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STUDIA PRAWNICZE KUL
1 (57) 2014

Marzena Dyjakowska*

Orbitas omni fugienda nisu – 
rozważania Publiusza Papiniusza Stacjusza 

o rodzinie rzymskiej

Urodzony ok. 45 r. w Neapolu Publiusz Papiniusz Stacjusz (zm. ok. 96 r.) 
łączony jest najczęściej z poezją epicką, reprezentowaną w jego twórczości 
przez dwie zachowane epopeje: Tebaidę w 12 księgach, której treścią jest mit 
tebański przedstawiający walkę o władzę braci Eteoklesa i Polinejkesa, i nie-
dokończoną Achilleidę o dziejach Achillesa1. Był jednak także autorem zbiorku 
utworów okolicznościowych pt. Silvae w 5 księgach. Interpretacja tego tytułu 
napotyka na trudności i nie jest jednolita, gdyż w literaturze rzymskiej Sylwy 
Stacjusza są jedynym dziełem tego rodzaju i pod tym tytułem2. Wyrazem silva 
retorzy i filozofowie rzymscy tłumaczyli grecki wyraz ύλη w znaczeniu „ma-
teriał, z którego coś się robi”, Grecy jednak nie używali go w tym znaczeniu 
w liczbie mnogiej. Według Cycerona silva nie oznacza dzieła gotowego do 
publikacji, ale pewną fazę jego opracowania, którą można by określić „zbiera-
niem materiału” (De oratore 3,26,103), według Kwintyliana natomiast to utwór 
improwizowany (Institutio oratoria 10,3,17), wreszcie Gelliusz we wstępie do 
Noctes Atticae uważa, że terminem tym określa się utwory nie związane ze 
sobą treściowo (Praef. 1,4)3. Sam Stacjusz w przedmowach do poszczególnych 
ksiąg daje do zrozumienia, że jego Sylwy to utwory improwizowane, pisane 
w czasie nie dłuższym niż jeden – dwa dni, by nie straciły aktualności wobec 
wydarzeń, z którymi się łączyły4. Są to zatem utwory okolicznościowe, pisane 
zazwyczaj w związku z różnymi wydarzeniami z życia samego poety, a także 
jego protektorów i przyjaciół.

* Dr hab., prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
1 Trzecim utworem należącym do tego samego gatunku literackiego był niezachowany 

poemat o walkach Domicjana z Germanami (H. Szelest, Sylwy Stacjusza, Wrocław 1971, s. 8).
2 Przed Stacjuszem utwory pod takim tytułem napisał Lukan, ponieważ jednak zaginęły, 

nie mogą stanowić materiału porównawczego.
3 M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992, s. 291-292.
4 Zob. np. Silvae 1, praef. 2-3.
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W czwartej księdze Sylw znajdują się dwa utwory, upamiętniające dzień 
urodzin synów adresatów; motyw urodzin stał się dla poety okazją do roz-
ważań na temat rodziny. Adresatem pierwszego utworu, zatytułowanego Ode 
lyrica ad Vibium Maximum (4,7), jest Gajusz Wibiusz Maksymus. W roku 93 był 
on prefektem Dalmacji, gdzie przebywał przez dłuższy czas, a w roku 104 
prefektem w Egipcie; ze wspomnianego utworu wynika ponadto, że sporzą-
dził on wyciąg z dzieł Salustiusza i Liwiusza oraz że udzielał Stacjuszowi rad, 
gdy poeta pisał Tebaidę5. Drugi utwór, Gratulatio ad Iulium Menecratem (4.8), 
dedykowany jest ekwicie Juliuszowi Menekratesowi, który pochodził – po-
dobnie jak Stacjusz – z Neapolu, a jego teściem był Polliusz Feliks, przyjaciel 
poety. Okazją do napisania pierwszego utworu były narodziny syna adresata 
(venit ecce nobis Maximus alter – 4,7,31-32). Jak wynika z treści, jest to pierwszy 
potomek Maksymusa, gdyż szczęśliwy ojciec „pustkę Penatów swoich pod-
parł żywotnym potomkiem” (quod alma prole fundasti vacuos penates – 4,7,29-
30)6. W ten sposób adresat utworu przestał należeć do kategorii bezdzietnych 
– orbi, a jak żałosnym stanem jest bezdzietność, ilustrują następujące słowa:

Orbitas omni fugienda nisu,
quam premit votis inimicus heres,
optimo poscens (pudet heu) propinquo
funus amice.
Orbitas nullo tumulata fletu,
stat domo capta cupidus superstes
imminens leti spoliis et ipsum
computat ignem (33-40)7.

Refleksja poety na temat smutnego losu osoby niepozostawiającej potom-
stwa dotyczy przede wszystkim skutków bezdzietności w prawie spadko-
wym. W najdawniejszym prawie rzymskim dzieci znajdujące się pod władzą 
spadkodawcy w chwili jego śmierci były powołane do dziedziczenia bezte-

5 H. Szelest, Sylwy Stacjusza..., s. 17.
6 Przekłady powołane w niniejszym opracowaniu pochodzą z: Stacjusz (Publiusz Papinius 

Statius), Sylwy, z języka łacińskiego przełożył i komentarzem opatrzył M. Brożek, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1996.

7 „Bezdzietności unikać ze wszystkich sił trzeba.
Do tej w pragnieniach wzdycha wrogi spadkobierca,
najlepszemu z swych bliskich „przyjaźnie” – o, wstydzie! –
życzący śmierci.
Bezdzietność w grób odchodzi bez żalów i płaczów.
Stoi, złapawszy dom twój, pożądliwy dziedzic
na łup po zmarłym kładąc rękę, licząc
i koszt pogrzebu”.
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stamentowego już w pierwszej klasie wśród innych sui heredes8. Przywilej 
ten dotyczył nie tylko dzieci rodzonych, a znajdujących się pod patria pote-
stas, ale także przysposobionych9, jak również zstępnych dalszego stopnia 
pochodzących od bliższego zstępnego płci męskiej10. Dziedziczyli ponadto 
zstępni spadkodawcy urodzeni po jego śmierci, ale poczęci jeszcze za jego 
życia (postumi), gdyby w razie urodzenia za życia spadkodawcy znaleźli się 
pod jego władzą11. Prawo pretorskie rozszerzyło uprawnienia do dziedzicze-
nia w pierwszej kolejności na zstępnych niepozostających pod patria potestas 
spadkodawcy, w szczególności na emancypowanych12. Z czasem o bonorum 
possessio w klasie unde liberi mogli ubiegać się także ci zstępni, którzy wyszli 
spod władzy spadkodawcy poprzez conventio in manum, datio in adoptionem, 
a także wskutek arogacji; ci ostatni pod warunkiem jednak, że jeszcze przed 
jego śmiercią wyszli z obcej rodziny agnacyjnej poprzez emancypację13. Zmia-
ny wprowadzone przez prawo pretorskie przyczyniły się do ugruntowania 
zasady, iż prawa spadkowe należne są dzieciom ze względu na ich pokre-
wieństwo kognacyjne ze spadkodawcą, niezależnie od pozostawania pod 
jego władzą. Doprowadzi to – na długo po śmierci poety – do przyjęcia w 118 
Noweli Justyniana z 543 r. zasady, zgodnie z którą dziedziczenie opiera się 
wyłącznie na pokrewieństwie kognacyjnym. Szczególna była także sytuacja 
dzieci w przypadku dziedziczenia testamentowego. Wprawdzie – zgodnie 
z zasadą swobody testowania – spadkodawca mógł ustanowić spadkobiercą 
dowolną osobę, jednak pominięcie sui heredes, zwłaszcza dzieci, powodowało 
zaskarżalność testamentu jako sporządzonego wbrew powinnościom wobec 
najbliższych – testamentum inofficiosum. By uniknąć zaskarżenia testamentu, 
musiał on owych najbliższych wyraźnie wydziedziczyć. Syn winien zostać 

 8 Tab. 5,4: Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto.
 9 Ulp. 22,14: Sui autem heredes sunt liberi, quos in potestate habemus, tam naturales quam 

adoptivi.
10 Callistr. D. 50,16,220 pr.: Liberorum appellatione nepotes et pronepotes, ceterique, qui ex his 

descendunt, continentur, hos enim omnes suorum appellatione lex duodecim Tabularum comprehendit; 
Pauli Sententiae 4,8,10: Ex filia nepotes sui heredes non sunt, in avi enim materni potestate alienam 
familiam sequentes ipsa ratione esse non possunt. Por. G. 2,156; 3,2.

11 Zob. np. G. 3,4: Postumi quoque, si vivo parente nati essent, in potestate eius futuri forent, sui 
heredes sunt. Por. Ulp. 22,15,19.

12 Zob. np. Ulp. 28,8; Modest. D. 38,15,1,2: Intestati patris liberis bonorum possessio datur, non 
tantum his, qui in potestate parentis usque in mortis tempus fuerunt, sed et emancipatis. Dziedziczyli 
także zstępni emancypowanych, którzy nie znajdowali się nigdy pod władzą spadkodawcy – 
Ulp. D. 37,4,3 pr.: Non tantum autem ipsi emancipati admittuntur ad bonorum possessionem, verum 
etiam hi quoqoe, qui ex his nati sunt. Por. Paul. D. 37,6,2 pr.

13 Paul. D. 37,4,6 pr.; G. 2,137: Si vero emancipati fuerint ab adoptivo patre, tunc incipiant in ea 
causa esse, qua futuri essent, si ab ipso naturali patre [emancipati] fuissent. Według prawa pretorskie-
go dziedziczył także zstępny spadkodawcy należący wskutek adoptio do rodziny agnacyjnej 
swego ojczystego wstępnego (Ulp. D. 37,4,3,7-8).
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wydziedziczony nominatim, tj. z podaniem imienia, nazwiska rodowego 
i przydomka (a przynajmniej jednego tych określeń – Ulp. D. 28,2,1), chyba że 
był jedynym synem spadkodawcy, wtedy bowiem słowa spadkodawcy filius 
meus exheres esto nie budziły wątpliwości co do osoby, do której się odnoszą 
(Ulp. D. 28,2,2). Innych sui, tj. córki, wnuków i wnuczki oraz dalszych zstęp-
nych można było wydziedziczyć w sposób ogólny – inter ceteros. Ponadto 
testament stawał się nieważny z mocy samego prawa wskutek urodzenia się 
pogrobowca płci męskiej pominiętego w testamencie14; w takim przypadku 
następowało dziedziczenie beztestamentowe. Pominięcie innych zstępnych 
urodzonych po śmierci spadkodawcy, jak np. córki, wnuka lub wnuczki nie 
powodowało nieważności testamentu, ale następowało dziedziczenie prze-
ciwtestamentowe15. Domniemywano bowiem, że gdyby spadkodawca wie-
dział o urodzeniu się pogrobowca, nie rozrządziłby swym spadkiem na rzecz 
dalszych krewnych czy też osób postronnych16. Spadkodawca winien zatem 
ustanowić spadkobiercą – lub wydziedziczyć – swoje nienarodzone jeszcze 
dziecko, co pozwalało zachować testament w mocy17.

Pierwszoplanowa pozycja zstępnych – w pierwszej kolejności dzieci – 
zarówno w dziedziczeniu ustawowym, jak i testamentowym wykluczała 
dziedzicznie każdego z pozostałych krewnych; to właśnie o takim krewnym 
wspomina Stacjusz w powołanym fragmencie: spadkodawcy życzy on bezpo-
tomnej śmierci, gdyż tylko w ten sposób nabędzie prawa spadkowe. Określe-
nie spadkodawcy jako propinquus sugeruje, że mowa jest o bliskim krewnym, 
który dziedziczyłby w pierwszej kolejności w sytuacji, gdyby zmarły nie 
pozostawił potomstwa. Zgodnie z ius civile przy dziedziczeniu ustawowym 
należeli do nich bracia i siostry rodzone spadkodawcy oraz matka pozosta-
jąca pod władzą jego ojca; w razie braku najbliższych krewnych agnacyjnych 
z tej grupy prawo do spadku przysługiwało dalszym agnatom (np. stryjowi 
spadkodawcy, zstępnym jego braci itd.). W sytuacji, gdy spadkodawca nie 
pozostawił krewnych agnacyjnych ani rodowców (gentiles), już w czasach 
Cycerona18 zgodnie z edyktem pretorskim do dziedziczenia powołani byli 
kognaci spadkodawcy do szóstego stopnia włącznie. Bliski krewny bezdziet-

14 Zob. np. Cicero, De oratore 1,57,241.
15 Scaev. D. 28,2,29 pr.; 2: Gallus sic posse institui postumos nepotes induxit: si filius meus vivo 

me morietur, tunc, si quis mihi ex eo nepos, sive quae neptis post mortem meam in decem mensibus proxi-
mis, quibus filius meus moreretur, natus, nata erit, heredes sunto (...) 2. Idem credendum est, Gallum 
existimasse et de pronepote, ut dicat testator: si me vivo nepos decedat, tunc qui ex eo pronepos, et cetera.

16 Zob. szerzej P. Niczyporuk, Prywatnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie rzymskim, 
Białystok 2009, s. 112-113.

17 Zob. także: G. 2,130 i n.; Pomp. D. 11,7,12,6: Praetor, vel Magistratus municipalis ad funus 
sumtus decernere debet, si quidem est pecunia in hereditate, ex pecunia; si non est, distrahere debet ea, 
quae tempore peritura sunt, quorum retentio onerat hereditatem; si minus, si quid auri argentique fuerit, 
distrahi, aut pignorari iubebit, ut pecunia expediatur.

18 Zob. np. Cicero, In Verrem 2,1,111-118; Partitiones oratoriae 98.
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nego mógł wreszcie liczyć na ustanowienie spadkobiercą w testamencie. Być 
może taką właśnie sytuację ma na myśli poeta, pisząc o życzeniu śmierci 
(w domyśle: jak najrychlejszej) pod adresem krewnego, określonego jako 
optimus propinquus, co może sugerować jego szczodrość w rozrządzeniach 
testamentowych. Upływ czasu mógł bowiem spowodować zmianę jego sytu-
acji rodzinnej, a zatem i zniweczenie nadziei spadkobiercy testamentowego 
(inimicus heres) na spadek. Gdyby jednak nadzieja tego ostatniego ziściła się 
wskutek bezpotomnej śmierci swego dobrodzieja, próżno będzie spodzie-
wać się po nim należnego uczczenia pamięci zmarłego. Pragnąc zatrzymać 
ze spadku jak najwięcej, będzie starał się zaoszczędzić na kosztach pogrze-
bu, skrupulatnie obliczając wydatki – ipsum computat ignem. W dosłownym 
tłumaczeniu słowa poety oznaczają wyliczenie kosztów ognia, tj. stosu po-
grzebowego; przywodzą one na myśl przepisy ustawy XII tablic nakazujące 
ograniczenie wydatków związanych z pogrzebem, w tym ozdabiania stosu 
poprzez jego ociosywanie:

Tab. 10,2: (...) rogum ascea ne polito.

Zapowiedź, iż bezdzietny spadkodawca nie zostanie opłakany (orbitas 
nullo tumulata fletu) oznaczać może nie tylko brak czułości ze strony spad-
kobiercy, ale i zamiar ograniczenia kosztów wynajęcia płaczących kobiet, do 
czego również zachęcała ustawa XII tablic:

Tab. 10,4: Mulieres genas ne radunto, neve lessum funeris ergo habento19.

Zakazane było ponadto namaszczanie ciał niewolników, skrapianie zmar-
łych kosztownymi olejkami, pozostawianie zmarłemu zbyt dużej ilości szat 
i ozdób, z którymi miał być spalony:

Tab. 10,8: Neve aurum ardito. At cui auro dentes iuncti escunt, ast im cum illo sepeliet 
uretve, se fraude esto20.

Z ekonomicznego punktu widzenia przepisy te były zatem korzystne 
dla spadkobierców, gdyż – jak wynika z komentarza Ulpiana do edyktu pre-
torskiego – to przede wszystkim na nich spoczywał obowiązek poniesienia 
kosztów pogrzebu, chyba że zmarły polecił zorganizowanie pogrzebu osobie 
trzeciej i pozostawił w tym celu środki. W razie braku takiej dyspozycji po-

19 Zob. także Cicero, De legibus 2,23,59: Extenuato igitur sumptu tribus reciniis et funicula 
purpurea et Decem tibicinibus toleit etami lamentationem.

20 Zob. także Cicero, De legibus 2,24,60; Ulp. D. 11,7,14,5.
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grzebem winni zająć się spadkobiercy testamentowi, w dalszej zaś kolejności 
– ustawowi, zgodnie z porządkiem dziedziczenia:

Ulp. D. 11,7,12,4: Funus autem eum facere oportet, quem decedens elegit, sed si non 
ille feit, nullam esse huius rei poenam, nisi aliquid pro hoc emolumentum ei relictum est 
(...). Sin autem de hac re efunctus non cavit, nec ulli delegatum id munus est, scriptos 
heredes ea re contingit; si nemo scriptus est, legitimos vel cognatos: quosque suo odine 
quo succedunt.

Wydatki na pogrzeb winny być pokryte z majątku spadkowego, a w razie 
wątpliwości o sposobie ich pokrycia decydował pretor lub urzędnik municy-
palny (magistratus municipalis). W pierwszej kolejności należało przeznaczyć 
pozostawione przez spadkodawcę pieniądze, a w razie ich braku – sprze-
dać należące do spadku rzeczy łatwo ulegające zepsuciu lub wymagające 
kosztownego przechowania, zastawić lub sprzedać znajdujące się w masie 
spadkowej złoto lub srebro21, albo też ściągnąć wierzytelności spadkowe od 
dłużników22. Wobec niemożności pokrycia tych wydatków z aktywów spad-
ku należało zmniejszyć, a nawet wykorzystać w całości poczynione przez 
spadkodawcę zapisy.

Koszty pogrzebu winny odpowiadać zarówno pozycji społecznej oraz 
stanowi majątkowemu zmarłego, jak i możliwościom majątkowym osoby 
organizującej pogrzeb. We fragmencie komentarza do edyktu, powołanym 
w D. 11,7,14,6, Ulpian przestrzegał przed nazbyt skrupulatnym wypełnia-
niem woli spadkodawcy, życzącego sobie nadmiernie okazałego pogrzebu, 
należy bowiem mieć na względzie rozsądną miarę, proporcjonalną do wy-
sokości majątku spadkowego, który nie powinien być trwoniony bez powo-
du23. Chciwy spadkobierca (cupidus superstes) z utworu Stacjusza znalazłby 
zatem w przepisach edyktu uzasadnienie dla powściągliwości w wydatkach... 
Z drugiej strony pogrzeb nazbyt skromny w stosunku do stopnia zamożności 
zmarłego mógł zostać uznany za wyraz znieważenia go24.

21 Ulp. D. 11,7,12,6: Praetor vel magistratus municipalis ad funus sumptum decernere debet, si 
quidem est pecunia in hereditate, ex pecunia: si non est, distrahere debet ea, quae tempore peritura sunt, 
quorum retentio onerat hereditatem: si minus, si quid auri argentique fuerit, distrahi aut pignerari 
iubebit, ut pecunia expediatur.

22 G. D. 11,7,13: Vel a debitoribus si facile exigi posit.
23 Ulp. D. 11,7,12,5: Sumptus funeris arbitrantur profacultatibus vel dignitate defunct; Ulp. 

D. 11,7,14,6: Aequum autem accipitur ex dignitate eius qui funeratus est, ex causa, ex tempore et ex 
bona fide, ut neque plus imputetur sumptus nomine quam factum est neque tantum quantum factum 
est, si immodice factum est: deberet enim haberi ratio facultatium eius, in quem factum est, et ipsius rei, 
quae ultra modum sine causa consumitur. Quid ergo si ex voluntate testatoris impensum est? sciendum 
est nec voluntatem sequendam, si res egrediatur iustam sumpus rationem, pro modo autem facultatium 
sumptum fiery.

24 Ulp. D. 11,7,14,10.
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Do kosztów pogrzebu zaliczano – jak ogólnie ujął to Ulpian w D. 11,7,14,3 
– wydatki konieczne do jego zorganizowania25. Należały tu w szczególności 
wydatki na wyprowadzenie ciała, na zakup sarkofagu oraz grobu, a nawet 
marmurowego nagrobka, a także wonnych olejków i szaty, w której zmarły 
będzie pochowany, na transport ciała do miejsca pochówku, a wreszcie koszty 
pilnowania i przechowania zwłok26. Za niezbędne wydatki – jak stanowił 
powołany przez Macera reskrypt Hadriana – nie mogły być natomiast uznane 
koszty poniesione w celu zwiększenia okazałości grobu, np. wybudowanie 
przez niego kolumn27.

Do opisanych kosztów samego pogrzebu dochodziły wydatki związane 
z prywatnymi ceremoniami upamiętniającymi zmarłego – rosalia i parentalia. 
Pierwszy z tych terminów oznaczał obchodzone corocznie święto, podczas 
którego ku czci zmarłych na mogiły przynoszono róże, a uczestnicy uroczy-
stości brali udział w specjalnie wydanej uczcie. Uczta towarzyszyła także 
parentaliom, obejmującym ponadto procesję do grobu zmarłego (pompa), 
składanie ofiar (sacrificia) i wygłoszenie mowy pochwalnej ku jego czci. Uro-
czystości mogły odbywać się w rocznicę urodzin lub śmierci osoby, której 
były dedykowane, a nawet kilka razy w roku, co zależało zapewne od hoj-
ności i dyspozycji samego zmarłego, który mógł dokonać na ten cel fundacji 
w postaci nieruchomości, gotówki lub określonego dochodu od działalności 
gospodarczej28. Choć – jak wynika z inskrypcji nagrobnych – fundatorzy 
życzyli sobie, by uroczystości ku ich pamięci organizowane były corocznie 
przez dłuższy, nieokreślony czas, a nawet wiecznie (omnibus annis, quodannis, 
in perpetuum)29, dla opiekunów fundacji, także spadkobierców, pokusa, by 
przeznaczać dochody na inne niż zamierzone przez fundatora cele, musiała 
być – zwłaszcza po wielu latach od śmierci donatorów – z pewnością duża.

Uświetnienie urodzin trzeciego dziecka Juliusza Menekratesa to cel dru-
giego z omawianych utworów (clari genus ecce Menecratis auget tertia iam sobo-
les – 4,8,3-4). Wydarzenie to poprzedziło nadanie ojcu dziecka przez cesarza 
Domicjana prawa trojga dzieci, choć miał on ich wówczas dopiero dwoje. 
Świadczy to o ambicjach Menekratesa, określonego już w przedmowie do 
czwartej księgi Sylw jako znakomity młodzieniec (splendidus iuvenis), a z po-
czątkowej części utworu czytelnik dowiaduje się o wysokim statusie jego 

25 Funeris causa sumptus factus videtur is demum, qui ideo fuit ut funus ducatur, sine quo funus 
duci non possit (...).

26 Ulp. D. 11,7,14,3-4; Macer D. 11,7,37 pr.
27 Macer D. 11,7,37,1.
28 J. Pudliszewski, Prywatne uroczystości nagrobne w świetle epitafiów łacińskich w okresie 

wczesnego cesarstwa rzymskiego, Gdańsk 1997, s. 53 i n.
29 Tamże, s. 83.
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rodziny (w. 3-5)30. W przypadku Menekratesa przywilej ten okazał się zara-
zem dobrą wróżbą, gdyż jakiś czas potem mógł on cieszyć się narodzinami 
trzeciego potomka:

Ergo quod Ausoniae pater augustissimus urbis
ius tibi tergminae dederat laetabile prolis,
omen erat (...) (20-22)31.

Ius liberorum, o którym tu mowa, wprowadzone zostało ustawodawstwem 
Augusta, zachęcającym do zawierania związków małżeńskich i rodzenia 
potomstwa. Wprawdzie negatywnych skutków bezdzietności, takich jak 
ograniczenia capacitas w zakresie prawa spadkowego32, można było uniknąć 
zasadniczo mając choćby jedno dziecko, jednak ze szczególnymi uprawnie-
niami związane było dopiero posiadanie trojga dzieci33. Omawiany przywilej 
miał niewątpliwie większe znaczenie dla kobiet niż dla mężczyzn, jednak 
i tym ostatnim – jak adresatowi utworu Stacjusza, Juliuszowi Menekrateso-
wi – przynosił korzyści chociażby w postaci pełnej możliwości dziedzicze-
nia testamentowego po żonie. Jeśli bowiem małżonkowie byli bezdzietni, 
po śmierci jednego z nich drugi mógł otrzymać dziesiątą część spadku po 
zmarłym małżonku, a ponadto użytkowanie na jednej trzeciej. Jeśli jednak 
małżonkowie mieli przynajmniej jedno żyjące dziecko bądź utracili pewną 
liczbę dzieci, które osiągnęły określony wiek, albo wreszcie jeśli uzyskali ius 
liberorum od cesarza, dziedziczyli w pełnym zakresie po małżonku:

Ep. Ulp. 16,1a: Libera inter eos testamenti factio est, si ius liberorum a principe im-
pertaverint, aut si filium filiamve communem habeant, aut quattuordcim annorum filium 
vel filiam duodecim amiserint, vel si duos trimos vel tres post nominum diem amiserint, 
ut intra annum tamen et sex menses etiam, unus cuiuscumque aetatis impubes amissus 
solidi capiendi ius praestet. Item si post mortem viri itra decem menses uxor ex eo pperit, 
solidum ex bonis eius capit.

30 Jak wynika z Silvae 4,8,12, brat Menekratesa został odznaczony libijską włócznią (Libyca 
praesignis hasta), co oznacza prawdopodobnie godność trybuna wojskowego w Afryce.

31 „Tak więc radość, że najjaśniejszy ausońskiego miasta
ojciec ci nadał prawo trojga dzieci, była tu dobra wróżbą”.
32 Małżonkowie, którzy nie mieli potomstwa, mogli otrzymać w drodze dziedziczenia 

testamentowego tylko połowę przysporzenia (zob. np. G. 2,286a). W jeszcze gorszej sytuacji 
były osoby niepozostające w związku małżeńskim, które nie mogły nabyć niczego z testamentu 
(G. 2,111; 2,144; 2,286).

33 Aby otrzymać połowę przysporzenia testamentowego, mężczyźnie wystarczało jedno 
dziecko, natomiast kobieta wolno urodzona winna mieć przynajmniej troje dzieci, zaś wy-
zwolenica – czworo (zob. np. Pauli Sententiae 4,9,1; Dio Cassius, Historia Romana 55,2; por. 
Iuvenalis, Saturae 9,83,86-88).
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Ponadto małżonkowie odzyskiwali pełną capacitas w prawie spadkowym, 
także uzyskiwali wszystkie przywileje przysługujące osobom mającym dzieci, 
mieli zatem prawo do tych części spadku, których nie mogli dziedziczyć inni 
spadkobiercy ze względu na bezżenność lub bezdzietność (caduca):

G. 2,286a: Item orbi, qui per legem Papiam [ob. Id quod liberos no n habebant] dimidias 
partes hereditatum legatorumque perdunt, olim solida fideicommoissa videbantur capere 
posse. Sed postea senatusconsulto Pegasiano proinde fideicommissa quoque ac legata he-
reditatesque cpere posse prohibiti sunt; eaque translata sunt ad eos, qui (in eo) testamento 
liberos habent, aut si nullus liberos habebit, ad populum (...).

G. 2,206: (...) post legem vero Papiam deficientis portio caduca fit et ad eos pertint, qui 
in eo testamento liberos habent.

Sytuacja rodzinna Juliusza Menekratesa wskazuje, iż nawet bez uzyskania 
ius liberorum posiadałby pełną capacitas w zakresie prawa spadkowego, po-
zostawał bowiem w związku małżeńskim i przed otrzymaniem cesarskiego 
przywileju miał już dwoje dzieci: syna i córkę34. Wspomniany przywilej przy-
nosił jednak mężczyźnie jeszcze inną korzyść w postaci możliwości uchylenia 
się od pewnych munera civilia, a mianowicie od opieki i kurateli:

Ulp. D. 50,5,2,1: Numerus liberorum (...) ab honoribus aut muneribus his cohaeren-
tibus excusationem non praestat, sed a muneribus tantum civilibus.

Do wymaganej liczby dzieci zaliczały się wyłącznie dzieci aktualnie (tj. 
w chwili ubiegania się przez zainteresowanego o zwolnienie) będące przy 
życiu i rodzone, nie zaś dzieci przysposobione:

Ulp. D. 50,5,2,2-3: Adoptivi filii in numerum non proficiunt eorum liberorum, qui 
excusare parentes solent. 3. Qui ad munera vocantur, vivorum se liberorum numerum ha-
bere tempore, quo propter eos excusari desiderant, probare debent, numerus enim liberorum 
postea impletus susceptis antea muneribus non liberat.

O dokładnej liczbie dzieci uprawniającej do zwolnienia od obowiązków 
informują Instytucje Justyniana:

I. 1,25 pr.: Excusantur autem tutores vel curatores variis ex causis: plerumque autem 
propter liberos qui superstites Romae habeat vel in Italia quattuor vel in provinciis quinque, 
a tutela vel cura possunt excusari exemplo ceterorum munerum.

Jak wynika z powyższego fragmentu, decydujące znaczenie miało posia-
danie przynajmniej trojga dzieci, i choć przekaz pochodzi z czasów znacznie 

34 Silvae 4,8,25-26.
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późniejszych niż twórczość Stacjusza, nie oznacza to, iż możliwość uchyle-
nia się od pełnienia obowiązków opiekuna lub kuratora pod wskazanymi 
warunkami nie istniała już wówczas, skoro ius trium liberorum35 nadawane 
przez cesarza osobom, które nie mogły poszczycić się tak licznym natural-
nym potomstwem, uchodziło za tak pożądany przywilej. Miał on bowiem 
także znaczenie w karierze urzędniczej. Przekaz Ulpiana informuje, iż przy 
ubieganiu się o urzędy za każde dziecko doliczano rok, ius trium liberorum 
mogło zatem w drodze fikcji zwiększyć liczbę dzieci mężczyźnie, który fak-
tycznie nie posiadał takiej ich liczby, zwiększając w ten sposób jego szanse 
na pokonanie kandydatów na dany urząd. Wprawdzie powołany przekaz 
Ulpiana odnosi się do czasów Sewerów, jednak – o czym świadczy korespon-
dencja Pliniusza Młodszego36 – zasada ta stosowana była znacznie wcześniej, 
Menekrates mógłby zatem zyskać atut w postaci „dodatkowego” dziecka, 
liczonego przy ewentualnej karierze politycznej.

Wspomniany przywilej był przyznawany – początkowo przez senat, po-
tem przez princepsa – już za Augusta, były to jednak przypadki wyjątkowe, 
dotyczące pojedynczych osób, zwłaszcza pochodzących z rodziny cesarskiej37. 
Z czasem – od panowania Klaudiusza – otrzymywały go określone grupy 
zawodowe, np. żołnierze (którzy pełniąc służbę wojskową nie mogli zawierać 
małżeństw)38 oraz osoby zajmujące się budową statków handlowych służą-
cych dostarczaniu zboża do Rzymu39. Stopniowo przywilej ten zaczął być 
nadawany osobom prywatnym; za panowania Galby – niezbyt szczodrze 
i tylko na określony czas40. W czasach Domicjana nadawanie ius trium libero-
rum było zapewne bardziej rozpowszechnione, choć historycy rzymscy milczą 

35 M. Zabłocka słusznie zwraca uwagę, że prawo cywilne w wielu wypadkach wiązało 
skutki prawne nie tylko z faktem posiadania dzieci w ogóle, ale z ich większą liczbą. Wydaje 
się zatem, że na polu prawa cywilnego oprócz ogólnego ius liberorum, obowiązku posiadania 
potomstwa, jaki stworzyło ustawodawstwo Augusta, można wyróżnić też ius trium liberorum 
– przywilej przewidziany dla tych osób, które mogą poszczycić się posiadaniem co najmniej 
trojga dzieci (Ius trium liberorum w ustawodawstwie dynastii julijsko-klaudyjskiej, „Prawo Kano-
niczne” 29 (1986), nr 1-2, s. 256.

36 Epistulae 7,16.
37 Tamże, s. 258.
38 Dio Cassius, Historia Romana 60,24,3: Militibus, quia ex lege uxores habere nequibant, iura 

maritorum concessit (...). Zob. szerzej M. Zabłocka, Ius trium liberorum..., s. 258.
39 Suetonius, De vita Caesarum: Claudius 18,2-19; por. G. 1,32c. Swetoniusz wspomina 

wprawdzie o przywileju czworga dzieci nadawanym kobietom, która to liczba wymagana 
była przez prawo w stosunku do wyzwolenic, trudno jednak zakładać, by cesarz chcąc zachęcić 
jak największą ilość osób do przeciwdziałania klęsce głodu w 51 r. (w czasie wystąpień plebsu 
sam został zaatakowany – Suetonius, De vita Caesarum: Claudius 18,1; Tacitus, Annales 12,43,1), 
nie adresował go także do wolno urodzonych.

40 Suetonius, De vita Caesarum: Galba 14,3.
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o hojności – lub jej braku – owego cesarza pod tym względem41. Obdarzony 
cesarskim przywilejem Menekrates został ostatecznie rzeczywistym ojcem 
trzeciego potomka, a wydarzeniu temu towarzyszą życzenia poety pod ad-
resem także starszego rodzeństwa. Dziewczynce życzy, by poślubiła kiedyś 
patrycjusza, obu chłopcom zaś, by przynieśli pożytek i chwałę swemu miastu, 
by od ojca przejęli łagodny charakter, od dziadka hojność, a od nich obu – 
umiłowanie cnoty (virtus), wreszcie by osiągnąwszy odpowiedni wiek jako 
pierwsi z rodu dzięki łasce cesarskiej weszli do stanu senatorskiego:

Sint, qui fessam aevo crebrisque laboribus urbem
voce opibusque iuvent viridique in nomine servent.
His placidos genitor mores largumque nitorem
monstret avus, pulchrae studium virtutis uterque.
Quippe et opes et origo sinunt hanc lampade prima
patricias intrare fores, hos pube sub ipsa,
si modo prona bonis invicti Caesaris adsint
numina, Romulei limen pulsare senatus (55-62)42.

Wprawdzie większym powodem do chluby są dla ojca – jak twierdzi po-
eta – narodziny synów, jednak i posiadanie córki to źródło radości, bo dzięki 
dziewczynce, w młodszym wieku niż chłopcy wychodzącej za mąż, szybciej 
zostanie dziadkiem:

Macte, quod proles tibi saepius aucta virili
robore, sed iuveni laetanda et virgo parenti:
aptior his virtus, citius dabit illa nepotes (25-27)43.

W życzeniach dla dzieci Menekratesa dopatrzyć się można życzeń pod 
adresem całego jego rodu: dzieci osiągną kolejny stopień awansu społecz-
nego, dzięki czemu rodzina Menekratesa (i jego teścia, Polliusza Feliksa), 

41 Dopiero edykt cesarzy Arkadiusza i Honoriusza z 396 r. zapowiadał nadanie ius libero-
rum każdemu, kto będzie się o to ubiegał (C. Th. 8,17,1).

42 „Niech będą tymi, co miasto zmęczone wiekiem i wielu trudami
wesprą słowem i czynem, i zachowają w sławie wiecznie świeżej.
Niech ojciec przekaże tym dzieciom szlachetne obyczaje,
a dziadek sławę hojności, a obaj umiłowanie chwalebnej cnoty.
Bo i bogactwo, i urodzenie dają jej możność wejścia
z pierwszą pochodnią w progi patrycjuszów, by ci, gdy dorosną,
jeśli dla zacnych boskość niezwyciężonego cesarza będzie łaskawa,
mogli pukać w progi romulejskiego senatu”.
43 „Brawo, że ci potomstwo męskie częściej się zdarzyło,
lecz i dziewczynką się cieszyć winien młody ojciec.
Chłopcom odpowiednia jest dzielność, panna rychlej da wnuków”.
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należąca dotąd do lokalnej arystokracji neapolitańskiej, zyska znaczenie jako 
obdarzona godnościami państwowymi44.

Pochwała posiadania potomstwa, a w dalszej perspektywie i wnuków, 
brzmi w ustach poety nieco nostalgicznie, gdyż – jak wynika z innych jego 
utworów – sam był bezdzietny. Los odebrał mu także nieznanego z imienia 
chłopca, którego kochał jak własne dziecko, choć nie był jego rodzicem, a któ-
remu poświęca epicedion – pieśń żałobną (Silvae 5,5):

(...) morientibus ecce lacertis
viscera nostra tenens animaque avellitur infans,
non de stirpe quidem nec qui mea nomina ferret
oraque; non fueram genitor, sed cernite fletus
liventesque genas et credite planctibus orbi.
Orbus ego (...) (Silvae 5,5,8-13)45.

Po śmierci chłopca Stacjusz określa siebie jako bezdzietnego – orbus. Ter-
min ten, a także tytuł pieśni – Epicedion in puerum suum – nie musi oznaczać, 
wbrew pojawiającej się w literaturze sugestii, że pomiędzy poetą a chłopcem 
istniał stosunek przysposobienia46. Z pewnością świadczy natomiast o więzi 
emocjonalnej, dzięki której poeta, mimo braku naturalnego potomstwa, nie 
doświadczał smutku bezdzietności (quo sospite natos non cupii – w. 79-80). 
Z jego słów można wnioskować, że chłopiec był synem jego wyzwoleńców, 
którym opiekował się od narodzin:

(...) meus ille, meus. Tellure cadentem
aspexi atque unctum genitali carmine fovi,
poscentemque novas tremulis ululatibus auras
inserui vitae. Quid plus tribuere parentes?
Quin alios ortus libertatemque sub ipsis
Uberibusque tibi, parve, dedi; (...)
properaverit ille,
sed merito properabat, amor me perderet
libertas tam parva diem (...)
primo gemitum qui protinus ortu
implicuit fixitque mihi, cui verba sonosque

44 D.W.T. Vessey, Statius to Julius Menecrates (Silvae IV,8), „L’Antiquité Classique” 43 (1974), 
s. 259.

45 „Oto mi dziecko zostaje wydarte,
konającymi rączkami mego trzymając się ciała, mej duszy!
Nie z mego on rodu, ni moje noszący imię, czy oblicze;
Nie jam jego rodzicem, ale spójrzcie na płacz mój,
Na oczy zsiniałe i wierzcie żalom osieroconego!
Bom osierocon!”.
46 Zob. np. H. Szelest, Sylwy Stacjusza..., s. 40.
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monstravi quaestusque et vulnera caeca resolvens,
reptantemque solo demissus ad oscula dextra
erexi (...) (5,5, 69-77; 79-84)47.

Z zachowanej początkowej części epicedion nie sposób jednoznacznie okre-
ślić, czy pomiędzy Stacjuszem a opłakiwanym przezeń dzieckiem istniał sto-
sunek rodzinnoprawny (poeta nie wspomina o tym w żadnym utworze), nie 
zostało nawet wymienione jego imię i wiek. Rozważania na temat cierpienia, 
jakie sprawia rodzicom śmierć dzieci (w. 13-21)48 i jakie stało się udziałem 
samego poety, pokazują, jak wielką wartość upatrywał on w posiadaniu po-
tomstwa.

Choć autorowi analizowanych utworów nie dane było doświadczyć ojco-
stwa, miał żonę imieniem Klaudia, którą poślubił jako wdowę mającą córkę 
z pierwszego małżeństwa. Kieruje do niej wiele serdecznych słów w piątym 
utworze trzeciej księgi Sylw, stanowiącym pochwałę życia rodzinnego i mał-
żeńskiej harmonii. Poeta kieruje do żony – a raczej do siebie samego – pytanie 
o przyczynę jej smutku za dnia i bezsenności nocą. Jak zauważa D.W.T. Ves-
sey, w poezji tego rodzaju objawy przypisywane były niespełnionemu lub 
zakazanemu uczuciu49, jednak takie podejrzenia rozwiewają kolejne słowa 
wyrażające przekonanie o niezmiennej wierności Klaudii, porównanej do 
Penelopy. Prawdziwą przyczyną jej cierpienia jest pragnienie poety prze-
prowadzki do rodzinnego Neapolu, a słuszność swojej decyzji wykazuje on 
w dłuższym wywodzie (w. 18-105), którego centralnym punktem jest pod-
kreślenie wzajemnego uczucia i lojalności małżonków:

47 „To moje, moje dziecko! Gdy się urodziło, ja na nie spojrzałem;
kiedy je namaszczono, ja przywitałem je życzeniami urodzinowymi;
ja szukające drżącym kwileniem nowego oddechu
wprowadziłem w życie. I cóż więcej dają rodzice?
Bo nawet nadałem ci, maleństwo, inne urodzenie i wolność
U samej piersi. (...)
Niechby i pospieszyła się ma czułość,
Lecz słusznie się pospieszyła, by wolność tak krótka żadnego
Nie utraciła dnia. (...)
Za jego życia
Nie czułem braku synów. On mi od razu, przy samym urodzeniu,
Przypadł na stałe do serca swym kwileniem. Sam go uczyłem
Mówić i śpiewać, skargi jego i ukryte cierpienia łagodząc.
Gdy raczkował po ziemi, schylałem się, by go podnieść
I ucałować (...)”.
48 Motyw ten pojawia się także w Sylwie 2,6,1-2, adresowanej do Flawiusza Ursusa po 

śmierci ulubionego niewolnika.
49 Statius to His Wife: Silvae III.5, „The Classical Journal” 72 (1977), s. 135.
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(...) etenim tua (nempe benigna
quam mihi sorte Venus iunctam florentibus annis
servat et in senium), tua, quae me vulnere primo
intactum thalamis et adhuc iuvenile vagantem
fixisti, tua frena libens docilisque recepi,
et semel insertas non mutaturus habenas
usque premo50.

