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Recenzja
A. Klein, Elementy zobowi¹zaniowego stosunku prawnego,
red. nauk. P. Machnikowski, wyd. 3 popr. i uzup.,
Wroc³aw 2005, s. 199
Ksi¹¿ka Alfreda Kleina jest w pe³nym tego s³owa znaczeniu dzie³em
naukowym, z którym ka¿dy cywilista musi siê spotkaæ w polskiej doktrynie prawa cywilnego. Stanowi niezwyk³y wk³ad w dorobek nauki prawa.
Przy tej okazji warto przypomnieæ sylwetkê Wielkiego Autora.
A. Klein by³ wieloletnim profesorem Instytutu Prawa Cywilnego
Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Wroc³awskiego, kierownikiem Zak³adu Prawa Obrotu Uspo³ecznionego. Jako nauczyciel akademicki stawa³ studentom wysokie wymagania, a jednoczenie by³ ich troskliwym opiekunem.
By³ moim Mistrzem, przewodnikiem po g¹szczach prawa, u Niego
pisa³em doktorat, On te¿ wprowadzi³ mnie do Rejenta, pisma, które na
pocz¹tku lat 90-tych XX w. zaistnia³o na rynku wydawniczym. Jego
seminaria magisterskie i doktoranckie cieszy³y siê wielkim uznaniem. Profesor budzi³ szacunek zarówno w ¿yciu codziennym, jak i w pracy dydaktycznej i naukowej.
Zarówno ja, jak i wielu moich kolegów zawdziêczamy Mu bardzo
wiele. O sobie mogê powiedzieæ, ¿e nigdy o tym nie zapominam, dlaczego
te¿ z wielk¹ przyjemnoci¹ polecam Pañstwu ksi¹¿kê Elementy zobowi¹zaniowego stosunku prawnego, bêd¹c¹ w istocie rzeczy rozpraw¹
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doktorsk¹ Profesora, obronion¹ na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wroc³awskiego w 1961 r.
Zanim jednak przedstawiê treæ tego opracowania, pragnê nawi¹zaæ
do zamieszczonych jako S³owo wstêpne uwag prof. dr hab. E. Gniewka, który w kilku s³owach oddaje czeæ Wielkiemu Mistrzowi wroc³awskiej cywilistyki. Wyjania te¿ sens i cel wznowienia tego dzia³a, które
sta³o siê, zw³aszcza w ostatnich latach, nieosi¹galne na rynku prawniczym, mimo ¿e by³o w niewielkim nak³adzie dwukrotnie wznawiane.
Swoistego merytorycznego wprowadzenia do tej ksi¹¿ki dokona³
dr Piotr Machnikowski, który jednoczenie czuwa³ nad tym, by jej treæ
zosta³a zaktualizowana pod wzglêdem merytorycznym i naukowym.
W rozdziale O Elementach zobowi¹zaniowych stosunku prawnego
A. Kleina P. Machnikowski opisuje warunki, w jakich powsta³a monografia, nie zapomina te¿ o jej recenzentach, którymi byli: prof. K. Przyby³owski z Uniwersytetu Jagielloñskiego i prof. F. Longchamps de Bérier
z Uniwersytetu Wroc³awskiego. Obaj znamienici uczeni stwierdzili, ¿e
przed³o¿ona praca nie tylko spe³nia, ale przewy¿sza wymagania stawiane
rozprawom doktorskim, a uczestnicy posiedzenia postulowali jej opublikowanie (s. 10). Praca zosta³a nagrodzona przez Ministra Sprawiedliwoci jako najlepsza praca doktorska z dziedziny prawa s¹dowego.
Przy rekomendowaniu tego dzie³a wspó³czesnym prawnikom nasuwaj¹ siê zasadnicze pytania, czy jest sens odgrzebywaæ monografie
teoretyków prawa cywilnego z zupe³nie innej epoki, czy minione czterdziestolecie nie wp³ynê³o w sposób zasadniczy na aktualnoæ tez, spostrze¿eñ, opinii i pogl¹dów Autora. Takie i podobnie pytania stawia P. Machnikowski (s. 11), ja równie¿ zastanawia³em siê nad tym, ale nie znalaz³em
jednoznacznej odpowiedzi. Nasuwa siê jednak oczywista refleksja, ¿e bez
siêgania do korzeni prawa, a zw³aszcza dorobku teorii prawa cywilnego,
jestemy ubo¿si o ustalenia wybitnych cywilistów, do których bez w¹tpienia nale¿y Profesor. Czy zatem wypada z tego rezygnowaæ, czy nie
zag³êbiæ siê w refleksje, ustalenia, analizy i syntezy znamienitego Autora?
S¹dzê, ¿e aby byæ dobrze przygotowanym do prowadzenia dydaktyki
prawa, jego stosowania w praktyce cywilistycznej, niezbêdne jest posiadanie odpowiedniego zaplecza teoretycznego, bo przecie¿ wiedza to kapita³,
z którego czerpiemy wszyscy, niezale¿nie od tego, czy dzieje siê to na
uczelni, czy te¿ na wokandzie s¹dowej. Wielcy uczeni zawsze podkrelali,
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¿e dydaktyka jest najlepszym ze sposobów, w jaki teoretyczna wiedza
prawnicza s³u¿y ¿yciu (...).
