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JAN PIOTR PRUSZY¡SKI
1941-2008

wspomnienie

Z wielkim ˝alem przyj´liÊmy
wiadomoÊç, ˝e po d∏ugiej

i ci´˝kiej chorobie, dnia 11 kwiet-
nia 2008 r. zmar∏ prof. zw. dr
hab. nauk prawnych Jan Pru-
szyƒski.

Jan Pruszyƒski, herbu Ra-
wicz, urodzi∏ si´ 12 maja 1941 r.
w Warszawie, w zas∏u˝onej dla
Rzeczypospolitej rodzinie szla-
checkiej. Jego lata dzieci´ce przy-
pad∏y na trudne czasy wojny,
zaÊ okres dorastania w powojen-
nej Polsce nie by∏ dla jego ro-
dziny – i tym samym dla niego
samego – ∏atwy.

Studia prawnicze na Wydzia-
le Prawa Uniwersytetu War-
szawskiego rozpoczà∏ w 1960 r.
i ukoƒczy∏ w 1965 r. Studiowa∏
tak˝e filologi´ i histori´ kultury
krajów basenu Morza Âródziem-
nego, a w 1972 r. ukoƒczy∏ po-
dyplomowe studia informacji
i dokumentacji naukowej. Stopieƒ
doktora nauk prawnych otrzy-
ma∏ w 1975 r., doktora habili-
towanego w 1984 r., a tytu∏ pro-
fesora nauk prawnych w 1991 r.
Przez niemal ca∏à swà drog´ za-
wodowà by∏ pracownikiem Ins-
tytutu Nauk Prawnych Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie,
gdzie pracowa∏ od 1967 r., zaÊ
od 1996 r. na stanowisku profe-
sora zwyczajnego.

Prof. Jan Pruszyƒski ca∏e swe
˝ycie poÊwi´ci∏ nauce. Jest auto-
rem wielu wa˝nych prac, w tym
monumentalnej i zarazem naj-
wa˝niejszej w literaturze tema-
tu ksià˝ki Dziedzictwo kultury
Polski. Jego straty i ochrona
prawna (2001). Napisa∏ tak˝e
ksià˝ki: Dla dobra Rzeczypos-
politej. Antologia polskiej myÊli

paƒstwowej (1996), Prawna
ochrona zabytków w Republi-
ce Federalnej Niemiec (1992),
Ochrona zabytków w Polsce.
Geneza, organizacja, prawo
(1989), Stopnie naukowe. Stu-
dium z prawa administracyjne-
go (1983), Prawna ochrona za-
bytków architektury w Polsce
(1977; praca nagrodzona przez
Ministra Kultury i Sztuki) oraz
niezliczonà liczb´ artyku∏ów nau-
kowych publikowanych w kra-
jowych i zagranicznych czaso-
pismach naukowych, artyku∏ów
popularnonaukowych, recenzji,
sprawozdaƒ, t∏umaczeƒ, opinii,
ekspertyz i projektów aktów
prawnych, a tak˝e wierszy.

Prowadzi∏ rozleg∏e badania
prawnicze i historyczne w Polsce
i za granicà. By∏ stypendystà
Institut International de l’Admi-
nistration Publique, The British
Academy, Centre National des
Recherches Scientifiques, Con-
siglio Nazionale dei Ricerchi,
Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst, Israel Academy od
Sciences and Arts oraz Öster-
reichischer Akademie der Wis-
senschaften. Zna∏ biegle wiele
j´zyków: angielski, rosyjski, nie-
miecki i francuski, korzysta∏ rów-
nie cz´sto z w∏oskiego, hiszpaƒ-
skiego i ∏aciny.

Wyk∏ada∏ na Wydziale His-
torii Uniwersytetu Warszawskie-
go, Wydziale Architektury Poli-
techniki Warszawskiej, Wydzia-
le Konserwatorskim Akademii
Sztuk Pi´knych w Warszawie
oraz w wielu uniwersytetach za
granicà, m.in. w Bambergu,
Birmingham, Edynburgu, Ha-
wanie, Heidelbergu, Jerozolimie,

Louvain, Oxfordzie, Saarbrücken,
Wiedniu, Wilnie. Wyk∏ada∏ tak-
˝e na Wydziale Prawa Wy˝szej
Szko∏y Handlu i Prawa w War-
szawie, a przez ostatnie lata
w Wy˝szej Szkole Informatyki,
Zarzàdzania i Administracji
w Warszawie.

By∏ cz∏onkiem Rady Ochro-
ny Zabytków przy Ministrze
Kultury i Sztuki, Rady Legisla-
cyjnej przy Ministrze Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Ra-
dy Naukowej Pracowni Konser-
wacji Zabytków, ekspertem de-
legacji RP na konferencjach
dyplomatycznych. Uczestniczy∏
w pracach komisji mi´dzyrzà-
dowych do spraw rewindykacji
dzie∏ sztuki. W 1986 r. zosta∏ od-
znaczony srebrnym, a w 1996 r.
z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi.