Żona towarzyszyła Stacjuszowi w znoszeniu przeciwności losu i dzieliła 
z nim radości: wraz z nim przeżywała jego sukcesy i porażki w konkursach 
poetyckich (w. 28-33), jako pierwsza wysłuchiwała jego utworów (w. 33-
36), była wreszcie przy nim podczas niedawnej ciężkiej choroby (w. 36-39). 
Niechęć do zmiany wraz z nim miejsca zamieszkania wydaje mu się zatem 
niezrozumiała, skoro Klaudia w tak różnych sytuacjach życiowych była mu 
wierna, a o jej lojalności jako cesze charakteru świadczy także fides wobec 
pierwszego męża oraz pietas i cura w stosunku do rodziców i córki:

Nec minor his tu nosse fidem vitamque marititis
dedere. Sic certe cineres umbramque priorem
quaeris adhuc, sic exsequias amplexa canori
coniugis ingentes iterasti pectore planctus,
iam mea. Nec pietas alia est tibi curaque natae:
sic et mater amas, sic numquam corde recedit
nata tuo, fixamque animi penetralibus imis
nocte dieque tenes (3,5,50-57).

Poeta przypuszcza, że Klaudia pragnie pozostać jeszcze w Rzymie ze 
względu na córkę, której łatwiej będzie znaleźć tu męża, pociesza ją jednak, 
że i w Neapolu nie brak odpowiednich kandydatów (w. 60-71). Wyraża za-
tem nadzieję, że żona usłucha jego namowy, przekonana nie tylko obszerną 
pochwałą Neapolu (w. 81-105), ale i argumentem, że po jego wyjeździe Rzym 
straci dla niej urok (w. 110-112).

Choć motywem przewodnim utworu jest zatem zamiar poety, by pod 
koniec życia osiąść w Neapolu, i pochwała rodzinnego miasta, motyw ten 
stanowi jedynie tło dla głębszej refleksji o harmonii życia małżeńskiego, wier-
ności i zaufaniu. Sam autor w przedmowie do trzeciej księgi Sylw określa 
ten utwór jako rozmowę z żoną, w której istotna jest chęć przekonania jej, 

50 „Bo twoje – którą Wenus szczęśliwie
związała ze mną w wiosnę mego życia i aż do starości,
twoje – coś mnie nietkniętego i jeszcze swobodnego
młodzieńca pierwsza przeszyła rana miłości,
twoje więc cugle chętnie i świadomie przyjąłem
i raz założone mi wędzidło dotychczas gryzę niezmiennie”.



„Orbitas omni fugienda nisu” – rozważania Publiusza Papiniusza Stacjusza 21

a nie walory poetyckie (sermo est quidem securus ut cum uxore et qui persuadere 
malit quam placere). Moralny obowiązek (fides) winien skłaniać małżonków do 
jednomyślności, a sposobem na rozwiązanie konfliktów jest właśnie przeko-
nywanie – persuadere. Nie bez powodu Stacjusz, przedstawiając żonie zalety 
Neapolu, opisuje nie tylko piękno architektury i łagodny klimat, ale i sposób 
życia mieszkańców, którzy przestrzegają prawa i nie są skłonni do sporów 
(w. 85-89). Podkreślenie zalet tego miasta, idealnego do spokojnego życia dla 
kogoś, kto jest schorowany i zmęczony, stanowi jedynie pretekst do podkre-
ślenia znaczenia wsparcia i stabilizacji zapewnianych przez rodzinę51. Powrót 
do nieco idealizowanego miejsca urodzenia to zarazem dla poety powrót 
do domu w emocjonalnym znaczeniu, tj. do tradycyjnych wartości, których 
uosobieniem jest rodzina.
Słowa kluczowe: prawo rzymskie, Stacjusz, rodzina rzymska

ORBITAS OMNI FUGIENDA NISU – PUBLIUS PAPINIUS STATIUS’ REMARKS 
ON ROMAN FAMILY

S u m m a r y

The main aim of this paper is to investigate the Statius’ remarks on marriage 
and family. The theme of Silvae 4,7, dedicated to Vibius Maximus, are congratula-
tions on the birth of a child after some years of childlessness. The poet’s remarks on 
situation of childless person reminds many institutions of hereditary law, especially 
order of succession, and also arrangement of funeral and its expenses. In Silvae 
4,8 the poet is to celebrate the birth of Julius Menecrates’ third child, although the 
father had been honoures by the Cesar with a privilege of three children (ius trium 
liberorum). The poet himself was childless, but he felt himself so after the death 
of a boy he had taken care of, perhaps a son of his freedmen (Silva 5,5). To the 
poets’wife, Claudia, Silvae 3,5 is dedicated. The purpose of this poem is to urge 
her to consent to their retirement to Naples instead of the removal to Rome. The 
praise of Naples, the city of Statius’ birth, serves to reveal a connubial harmony, the 
moral obligation (fides) which binds man and wife and traditional Roman values.

Key words: Roman law, Statius, Roman family

51 D.W.T. Wessey, Statius to His Wife..., s. 138.
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ORBITAS OMNI FUGIENDA NISU – СООБРАЖЕНИЯ ПУБЛИЯ ПАПИЯ СТАЦИЯ 
О РИМСКОЙ СЕМЬЕ

Р е з ю м е

В статье анализируется соображение Стация по теме супружества и семьи. 
Сильва 5,7 посвящена Максимусу Вибию в честь рождения его сына, через 
некоторое времья ожидания потомства. Размышления поэта о судьбе без-
детного человека заставляют вспомнить многие проблемы закона о наследии, 
таких как: порядок наследственной процедуры, а также организации похо-
рон, включая расходы. Целью Сильвы 4,8 есть чествование рождения третьего 
ребьенка Юлия Менекрата, хотя адресат сочинения уже раньше получил от 
императора привилей на троих детей. Сам поэт не имел личного потомства, 
но действительно бездетным почувствовал себя после потери мальчика, веро-
ятно, сына его вольноотпущенников, которым заботился (Сильва 5,5). Жене 
Клавдии посвятил Сильву 3,5, убеждая ее отказаться от переезда из Неаполя 
в Рим. В этом сочинении поэт обратил внимание на моральный долг иска-
ния супругами компромиса, а хвала родного города служит подчеркиванием 
традиционных римских ценностей, также семейных.

Ключевые слова: римский закон, Стаций, римская семья
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Problem prawno-teologiczny credo Justyniana I 
w poezji bizantyńskiej 

na przykładzie modlitwy cesarskiej

1. Monofizytyzm jako główny problem teologiczny czasów justyniańskich

Justynian jako komes i cesarz w rozległej, bogatej merytorycznie, dzia-
łalności prawno-teologicznej poczesne miejsce poświęcił zagadnieniu recta 
fides w aspekcie potępienia monofizytyzmu oraz przyjęcia prawowiernego 
stanowiska czwartego Soboru ekumenicznego w Chalcedonie (451 r.). Kon-
trowersje dotyczące chalcedońskiego wyznania wiary oraz interpretacja jego 
postanowień dały bowiem początek wielu sporom doktrynalnym końca V w. 
i pierwszej połowy VI w., były racją promulgowania prawa Justyniańskiego 
w sprawach doktryny wiary.

Chalcedoński dogmat o dwóch naturach w Chrystusie po wcieleniu Słowa, 
wraz z wcześniejszym dogmatem o Trójcy św., był przyczyną – w głównej 
mierze – chrystologicznych spekulacji doktrynalnych przed Justynianem i za 
jego rządów. W czasach późniejszych cesarzy bizantyńskich stał się – z kolei – 
podłożem dla dyskusji poświęconych Duchowi św. Widoczna była tutaj wza-
jemna implikacja i logiczne powiązanie problemów teologiczno-prawnych: 
od trynitarnych, po te, które dotyczyły osoby Chrystusa, jak też na odwrót.

Ortodoksyjne nicejsko-konstantynopolitańskie, uzupełnione w Efezie 
w 431 r., credo trynitarne zawierało dogmat o ,,współistotności” Ojca i Syna, 
oraz – przynajmniej na tamtym etapie rozwoju teologii wschodniego i za-
chodniego chrześcijaństwa – zasadniczo kończyło kontrowersje wokół Trójcy 
św. Niemniej na skutek uznania poprawności – w zrównoważonej i pozytyw-
nej definicji chalcedońskiej – teologii unii hipostatycznej pojawił się problem 
dotyczący relacji między boskością a człowieczeństwem wcielonego Λόγος.

* Dr hab., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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Szczególnym punktem odniesienia dla sporów dogmatycznych w zakre-
sie chrystologii czasów Justyniana, poza konfliktem między zwolennikami 
chalcedońskiego credo – zarówno ścisłymi diofizytami, jak i chalcedończy-
kami (zwolennikami chrystologii aleksandryjskiej) – a jego przeciwnikami, 
były dyskusje toczone nad pewnymi zwrotami pozostającymi w ścisłym po-
wiązaniu z odrzuceniem lub przyjęciem, zróżnicowanych zresztą, poglądów 
monofizyckich.

Odmienne odpowiedzi na pytanie o człowieka i Boga w Chrystusie – 
zgodne z chalcedońskim dogmatem wiary, jak również przeciwne teologii 
dwóch natur zjednoczonych w jednej hipostazie według soborowych posta-
nowień – okazały się zarzewiem, nie tylko liturgicznego, konfliktu wokół 
kilku kontrowersyjnych formuł (tzw. ,,teopasjanistycznych”) i sporu o tytuł 
,,Bogarodzicy”.

Różnorodne próby powiązania formalnych wyrażeń technicznych do-
gmatów trynitarnego i chrystologicznego trzech pierwszych Soborów eku-
menicznych z treścią nowo proponowanych formuł o inkarnacji, cierpieniu 
i ukrzyżowaniu Λόγος, doprowadziły do pierwszej istotnej, dogmatycz-
nodoktrynalnej, kilkunastoletniej schizmy pomiędzy Stolicą Apostolską 
a Patriarchatem Konstantynopola (tzw. ,,schizma akacjańska” w latach 484- 
-519).

Jednym z problemów doktryny wiary, z jakim Justynian imperator – 
prawodawca i teolog zmierzył się w tworzeniu normy prawnej, było kilka 
dyskusyjnych zwrotów, składających się na pojęcie tzw. formuły teopasja-
nistycznej (w ścisłym znaczeniu) oraz wszelkie inne, podobnie wątpliwe 
doktrynalnie zwroty techniczne. Prawne i teologiczne skutki tzw. ,,schizmy 
akacjańskiej”, w pewnym przynajmniej aspekcie problemu, były aktualne 
w Justyniańskich pismach do biskupów Rzymu i Konstantynopola wprowa-
dzonych do Codex repetitae praelectionis (tj. List do papieża Jana II z 6 czerwca 
533 r.1, List do patriarchy Konstantynopola Epifaniusza z 26 marca 533 r.2, Konsty-
tucja kierowana do Konstantynopolitańczyków z 15 marca 533 r.3); w konstytucji 

1 Justynian I imp., List do papieża Jana II Pp., Reddentes honorem z 6 czerwca 533 r., C. 1,1,8; 
także [w:] Hard., t. 2, szp. 1146-1147; Mansi, t. 8, szp. 795-797; PL, t. 66, szp. 14-17; id., List do 
św. Agapeta I Pp., Ante tempus z 14 marca 536 r., Mansi, t. 8, szp. 845-846 [fragm.]; PL, t. 66, szp. 
36-37 [fragm.]; Coll. Avell. I, epist. 91, s. 344-347; Scritti teol. eccl., s. 24-26; Jan II Pp., List do Justy-
niana I imp., Inter claras sapientiae z 24-25 marca 534 r., Coll. Avell. I, epist. 84, s. 322-325; Scritti 
teol. eccl., s. 18-20; św. Agapet I Pp., List do Justyniana I imp., Gratulamur venerabilis imperator z 15 
października 535 r., Coll. Avell. I, epist. 91, s. 344–347; Scritti teol. eccl., s. 24-26.

2 Id., List do Epifaniusza patriarchy Konstantynopola, Γανώσκειν βουλόμενοι τὴν σὴν ἁγιω-
σύνην (Edocere volentes sancitatem tuam) z 26 marca 533 r., C. 1,1,7; także [w:] Coll. tripart., βίβλ. 
α’ (lib. 1), τίτ. α’ (tit. 1), ς‚ (6), s. 15-21.

3 Id., Konstytucja kierowana do Konstantynopolitańczyków, Τὸν σωτῆρα καὶ δεσπότην τῶν 
ὅλων (Cum Salvatorem et Dominum omnium) z 15 marca 533 r., C. 1,1,6; także [w:] Chron. Pasch. 
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z ok. 527 r.4; w4prawdopodobnym Edykcie dogmatycznym przeciw Orygenesowi 
(ok. 542-543)5; w Edykcie o wierze prawdziwej (Ὁμολογοία πίστεως, Confessio 
rectae fidei) ze stycznia 551 r.6; w dwóch pismach dogmatycznych w sprawie 
tzw. ,,Trzech Rozdziałów” (tj. w prawdopodobnym edykcie, szczątkowo za-
chowanym7, rekonstruowanym na podstawie Pro defensione Trium Capitulorum 
Fakunda Hermianensis8; w Liście przeciw Τρία Κεφάλαια z ok. 549-551 r. lub 
po 553 r.9) oraz w Liście do mnichów aleksandryjskich z ok. z ok. 542-543 r. lub 
543-545 r.10, jak też w – uznawanym za Justyniański – hymnie liturgicznym 
ὁ Μονογενὴς11.

(Dindorf I – CSHB), s. 630-633; Chron. Pasch. (Dindorf – Migne), szp. 891-896; Enchirid. (Kirch 
– Ueding), s. 567-569 [fragm.]; Scritti teol. eccl., s. 32-35.

 4 Id., Konstytucja Τῆς ὀρθῆς καὶ ἀμωμήτου πίστεως (Cum recta intemerataque fides) z ok. 
527 r., C. 1,1,5.

 5 Id., Edykt [prawdopodobny] przeciw Orygenesowi kierowany do Menasa patriarchy Konstan-
tynopola, ῾Ημῖν μὲν ἀει σπουδὴ γέγονε (Nobis semper studio), s. dat. (ok. 542-543 r.), [w:] Hard., 
t. 3, szp. 243-282; Mansi, t. 9, szp. 487-534; PL, t. 69, szp. 177-222; PG, t. 86 A, szp. 945-990; ACO 
III, s. 189-214; Scritti teol. eccl., s. 68-119.

 6 Id., Edykt o wierze ortodoksyjnej (tzw. Ὁμολογοία πίστεως, Confessio rectae fidei), Εἰδοτες 
ὡς οὐδέν (Scientes quod nihil) ze stycznia 551 r., [w:] Ius Graec.-Rom. (Leunc.), lib. 9, s. 521-546; 
Hard., t. 3, szp. 287-322; Mansi, t. 9, szp. 537-582; Chron. Pasch. (Dindorf I – CSHB), s. 636-665; 
Σύνταγμα, t. 5, s. 186-224; PL, t. 69, szp. 225-268; Chron. Pasch. (Dindorf – Migne), PG, t. 92, 
szp. 901-952; PG, t. 86 A, szp. 993-1036; Drei dogm. Schrift., s. 130-169.

 7 Id., Edykt [prawdopodobny] przeciw Τρία Κεφάλαια, s. tit., s. dat. (ok. 544-545 r.), [w:] 
Facun. (Pro def. – Migne), lib. 2, cap. 3, PL, t. 67, szp. 566 B, 567 A oraz wątpliwy fragment ex 
lib. 2, cap. 3, PL, t. 67, szp. 568 A-B; lib. 3, cap. 2, PL, t. 67, szp. 582 D, 585 A, 586 C, 588 C; lib. 
3, cap. 3, PL, t. 67, szp. 589 C, 591 C; lib. 3, cap. 4, PL, t. 67, szp. 595 C-596 A, 598 C; lib. 5, cap. 
1, PL, t. 67, szp. 632 A, C-D; lib. 5, cap. 2, PL, t. 67, szp. 633 C–634 A, 636 A–B; lib. 5, cap. 3, PL, 
t. 67, szp. 638 A–B; lib. 6, cap. 3, PL, t. 67, szp. 665 D-666 B; lib. 7, cap. 5, PL, t. 67, szp. 691 C-692 
A, 693 B; wątpliwy fragment ex lib. 11, cap. 1, PL, t. 67, szp. 797 B; Scritti teol. eccl., s. 130-135 
[fragm.].

 8 Tj. Facundus biskup Hermiane, Pro defensione Trium Capitulorum Concilii Chalcedonensis 
Libri XII. Ad Iustinianum imperatorem, s. dat. (ok. 550 r.), [w:] PL, t. 67, szp. 527-582; także [w:] 
CCL, t. 90 A (całość tomu), Turnhout 1974.

 9 Justynian I imp., List przeciw Τρία Κεφάλαια, Γράμματα ὑμῶν ἐδεξάμεθα (Litteras 
vestras accepimus), po 549-551 r., albo po 553 r., [w:] Mansi, t. 9, szp. 589-646; PL, t. 69, szp. 273-
328; PG, t. 86 A, szp. 1041-1096; Drei dogm. Schrift., s. 82-127.

10 Id., List do mnichów aleksandryjskich, Πρώτην εἶνᾳ σωτηρίαν ἅπασιν ἅνθρώποις (Vere 
fidei confessionem) z ok. 542-543 r. lub 543-545 r., [w:] PG, t. 86 A, szp. 1103-1146; Drei dogm. 
Schrift., s. 6–79.

11 O czym niżej.
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2. Apokryficzna modlitwa Justyniana i Teodory 
 w przekazie św. Romana Pieśniarza

Autorstwo modlitwy – jak się wydaje apokryficznej – przypisywane jest 
wespół: cesarzowi Justynianowi i cesarzowej Teodorze, a jej tekst znamy z VI-
-wiecznego, literackiego przekazu św. Romana Pieśniarza, diakona i poety12.

Zwerbalizowana, zaledwie prawdopodobna, tradycyjnie uznawana za 
apokryficzną, modlitwa została przez poetę zawarta w treści jednej z jego 
śpiewanej homilii (κοντάκιον)13. Jest zaś poprzedzona poetyckim opisem 
św. Romana Pieśniarza dotyczącym chwalebnej odbudowy konstantynopo-
litańskiego Kościoła Ἁγία Σοφία po rewolcie Νίκα z 532 r.14

W literaturze przedmiotu zauważa się, chyba słusznie, że powodem 
działania św. Romana Pieśniarza, była pochwała odbudowy Kościoła św. 
Mądrości Bożej i wysławianie – w tej materii – zasług cesarza i cesarzowej, 
albo – implicite tutaj manifestowane – poparcie dla Justyniańskiej, prochalce-
dońskiej doktryny15. W związku z tym w tle epickiego zamiaru poety jawi 
się tekst krótkiej modlitwy.

Racją, która przemawiałaby za prawdziwością przekazu jest fakt, że 
w twórczości św. Romana Pieśniarza – świadka tamtych czasów – odnaleźć 
można ówczesne, rzetelnie przez niego opisywane, wydarzenia, takie jak: 
rewoltę Νίκα w 532 r., kolejną rekonstrukcję Kościoła Ἁγία Σοφία w Kon-
stantynopolu w 537 r., inwazję perską w 540 r., czy deskrypcję dwóch trzęsień 
ziemi lat 552 i 55516.

Tekst modlitwy, przekazany w VI-wiecznej grece, jest krótki i brzmi na-
stępująco:

12 Niewiele można powiedzieć o życiu św. Romana Pieśniarza (ἅγ. Ῥωμανὸς ὁ Μελωδός). 
Urodził się pod koniec V w. (ok. 490 r.) w Emezie w Syrii, pochodził prawdopodobnie z ży-
dowskiej rodziny. Jego śmierć przypada na lata sześćdziesiąte VI w. (zmarł po 555 r., być może 
w 565 r.). Był diakonem w Berytos (tj. Bejrucie) w latach 491-518, za rządów cesarza Anastazego 
I przybył do Konstantynopola. Wśród dzieł poetyckich św. Romana Pieśniarza wymienia się 
hymny liturgiczne i śpiewane homilie (κοντάκια). Zob. Patrology (Altaner), s. 643; SWP, s. v. Ro-
man Pieśniarz, s. 345; B. Baldwin, s. v. Romanos the Melode, [w:] ODB, t. 3, s. 1807-1808; Patrologia 
(Altaner), s. 681; Scritti apocr., s. 60; R. Cantarella, Poeti bizantini, red. F. Conca, t. 1: Testo greco 
a fonte, Milano 1992, s. 353. Szerzej na temat biografii poety, języka i struktury jego dzieł – zob. 
J. Grosdidier de Matons, Romanos le Mélode et les origines de la poésie religieuse à Byzance, Paris 
1977, s. 67-198, 285-328; A. Bober, Antologia patrystyczna. Φωστήρες τῆς οἰκουμένες. Światła 
ekumeny, Kraków 1966, s. 509-510; M. Simonetti, E. Prinzivalli, Letteratura cristiana antica. Profilo 
storico, antologia di testi e due saggi inediti in appendice, Edizioni Piemme 2003, s. 268-269.

13 Zob. Roman. Mel. (Hymn.), s. 491; Scritti apocr., s. 61-62. O pojęciu κοντάκια – zob. np. 
M. Nin, s. v. Kontakion, [w:] DEOC, s. 416-417.

14 Tamże.
15 Zob. Roman. Mel. (Hymn.), s. 189; Scritti apocr., s. 61.
16 Zob. B. Baldwin, s. v. Romanos the Melode..., s. 1808; Scritti apocr., s. 60; R. Cantarella, 

Poeti bizantini..., tamże.
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Δός μοι, βοῶν, σωτήρ ὡς καὶ τῷ Δαυίδ σου
τοῦ νικῆσαι Γολιάθ σοὶ γἀρ ἐλπίζω
σῶσον τὸν πιστὸν λαόν σου ὡς ἐλεήμων
οἴσπερ καὶ δώσῃς ζωὴν τὸν αἰώνιον17.
[Daj mi, o Zbawicielu, tak jak [dałeś] Twojemu Dawidowi,
możliwość zwycięstwa nad Goliatem; ufam, Tobie.
W miłosierdziu [Twoim] zachowaj Twój lud wierny;
[Zachowaj] ich, których obdarzysz darem życia wiecznego]18.

Tekst modlitwy nie nawiązuje zatem do istotnych, znanych w pierwszej 
połowie VI w. problemów trynitarno-chrystologicznych i mariologicznych. 
Gdyby uznać za wiarygodne autorstwo Justyniana i Teodory, to można by 
pokusić się o twierdzenie, że parze cesarskiej nieobca była – badana zwłaszcza 
w XX w. – teologia Bożego Miłosierdzia, jak i – co widać w Starotestamento-
wej erudycji autora lub autorów tekstu – ważna była tradycja judaistyczna 
dla ortodoksyjnego chrześcijaństwa.

3. Autorstwo i treść troparionu Ὁ μονογενὴς [...]

Τροπάριον jest – w znaczeniu motywu krótkiego i powtarzalnego – skła-
dającą się z kilku fraz poetycką kompozycją, która precyzuje istotę celebro-
wanego święta liturgicznego. W zależności od poszczególnego święta, tropa-
riony mogą być różnie klasyfikowane (np. troparion na Zmartwychwstanie 
Pańskie). Tropariony są najwcześniejszym znanym rodzajem bizantyńskiego 
hymnu liturgicznego19.

Tekst hymnu Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ został przekazany 
w kilku wersjach językowych, choć jego pierwotna redakcja w grece – nieza-
leżnie od ewentualnej niepewności co do autorstwa pieśni – nie budzi wąt-
pliwości. Współczesny badacz ma do dyspozycji tekst grecki, grecko-łaciński, 

17 Zob. Modlitwa, s. dat. (poł. VI w.): s. tit. [preambuła:] Dammi o Salvatore, [w:] Scritti apo-
cr., s. 62; s. tit. [preambuła:] Δός μοι βοῶν σωτήρ, [w:] Roman. Mel. (Hymn.), s. 491, ver. 7-10; 
Scritti apocr., s. 62.

18 Tłumaczenie na język polski ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia apokryficznej 
modlitwy na język włoski przez Annę M. Demicheli – zob. Scritti apocr., s. 62.

19 Zob. M. Ninn, s. v. Tropario, [w:] DEOC, s. 780; E.M. Jeffereys, s. v. Troparion, [w:] ODB, 
t. 3, s. 2124. Τροπάριον ma własną melodię w przeciwieństwie do προσόμοια o melodii po-
chodzącej z innego utworu – zob. M. Starowieyski, nota do numeru 65, [w:] Poezja grecka II-XV 
w., s. 365. Co do etymologii – zob. Vocab. (Montanari), s. v. τροπάριον, s. 2158.
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a nawet syryjski. Istnieje tłumaczenie troparionu na języki nowożytne (tj. na 
polski20, węgierski21 i angielski22).

Grecką wersję językową – wraz z pewnym opisem źródła, w publikacjach 
nieznacznie oddalonych od siebie w czasie – podaje kilku autorów. Miano-
wicie: XVII-wieczny Jakub Goar (w komentarzu do XII-wiecznego dzieła 
historiograficznego Jerzego Kedrena23) i – wskazujący na to dzieło, ale za 
nim nie postępujący – pod koniec XIX w. Wilhelm Christ oraz Mateusz Para-
nikas. W ostatnim przypadku chodzi o – wydany w serii Teubneriana – zbiór 
greckich pieśni religijnych (Anthologia Graeca carminum christianorum24), gdzie 
jako fragment Ἀντίφωνον β’ figuruje troparion Ὁ μονογενὴς [...] właśnie25. 
Ich grecka redakcja nie jest tożsama.

Poza grecko-języcznym fragmentem antyfony w Antologii chrześcijańskich 
pieśni greckich i tekstem znanym z wcześniejszej noty Goara znane są – sy-
multanicznie ujęte – teksty hymnu: grecki oraz łaciński.

Tak samo, jak w komentarzu do Kompendium historycznego26 Jerzego Ke-
drena27, Jakub Goar jest autorem przypisu do Chronografii28 IX-wiecznego 

20 O czym niżej.
21 Zob. I. Baán, Justinianus császár teolόgiája. Varia Byzantina, t. 2, Budapest 1997, s. 28.
22 Zob. H. Kahane, R. Kahane, Justinian’s Credo in Western Medieval Literature, „Byzantini-

sche Zeitschrift” 84-85 (1991-1992), nr 1, s. 39.
23 Zob. Cedr. (Σύνοψ. II – Bekker), s. 800 (przyp. do t. 1, s. 650, ver. 14; oprac. noty – J. Goar); 

Cedr. (Σύνοψ. I – Migne), PG, t. 121, szp. 709, przyp. 32 (oprac. noty – J. Goar).
24 Tj. Anthologia Graeca carminum christianorum, oprac. W. Christ, M. Paranikas, Lipsiae 

1871; reprint Hildesheim 1963.
25 Tj. Ἀντιφωνα ψαλλόμενα ἐν τῇ λειτουργίᾳ τοῦ Χρυσοστόμου. Ἀντίφωνον β’, [w:] 

Anthol. (Christ – Paranikas), s. 52.
26 Podstawą dla współczesnej analizy są następujące wydania dzieła: Compendium histo-

riarum a mundo condito usque ad Isaacium Comnenum imperatorem a Dn. Georgio Cedreno ex diversis 
libris collectum (Σύνοψις ἱστοριῶν αρχομένη απὸ κτίσεως κόσμου καὶ μέχρι τῆς βασιλείας 
Ἰσαακίου τοῦ Κομνηνού συλλεγείσα παρά κυροῦ Γεωργίου τοῦ Κεδρηνού ἐκ διαφόρων 
βιβλίων), red. I. Bekkerus [Bekker], oprac. G. Xylandro, t. 1-2. CSHB, t. 13-14 [t. 46-47?], Bonnae 
1838-1839; Γεωργίου τοῦ Κεδρηνού Σύνοψις ἱστοριῶν (Georgii Cedreni Compendium historiarum). 
Σύνοψις ἱστοριῶν αρχομένη απὸ κτίσεως κόσμου καὶ μέχρι τῆς βασιλείας Ἰσαακίου τοῦ 
Κομνηνού συλλεγείσα παρά κυροῦ Γεωργίου τοῦ Κεδρηνού ἐκ διαφόρων βιβλίων (Compen-
dium historiarum a mundo condito usque ad Isaacium Comnenum imperatorem a Dn. Georgio Cedreno 
ex diversis libris collectum), τομ. α’ [w:] PG, t. 121, szp. 23-1166; τομ. β’, [w:] PG, t. 122, szp. 9-367.

27 Jerzy (Grzegorz) Kedren (Γεώργιος Κεδρηνός) był XII-wiecznym historykiem, jego 
życiorys nie jest znany. Dzieło Kedrena Σύνοψις ἱστοριῶν (Compendium historiarum) obejmuje 
czasy od stworzenia świata do 1057 r. Pracę można uzanać za kompilację kilku dzieł historyków 
bizantyńskich, między innymi, opracowań św. Teofana Wyznanwcy i – postępującego także za 
tym autorem – Jerzego Homartola. W opisie historycznym Jerzy Kedren od 811 r. oparł się na 
pracy Jana Skylitzesa. Zob. A.P. Kazhdan, s. v. Kedrenos George, [w:] ODB, t. 2, s. 1118.

28 Do nowożytnych wydań pracy historiograficznej św. Teofana Wyznawcy trzeba zaliczyć: 
Theophanis Chronographia annorum DXXVIII (Θεοφάνους Χρονογραφία ετών φκη’), t. 1, oprac. 
I. Classenus [Classen]. CSHB, t. 46 [t. 43?], Bonnae 1839; Theophanis Chronographia, t. 2. Prae-
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św. Teofana Wyznawcy29, w którym komentator zamieszcza – tym razem 
w grece i łacinie – tekst Justyniańskiej pieśni liturgicznej30.

Poza tym – wedle podobnego schematu – w XIV-wiecznej Historii kościel-
nej31 Nikefora Kaliksta Ξανθοπούλου32 odnaleźć można notę do – podawa-
nej przez historyka informacji o tym, że troparion pochodzi od Justyniana 
– z grecko-łacińskim tekstem hymnu33. W tym przypadku jednak nie można 
ustalić, w sposób niebudzący wątpliwości, kto przekazuje jego tekst34.

cedit Anastasii Bibliothecarii Historia ecclesiastica sive chronographia tripertita, oprac. I. Classenus, 
I. Bekkerus. Theophanis Chronographiam notae, oprac. J. Goar. CSHB, t. 47 [t. 44?], Bonnae 1841, 
s. 289-668; Θεοφάνης Χρονογραφία απὸ ∆ιοκλητιανοῦ έως Μιχαηα καὶ Θεοφυλάκτου τῶν 
Βασιλέων (Chronographia a Diocletiano ad Michaelem et Theophylactum eius filium impp.), [w:] PG, 
t. 108, szp. 63-1010; Theophanis Chronographia (Θεοφάνης Χρονογραφία), oprac. C. de Boor, 
t. 1: Textum Graecum continens. Opus ab Academia Regia Bavarica praemio zographico ornatum, 
Lipsiae 1883.

29 Św. Teofanes Wyznawca – Confessor lub Homologeta (Θεοφάνης Ὁμολογητής) był 
mnichem, historykiem bizantyńskim IX w. Jest świętym Kościołów bizantyńskiego i kato-
lickiego. Żył w latach ok. 760-818. Na początku swojej kariery został στράτωρ na dworze 
cesarza Leona IV (813-820 r.) Założył klaszor Μέγας Ἄργους. Jego główne dzieło to Chrono-
grafia (Χρονογραφία). Autor sięga do źródeł bizantyńskich V-VII w. (np. do prac Prokopiusza 
z Cezarei i Jana Malalasa). Uznaje się także, że Chronografia św. Teofana Wyznawcy jest konty-
nuacją pracy historiograficznej mnicha konstantynopolitańskiego końca VIII w. i początków 
IX w. – Jerzego Synkellosa. Dzieło św. Teofana powstało ok. 813-817 r., a obejmuje lata 284-813. 
Χρονογραφία została przełożona z greki na łacinę przez Anastazego Bibliotekarza, antypa-
pieża. Zob. M. McCormick, s. v. Anastasius, s. 88; A.P. Kazhdan, s. v. Theophanes the Confessor, 
[w:] ODB, t. 3, s. 2063.

30 Zob. Theoph. Confess. (Chronog. II – Classen, Bekker), s. 441 (przyp. do t. 1, s. 337, ver. 
4; oprac. noty – J. Goar); Theoph. Confess. (Χρονογ. – Migne), A.M. 6028 (A. C. 528), PG, t. 108, 
szp. 477, przyp. 66 (oprac. noty – J. Goar).

31 Mam tu na myśli: Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας 
βιβλία ιε’, τόμ. δ’ (Nicephori Callisti Xanthopuli Ecclesiasticae historiae. Libri XVIII. Tomus tertius), 
[w:] PG, t. 147, szp. 9-449.

32 Nicefor Kalist Xantopulos (Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος), pisarz kościelny, 
duchowny inkardynowany przy Kościele św. Mądrości Bożej w Konstantynopolu, żył ok. 1256-
1335 r. Udzielał lekcji retoryki. Kalikst znany jest z obszernego, historycznego opracowania 
pt. Historia kościelna. Dzieło powstało po 1317 r., a zachowała się tylko jego część poświęcona 
dziejom świata od narodzin Chrystusa do 611 r. (w 18 księgach). Pozostałe dziewięć ksiąg, 
obejmujących czasy do 911 r., zaginęło. Podstawowe prace porzedników, z których czerpał, 
to – przede wszystkim – dzieła: Euzebiusza z Cezarei, Sozomena i Ewargiusza Scholastyka. 
Zob. A.M. Talbot, s. v. Xantopulos Nikephoros Kallistos, [w:] ODB, t. 3, s. 2207.

33 Zob. Callist. (Ἱστορ.), κεφ. κη’ (cap. 28), PG, t. 147, szp. 291-292, przyp. 1 (oprac. noty – 
J. Goar); Scritti teol. eccl., s. 44.

34 Powoływana wersja tej części dzieła Nikefora Kaliksta jest komentowana przez An-
selma Bandurio. Wypowiedź Banduri’ego nie zawiera, istotnej dla anlizowanego problemu, 
informacji. Poza tym Wilhelm Xylander nie figuruje jako autor przypisów do tekstu. Zob. PG, 
t. 147, szp. 469-540.
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Troparion Ὁ μονογενὴς [...] znany jest również po syryjsku, ponieważ 
hymn wprowadzono do liturgii Kościoła syryjskiego35.

Jednym z podstawowych punktów odniesienia w ustaleniu autorstwa 
hymnu jest opinia Jakuba Goara. Jego pogląd – w tej materii – znany jest 
z kilku komentarzy do dzieł średniowiecznych oraz do liturgii bizantyńskiej 
według św. Jana Chryzostoma (w tym sensie, że nie chodzi o liturgię z III 
i IV w., ile o rozwój norm liturgicznych w Kościele bizantyńskim począwszy 
od IV w.).

W Euchologion sive rituale Graecorum [...]36 genezę antiquissimum troparium37 
Goar objaśnia następująco:

Caeterum secundo Antiphono dicto, modulus Ὁ μονογενὴς Υἱὸς decantandus conno-
tatur [...] De eo iuxta veterum traditionem testatur Germanus ὅτι ποίημά ἐστιν Ἰωσήφ 
καὶ Νικοδήμου [...] opus esse. Ἄπαίροντες γὰρ τὸν Κύριον πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι 
αὐτὸν, ἐμυήθησαν αὐτο, ἀπο τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σώματος Κυρίου, καὶ τῆς 
ἐν αὐτῷ ἀχωρίστου θεότητος. Qui cum tollerent Dominum ut sepelirent, tale carmen 
initiati sunt, a veneradno et vivfico Domini corpore et Deitate numquam ab eo separanda. 
Quamvis et alios Justiniano Imperatori ut auctori, illlum adscripsisse non reticeat cui 
suffraguntur Cedrenus scribens de Justiniano ἀνεκαίνισεν ἑκ θεμελίων μεγάλην 
τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαν εἰς κάλλος καὶ μέγεθος ὑπὲρ τὸ πρότερον παραδοὺς καὶ 
τροπάριον αὐτῇ ὑπ’ αὐτοῦ μελισθὲν ψάλλεσθαι Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λό-
γος τοῦ Θεοῦ. Excitavit e [et] fundamentis magnam Dei Ecclesiam quam maiorem et 
pulchiorem priore renovavit cui et carmen a se composotum tradidt Unigentus Filius et 
Verbum [...]38.

Autor ten, omawiając komentarz św. Germana I, patriarchy Konstanty-
nopola (w latach 715-717)39, do IV-wiecznej liturgii według św. Jana Chry-
zostoma40, powołuje zdanie patriarchy, na podstawie dzieła zaledwie mu 

35 Hymn Ὁ Μονογενὴς [...] , zamieszcza w swoim opracowaniu, poświęconym liturgii 
syryjskiej, J.uli Puyade. Zob. J. Puyade, Le Tropaire ὁ Μονογενὴς, „Revue de l’Orient Chrétien” 
17 (1912), s. 253.

36 Tj. Ευχολόγιον sive rituale Graecorum complectens ritus et ordines divinae liturgiae, officio-
rum, sacramentorum, consecrationum, benedictionum, funerum, orationum, et cuilibet personae, statui, 
vel tempori congruos, iuxta usum Orientalis Ecclesiae, cum selectis Bibliothecae Regiae, Barberinae, 
Cryptae-Ferratae, Sancti Marci Florentini, Tillianae, Allatianae, Coresianae, etaliis probatis MM. SS. 
et editis exemplaribus collatum. Interpretatione Latina, nec non mixobarbararum vocum brevi glossa-
rio, aeneis figuris, observationibus ex antiquiis PP. et maxime Graecorum theologorum expositionibus 
illustratum, oprac. J. Goar, Venetiis 1730.

37 Nazwa według: Anthol. (Christ – Paranikas), s. XLIV.
38 Zob. Ευχολόγιον, pkt 70, s. 107-108.
39 Zob. Chronolog. (Grumel), s. 435.
40 Całość Mszy św. w porządku liturgicznym według św. Jana Chryzostoma, [w:] 

Ευχολόγιον, s. 95-134.
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przypisywanego41, o – uświęconym antyczną tradycją – autorstwie hymnu 
,,Józefa i Nikodema”42. Oni bowiem, według patriarszego przekazu, dostrze-
gli nierozerwalność pierwiastka boskiego i ludzkiego w Chrystusie. Goar 
podaje równocześnie – dla poparcia odmiennej zgoła tezy – późniejsze o po-
nad cztery wieki, afirmujące Justyniańskie autorstwo pieśni liturgicznej, sta-
nowisko historiografa z XII w. – Jerzego Kedrena43.

Pogląd Goara implicite odrzucający prawdziwość przekazu św. Germana I 
jest – jak się wydaje – trafny. Powody są dwa: historyczny i teologiczny. Po 
pierwsze – wątpliwe jest autorstwo dzieła Ἱστορία ἐκκλεσιαστική καὶ μυ-
στική θεωρία)44. Po wtóre – autor Ἱστορία ἐκκλε-σιαστική [...] podaje, że 
troparion Unigenitus Filius et Verbum Dei pochodzi od św. Józefa z Armatei 
i św. Nikodema, a Justynian najpewniej – z powodu świadomości teologicz-
nej w kwestiach chrystologicznych – hymn ogłosił45. Opowiedzenie się za 
wymienioną ostatnio hipotezą prowadziłoby do twierdzenia, że obaj biblijni 
święci rozwiązali problemy teologiczne, które na przestrzeni dziejów dopiero 
się pojawią.

