"zyka 
!aci%skiego i opracowanie filologiczne).  

Wysi!ek godny podziwu i najwy$szego uznania � jak pisa! o nim A. Lity%-
ski � efekt naukowy powa$ny: wzorowo wydany ogromny diariusz, naukowo 

opracowany, sta! si" na zawsze pomnikiem prawa, polityki, obyczajów, po-

wszechnie dost"pny historykom. 
Sylwetce Bazylego Rudomicza i jego dzia!alno(ci w Zamo(ciu po(wi"ci! 

te$ M. Klementowski ró$norakie rozprawki szczegó!owe. 
W ostatnich latach prof. M.L. Klementowski twórczo pracowa!, publikuj#c 

w uprawianych przez siebie obszarach badawczych, m.in. w rekapitulacyjnym 

studium po(wi"conym kszta!towaniu si" gwarancji ochrony wolno(ci osobistej 
w (redniowieczu i nowo$ytnej Europie, jak te$ zajmuj#c si" w tych$e czasach 
ciekaw# problematyk# odpowiedzialno(ci karnej zwierz#t. Szereg jego opraco-

wa% o charakterze przekrojowym, dotycz#cych zagadnie% zemsty prywatnej 

oraz kar publicznych, jak te$ studiów nad s#downictwem i prawem w Ordynacji 

Zamojskiej w XVI�XVIII w. pozosta!o w maszynopisie. 
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W akademickiej pracy dydaktycznej M.L. Klementowski prowadzi! zaj"cia 

z powszechnej historii pa%stwa i prawa *w swoim czasie historii ustroju Polski 

na tle powszechnym) we wszystkich formach kszta!cenia: od &wicze% poprzez 
wyk!ady do proseminariów i seminariów magisterskich. By! nauczycielem aka-

demickim niezwykle odpowiedzialnie traktuj#cym swoje obowi#zki dydaktyczne, 

rzetelnym i przyjaznym studentom, umiej"tnie przekazuj#cym m!odzie$y bogat# 

wiedz". Na swoje seminaria przyci#ga! propozycjami rozleg!ej tematyki prac magi-

sterskich, si"gaj#cych wydarze% XX stulecia i wi#$#cych zagadnienia historyczno-

prawne z ogólnymi dziejami pa%stw i spo!ecze%stw (Niemcy, Rosja sowiecka, pol-

skie Kresy Wschodnie+. Pod jego kierunkiem powsta!o blisko 300 prac magister-

skich. Wspó!dzia!a! te$ z sekcj# historyczno-prawn# Ko!a Naukowego Prawni-

ków Studentów w organizacji sympozjów naukowych. Ukoronowaniem do-

(wiadcze% dydaktycznych sta! si" wydany podr"cznik jego autorstwa pt. Po-

wszechna historia ustroju w Wydawnictwie Naukowym PWN (Warszawa 2012) 

w ramach serii naukowej pod red. prof. dr. hab. Mariana Kallasa. Licz#ce 735 stron 

dzie!o zawiera dzieje ustrojów pa%stwowych od upadku zachodniego cesarstwa 

rzymskiego po system pa%stwowy Niemiec, ZSRR i Francji po II wojnie (wia-

towej. Obejmuje terytoria Francji, Anglii, Niemiec, w tym Prus i Austrii, Rosji 

oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, a tak$e ekspansji kolonialnej tych mo-

carstw. Cechuje go uj"cie instytucjonalne, !#cznie z przedstawieniem dynamicz-

nego rozwoju historycznego, oparcie tre(ci na wynikach najnowszych ustale% 
naukowych, a tak$e nale$yte uwypuklenie problematyki zarówno pa%stwa kon-

stytucyjnego, jak i re$imów totalitarnych w XX wieku. Dzi"ki temu spotka! si" 
z dobra ocen# i $yczliwym przyj"ciem w (rodowisku historyków ustroju i pra-

wa. Nie bez podstaw mo$na s#dzi&, i$ podr"cznik autorstwa M.L. Klementow-

skiego zaj#! istotne miejsce w kanonie ksi#$ek akademickich. 
Prowadzi! te$ prof. M.L. Klementowski seminarium doktorskie. W jego 

ramach by! promotorem czterech rozpraw, a sfinalizowania kolejnej, pi#tej, ju$ 
pozytywnie zrecenzowanej, niestety nie doczeka!. 

/#cznie w dorobku naukowym pozostawi! blisko 50 prac naukowych. Jest 

to dorobek znacz#cy, zwa$aj#c wieloletnie problemy zdrowotne i zwi#zane z 
tym liczne przeciwno(ci losu w toku czynnej pracy zawodowej. Za sw# dzia!al-

no(& odznaczony zosta! Br#zowym Krzy$em Zas!ugi *1983+, a nast"pnie Z!otym 
Krzy$em Zas!ugi *1987+, jak te$ Z!ot# oraz Honorow# Odznak# Centralnego 
Zwi#zku Spó!dzielczo(ci Budownictwa Mieszkaniowego. 

Z ko%cem roku akademickiego 2012;2013 profesor Marian Lech Klemen-

towski przeszed! na zas!u$on# emerytur", nie zrywaj#c jednak wi"zi z UMCS i 
Katedr# Historii Pa%stwa i Prawa. 

Zmar! 27 listopada 2013 r. i pochowany zosta! w Rzeszowie. 

 

Wojciech Witkowski 

 


