
ARTUR KOROBOWICZ (1938–2017) 
– WSPOMNIENIE O UCZONYM

  
21 czerwca 2017 r. zmarł Artur Korobowicz, profesor zwyczajny dr hab. na Wy-

dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; odszedł od nas 
w wieku 79  lat. Żył i  tworzył na Lubelszczyźnie: urodził się w powiatowym mieście 
Kraśniku 24 kwietnia 1938 r., gdzie też pobierał nauki szkolne, zaś studia prawnicze 
ukończył w 1961 r. w Lublinie na UMCS. Już w czasie studiów wykazywał duże zain-
teresowanie naukami historycznoprawnymi i na seminarium profesora Józefa Mazur-
kiewicza pilnie zgłębiał tajniki rzetelnego warsztatu naukowego, a efekty swoich pierw-
szych badań jeszcze jako student opublikował w „Studenckich Zeszytach Prawniczych” 
(1960, z. 1, s. 81-100). Aktywnie działał w ruchu studenckim – Zrzeszeniu Studentów 
Polskich. Zatrudniony bezpośrednio po ukończeniu studiów w Katedrze Historii Pań-
stwa i Prawa Polskiego na Wydziale Prawa UMCS początkowo badał dzieje sądów i pra-
wa na Lubelszczyźnie (tu m.in. wyróżnia się rozprawa Sąd ormiański w Zamościu…), 
by wkrótce znacznie poszerzyć pole swoich badań na obszar całego byłego Królestwa 
Polskiego, tzw. Kongresówki. Doktoryzował się (11 stycznia 1967 r.) na podstawie dy-
sertacji Stanowisko prawne obrządku greckounickiego w Królestwie Polskim 1815–1875 
(promotor: prof. J. Mazurkiewicz). Kontynuowany w następnych latach temat Kościoła 
greckounickiego na ziemiach polskich w XIX stuleciu przyniósł ustalenia i spostrze-
żenia bardzo ważne dla nauki historii prawa. Pozostając na obszarze XIX-wiecznego 
Królestwa Polskiego i byłego Królestwa Polskiego, zwrócił zainteresowanie naukowe 
na problemy sądownictwa polskiego tamże. Jak na starą, dobrą szkołę naukową przy-
stało, habilitował się w 1976 r. na podstawie dorobku naukowego oraz monografii Re-
forma ustroju sądownictwa w Królestwie Polskim po 1863 r. Przygotowanie i treść (Lublin 
1976). Powołany (1977) na stanowisko docenta, w rok później otrzymał kierownictwo 
Zakładu (później Katedry) Historii Państwa i Prawa i piastował tę ważną funkcję przez 
trzydzieści lat, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego (2008). Ponadto pełnił funkcję 
dyrektora Instytutu Historii Państwa i Prawa (1982–1987, 1998–2008) oraz stanowisko 
prodziekana Wydziału Prawa i Administracji (1978–1981). 

Wspomnianą monografią, wraz z serią artykułów naukowych na temat sądow-
nictwa w Królestwie Polskim, a wszystko wsparte na nieznanych materiałach archi-
walnych z archiwów polskich i rosyjskich, Artur Korobowicz wniósł do nauki trwały 
wkład. Do końca życia oraz później ma i  będzie miał opinię wybitnego i głównego 
znawcy historii wymiaru sprawiedliwości w zaborze rosyjskim. Nie przypadkiem za-
proszony został w skład renomowanego zespołu badaczy, by przygotował część wiel-
kiej syntezy Historii państwa i prawa Polski, pod ogólną redakcją profesora Juliusza 
Bardacha (Warszawa 1981). Arturowi Korobowiczowi powierzono napisanie do tego 
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wielkiego dzieła dwóch podrozdziałów i  ten oczywiście zadanie to wykonał. Jeden 
podrozdział dotyczył Księstwa Warszawskiego i  chociaż nosi tytuł „sądownictwo”, 
to jednak obejmuje – oprócz ustroju sądów - także prokuraturę, adwokaturę, nota-
riat, wraz z administracją resortu. Drugi z podrozdziałów oczywiście dotyczy Kró-
lestwa Polskiego w okresie od 1815 do 1863 roku i analogicznie jak w odniesieniu 
do Księstwa traktuje temat szeroko. Szczególnie opracowanie dotyczące sądownictwa 
w Królestwie Polskim było niewątpliwie pionierskie. 