Z Kompendium historycznego Jerzego Kedrena zaś, pracy znanej z wydania 
wzbogaconego notami Jakuba Goara, wynika jedynie, że XII-wieczny historyk 
nie miał wątpliwości co do Justyniańskiego autorstwa Ὁ μονογενὴς [...], ale 
tekstu pieśni liturgicznej nie podał46. Goar natomiast w przypisach do tekstu 
Kedrena nie tylko cytuje grecką wersję cesarskiego troparionu, ale wskazuje 
też na inny, późniejszy o ponad dwa wieki, przekaz Nikefora Kaliksta Ξαν-

41 Tj. Γερμανοῦ αρχιεπίσκοπου Κωνσταντινουπόλεος Ἱστορία ἐκκλεσιαστική καὶ μυστι-
κή θεωρία (Germani archiepiscopi Constantinopolitani Historia ecclesiastica et mystica contemplatio), 
[w:] PG, t. 98, szp. 383-454.

42 Goar ex verbo cytuje św. Germana I – zob. Ευχολόγιον, pkt 70, s. 107; Germ. (Ἱστορ.), 
PG, t. 98, szp. 404 D.

43 Fragment wypowiedzi Kedrena podawany przez Goara – a trzeba wziąć pod uwagę 
oddalone od siebie w czasie wydania źródłowe obu dzieł – nie jest identyczny w porównaniu 
z tym, jaki jest znany z Kompendium historycznego w edycjach Bekkera i Migne’a. Nie zmienia to 
jednak istoty przekazu XII-wiecznego historyka. Por. Ευχολόγιον, pkt 70, s. 107; Cedr. (Σύνοψ. 
I – Bekker), s. 650; Cedr. (Σύνοψ. – Migne), PG, t. 121, szp. 709.

44 Ἱστορία ἐκκλεσιαστική καὶ μυστική θεωρία (Historia ecclesiastica et mystica contemplatio) 
jako dubium w edycji J.P. Migne’a – zob. powyżej w przyp. 41.

45 Zob. Germ. (Ἱστορ.), PG, t. 98, szp. 404 D.
46 Zob. Cedr. (Σύνοψ. I – Bekker), s. 650, ver. 14-15: παραδοὺς καὶ τροπάριον αὐτῇ ὑπ’ 

αὐτοῦ μελισθὲν ψάλλεσθαι Ὁ μονογενὴς υἱὸς καὶ λόγος τοῦ θεοῦ; Cedr. (Σύνοψ. – Migne), 
PG, t. 121, szp. 709-710 B: [...] παραδοὺς καὶ τροπάριον αὐτῇ ὑπ’ αὐτοῦ μελισθὲν ψάλλεσθαι 
Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ (carmen quoque a se compositum cantandum tradidit, 
Unigenitus filius et Verbum Dei). Nota bene – jak się wydaje niezgodnie z treścią wypowiedzi 
przypisywanej św. Germanowi I w Historia ecclesiastica [...] – H. Kahane i R. Kahane wywodzą 
z niej prawdopodobieństwo Justyniańskiego autorstwa hymnu. Zob. H. Kahane, R. Kahane, 
Justinian’s Credo..., s. 39.
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θοπούλου (tj. apud Nicephorum)47. Po rzetelnym przestudiowaniu ostatniego 
z wymienionych źródeł okazuje się, że tekst pieśni – co prawda – jest tam 
podawany48, z jednoczesnym uznaniem Justyniana za autora carmen49, ale 
nie wiadomo za kim cytowaną.

Analogiczne stanowisko Jakuba Goara znane jest ponadto z jego nauko-
wego komentarza do dzieła – nota bene chronologicznie najbliższego św. Ger-
manowi I – Chronografii św. Teofana Wyznawcy. Tam również komentator 
podaje się tekst Justyniańskiego troparionu50, choć św. Teofan odnotowuje tyl-
ko fakt powstania hymnu Ὁ μονογενὴς [...] w pierwszym roku pontyfikatu 
papieża św. Agapita I51, przypisując – bez bliższego wyjaśnienia – autorstwo 
hymnu cesarzowi52. Historiograf nie cytuje, znanego i stosowanego w litur-
gii bizantyńskiej, ponoć cesarskiego, hymnu53. Komentujący dzieło z IX w. 
Jakub Goar podaje tekst troparionu apud Baronium, tj. za – współczesnymi mu 
– Rocznikami Cezarego Baroniusza. Powołanie Annales wydaje się być wątpli-
we również z tej racji, że Baroniusz zaledwie wspomina o aprobacie Stolicy 

47 Tj. apud Nicephorum. XVII, 28 Xyl. Zob. Cedr. (Σύνοψ. II – Bekker), s. 800 (przyp. do t. 1, 
s. 650, ver. 14; Cedr. (Σύνοψ. – Migne), PG, t. 121, szp. 709, przyp. 32. Podobne jest powołanie 
– choć bez wskazania na określony komentarz – Wilhelma Xylandra, [w:] Theoph. Confess. 
(Chronog. I – Boor), s. 216: Niceph. XVII, 28.

48 Zob. Callist. (Ἱστορ.), κεφ. κη’ (cap. 28), PG, t. 147, szp. 291-292, przyp. 1 (oprac. noty – 
J. Goar). Za tym źródłem, [w:] Scritti teol. eccl., s. 44.

49 Callist. (Ἱστορ.), κεφ. κη’ (cap. 28), PG, t. 147, szp. 291-292 A: Μετὰ δὲ τὴν σύνοδον ὁ 
βασιλεὺς τὸ τροπάριον τὸ Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ συνθέμενος τῇ Ἐκκλησίᾳ 
Θεοῦ παραδέδωκε ψάλλειν ὅ καὶ εἰς δεῦρο ὡς νόμον ἅλυτον αὕτη διατηρεῖ (Post synodum 
imperator troparium, seu cantilenam, cuius initum est Unigenitus Filius et Verbum Dei, composuit, 
atque eam Ecclesiae inter psallendum usurpandam tradidit).

50 Zob. powyżej w przyp. 30.
51 Zob. Theoph. Confess. (Chronog. I – Classen), A.M. 6028 (A. C. 528), s. 336, ver.15 – s. 337, 

ver. 5; Theoph. Confess. (Χρονογ. – Migne), A.M. 6028 (A. C. 528), PG, t. 108, szp. 477-478 
A i B; Theoph. Confess. (Chronog. I – Boor), s. 216, ver. 15 – s. 217, ver. 13. Św. Agapet (Agapit) 
I (S. Agapetus I lub S. Agapitus I), papież (13 maja 535 r. – 22 kwietnia 536 r.) – zob. Lib. pontif. 
(Anast. Bibl. – Migne), lib. 59, szp. 551-552; Lib. pontif. (Duchesne), lib. 59, s. 287; Chronolog. 
(Grumel), s. 430; Patrology (Altaner), s. 555; SWP, s. v. Agapet I, s. 17, 414; Lib. pontif. (Loomis) 
lib. 59, s. 143; Patrologia (Altaner), s. 605; A.P. Kazhdan, M. McCormick, s. v. Agapetus I, [w:] 
ODB, t. 1, s. 34; Ch. Fraisse-Coué, s. v. Agapet Ier ou Agapit, [w:] DHP, s. 58; id., s. v. Agapitus I, 
[w:] PE (Levillain), t. 1, s. 13; O. Bertolini, s. v. Agapito I, santo, [w:] EP (Casavola), t. 1, s. 504, 
506; J. Speigl, s. v. Agapet I, [w:] LPP, szp. 1; NDEP, s. 64.

52 Theoph. Confess. (Chronog. I – Classen), A.M. 6028 (A. C. 528), s. 337, ver. 3–4 = Theoph. 
Confess. (Chronog. I – Boor), s. 216, ver. 23-24: Τῶι δ’ αὐτῶι ἔτει παρέδωκεν Ἰουστινιανὸς 
τοῦ ψάλλεσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίας τό Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος; Theoph. Confess. (Χρο-
νογ. – Migne), A.M. 6028 (A. C. 528), PG, t. 108, szp. 477-478 B: Τῶι δ’ αὐτῶι ἔτει παρέδωκεν 
Ἰουστινιανὸς τοῦ ψάλλεσθαι ἐν ταῖς ἐκκλησίας τό Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος (Hoc etiam 
anno Iustinianus modulum hunc, Unigenitus Filius et Dei Verbum, a se compositum Ecclesiis decan-
tandum tradidit).

53 Tamże.
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Apostolskiej dla Justyniańskiej teologii oraz o afirmacji Biskupa Rzymu dla 
cesarskiego hymnu liturgicznego Unigenitus Filius et Verbum Dei54.

Ze średniowiecza – poza świadectwem Teofanowej Chronografii – pocho-
dzi jeszcze jedna, zwięzła informacja historiograficzna o wprowadzeniu przez 
cesarza Justyniana do liturgii Kościoła konstantynopolitańskiego troparionu, 
który rozpoczynał się od słów: Ὁ μονο-γενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Pi-
sze o tym Jerzy Homartol55 w Kronice56, dziele powstałym w drugiej połowie 
IX w.57

XIX-wieczni autorzy Anthologia Graeca carminum christianorum w szero-
kim – pod względem merytorycznym – wstępie, w części poświęconej De 
carminibus Byzantiniis58, piszą wprost, że cesarza Justyniana I uznają autorem 
hymnu59. Powtarzają bowiem za Goarem przekaz św. Germana I (ta kwestia, 
wyżej sygnalizowana, wielce niejasna co do autorstwa ,,Józefa i Nikodema”) 

54 Baronius (Annal.), A.D. 534, pkt 22: [...] idem imperator [EG: Iustinianus] acceperit ab Apos-
tolica Sede confirmatum fidei suae edictum. Fuisse autem eius cantici eiusmodi exordium: ,,Unigenitus 
Filius et Verbum Dei” [...].

55 Jerzy (Grzegorz) Homartol (Γεώργιος ῾Αμαρτωλός ὁ Μοναχός) żył w IX w., był mni-
chem. Szczegóły jego biografii nie są znane. Chronografia Homartola, która ma charakter uniwer-
salny, obejmuje dzieje świata od jego początków do śmierci cesarza Teofila (842 r.), dzieło zaś 
powstało ok. 866 r. lub po 872 r. Historiograf sięgał do różnorodnych materiałów naukowych, 
a wśród bizantyńskich źródeł, na których się wzorował, trzeba wymienić dzieła Jana Malalasa 
(VI w.) i św. Teofana Wyznawcy (IX w.). Zauważa się, że za automiczną część opracowania 
mnicha jest relacja z lat 813-842. Przydomek ῾Αμαρτωλός znaczy Grzesznik, a określił się nim 
sam historiograf. Zob. K. Zakrzewski, Dzieje Bizancjum 395-1204, wyd. 2, Kraków 2007, s. 144; 
A. Cutler, A.P. Kazhdan, s. v. George Homartolos, [w:] ODB, t. 2, s. 836.

56 Homart. (Χρον. – Migne), PG 110, szp. 775-776 C-D: [...] παρέδωκε καὶ τροπάριον ἑν 
τῇἐκκλησίαι ψάλλεσθᾳ οὔ ἠ ἀρχή ὁ μονόγενες Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ (τροπάριον quoque 
dedit in ecclesia decantandum, cuius principium: ,,Unigenitus Filius et Dei Verbum”); Homart. (Χρον. 
II – Boor), s. 627, ver. 5-6: [...] παρέδωκε καὶ τροπάριον ἑν τῇἐκκλησίαι ψάλλεσθᾳ οὔ ἠ ἀρχή 
ὁ μονόγενες υἱὸς καὶ λόγος τοῦ θεοῦ.

57 Do nowożytnych, krytycznych wydań dzieła historycznego Jerzego Homartola należą: 
Chronicon w edycji Karola de Boora z początków XX w. oraz – pod tym samym tytułem – wcze-
śniejsze wydanie Migne’a. Zob. Χρονικόν σύντομον ἐκ διαφόρων χρονογράφων τέ καὶ εξη-
γητών συλλεγέν καὶ συντεθέν υπό Γεωργίου Mοναχού τοῦ επίκλην Ἁμαρτωλού (Chronicon 
breve quod ex variis chronographis et expositionibus decerpsit concinnavitque Gregorius Monachus 
cognome Homartolus), [w:] PG, t. 110, szp. 41-1286; Georgii Monachi Chronicon. Textum genuinum 
usque ad Vespasiani imperium continens (Χρονικόν σύντομον ἐκ διαφόρων χρονογράφων τέ καὶ 
εξηγητών συλλεγέν καὶ συντεθέν υπό Γεωργίου Mοναχού τοῦ επίκλην Ἁμαρτωλού), oprac. 
C. de Boor, t. 2. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Lipsiae 1904.

58 Zob. Anthol. (Christ – Paranikas), s. XXIV-LIV.
59 Tj.: Ἰουστινιανὸν imperatorem (527-565) antiquissimum troparium, cuius quidem auctorem 

noverimus Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος compuisse Sophronii et Cadreni testimoniis (supra pagina 
XXXIV) a nobis allatis constat; neque defuisse Germnaus in commentario liturgico (Goar, Euchologion, 
s. 107) dicit, qui carmen venerandae vetustatis a Iosepho et Nicodemo, cum Christi corpus sepeliret, 
cantatum esse fabularentur. Zob. Anthol. (Christ – Paranikas), s. XLIV.



34 Eva Gajda

i uznają prawdziwość relacji historycznej Jerzego Kedrena60. Dodatkowo 
powołują – generalny w swojej naturze argument – relację św. Sofroniusza 
Jerozolimskiego o wprowadzeniu za pontyfikatu św. Jana Chryzostoma do 
liturgii bizantyńskiej śpiewnej eksklamacji – troparionu61. Christ i Paranikas 
nie wyjaśniają skąd czerpią tekst hymnu.

Współcześnie problem autorstwa Ὁ μονογενὴς [...] jest różnorodnie po-
strzegany, choć nie cieszy się szczególną atencją badaczy. Niekiedy wskazuje 
się na – skądinąd wybiórczo – powoływane źródła, nie wnikając w szerszą 
dyskusję na ten temat62 i tradycyjnie przypisuje się autorstwo pieśni litur-
gicznej Justynianowi63.

Niekiedy stanowisko jest jasno wyrażone i uzasadnione źródłowo.
Edward de Muralt zwraca uwagę – odwołując się do średniowiecznych, 

historycznych dzieł – że w marcu 536 r. τροπάριον Ὁ μονογενὴς [...] wpro-
wadzono do liturgii w kościołach konstantynopolitańskich64. Autor ten słusz-
nie powołuje prace hagiograficzne: św. Teofana Wyznawcy (IX w.) i Jerzego 
Kedrena (XII w.) oraz Joela (XIII w.). Poza dwoma pierwszymi, wyżej ana-
lizowanymi źródłami, chodzi mianowicie o: Chronografię z połowy XIII w. 
Joela65, w której historiograf odnotowuje fakt wprowadzenia do liturgii w sto-
łecznych kościołach hymnu Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ale nie 
wypowiada się na temat autora pieśni66.

60 Tamże.
61 Anthol. (Christ – Paranikas), s. XXXIII-XXXIV. Autorzy Anthologia Graeca carminum chri-

stianorum odsyłają, niestety nieprecyzyjnie, do Komentarza litrurgicznego patriarchy Jerozolimy 
św. Sofroniusza w przekazie źródłowym A. Mai. Zob. Anthol. (Christ – Paranikas), s. XLIV; 
por. Anacreonticorum Sanci Sophronii soluta editoris interpretatio, [w:] Spicilegium Romanum, oprac. 
A. Mai, t. 4, Romae 1840, s. 621-643.

62 Maurycy Geerard wskazuje jedynie na Anthologia Graeca [...]. Zob. Clavis (Geerard), 
s. 305; por. Anthol. (Christ – Paranikas), s. XLIV.

63 Zob. Scritti teol. eccl., s. 43; Jan H. Barkhuizen, Justinian’s Hymn Ὁ μονογενὴς υἱὸς τοῦ 
Θεοῦ, „Byzantinische Zeitschrift” 77 (1984), nr 1, s. 3-5; H. Kahane, R. Kahane, Justinian’s Cre-
do...,  s. 38-39. Zob. też w przyp. poprzednim.

64 Zob. Chronogr. (Muralt), s. 167.
65 Joel (Ἰωήλ) był kronikarzem bizantyńskim, autorem pracy – raczej kompilacji, aniżeli 

pracy oryginalnej – przedstawiającej dzieje od początków świata do 1204 r., tj. do krytycznej 
daty w historii Biazncjum. Systematyka Χρονογραφία opiera się na zestawieniu poszczegól-
nych władców rzymskich, bizantyńskich i innych wschodnich. Zob. R.J. Macrides, s. v. Joel, [w:] 
ODB, t. 2, s. 1042. Do nowożytnych wydań Kroniki Joela należy wydanie z serii Corpus scrip-
torum historiae Byzantinae oraz edycja tego dzieła przez J.P. Migne’a w Patrologii greckiej – zob. 
Ioelis Chronographia compendiaria (Ιωήλου Χρονογραφία), oprac. I. Bekkerus [Bekker]. CSHB, 
t. 6 [t. 33?]: Constantinus Manasses. Ioel, Bonnae 1837; Ιωήλου Χρονογραφία ἐν σύνοψει (Ioelis 
Chronographia compendiaria), [w:] PG, t. 139, szp. 223-288.

66 Zob. Ioel. (Chronog. – Bekker), s. 44, ver. 14-15; Ioel. (Χρονογ. – Migne), PG, t. 139, szp. 
265-266 A-B.
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Marek Starowieyski mianowicie, w zwięzłym komentarzu odnoszącym 
się do tłumaczenia greckiego τροπάριον, bez wątpliwości określa cesarskie 
autorstwo hymnu67. Autor ten nadmienia, że pieśń jest jednym z przykładów 
twórczości imperatora – teologa, który używa ścisłych, greckich, teologicz-
nych terminów technicznych, a poprzez to wykłada ortodoksyjną chrystolo-
gię piątego Soboru ekumenicznego z 553 r.68

Niezależnie od wszelkich – wyżej podanych – wątpliwości nie można 
pominąć milczeniem argumentów, które przemawiają za Justyniańskim au-
torstwem pieśni liturgicznej.

Po pierwsze, w krytycznej, niezmienionej w drugim wydaniu, edycji 
greckich pieśni religijnych troparion – wyraźnie przez Christa i Paranikasa 
– określany mianem Justyniańskiego, jest częścią antyfony. Po wtóre, histo-
riografowie bizantyńscy IX-XIV w., którzy jednoznacznie wypowiadali się na 
temat Justyniańskiego autorstwa troparionu Ὁ μονογενὴς [...], nie podawali 
tekstu prawdopodobnie z tego powodu, że hymn był od VI w. znany i po-
wszechnie stosowany w liturgii Kościoła bizantyńskiego. Po trzecie, histo-
rycznie zweryfikowane, cesarskie zamiłowanie do teologii może przemawiać 
za Justyniańskim autorstwem troparionu. Po czwarte podkreślić trzeba, że 
teologowie zgodnie zauważają w tekście hymnu, charakterystyczną dla Ju-
styniana, trynitarno-chrystologiczną terminologię69.

4. Elementy prawno-teologiczne w Justyniańskim Ὁ μονογενὴς [...]

Grecki tekst Ἀντίφωνον β’ w Antologii chrześcijańskiej pieśni greckiej 
W. Christa i M. Paranikasa jest identyczny, jak w nocie incerti auctoris do 
XIV- wiecznego dzieła historycznego Nikefora Kaliksta Ξανθοπούλου, a za 
tym postępują współcześnie Mario Amelotti i Livia Migliardi Zingale70.

Słowa pieśni liturgicznej, przekazane w tej wersji, są następujące:

Ὁ μονογενὴς υἱὸς καὶ λόγος τοῦ θεοῦ ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ καταδε 
ξάμενος διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας θεοτόκου καὶ 
ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς τε Χριστὲ [EG 
lub: Χριστὸς] ὁ θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὢν τῆς ἁγίας τριάδος, 
συνδοξαζόμενος τῷ πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς71.

67 Zob. M. Starowieyski, nota do numeru 51, [w:] Poezja grecka II-XV w., s. 359.
68 Tamże.
69 Zob. poniżej.
70 Zob. Callist. (Ἱστορ.), κεφ. κη’ (cap. 28), PG, t. 147, szp. 291-292, przyp. 1; Ἀντιφωνα 

ψαλλόμενα ἐν τῆι λειτουργίαι τοῦ Χρυσοστόμου. Ἀντίφωνον β’, [w:] Anthol. (Christ – Para-
nikas), s. 52; Scritti teol. eccl., s. 44.

71 Tłumaczenie łacińskie troparionu, wedle noty do pracy Kaliksta, to: Unigenitus filius et 
verbum dei, qui cum immortalis essens, dignatus es propter salutam nostram incarnati ex sancta dei 
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Tekst pieśni zatem – w przełożeniu na język polski – brzmi:

[Jednorodzony Synu i Słowo Boże, który jesteś nieśmiertelny i stworzony dla 
naszego zbawienia, zostałeś wcielony z Ducha św. i św. Marii Zawsze Dziewicy, 
niezmiennie zawierasz naturę ludzką, Chryste [Chrystusie] ukrzyżowany w ciele, 
Boże poniżony śmiercią przez śmierć, jeden z Trójcy św., sławiony wespół z Ojcem 
i Duchem św., zbaw nas!].

Na podstawie wersji zamieszczonej w zbiorze greckich pieśni chrześci-
jańskich w opracowaniu Christa i Paranikasa tłumaczenia na język polski – 
identycznego pod względem meritum, o niewątpliwej elegancji lingwistycznej 
– dokonał M. Starowieyski72:

[Jednorodzony Synu i Słowo Boga, który jesteś nieśmiertelny i zgodziłeś się dla 
naszego zbawienia na wcielenie ze świętej Bogurodzicy i Zawsze Dziewicy Marii, 
choć niezmienny, przyjąłeś człowieczeństwo, i ukrzyżowano Cię, Chryste, Boże, 
i śmiercią śmierć zdeptałeś, jako jeden z świętej Trójcy, współuwielbiony z Ojcem 
i św. Duchem, wybaw nas!]73.

Nieco odmienna jest treść hymnu liturgicznego, którą podaje Jakub Goar 
w dwóch komentarzach do dzieł historycznych: z IX w. (w Chronografii św. 
Teofana Wyznawcy) oraz z XII w. (w Kompendium historycznym Jerzego Kedre-
na)74. Obie wersje greckie pieśni są – przy tym – literalnie identyczne, a ich 
treść przedstawia się następująco:

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ καταδε-
ξάμενος διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας θεοτόκου καὶ 
Ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, καὶ σταυρωθείς θεός ἡμῶν, 
θάνατον θανάτῳ πατήσας, εἷς τῆς ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ 
καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εὶς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνον75.

genetrice et semper virgine Maria, et immutabili ratione homo factus et crucifixus, Christe deus, morte 
mortem perculcasti, et qui unus es sanctae trinitatis et conglorificaris cum patre et sancto spiritu, salva 
nos. Zob. Callist. (Ἱστορ.), κεφ. κη’ (cap. 28), PG, t. 147, szp. 291-292, przyp. 1; Scritti teol. eccl., 
s. 44.

72 W nocie dotyczącej tłumaczenia hymnu M. Starowieyski, w pierwszej kolejności, podaje 
wydanie Anthologia Graeca carminum christianorum w opracowaniu Wilhelma Christa i Mate-
usza Paranikasa. Pozwala to założyć, że przekład troparionu został dokonany w oparciu o ten 
przekaz źrodłowy. Zob. M. Starowieyski, nota do numeru 51, [w:] Poezja grecka II-XV w., s. 359.

73 Zob. Cesarz Justynian (†565), Troparion, tłum. M. Starowieyski, [w:] Poezja grecka II-XV 
w., s. 154.

74 Zob. Theoph. Confess. (Chronog. II – Classen, Bekker), s. 441 (przyp. do t. 1, s. 337, ver. 
4); Theoph. Confess. (Χρονογ. – Migne), A.M. 6028 (A. C. 528), PG, t. 108, szp. 477, przyp. 66; 
Cedr. (Σύνοψ. II – Bekker), s. 800 (przyp. do t. 1, s. 650, ver. 14); Cedr. (Σύνοψ. I – Migne), PG, 
t. 121, szp. 709, przyp. 32.

75 Łacińskie tłumaczenie Goara w opracowaniu dzieła św. Teofana Wyznawcy brzmi: 
Unigenitus filius et verbum dei immortale existens, qui ex sancta deipara, et semper virgine Maria, 
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Tłumaczyć to należy jako:

[Jednorodzony Synu i Słowo Boże, który jesteś nieśmiertelny i stworzony dla 
naszego zbawienia, zostałeś wcielony z Ducha św. i Marii, Bogarodzicy, Zawsze 
Dziewicy, niezmiennie zawierasz naturę ludzką, ukrzyżowany w ciele Boże nasz, 
poniżony śmiercią przez śmierć jeden z Trójcy św., sławiony wespół z Ojcem i Du-
chem św., teraz i zawsze i na wieki wieków].

Problemy teologiczne, które można rozważać na podstawie, prawdopo-
dobnie Justyniańskiego, troparionu Ὁ μονογενὴς [...] są różne, w większości 
zaś osadzone w spornych kwestiach dogmatycznych, którymi zajmowali 
się Ojcowie Soboru Chalcedońskiego 451 r. i – które po czwartym Soborze 
ekumenicznym – stały się zarzewiem konfliktów politycznych i wątpliwości 
teologiczno-prawnych. Można je tłumaczyć w płaszczyznach prawno-teolo-
-gicznych o charakterze: trynitarnym, chrystologicznym i mariologicznym.

Przy uwzględnieniu różnic w dwóch greckich redakcjach tekstu, należy 
zwrócić uwagę na, właściwe dyskusji trynitarno-chrystologicznej, wyrażenia 
techniczne: Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ – jednorodzony76 Syn 
i Słowo Boga; ἀθάνατος – nieśmiertelny77; σαρκω-θῆναι – wcielony78; εἷς τῆς 
Ἁγίας Τριάδος – jeden z Trójcy św.; i – albo: σταυρωθείς79 θεός ἡμῶν – ukrzy-
żowany Boże nasz, albo: σταυρωθείς τε Χριστὲ ὁ θεός – Chrystusie ukrzyżowany 
w ciele, Boże. Chacedoński problem mariologiczny Justynian rozwiązuje, po 
soborowej zresztą myśli, pisząc wprost: ἐκ τῆς ἁγίας θεοτόκου καὶ ἀειπαρ-
θένου80 Μαρίας.

Tego rodzaju rozumowanie ma pewne odzwierciedlenie we współczesnej 
literaturze, zwłaszcza teologicznej.

Wenanty Grumel i Julian Puyade są zdania, że tekst cesarskiego tropario-
nu trzeba interpretować w odniesieniu do: inkarnacji Λόγος poprzez pryzmat 
,,współistotności”oraz natury unii Ojca i Syna; narodzin Chrystusa ze św. 
Dziewicy Marii oraz nieśmiertelności Boga w kontekście ,,jeden z Trójcy św.”81 
Podkreślić przy tym trzeba, że obaj wymieni autorzy poddają analizie hymn 
Justyniański w wersji znanej z adnotacji Goara do dzieła Nikefora Kaliksta 

propter salutam nostram incarnari tulit, homo nulla sui mutatione acceddente factus, et deus noster eruci 
affirus, morte mortem conculcans, unus ex sanctae Trinitatis personis, qui cum Patre, et Spiritui sancto 
glorificatur, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Zob. Theoph. Confess. (Chronog. II – Classen, 
Bekker), s. 441 (przyp. do t. 1, s. 337, ver. 4); Theoph. Confess. (Χρονογ. – Migne), A.M. 6028 
(A. C. 528), PG, t. 108, szp. 477, przyp. 66.

76 Zob. Vocab. (Montanari), s. v. ὁμογενής, s. 1468.
77 Zob. Vocab. (Montanari), s. v. ἀθάνατος, s. 85.
78 Zob. Vocab. (Montanari), s. v. σαρκικός, s. 1902.
79 Tamże.
80 Zob. Vocab. (Montanari), s. v. ἀεί, s. 79; s. v. παρθένος, s. 1597.
81 Zob. J. Puyade, Le Tropaire..., s. 255; V. Grumel, L’Auteur et la date composition du Tropaire 

ὁ Μονογενὴς, „Échos d’Orient” 26 (1923), 132, s. 401-404.
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oraz z wyboru pieśni greckich końca XIX w. Niestety obaj także nie wskazują 
na podstawę źródłową82.

Jan H. Barkhuizen, który podstawą dla swoich rozważań czyni tekst tro-
parionu według Christa i Paranikasa83, podkreśla ,,teologiczną perspektywę” 
narodzin Chrystusa (σαρκωθῆναι, ἐνανθρωπήσας), Jego śmierci (σταυρω-
θείς) i zmartwychwstania (θάνατον θανάτῳ πατήσας) oraz gloryfikację 
Chrystusa wespół z Ojcem i Duchem św. (συνδοξαζόμενος)84. Powołanemu 
autorowi nie jest obca słuszna konstatacja, że pieśń cesarska zawiera elemen-
ty mariologiczne, bowiem św. Maria w hymnie została określona mianem 
θεοτόκος καὶ ἀειπαρθένος85 (Matka Boga, Zawsze Dziewica).

Stefan Baán – na podstawie wersji hymnu przekazanej w Anthologia Graeca 
carminum christianorum86 – wyraźnie akcentuje, że w cesarskiej pieśni litur-
gicznej pierwszorzędny jest problem teopasjanizmu, zagadnienie osadzone 
w długotrwałym sporze doktrynalnym, prowadzonym przez diofizytów, 
chalcedończyków i monofizytów87. Podkreśla mianowicie, że Justynian uży-
wa słowa σταυρωθείς (ukrzyżowany)88 w logicznym powiązaniu ze zwrotem 
εἷς τῆς Ἁγίας Τριάδος89.

Sądzę, że tekst Justyniańskiego troparionu Ὁ μονογενὴς [...] można pod-
dać analizie naukowej w kilku płaszczyznach badawczych, a rzetelnym roz-
ważaniom nie powinny umknąć fundamentalne kwestie ówczesnej teologii, 
związki między dogmatami trynitarnym i chrystologicznym oraz VI-wiecz-
na doktryna mariologiczna. Podstawowy i zróżnicowany bowiem problem, 
który wyłania się z tekstu Justyniańskiego hymnu ma związek z trynitarno-
-chrystologicznymi ustaleniami czterech pierwszych Soborów ekumenicz-
nych, a mianowicie kwestia wcielenia i istoty Logos oraz relacji między Ojcem 
a Synem. Kolejne natomiast zagadnienie odnosi się do – spornych od IV w. 
– kwestii mariologicznych.

Doktryna Justyniańska o inkarnacji Λόγος, wespół z mariologicznym 
aspektem zagadnienia, znana jest z konstytucji Justyniańskich oraz z kil-
ku pism cesarskich. Chodzi o – wprowadzony do Codex repetitae praelec-
tionis – list cesarski do papieża Jana II90 (Reddentes honorem) z marca 533 r. 

82 Zob. J. Puyade, Le Tropaire..., s. 253; V. Grumel, L’Auteur et la date..., s. 400-401.
83 Zob. J.H. Barkhuizen, Justinian’s Hymn..., s. 3, przyp. 1.
84 Autor ten podkreśla ponadto aspekt współistotności Ojca i Syna. Zob. tamże, s. 4-5. Co 

do etymologii – zob. Vocab. (Montanari), s. v. συνδοξάζω, s. 2034.
85 Zob. J.H. Barkhuizen, Justinian’s Hymn..., s. 4.
86 Zob. I. Baán, Justinianus..., s. 118, przyp. 73.
87 Tamże, s. 28.
88 Zob. Vocab. (Montanari), s. v. σταυρόω, s. 1959.
89 Tamże.
90 Jan II (Ioannes II), papież (2 stycznia 533 r. – 8 maja 535 r.). Zob. Lib. pontif. (Duchesne), 

lib. 58, s. 285; Chronolog. (Grumel), s. 430; Patrology (Altaner), s. 554; SWP, s. v. Jan II, s. 215; 414; 
Lib. pontif. (Loomis) lib. 58, s. 142; Patrologia (Altaner), s. 605; C. Fraisse-Coué, s. v. Jean IIe, [w:] 
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(tj. C. 1,1,8)91; o dwa marcowe, pochodzące z 533 r., edykty kierowane do: 
mieszkańców stolicy92 i do ówczesnego patriarchy Konstantynopola, Epifa-
niusza93; jak też o – znaną w szczątkowej postaci – Justyniańską konstytucję 
z ok. 527 r.94 Dotyczy to również trzech cesarskich edyktów, które zostały 
opublikowane poza Corpus iuris civilis, a znane są ze źródeł prawa soborowe-
go i synodalnego (także w zbiorach prawa rzymsko-bizantyńskiego). Mam 
tutaj na myśli edykty: antyorygenesowski ῾Ημῖν μὲν ἀει σπουδὴ γέγονε 
z ok. 542-543 r.95, w sprawie Τρία Κεφάλαια z ok. 544-545 r.96; Ὁμολογοία 
πίστεως ze stycznia 551 r.97; list o Τρία Κεφάλαια, powstały po 549-551 r. lub 
po 553 r.98 oraz traktat dogmatyczny, także w formie listu napisany, kierowany 
do mnichów aleksandryjskich z ok. 542-543 r. lub 543-545 r.99

Zwięzły problem mariologiczny, który na podstawie treści tropario-
nu można poddać analizie, ma związek z tytulaturą św. Marii i – głównie 
nestoriańskimi wątpliwościami – co do Jej godności (θεοτόκος, czy tylko 
χριστοτόκος?). Justynian wyraźnie afirmuje dwa przymioty św. Marii, pisząc: 
,,Zawsze Dziewica” i ,,Matka Boga”. Cesarz opowiada się zatem, nie po raz 
pierwszy zresztą, po stronie ortodoksji czwartego Soboru ekumenicznego 
451 r.

Inne pisma Justyniana, w których pojawiają się te same – pod względem 
merytorycznym i sposobu ich rozwiązania – kwestie mariologiczne, to wspo-
mniane: konstytucja z ok. 527 r. oraz listy: do Konstantynopolitańczyków i do 
patriarchy Konstantynopola (oba z marca 533 r.), jak też – nieco późniejszy 
– list do papieża Jana II z 533 r. Prawodawca w Codex repetitae praelectionis 
następująco stanowi o św. Marii: sancta, gloriosa, semper virgine, Dei genetrix100. 
Cesarz nie zmienia swojego prochalcedońskiego stanowska doktrynalnego 
w późniejszych, także wyżej wspomnianych: traktacie – edykcie kierowanym 
przeciw Orygenesowi, Wykładzie wiary prawdziwej i Liście przeciw Τρία Κεφά-

DHP, s. 928; id., s. v. John II, [w:] PE (Levillain), t. 2, s. 832; G. Schwaiger, s. v. Johannes II, [w:] 
LPP, szp. 180; NDEP, s. 64.

 91 Zob. powyżej w przyp. 1.
 92 Zob. powyżej w przyp. 3.
 93 Zob. powyżej w przyp. 2. Epifaniusz (Επιφάνιος, Epiphanius), patriarcha Konstan-

tynopola (25 lutego 520 r. – 5 czerwca 535 r.). Zob. Regesta (Grumel – 1932), s. 88; Chronolog. 
(Grumel), s. 435; J. Darrouzès, s. v. Épiphane, [w:] DHGE, t. 15, z. 84-89, szp. 614; SWP, s. 415; 
Regesta (Grumel – 1972), s. 157; Clavis (Geerard), s. 296; Hierarch. (Fedalto), t. 1, s. 5; A.P. Kazh-
dan, A.M. Talbot, s. v. Constantinople. Patriarchate of, [w:] ODB, t. 1, s. 522.

 94 Zob. powyżej w przyp. 4.
 95 Zob. powyżej w przyp. 5.
 96 Zob. powyżej w przyp. 7.
 97 Zob. powyżej w przyp. 6.
 98 Zob. powyżej w przyp. 9.
 99 Zob. powyżej w przyp. 10.
100 Zob. C. 1,1,5 – C. 1,1,8.
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λαια. Wszystkie z wymienionych pism Justyniańskich zawierają jasny wy-
kład cesarskiego poglądu mariologicznego, przeciwnego zwłaszcza teoriom 
– jednego z protagonistów sporu wokół tzw. ,,Trzech Rozdziałów”– Teodora 
z Mopsuestii101. Cesarz wyraźnie staje w obronie boskiego macierzyństwa 
św. Marii – Dziewicy, pisząc o narodzinach Chrystusa z Ducha św. oraz z: 
ἁγίας ἐνδόξου θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας (sanctae, gloriosae Dei 
genetricis semper virginis Mariae)102; ἁγίας θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας 
(sanctae Dei genetricis, semper virginis Mariae)103; ἁγίας καὶ ἐνδόξου Μαρίας 
(ex sanctae atque gloriosae Maria virgine)104.

Pozostałe zagadnienia wynikające z troparionu mają znacznie szerszy 
aspekt, głównie doktrynalny.

Termin techniczy ὁ μονογενὴς – co podkreśla się w literaturze teologicz-
nej105– jest kategorią biblijną, znaną z Ewangelii według św. Jana106. Wespół 
z chalcedońskim wykładem wiary o współistotności (ὁμοούσιος)107, równości 
w boskości Ojca z Synem, ὁ μονογενὴς – rozważana w korelacji do dwóch 
innych słów wprowadzonych przez autora do troparionu: ἐνανθρωπήσας 
i σταυρωθείς – daje podstawę do sprecyzowania ,,tożsamości gatunkowej 
natury” Ojca z Synem (najpierw) oraz ,,liczebnej tożsamości” Ojca z Synem 
(później)108. Wszelkie zaś ustalenia tego rodzaju wymierzone są przeciw 
redukcjonistycznej chrystologii ariańskiej, nestoriańskiej pozorności uczło-

101 Teodor z Mopsuestii (Θεόδωρος Μοψουεστίας, Theodorus Mopsueste), inaczej An-
tiocheńczyk, biskup Mopsuestii, ok. 350-428 r. Prawowierność jego nauki zakwestionowano 
dopiero po jego śmierci. Pierwotnie uzyskał aprobatę św. Cyryla Aleksandryjskiego, a następnie 
jego doktryna została przez tegoż potępiona. Zob. R. Devreesse, Le Patriarcat d’Antioche depuis 
la paix de l’Église jusqu’à la conquête arabe. Études palestiniennes et orientales, Paris 1945, s. 158; 
É. Amann, s. v. Théodore de Mopsueste, [w:] DTC, t. 15, cz. 1, szp. 235-280; Évêques (Honigmann), 
s. 10; 67; 70; 81; 83; E. Honigmann, Trois mémoires posthumes d’histoire et de géographie de l’Orient 
chrétien. Subsidia hagiographica, t. 35, oprac. P. Devos, Bruxelles 1961, s. 13; Patrology (Altaner), 
s. 370-373; SWP, s. v. Teodor Andtiocheńczyk, s. 368-371; M. Simonetti, s. v. Teodoro di Mopsuestia, 
[w:] DPAC, t. 2, szp. 3382-3386; Hierarch. (Fedalto), t. 2, s. 770; B. Baldwin, s. v. Theodore of Mop-
suestia, [w:] ODB, t. 3, s. 2044; G.I. Gargano, s. v. Teodoro di Mopsuestia, [w:] DEOC, s. 741-742.

102 Zob. Justynian I imp., Edykt [prawdopodobny] przeciw Orygenesowi, np. [w:] PL, t. 69, 
szp. 189-190 B; ACO III, s. 195, ver. 11-12; Scritti teol. eccl., s. 80, ver. 11-12; s. 81, ver. 10-11. Por. 
V. Grumel, L’Auteur..., s. 402.

103 Zob. id., Edykt o wierze ortodoksyjnej, np. [w:] Σύνταγμα, t. 5, s. 188; 202; 204; PL, t. 69, 
szp. 227-228 C, 247-248 B, 249-250 D; Chron. Pasch. (Dindorf – Migne), PG, t. 92, szp. 903-904 
C, 927-928 B, 929-930 D; Drei dogm. Schrift., s. 130, ver. 31-32; s. 131, ver. 31-32; s. 150, ver. 1-2; 
s. 151, ver. 1-2; 20-21; s. 153, ver. 18-19. Por. V. Grumel, L’Auteur..., s. 402-403.