Kolejne pokolenia prawni-
ków, ale tak˝e historyków sztu-
ki, konserwatorów, muzeologów,
podejmujàcych tematyk´ prawa
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Jan Piotr Pruszyƒski, professor
of legal studies, was born on

12 May 1941 in Warsaw where
he spent the major part of his
life. A graduate of the Faculty of
Law at Warsaw University he
also studied philology and the
history of Mediterranean culture
and completed postgraduate
studies in scientific information
and documentation. Throughout
almost his entire professional life
he remained an employee at the
Institute of Legal Studies at the
Polish Academy of Sciences in
Warsaw.

Prof. Jan Pruszyƒski was the
author of numerous scientific
publications, including the monu-
mental and foremost Dziedzic-
two kultury Polski. Jego straty
i ochrona prawna (Polish Cul-
tural Heritage. Losses and Legal
Protection), articles issued at
home and abroad, expert opin-
ions, and projects of legal acts.

Jan Pruszyƒski conducted
extensive legal and historical
studies in Poland and abroad.
He received scholarships from
Institut International de l’Admi-
nistration Publique, The British
Academy, Centre National des

Recherches Scientifiques, Con-
siglio Nazionale dei Ricerchi,
Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst, The Israel Academy
of Sciences and Arts and
Österreichischer Akademie der
Wissenschaften. The professor
was fluent in English, Russian,
German, French, Italian and
Spanish and knew Latin.

Lecturer in the Department
of History at Warsaw University,
the Department of Architecture
at Warsaw Polytechnic, the
Department of Conservation at
the Academy of Fine Arts in
Warsaw, and the Department of
Law at the Lazarski School of
Commerce and Law in Warsaw,
as well as at many foreign uni-
versities including Bamberg,
Birmingham, Edinburgh, Ha-
vana, Heidelberg, Jerusalem,
Louvain, Oxford, Saarbrucken,
Vienna and Vilnius. Prof. Jan
Pruszyƒski spent the last years
of his life teaching at the
Warsaw Academy of Computer
Science, Management and
Administration.

A member of the Council
for the Protection of Historical
Monuments of the Minister of

Culture and Arts, the Legislative
Council of the Minister of Culture
and the National Heritage, the
Scientific Council of the Ateliers
for the Conservation of Histori-
cal Monuments, and an expert
for Polish delegations attending
diplomatic conferences. A parti-
cipant of work conducted by
inter-governmental commisions
for the revindication of works of
art. In 1986 awarded the Silver
Cross of Merit, and in 1996 – the
Golden Cross of Merit. In 2007
Prof. Jan Pruszyƒski was pre-
sented the Medal for Merit to
Culture ”Gloria Artis” granted
by the Minister of Culture and
the National Heritage.

Successive generations of
lawyers as well as historians of
art, conservators and museum
experts benefited from the know-
ledge, assistance counsel and
support offered by Prof. Jan
Pruszyƒski.

The indomitable Professor
(who died on 11 April 2007) for
long refused to succumb of ill-
ness and devoted himself to
scientific work and activity pur-
sued for the sake of others.

ochrony dziedzictwa kultury,
uczy∏o i uczy si´ na jego dzie-
∏ach. Niektórzy mieli te˝ szcz´Ê-
cie osobiÊcie korzystaç z nieza-
stàpionej pomocy, rad i wsparcia
Profesora.

By∏ przy tym osobà nie-
z∏omnà, o ˝elaznych przekona-
niach i zasadach. ¸atwo by∏o mu
si´ naraziç. Ale zawsze wybacza∏
i pomaga∏ innym, kiedy tylko
mia∏ sposobnoÊç. Ma∏o dziÊ ju˝
takich ludzi. Gdy przed kilkoma
laty ci´˝ko zachorowa∏, niezwy-
k∏a ch´ç ˝ycia wygra∏a. Profesor

mówi∏, ˝e Pan Bóg podarowa∏
mu jeszcze kilka lat ˝ycia i czuje
si´ on zobowiàzany jak najlepiej
je wykorzystaç dla dobra innych.
Gdy ponownie zachorowa∏, do
koƒca swych dni oddawa∏ si´
pracy. Wszyscy mieli nadziej´,
˝e tak jak poprzednio, i tym ra-
zem dany mu b´dzie jeszcze czas.
Niestety, 14 grudnia 2007 r.
Medal Zas∏u˝ony Kulturze „Glo-
ria Artis” przyznany Profesoro-
wi przez Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego odbiera∏a je-
go ˝ona – Agnieszka Pruszyƒska.

Profesor by∏ wtedy w szpitalu.
Jego odejÊcie pozostawi∏o

w ˝alu i smutku wspania∏à ˝o-
n´ i syna, a tak˝e przyjació∏,
uczniów, wspó∏pracowników,
wszystkich tych, którzy szczerze
wierzyli, ˝e jeszcze nieraz b´dà
mogli liczyç na jego rad´, po-
moc, wsparcie, lektur´ kolej-
nych prac. Nieod˝a∏owana stra-
ta. Odszed∏ mistrz i nauczyciel.
Zawsze pozostanie w naszej
pami´ci.

Kamil Zeidler

REMINISCENCE ABOUT JAN PIOTR PRUSZY¡SKI (1941-2008)