Badania nad organizacją i  funkcjonowaniem sądownictwa w  Królestwie Polskim 
Artur Korobowicz kontynuował w  odniesieniu do  następnych, po  reformie z  1876 r., 
dziesięcioleci, aż do I wojny światowej. Poprowadził je do końca panowania Rosji nad by-
łym już Królestwem Polskim, do 1915 r., kiedy to w wyniku ofensywy niemieckiej i klęsk 
rosyjskich tereny polskie dostały się spod rosyjskiej pod niemiecką okupację. Podsumo-
waniem tych badań stała się monografia Sądownictwo Królestwa Polskiego 1876-1915 
(Lublin 1995). Oprócz omówienia ustroju sądów oraz innych instytucji z szeroko rozu-
mianego resortu sprawiedliwości, Artur Korobowicz interesująco przedstawił sylwetki 
sędziów, a zwłaszcza znakomicie zarysował politykę rusyfikacyjną caratu w obszarze wy-
miaru sprawiedliwości. Pokazał, jak odrębność prawa cywilnego, w znacznym stopniu 
proweniencji francuskiej z doby Księstwa Warszawskiego, hamowała postępy rusyfikacji 
w wydziałach cywilnych sądów. Profesor nadzwyczajny UMCS od 1991 r. Artur Korobo-
wicz otrzymał tytuł naukowy profesora w 1996 r. na postawie wskazanej tutaj monografii. 

Wielkim przedsięwzięciem natury organizatorskiej w nauce stała się realizacja 
przez Artura Korobowicza zredagowania prawie wszystkich (wszystkich historycz-
nych) tekstów wielu autorów w  monumentalnym wydawnictwie z  okazji 90-lecia 
Sądu Najwyższego – Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. Historia i  współcze-
sność. Księga jubileuszowa 90-lecia Sądu Najwyższego 1917-2007, Toruń 2007. Sam 
redaktor napisał do tomu obszerną rozprawę o sądach najwyższych na ziemiach pol-
skich w XIX wieku. 

Nie pora, by  omawiać wszystkie prace Zmarłego. Pominąć wszak nie można 
dokonań Artura Korobowicza w zakresie tworzenia pomocy dydaktycznych. Datują 
się one jeszcze od 1970 r., kiedy to wspólnie ze  swoim szefem przygotował skrypt 
dla studentów. Był współautorem zgrabnie napisanej książeczki, zawierającej też tek-
sty źródłowe, pt. Zarys dziejów konstytucjonalizmu polskiego (Lublin 1996). Na plan 
pierwszy wybija się zaś napisana wspólnie z Wojciechem Witkowskim Historia ustro-
ju i prawa polskiego (1772–1918 (Wolters Kluwer), która doczekała się pięciu wydań 
(ostatnie w 2012 r.). To oryginalne dzieło o dużych walorach dydaktycznych. 

Poza 30-letnim kierowaniem Katedrą, Artur Korobowicz był dyrektorem Instytutu 
Historii i Teorii Prawa, prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UMCS, członkiem 
Komitetu Redakcyjnego renomowanego „Czasopisma Prawno-Historycznego”, w latach 
1990–2000 był przewodniczącym Wydziału I Nauk Humanistycznych Lubelskiego To-
warzystwa Naukowego, w 2000 r. został wybrany wiceprezesem LTN, zaś w 2008 r. pre-
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zesem tego towarzystwa, a potem jeszcze wybierany był na to stanowisko dwukrotnie. 
W  latach 2001–2005 piastował funkcję sędziego Trybunału Stanu. Odznaczony został 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Artur Korobowicz był promotorem pięciu doktoratów, pod Jego naukową opie-
ką powstały cztery habilitacje. Miałem zaszczyt być recenzentem jednego doktoratu, 
dwóch habilitacji i jeszcze trzeciej w tymże Instytucie, pisałem także opinie do tytułu 
profesorskiego Artura oraz jeszcze jedną w Jego Instytucie, jak też opinie na stano-
wisko profesora uniwersyteckiego. Artur pisał recenzję mojego doktoranta. Zbliżyło 
nas to  do siebie; bywaliśmy u  siebie w  domu; miałem zaszczyt poznać znakomitą 
Małżonkę Profesor Elżbietę. 

Niespodziewane odejście mojego Przyjaciela Artura napawa mnie głębokim 
smutkiem. Mimo dzielącej nas odległości mierzonej w  kilometrach między Lubli-
nem a Katowicami/Sosnowcem – zawodowo przez lat kilkadziesiąt szliśmy wspólną 
drogą; w sprawach zawodowych zawsze dobrze rozumieliśmy się.

Będzie mi Go brakowało. Będzie Go brakowało nam wszystkim – historykom 
prawa. 

Cześć Jego pamięci! 

      Adam Lityński 