104 Zob. id., List przeciw Τρία Κεφάλαια, np. [w:] PL, t. 69, szp. 289-290 D; PG, t. 86 A, szp. 
1057-1058 D; Drei dogm. Schrift., s. 94, ver. 31; s. 95, ver. 32. Por. V. Grumel, L’Auteur..., s. 403.

105 Zob. np. J. Depuis, Wprowadzenie do chrystologii. Myśl Teologiczna, t. 25, Kraków 1999, 
s. 109.

106 Zob. J 1, 14; 1, 18; 3, 16; 3, 18.
107 Zob. Vocab. (Montanari), s. v. ὁμοούσιος, s. 1460; por. tamże, s. v. ὅμοιος, s. 1472.
108 Tamże.
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wieczenia Λόγος i eutychejskiemu niezrozumieniu ,,współistotności” Ojca 
z Synem.

Swoje stanowisko co do przymiotu μονογενὴς (unigenitus) Chrystusa 
cesarz powtarza po wielokroć – nie sposób wymienić tu wszystkich doku-
mentów – w późniejszych od troparionu aktach prawnych i pismach. Nie 
podlega to żadnej dyskusji i nie budzi wątpliwości prawodawcy (np. w kon-
stytucji z ok. 527 r.; w listach do hierarchów: papieża Jana II oraz do patriarchy 
Epifaniusza, obu dokumentach z marca 533 r.; czy w konstytucji kierowa-
nej do Konstantynopolitańczyków, także z marca 533 r.). W wymienionych 
aktach prawnych Justynian stanowczo i konsekwentnie używa wyrażenia 
[...] τὸν μονογενῆ υἱὸν τοῦ θεοῦ [...], tj. [...] unigenitum filium dei [...]109. Ko-
responduje to z poglądem cesarza – teologa co do, wcześniej w doktrynie 
i prawie Kościoła określonego, dogmatu chrystologicznego. Przytoczyć tutaj 
można – poza prawdopodobnym, Justyniańskim edyktem contra Origenem 
z ok. 542-543 r.110 – następujące: List do mnichów aleksandryjskich (Πρώτην εἶνᾳ 
σωτηρίαν ἅπασιν ἅνθρώποις, czyli Vere fidei confessionem) z ok. 542-543 r. 
lub 543-545 r.111 oraz – wyżej cytowany – Edykt o wierze prawdziwej z 551 r.112 
Deklarowane, w tej materii, credo Justyniańskie jest – nie biorąc pod uwagę 
drobnych i nieistotnych odmienności redakcyjnych – identyczne w Kodeksie 
z 534 r. oraz w pozakodeksowych pismach w sprawach doktryny wiary. Ce-
sarz wierzy, że Chrystus – dając temu wyraz w konstrukcji normy prawnej 
i treści wypowiedzi doktrynalnej – jest ,,jednorodzonym Synem i Logos Boga”

Najszersze merytorycznie i najbardziej aktualne w czasie powstawania 
hymnu zagadnienie, wynikające z jego treści, odnosi się tzw. ,,problemu teo-
pasjanistycznego”. W pieśni liturgicznej Justynian precyzuje, że Λόγος został 
wcielony (σαρκωθῆναι) i – jako jeden z Trójcy św. (εἷς τῆς Ἁγίας Τριάδος) 
– został ukrzyżowany w ciele (σταυρωθείς). W zależności od wersji grec-
kiego tekstu, albo przekazanego w dziełach średniowiecznych hagiografów, 
albo według XIX-wiecznej wersji greckiej antyfony, Justynian ponoć precy-
zował: θεός ἡμῶν – ukrzyżowany Boże nasz (w pierwszym przypadku), 

109 Wyrażenie greckie, [w:] C. 1,1,5 – C. 1,1,7; zwrot łaciński, [w:] C. 1,1,8.
110 Tj. αὐτὸς ὁμογενὴς τοῦ θεοῦ λόγος (ipsum unigenitum Dei Verbum) – zob. Justynian 

I imp., Edykt [prawdopodobny] przeciw Orygenesowi, np. [w:] PL, t. 69, szp. 189-190 A; ACO III, 
s. 194, ver. 39-40; Scritti teol. eccl., s. 78, ver. 39-40; s. 79, ver. 39-40. Por. V. Grumel, L’Auteur..., 
s. 404.

111 Tj. Ὁμολογοῦμεν δὲ ὅτι ὁ μονογενῆς υἱὸς καὶ λόγος τοῦ θεοῦ (Confitemur autem filium 
unigentium verbumque dei) – zob. id., List do mnichów aleksandryjskich, [w:] PG, t. 86 A, szp. 1105-
1106 D; Drei dogm. Schrift., s. 8, ver. 1; s. 9, ver. 1.

112 Tj. Ὁμολογοῦμεν δὲ αὐτὸν τὸν μονογενῆ υἱὸν τοῦ θεοῦ (Confitemur etiam ipsum unige-
nitum filium dei) – zob. id., Edykt o wierze ortodoksyjnej, np. [w:] Σύνταγμα, t. 5, s. 187; PL, t. 69, 
szp. 227-228 C; Chron. Pasch. (Dindorf – Migne), PG, t. 92, szp. 903-904 B; Drei dogm. Schrift., 
s. 130, ver. 29; s. 131, ver. 29. Por. V. Grumel, L’Auteur..., tamże.
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albo: σταυρωθείς τε Χριστὲ ὁ θεός – Chrystusie ukrzyżowany w ciele, Boże 
(w drugim przypadku).

Spory wokół tzw. ,,teopasjanizmu” dotyczyły zwrotów: λόγος σεσαρκω-
μένος, τοῦ θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη – verbumque carne vestitum lub unus 
ex Trinitate incarnatus est (,,jeden z Trójcy św. został wcielony”); ἔνα ἐκ τῆς 
τριάδας πεπονθέναι σαρκί – unus de Trinitate passus est carne (,,jeden z Trójcy 
św. cierpiał w ciele”); εῖς τῆς ἁγίας τριάδας ἔναθε σαρκί – unus de Trinitate 
crucifixus est in carne (,,jeden z Trójcy został ukrzyżowany w ciele”); unus de 
Trinitate mortuus est oraz ὁ σταυρωθεὶς δἰ ἡμᾶς – qui est crucifixus pro nobis 
(,,który zostałeś za nas ukrzyżowany”)113.

Pierwsze z problematycznych wyrażeń – związane bezpośrednio z zagad-
nieniami precyzowanymi doktryną Chalcedonu – miało korzenie w teologii 
szkoły aleksandryjskiej i trudnej – wielokrotnie analizowanej, niekiedy błęd-
nie interpretowanej – terminologii św. Cyryla114, patriarchy Aleksandrii115. 
Słynna Cyrylowa formuła z niedatowanego listu patriarchy ad Successum116: 
μία φύσις τοῦ λόγου σεσαρκωμέη117 (tj. una natura Verbi incarnata, jedna 

113 Zob. M. Jugie, s. v. Monophisitisme, [w:] DTC, t. 10, cz. 2, szp. 2237-2241; É. Amann, s. v. 
Theopaschite (controverse), [w:] DTC, t. 15, cz. 1, szp. 506-507.

114 W piśmiennictwie teologicznym i prawno-historycznym wpływu na powstanie for-
muły teopasjanistycznej, a w konsekwencji znacznego udziału w kształtowaniu się teologii, 
dopatruje się – choć z zasadniczym zastrzeżeniem błędnej jej interpretacji – w doktrynie 
św. Cyryla Aleksandryjskiego właśnie. Zob. np. R.V. Sellers, The Council of Chalcedon. A Historical 
and Doctrinal Survey, London 1953, s. 305; H. Hunger, Kaiser Justinian I. (527–565), „Anzeiger der 
philosophisch-historische Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Sonde-
rabdruck” 14 (1965), s. 348; J. Jarry, Hérésie et factions dans l’Empire Byzantin du IVe au VIIe siècle. 
Publications de l’Institut Français d’Archéologie orientale du Caire. Recherches d’Archéologie, 
de Philologie et d’Historie, t. 14, Caire 1968, s. 346; A.M. Demicheli, La politica religiosa di Gius-
tiniano in Egitto. Riflessi sulla chiesa egiziana della legislazione ecclesiastica giustinianea, „Aegyptus” 
63 (1983), nr 1-2, s. 225.

115 Św. Cyryl (ἅγ. Κύριλλος Αλεξανδρείας, S. Cirillus Alexandrinus), patriarcha Aleksan-
drii (17 października 412 r. – 27 czerwca 444 r.). Zob. Chronolog. (Grumel), s. 443; SWP, s. v. 
Cyryl Aleksandryjski, s. 109; 416; Clavis (Geerard), s. 1; M. Simonetti, s. v. Cirillo di Alessandria, 
[w:] DPAC, t. 1, szp. 691; Hierarch. (Fedalto), t. 2, s. 582; Patrologia (Altaner), s. 388; B. Baldwin, 
A.P. Kazhdan, N.P. Ševčenko, s. v. Cyril, [w:] ODB, t. 1, s. 572; SWPW, s. 10*; E.G. Faruggia, s. v. 
Cirillo di Alessandria, [w:] DEOC, s. 158-159.

116 Św. Cyryl patriarcha Aleksandrii, List do Sukcesa [EG: ad Successum] biskupa Diocezarei 
Izauryjskiej, Ἐμφανῆ μὲν καθίστησιν ἑαυτὴν (Claram quidem, albo Etsi unus dicatur lub Spectan-
dam se praebet), s. d., [w:] PG, t. 77, szp. 237-246; PG, t. 84, szp. 693-695; szp. 844-847; ACO I. 4, 
s. 236-239; ACO I. 1. 6, s. 157-162; ACO I. 5. 2, s. 299-302.

117 Zob. tamże, [w:] PG, t. 77, szp. 241 A, C; szp. 244 A; ACO I. 1. 6, s. 159, ver. 11; s. 160, ver. 
7-8. Św. Cyryl kilka razy używa określeń: μία φύσις oraz λόγου σεσαρκωμέη w następujących 
zwrotach: μία φύσις νοεῖται τοῦ λόγου σεσαρκωμέη; μία φύσις υἱοῦ τοῦ λόγου σεσαρκω-
μέη; μία φύσις φησί τοῦ λόγου σεσαρκωμέη – zob. tamże, np. [w:] ACO I. 1. 6, s. 158, ver. 
8-9, 26; s. 159, ver. 9. Wyrażenie μία φύσις τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμέη (una natura Dei Verbi 
incarnata, jedna wcielona natura Λόγος cytują – niestety bez wskazania źródła – autorzy, którzy 
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wcielona natura Λόγος), uściślona w tzw. Tomus Leonis z 449 r.118 papieża 
św. Leona I Wielkiego119 oraz językiem chrystologicznym czwartego Soboru 
ekumenicznego, była następnie modyfikowana i – w formie odmiennej od 
pierwowzoru – posłużyła próbie wypracowania doktrynalnej zgody między 
monofizytami a zwolennikami ortodoksji 451 r. Mam tu na myśli głównie 
edykt unijny cesarza Zenona, tzw. Ἠδικτὸν Ζὴνωνος z 482 r.120, pozbawiony 
mocy prawnej w 519 r.121

Kolejne trzy sformułowania były propozycjami doktrynalnymi Jana Mak-
sencjusza122 i mnichów scytyjskich. Są to różne wersje tzw. ,,formuły teopa-
sjanistycznej”, której korzenie sięgają – co prawdopodobne – chrystologii 

piszą o teologii św. Cyryla. Nota bene w powoływanym liście patriarchy jest także określenie: 
ὁ μονογενὴς υἱὸς τοῦ θεοῦ σεσαρκωμένος – zob. tamże, [w:] PG, t. 77, szp. 241 B; ACO I. 1. 
6, s. 159, ver. 18-19.

118 Tak zwany Tomus Leonis – to list papieski z czerwca 449 r. Zob. św. Leon I Wielki Pp., 
List do Flawiana patriarchy Konstantynopola,᾿Αναγνόντες τὰ γράμματα (Lectis dilectionis 
tuae litteris) z 13 czerwca 449 r., [w:] Mansi, t. 5, szp. 1265-1290; PL, t. 54, szp. 755-782; PL, t. 62, 
szp. 503-508; PL, t. 84, szp. 693-702; ACO IV. 1, s. 167-172; ARP (textus), epist. 81, s. 200-201; 
COD, s. 77-82; Enchirid. (Denzinger), s. 160; 162 [fragm.]; DSP, s. 196; 198; 200; 202; 204; 206; 
208; 210; 212.

119 Św. Leon I Wielki (S. Leon I Magnus), papież (29 września 440 r. – 10 listopada 461 r.). 
Zob. Lib. pontif. (Anast. Bibl. – Migne), lib. 47, szp. 299-300; Lib. pontif. (Duchesne), lib. 47, 
s. 238; Chronolog. (Grumel), s. 430; Patrology (Altaner), s. 417; SWP, s. v. Leon Wielki, s. 261; 414; 
Lib. pontif. (Loomis), lib. 47, s. 97; Patrologia (Altaner), s. 476; A.P. Kazhdan, s. v. Leo I the Great, 
[w:] ODB, t. 2, s. 1207; Ch. Fraisse-Coué, s. v. Léon Ier, [w:] DHP, s. 1014; id., s. v. Leo I, [w:] PE 
(Levillain), t. 2, s. 913; H. Arens, s. v. Leo I de Grosse, [w:] LPP, szp. 218.

120 W 482 r., być może z przyczyn politycznych w obawie przed spiskiem, cesarz Zenon 
wydał edykt zredagowany przez patriarchę Konstantynopola, Akacjusza, znany jako akt unij-
ny – tzw. Ἑνωτικὸν (Henoticon). Dokument był kierowany do duchowieństwa oraz wiernych 
w Aleksandrii, Libii i związku pięciu miast – Pentapolis (᾿Αρχὴν καὶ σύστασιν). Zob. Zenon 
imp., Edykt kierowany do duchowieństwa i wiernych w Aleksandrii, Libii i Pentapolis, ᾿Αρχὴν καὶ 
σύστασιν (Cum imperii nostri; Cum initium et confirmationem; Coniungimini igitur matri; Principium 
et statum; Initum et statum), tzw. Ἑνωτικὸν (Henoticon), 482 r., [w:] Ευαργ. (Εκκλ. – Migne), lib. 3, 
κεφ. ιδ’ (cap. XIV), PG, t. 86 B, szp. 2620-2626; Callist. (Ιστορ.), lib. 16, κεφ. ιβ’ (cap. 12), PG, t. 147, 
szp. 135-140; Facun. (Pro def.), lib. 12, cap. 4, PL, 67, szp. 845-848; Liberat. (Brev. – Migne), cap. 
17, PL, t. 68, szp. 1023- 1024; Evarg. (Eccl. – Bidez, Parmentier), lib. 3, cap. 14, s. 111-114; Zachar. 
Reth. (Hist. I – Brooks tłum.), lib. 5, cap. 8, s. 157-159; Codex Vaticanus gr. 1431 (Schwatrz), s. 52-54; 
Enchirid. (Kirch – Ueding), s. 546-548. Nazwa Ἑνωτικὸν (Henoticon) przyjęta w historiografii, 
a w następstwie w literaturze przedmiotu, znaczy: dokument zjednoczenia, pismo unijne. Zob. 
np. Ewarg. (Hist. – Kazikowski), s. 120. Pismo cesarskie ma status edyktu (Ἠδικτὸν Ζὴνωνος). 
Tak też np. [w:] Codex Vaticanus gr. 1431 (Schwatrz), s. 52.

121 W dniu 28 marca 519 r. cesarz Justyn I derogował edykt unijny swojego poprzednika. 
W tym przypadku podaję za literaturą przedmiotu – zob. np. T.E. Gregory, A.P. Kazhdan, s. v. 
Akakian schism, [w:] ODB, t. 1, s. 43.

122 Jan Maksencjusz (Ιωάννης Μαξέντιος), mnich żyjący na przełomie V-VI w., przywódca 
tzw. mnichów scytyjskich. Zob. Patrology (Altaner), s. 575-576; SWP, s. v. Jan Maksencjusz, s. 226-
227; C. Schmidt, s. v. Johannes Maxentius, [w:] LACL, s. 353.
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Proklusa, patriarchy Konstantynopola123. Ostatni passus został wprowadzony 
jako novum w liturgii – do trisagionów: antiocheńskiego124 (przez patriarchę 
Piotra Folusznika125) oraz konstantynopolitańskiego126.

Istotne założenia teologii mnichów scytyjskich znajdują się głównie 
w dziełach Jana Maksencjusza. Mowa tu o Libellus fidei (Książeczce wiary) z ok. 
519-520 r., wyznania wiary kierowanego do ,,legatów Stolicy Apostolskiej”127 

123 Proklus lub Proklusz (Πρόκλος, Proclus), patriarcha Konstantynopola (12 lub 13 kwiet-
nia 434 r. – 12 lipca 446 r.) – zob. Regesta (Grumel – 1932), s. 36; G. Fritz, s. v. Proclus, [w:] DTC, 
t. 13, cz. 1, szp. 663; 665; Chronolog. (Grumel), s. 435; Patrology (Altaner), s. 395; SWP, s. v. Proklus, 
s. 332; 415; Regesta (Grumel – 1972), s. 61; Clavis (Geerard), s. 133; M. Simonetti, s. v. Proclo di 
Constantinopoli, [w:] DPAC, t. 2, szp. 2910; Hierarch. (Fedalto), t. 1, s. 4; Patrologia (Altaner), s. 453; 
A.P. Kazhdan, A.M. Talbot, s. v. Constantinople. Patriarchate of, [w:] ODB, t. 1, s. 522; B. Baldwin, 
s. v. Proklos, [w:] ODB, t. 3, s. 1729.

124 Piotr Folusznik (Γναφεύς), który został patriarchą Antiochii ok. 470-471 r., za swojego 
,,pierwszego pontyfikatu” lub tuż przedtem (tj. w latach 468-470) wzbogacił – co prawdopo-
dobne – trisagion liturgii antiocheńskiej o kontrowersyjny, niekiedy wyraźnie zwany heretyc-
kim, zwrot: ὁ σταυρωθεὶς δἰ ἡμᾶς (qui crucifixus est pro nobis). Generalnie na ten temat – zob. 
L. Perlone, s. v. Pietro il Fullone, [w:] DPAC, t. 2, szp. 2794; T.E. Gregory, s. v. Peter the Fuller, 
[w:] ODB, t. 3, s. 1641; R.F. Taft, s. v. Trisagion, [w:] ODB, t. 3, s. 2121; P. Plank, s. v. Trishagion, 
[w:] LTK (Kasper – Baumgartner), t. 10, szp. 263; M. Nin, s.v. Trisagio, [w:] DEOC, s. 780. W li-
teraturze, także tej najnowszej, nie wskazuje się na źrodłowe pochodzenie tej informacji – zob. 
np. M. Jugie, s. v. Monophisitisme..., szp. 2237; É. Amann, s. v. Theopaschite..., szp. 506; I. Baán, 
Justinianus..., s. 23-24; O. Mazal, Justinian I. und seine Zeit. Geschichte und Kultur des Byzantinischen 
Reiches im 6. Jahrhundert, Köln–Weimar–Wien 2001, s. 37. Nota bene Glaizolle nazywa wyrażenie 
,,dodatkiem doksologicznym” – zob. G. Glaizolle, Un Empereur théologien Justinien. Son rôle dans 
les controverses sa doctrine christologique, Lyon 1905, s. 32.

125 Piotr Folusznik czyli Knafeusz (Πέτρος Β΄ὁ Φούλων, ὁ Κναφεύς; Petrus Fullo, Gna-
pheus), patriarcha Antiochii (470 r. lub 471 r., 475-477 r., 485-488 lub 489 r.). Zob. G. Fritz, s. v. 
Pierre le Foulon, [w:] DTC, t. 12, szp. 1933; Évêques (Honigmann), s. 3-6; 19; 27; 38; 55; 86; 97; 
Chronolog. (Grumel), s. 446-447; L. Perlone, s. v. Pietro il Fullone, [w:] DAPC, t. 2, szp. 2794-2795; 
Hierarch. (Fedalto), t. 2, s. 688; T.E. Gregory, s. v. Peter the Fuller, [w:] ODB, t. 3, s. 1641.

126 Prawdopodobnie przez patriarchę Tymoteusza, za cesarza Anastazego I, w 512 r. – zob. 
É. Amann, s. v. Theopaschite..., szp. 507; I. Baán, Justinianus..., s. 24 (bez odniesień źródłowych).

127 Zob. Jan Maksencjusz, Książeczka wiary (tzw. Libellus fidei) kierowana do legatów Stolicy 
Apostolskiej, Quoniam nonnulli z ok. 519 r. – przed czerwcem 520 r., [w:] PG, t. 86 A, szp. 75-78 
[fragm.]; PG, t. 86 A, szp. 79-86 [fragm.]; ACO IV. 2, s. 3-10. W Książeczce wiary Maksencjusz 
przedstawia argumentację teologiczną, poddając analizie – prawdziwe lub nieprawdziwe – 
wyimki z pism patriarchów: Aleksandrii – św. Cyryla i Konstantynopola – Proklusa. Mnich 
powołuje równocześnie kanon źródłowy dla rozważań tego rodzaju, to jest tzw. Tomus Leonis 
papieża św. Leona I Wielkiego oraz wspominając ,,symbol” Soboru chalcedońskiego. Libellus fi-
dei znana jest w wersji łacińskiej i jest nieco szerszym, aniżeli – zachowany również w łacińskim 
przekazie, syntetycznie ujęty w 12 anatematyzmatów – tekst Rozdziałów przeciw nestorianom, 
wyłożeniem poglądów Jana Maksencjusza na temat ewolucji dogmatów o Trójcy św. i osobie 
Chrystusa. Zob. tamże, np. [w:] PG, t. 86 A, szp. 75-78; 85; ACO IV. 2, s. 3-4; 8 oraz w przyp. 
poniżej.
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oraz o Rozdziałach przeciw nestorianom z ok. 520 r.128 W odniesieniu do chry-
stologii aleksandryjskiej Maksencjusz interpretuje fragment z trzeciego listu 
dogmatycznego św. Cyryla do patriarchy Konstantynopola, Nestoriusza129 
(pismo z listopada 430 r.)130. Przytacza mianowicie dwunasty anatematyzmat 
z pisma przeciw Nestoriuszowi131, a jego wykładnia prowadzi do nowych 
jakościowo anatematyzmatów132. Mnich scytyjski wspiera się także na po-
glądach Proklusa pochodzących z patriarszego pisma dogmatycznego do 
Ormian z 435 r. (tzw. Tomus ad Armenios)133. Pojawiają się – jak się wydaje 

128 Zob. id., Rozdziały przeciw nestorianom, Si quis confitetur, [w:] PG, t. 86 A, szp. 87-88; 
ACO IV. 2, s. 10.

129 Nestoriusz (Νεστόριος, Nestorius), patriarcha Konstantynopola (10 kwietnia 428 r. – 
11 lipca 431 r.). Zob. É. Amann, s. v. Nestorius, [w:] DTC, t. 11, cz. 1, s. 76; Regesta (Grumel – 1932), 
s. 25; Chronolog. (Grumel), s. 435; Patrology (Altaner), s. 393; SWP, s. v. Nestoriusz, s. 289; 415; 
Regesta (Grumel – 1972), s. 41; M. Simonetti, s. v. Nestorio – Nestorianesimo, [w:] DPAC, t. 2, szp. 
2390; Patrologia (Altaner), s. 451; A.P. Kazhdan, A.M. Talbot, s. v. Constantinople. Patriarchate of, 
[w:] ODB, t. 1, s. 522. Por. Chronogr. (Muralt), s. 38; 41; Hierarch. (Fedalto), t. 1, s. 4; T.E. Gregory, 
s. v. Nestorios, [w:] ODB, t. 2, s. 1460.

130 Zob. św. Cyryl patriarcha Aleksandrii, List [dogmatyczny trzeci] do Nestoriusza patriar-
chy Konstantynopola, Τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν (Cum Salvator noster lub Salvatore nostro) z listopada 
430 r., [w:] Hard., t. 3, szp. 156-162; Mansi, t. 9, szp. 322-329; PL, t. 48, szp. 831-841; PG, t. 77, 
szp. 105-122; PG, t. 84, szp. 565-573; ACO I. 1. 1, s. 33-42; ACO I. 2, s. 45-51; ACO I. 3, s. 26-35; 
ACO IV. 1, s. 160-166; ACO I. 5. 2, s. 236-244, 247-249 [fragm.]; COD, s. 50-61 [fragm.]; Enchirid. 
(Denzinger), s. 146; 148 [fragm.]; DSP, s. 132; 134; 136; 138; 140; 142; 144; 146; 148; 150; 152; 154; 
156 [fragm.]; SCL, t. 4, s. 351-361.

131 Chodzi o łacińską wersję Cyrylowego anatematyzmatu w grece (tj. Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ 
τὸν τοῦ θεοῦ λόγον παθόντα σαρκὶ καὶ ἐσταυρωμένον σαρκὶ καὶ θανάτον γευσάμενον 
σαρκὶ γεγονότα τε πρωτότοκων ἐκ τῶν νεκρῶν, καθὸ ζωή τέ ἐστι καὶ ζωοποιὸς ὡς θεός, 
ἀνάθεμα ἔστω – jako: si quis inquit ,,non confitetur deum verbum passum carne, crucufixum carne 
et mortem carne, gustasse fatumque primogenitum ex mortuis secundum quod est vita et vivificat nos 
tamquam deus, anathema sit). Zob. Jan Maksencjusz, Książeczka, [w:] ACO. IV. 2, s. 8; św. Cyryl 
patriarcha Aleksandrii, List [dogmatyczny trzeci] do Nestoriusza, [w:] PG, t. 77, szp. 121 D; ACO 
I. 1. 1, s. 42. Anatematyzmat po polsku brzmi: „Jeśli ktoś nie wyznaje, że Słowo Boże cierpiało 
w ciele, zostało ukrzyżowane w ciele, doznało śmierci i stało się pierworodnym z umarłych, 
bowiem jako Bóg jest życiem i daje życie – niech będzie obłożony anatemą”. Por. tłum. na język 
polski, [w:] BF, s. 218; DSP, s. 157.

132 Tj. Δ: Si quis non adquiescit confiteri Christum unum de trinitate etiam cum carne propria, 
qui pro nobis passus est carne, quamvis secundum carnem non sit de substantia trinitatis, sed sit idem 
ex nobis, anathema sit; Ω: Si quis dicit Christum passum carne, deum vero passum carne dicere non 
adquiescit, quod id ipsum intellegitur Christum passum carne, anathema sit. Zob. Jan Maksencjusz, 
Rozdziały przeciw nestorianom, [w:] PG, t. 86 A, szp. 87 B; 88 A; ACO IV. 2, s. 10.

133 Zob. Proklus patriarcha Konstantynopola, List [dogmatyczny] do Ormian, Οὐ μετρίως 
ἀδελφοι (Non mediocriter lub Venerationis vestrae), tzw. Tomus ad Armenios z 435 r., [w:] Hard., 
t. 3, szp. 100-101; 120 [fragm.]; Mansi, t. 5, szp. 421-438; Mansi, t. 9, szp. 244 [fragm.]; PG, t. 65, 
szp. 855-874; ACO IV. 1, s. 85-86 [fragm.]; ACO IV. 2, s. 187-205; Qêrellos, t. 4, cz. 2. Traktate 
des Epiphanios von Zypern und des Proklos von Kyzikos. Aethiopistische Forschungen, t. 6, red. 
B.M. Weischer, Wiesbaden 1979, s. 123-125 [wersja arabska]; s. 122-124 [wersja etiopska].
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recypowane od Proklusa134 – zwroty: unus ex trinitate est qui crucifixus est135; 
unus de trinitate, et crucifixus est carne qua factus est136; unus est de trinitate qui 
passus est137; unus [...] de trinitate crucifixus est138. Jan Maksencjusz stwierdza 
konsekwentnie: unum ex trinitate Christum qui pro nobis care est passus139 oraz 
unus est Christus de trinitate qui pro nobis passus est carne140.

Zagadnienie tzw. ,,teopasjanizmu”, w swoim teoretycznym i praktycznym 
wymiarze, dotyczyło konsekwencji wprowadzenia do norm liturgicznych 
frazy o cierpieniu Chrystusa ,,w ciele”, czyli o cierpieniu i śmierci Logos in-
carnatus w swojej boskości.

Problemy związane z akceptacją wyznania wiary czwartego Soboru eku-
menicznego, w tym: wyjaśnienie ortodoksyjnej chrystologii Chalcedonu, brak 
zgody Stolicy Apostolskiej na teologię (także na formułę chrystologiczną) 
Zenona wprowadzoną w życie Henotikonem w 482 r.141, a także propozy-

134 W literaturze przedmiotu przypisywane patriarsze Proklusowi autorstwo zwrotu unus 
de Trinitate passus est carne uznaje się, albo za prawdziwe, albo za fałszywe. Zwolennikami 
pierwszego poglądu są np. Fritz i Faber, za drugim zaś opowiada się Simonetti. Zob. G. Fritz, 
s. v. Proclus, [w:] DTC, t. 13, cz. 1, szp. 664; 669; R. Faber, s. v. Teopaschismus, [w:] LTK (Kasper 
– Baumgartner), t. 9, szp. 1465; M. Simonetti, s. v. Proclo di Constantinopoli, [w:] DPAC, t. 2, szp. 
2911. Baán zauważa, że wątpliwości co do niektórych sformułowań w teologii Proklusa przede 
wszystkim należy odnieść do – pochodzącego z jednego z fundamentalnych dzieł patriarchy 
– frazy: τὸν ἕνα τῆς τριάδας σεσαρκῶσται [EG: ὁμολογοῦντες τὸν θεὸν Λόγον, τὸν ἕνα 
τῆς τριάδας σεσαρκῶσται] z tzw. Tomus ad Armenios z 435 r. Zob. I. Baán, Justinianus..., s. 23.

135 Zob. Jan Maksencjusz, Książeczka, [w:] PG, t. 86 A, szp. 82; ACO. IV. 2, s. 6.
136 Zob. tamże, [w:] PG, t. 86 A, szp. 82; ACO. IV. 2, s. 7.
137 Tamże.
138 Tamże.
139 Zob. tamże, [w:] PG, t. 86 A, szp. 83; ACO. IV. 2, s. 7.
140 Tamże. Greckie wyrażenie εῖς τῆς ἁγίας τριάδας ἔναθε σαρκί (tj. jeden z Trójcy zo-

stał ukrzyżowany w ciele) podaje się w literaturze bez wskazania źródła – zob. np. O. Mazal, 
Justinian I..., tamże.

141 Tj. np. w wersji pierwszej: Ἑνὸς γὰρ εἶναι φαμὲν τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ τά 
τε θαύματα καὶ τὰ πάθη ἅπερ ἑκουσίως ὑπέμεινεν σαρκὶ [...].Ἕμεινεν γὰρ ἡ τριὰς τριὰς 
καὶ σαρκωθένος τοῦ ἑνὸς τριάδος θεοῦ λόγοῦ – zob. Zenon imp., Edykt kierowany do ducho-
wieństwa, [w:] Codex Vaticanus gr. 1431 (Schwatrz), s. 54, ver. 4-6; 8-9; w wersji drugiej: Ἑνὸς γὰρ 
εἶναι φαμὲν τά τε θαύματα καὶ τὰ πάθη ἅπερ ἑκουσίως ὑπέμεινε σαρκὶ [...]. Μεμένηκε γὰρ 
τριὰς ἡ τριὰς καὶ σαρκωθένος τοῦ ἑνὸς τῆς τριάδος θεοῦ λογοῦ – zob. tamże, [w:] Ευαργ. 
(Εκκλ. – Migne), lib. 3, κεφ. ιδ’ (cap. XIV), PG, t. 86 B, szp. 2624 B; Evarg. (Eccl. – Bidez, Parmen-
tier), lib. 3, cap. 14, s. 113, ver. 9-10; 13-15; Enchirid. (Kirch – Ueding), s. 547. Po łacinie formuła 
promulgowana Henotikonem – wziąwszy pod uwagę różne przekazy – brzmi albo: Unius enim 
esse dicimus, tum miracula, tum passiones quas sponte sua in carne sustinuit [...]. Trinitas enim sem-
per mansit Trinitas, etiamsi unus ex Trinitate, Deus scilicet Verbum incarnatus sit – według: Ευαργ. 
(Εκκλ. – Migne), lib. 3, κεφ. ιδ’ (cap. XIV), PG, t. 86 B, szp. 2623 B; Enchirid. (Kirch – Ueding), 
s. 547; albo: Unius enim esse dicimus unigenitus Filii Dei et miracula et passiones, quas sponte carne 
perpessus est [...] quoniam facta sine peccato ex Dei genetrice secundum veritatem incarnatio augmentum 
filii non fecit; manist enim Trinitas, etiam incarnato uno de Trinitate Deo Verbo – według: Liberat. 
(Brev. – Migne), cap. 17, PL, t. 68, szp. 1024 B; albo też: Unius enim unici Filii Dei dicimus esse mi-
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cje doktrynalne mnichów scytyjskich były aktualne w dyskusji teologicznej 
pierwszych dwóch dekad VI w. Korespondencja w sprawach fides orthodoxa 
– rozważanej także w aspekcie scytyjskich formuł chrystologicznych – pomię-
dzy papieżem św. Hormizdasem142 a cesarzami bizantyńskimi sięga czasów 
Anastazego I143, prowadzona była z Justynem I144, a zwieńczona została za-
żegnaniem kryzysu doktrynalnego (tzw. ,,schizmy akacjańskiej”145) za ostat-
niego z wymienionych cesarzy.

racula et passiones quas sua sponte in carne toleravit [...]. Mansit enim Trinitas [Trinitas] etiam quando 
unus e [EG: ex] Trinitate Deus Verbum incorporatus est – tak według: Zachar. Reth. (Hist. I – Brooks 
tłum.), lib. 5, cap. 8, s. 159, ver. 12-13; 16-17. Por. H.S. Alivisatos, Die Kirchliche Gesetzgebung des 
Kaisers Justinian I, Berlin 1913, s. 75, przyp. 7.

142 Św. Hormizdas (S. Hormisdas), papież (20 lub 26 czerwca 514 r. – 6 sierpnia 523 r.). Zob. 
Lib. pontif. (Anast. Bibl. – Migne), lib. 54, szp. 473-474; Lib. pontif. (Duchesne), lib. 54, s. 269; Chro-
nolog. (Grumel), s. 430; Patrology (Altaner), s. 554; SWP, s. v. Hormisdas, s. 198, ; 414; Lib. pontif. 
(Loomis), lib. 54, s. 124; Patrologia (Altaner), s. 604; A.P. Kazhdan, s. v. Hormisdas, [w:] ODB, 
t. 2, s. 946; C. Sotinel, s. v. Hormisdas, [w:] DHP, s. 825; id., s. v. Hormisdas, [w:] PE (Levillain), 
t. 2, 736; T. Sardella, s. v. Ormisda, santo, [w:] EP (Casavola), t. 1, s. 476; 483; G. Prinzing, s. v. 
Hormisdas, [w:] LPP, szp. 151; NDEP, s. 60.

143 Zob. listy papieża św. Hormizdasa do Atanazego I, tj. Gratias supernae z 4 kwietnia 
515 r., [w:] Thiel, epist. 4, s. 745-746; Mansi, t. 8, szp. 385; PL, t. 63, szp. 370-371; Coll. Avell. II, 
epist. 108, s. 500; ARP (textus), epist. 194, s. 391-392; Bene atque utiliter z 11 lub 15 sierpnia 515 r., 
[w:] Mansi, t. 8, szp. 393-395; Thiel, epist. 8, s. 755–761; Coll. Avell. II, epist. 115, s. 510-513; ARP 
(textus), epist. 195, s. 392 [fragm.].

144 Zob. listy papieża św. Hormizdasa do Justyna I, tj. Venerabilis regni z października – 
grudnia 518 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 434; PL, t. 63, szp. 427; Thiel, epist. 45, s. 834-835; Coll. Avell. 
II, epist. 142, s. 586-587; In tantum pro gratia ze stycznia 519 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 442-444; PL, 
t. 63, szp. 435-437; Thiel, epist. 50, s. 840-843; Coll. Avell. II, epist. 149, s. 594-598; Sumptam de 
imperii ze stycznia 519 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 435-436; PL, t. 63, szp. 428-429; Thiel, epist. 46, 
s. 835-836; Coll. Avell. II, epist. 144, s. 588-589; Lectis clementiae z 9 lipca 519 r., [w:] Mansi, t. 8, 
szp. 462-463; PL, t. 63, szp. 454-455; Thiel, epist. 79, s. 877-879; Coll. Avell. II, epist. 168, s. 622-
624; Gloriosis clementiae z 2 września 519 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 471-472; PL, t. 63, szp. 463-464; 
Thiel, epist. 93, s. 889-890; Coll. Avell. II, epist. 202, s. 661; Benedicta Trinitas z 29 października 
520 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 508-509; PL, t. 63, szp. 500-501; Thiel, epist. 133, s. 956; Coll. Avell. 
II, epist. 201, s. 660-661; Inter ea quae ad unitatem z 25-26 marca 521 r., [w:] Hard., t. 2, szp. 1013-
1015; Mansi, t. 8, szp. 520-523; PL, t. 63, szp. 512-516; Thiel, epist. 137, s. 959-965; Coll. Avell. II, 
epist. 236, s. 716-722; Enchirid. (Denzinger), s. 210-213; Scio quidem venerabilis imperator z 25-26 
kwietnia 521 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 518-520; PL, t. 63, szp. 510-512; Thiel, epist. 140, s. 967-970; 
Coll. Avell. II, epist. 238, s. 734-738.

145 Za rządów cesarza Justyna I i patriarchy Jana II Kapadockiego dochodzi do porozumie-
nia doktrynalnego między Stolicą Apostolską a Konstantynopolem i zakończenia tzw. schizmy 
akacjańskiej. Retoryczne jest – przy tym – stwierdzenie, że Justynian miał udział w zażegnaniu 
rozłamu pomiędzy Rzymem a Konstantynopolem i wpływał na politykę religijną swojego 
wuja. Wykład wiary papieża św. Hormizdasa wyjaśniający kwestie chrystologiczne zawarty 
jest w kilku pismach papieskich. Chodzi zwłaszcza o: tzw. Libellus Hormisdae (Książeczkę wiary) 
kierowaną do Konstantynopolitańczyków z sierpnia 515 r., list do biskupów hiszpańskich z 517 r. 
i list do patriarchy Konstantynopola, Epifaniusza z 521 r. Aprobata dla doktryny Biskupa Rzy-
mu została zaś wyrażona przez cesarza i patriarchę Konstantynopola wiosną 519 r. Co do listów 
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Justynian przedmiotem swoich zainteresowań teologicznych wielokrotnie 
czynił kwestie związane ze spornymi formułami chrystologicznymi. Wynika 
to z korespondencji – także z listów pisanych ante principatum – ze Stolicą 
Apostolską146 oraz z cesarskich aktów prawnych w sprawach doktryny wiary 
pochodzących z lat 30-stych VI w.

papieskich – zob. św. Hormizdas Pp., Libellus kierowany do Konstantynopolitańczyków (tzw. Libellus 
Hormisdae), Prima salus est rectae fidei z ok. 11-15 sierpnia 515 r., [w:] Hard., t. 2, szp. 1107-1108; 
Mansi, t. 8, szp. 733-735; PL, t. 65, szp. 45-48; Thiel, epist. 7, s. 754-755; Coll. Avell. II, epist. 116 
B, s. 520-522; ARP (textus), epist. 198, s. 398 [fragm.]; Enchirid. (Denzinger), s. 208-211 [fragm.]; 
id., List do biskupów hiszpańskich, Inter ea quae notitiae z 2 kwietnia 517 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 
467-468; PL, t. 63, szp. 459-460; Thiel, epist. 26, s. 793-796; ARP (textus), epist. 204, s. 403 [fragm.]; 
id., List do Epifaniusza patriarchy Konstantynopola, Multo gaudio (Πολλῆς ἐπλήσθην) z 26 marca 
521 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 1029-1036; PL, t. 63, szp. 515-522; Thiel, epist. 141, s. 970-979; Coll. 
Avell. II, epist. 237, s. 722-733; ACO III, s. 56-59. W odniesieniu do zgody patriarchy i cesarza 
na doktrynę rzymską – zob. Jan II Kapadocki, patriarcha Konstantynopola, Libellus kierowany 
do św. Hormizdasa Pp., Redditis mihi litteris z 28 marca 519 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 451-452; PL, 
t. 63, szp. 443-445; Thiel, epist. 61, s. 852-854; Coll. Avell. II, epist. 159, s. 607-610; Justyn I imp., 
List do św. Hormizdasa Pp., Ioannes vir z 7 września 518 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 435; PL, t. 63, szp. 
427-428; Thiel, epist. 42, s. 831-832; Coll. Avell. II, epist. 143, s. 587-588; id., List do św. Hormizdasa 
Pp., Scias effectum z 22 kwietnia 519 r., [w:] Hard., t. 2, szp. 1016; Mansi, t. 8, szp. 456-457; PL, 
t. 63, szp. 448-449; Thiel, epist. 66, s. 861-862; Coll. Avell. II, epist. 160, s. 610-612.