Czy zatem warto skorzystaæ z dzie³a A. Kleina, by wzbogaciæ swoj¹
wiedzê, intelekt, odbyæ podró¿ po g³êbinach prawa cywilnego? Jest to
pytanie, na które powinien odpowiedzieæ ka¿dy, kogo interesuj¹ wizje
teoretyka prawa, Jego wysi³ek intelektualny, twórczy niepokój i osi¹gniête
rezultaty. Wszystko to znajduje siê w recenzowanej pracy, któr¹ syntetycznie omawia P. Machnikowski, przybli¿aj¹c czytelnikowi to, co dzie³o
zawiera (s. 12-16). Charakteryzuje przy tej okazji poszczególne rozdzia³y,
podaj¹c najistotniejsze ich treci, których rozwiniêcie znajduje siê w recenzowanej ksi¹¿ce.
Ju¿ sama lektura tego wprowadzenia dowodzi, ¿e mamy do czynienia
z dzie³em wybitnym, niezwyk³ym w swej treci, ksi¹¿k¹ trudn¹, bêd¹c¹
wyzwaniem dla cywilistów intelektualistów, dla dydaktyków analityków
i badaczy teorii prawa cywilnego. Jest to tak¿e monografia adresowana
do praktyków prawa, a zw³aszcza polskich notariuszy, którzy na co dzieñ
trafiaj¹ na ciê¿kie przypadki cywilistyczne, obejmuj¹ce zarówno instytucje prawa rzeczowego, jak i zobowi¹zaniowego. W tej sferze Profesor
to Mistrz niedocigniony.
Ksi¹¿ka A. Kleina dzieli siê na g³ówne rozdzia³y, w których Autor,
wychodz¹c od ogólnej charakterystyki zobowi¹zaniowego stosunku
prawnego, idzie w g³¹b tej problematyki, analizuje rodzaje elementów
zobowi¹zaniowego stosunku prawnego, znaczenie sposobu okrelenia
struktury zobowi¹zaniowego stosunku prawnego dla przeprowadzenia
niektórych podzia³ów umów, stosunków zobowi¹zaniowych i wiadczeñ
(s. 75-121). Dla cywilistów szczególnie interesuj¹cy jest rozdzia³ III, gdy¿
obejmuje takie kwestie, jak podzia³ wiadczeñ na rodzaje, na wiadczenia
podzielne i niepodzielne, podzia³ umów na odp³atne i darme, jednostronne
i dwustronnie zobowi¹zuj¹ce oraz wzajemne, które tak¿e dzieli, omawia
i charakteryzuje, operuj¹c przy tym rozlicznymi przepisami prawa cywilnego, opartymi na pogl¹dach doktryny polskiej i obcej. W rozdziale tym
znajduje siê dokonany przez Autora podzia³ wiadczeñ na jednorazowe
i ci¹g³e oraz przeprowadzone odpowiednie podzia³y zobowi¹zaniowych
stosunków prawnych.
W recenzowanym opracowaniu nie ma klasycznego zakoñczenia, co
mo¿e stanowiæ pewien mankament, choæ z drugiej strony ma siê wra-
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¿enie, ¿e myli Autora biegn¹ dalej, do nastêpnych zagadnieñ, nie mo¿na
ich tak po prostu zahamowaæ, by podsumowaæ dotychczasowe rozwa¿ania. Ten, kto zna³ prof. A. Kliena doskonale wiedzia³, ¿e Profesor by³
Cz³owiekiem-Wizjonerem Prawa, dla którego nie by³o rzeczy (ani teorii)
niemo¿liwych, On widzia³ to, co dla wielu by³o nieosi¹galne, niewyobra¿alne, wrêcz abstrakcyjne. Nie dziwi mnie zatem, ¿e Profesor nie zdoby³
siê na podsumowanie swoich uwag. Nigdy nie poprzestawa³ na rozpatrywaniu zagadnieñ z jednej tylko strony, zawsze analizowa³ instytucje
prawa cywilnego w pionie i poziomie. Ws³uchiwanie siê w Jego pogl¹dy
by³o (i jest) niezwyk³¹ przygod¹ intelektualn¹, szalenie trudn¹, gdy¿ ³atwo
by³o siê zgubiæ w tej przestrzeni, w jakiej porusza³ siê.
Uwa¿am, ¿e warto skorzystaæ z tego opracowania, gdy¿ zapewni ono
czytelnikom podró¿ w nieznane zak¹tki prawa cywilnego, porazi swym
specyficznym jêzykiem, uzmys³owi przydatnoæ dzie³a nie tylko dla nauki,
ale i dla praktyki. Ksi¹¿kê tê poleciæ mo¿na równie¿ wybitnym studentom
prawa, którzy zg³êbiaj¹c wiedzê powinni skorzystaæ z dydaktycznych
i naukowych osi¹gniêæ Profesora  Mistrza Polskiej Cywilistyki. A. Klein
by³ i jest niekwestionowanym autorytetem. Nie oznacza to, ¿e Jego pogl¹dy
mia³y samych zwolenników. Wprost przeciwnie, Profesor nale¿a³ do grupy
kontestacyjnej, zajmowa³ czêsto stanowisko odrêbne od pozosta³ych
uczonych, ale znajdowa³ te¿ sojuszników, szczególnie we wspó³czesnej
doktrynie prawa cywilnego.
Ksi¹¿ka posiada bogate zaplecze warsztatowe, na jej koñcu znajduj¹
siê liczne przypisy (566), wykaz skrótów i bibliografia.
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