146 Co do korespondencji ante principatum Justyniana ze św. Hormizdasem – zob. po pierw-
sze – listy Justyniana komesa do papieża św. Hormizdasa, tj. Desiderabile tempus z 7 września 
518 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 438; PL, t. 63, szp. 430-431; Thiel, epist. 44, s. 833-834; Coll. Avell. II, 
epist. 147, s. 592-593; Scritti teol. eccl., s. 6; Veneranda sancitatis vestrae z 22 kwietnia 519 r., [w:] 
Mansi, t. 8, szp. 458; PL, t. 63, szp. 450; Thiel, epist. 68, s. 864; Coll. Avell. II, epist. 162, s. 614; 
Scritti teol. eccl., s. 7; Propitia divinitate z 29 czerwca 519 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 482-483; PL, t. 63, 
szp. 475-476; Thiel, epist. 78, s. 875-877; Coll. Avell. II, epist. 187, s. 644-645; Scritti teol. eccl., s. 8; 
Quidquid est cautius z lipca 519 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 483-484; PL, t. 63, szp. 476; Thiel, epist. 
89, s. 885-886; Coll. Avell. II, epist. 191, s. 648-649; Scritti teol. eccl., s. 9; Ut plenissima fidei z 15 
października 519 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 484; PL, t. 63, szp. 476-477; Thiel, epist. 99, s. 897; Coll. 
Avell. II, epist. 188, s. 645-646; Scritti teol. eccl., s. 10; Domino nostro z 9 lipca 520 r., [w:] Mansi, 
t. 8, szp. 503-504; PL, t. 63, szp. 496-497; Thiel, epist. 120, s. 920-922; Coll. Avell. II, epist. 196, 
s. 655-656; Scritti teol. eccl., s. 11-12; Quanta reverentia z 31 sierpnia 520 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 
515-516; PL, t. 63, szp. 507-508; Thiel, epist. 127, s. 939-940; Coll. Avell. II, epist. 200, s. 659-660; 
Scritti teol. eccl., s. 13; Diligenter apostolatus z 9 września 520 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 517-518; 
PL, t. 63, szp. 510; Thiel, epist. 135, s. 957; Coll. Avell. II, epist. 243, s. 743; Scritti teol. eccl., s. 15; 
Quantam venerationem z 9 września 520 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 516; PL, t. 63, szp. 508-509; Thiel, 
epist. 132, s. 954-955; Coll. Avell. II, epist. 235, s. 715-716; Scritti teol. eccl., s. 14; po drugie – listy 
papieża św. Hormizdasa do komesa Justyniana, tj. Litterarum vestrarum ze stycznia 519 r., [w:] 
Mansi, t. 8, szp. 440-441; PL, t. 63, szp. 433; Thiel, epist. 48, s. 837-838; Coll. Avell. II, epist. 148, 
s. 593-594; Magnitudinis vestrae litteras ze stycznia – lutego 519 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 447-448; 
PL, t. 63, szp. 440; Thiel, epist. 57, s. 848-849; Coll. Avell. II, epist. 154, s. 601-602; ARP (textus), 
epist. 212, s. 411; Benedicimus ineffabile Divinitatis z 9 lipca 519 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 464-465; 
PL, t. 63 szp. 457; Thiel, epist. 81, s. 881-882; Coll. Avell. II, epist. 176, s. 633-634; Eulogio viro z 2 
września 519 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 485; PL, t. 63, szp. 477-478; Thiel, epist. 91, s. 887-888; Coll. 
Avell. II, epist. 189, s. 646-647; ARP (textus), epist. 215, s. 414-415; Ita magnificentiae z 2 września 
519 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 484-485; PL, t. 63, szp. 477; Thiel, epist. 90, s. 886-887; Coll. Avell. II, 
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Należy tu powołać147 – pośród kilku zachowanych pism148 – trzy Justy-
niańskie listy do papieża św. Hormizdasa, w których przyszły cesarz wprost 
stawia pytanie o poprawność proponowanej przez mnichów scytyjskich for-
muły chrystologicznej i proponuje własną wersję rozwiązania problemu. 
Zwroty o ,,cierpieniu Chrystusa w ciele” pojawiają się w liście z Ut plenissima 
fidei z 15 października 519 r. oraz w dwóch listach z połowy 520 r. (tj. Domino 
nostro z 9 lipca 520 r. i Quantam venerationem z 9 września 520 r.). Justynian 
– komes uznaje nie tylko konieczność wyjaśnienia spornego zagadnienia 
doktrynalnego przez Biskupa Rzymu149, ale kładzie – przy tym – akcent na 
konieczność przywrócenia unitas Ecclesiae150 i generali concordiae151. Fragmenty 
dotyczące formuły są literalnie identyczne w listach z 520 r.:

Nobis etenim videtur quoniam Filius Dei vivi Dominus noster Iesus Christus [...] 
quem praedicat summus apostolorum carne passum recte dicitur unus in Trinitate cum 
Patre Spiritumque sancto regnare, tj. [...] Syn żywego Boga [...], o którym świadczy 
apostoł jako o cierpiącym w ciele [...], jednym w Trójcy św.152

W liście z 519 r. Ut plenissima fidei propozycja doktrynalna została ujęta 
odmiennie:

Christum filium dei dominum nostrum pro nostra salute carne crucifixum unum ex 
Trinitate,

epist. 190, s. 647-648; Studium vestrum z 2 września 519 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 472-473; PL, t. 63, 
szp. 465; Thiel, epist. 95, s. 891; Coll. Avell. II, epist. 207, s. 666-667; Quos celsitudo z ok. lutego – 
marca 520 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 517; PL, t. 63, szp. 509-510; Thiel, epist. 112, s. 912-913; Coll. 
Avell. II, epist. 206, s. 665-666.

147 Kwestii tych szerzej nie omawiam, uznając godziwość materii dla jej odrębnego, na-
ukowego opracowania. Więcej na ten temat – zob. przede wszystkim: A. Knecht, Die Religions-
-Politik Kaiser Justinians I. Eine Kirchengeschichte Studie, Würzburg 1896, s. 56-62; 77-78; 80-82; 
V. Grumel, L’Auteur..., s. 406-407.

148 Zob. powyżej w przyp. 145.
149 Charakterystyczne jest określenie: [...] rogantes apostolatum [...], np. [w:] Justynian comes, 

List do św. Hormizdasa Pp., Quantam venerationem z 9 września 520 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 516 
B; PL, t. 63, szp. 508 C; Thiel, epist. 132, s. 954; Coll. Avell. II, epist. 235, s. 715, ver. 10-11; Scritti 
teol. eccl., s. 14, ver. 5.

150 Zob. id., List do św. Hormizdasa Pp., Ut plenissima fidei z 15 października 519 r., [w:] Mansi, 
t. 8, szp. 484 B; PL, t. 63, szp. 476 C; Thiel, epist. 99, s. 897; Coll. Avell. II, epist. 188, s. 645, ver. 
26; Scritti teol. eccl., s. 10, ver. 6.

151 Zob. id., List do św. Hormizdasa Pp., Domino nostro z 9 lipca 520 r., Mansi, t. 8, szp. 504 
A; Thiel, epist. 120, s. 921; Coll. Avell. II, epist. 196, s. 655, ver. 21; PL, t. 63, szp. 496 B; Scritti teol. 
eccl., s. 11, ver. 14.

152 Zob. id., List do św. Hormizdasa Pp., Domino nostro z 9 lipca 520 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 
504 C; Thiel, epist. 120, s. 922; Coll. Avell. II, epist. 196, s. 656, ver. 8-12; PL, t. 63, szp. 496 D; Scritti 
teol. eccl., s. 11, ver. 27-29; id., List do św. Hormizdasa Pp., Quantam venerationem z 9 września 
520 r.: [w:] Mansi, t. 8, szp. 516 C; PL, t. 63, szp. 508 D; Thiel, epist. 132, s. 954-955; Coll. Avell. II, 
epist. 235, s. 715, ver. 20-23; Scritti teol. eccl., s. 14, ver. 12-15.
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[Chrystus syn Boga, nasz Pan został, dla naszego zbawienia, ukrzyżowany 
w ciele jako jeden z Trójcy św.]153.

Glaizolle, który rozważa Justyniańskie wypowiedzi z punktu widzenia 
ówczesnej teologii i wyznania wiary św. Hormizdasa, czyni krótką i zasadną 
uwagę, że papież miał wątpliwości co do chrystologicznych rozważań Justy-
niana i swojej zgody, w tej materii, nie udzielił154.

Aprobatę Stolicy Apostolskiej dla swojej koncepcji tzw. ,,formuły teopasja-
nistycznej” Justynian uzyskał – już jako cesarz – za kolejnych pontyfikatów: 
Jana II i św. Agapita I. Justyniańska koncepcja zwrotu o ,,cierpieniu Chry-
stusa”, uznana przez papieży155, została przez cesarza promulgowana. Justy-
niański list Reddentes honorem z 6 czerwca 533 r. do papieża Jana II, następ-
nie literalnie powtórzony w liście do jego następcy na Stolicy Piotrowej, do 
św. Agapita I, został ,,wprowadzony” do Codex repetitae praelectionis156 i sta-
nowi jedną z kiku norm prawnych dotyczących zagadnienia tzw. ,,teopasja-
nizmu”. Na całość bowiem koncepcji chrystologicznej podniesionej do rangi 
normy prawnej157, poza listami cesarza do obu papieży, składają się – kilku-
krotnie już wspomiane – konstytucje: Τῆς ὀρθῆς καὶ ἀμωμήτου πίστεως 
(Cum recta intemerataque fides) z ok. 527 r. 158 i Τὸν σωτῆρα καὶ δεσπότην 
τῶν ὅλων (Cum Salvatorem et Dominum omnium) z 15 marca 533 r.159 oraz 
Γανώσκειν βουλόμενοι τὴν σὴν ἁγιωσύνην (Edocere volentes sancitatem tuam) 
z 26 marca 533 r.160 Wszystko to ma związek z analizowanym fragmentem 
Justyniańskiego hymnu liturgicznego ὁ Μονο-γενὴς.

Dwa identyczne, zachowane po grecku, zwięzłe stwierdzenia pocho-
dzą z bliżej nieznanej konstytucji z ok. 527 r., jak też z konstytucji z 533 r. 
kierowanej do obywateli Konstantynopola. Chodzi mianowicie o passus: 

153 Zob. Justynian comes, List do św. Hormizdasa Pp., Ut plenissima fidei z 15 października 
519 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 484 B; PL, t. 63, szp. 476 C-D; Thiel, epist. 99, s. 897; Coll. Avell. II, 
epist. 188, s. 645, ver. 26; s. 647, ver. 1-2 ; Scritti teol. eccl., s. 10, ver. 6-7.

154 Zob. G. Glaizolle, Un Empereur..., s. 32.
155 Jan II Pp., List do Justyniana I imp., Inter claras sapientiae z 24-25 marca 534 r., C. 1,1,8; także 

[w:] Hard., t. 2, szp. 1148-1149; Mansi, t. 8, szp. 797-799; PL, t. 66, szp. 17-20; Coll. Avell. I, epist. 
84, s. 320-328; ARP (textus), epist. 224, s. 425; Scritti teol. eccl., s. 17-21; św. Agapet (Agapit) I Pp., 
List do Justyniana I imp., Gratulamur venerabilis imperator z 18 marca 536 r., [w:] Mansi, t. 8, szp. 
846-847; PL, t. 66, szp. 37-38; Coll. Avell. I, epist. 82, s. 229-230; Coll. Avell. I, epist. 91, s. 342-347; 
ARP (textus), epist. 226, s. 429-430; Scritti teol. eccl., s. 23-26.

156 Tj. C. 1,1,8 – zob. powyżej w przyp. 1. O tym krótko np. G. Glaizolle, Un Empereur...,  
s. 32; V. Grumel, L’Auteur..., s. 407-408; I. Baán, Justinianus..., s. 28.

157 Zwięźle o tym piszą Grumel i Alivisatos – zob. H.S. Alivisatos, Die Kirchliche..., s. 23-25; 
V. Grumel, L’Auteur...

158 Tj. C. 1,1,5 – zob. powyżej w przyp. 4.
159 Tj. C. 1,1,6 – zob. powyżej w przyp. 3.
160 Tj. C. 1,1,7 – zob. powyżej w przyp. 2.
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σαρκωθέντος τοῦ ἑνὸς τῆς τριάδος θεοῦ λὸγοῦ, tłumaczony na łacinę jako: 
incarnato uno ex trinitate deo verbo161 lub jako: unus ex trinitate deus verbum 
factum est162.

Znacząco szersze merytorycznie są wyrażenia techniczno-prawne, jakie 
wprowadza prawodawca do, pochodzących z marca i czerwca 533 r. – pod-
niesionych później do rangi normy prawnej – pism: do patriarchy Konstanty-
nopola, Epifaniusza, oraz do papieża Jana II. Obszerniejszy wywód dogma-
tyczny znajduje się też w konstytucji z 15 marca 533 r.

Konstantynopolitańczykom cesarz wyjaśnia i nakazuje wyznawać:

[...] καὶ ἀρνουμένους καὶ μὴ καὶ μὴ ὁμολογοῦντας τὸν δεσπότην ἡμῶν 
Ἰησοῦν Χριστοόν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ θεὸν ἡμῶν, τὸν σαρκωθέντα καὶ 
ἐνανθρωπήσαντα καὶ σταυρωθέντα ἕνα εῖναι τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου τριάδος 
(recusantes et negantes dominum nostrum Iesum Christum filium dei et deum nostrum 
incarnatum et cruci adfixum unum esse sanctae et consubstantialis trinitatis)163.

W dokumencie kierowanym do patriarchy Epifaniusza Justynian pisze:

[...] τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν μονογενῆ υἱὸν τοῦ θεοῦ ἁγίου καὶ 
τῆς θεὸν ἡμῶν, τὸν σαρκωθέντα [...] καὶ ἐνανθρωπήσαντα καὶ σταυρωθέντα 
ἕνα εἷναι τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου τριάδας [...] ὁμοούσιον τῶι πατρὶ κατὰ τὴν 
θέοτηντα, πατητὸν σαρκί, τὸν αὐτὸν ἀπατῆ θεότητι [...], tj.

[...] dominum nostrum Iesum Christum unigenitum dei filium et deum nostrum incar-
natum [...] hominem factum cruciatumque unum esse sanctae et consubstantialis trinitatis 
[...] consubstantialem patris secundum divinitatem et consubstantialem nobis eundem 
secundum humanitatem, passibilem carne eundem impassibilem deitatem164.

W piśmie do papieża Jana II znajduje się następujące wyznanie Justyniań-
skiej wiary, w tym chrystologicznego credo:

[...] unigenitum filium dei et deum nostrum, incarnatum [...] factum atque crucifixum 
[...] consubstantialem patri secundum divinitatem et consubstantialem nobis eundem ip-
sum secundum humanitatem, passibilem carne eundum ipsum impassibilem deitate [...] et 
hominum factum et crucifixum unum esse et consubstantialis trinitatis165.

161 Zob. C. 1,1,5.
162 Zob. C. 1,1,6.
163 Zob. Justynian I imp., Konstytucja kierowana do Konstantynopolitańczyków, Τὸν σωτῆρα 

καὶ δεσπότην τῶν ὅλων (Cum Salvatorem et Dominum omnium) z 15 marca 533 r., C. 1,1,6; por. 
[w:] Chron. Pasch. (Dindorf I – CSHB), s. 631, ver. 15-21; Chron. Pasch. (Dindorf – Migne), szp. 
893-894 A; Enchirid. (Kirch – Ueding), s. 568; Scritti teol. eccl., s. 32, ver. 26-31; s. 33, ver. 26-29.

164 Zob. id., List do Epifaniusza patriarchy Konstantynopola, Γανώσκειν βουλόμενοι τὴν σὴν 
ἁγιωσύνην (Edocere volentes sancitatem tuam) z 26 marca 533 r., [C. 1,1,7; także [w:] Coll. tripart., 
βίβλ. α’ (lib. 1), τίτ. α’ (tit. 1), ς ‘(6), s. 18, ver. 20-25.

165 Zob. id., List do papieża Jana II Pp., Reddentes honorem z 6 czerwca 533 r., C. 1,1,8; także 
[w:] Hard., t. 2, szp. 1146 C; Mansi, t. 8, szp. 796 A; PL, t. 66, szp. 15 B-C; id., List do św. Agapeta 
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Prawnym zwieńczeniem Justyniańskiej koncepcji formuły chrystologicz-
nej jest późniejszy, dziesiąty anatematyzmat piątego Soboru konstantynopo-
litańskiego 553 r.166 przeciw tzw. ,,Trzem Rozdziałom”. Jego brzmienie jest 
następujące:

Εἴ τις οὐχ ὀμολογεῖ τὸν ἐσταυρωμένον σαρκὶ κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν 
εἶναι θὲον ἀληθινὸν καὶ κύριον τῆς δόξης καὶ ἕνα τῆς ἁγίας τριάδος ὁ τοιοῦτος 
ἀνάθεμα ἔστω (Si quis non confitetur dominum nostrum Iesum Christum, qui crucifi-
xus est carne, Deum esse verum, et Dominum gloriae, et unum de sancta Trinitate, talis 
anathema sit)167, a zatem:

[Jeśli ktoś nie wyznaje, że Pan nasz Jesus Chrystus, ukrzyżowany w ciele, jest 
prawdziwym Bogiem, Panem chwały i jedynym z Trójcy św. – niech będzie prze-
klęty]168.

Wykaz skrótów

ACO I. 1. 1 – Acta conciliorum oecumenicorum iussu atque mandatu Societas 
Scientiarum Argentoratensis, t. 1: Concilium universale Ephesenum, v. 1: Acta 
Graeca, cz. 1: Collectio Vaticana 1-32, oprac. E. Schwartz, Berolini-Lipsiae 1927

ACO I. 2 – Acta conciliorum oecumenicorum iussu atque mandatu Societas Scien-
tiarum Argentoratensis, t. 1: Concilium universale Ephesenum, v. 2: Collectio 
Veronensis, oprac. E. Schwartz, Berolini-Lipsiae 1925-1926

ACO I. 3 – Acta conciliorum oecumenicorum iussu atque mandatu Societas Scien-
tiarum Argentoratensis, t. 1: Concilium universale Ephesenum, v. 3: Collectio-

I Pp., Ante tempus z 14 marca 536 r., Coll. Avell. I, epist. 91, s. 345, ver. 21-25; Scritti teol. eccl., s. 24, 
ver. 35-36; s. 25, ver. 1-2; Jan II Pp., List do Justyniana I imp., Inter claras sapientiae z 24-25 marca 
534 r., Coll. Avell. I, epist. 84, s. 323, ver. 5-7; Scritti teol. eccl., s. 18, ver. 19-22; św. Agapet I Pp., 
List do Justyniana I imp., Gratulamur venerabilis imperator z 15 października 535 r., Coll. Avell. I, 
epist. 91, s. 345, ver. 21-25; Scritti teol. eccl., s. 24, ver. 35-36; s. 25, ver. 1-2.

166 O istotnych kontrowersjach dotyczących zatwierdzenia Soboru z 553 r. może świad-
czyć – wśród licznych wypowiedzi Biskupa Rzymu – list papieża Wigiliusza do patriarchy 
Konstantynopola, św. Eutychiusza I – zob. Wigiliusz Pp., List do św. Eutychiusza I patriarchy 
Konstantynopola, Scandala quae (Τὰ σκάνδαλα) z 8 grudnia 553 r., [w:] Hard., t. 3, szp. 213-218; 
Mansi, t. 9, szp. 413-420; PL, t. 69, szp. 121-128; ARP (textus), epist. 232, s. 443-447; ACO IV. 1, 
s. 245-249.

167 Zob. Sobór Konstantynopolitański II (5 maja – 2 czerwca 553 r.), Anatematyzmy przeciwko 
,,Trzem Rozdziałom” z 2 czerwca 553 r., anatematyzmat X, [w:] Mansi, t. 9, szp. 383-384 A; ACO 
IV. 1, s. 218, ver. 5-6; s. 242, ver. 30-31; COD, s. 118; Enchirid. (Denzinger), s. 240; DSP, s. 294.

168 Tłumaczenie według Dokumentów soborów powszechnych [...] – zob. Sobór Konstantyno-
politański II (5 maj – 2 czerwiec 553 r.), Anatematyzmy przeciwko ,,Trzem Rozdziałom” z 2 czerwca 
553 r., anatematyzmat 10, [w:] DSP, s. 295. Nadmienić na marginesie trzeba, że według słusz-
nego poglądu Stefana Baána istnieje również zbieżność między – tradycyjnie uznawanym za 
Justyniański – Traktatem przeciw Orygenesowi a postanowieniami, w tym anatematyzmatami, 
piątego Soboru ekumenicznego – zob. I. Baán, Justinianus..., s. 56.
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nis Casinensis sive Synodici a Rustico Diacono compositi. Pars prior, oprac. 
E. Schwartz, Berolini-Lipsiae 1929

ACO I. 5. 2 – Acta conciliorum oecumenicorum iussu atque mandatu Societas 
Scientiarum Argentoratensis, t. 1: Concilium universale Ephesenum, v. 5, cz. 
2: Cyrili Epistula synodica. Collectio Sichardiana. Ex Collectione Quesnelliana. 
Collectio Winteriana, oprac. E. Schwartz, Berolini-Lipsiae 1924-1925

ACO III – Acta conciliorum oecumenicorum iussu atque mandato Societas Scientia-
rum Argentoratensis, t. 3: Collectio Sabbaitica. Contra Acephalos et Origenistas 
destinata. Insunt Acta synodorum Constantinopolitanae et Hierosolymitanae 
A. 536, oprac. E. Schwartz, Berolini 1940

ACO IV. 1 – Acta conciliorum oecumenicorum iussu atque mandato Societas Scien-
tiarum Argentoratensis, t. 4: Concilium universale Constantinopolitanum sub 
Iustiniani habitum, v. 1: Concilii actiones VIII. Appendices Graecae. Indices, 
oprac. E. Schwartz, J. Straub, Berolini 1971

ACO IV. 2 – Acta conciliorum oecumenicorum iussu atque mandato Societas Scien-
tiarum Argentoratensis, t. 4: Concilium universale Constantinopolitanum sub 
Iustiniani habitum, v. 2: Iohannis Maxentii Libelli. Collectio codicis Novariensis 
XXX. Collectio codicis Parisini 1682. Procli Tomus ad Armenios. Iohannis Papae 
Epistula ad viros illustres, oprac. E. Schwartz, Berolini 1914

Anthol. (Christ – Paranikas) – Anthologia Graeca carminum christianorum, oprac. 
W. Christ, M. Paranikas, wyd. 1, Lipsiae 1871; reprint Hildesheim 1963

ARP (textus) – Acta Romanorum pontificum a S. Clemente I (an. c. 90) ad Coe-
lestinum III (+ 1198). Pontificia Commissio ad Rediggendum Codicem Iuris 
Canonici Orientalis. Fontes, ser. 3, v. 1, t. 1: Introductio, textus auctorum, ad-
ditamentum, appendix, Città del Vaticano 1943

Baronius (Annal.) – C. Baronius [Baronio], Annales ecclesiatici, t. 9: 500-545, oprac. 
A. Theiner, s. loc., Barri-Ducis, L. Guerin eques ordinis S. Silvestri et Socii Ti-
pographi Editores 1867

BF – Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa, 
I. Bieda, Poznań 1989

Callist. (Ἱστορ.) – Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου Ἐκκλησιαστικῆς 
ἱστορίας βιβλία ιε’, τόμ. δ’ (Nicephori Callisti Xanthopuli Ecclesiasticae historiae. 
Libri XVIII. Tomus tertius), [w:] PG, t. 147, szp. 9-449

CCL – Corpus christianorum. Series Latina, Turnhout 1953-
Cedr. (Σύνοψ. I – Bekker) – Compendium historiarum a mundo condito usque ad 

Isaacium Comnenum imperatorem a Dn. Georgio Cedreno ex diversis libris 
collectum (Σύνοψις ἱστοριῶν αρχομένη απὸ κτίσεως κόσμου καὶ μέχρι 
τῆς βασιλείας Ἰσαακίου τοῦ Κομνηνού συλλεγείσα παρά κυροῦ Γεωργί-
ου τοῦ Κεδρηνού ἐκ διαφόρων βιβλίων), red. I. Bekkerus [Bekker], oprac. 
G. Xylandro, t. 1. CSHB, t. 13 [t. 46?], Bonnae 183

Cedr. (Σύνοψ. II – Bekker) – Compendium historiarum a mundo condito usque ad 
Isaacium Comnenum imperatorem a Dn. Georgio Cedreno ex diversis libris 
collectum (Σύνοψις ἱστοριῶν αρχομένη απὸ κτίσεως κόσμου καὶ μέχρι 
τῆς βασιλείας Ἰσαακίου τοῦ Κομνηνού συλλεγείσα παρά κυροῦ Γεωργί-
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ου τοῦ Κεδρηνού ἐκ διαφόρων βιβλίων), red. I. Bekkerus [Bekker], oprac. 
G. Xylandro, t. 2. CSHB, t. 14 [t. 47?], Bonnae 1838

Cedr. (Σύνοψ. I – Migne) – Γεωργίου τοῦ Κεδρηνού Σύνοψις ἱστοριῶν (Georgii 
Cedreni Compendium historiarum). Σύνοψις ἱστοριῶν αρχομένη απὸ κτίσεως 
κόσμου καὶ μέχρι τῆς βασιλείας Ἰσαακίου τοῦ Κομνηνού συλλεγείσα παρά 
κυροῦ Γεωργίου τοῦ Κεδρηνού ἐκ διαφόρων βιβλίων (Compendium historiarum 
a mundo condito usque ad Isaacium Comnenum imperatorem a Dn. Georgio Cedreno 
ex diversis libris collectum), τομ. α’ [w:] PG, t. 121, szp. 23-1166

Chronogr. (Muralt) – E. de Muralt, Essai de chronographie byzantine pour servir 
à l’examen des Annales du Bas-Empire et particulièrement des chronographes 
slavons de 395 à 1057, Paris 1963

Chronolog. (Grumel) – Venance Grumel, La chronologie. Traité d’études byzantines, 
t. 1, Paris 1958

Chron. Pasch. (Dindorf I – CSHB) – Chronicon Paschale ad exemplar Vaticanum, oprac. 
L.A. Dindorfius [Dindorf], t. 1. CSHB, t. 4 [t. 11?], Bonnae 1832

Chron. Pasch. (Dindorf – Migne) – Πασχάλιον. Χρονικόν Πασχάλιον. Paschalion 
seu Chronicon Paschale a mundo condito ad Heraclii imp. annum 20. Opus 
hactenus fastorum Siculorum nomine laudatum, deinde chronicae temporum 
epitomes, ac denique chronici Alexandrini lemmate vulgatum [...] ad exemplar 
Vaticanum, oprac. C. Du Cange [Du Fresne], red. L.A. Dindorfius [Dindorf], 
[w:] PG, t. 92, szp. 70-1028

Clavis (Geerard) – Corpus christianorum. Clavis Patrum Graecorum quia optimae 
quaeque scriptorum Patrum Graecorum recensiones a primaevis saeculis usque 
ad octavum commode recluduntur, oprac. M. Geerard, t. 3: A Cyrillo Alexan-
drino ad Iohannem Damascenum, Turnhout 1979

COD – Conciliorum oecumenicorum decreta, oprac. G. Albergio, G. Dossetti, P.P. Joan-
nou, C. Leonardi, P. Prodi, H. Jedin, Bologna 1991

Codex Vaticanus gr. 1431 (Schwartz) – Codex Vaticanus gr. 1431 eine antichalkedo-
nische Sammlung aus der Zeit Kaiser Zenos, oprac. E. Schwartz, München 1927

Coll. Avell. I – Epistulae imperatorum pontificum aliorum inde ab a. CCCLXVII 
usque ad a. DLIII datae. Avellana quae dicitur Collectio, oprac. O. Guenther. 
CSEL, t. 35, cz. 1: Prolegomena. Epistulae I-CIV, Pragae-Vin-dobonae-Lipsiae 
1895

Coll. Avell. II – Epistulae imperatorum pontificum aliorum inde ab a. CCCLXVII 
usque ad a. DLIII datae. Avellana quae dicitur Collectio, oprac. O. Guenther. 
CSEL, t. 35, cz. 2: Epistulae CV-CCXXXIIII. Appendices. Indices, Pragae-Vindo-
bonae-Lipsiae 1898

Coll. tripart. – Collectio tripartita. Justinian Religious and Ecclesiastical Affaire, 
oprac. N. van der Wal, Bernard H. Stolte, Gröningen 1994

CSCO – Corpus scriptorum christianorum Orientalium, Université Catholique de Lou-
vain, The Catholic University of America, Parisiis 1903-1949, Louvain 1950-1975

CSHB – Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior 
concilio B.G. Niebuhrii instituta. Accademia Litterarum Regnae Borussicae, 
Bonnae 1828-1897
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DEOC – Dizionario enciclopedico dell´oriente cristiano, red. E.G. Farrugia, Pontificio 
Isituto Orientale, Roma 2000

DHGE – Dictionnaire d’historie et de géographie ecclésiastique, red. A. Baudrillart, A. de 
Meyer, R. Aubert, t. 1-31, z. 1-180, Paris 1912-2009

DHP – Dictionnaire historique de la papauté, red. Ph. Boutry, Ph. Levillain, Paris 1994.
DPAC – Dizionario patristico e di antichità cristiane, red. A. di Berardino, t. 1-3, Insti-

tutum Patristicum Augustianum, s. loc., Casale Monferrato-Mariotti, 1983-1988.
Drei dogm. Schrift. – Drei dogmatische Schriften Iustinians, oprac. E. Schwartz, wyd. 2, 

Legum Iustiniani imperatoris vocabularium. Subsidia, t. 2, oprac. M. Amelotti, 
R. Arbeltella, L. Migliardi Zingale, Milano 1973

DSP – Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 1: (325–
787). Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstan-
tynopol III, Nicea II, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007

DTC – Dictionnaire de théologie catholique, red. A. Vacant, E. Mangenot, É. Amann 
[...], t. 1-15, v. 1-30, Paris 1903-1950

Enchirid. (Denzinger) – Enchiridion symbolorum, definitionum et declaratorium 
de rebus fidei et morum, oprac. H.J.D. Denzinger, P. Hünermann, Bologna 1991

Enchirid. (Kirch – Ueding) – Enchiridion fontium historiae ecclesiasticae antiquae, 
wyd. 8, oprac. C. Kirch, red. L. Ueding, Friburgi-Romae-Barcinone 1955

Ευχολόγιον – Ευχολόγιον sive rituale Graecorum complectens ritus et ordines 
divinae liturgiae, officiorum, sacramentorum, consecrationum, benedictionum, 
funerum, orationum, et cuilibet personae, statui, vel tempori congruos, juxta 
usum Orientalis Ecclesiae, cum selectis Bibliothecae Regiae, Barberinae, Cryp-
tae-Ferratae, Sancti Marci Florentini, Tillianae, Allatianae, Coresianae, etaliis 
probatis MM. SS. et editis exemplaribus collatum. Interpretatione Latina, nec 
non mixobarbararum vocum brevi glossario, aeneis figuris, observationibus ex 
antiquiis PP. et maxime Graecorum theologorum expositionibus illustratum, 
oprac. J. Goar, Venetiis 1730

Evarg. (Eccl. – Bidez, Parmentier) – The Ecclesiastical History of Evargius with the 
Scholia, oprac. J. Bidez, L. Parmentier, London 1898

Ευαργ. (Εκκλ. – Migne) – Εὐαργίου Σχολαστικοῦ Επιφανέως καὶ απὸ ἐπάρχων 
Ἐκκλησιαστικῆς ἱστοραίς τόμ. ε’, [w:] PG, t. 86 B, szp. 2415-2886

Ewarg. (Hist. – Kazikowski) – Ewargiusz Scholastyk, Historia Kościoła, tłum. S. Ka-
zikowski, oprac. E. Wipszycka, Warszawa 1990

Évêques (Honigmann) – E. Honigmann, Évêques et évêchés monophysites de l’Asie 
antérieure au VIe siècle. CSCO, t. 127. Subsidia, t. 2, Louvain 1951

Facun. (Pro def. – Migne) – Facundi Hermianensis episcopi Pro defensione Trium 
Capitulorum Concilii Chalcedonensis Libri XII. Ad Iustinianum imperatorem, 
[w:] PL, t. 67, szp. 527-582

Germ. (Ἱστορ.) – Γερμανοῦ αρχιεπίσκοπου Κωνσταντινουπόλεος Ἱστορία ἐκ-
κλεσιαστική καὶ μυστική θεωρία (Germani archiepiscopi Constantinopolitani 
Historia ecclesiastica et mystica contemplatio), [w:] PG, t. 98, szp. 383-454

Hard. – Acta conciliorum et epistolae decretales ac constitutiones summorum 
pontificum, oprac. J. Hardouin, t. 1-12, Parisiis 1714-1715
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Hierarch. (Fedalto) – Hierarchia ecclesiastica orientalis, t. 1: Patriarchatus Constan-
tinopolitanus; t. 2: Patriarchatus Alexandrinus, Antiochenus, Hierosolymitanus. 
Series episcoporum Ecclesiarum Orientalium, oprac. G. Fedalto, Padova 1988

Homart. (Χρον. II – Boor) – Georgii Monachi Chronicon. Textum genuinum usque 
ad Vespasiani imperium continens (Χρονικόν σύντομον ἐκ διαφόρων χρο-
νογράφων τέ καὶ εξηγητών συλλεγέν καὶ συντεθέν υπό Γεωρ-γίου Mονα-
χού τοῦ επίκλην Ἁμαρτωλού), oprac. C. de Boor, t. 2. Bibliotheca Scriptorum 
Graecorum et Romanorum Teubneriana, Lipsiae 1904

Homart. (Χρον. – Migne) – Χρονικόν σύντομον ἐκ διαφόρων χρονογράφων τέ 
καὶ εξηγητών συλλεγέν καὶ συντεθέν υπό Γεωργίου Mοναχού τοῦ επί-
κλην Ἁμαρτωλού (Chronicon breve quod ex variis chronographis et expositionibus 
decerpsit concinnavitque Gregorius Monachus cognome Homartolus), [w:] PG, t. 110, 
szp. 41-1286

Ioel. (Chronog. – Bekker) – Ioelis Chronographia compendiaria (Ιωήλου Χρονογρα-
φία), oprac. I. Bekkerus [Bekker]. CSHB, t. 6 [t. 33?]: Constantinus Manasses. 
Ioel, Bonnae 1837

Ioel. (Χρονογ. – Migne) – Ιωήλου Χρονογραφία ἐν σύνοψει (Ioelis Chronographia 
compendiaria), [w:] PG, t. 139, szp. 223-288

Ius Graec.-Rom. (Leunc.) – Iuris Graeco-Romani tam canonici tam civilis tomi 
duo [...] studio ex variis Europae Asiaeque bibliothecis eruti Latineque redditi 
nunc primum editi [...] opus non solum iuris utriusque consultis sed omnino 
Divinarum humanarumque rerum studiosis et tam ecclesiasticae quam politicae 
antiquitatis amatoribus ob multiplicem utilitatem summe expetendum, v. 1, 
t. 1, oprac. I. Leunclavicus [Löwenklau], Francofurti 1596

Lib. pontif. (Anast. Bibl. – Migne) – Anastasii abbatis et Ecclesiae Romanae 
presbyteri et bibliothecarii historia de vitis Romanorum pontificum, [w:] PL, 
t. 128, szp. 9-1406

Lib. pontif. (Duchesne) – Le Liber pontificialis. Texte, intoduction et commentaire. 
Bibliothèque des Écoles Françaises D’Athènes et de Rome, t. 1, ser. 2, oprac. 
L. Duchesne, Paris 1886

Lib. pontif. (Loomis) – The Book of Popes. Liber pontificialis to the Pontificate of 
Gregory I, tłum. L. Ropes-Loomis, New York 1979

LACL – Lexikon der Antiken christlichen Literatur, oprac. S. Döpp, W. Geerlings, 
P. Bruns, G. Röwekamp, M. Skeb, Freiburg-Basel-Wien 1998

LPP – Lexikon der Päpste und des Papsttums, red. B. Steimer. Lexikon für Theologie 
und Kirche. Kompakt, Freiburg-Basel-Wien 2001

LTK (Kasper – Baumgartner) – Lexikon für Theologie und Kirche, oprac. M. Buch-
berger, red. W. Kasper, K. Baumgartner, H. Bürkle, K. Ganzer, K. Kertelge, 
W. Korff, P. Walter, t. 1-11, Frieburg-Basel-Wien 1993-2001

Mansi – Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio [...] oprac. I.D. Mansi, 
I.B. Martin, L. Petit, t. 1-53, Florentiae-Venetiis-Parisiis-Lipsiae 1759-1927

NDEP – M. Battista, Nuovo dizionario enciclopedico dei papi. Storia e insegnamenti. 
Edizione riveduta e aggiornata, Roma 2006
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ODB – The Oxford Dictionary of Byzantium, red. A.P. Kazhadan, A.M. Talbot, A. Cut-
ler, T.E. Gregory, N.P. Ševčenko, t. 1-3, New York-Oxford 1991

Patrologia (Altaner) – A. Berthold, A. Stuiber, Patrologia. Życie, pisma i nauka Ojców 
Kościoła, tłum. P. Pachciarek, Warszawa 1990

Patrology (Altaner) – A. Berthold, Patrology, tłum. H.C. Graef, New York 1961
PE (Levillain) – The Papacy. An Encyclopedia, red. Ph. Levillain, tłum. J.W. O’Malley, 

t. 1-3, New York-London 2002
PG – Patrologie cursus completus. Series Graeca et Orientalis, oprac. J.P. Migne, t. 1-161, 

Parisiis 1857-1886
PL – Patrologie cursus completus. Series Latina, oprac. J.P. Migne, t. 1-221, Parisiis 

1844-1890
Poezja grecka II-XV w. – Muza chrześcijańska, t. 3: Poezja grecka od II do XV w., oprac. 

M. Starowieyski. Ojcowie Żywi, t. 12, Kraków 1995
Regesta (Grumel – 1932) – Les ,,Regestes’’ des actes du Patriarcat de Constantinople, 

t. 1–7, oprac. V. Grumel, V. Laurent, J. Darrouzès; t. 1: Les actes des Patriarches, 
z. 1: Les registres de 381 a 715. Le Patriarchat Byzantine, oprac. V. Grumel, wyd. 1, 
Paris 1932

Regesta (Grumel – 1972) – Les ,,Regestes’’ des actes du Patriarcat de Constantinople, 
t. 1–7, oprac. V. Grumel, V. Laurent, J. Darrouzès; t. 1: Les actes des Patriarches, 
z. 1: Les registres de 381 a 715. Le Patriarchat Byzantine, oprac. V. Grumel, wyd. 2, 
Paris 1972

Roman. Mel. (Hymn) – Romanos le Mélode, Hymnes. Introduction, texte critique, 
traduction et notes, t. 5: Ancien Testament (ILVI–L) et hymnes de circonstance 
(LI-LVI), oprac. J. Grosdidier de Matons. SC, nr 283, Paris 1981

SC – Sources chrétiennes, Paris 1942-
SCL – Synody i kolekcje praw (Synodi et collectiones legum), t. 5: Dokumenty synodów 

od 431 do 504 r., oprac. A. Baron, H. Pietras. Źródła Myśli Teologicznej, t. 62, 
Kraków 2011

Scritti apocr. – Scritti apocrifi di Giustiniano, oprac. A.M. Demicheli, Nuovi testi epi-
grafici e altri. Addenda et corrigenda ai Subsidia I-III, oprac. L. Migliardi Zingale. 
Legum Iustiniani imperatoris vocabolarium. Subsidia, t. 4, Torino 1994, s. 1-179.

Scritti teol. eccl. – Scritti teologici ed ecclesiastici di Giustiniano, oprac. M. Amelotti, 
L. Migliardi Zingale. Legum Iustiniani imperatoris vocabularium. Subsidia, 
t. 3, Milano 1977

Σύνταγμα – Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερών κανόνων τῶν τέ ἁγίων καὶ 
πανευφήμων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἰερών Οἰκουμενικών καὶτολικών 
συνόδων, καὶ τῶν κατά μέρος Ἁγίων Πατέρων, ἐκδοθέν σύν πλείσταις 
ἅλλαις τήν ἐκκλησιαστικήν κατάστασιν διεπούσαις διατάξεσι, μετὰ τῶν 
ἀρχαίων ἐξηγητῶν, καὶ διαφόρων ἀναγνωσμάτων εγκρίσει τῆς Ἀγίας καὶ 
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Εκκλησίας καὶ τῆς Ιεράς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, oprac. Γ. Α. Ράλλης [Rallēs], M. Ποτλής [Potlēs], t. 1-6, Athenai 
1852-1859

SWP – J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmien-
nictwa. Starożytna Myśl Chrześcijańska, t. 2, Poznań 1971
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SWPW – M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu. 
Literatury:: arabska, armeńska, etiopska, gruzińska, koptyjska, syryjska, Warszawa 
1999

Theoph. Confess. (Chronog. I – Boor) – Theophanis Chronographia (Θεοφάνης 
Χρονογραφία), oprac. C. de Boor, t. 1: Textum Graecum continens. Opus ab 
Academia Regia Bavarica praemio zographico ornatum, Lipsiae 1883

Theoph. Confess. (Chronog. I – Classen) – Theophanis Chronographia annorum 
DXXVIII (Θεοφάνους Χρονογραφία ετών φκη’), t. 1, oprac. I. Classenus [Clas-
sen]. CSHB, t. 46 [t. 43?], Bonnae 1839

Theoph. Confess. (Chronog. II – Classen, Bekker) – Theophanis Chronographia, 
t. 2. Praecedit Anastasii Bibliothecarii Historia ecclesiastica sive chronographia 
tripertita, oprac. I. Classenus [Classen], I. Bekkerus [Bekker]. Theophanis Chro-
nographiam notae, oprac. J. Goar. CSHB, t. 47 [t. 44?], Bonnae 1841, s. 289-668

Theoph. Confess. (Χρονογ. – Migne) – Θεοφάνης Χρονογραφία απὸ ∆ιοκλητια-
νοῦ έως Μιχαηα καὶ Θεοφυλάκτου τῶν Βασιλέων (Chronographia a Diocletiano 
ad Michaelem et Theophylactum eius filium impp.), PG, t. 108, szp. 63-1010

Vocab. (Montanari) – Vocabolario della lingua greca. Greco-italiano, oprac. D. Manetti, 
E. Bona, S. de Leo, M. Neri, red. F. Montanari, wyd. 2 z CD-romem, Torino 2004

Zachar. Reth. (Hist. I – Brooks tłum.) – Historia ecclesiastica Zachariae Rethori vulgo 
adscripta, cz. 1, oprac. E.W. Brooks, [w:] CSCO, v. 87: Scriptores Siri, t. 41; ser. 3, 
t. 5, red. J.B. Chabot, J. Forget, I. Guidi, H. Hyvernat, Lovanii 1924

Słowa kluczowe: Justynian I; wiara ortodoksyjna; czwarty ekumeniczny Sobór 
w Chalcedonie (451 r.); monofizytyzm; spory trynitarne, problemy chrystologicz-
ne i mariologiczne; liturgia Kościoła bizantyńskiego; troparion Ὁ μονογενὴς [...]

THE PROBLEM OF LEGAL-THEOLOGICAL CREED OF JUSTINIAN I 
IN THE BYZANTINE POETRY 

BASED ON THE EXAMPLE OF THE IMPERIAL PRAYER

S u m m a r y

Emperor Justinian I in his profuse legal and theological activity devoted a lot 
of time and space to the problem of recta fides in the way of condemning mono-
physitism and deeming the doctrine of the fourth ecumenical Council in Chalcedon 
(451 AD) as orthodox.

Troparion Ὁ μονογενὴς [...] had been known and widely used in the liturgy 
of the Byzantine Church since the 6th century and its authorship is tentatively 
attributed to Justinian. The text of the liturgical hymn can be analyzed on three 
research levels : trinitarian, christological and mariological.

All dogmatic issues arising from troparion Ὁ μονογενὴς [...] are founded in 
Justinian legislation and the theological activity of the emperor. It refers to the let-
ters to pope John II and to patriarch of Constantinople Epiphanius, promulgated 
in Codex repetitiae praelectionis,; to the constitution addressed to the people of Con-
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stantinople from 15th March 533 and to a not fully known constitution from around 
AD 527. Theological works containing issues analogous to the troparion include: 
probably Justinian Dogamatic edict against Origen, Ὁμολογοία πίστεως, dogmatic 
writings on the so-called Τρία Κεφάλαια and Dogmatic letter to Alexandrian monks.

Key words: Justinian I; – orthodox faith; – fourth ecumenical Council in Chalcedon 
(451 AD); – monophysitism; – trinitarian, christological and mariological problems; 
– liturgy of the Byzantine Church; – troparion Ὁ μονογενὴς [...]

БОГОСЛОВСКО-ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА CREDO ЮСТИНИАНА I 
В ВИЗАНТИЙСКОЙ ПОЭЗИИ НА ПРИМЕРЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ МОЛИТВЫ

Р е з ю м е

Император Юстиниан I в своей богатой богословской и юридической 
деятельности уделял большое внимание проблеме recta fides, осуждая, между 
прочим, монофизитство и признавая православное учение о четвертом Хал-
кидонском Соборе (451). Тропарь Ὁ μονογενὴς [...] был хорошо известен и 
широко использовался в литургии византийской церкви шестого века, а его 
авторство приписывается Юстиниану. Текст литургического гимна может 
быть проанализирован в нескольких богословских аспектах исследования: 
учениях о святой Троице, христологических и мариологических. Всякие дог-
матические вопросы, вытекающие из гимна Ὁ μονογενὴς [...], находятся в 
основании Юстинианского законодательства и в богословской деятельности 
императора. Это касается обнародованных в Codex repetitae praelectionis им-
ператорских писем к Папе Римскому Иоанну II (июнь 533 г) и к Епифанию, 
Константинопольскому патриарху (март 533 года); Конституции для граж-
дан Константинополя (также в марте 533 года), а также почти неизвестной 
Конституции около 527 г. Императорские богословские труды, содержащие 
аналогичные, как в Тропаре, проблемы включают в первую очередь: вероят-
но юстинианский указ против Оригена, Ὁμολογία πίστεως, догматические 
письма против так называемых Τρία Κεφάλαια и догматическое письмо к 
Александрийским монахам.

Ключевые слова: Юстиниан I, православная вера, Четвертый Вселенский 
Халкидонский Собор (451), монофизитство, учение о святой Троице, хри-
стологические и мариологические учения, Литургия Византийской Церкви, 
Тропарь Ὁ μονογενὴς [...]
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Czyn Patroklosa a rzymskie prawo karne – 
czyli o przestępstwach popełnionych w afekcie 

w antycznym Rzymie

Związki między poezją a prawem istniały już od najdawniejszych czasów. 
Obecnie uległy one znacznemu osłabieniu i do rzadkości z pewnością należą 
sytuacje, gdy poeci odnoszą się do obowiązujących rozwiązań prawnych lub 
opisują stany faktyczne stanowiące przedmiot prawniczej analizy. Próżno 
również współcześnie szukać odniesień do utworów poetyckich w dziełach 
prawniczych lub źródłach prawa, poza oczywistymi regulacjami dotyczącymi 
na przykład prawa autorskiego. Inaczej jednak było w starożytnym Rzymie, 
gdzie nader często juryści powoływali się na dzieła znamienitych twórców1. 
Dodać należy, że oczywiście inna była wtedy rola poezji oraz jej charakter, 
spełniała bowiem poniekąd również funkcje historycznego przekazu oraz za-
pisu dokonań przodków. Z tego względu właśnie niekiedy stanowiła również 
inspirację oraz źródło przykładów konkretnych sytuacji faktycznych, które 
mogły być wykorzystane przez jurystów do zilustrowania danego problemu 
prawniczego. Z taką sytuacją można się spotkać przy lekturze dość znanego 
fragmentu dzieła Klaudiusza Saturninusa traktującego o okolicznościach 
wpływających na wymiar kary względem oskarżonego2.

* Dr, Uniwersytet Łódzki.
1 Istnieje kilka studiów analizujących źródła prawne odwołujące się do dzieł Homera; zob. 

D. Daube, The Three Quotations from Homer in Digest 18.1.1.1, „The Cambridge Law Journal” 10 
(1949), s. 213-215. W Polsce analizował je W. Osuchowski, Homer w Digestach, [w:] Pamiętnik 
trzydziestolecia pracy naukowej prof. dr P. Dąbkowskiego, Lwów 1927, s. 163-184, szczeg. s. 178-180, 
gdzie analizuje niżej cytowany fragment Digestów. O Homerze wspominają też M. Kuryłowicz, 
Prawa antyczne. Wykłady o najstarszych prawach świata, Lublin 2006, s. 152; M. Sobczyk, Rzymska 
koncepcja darowizny na wypadek śmierci w komentarzu Paulusa do lex Iulia et Papia (D. 39.6.35.2-3), 
„Studia Iuridica Toruniensia” 10 (2012), s. 54.

2 Zob. B. Bonini, D. 48, 19, 16 Claudius Saturninus de poenis paganorum, „Rivista Italiana 
di Scienza Giuridica” 10 (1959-62), s. 119-179; J.-C. Genin, La répression des actes de tentative en 
droit criminel romain, Lyon 1968, s. 254-255; G. Impallomeni, Riflessioni sul tentativo di teoria 
generale penalistica in Claudio Saturnino (D. 48, 19, 16), [w:] Studi in onore di Arnaldo Biscardi, 
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D. 48,19,16,8: Eventus spectetur, ut a clementissimo quoquo facta: quamquam lex non 
minus eum, qui occidendi hominis causa cum telo fuerit, quam eum qui occiderit puniat. 
Et ideo apud graecos exilio voluntario fortuiti casus luebantur, ut apud praecipuum po-
etarum scriptum est: cum parvulum me adhuc Menoetius ex Opunte ad nostram domum 
adduxit post funestum homicidium, quo die puerum Amphidamantis interfici imprudens 
invitus de talis rixatus.

Pośród wyżej wymienionych okoliczności jurysta wyróżnia skutek dane-
go czynu zabronionego, podkreśla jednak, że czasem nie jest on konieczny 
do orzekania o winie sprawcy, jak w przypadku osoby, która tylko posiada 
broń z zamiarem zabicia człowieka. Jest ona bowiem karana tak samo jak 
faktyczny zabójca3. Podaje następnie informację, iż u Greków przypadkowe 
morderstwo karane było dobrowolnym wygnaniem, co zilustrował cytując 
dzieło pewnego sławnego poety. Nietrudno oczywiście ustalić, kto był au-
torem owego fragmentu, pochodzi on bowiem z Iliady, a współczesne jego 
tłumaczenie wygląda następująco4:

„Razem niech będą, jak kiedyś w waszym domostwie, gdy wspólnie
rośliśmy, gdy Menojtijos sprowadził mnie z Opontu,
wiodąc do domu waszego po moim czynie morderczym,
w dniu, gdy zabiłem niechcący syna Amfidamanta,
w gniewie, przy błahej grze w kostki, dziecinną złością porwany”.

Powyżej opisany czyn Patroklosa zasługuje na uwagę z wielu powodów, 
pomijając jednak w tym miejscu pewne refleksje natury komparatystycznej 
oraz kwestie dotyczące rozwiązań prawa greckiego5 warto zastanowić się, 
czemu wybitny jurysta rzymski jako przykład czynu popełnionego przypad-
kiem podaje zbrodnię dokonaną pod wpływem gniewu. Czyżby Rzymianie 

vol. III, Milano 1982, s. 177-203, szczeg. s. 197; G. Sposito, Quattuor genera... septem modis. Le 
circonstanze del reato in D. 48, 19, 16, „Studia et Documenta Historiae et Iuris” 65 (1999), s. 95-
115. W polskiej romanistyce zob. W. Mossakowski, Czyn karalny według Klaudiusza Satrunina, 
„Studia Historycznoprawne” 2008, Prawo 305, s. 217-229.

3 Powyższe źródło nie stanowi oczywiście o karalności samego zamiaru popełnienia 
przestępstwa, lecz jego usiłowania. Uwagi na ten temat zob. K. Amielańczyk, Wina jako przesłanka 
odpowiedzialności karnej w prawodawstwie cesarza Hadriana, [w:] A. Lityński, M. Mikołajczyk (red.) 
Przez tysiąclecia: państwo – prawo – jednostka, Katowice 2001, s. 27 i n.; tenże, Rzymskie prawo karne 
w reskryptach cesarza Hadriana, Lublin 2006, s. 80 i n.; M.H. Dyjakowska, Cogitationis poenam nemo 
patitur – karalność zamiaru i usiłowania w rzymskim prawie karnym, [w:] B. Sitek, K. Naumowicz, 
K. Zaworska (red.), Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, Olsztyn 2012, s. 31-44.

4 Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska Warszawa 1999.
5 Na ten temat zob. M. Jońca, Ateńskie procesy o zabójstwa w V i IV wieku p.n.e., [w:] 

A. Dębiński, M. Wójcik (red.), Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, Lublin 2004, s. 117-
140 i cytowana tam literatura.
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w ten sposób kwalifikowali przestępstwa dokonane w afekcie?6 Być może 
niniejsza opinia jest jedynie wyrazem osobistych poglądów Klaudiusza Sa-
turninusa, a nie dominującej opinii większości jurystów.

Źródła prawa rzymskiego nie udzielają jednoznacznej odpowiedzi na ten 
temat, choć odnoszą się do kilku kazuistycznych rozwiązań oraz wstępnych 
klasyfikacji tej okoliczności popełnionego czynu7. Z drugiej strony zaś nie 
podają prawie żadnych uzasadnień stosowanych rozwiązań, ani pogłębio-
nych refleksji teoretycznych dotyczących kwalifikacji tej okoliczności po-
pełnienia czynu, poza nielicznymi dość lakonicznymi wyjątkami, o których 
będzie mowa niżej. Warto podkreślić na samym początku prowadzonych 
rozważań, że podobnie jak współcześnie osoby działające w afekcie były 
odpowiedzialne za swoje czyny i nie uważano ich za niepoczytalnych. Infor-
muje o tym, aczkolwiek pośrednio, fragment komentarza Ulpiana do edyktu 
edylów kurulnych.

D. 21,1,1,9: Apud Vivianum quaeritur, si servus inter fanaticos non semper caput iac-
taret et aliqua profatus esset, an nihilo minus sanus videretur. Et ait Vivianus nihilo minus 
hunc sanum esse: neque enim nos, inquit, minus animi vitiis aliquos sanos esse intellegere 
debere: alioquin, inquit, futurum, ut in infinito hac ratione multos sanos esse negaremus 
ut puta levem superstitiosum iracundum contumacem et si qua similia sunt animi vitia...

Jurysta przedstawia opinię Vivianusa na temat uznania zdrowia psychicz-
nego i poczytalności niewolnika, który przebywał pośród fanatyków religij-
nych i niekiedy wygłaszał nawet przepowiednie8. Jego zdaniem należy uznać 
go za zdrowego, tak samo jak innych, którzy tylko czasami wydają się być 
pozbawieni rozumu. Najistotniejsze jest jednak jego podkreślenie, że w razie 
innej kwalifikacji tego faktu należałoby odmówić poczytalności prawie nie-
zliczonej ilości osób, które tylko czasem są kapryśne, przesądne, zuchwałe, 
wpadają w gniew lub odczuwają inne stany emocjonalne. Wyrazem tej idei 
pewnie są również słowa Horacego, który pisał: Ira furor brevis est9. Gniew jest 
„krótkotrwałym szaleństwem” i to właśnie go od niego odróżnia. Wpraw-
dzie cytowane źródło dotyczy oceny zdrowia psychicznego sprzedawanych 

6 Na temat tych przestępstw w Polsce pisała K. Daszkiewicz, Przestępstwa z afektu w polskim 
prawie karnym, Warszawa 1982. Dokładną ich analizę zawiera też W. Król, Silne wzburzenie 
w rozumieniu art. 148 § 4 k.k., „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 9, s. 45-65.

7 Przykładowy przegląd źródeł prawnych odnoszących się do działania pod wpływem 
silnego wzburzenia zawiera F.M. De Robertis, La variazione della pena „pro qualitate personarum” 
nel diritto penale romano, Roma 1939, s. 140-145. Autor poprzestaje jednak na ich tłumaczeniu 
i dość powierzchownej analizie.

8 Zob. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2001, s. v. 
fanaticus. Termin ten oznacza fanatyka, kapłana kultów pogańskich lub wieszcza, ale także 
osobę obłąkaną, szaloną.

9 Horacy, Epistulae 1,2,60.
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niewolników, nic nie stoi na przeszkodzie, aby uznać, że cytowany pogląd 
mógł dotyczyć wszystkich pozostałych osób. Popełniając czyn zabroniony 
w gniewie nie można było zatem powołać się na niepoczytalność, choćby 
przejściową, lecz ponosiło się prawne konsekwencje swojego zachowania. 
Potwierdza to również Klaudiusz Saturninus w cytowanym już fragmencie 
klasyfikującym okoliczności popełnienia przestępstwa. We wcześniejszej jego 
części podkreśla on bowiem, że istotne znaczenie dla oceny winy sprawcy 
ma również jego motywacja.

D. 48,19,16,2: Causa: ut in verberibus, quae impunita sunt a magistro allata vel pa-
rente, quoniam emendationis, non iniuriae gratia videntur adhiberi: puniuntur, cum quis 
per iram ab extraneo pulsatus est.

Tym razem powołany jurysta zaznacza, iż uderzenia wymierzane w celu 
wychowania lub korekty zachowania, na jakie pozwalają sobie nauczyciele 
lub rodzice są niekaralne10. Inaczej jednak, gdy są one zadawane przez inną 
osobę pod wpływem gniewu. W takiej sytuacji ze względu na motywację 
sprawcy zasługują one na odpowiedni wymiar kary. Wydaje się, że Klau-
diusz Saturninus powołując się na gniew w tej sytuacji chciał zaakcentować 
natężenie złej woli u sprawcy, a więc swego rodzaju zintensyfikowany zamiar 
wyrządzenia drugiej osobie szkody, a nie jego emocjonalny aspekt. W tym 
wypadku zatem nie tyle chodziłoby o czyn dokonany pod jego wpływem, ile 
o podkreślenie natężenia złej woli przestępcy w postaci niechęci lub nawet 
nienawiści. Sprawca takiego czynu zatem nie działałby w afekcie, który co 
do zasady charakteryzuje się nagłością i krótkotrwałością, lecz z zamiarem 
zranienia drugiej osoby, wzmocnionym dodatkowo odczuwaną emocją11. 
Powyższe źródło zatem, choć nie odnosi się bezpośrednio do afektu, to jednak 
potwierdza wyżej przedstawioną konstatację, że działanie pod wpływem 
emocji mogło nie powodować uwolnienia od odpowiedzialności. Sprawca 
takiego przestępstwa był uznawany za poczytalnego i ponosił konsekwencje 
swoich działań. Istotne oczywiście były ustalenia stanu faktycznego poczy-
nione przez sąd w zakresie charakteru i czasu trwania odczuwanego wzbu-
rzenia.

Analizowane stany afektywne mogły oczywiście być kwalifikowane rów-
nież w inny sposób. Istnieje kilka źródeł prawnych, które jednoznacznie pod-
kreślają, iż słowa wypowiedziane w gniewie nie wywołują żadnych skutków 

10 Warto oczywiście pamiętać o możliwościach nadużyć w tym zakresie. O tym 
G. Impallomeni, Riflessioni..., s. 191 przyp. 47.

11 Powyższa sytuacja zatem nie dotyczy afektu, lecz działania celowego ukierunkowanego 
gniewem. Wydaje się bowiem, iż brak jest w tym wypadku takich cech odczuwanego 
wzburzenia, jak nagłość, intensywność, gwałtowność lub krótkotrwałość, które współcześnie 
uważa się za kluczowe przy ocenie tej okoliczności; zob. W. Król, Silne wzburzenie..., s. 48.
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prawnych12. Na ich podstawie zapewne została stworzona swego rodzaju 
zasada prawna ujęta w ostatniej księdze Digestów.

D. 50,17,48: Quidquid in calore iracundiae vel fit vel dicitur, non prius ratum est, 
quam si perseverantia apparuit iudicium animi fuisse. Ideoque brevi reversa uxor nec 
divortisse videtur.

Zaleceniem Paulusa było zatem, aby wszystkie zachowania, jak i słowa 
wypowiedziane pod wpływem gniewu nie były brane pod uwagę, chyba 
że taką osobę cechował trwały zamiar (perseverantia) wywołania skutków 
prawnych. Z tego powodu jurysta uznał, że jeśli żona powróci do męża po 
krótkiej nieobecności, to nie będzie to potraktowane jako przyczyna rozwodu. 
Można jedynie domyślać się, iż opisana sytuacja poprzedzona była kłótnią 
małżonków i żona pod wpływem wzburzenia opuściła dom męża. Jej zacho-
wanie zatem było wynikiem nagłej reakcji, a nie przemyślanej decyzji. Nie 
miała zatem trwałego zamiaru rozwiązania łączącej ich więzi. Ten element 
właśnie w opinii cytowanych jurystów wydaje się mieć decydujące znaczenie 
przy ocenie skutków prawnych działań popełnionych pod wpływem emocji. 
Podobny pogląd zdaje się wyrażać Marcjan we fragmencie dotyczącym fał-
szywych oskarżeń (calumnia) wypowiedzianych w gniewie13.

D. 48,16,1,5: Quaeri possit, si ita fuerit interlocutus: „Lucius Titius temere accusasse 
videtur”, an calumniatorem pronuntiasse videatur. Et Papinianus temeritatem facilitatis 
veniam continere et inconsultum calorem calumniae vitio carere et ob id hunc nullam 
poenam subire oportere.

Cytuje on zdanie Papiniana, który przesądził, iż tego typu oszczerstwa 
wypowiedziane w gniewie nie powinny być brane pod uwagę, ani karane. 
Jego zdaniem brak jest im swoistej cechy lub znamion nadających im takiego 
charakteru oraz znaczenia. Można jedynie przypuszczać, iż odnosząc się 
do owej cechy sławny jurysta próbował uchwycić w jakiś sposób natężenie 
złej woli sprawcy. Intuicyjnie bowiem zgodzić się można przecież, że nie-
opatrznie wypowiedziane słowa na skutek niepohamowanego wzburzenia 
nie zawierają w sobie wystarczającego stopnia złej woli sprawcy i dlatego 

12 Zob. D. 22,3,29,1: Mulier gravida repudiata, filium enixa, absente marito ut spurium in actis 
professa est. quaesitum est an is in potestate patris sit et matre intestata mortua iussu eius hereditatem 
matris adire possit nec obsit professio a matre irata facta. respondit veritati locum superfore; D. 24,2,3: 
Divortium non est nisi verum, quod animo perpetuam constituendi dissensionem fit. itaque quidquid in 
calore iracundiae vel fit vel dicitur, non prius ratum est, quam si perseverantia apparuit iudicium animi 
fuisse: ideoque per calorem misso repudio si brevi reversa uxor est, nec divortisse videtur; C. 3,28,19: Si 
filia tua turpiter et cum flagitiosa foeditate vivit, ut a successione tua eam excludendam putes, si non 
inconsulto calore, sed ex meritis eius ad id odium incitatus es, postremi iudicii liberum arbitrum habebis.

13 Na temat tego przestępstwa zob. W. Litewski, Rzymski proces karny, Kraków 2003, s. 109-
110.
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zapewne nie powinny wywoływać konsekwencji prawnych. Zasadne wydaje 
się przyjęcie, iż tym decydującym czynnikiem była właśnie trwałość zamiaru 
sprawcy, a więc jego premedytacja. Jeśli więc zachowanie danej osoby było 
wynikiem gwałtownego wybuchu gniewu lub innej emocji, to takie działanie 
co do zasady nie wywoływało skutków prawnych14.

Nie zawsze jednak tak wyglądała sytuacja. Silne wzburzenie mogło być 
kwalifikowane jako okoliczność łagodząca wymiar kary względem danego 
przestępcy. Nie tylko cytowany już czyn Patroklosa potraktowany został 
w ten sposób na gruncie praw greckich15, ale również w ramach prawa rzym-
skiego znanych jest kilka rodzajów czynów, których popełnienie w afekcie 
powoduje łagodniejszy wymiar kary względem ich sprawcy. Zaliczyć można 
do nich przede wszystkim zabójstwo żony przez jej męża w przypadku złapa-
nia jej na gorącym uczynku z cudzołożnikiem. Przestępstwo to doczekało się 
wielu opracowań, w niniejszej pracy zatem prowadzona analiza ograniczona 
zostanie do sformułowania kilku niezbędnych wniosków16.

Przede wszystkim prawo zabicia córki oraz każdego cudzołożnika 
w określonych okolicznościach przysługiwało tylko jej ojcu17. O wiele cie-
kawiej z punktu niniejszych rozważań prezentowała się sytuacja prawna jej 
męża, który w enumeratywnie wymienionych przypadkach mógł uśmiercić 
jedynie cudzołożnika. Jego sytuację prawną najlepiej opisał Papinian powo-
łując się na reskrypty cesarskie.

D. 48,5,39,8: Imperator Marcus Antoninus et Commodus filius rescripserunt: „Si 
maritus uxorem in adulterio deprehensam impetu tractus doloris interfecerit, non utique 
legis Corneliae de sicariis poenam excipiet”. Nam et divus Pius in haec verba rescripsit 
Apollonio: „Ei, qui uxorem suam in adulterio deprehensam occidisse se non negat, ultimum 
supplicium remitti potest, cum sit difficillimum iustum dolorem temperare et quia plus 
fecerit, quam quia vindicare se non debuerit, puniendus sit. Sufficiet igitur, si humilis loci 
sit, in opus perpetuum eum tradi, si qui honestior, in insulam relegari”.

14 Siłę wpływu emocji tego typu na podejmowanie decyzji podkreśla także Kwintylian; 
zob. Kwintylian, Institutio oratoria 5,12,6.

15 W prawie Mojżeszowym jednak zabicie w afekcie karane było z pełną surowością; zob. 
Coll. 1,1,4.

16 Zob. w szczególności E. Loska, Si tamen maritus in adulterio deprehensam occidit, [w:] 
H. Kowalski, M. Kuryłowicz (red.), Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe 
w starożytnej Grecji i Rzymie, Lublin 2005, s. 221-227 oraz cytowana tam literatura. Również 
G. Polara analizując przestępstwa popełnione impetu skupia się na tym czynie, zob. tenże, 
Marciano e l’elemeno soggetivo del reato. Delinquitur aut proposito aut impetu aut casu, „Bulletino 
dell’Istituto di Diritto Romano” 77 (1974), s. 127 i n.

17 E. Loska, Si tamen maritus..., s. 221. Zob. D. 48,5,23. Mógł więc tego dokonać wyłącznie, 
gdy był jej zwierzchnikiem familijnym, w swoim domu lub w domu męża oraz niezwłocznie 
po złapaniu jej na gorącym uczynku z cudzołożnikiem.
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Cytowane konstytucje cesarskie stanowią, że jeśli mąż pod wpływem od-
czuwanych emocji zabije żonę, nie będzie odpowiadał za zabójstwo z ustawy 
lex Cornelia de sicariis et veneficis, a więc w związku z tym nie zostanie stra-
cony. Antoninus Pius podkreślił, iż niezmiernie trudno jest w takiej sytuacji 
powstrzymać uzasadniony ból, ale ponieważ uczynił więcej niż powinien, 
aby się zemścić, zostanie ukarany. Wystarczającą karą jednak dla niego bę-
dzie zesłanie do przymusowych robót publicznych lub na wyspę18. Warto 
podkreślić, iż odczuwane wzburzenie określone zostało mianem iustum dolor, 
w uznaniu jurystów rzymskich zatem było ono jak najbardziej uzasadnio-
ne i zrozumiałe19. Naganne było natomiast niepohamowanie odczuwanych 
emocji i przekroczenie granic dopuszczalnego zachowania. Dokonany czyn 
był jednak wynikiem krótkotrwałego uniesienia a nie rozważnego działania, 
w związku z tym zasługiwał na niższy wymiar kary. Wprawdzie cytowane 
źródło nie odnosi się literalnie do gniewu, z pewnością w opisanej sytuacji 
to właśnie ta silna emocja stanowiła bezpośrednią przyczynę popełnienia 
czynu20. Także pozostałe źródła dotyczące opisywanej regulacji wyraźnie 
wskazują, iż zarówno ojciec, jak i mąż powinni odczuwać silny gniew nie 
tylko w stosunku do żony, ale i cudzołożnika21. Z jednej strony odczuwanie 

18 Były to zatem bardzo łagodne kary w porównaniu do normalnych sankcji stosowanych 
w przypadkach zabójstwa, zob. D. 48,8,3,5. Na ten temat zob. K. Amielańczyk, Poena legis 
Corneliae, [w:] H. Kowalski, M. Kuryłowicz (red.), Kara śmierci w starożytnym Rzymie, Lublin 1996, 
s. 143-153 oraz cytowana tam literatura. Można ją porównać natomiast do kary wymierzanej 
w przypadku dalej analizowanego zabójstwa w trakcie kłótni.

19 Jeszcze dobitniej jest to ujęte w Coll. 4,10,1, gdzie mowa jest o honestissimus calor. 
Koncepcja uzasadnionego gniewu pojawia się także w szerszym znaczeniu u Cycerona; zob. 
Cyceron, De oratore, 2,203. Ciekawy kazus, choć zapewne fikcyjny, dotyczący zabójstwa żony 
złapanej in flagranti zawarty jest w Controversiae Seneki (1,4). Mąż-weteran wojenny pozbawiony 
rąk nakrył swoją żonę z cudzołożnikiem. Chcąc uczynić zadość sprawiedliwości oraz swojej 
zemście, z powodu defektu swojego ciała zawołał syna, aby w jego imieniu wyegzekwował 
przynależne mu prawo.

20 Zob. Coll. 4,3,6: Sciendum est autem divum Marcum et Commodum rescripsisse eum qui 
adulterum inlicite interfecerit, leviori poena puniri. Sed et magnus Antoninus pepercit, si quis adulteros 
inconsulto calore ducti interfecerunt. Et reliqua. Zob. też E. Loska, Si tamen maritus..., s. 222. Dobrze 
oddaje ten stan emocjonalny również stan faktyczny opisany w jednej z bajek Fedrusa (3,10: 
Poeta de credere et non credere), w której nieufny mąż próbował nakryć swoją żonę podczas aktu 
cudzołóstwa. Zakradłszy się nocą po ciemku do jej łoża stwierdził obecność drugiej osoby. 
Uniesiony gniewem (irae furentis impetum non sustinens) zabił cudzołożnika, który niestety 
okazał się jego synem. Dla poety zatem oczywiste były emocje targające człowiekiem w takiej 
sytuacji.

21 D. 48,5,24,4: Quod ait lex „in continenti filiam occidat”, sic erit accipiendum, ne occiso hodie 
adultero reservet et post dies filiam occidat, vel contra: debet enim prope uno ictu et uno impetu utrumque 
occidere, aequali ira adversus utrumque sumpta. quod si non affectavit, sed, dum adulterum occidit, 
profugit filia et interpositis horis adprehensa est a patre qui persequebatur, in continenti videbitur 
occidisse; D. 48,5,30 pr.: Mariti lenocinium lex coercuit, qui deprehensam uxorem in adulterio retinuit 
adulterumque dimisit: debuit enim uxori quoque irasci, quae matrimonium eius violavit. tunc autem 
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gniewu było oczekiwane i słuszne, z drugiej zaś powinien on znajdować 
się pod kontrolą i właśnie za nieumiejętność lub niepohamowanie w tym 
zakresie karano męża. Zdecydowanie jednak silne wzburzenie stanowiło 
okoliczność łagodzącą jego odpowiedzialność. Ponownie zatem czynnikiem 
decydującym o uznaniu winy sprawcy i zastosowaniu odpowiedniej kary 
było działanie pod wpływem impulsu oraz krótkotrwałego wzburzenia, a nie 
w sposób przemyślany i metodyczny. W takim wypadku z pewnością inaczej 
zakwalifikowano by powyższy kazus.

Silne emocje mogły również odgrywać znaczną rolę w przypadku popeł-
nienia przestępstwa, na przykład zabójstwa, w trakcie kłótni lub sprzeczki22. 
Czyn ten również był przedmiotem dość licznych analiz nie tylko z powodu 
pewnych kontrowersji z nim związanych, ale także kilku istotnych charakte-
rystyk rzymskiego sposobu myślenia prawniczego23. W niniejszych rozwa-
żaniach zatem podkreślić należy jedynie oczywistość, iż zarówno kłótnia, jak 
i bójka nierozerwalnie związane muszą być ze swego rodzaju wzburzeniem 
lub gniewem. To pod ich wpływem dochodzi do popełnienia przestępstwa, 
niejako przypadkiem. W ten właśnie sposób, a więc do działań nieumyślnych 
lub przypadkowych juryści rzymscy, przynajmniej ci komentujący postano-
wienia Hadriana, zdają się zaliczać ten czyn24.

puniendus est maritus, cum excusare ignorantiam suam non potest vel adumbrare patientiam praetextu 
incredibilitatis: idcirco enim lex ita locuta est „adulterum in domo deprehensum dimiserit”, quod voluerit 
in ipsa turpitudine prehendentem maritum coercere.

22 Tak też F.M. De Robertis, Studi di diritto penale Romano, Bari 1943, s. 145 oraz s. 163 
przyp. 4; tenże, La variazione..., s. 145; A. Wacke, Fährlassige Vergehen im römischen Strafrecht, 
„Revue Internationale des Droits de l’Antiquité” 26 (1979), s. 541. Zob. też Tac., Annal. 
2,68. Zbiegły więzień został zabity przez ścigającego go strażnika quasi per iram, co miało 
najprawdopodobniej ukryć popełnione przez nich wspólnie przestępstwo. Uwaga historyka, 
że czyn została popełniony „niejako w gniewie” sugeruje, że sprawca liczył w związku z tą 
okolicznością na łagodniejszy wymiar kary; zob. P. Kubiak, O pożarach, trzęsieniach ziemi, aniołach 
i innych sposobach ucieczek z więzień w antycznym Rzymie – uwagi na temat rzymskiego prawa karnego, 
[w:] B. Sitek, K. Naumowicz, K. Zaworska (red.), Interes prywatny a interes publiczny w prawie 
rzymskim, Olsztyn 2012, s. 57-78.

23 Zob. K. Amielańczyk, Rzymskie..., s 72 i n. Na temat rixa w literaturze polskiej pisał też 
W. Mossakowski, Rixa, czyżby starorzymskie chuligaństwo?, [w:] K. Amielańczyk, A. Dębiński, 
D. Słapek (red.), Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, Lublin 2010, 
s. 197-210. Zob. też A. Wacke, Fährlassige Vergehen..., s. 541-552; M. Balzarini, Appunti sulla rixa 
nell diritto criminale romano, „Labeo” 28 (1982), s. 17-42. Zob. też J.-C. Genin, La répression..., s. 90 
przyp. 30 oraz s. 100 i n.

24 Rzymianie dość niespójnie traktowali te dwie grupy czynów w swoich pismach. Czasem 
pod pojęciem casus kryły się tylko przestępstwa popełnione przypadkiem, a czasem obejmowało 
ono również przestępstwa nieumyślne. W szczególności było tak w czasach Hadriana, którego 
reskrypt jest analizowany; zob. K. Amielańczyk, Wina..., s. 26 i n.; tenże, Rzymski..., s. 67 i n. Zob. 
też C. Gioffredi, I principi del diritto penale romano, Torino 1970, s. 80. Tę tematykę szczegółowo 
analizuje G. Muciaccia, Sull’uso del termine casus nel diritto penale romano, Milano 1980. Powstał 
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D. 48,8,1,3: Divus Hadrianus rescripsit eum, qui hominem occidit, si non occidendi 
animo hoc admisit, absolvi posse, et qui hominem non occidit, sed vulneravit, ut occidat, 
pro homicida damnandum: et ex re constituendum hoc: nam si gladium strinxerit et in eo 
percusserit, indubitate occidendi animo id eum admisisse: sed si clavi percussit aut cuccuma 
in rixa, quamvis ferro percusserit, tamen non occidendi animo. Leniendam poenam eius, 
qui in rixa casu magis quam voluntate homicidium admisit25.

Cesarz Hadrian w jednym ze swoich reskryptów wprowadził funda-
mentalne dla rzymskiego prawa karnego zróżnicowanie wymiaru kary ze 
względu na zawinienie sprawcy oraz karalność usiłowania zabójstwa. Jeśli 
ten zabił ofiarę, ale bez takiego zamiaru, powinien być uwolniony. Jeśli jed-
nak tylko zranił, ale z zamiarem zabicia, powinien być ukarany jak zabójca. 
Kluczowe znaczenie przy ustalaniu jego odpowiedzialności miało zatem jego 
nastawienie i natężenie złej woli. Próbując ułatwić ten proces, cesarz zasu-
gerował pewne wytyczne dotyczące narzędzi, jakimi się posłużono. Osoba 
atakująca mieczem dokonuje tego najprawdopodobniej z zamiarem zabicia, 
a jeśli uderza kluczami lub patelnią podczas kłótni, nie czyni tego w tym celu. 
Powinno się zatem wymierzyć łagodniejszą karę temu, kto podczas kłótni 
„bardziej przypadkiem niż celowo” dopuszcza się zabójstwa.

Ponownie decydującym czynnikiem powodującym zmniejszenie wymiaru 
stosowanej kary jest zatem brak umyślności oraz działanie pod wpływem im-
pulsu. Wskazują na to bezpośrednio używane przez jurystów określenia non 
occidendi animo, casu lub forte, a w szczególności kluczowe dla rozważań na 
temat umyślności w rzymskim prawie karnym zdanie: leniendam poenam eius, 
qui in rixa casu magis quam voluntate homicidium admisit26. Czyny popełnione 
w afekcie są zatem zdecydowanie odróżniane od popełnionych umyślnie, 
trudno jednak precyzyjnie orzec, ze względu na wieloznaczność terminu 

dzięki temu dość niesatysfakcjonujący współczesnych prawników dychotomiczny podział na 
czyny umyślne i nieumyślne/przypadkowe.

25 Zob. też Coll. 1,6: Ulpianus libro et titulo qui supra relati: distinctionem casus et voluntatis in 
homicidio servari rescripto Hadriani confirmatur. Verba rescripti: „et qui hominem occidit absolvi solet, 
sed si non occidendi animo id admisit: et qui non occidit, sed voluit occidere, pro homicida damnatur.” 
„E re itaque constituendum est: ecquo ferro percussit Epafroditus? Nam si gladium instrinxit aut telo 
percussit, quid dubium est, quin occidendi animo percusserit? Si clave percussit aut cucuma aut, cum 
forte rixaretur, ferro percussit, sed non occidendi mente.” „Ergo hoc exquirite et si voluntas occidendi 
fuit, ut homicidam servum supplicio summo iure iubete affici”.

26 To zdanie stanowiło zapewne dla C. Gioffredi argument za kwalifikacją tego przestęp-
stwa jako przypadkowego, a nie pod wpływem impulsu; tenże, I principi..., s. 24 przyp. 17 oraz 
s. 27. Autor wyraźnie zaprzecza, jakoby stanowiło ono przykład przestępstwa w afekcie. Ina-
czej J.-C. Genin, La répression..., s. 91 przyp. 30. Trudno przecież zaprzeczyć, że również i silne 
emocje z pewnością odgrywały ogromną rolę w tym wypadku. Z tego też względu istotne 
jest ustalenie kwalifikacji prawnej czynów popełnionych w afekcie i ich relacji w stosunku do 
czynów przypadkowych; zob. dalsza część analizy.
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casus w źródłach prawnych z tego okresu, czy zaliczano je do czynów nie-
umyślnych, przypadkowych, czy też do jeszcze innej kategorii wykraczającej 
poza ten podział.

Bezpośrednie odniesienie do gniewu towarzyszącego kłótni lub sprzeczce 
znajduje się również w jednej z konstytucji cesarskich.

C. 9,35,5: Si non convicii consilio te aliquid iniuriosum dixisse probare potes, fides veri 
a calumnia te defendit. Si in rixa inconsulto calore prolapsus homicidii convicium obiecisti 
et ex eo die annus excessit, cum iniuriarum actio annuo tempore praescripta sit, ob iniuriae 
admissum conveniri non potes.

Powyższa decyzja cesarzy Dioklecjana i Maksymiana nawiązująca do 
nieumyślnych fałszywych oskarżeń może wprowadzić jednak pewne wątpli-
wości. Powtarza ona wprawdzie ustalenia, iż kto nieumyślnie wypowiedział 
pewne zniewagi, to ten fakt obroni go przed posądzeniem o bezpodstawne 
oskarżenie. Dodaje następnie, iż jeśli pod wpływem gniewu ktoś w trakcie 
kłótni oskarżył drugiego o zabójstwo, to po upływie roku nie może być już 
pozwany z tego powodu. Trudno w przedstawionej sytuacji ustalić, czy silne 
wzburzenie lub fakt kłótni miał jakiś wpływ na karalność bezpodstawnych 
oskarżeń, gdyż cesarze odwołali się do upływu terminu do wniesienia skargi, 
który niezależnie od powyższych uniemożliwiał skazanie osoby winnej. Takie 
dosyć niezręczne sformułowanie wydaje się jednak sugerować, iż oskarże-
nie o zabójstwo wypowiedziane nawet pod wpływem silnego wzburzenia 
nie uwalniało takiej osoby od odpowiedzialności, jak zostało to zaznaczone 
wyżej. Z tego powodu najprawdopodobniej cesarze nawiązali do upływu 
terminu przedawnienia. Nie wiadomo, czy powyższa konstytucja stanowiła 
wyłom w dotychczasowej interpretacji podobnych przestępstw, czy też re-
prezentowała wyłącznie jednostkowe rozwiązanie. Brak umyślności takich 
czynów w tym wypadku jest dodatkowo zaakcentowany dookreśleniem 
w postaci inconsulto, a więc „bez zastanowienia”, „nierozważnie”27.

Przeanalizowane źródła prawne nie udzielają jednolitej odpowiedzi na 
pytanie o kwalifikację prawną czynów popełnionych w afekcie w ramach 
rzymskiego prawa karnego. Czasem działania takie nie miały znaczenia 
prawnego, czasem powodowały złagodzenie wymiaru kary w stosunku do 
sprawcy, a niekiedy pełną jego odpowiedzialność. Kluczowym elementem 
podkreślanym przez jurystów przy ocenie zawinienia sprawcy był brak 
umyślności oraz gwałtowność i krótkotrwałość odczuwanych przez niego 
emocji. Im większa premedytacja sprawcy oraz trwałość jego zamiaru, tym 
surowiej był potraktowany. W zależności od tych ustaleń sędzia orzekający 
w sprawie powinien uznać jego pełną odpowiedzialność, złagodzić wymiar 

27 J. Sondel, Słownik..., s. v. inconsulto.
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kary względem niego albo go uniewinnić, w przypadku całkowitego braku 
jego zawinienia.

Poza wspomnianym kazusem zabójstwa żony w afekcie, który wzbudził 
trochę większą ingerencję cesarzy oraz zainteresowanie jurystów, brak jest 
niestety w źródłach prawnych jakichkolwiek uzasadnień stosowanych roz-
strzygnięć, jak i szerszych kwalifikacji analizowanego zjawiska. Ostatnia uwa-
ga zresztą dotyczy chyba ogólnie rzymskiego prawa karnego, często bowiem 
tak właśnie formułowane są główne zarzuty względem niego, które próbował 
odpierać W. Mossakowski pisząc, że „nie było tylko słabo uporządkowanym 
zespołem norm o dużym znaczeniu praktycznym, ale niskim poziomie rozu-
mowania prawniczego, ale zawierało również refleksje teoretycznoprawne 
i interesujące wnioski”28.

Z uwagi na ściśle kazuistyczny charakter przytaczanych opinii oraz ich 
znikomą ilość trudno jest również jednoznacznie umiejscowić przestępstwa 
popełnione w afekcie na swego rodzaju kontinuum czynów umyślnych, nie-
umyślnych oraz przypadkowych. Oczywiście, nawet juryści rzymscy dość 
niespójnie traktowali te dwie ostatnie kategorie, na podstawie cytowanych 
źródeł jednak nie sposób ustalić, czy czyny popełnione pod wpływem sil-
nego wzburzenia zaliczane były do którejś z nich, czy też istniały poza tym 
podziałem.

Wydaje się, że swoiste uzupełnienie oraz zaplecze filozoficzno-aksjolo-
giczne dla rozwiązań stosowanych przez jurystów odnaleźć można w pi-
smach poświęconych retoryce, która stanowiła element podstawowej edukacji 
ówczesnych obywateli29. Ten dział filozofii30 kształtował bowiem ich sposób 

28 W. Mossakowski, Czyn..., s. 228. Podobne zarzuty można odnaleźć choćby 
w K. Amielańczyk, Rzymskie..., s. 76. Choć obiegowa opinia o prawie rzymskim, głównie 
w zakresie prawa prywatnego, jest zdecydowanie odmienna: „stanowiło dojrzały zespół nauk, 
system zbudowany w harmonii zasad, na podziałach i klasyfikacji posługującej się własnym 
słownictwem i ścisłymi określeniami” (H.I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, 
Warszawa 1969, s. 383). Zastanawiające jest, czemu ci sami juryści w ramach prawa karnego 
wykazali się o wiele większym dystansem i powściągliwością w tworzeniu „harmonijnych 
zasad”.

29 Przynajmniej z kręgów arystokracji, z których to co do zasady zresztą rekrutowali się 
przyszli juryści. Na ten temat zob. H.-I. Marrou, Historia wychowania..., s. 396 i n. oraz Wstęp 
do tłum. M. Brożka, Kwintylian. Kształcenie mówcy. Księgi I, II i X, Wrocław 1951. Znaczenie 
pism retorycznych dla poznawana prawa rzymskiego podkreśla A.A. Schiller, Roman Law: 
Mechanisms of Development, Malta 1978, s. 84, przede wszystkim właśnie prac Cycerona oraz 
Kwintyliana. Podobnie C. Gioffredi, I principi..., s. 70 dodając jeszcze Rhetorica ad Herennium. 
O. Robinson namawia jednak do skrupulatnego analizowania tych dzieł z uwagi na to, iż często 
zawierają one fikcyjne kazusy oraz sformułowania retoryczne odbiegającego od prawdy lub 
stanu prawnego, w szczególności różne Declamationes, m.in. Kwintyliana; zob. O. Robinson, 
Quintilian (Book III) and his Use of Roman Law, [w:] O.E. Tellegen-Couperus (red.), Quintilian and 
the Law: The Art of Persuasion in Law and Politics, Leuven 2003, s. 59-66.
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myślenia30oraz dokonywał klasyfikacji otaczającej ich rzeczywistości, tak jak 
i współczesne dziedziny nauki poznawane we wczesnych etapach kształcenia 
kreują powszechną wiedzę na temat świata. Można założyć, iż ten wpływ 
powinien być wyjątkowo silny właśnie w ramach rzymskiego prawa karnego, 
głównie ze względu na jego charakter oraz dosyć ścisły związek z moralno-
ścią oraz filozofii31. Szkoły retoryki nie tylko stanowiły zawodowe przygo-
towanie dla przyszłych mówców i adwokatów, wyraźnie odróżnianych od 
prawników, ale również edukowały przyszłych wybitnych jurystów i komen-
tatorów32. Oczekiwać należy zatem, iż dzięki temu znane im były kategorie 
oraz interpretacje pewnych zagadnień natury teoretycznej popełnianych czy-
nów zabronionych. Retoryka mogła zatem pełnić dla rzymskich jurystów 
funkcje dzisiejszej doktryny oraz nauki o prawie, w szczególności w zakresie 
rozważań natury teoretycznej lub filozoficznej, a przez to stanowić wspólną 
dla nich płaszczyznę zrozumienia otaczającego ich świata zewnętrznego33.

30 W niniejszej publikacji filozofia i retoryka traktowane są jako tożsame działy wiedzy 
o świecie. Pominięty w ten sposób został spór o wyraźną odrębność tych dziedzin, które 
zdaniem autora dla potrzeb prowadzonej analizy, poza pewnymi cechami natury formalnej, 
stanowią to samo źródło rozważań teoretycznych, z których mogli korzystać rzymscy juryści. 
Na temat relacji filozofii i retoryki zob. H.-I. Marrou, Historia wychowania..., s. 300-303.

31 Wpływ retoryki na prawo rzymskie, w szczególności w zakresie jej aspektów formalnych 
i argumentacji podkreślany jest obecnie przez J.W. Tellegen oraz O.E. Tellegen-Couperus, 
ostatnio w Artes urbanae. Roman law and rhetoric, [w:] P.J. du Plessis (red.), New Frontiers: Law 
and Society in the Roman World, Edinburgh 2013, s. 31-50. Zob. też A.R. Emmett, Hermogenes of 
Tarsus: Rhetorical Bridge from the Ancient World to the Modern, [w:] J.T. Gleeson, R.C.A. Higgins 
(red.), Rediscovering Rhetoric: Law, Language and the Practice of Persuasion, Sydney 2008, s. 114-162, 
szczeg. s. 115 i n. Warto może podkreślić, iż przedmiotem niniejszej analizy nie są zagadnienia 
dotyczące umiejętności oratorskich oraz argumentacji i ich wpływu na jurystów lub prawo 
rzymskie, lecz relacje między pewnymi koncepcjami filozoficznymi oraz retorycznymi, które 
mogły być wykorzystywane przez jurystów przy udzielaniu opinii prawnych. Mają one 
więc bardziej charakter materialny, dotyczący interpretacji otaczającej ich rzeczywistości niż 
związany z teoriami komunikacji i argumentacji.

32 Przyszli juryści przed wstąpieniem do szkół prawniczych przechodzili również edukację 
z zakresu filozofii i retoryki. Labeo był nie tylko wybitnym prawnikiem, ale także uczonym 
z zakresu filozofii, gramatyki oraz retoryki; zob. A.A. Schiller, Roman Law..., s. 319. Na s. 374 
autor ten podkreśla wpływ retoryki na komentarze jurystów w zakresie argumentacji. Dość 
niepochlebną opinię o prawnikach wygłasza Kwintylian (Inst. orat. 12,3,9), choć przyznaje, że 
kilku z nich było również świetnymi oratorami, jak Marcus Cato, Scaevola, Servius Sulpicius, 
czy też uwielbiany przez niego Cyceron. Zob. O. Robinson, Quintilian..., s. 66.

33 Być może oprócz powszechnie znanej niechęci Rzymian do wszelkich definicji, także 
i ten element, choć z pewnością w znacznie mniejszym zakresie, mógł przyczynić się do braku 
pogłębionych rozważań i uzasadnień podejmowanych rozwiązań w pismach jurystów, jak 
i również ich pragmatyczny charakter.
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Na szczególną uwagę zasługują dzieła Cycerona, klasyka literatury reto-
rycznej34, głównie w zakresie klasyfikacji teoretycznej oraz prawnej czynów 
zabronionych pod wpływem gniewu35. Pierwszą wstępną kwalifikację tego 
zjawiska odnaleźć można w De inventione, gdzie dokonuje on wyraźnego 
podziału motywacji sprawcy36.

Cyceron, De inventione 2,17: Causa tribuitur in inpulsionem et in ratiocinationem. 
Inpulsio est, quae sine cogitatione per quandam affectionem animi facere aliquid hortatur, 
ut amor, iracundia, aegritudo, vinolentia et omnino omnia, in quibus animus ita videtur 
affectus fuisse, ut rem perspicere cum consilio et cura non potuerit et id, quod fecit, impetu 
quodam animi potius quam cogitatione fecerit. Ratiocinatio est autem diligens et conside-
rata faciendi aliquid aut non faciendi excogitatio.

Jego zdaniem może ona zatem mieć charakter emocjonalny (inpulsio) lub 
racjonalny (ratiocinatio)37. Ten pierwszy rodzaj występuje, gdy sprawca działa 
bez zastanowienia pod wpływem swego rodzaju afektu (affectio animi), do 
którego Cyceron zaliczył uczucie miłości, gniewu, żalu, pijaństwa, a także 
inne stany, które uniemożliwiają świadome i rozważne podejmowanie decy-
zji. Zachowanie przestępcy w większym stopniu jest zatem wynikiem owego 
wzburzenia (impetus animi), aniżeli własnego zamiaru. Oczywiście ten drugi 
rodzaj motywacji opiera się na przemyślanym oraz świadomym działaniu 
lub zaniechaniu tego, co się zamierza.

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na przytoczone przez tego au-
tora rozróżnienie podstawowych motywów sprawcy. Podobnie bowiem jak 
w pismach jurystów, czyny popełnione pod wpływem silnego wzburzenia 
stoją w wyraźnej opozycji do działań umyślnych i zamierzonych. Cyceron 
nie podaje na razie jeszcze wyraźnej kwalifikacji prawnej tych pierwszych, 
potwierdza jednak tę kluczową różnicę, a tym samym sugeruje ich odrębne 
traktowanie na etapie orzekania o winie i wymiaru odpowiedniej kary.

34 Także F.M. De Robertis analizując okoliczności wpływające na wymiar kary względem 
oskarżonego, przy okazji omawiania impetus, cytuje jego pisma (La variazione..., s. 140 i n.). De 
inventione Cycerona było obiektem wytężonych studiów w szkołach retorycznych nie tylko 
w okresie republiki, ale jeszcze w czasach cesarstwa; zob. H.-I. Marrou, Historia wychowania..., 
s. 397. Z fragmentów dzieł Cycerona korzysta też C. Gioffredi, I principi..., s. 72 i n., pomija 
jednak szczegółowe rozważania w zakresie ich znaczenia dla prawa rzymskiego, poprzestając 
jedynie na ich analizie terminologicznej.

35 Z pewnością w celu ustalenia siły związków między retoryką a prawem karnym 
konieczne są studia w o wiele szerszym zakresie tematycznym, uwzględniającym także inne 
dzieła, z których korzystali juryści okresu klasycznego oraz późniejszych. Niniejsza publikacja 
stanowi jedynie wstępną próbę wykazania takich relacji.

36 Zob. G. Polara, Marciano..., s. 126.
37 Można chyba porównać powyższe rozróżnienie ze współczesnym podziałem na zamiar 

przemyślany oraz nagły (afektywny); zob. A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, 
s. 35.
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Godne uwagi jest również zaprezentowane przez niego wyliczenie za-
wierające przykładowe okoliczności, które mogą wpłynąć na proces podej-
mowania decyzji przez sprawcę oraz doprowadzić do popełnienia czynu 
pod ich wpływem. Autor nie podaje wprawdzie, w jaki sposób skutkują one 
w zakresie oceny odpowiedzialności sprawcy, wydają się one jednak stanowić 
dość spójną grupę. Także źródła analizowane dalej potwierdzają powyższe 
zestawienie, które wydaje się dotyczyć stanów o dość jednolitym w opinii 
Rzymian charakterze. Przez „afekt” zatem, podobnie zresztą jak współcze-
śnie, rozumieli oni nie tylko gwałtowne emocje w postaci gniewu, ale również 
i inne okoliczności wpływające na działanie sprawcy i możność podejmo-
wania przez niego świadomych decyzji38. Nawet termin „silne wzburzenie” 
wydaje się mieć zbyt wąski zakres znaczeniowy, nie obejmuje bowiem stanu 
nietrzeźwości, który również został zaliczony przez Cycerona do tej grupy 
okoliczności39. Będzie on jednak używany dalej w niniejszej analizie z powo-
du braku innej odpowiedniej terminologii.

W cytowanym fragmencie Cyceron nie podał wyraźnej kwalifikacji skut-
ków prawnych działań podejmowanych pod wpływem wymienionych oko-
liczności. Taką wskazówkę odnaleźć można w innym jego dziele.

Cyceron, De officiis 1,27: Sed in omni iniustitia permultum interest, utrum pertur-
batione aliqua animi, quae plerumque brevis est et ad tempus, an consulto et cogitata fiat 
iniuria. Leviora enim sunt ea, quae repentino aliquo motu accidunt, quam ea, quae meditata 
et praeparata inferuntur.

Sławny Arpinata wyraźnie odwołuje się do wyżej zaprezentowanego 
rozróżnienia. Zaznacza dobitnie, iż w przypadku każdego czynu przestęp-
czego istotne jest, czy był on popełniony pod wpływem pewnego wzburzenia 
(perturbatio animi), które co do zasady ma charakter krótkotrwały40, czy też 

38 Dla przykładu zdaniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie „silne wzburzenie jest stanem 
afektu fizjologicznego, w którym przeżywane przez sprawcę emocje, wynikłe ze szczególnej 
sytuacji motywacyjnej, ograniczają kontrolną funkcję intelektu”. Podstawowe informacje 
z tego zakresu, jak i przegląd orzecznictwa zob. V. Grudzień, Zabójstwo pod wpływem silnego 
wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, Katowice 2001. Zob. A. Marek, Kodeks karny..., 
s. 316. Szczegółowa analiza znaczenia tego terminu zob. W. Król, Silne wzburzenie..., s. 46 i n. 
Jak widać, podobnie jak we współczesnej doktrynie prawa karnego Rzymianie do afektów 
zaliczali nie tylko emocje o charakterze pobudzającym (afekt steniczny), ale i przygnębiające 
(afekt asteniczny); zob. tamże, s. 51.

39 Inaczej więc niż współcześnie, zob. K. Daszkiewicz, Przestępstwa z afektu..., s. 173; 
V. Grudzień, Zabójstwo..., s. 19. Okazuje się, iż czyny popełnione w stanie nietrzeźwości mogły 
być kwalifikowane przez Rzymian podobnie do przestępstw w afekcie; zob. analizowany dalej 
D. 48,19,11,2. Zob. F.M. De Robertis, La variazione..., s. 140; P. Kubiak, Stan nietrzeźwości jako afekt 
w rzymskim prawie karnym, „Zeszyty Prawnicze UKSW” (w druku).

40 Podobnie Kwintylian podkreśla gwałtowny i krótkotrwały charakter emocji tego 
rodzaju; zob. Kwintylian, Institutio oratoria 5,10,28.
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w sposób rozważny i celowy. Lżej bowiem karane są wszystkie działania 
sprawcy pod wpływem nagłych emocji (repentinus motus), od tych, które są 
wynikiem przygotowań i świadomego planowania. Powyższe uwagi Cy-
cerona potwierdzają praktykę oraz rozwiązania stosowane przez jurystów 
w ramach kazuistycznych przypadków rzymskiego prawa karnego. W szcze-
gólności podkreślone przez niego cechy afektu znajdują odzwierciedlenie 
w ich komentarzach. Trudno jest zaprzeczyć, iż natężenie złej woli sprawcy, 
a więc i jego winy w sytuacjach przypływu silnych emocji jest zdecydowanie 
mniejsze niż w przypadku czynów popełnionych z premedytacją. Do oce-
ny organów wymiaru sprawiedliwości pozostaje zatem kwestia ustalenia 
tych okoliczności, jak i również pewnych dodatkowych kwestii, jak możli-
wość pohamowania emocji lub zachowania się w inny sposób, które również 
z pewnością wpłynęłyby na wymiar kary względem sprawcy41. W wyniku 
takich rozważań dopiero wydawano wyrok uniewinniający albo przewidu-
jący złagodzenia kary względem sprawcy.

Powyższa propozycja znanego retora milczy na temat kwalifikacji prawnej 
działania pod wpływem gniewu oraz jego stosunku do czynów popełnionych 
przypadkiem lub z winy nieumyślnej. Oczywiście wyraźnie odróżnia je od 
przestępstw umyślnych, na podstawie tej relacji jednak nadal trudno ustalić, 
czy czyn dokonany w afekcie traktowano jako przypadkowy, nieumyślny, 
czy też w jeszcze inny sposób. Odpowiedź na powyższe wątpliwości zawie-
rać może fragment dzieła Cycerona w całości poświęconego zagadnieniom 
retoryki.

Cyceron, De inventione 1,41: Modus autem est, in quo, quemadmodum et quo animo 
factum sit, quaeritur. Eius partes sunt prudentia et inprudentia. Prudentiae [autem] ratio 
quaeritur ex iis, quae clam, palam, vi, persuasione fecerit. Inprudentia autem in purgatio-
nem confertur, cuius partes sunt inscientia, casus, necessitas, et in affectionem animi, hoc 
est molestiam, iracundiam, amorem et cetera, quae in simili genere versantur.

Autor omawia w nim sposoby popełnienia przestępstwa (modus) i zalicza 
do nich również nastawienie sprawcy. Jego zdaniem czyn może być popełnio-
ny świadomie i celowo (prudentia), gdy na przykład przestępca działa jawnie 
lub potajemnie, przy użyciu siły, ale także przez perswazję, oraz nieumyślnie 
(inprudentia)42. Warto zaakcentować kolejne uwagi Cycerona podkreślające, iż 
działania nieumyślne obejmują dwie grupy sytuacji. Pierwszą stanowią czyny 
popełnione w „okolicznościach usprawiedliwiających popełnienie przestęp-

41 Doskonale ilustruje ten fakt Cyceron, De inventione 2,19, który zawiera pewne 
wytyczne dla obrońcy, jak powinien przedstawiać różne aspekty czynu popełnionego pod 
wpływem gniewu, aby odpowiednio wpłynąć na decyzję sędziego. O roli zawinienia sprawcy 
w przypadku zabójstwa mowa jest też w Cyceron, Pro Tullio 14,34. Zob. też Cyceron, De 
inventione 1,53,102.

42 Podobnie w Cyceron, Topica 17,64.



76 Przemysław Kubiak

stwa” (purgatio)43, do których zalicza brak świadomości lub błąd44, przypadek 
i konieczność. Druga kategoria to przestępstwa popełnione pod wpływem 
pewnych stanów afektywnych (affectio animi), takich jak zmartwienie, gniew, 
miłość oraz pozostałe tego samego rodzaju45.

Cyceron ponownie przeciwstawia sobie działania pod wpływem silnego 
wzburzenia czynom umyślnym. Jego opinia zatem jest tożsama z rozwiąza-
niami zastosowanymi w kilku źródłach prawnych, nie ma zatem wątpliwości, 
iż powinny one w związku z powyższym być łagodniej karane. Po drugie, 
zalicza również analizowane stany afektywne do dość swoistej kategorii czy-
nów nieumyślnych. Trudno jest je określić współczesnym terminem, oprócz 
owych silnych afektów chodzi bowiem o tak różnie kwalifikowane sytuacje, 
jak brak świadomości lub błąd, przypadek i konieczność46. O ile w przypad-
ku braku świadomości lub błędu można by mówić w pewnych sytuacjach 
o nieumyślności sprawcy, o tyle nieuprawnione byłoby to w pozostałych sy-
tuacjach. Określenie to jednak można uznać za uzasadnione, jeśli uwzględni 
się jego znaczenie w starożytnym Rzymie w okresie republiki47. Wydaje się, 
iż elementem wspólnym, łączącym okoliczności zaliczane do tej kategorii 
jest brak winy sprawcy. W ten sposób powstałby dychotomiczny podział na 
czyny zawinione, popełnione w sposób umyślny, oraz niezawinione48. W ta-
kim wypadku również afekty zaliczone do tej drugiej kategorii obok trzech 
okoliczności usprawiedliwiających popełnienie czynu charakteryzowałyby 
się brakiem winy po stronie sprawcy przestępstwa. Cyceron wyjaśnia kwestie 
dotyczące owej purgatio w innych fragmentach tego samego dzieła.

Cyceron, De inventione 1,15: Purgatio est, cum factum conceditur, culpa removetur. 
Haec partes habet tres, inprudentiam, casum, necessitatem.

43 Zob. J. Sondel, Słownik..., s. v. purgatio. Termin ten oznacza oczyszczenie, również 
z grzechu albo winy, ale szerzej także usprawiedliwienie. Dość trafnym tłumaczeniem 
w kontekście pism Cycerona byłoby zatem „okoliczności usprawiedliwiające popełnienie 
czynu” lub „okoliczności uniewinniające”. Jednoznacznie oznacza też część mowy obrończej, 
w której powoływano się na te okoliczności (zob. dalsza analiza).

44 Trudno jest jednoznacznie określić, które z przyjętych tłumaczeń byłoby właściwe bez 
dokonania pogłębionej analizy terminów stosowanych przez Cycerona w jego dziełach.

45 Przeciwstawienie tych trzech okoliczności, czyli necessitas, inscientia, casus, różnego 
rodzaju afektom (perturbatio animi) zawiera też Cyceron, De Partitione oratoria 12,43. Cyceron 
podkreśla w nim, iż można bronić się powołując się na nie w ramach postępowania 
nadzwyczajnego, ale oczywiście nie w ramach iudicia legitima. Były to zatem dwie odrębne 
kategorie.

46 Powyższe stanowić mogą zręby pewnych znanych współcześnie instytucji prawnych, 
takich jak brak świadomości, błąd, przypadek, czy też stan wyższej konieczności.

47 W szerokim znaczeniu obejmował on również przypadki braku winy sprawcy oraz 
przypadek; zob. K. Amielańczyk, Rzymskie..., s. 67.

48 W tym zakresie różni się zatem od podziału stosowanego przez jurystów w ich pismach. 
Nie uwzględnia bowiem w ogóle czynów zawinionych, ale nieumyślnych.
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Cyceron, De inventione 2,94: Purgatio est, per quam eius, qui accusatur, non factum 
ipsum, sed voluntas defenditur. Ea habet partes tres: inprudentiam, casum, necessitudi-
nem49.

Purgatio to część mowy obrończej, w której nie neguje się samego faktu 
popełnienia przestępstwa, lecz wykazuje się brak winy oskarżonego (culpa 
removetur, voluntas defenditur). W jej ramach właśnie mogły być wskazane trzy 
okoliczności, a więc wymienione wyżej: brak świadomości lub błąd, przypa-
dek i konieczność50. Sprawca zatem przyznając się do popełnienia danego 
czynu zabronionego powołuje się na powyższe sytuacje mogące doprowadzić 
do jego uniewinnienia. Cyceron w powyższych fragmentach nie wypowiada 
się jednak na temat kwalifikacji czynów popełnionych pod wpływem gniewu, 
a jak zaznaczono to już wyżej, nie należały one do kategorii purgatio. Nie moż-
na więc rozstrzygnąć, czy fakt działania w afekcie powodował uniewinnienie 
oskarżonego. Drobna uwaga zawarta w traktacie Rhetorica ad Herennium, 
początkowo przypisywanemu Cyceronowi, potwierdza prawie dosłownie 
ustalenia na temat purgatio, dodaje jednak ważną informację dotyczącą ana-
lizowanego zagadnienia.

Rhetorica ad Herennium 2,16: Concessio est per quam nobis ignosci postulamus. Ea 
dividitur in purgationem et deprecationem. Purgatio est cum consulto a nobis factum 
negamus. Ea dividitur in necessitudinem, fortunam, inprudentiam... Nam qui se propter 
vinum aut amorem aut iracundiam fugisse rationem dicet, is animi vitio videbitur nescisse, 
non inprudentia; quare non inprudentia se defendet, sed culpa contaminabit...

Powyższy fragment zawiera szczegółowy opis tej części mowy obrończej 
oskarżonego, w której prosi się o jego uwolnienie (concessio). W jej skład wcho-
dzi omawiane wyżej powołanie się na okoliczności uniewinniające sprawcę 
(purgatio) oraz prośba o darowanie kary (deprecatio). To pierwsze opiera się 
na wykazaniu braku umyślności sprawcy, a więc jego winy. Tak samo jak 
wyżej, obejmuje ono odwołanie się do konieczności, przypadku oraz braku 
świadomości/błędu. Co istotne jednak, również w tym fragmencie działanie 
pod wpływem gniewu zostało wyraźnie od nich odróżnione, w szczegól-
ności od ostatniej z wymienionych okoliczności. Osoba dopuszczająca się 
przestępstwa w stanie nietrzeźwości, pod wpływem miłości lub gniewu, 
choć powołuje się na brak możliwości podejmowania decyzji w chwili jego 
popełnienia (ratio fugisse), nie może powoływać się na inprudentia, a więc brak 

49 Zob. też Rhetorica ad Herennium 1,14.
50 Tym razem na określenie braku świadomości Cyceron użył terminu inprudentia, co 

dodatkowo komplikuje precyzyjną analizę terminologiczną niniejszych kwestii. Zdecydowanie 
jednak jest to synonim wcześniej użytego inscientia.
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świadomości własnych działań51. Powyższe stany afektywne są bowiem kla-
syfikowane jako swoiste wady procesu podejmowania decyzji (vitium animi) 
i z tego powodu traktuje się je jako zawinione. Ta dość lakoniczna wypowiedź 
zawiera najistotniejszą dla prowadzonej analizy informację. Umożliwia ona 
uznanie, iż czyny osób działających w afekcie były traktowane jako zawinio-
ne, w odróżnieniu od tych, które można było wskazać w ramach purgatio, 
powodujących uniewinnienie oskarżonego52. Obie te grupy jednak zaliczane 
były do wspólnej grupy czynów nieumyślnych53. W związku z tym sprawca 
nie odpowiadał w pełnym zakresie, działał bowiem impulsywnie i bez za-
stanowienia, traktowany był więc łagodniej niż zdeterminowany przestępca. 
Trudno zaprzeczyć natomiast, iż był on winny zarzucanych mu czynów, na 
skutek okoliczności ich popełnienia oraz siły i charakteru odczuwanych emo-
cji zasługiwał na niższy wymiar kary.

Stosując terminologię zawartą w Rhetorica ad Herennium odnośnie do róż-
nych części mowy obrończej można zaznaczyć, że jego obrońca nie mógł 
powołać się na fakt działania w afekcie w tej jej części, w której odnosił się 
do purgatio. Powinien to zrobić dopiero później, gdy uznając fakt popełnie-
nia przestępstwa przez sprawcę oraz jego winę prosił o darowanie kary lub 
łagodny jej wymiar w związku z dodatkowymi okolicznościami, takimi jak 
uzasadnione silne wzburzenie. To od konkretnej sytuacji i decyzji sędziego, 
jak i pewnie umiejętności obrońcy, zależało następnie ustalenie stopnia za-
winienia sprawcy takiego czynu oraz odpowiedni do niego wymiar kary. 
Powyższe rozróżnienie znajduje swoje praktyczne zastosowanie w anali-
zowanych wyżej rozwiązaniach proponowanych przez jurystów w swoich 
pismach, rozciągających się od darowania kary po normalny jej wymiar. Nie 
można bowiem wykluczyć, iż w przypadku konkretnego stanu faktycznego 
mogło dojść także do uwolnienia sprawcy od odpowiedzialności54. Bardzo 
wyraźnie zaznacza ten fakt również Kwintylian we fragmencie swojego pod-
ręcznika retorycznego Institutio oratoria.

Kwintylian, Institutio oratoria 5,10,32: Sed has causas habent recta, prava contra ex 
falsis opinionibus veniunt. Nam est his initium ex iis quae credunt bona aut mala, inde 
errores existunt et pessimi adfectus, in quibus sunt ira odium invidia cupiditas spes ambitus 
audacia metus, cetera generis eiusdem. Accedunt aliquando fortuita, ebrietas, ignorantia, 

51 Koncepcja ta znajduje również swoje odzwierciedlenie już u Arystotelesa, który 
zaprzecza, jakoby czyny popełnione pod wpływem gniewu były niezamierzone lub 
przypadkowe; zob. Arystoteles, Ethica Nicomachea 3,1111a,24.

52 E. Costa nazwał ten rodzaj winy dolo d’impeto (Crimini e pene da Romolo a Giustiniano, 
Bologna 1921, s. 87).

53 W antycznym znaczeniu tego słowa. W szczególności w tym wypadku brak właściwego 
sformułowania jest mocno odczuwalny. Kwestia ta zdecydowanie wymaga dalszej analizy 
terminologicznej.

54 Tak też F.M. De Robertis, La variazione..., s. 140 przyp. 7.
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quae interim ad veniam valent, interim ad probationem criminis, ut si quis dum alii insid-
iatur alium dicitur interemisse.

Autor wyróżnia obok słusznych oraz złych motywów sprawców prze-
stępstwa pewne błędy w działaniu oraz najgorsze afekty (pessimi adfectus), 
do których zalicza właśnie gniew, nienawiść, zazdrość, chciwość, nadzieję, 
przekupstwo, zuchwałość, strach i inne podobne stany. Do nich niekiedy też 
dodać można takie przypadkowe okoliczności, jak pijaństwo i błąd (igno-
rantia55), które czasem prowadzą do uniewinnienia, a czasem do uznania 
przestępstwa.

Koncepcja przedstawiona przez Kwintyliana wydaje się być znacznie 
odmienna od wcześniejszych ustaleń Cycerona. Przede wszystkim wyraźnie 
odróżnił stan nietrzeźwości od stanów emocjonalnych. Co ciekawe, zestawił 
go jednak z błędem, tu zdefiniowanym w dość precyzyjny sposób na przy-
kładzie zabicia innej osoby niż planowano. W swoich rozważaniach zawarł 
ponadto dość istotną informację na temat oceny prawnej zachowań dokona-
nych pod wpływem powyższych okoliczności. Wynika z niej wyraźnie, iż 
ich kwalifikacja każdorazowo uzależniona była od całokształtu okoliczności 
popełnionego przestępstwa. Dopiero po uwzględnieniu szerokiego spektrum 
szczegółów danego stanu faktycznego decydowano, czy powoływane oko-
liczności, jak gniew tudzież pijaństwo, wpływały na złagodzenie odpowie-
dzialności sprawcy albo jego uwolnienie, czy też wręcz odwrotnie.

Fakt zaliczenia różnych stanów afektywnych do okoliczności, na które 
można się powołać dopiero na etapie prośby o darowanie kary (deprecatio) 
potwierdza także inny fragment Rhetorica ad Herennium.

Rhetorica ad Herennium 2,25: Item vitiosum est id quod vulgarem habet defensionem, 
hoc modo: „Iracundia deductus peccavit aut adulescentia aut amore.” Huiuscemodi enim 
deprecationes si probabuntur, inpune maxima peccata dilabentur.

Jego autor za wadliwą uważa obronę polegającą wyłącznie na powołaniu 
się na takie stany jak gniew, młodość lub miłość przy popełnieniu czynu za-
bronionego. Jeśli bowiem takie prośby będą powszechnie uwzględniane, to 
jego zdaniem największe zbrodnie pozostaną bezkarne. Użyty przez niego 
termin deprecatio dość jednoznacznie zdaje się potwierdzać wcześniej przyjęte 
rozróżnienie. Czyny popełnione w powyższy sposób były zatem zawinio-
ne, choć nie w sposób umyślny. Ocena działania takiego przestępcy zatem 
nie mogła być jednostronna i opierać się tylko na wskazaniu wymienionych 
okoliczności. Dlatego tak istotne znaczenie dla dokonania odpowiedniego 
wymiaru kary miało uwzględnienie wszystkich aspektów danej sprawy oraz 

55 W tym wypadku z pewnością chodzi o błąd co do faktu. Wskazuje na to przykład 
podany przez Kwintyliana do zilustrowania tej okoliczności.
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elementów faktycznych popełnionego czynu. Z drugiej strony zaś, wyrażona 
opinia wydaje się zawierać naganę nie tylko w stosunku do tego sposobu 
obrony, ale jednocześnie samych zachowań tego typu. Podobne twierdzenie 
wydaje się głosić Kwintylian w cytowanym wyżej fragmencie Institutio ora-
toria, przy okazji rozważań poświęconych motywacji sprawcy przestępstwa, 
określając gniew i inne podobne stany emocjonalne mianem pessimi adfectus. 
Być może ten sposób ich postrzegania oraz swego rodzaju społeczna naga-
na dla niepohamowania emocji tego typu stanowiły przyczynę, dla której 
działanie w afekcie nie stanowiło okoliczności uniewinniającej oskarżonego, 
tak jak błąd, konieczność lub przypadek. Dobry obywatel bowiem powinien 
hamować swój gniew i kontrolować go. Zawiniony zatem był brak tej umie-
jętności i z tego powodu sprawca czynu zasługiwał na karę.

Z dotychczasowej analizy wynika, że różne stany afektywne tworzyły 
spójną, choć nie do końca jednorodną kategorię zjawisk wpływających na wy-
miar kary względem oskarżonego. Każdorazowo też były one skrupulatnie 
analizowane przez sędziego orzekającego w sprawie w celu ustalenia stopnia 
zawinienia sprawcy. Z drugiej strony zaś przestępstwa popełnione pod ich 
wpływem były wyraźnie odróżniane nie tylko od czynów umyślnych, lecz 
także czynów przypadkowych, ich sprawca bowiem był winny zarzucanych 
mu przestępstw, choć mógł liczyć na niższy wymiar kary. Ten wniosek wyni-
kający z analizy źródeł retorycznych odnajduje swoje potwierdzenie w zna-
nym fragmencie dzieła Marcjana, w którym dokonuje on dość zagadkowej 
dla współczesnego prawnika klasyfikacji sposobów popełnienia przestępstw.

D. 48,19,11,2: Delinquitur autem aut proposito aut impetu aut casu. Proposito deli-
nquunt latrones, qui factionem habent: impetu autem, cum per ebrietatem ad manus aut 
ad ferrum venitur: casu vero, cum in venando telum in feram missum hominem interfecit.

Jego zdaniem przestępstwo można popełnić umyślnie, tak jak w przy-
padku rabusiów, którzy działają w zorganizowanej grupie, pod wpływem 
impulsu, gdy ktoś w stanie nietrzeźwości chwyta za broń albo przypadkiem, 
gdy ktoś podczas polowania celując w zwierzę zabija człowieka56. Powyższy 
fragment doczekał się wielu współczesnych interpretacji, większa część z nich 
prawie milcząco jednak pomija analizę przestępstw popełnionych impetu57. 
Wydaje się ona natomiast bardzo precyzyjnym odzwierciedleniem rozróż-
nień zawartych w pismach retorycznych. Tym bardziej, jeśli uwzględni się 
uwagi Cycerona dotyczące zaliczenia nietrzeźwości do szeroko rozumianych 
przez Rzymian stanów afektywnych obok gniewu i innych tego typu emocji. 

56 W tym ostatnim przypadku dość dobitnie widać, iż casus oznaczać mógł też winę 
nieumyślną.

57 Zob. przede wszystkim G. Polara, Marciano..., s. 89-138. Zob. też J.-C. Genin, La 
répression..., s. 52; C. Gioffredi, I principi..., s. 79-80; M. Balzarini, Appunti sulla rixa..., s. 27 i n.
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Działanie pod wpływem alkoholu lub silnego wzburzenia zatem było zawi-
nione, ale wyraźnie odróżniane od czynów umyślnych. Być może Marcjan 
jako jeden z nielicznych jurystów wprost zamieścił w swoim traktacie podział 
usystematyzowany w ramach filozofii lub retoryki. Pozostali co do zasady, 
być może z powodu owej niechęci do definiowania oraz tworzenia teorii, bar-
dzo rzadko podejmowali podobne próby i nie umieszczali w swoich pismach 
uzasadnień natury filozoficznej. Sam w sobie jednak powyższy przekaz wy-
daje się być pozbawiony pogłębionej refleksji oraz precyzyjnej klasyfikacji, 
a dopiero w zestawieniu z pismami retorów jawi się jako element, jeśli nie 
spójnego systemu poglądów i twierdzeń, to przynajmniej usystematyzowanej 
konstrukcji filozoficznej i prawnej zarazem58.

Z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, że juryści rzymscy 
w ocenie okoliczności wpływających na odpowiedzialność sprawcy oraz wy-
miar kary, w szczególności w zakresie czynów popełnionych w afekcie, posłu-
giwali się konstrukcjami teoretycznymi oraz klasyfikacjami wyniesionymi ze 
szkół retorycznych59. Sporadycznie jedynie zamieszczali szersze rozważania 
tego typu w swoich dziełach, czy to z powodu ich niechęci do działań tego 
rodzaju, czy też z braku takiej potrzeby lub po prostu odmiennego charakteru 
sporządzanych przez nich opinii. Podobnie i dziś w uzasadnieniach wyro-
ków zawarta co do zasady jest jedynie techniczna argumentacja prawnicza, 
a wszelkiego rodzaju podstawy teoretyczne danego rozstrzygnięcia zawarte 
są w bogatej literaturze prawniczej, komentarzach i podręcznikach. W Rzy-
mie taką funkcję zdają się pełnić pisma filozoficzne oraz retoryczne. Moż-
na chyba przyjąć zatem, iż w jakimś zakresie pełniły one funkcje dzisiejszej 
„doktryny” danej gałęzi prawa. Z jednej strony zatem zarzut niepogłębionej 
refleksji prawniczej w zakresie prawa karnego można uznać za uzasadniony, 
brak jest bowiem rozważań tego typu w pismach jurystów. Z drugiej strony 
nie było to chyba do końca pole ich działalności, ich zadaniem było raczej 
rozwiązanie konkretnych kazusów i interpretacja napotkanych problemów. 
Dzieła, które pisali co do zasady stanowiły zbiór praktycznych wskazówek 
umożliwiających poradzenie sobie z napotkanymi trudnościami w ocenie 
prawnej konkretnych stanów faktycznych. Brakujący element o charakterze 

58 Jak widać to na przykładzie fragmentu dzieł Kwintyliana, możliwe były różne ujęcia 
tych samych zagadnień. Tym bardziej jednak ukazuje to, iż w ramach retoryki funkcjonowały 
rozbudowane i pogłębione teorie oraz refleksje filozoficzne, choć czasami sprzeczne, mające swój 
pragmatyczny wymiar w ramach stosowania lub komentowania prawa. Również współcześnie 
istnieje co do zasady kilka podejść teoretycznych do danego zagadnienia, a przyjęcie jednego 
z nich ma decydujący wpływ na interpretację oraz stosowanie danej instytucji prawnej.

59 W odniesieniu do prawa rzymskiego i filozofii dosyć poetycko ujęła to H.-I. Marrou 
pisząc: „mądrość jurystów potrafiła wchłonąć cały formalny dorobek myśli greckiej i nawet 
zręby logiki Arystotelesowskiej, na koniec zaś moralne zręby stoicyzmu” (Historia wychowania..., 
s. 403).
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filozoficznym a nawet argumentacyjnym dotyczący interpretacji otaczających 
ich zjawisk i ich klasyfikacji znajdował się w dziełach, z których korzysta-
li w początkowych etapach swojej edukacji. W celu dogłębnego poznania 
i przeanalizowania instytucji rzymskiego prawa karnego, w szczególności 
leżących na granicy między prawem a filozofią lub psychologią, z pewnością 
należy również sięgać do pism filozofów i retorów rzymskich. Stanowią one 
niejednokrotnie istotne uzupełnienie, a czasem nawet fundamentalne kwa-
lifikacje dla niektórych z nich. Są to częstokroć opinie sprzeczne, być może 
też niekompletne i niespójne, czego przykładem mogą być prezentowane 
wyżej odmienne podejścia Cycerona i Kwintyliana. Taka sytuacja jednak nie 
jest dowodem niskiego poziomu refleksji prawniczej w starożytnym Rzy-
mie. Współczesne przeciwstawne poglądy autorów, następnie uzupełniane, 
zmieniane a nawet porzucane przez prekursorów danych teorii lub para-
dygmatów nie stanowią o niskim poziomie refleksji, lecz wręcz przeciwnie. 
Stanowią swoisty motor do rozwoju i pogłębiania analizy danego zjawiska 
lub instytucji, jednocześnie spełniając funkcje zaplecza filozoficzno-aksjolo-
gicznego dla prawników-praktyków, którzy nadają im znaczenie dopiero 
w procesie stosowania prawa.
Słowa kluczowe: rzymskie prawo karne, retoryka, zabójstwo w afekcie, afekt, silne 
wzburzenie, juryści rzymscy, Cyceron

PATROKLOS’ CRIME AND ROMAN CRIMINAL LAW – 
SOME REMARKS ON CRIMES OF PASSION IN ANCIENT ROME

S u m m a r y

Poetry was a “frequent guest” in Roman jurists’ writings. Sometimes they were 
using inspirations of ancient poets to illustrate some legal problems. In one of these 
examples there is a quotation from “Iliad” concerning Patroklos, who had com-
mitted a crime in the heat of passion and was exiled. The question arises about the 
opinion of jurists in Rome in that matter. In their commentaries there is just a few 
casuistic examples of these crimes. On the other hand, there are no deeper legal 
reflections or reasonings of presented solutions. On this basis, however, one can 
conclude that criminal committing such an act could be mitigated or exculpated 
accordingly to circumstances. The main factor was a character and intensity of the 
affect, but also durability of his intention. Mentioned absence of theoretical argu-
mentation can be completed with some conclusions from rhetorical writings. Jurists 
in the process of their education were acquainted with this part of philosophy, so 
they knew interpretations and qualifications of surrounding world elaborated 
by rhetoric. Through divisions contained in these works, which by the way are 
complemented to solutions presented by jurists in their opinions, it is possible to 
deepen the knowledge on the nature and legal consequences of crimes of passion.
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Key words: Roman criminal law, rhetoric, crimes of passion, affect, act under emo-
tion, Roman jurists, Cicero

ДЕЛО ПАТРОКЛЕСА И РИМСКИЙ УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН – 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ СОВЕРШЕННЫХ В АФФЕКТЕ В ДРЕВНЕМ РИМЕ

Р е з ю м е

Moжна подтвердить, что пoэзия была „частым гостем” в журналах рим-
ских юристов. В качестве иллюстрации правовой проблемы они представляли 
инспирации древнеримских поэтов и цитировали истории, написанные ими 
. В одном из этих фрагментов речь идет об убийстве в состоянии аффекта, 
совершенного Патроклом в Древней Греции, который по этой причине был 
изгнан из дома . А как на происшедшее смотрели юристы из Рима? В их 
трудах можно найти несколько ссылок на преступления, совершенных в аф-
фекте, но имеют они вполне казуистический характер и лишены глубокого 
отражения закона и обоснования предлагаемых решений. Исходя из этого, 
однако, можно сделать вывод, что действия, совершенные таким образом, в 
зависимости от фактических обстоятельств, могли привести к ослаблению 
ответственности правонарушителя, и даже к его освобождению. Решающим 
фактором была природа и сила ощутимой эмоции, а также интенсивность и 
длительность преднамеренного умысла, то есть его премедитация. Эти пробе-
лы в теоретических соображениях, однако, могут быть дополнены анализом 
риторических сочинений. Юристы на пути своего образования знакомились 
также с этим разделом философии, поэтому им были знакомы интерпрета-
ции и квалификации окружающей действительности, выработанные рито-
рикой. С помощью этих разделов и классификаций, которые на самом деле 
соответствуют принятым юристами решениям, можно углубить знания о 
природе и правовых последствиях за действия, совершенные в аффекте.

Ключевые слова: Римский уголовный закон, риторика, преступление 
совершенное в аффекте, аффект, сильное возмущение (волнение), римские 
юристы, Цицерон
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Inque meo nullum carmine crimen erit. 
Owidiusza konflikt z prawem

Wstęp

Powiedzieć coś nowego o Owidiuszu w XXI w. jest właściwie niemożliwe, 
że pozwolę sobie sparafrazować słowa A.G. Lee przytoczone przez K. Zarzyc-
ką-Stańczak we wstępie książki Nasonis tres libelli1; artykuł niniejszy nie aspi-
ruje więc do tego, by położyć kamień milowy w dziedzinie owidiologii czy 
owidianizmu2. Nie zamierzam roztrząsać kwestii konfliktu poety z prawem 
(czyli de facto z Oktawianem Augustem), stanowiącego pretekst do relego-
wania Owidiusza z Rzymu, sprawa ta została bowiem opracowana w sposób 
wyczerpujący3. Nie będę też mówić o tyleż tajemniczych, co przesławnych 
przyczynach wygnania poety do Tomi, które to przyczyny sam wygnaniec 
określa jako carmen et error, bo i to zagadnienie doczekało się własnej biblio-
teki. Podobnie ma się sprawa interpretacji owego wygnania jako wyłącznie 
konwencji literackiej, można by nawet powiedzieć literackiej fikcji, więc i tu 
wydaje się nieuzasadnione czy wręcz zbyteczne powtarzanie tego, co ob-
szernie omówili badacze poezji wygnańczej Owidiusza. Chciałabym nato-
miast ukazać dzieło Owidiusza z pozycji filologa i tłumacza, skupiając się 
na znaczeniu słowa crimen w utworach, dzięki którym czytelnicy pamiętają 
poetę z Sulmony jako tego, który słusznie nadaje sobie miano tenerorum lusor 
amorum, a więc w zbiorze elegii miłosnych Amores oraz w poematach Ars 
amatoria i Remedia amoris. Dla porównania ukazuję konteksty użycia słowa cri-

* Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Za wszelkie podpowiedzi i uwagi dotyczące poprawnych sformułowań w języku prawni-

czym bardzo dziękuję drowi Maciejowi Jońcy z Katedry Prawa Rzymskiego KUL.
1 K. Zarzycka-Stańczak, Nasonis tres libelli. O debiucie poetyckim Owidiusza, Lublin 1981, s. 7.
2 Sformułowań tych używam za St. Stabryłą, Owidiusz – świat poetycki, Wrocław i in. 1989, 

s. 5-6.
3 Zob. np. Z. Zmigryder-Konopka, Istota prawna relegacji obywatela rzymskiego, „Przegląd 

Historyczny” 1936, s. 469-500.
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men przez pozostałych poetów okresu augustowskiego: Horacego, Tibullusa 
(oraz poetów, których utwory należą do Corpus Tibullianum) i Propercjusza 
– „postępowanie” dotyczy więc Owidiusza i „spółki”. By unaocznić bogac-
two możliwości tłumaczenia słowa crimen na język polski, a także z myślą 
o czytelniku nieznającym łaciny, przedstawiam sposoby przekładania tego 
słowa przez różnych tłumaczy cytowanych w artykule utworów.

1. Trudna sztuka przekładu

W ostatnich latach znajomość łaciny drastycznie zmalała, a obojętny, żeby 
nie powiedzieć wrogi stosunek naszych władz ministerialnych do języków 
klasycznych konsekwentnie odbiera uczniom i studentom szansę zetknięcia 
się z językiem, w którym jest zakorzeniona nasza kultura i literatura. Bariera 
językowa sprawia, że antyczne dzieła literatury światowej czytelnicy nie-
będący filologami klasycznymi mogą poznawać jedynie za pośrednictwem 
przekładów. Tak zresztą było już na przełomie wieków XIX i XX, kiedy to 
w wyniku reformy powołującej do życia tzw. gimnazja realne, a likwidu-
jącej większość gimnazjów klasycznych, osłabła znajomość łaciny i greki, 
w związku z czym pojawiła się konieczność przybliżenia dzieł starożytnych 
czytelnikom nieznającym języków klasycznych, a rozwojowi nurtu przekła-
dowego sprzyjały doskonałe kompetencje tłumaczy, jakie wyrabiała filolo-
giczna metoda nauczania języków klasycznych4. W XIX w. zdarzało się, że 
poziom literacki przekładów pozostawiał wiele do życzenia, nie dokonywali 
ich bowiem wybitni pisarze, zrzucając ten trud na tych, którzy, jak pisze 
A.W. Mikołajczak, „z konieczności musieli dosiadać pegaza”5. Jednakże już 
w XX w. walory literackie przekładów pióra świetnych filologów klasycznych 
i znakomitych poetów sprawiały, że czytelnicy sięgali po nie nawet chętniej 
niż po dzieła antyczne6. Jak wiadomo, poeci i pisarze tamtej doby odebrali 
gruntowne wykształcenie klasyczne już na poziomie gimnazjum, znali łacinę 
i grekę nie tylko biernie, ale i czynnie, a więc mogli się nią posługiwać za-
równo w piśmie, jak i w mowie, nic dziwnego zatem, że często to oni właśnie 
przyswajali dzieła antyczne językowi polskiemu. W dzisiejszych czasach 
zadanie to ponownie spada na barki filologów klasycznych, chociaż zdarza 
się, że podejmują ten trud również władający językiem łacińskim poloniści7. 
Tłumaczenia tych dzieł Owidiusza, które będą stanowić przedmiot naszych 

4 A.W. Mikołajczak, Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 1998, s. 261.
5 Tamże, s. 262.
6 Tamże.
7 Przykładem tego są np. znakomite, cenione tłumaczenia poetów antycznych i rene-

sansowych dokonywane przez E. Buszewicz czy monumentalny przekład dzieł wszystkich 
Horacego pióra A. Lama.
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rozważań, to wybór Amores (Pieśni miłosne) pióra A. Świderkówny8, Reme-
dia amoris (Lekarstwa na miłość) A.W. Mikołajczaka9 oraz Ars amatoria (Sztuka 
kochania), którą w ostatnich latach wzięła na warsztat E. Skwara10. Nie biorę 
pod uwagę (swoją drogą znanego, lubianego i kilkakrotnie wznawianego) 
przekładu J. Ejsmonda11, który w swym tekście wiele wersów przekłada dość 
swobodnie lub zwyczajnie pomija. Utwory Tibullusa przytaczam w prze-
kładzie A. Świderkówny lub J. Sękowskiego12. Ze względu na to, że Świder-
kówna dokonała przekładu trzech wielkich elegików rzymskich w wyborze, 
a tłumaczenia B. Hulewicza13 czy J. Moraczewskiego14, wydane odpowiednio 
pod koniec XVIII i w pierwszej połowie XIX w., stanowią wprawdzie świadec-
two polszczyzny tamtych czasów, ale dla współczesnych są chwilami trudne 
w odbiorze, niektóre fragmenty opatruję przekładami własnego autorstwa, 
przyjmując przy tym układ rytmiczny stosowany w polskich tłumaczeniach 
łacińskiego dystychu elegijnego bądź też wybierając możliwość sporządzenia 
przekładu rymowanego.

2. Lex Amoris crimen nullum

Owidiusz często operuje żargonem zawodowym, który zresztą świado-
mie dobiera: przyrównując w Amores los kochanka do losu żołnierza posłu-
guje się słownictwem militarnym (Amores I,9), w Remedia amoris oprowadza 
nieszczęśliwie zakochanego po świecie lekarstw i odtrutek jak lekarz czy tera-
peuta, przemawiając doń słownictwem medycznym, natomiast Ars amatoria, 
podobnie zresztą jak wspomniane już Amores, to dzieło pełne aluzji prawnych 
i języka prawniczego15. Próżno jednak szukać u Owidiusza bezcelowego 

 8 G. Przychocki, W. Strzelecki (oprac.), Rzymska elegia miłosna (wybór), przeł. A. Świder-
kówna, Wrocław 1955.

 9 Publiusz Owidiusz Nazo, Lekarstwa na miłość, przełożył i opracował A.W. Mikołajczak, 
Poznań 1993.

10 Owidiusz, Sztuka kochania, przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła E. Skwara, War-
szawa 2008.

11 Owidjusz, Sztuka kochania, przekład Juljana Ejsmonda, Warszawa 1922.
12 Tibullus, Elegie, przedmowa, posłowie i słowniczek L. Winniczuk, przekład J. Sękowski, 

Warszawa 1987.
13 Owidyusza Nazona Elegii miłosnych tłomaczenie, xiąg trzy, przez B. Hulewicza, Warszawa 1791.
14 Albiusza Tybulla Elegie i wiérsze jako téż niektóre przypisywane Sulpicyi i innym, z łacińskiego 

przez J.M. [Moraczewskiego]. Sex. Aureliusza Propercego Elegie, [w:] Biblioteka Klassyków Łaciń-
skich na język polski przełożonych, wydana przez E. hr. Raczyńskiego, t. IV, Wrocław 1839 (tom 
IV zawiera również przekład Katullusa: Q. Waleryusza Katulla Weroneńczyka Poezye, przełożone 
na język polski przez Sz. Baranowskiego).

15 Pisze o tym m.in. M.H. Dyjakowska w artykule Prawo rzymskie w poezji Publiusza Owi-
diusza Nazona, [w:] A. Sokala, E. Gajda (red.), Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Prof. 
Władysława Bojarskiego, Toruń 2001, s. 39-64.
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popisywania się znajomością zagadnień prawnych. W interesujących nas 
utworach czyni wprawdzie aluzję do obowiązujących ówcześnie ustaw16, 
ale jeżeli już serio mówi o prawie, to interesuje go głównie to stanowione 
przez Amora:

Non legis iussu lectum venistis in unum;
Fungitur in vobis munere legis Amor17.
[Wszak nie z nakazu prawa jesteś z nią w alkowie,
was bowiem zamiast prawa połączyła miłość18].

Poeta z Sulmony wprzęga sformułowania prawnicze również w Amores. 
Należy jednak pamiętać, że nasycenie tekstu poszczególnych elegii miłosnych 
słownictwem prawniczym, a więc z pola semantycznego obcego poruszonej 
tematyce, ma spełnić konkretne zadanie, mianowicie służy komizmowi19. In-
teresujące jest w tym kontekście użycie słowa crimen. Chociaż jest ono bardzo 
pojemne semantycznie, osobom niezaznajomionym z tematem zazwyczaj 
narzuca się jego przekład na słowo „zbrodnia”, drugie miejsce w rankingu 
znaczeń zajmuje „wina” i na tym lista się wyczerpuje. A przecież przekłady 
Owidiusza pokazują, że słowo to można tłumaczyć różnorako, wybierając 
ze sporej puli możliwych znaczeń, w zależności od kontekstu, przy czym 
sformułowania prawnicze nie mogą być rozumiane wyłącznie dosłownie20. 
Należy pamiętać, że chociaż utwory Owidiusza stanowią źródło poznania 
obyczajowości rzymskiej i jej wpływu na funkcjonowanie prawa za czasów 
Oktawiana21, to głównym zadaniem prawniczego wokabularza nie jest tu 
wykład prawa rzymskiego, a nadanie poruszanym w utworach zagadnieniom 
charakteru komicznego. Rozpoczynając poemat Ars amatoria (I,34) poeta uży-

16 Owidiusz podkreśla, że omawiając ars amandi nie ma nawet zamiaru namawiać do 
uczynków niezgodnych z prawem. Zob. np. Ars amatoria I,33-34; II,599-600; III,58, gdzie słowa 
lex i leges mogą wskazywać na Oktawianową lex Iulia de adulteriis coercendis, a crimen można 
rozumieć jako naruszenie przepisów tej ustawy.

17 Ars amatoria II,157-158. Wszystkie fragmenty Ars amatoria, podobnie jak Amores oraz 
Remedia amoris cytowane za wydaniem: P. Ovidius Naso ex. R. Merkelli recogn. ed. R. Ehwald, 
t. I, Amores. Epistulae. Medic. fac. fem. Ars amat. Remedia amoris, Lipsiae 1916.

18 Wszystkie cytowane fragmenty Ars amatoria w przekładzie E. Skwary. Dla ułatwienia 
czytelnikowi odbioru przy każdym fragmencie przekładów cytowanych dzieł podaję inicjały 
tłumaczy: E.S. – Ewa Skwara, A.Ś. – Anna Świderkówna, A.M. – Aleksander Mikołajczak, J.S. – 
Jan Sękowski; przekłady własnego autorstwa opatruję inicjałami A.Ł. Posługując się cytatami 
z innych autorów, zaznaczam to w tekście lub w przypisie.

19 Widać to szczególnie w elegii II,5. Podobną funkcję spełnia nasycenie słownictwem 
wojskowym w elegii II,14 czy handlowym w I,10. Zob. K. Zarzycka-Stańczak, Nasonis tres 
libelli..., s. 59.

20 Por. S.G. Heumann, Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts, Jena 1871, s. 112; 
A. Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953, s. 418.

21 M.H. Dyjakowska, Prawo rzymskie..., s. 64.
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wa słowa crimen, by uczynić zastrzeżenie, że nie łamie prawa swymi pieśnia-
mi, czyli że nie można ich uznać za nieobyczajne: inque meo nullum carmine 
crimen erit – „ja w pieśniach nie zachęcam do łamania prawa” (E.S.). W tekście 
poetyckim crimen nie zawsze występuje w znaczeniu takim, jak je rozumie 
prawnik. Przypomnijmy, że prawnicze znaczenie tego słowa to „zbrodnia, 
przestępstwo prawa publicznego skierowane przeciw interesom jednostki; 
wina; oskarżenie; przen. zarzut”22. Jednakże znaczenie „kryminalne” to tylko 
jedno z wielu, crimen może bowiem znaczyć „oskarżenie, obwinienie, zarzut, 
skarga; powód (podstawa) do oskarżenia (wysunięcia zarzutu, obarczania 
winą, przypisywania winy); czyn karygodny, przestępstwo, występek, zbrod-
nia”23. U poetów augustowskich słowo to występuje również w znaczeniu 
„wygadywanie (na coś, kogoś); oszczerstwo, potwarz, osławianie (kogoś); 
obelga, zniewaga, szkalowanie; hańba, kompromitacja, niesława”, a więc 
crimen przybiera znaczenie pozostałych słów ze swej rodziny znaczeniowej, 
takich jak criminator („oskarżyciel, oszczerca, potwarca”), crimino oraz crimi-
nor („oskarżać, obwiniać, oskarżać fałszywie, oskarżać złośliwie, oczerniać; 
czynić przedmiotem oskarżenia, skarżyć się, użalać się, wygadywać [na coś]; 
twierdzić oskarżycielsko”), criminose („obelżywie, znieważająco, zniesławiają-
co, oszczerczo; w sposób skłaniający do oskarżenia”) i criminosus („skłonny do 
rzucania obelg (oszczerstw, do wymyślania, do szkalowania), oskarżycielski, 
obelżywy, ubliżający, obraźliwy; haniebny, kompromitujący, przynoszący 
niesławę; stanowiący wykroczenie kryminalne, karygodny; winien czynu 
karygodnego, występny, zbrodniczy”)24.

3. Iambi criminosi

Użycie słowa criminosus w znaczeniu „obelżywy, oszczerczy” znamy 
z Horacego25. W jednej z pieśni poeta kaja się przed dziewczyną, którą był 
listownie oczernił, zaślepiony gniewem (Carmina I,16,1-4):

O matre pulchra filia pulcrior,
quem criminosis cumque voles modum
pones iambis, sive flamma
sive mari libet Hadriano26.

22 J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2006, s. v. crimen.
23 J. Korpanty (red. nauk.), Słownik łacińsko-polski, t. I, Warszawa 2001, s. v. crimen.
24 Tamże, s. v. criminator, crimino, criminose, criminosus.
25 Obszerniej o zagadnieniach prawnych w poezji Horacego pisze M. Kuryłowicz, Prawo 

i obyczaje w starożytnym Rzymie, rozdz. II, Prawo i obyczaje u Horacego, Lublin 1994, s. 21-30.
26 Utwory Horacego cytowane za wydaniem Q. Horati Flacci Opera, iterum rec. F. Klingner, 

Lipsiae 1950.
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Criminosi iambi to oszczercze, szkalujące, zjadliwe jamby, obelżywe utwo-
ry jambiczne. Znaczenie to rozmyło się w przekładzie, skądinąd świetnego 
tłumacza poezji Horacego, L.H. Morstina:

„O, matki pięknej piękniejsza córo,
jeśli masz dosyć tych głośnych krzyków,
pieśni natchnionym spłodzone piórem
rzuć w ogień, albo do Adriatyku”27.

A. Lam, autor najnowszych dostępnych przekładów dzieł Horacego, do-
starcza bardziej wiernego tłumaczenia:

„Córo piękniejsza od przepięknej matki,
jaką chcesz tylko, zgotuj mym oszczerczym
jambom zagładę, czy to w ogniu,
czy w ciemnej Adriatyku toni”28.

Na oszczerstwa natrafiamy też w jednej z Horacjańskich satyr (Sermones 
I,3,61). I chociaż użyte tutaj crimina, wymienione zresztą obok zawiści (acris 
invidia), można rozumieć szerzej jako knowania, gierki, obłudę czy kopanie 
pod kimś dołków, to tłumacze zazwyczaj oddają ten fragment jako „oszczer-
stwa”, jak to zrobili J. Czubek29 czy J. Sękowski30. Takie rozwiązanie transla-
torskie wydaje się w tym kontekście bardziej trafne niż użyty przez A. Lama 
„występek”. We współczesnej polszczyźnie słowo „występek” ma znaczenie 
„karygodne zachowanie się, postępowanie”, „czyn naruszający prawo lub 
normy etyczne”31, „zły, nieetyczny, karygodny postępek”, a prawniczo „czyn 
przestępczy nie będący zbrodnią”32. Słowo to funkcjonuje również w prawie 
kanonicznym wśród przeszkód do zawarcia małżeństwa, w sformułowaniu 
„przeszkoda występku”, impedimentum criminis (inaczej „przeszkoda mał-
żonkobójstwa” – impedimentum coniugicidii), która pojawia się w chwili, gdy 
jedna ze stron ze względu na chęć zawarcia małżeństwa z określoną osobą 
zadaje śmierć jej współmałżonkowi lub swojemu oraz wtedy, gdy małżeństwo 
usiłują zawrzeć osoby, które poprzez fizyczny lub moralny współudział spo-

27 Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, t. I, Ody i epody, tekst łaciński do druku 
przygotował, wyboru przekładów dokonał, przedmową, życiorysem poety, wersyfikacją i ko-
mentarzem opatrzył O. Jurewicz, Wrocław 1986, s. 102.

28 Horacy, Dzieła wszystkie, przełożył, opracował i aneksem opatrzył A. Lam, Pułtusk–
Warszawa, 2010, s. 32.

29 Horacy, Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, Wrocław i in. 1967, s. 199.
30 Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, t. I, Ody i epody..., s. 40.
31 A. Markowski (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2002, s. v. występek.
32 E. Sobol (red. tomu), Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2002, s. v. występek.



„Inque meo nullum carmine crimen erit”. Owidiusza konflikt z prawem 91

wodowały śmierć współmałżonka33. Horacy używa słowa crimen w znaczeniu 
„obwinienie, oskarżenie, oszczerstwo” także w jednym z listów (Epistulae 
I,18,78-81). Zaleca tam m.in., by zbyt pochopnie nie protegować kogoś, kogo 
nie zna się dostatecznie, ponieważ jego nieuczciwość pogrąży i protektora, 
z drugiej strony należy bronić kogoś, o kim z pewnością wiadomo, że jest 
bezpodstawnie oskarżany – si temptent crimina (w. 80). Żeby na razie zakoń-
czyć sprawę Horacego, wymieńmy jeszcze jedno miejsce, w którym pojawia 
się słowo crimen, tym razem w sformułowaniu premit artis turpi crimine (De 
arte poetica 262), co O. Jurewicz przekłada w swym komentarzu jako „obarcza 
haniebnym zarzutem”34, gdzie crimen artis to zarzut Akcjusza pod adresem 
Enniusza dotyczący rzekomej nieznajomości przezeń sztuki wersyfikacyjnej 
obok braku kunsztu poetyckiego i niedbałości o formę.

4. Sine crimine mores

Oddajmy teraz głos głównemu bohaterowi naszych rozważań. Owidiusz, 
w odróżnieniu od Horacego i swych poprzedników elegików, wielokrotnie 
używa słowa crimen, i to w rozmaitych wyrażeniach. Kilkakrotnie pojawia 
się na kartach interesujących nas utworów sformułowanie sine crimine, w od-
niesieniu zarówno do osoby (vir, homo), jak i do postępowania (mores) i życia 
w ogóle (aetas). Tak jest w Amores (I,3,13), gdzie poeta oznajmia, że został 
usidlony przez dziewczynę. Obiecuje jej stałość w miłości, bezgraniczne od-
danie i uwiecznienie jej imienia jako bohaterki jego elegii, a jednocześnie 
prosi o wzajemność mówiąc, że nie pochodzi wprawdzie ze znamienitego 
czy zamożnego rodu, ale za to jest poetą, do tego jego zalety to uczciwość, 
nieśmiałość oraz sine crimine mores, co M. Cytowska i H. Szelest oddają jako 
„nieskalany sposób życia”35. (Pomijam tutaj kwestię, czy owa łowczyni o imie-
niu Korynna to postać prawdziwa czy fikcyjna, jako zagadnienie w sposób 
wyczerpujący opracowane36). Oddając się w ręce zdobywczyni, poeta przed-
stawia się z jak najlepszej strony, maluje swój portret jako zdobyczy, której 
nie warto wypuszczać z rąk, bo taka nieskazitelna i potulna. Jedną z cech, 
która ma przekonać dziewczynę co do słuszności wyboru jest właśnie coś, 
co można by określić jako nieskazitelność moralną, nieposzlakowaną opinię 
– sine crimine mores (Amores I,3,11-14):

33 Art. 1090 § l i 2 k.p.k. Za uwagę o zbrodni występku dziękuję prof. Janowi Zabłoc-
kiemu.

34 Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, t. I, Ody i epody..., s. 447.
35 M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990, s. 428.
36 Zob. St. Stabryła, Owidiusz..., s. 60-62.
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At Phoebus comitesque novem vitisque repertor
Hinc faciunt, at me qui tibi donat, Amor,
At nulli cessura fides, sine crimine mores
Nudaque simplicitas purpureusque pudor.
[Za to Febus i Muz dziewięć, stwórca też winorośli
Świadczą na moją korzyść, i Amor, co tobie mnie dał,
Wierność też niezachwiana i bez zarzutu charakter,
Serce na dłoni i wstyd, co zlewa rumieńcem twarz]. (A.Ł.)

Febus i Muzy symbolizują tu natchnienie i twórczość poetycką, Bachus 
został zapewne powołany na świadka tego, że poeta zna umiar w spoży-
waniu alkoholu, natomiast przywołana w elegii miłosnej postać Amora nie 
wymaga komentarza. Do tego stałość w uczuciach, wspomniany „nieskalany 
sposób życia”, prostolinijność i wręcz chorobliwa nieśmiałość – oto przymioty 
idealnego amanta. Okazuje się jednak, że charakteru sine crimine nie moż-
na, niestety, przypisać Korynnie. Owidiusz skarży się na jej, jak to określa 
J. Bocheński, spaczony charakter37, m.in. w elegii III,11 b, przywodzącej na 
myśl Katullusowe wyznanie odi et amo. Utworu tego nie należy oczywiście 
brać zbyt dosłownie, gdyż i tu Owidiusz nie rezygnuje z komizmu (co widać 
chociażby w grze słów wykorzystującej związki paradygmatyczne: non pu-
duit ferre – tulisse pudet38). Poeta, którym targają sprzeczne uczucia – miłość 
pomieszana z nienawiścią do Korynny – uskarża się na swój los nieraz odtrą-
conego, a jednak na wieść o chorobie dziewczyny zapominającego o wszyst-
kich swych krzywdach, nawet o znanych z literatury światowej „wstrętnych 
zbrodniach przeciwko wierności”. Podobnie jak w elegii II,17 Owidiusz jest 
wciąż zaślepiony urodą dziewczyny, w której blasku zdaje się schodzić na 
plan dalszy jej „charakterek”, ze składającymi się nań rozmaitymi wada-
mi i przewinami, czasem ogólnymi (vitia, nequitia, mali mores, morum crimi-
na), innym razem konkretnymi, jak język kłamliwy (mendacia vanae linguae) 
i skłonność do obrażania bogów krzywoprzysięstwem (peiurati dei) (Amores 
III,11b,5-639):

Nequitiam fugio: fugientem forma reducit;
Aversor morum crimina: corpus amo.
[Przewrotność mnie odpycha, podziwiam urodę,
Mierzi mnie jej charakter, kocham ciało młode]. (A.Ś.)

37 J. Bocheński, Nazo poeta, wyd. III według pierwotnego tekstu autorskiego bez opuszczeń 
i zmian wprowadzonych przez cenzurę do wydań z lat 1969 i 1974, Warszawa 1999, s. 104.

38 Zob. K. Zarzycka-Stańczak, Nasonis tres libelli..., s. 59.
39 W wydaniu Rzymska elegia miłosna utwory 11a i 11b z III księgi Amores stanowią jedną 

elegię (11), a więc w przekładzie A. Świderkówny są to wersy 37-38.
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Tak więc poeta nie może się wyzwolić spod wpływu urody swej wy-
branki. Uroda ta zresztą zgodnie z tradycyjnym schematem elegii miłosnych 
i tu jest przeciwstawiona srogości kochanki40. Jakież to ponadczasowe i li-
teracko uniwersalne. Chciałoby się powtórzyć chociażby za udręczonym 
Lesiem Kubajkiem, „szepczącym z tragicznym wyrzutem”: „Taka piękna, 
a taka okrutna!”41

Istnieją jednak osoby, które można nazwać ludźmi sine crimine. Horacy 
używa tego sformułowania w odniesieniu do uczciwości pewnego wyzwoleń-
ca, Woltejusa Meny: [vir] sine crimine (Epistulae I,7,56), co O. Jurewicz wyjaśnia 
jako „bez zarzutu, przyzwoity człowiek”42, a J. Sękowski przekłada jako „bez 
skazy człeczysko”43, J. Czubek zaś zwyczajnie jako „dobry człowiek”44. Pro-
percjusz natomiast mówi sine crimine aetas o życiu Kornelii z rodu Scypionów, 
żony Paulusa Lepidusa, w utworze konsolacyjnym na śmierć tejże, nazwa-
nym przez uczonych regina elegiarum (Elegiae IV,11). Podmiotem mówiącym 
jest tu sama Kornelia, rozprawiająca o swym szlachetnym żywocie i prawości 
obyczajów (Elegiae IV,11,43-46)45:

non fuit exuviis tantis Cornelia damnum:
quin et erat magnae pars imitanda domus.
nec mea mutata est aetas, sine crimine tota est:
viximus insignes inter utramque facem46.
[Nie dała wam Kornelia do wstydu powodu
I godną jestem cząstką wspaniałego rodu.
Lata mnie nie zmieniły, nie żyłam inaczej -
I blask obu pochodni czystą mnie zobaczył]47. (A.Ś.)

5. „Charakterek”

Powróćmy do Owidiusza i pięknej, acz występnej Korynny. W topikę 
elegii wpisana jest ta antyteza formosa – periura, a także dura, saeva, avara, 

40 K. Zarzycka-Stańczak, Nasonis tres libelli..., s. 32.
41 J. Chmielewska, Lesio, Warszawa 2009, s. 74.
42 Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, t. I, Ody i epody..., s. 291.
43 Tamże, s. 290.
44 Horacy, Wybór poezji..., s. 276.
45 Zob. również U.C.J. Gebhardt, Sermo Iuris. Rechtssprache und Recht in der augusteischen 

Dichtung, Leiden–Boston 2009, s. 160-163.
46 Utwory Propercjusza cytowane za wydaniem Sex. Propertii Elegiarum libri IV, recens. 

M. Schuster, Lipsiae 1954.
47 Kornelia była univira – całe życie przeżyła z jednym mężem, stąd „zobaczył ją czystą” 

blask pochodni zarówno weselnej, jak i pogrzebowej.



94 Agata Łuka

a więc dziewczyna o olśniewającej urodzie jest naczyniem wszelkiego zła, 
a przynajmniej takich jego przejawów jak zdrada, nieczułość, okrucieństwo 
i pazerność. Przykładem tego może być elegia III,14. Nie trzeba dodawać, że 
i ten utwór ze zbioru Amores jest utrzymany w tonacji humorystycznej: poeta 
jest wprawdzie zdradzany, ale nie mogąc nijak wpłynąć na obyczaje Korynny 
prosi ją desperacko, by zaprzeczała zdradom, pozostawiając swe tajemnice 
za progiem alkowy (Amores III,14,17-20; 27-28; 35-36):

Hinc simul exieris, lascivia protinus omnis
Absit, et in lecto crimina pone tuo!
(...)
Indue cum tunicis metuentem crimina vultum,
Et pudor obscenum diffiteatur opus;
(...)
Tantum non oculos crimen deducis ad ipsos;
Si dubitas famae parcere, parce mihi!
[Lecz gdy stamtąd wychodzisz, niech skromność przemoże
I wszystkie winy twoje niech ukryje łoże.
(...)
Razem z suknią twarz przybierz, co od winy stroni,
Niech cię wstydliwość twoja od podejrzeń broni.
(...)
Winę swoją przed oczy mi nieomal stawiasz;
Oszczędź mnie – jeśli sama chcesz siebie osławiać]. (A.Ś.)

Jak zauważa K. Zarzycka-Stańczak, poeta apeluje wbrew zwykłym dą-
żeniom sędziego i oskarżyciela nie do odsłonięcia prawdy, lecz do jej utaje-
nia48. Znakomicie określa tę sytuację J. Bocheński: „Znam siłę fikcji, stwórz 
mi fikcję”49. Uszy na plotkę o niewierności ukochanej zamyka również, nie 
kryjąc jednakże swego cierpienia, autor czterowiersza z Corpus Tibullianum 
(IV,14, incerti auctoris):

Rumor ait crebro nostram peccare puellam:
Nunc ego me surdis auribus esse velim.
Crimina non haec sunt nostro sine facta dolore:
quid miserum torques, rumor acerbe? tace50.
[Plotkują, że me dziewczę bez mej wiedzy grzeszy,
Chciałbym raczej ogłuchnąć, niż te plotki słyszeć.

48 K. Zarzycka-Stańczak, Nasonis tres libelli..., s. 33.
49 J. Bocheński, Nazo poeta..., s. 103.
50 Utwory Tibullusa cytowane wg wydania Albi Tibulli libri quattuor, recens. L. Mueller, 

Lipsiae 1904.
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Ból mi wielki ta zdrada sprawia, trudno przeczyć.
Czemu mnie, plotko, dręczysz tak okrutnie? Ciszej...] (A.Ł.)

Co do Owidiusza i jego rad dla zakochanych, to w ogóle nie radzi się 
chwalić „wyczynami” erotycznymi, przeciwnie, zaleca powstrzymanie się 
od zwierzeń, a zwłaszcza konfabulacji na temat prywatnych podbojów. Co 
więcej, poucza, że najlepiej milczeć nawet wtedy, gdy pragnie się być wziętym 
za niedościgniony wzór bezkonkurencyjnego pożeracza serc niewieścich, 
a bogini Fama już odpowiednio zadba o interesy takiego dyskretnego gen-
tlemana (Ars amatoria II,633-634):

Corpora si nequeunt, quae possunt, nomina tangunt,
Famaque non tacto corpore crimen habet.
[Nie ma w rękach jej ciała, lecz ma dobre imię –
i już jest oskarżenie, choć ciało nietknięte]. (E.S.)

Może jeszcze kilka słów na temat przeciwstawienia formosa – periura / 
infida, które podobnie jak we wspomnianych wyżej Amores III,11 i III,14, po-
jawia się w elegii II,5. Utwór ten odmalowuje przed oczami czytelnika scenę 
z uczty, podczas której Korynna ordynarnie flirtuje z innym sądząc, że jej 
ukochany przysnął, osłabiony nieco działaniem wina. On tymczasem jedynie 
udaje, że śpi, a w trakcie skrytej obserwacji całego zajścia ze zgrozą dostrze-
ga, że ukręcił bicz sam na siebie, Korynna bowiem prowadzi flirt za pomocą 
sztuczek, których poeta sam ją nauczył (w elegii I,4 znajdziemy szczegółową 
instrukcję). Są więc tu i dyskretne znaki dawane brwiami, i ukradkowe, acz 
wymowne spojrzenia, i pisanie po stole palcem zwilżonym winem, a wszyst-
kie te zabiegi prowadzą do pocałunku. Będąc świadkiem tego postępku poeta 
pomstuje: o mihi perpetuum nata puella malum! (w. 4) – „o dziewczyno zrodzona 
na wieczną dla mnie udrękę!” (A.Ł.), jednakże ujęty widokiem spłonionego 
dziewczęcia, jak to Owidiusz, wspaniałomyślnie wybacza. Nim jednak doj-
dzie do pojednania, Korynna nasłucha się skarg i wymówek na temat swej 
płochości (ww. 5-6; 13-14):

Non mihi deprensae nudant tua facta tabellae,
Nec data furtive munera crimen habent.
(...)
Ipse miser vidi, cum me dormire putares,
Sobrius adposito crimina vestra mero.
[Nie zdradzają cię listy niezbyt dokładnie zniszczone,
Ni nowe prezenty nie świadczą o skrytym tête-à-tête.
(...)
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Myślałaś, że śpię, a ja, trzeźwy, na własne oczy widziałem,
Wasze gierki przy winku, co strugą lało się]. (A.Ł.)

Gwoli ścisłości trzeba powiedzieć, że nie tylko Owidiusz miewa poczucie 
krzywdy i niesprawiedliwości, a przy tym bywa zazdrosny, Korynna też 
potrafi wiele dokazać na tym polu, z tą tylko różnicą, że jawi się jako o wie-
le bardziej furiosa. Taką ją poznajemy np. w Amores II,7, gdzie poeta w roli 
oskarżonego – reus – usiłuje się bronić przed jej zarzutami o zdrady „na prawo 
i lewo”, ale o tym za chwilę.

Jak Owidiusz wpadł we własne sidła nauczywszy swą ukochaną sztuki 
flirtowania z kochankiem w obecności niczego nieświadomego męża, tak 
ofiarą własnych nauk (instruował, jak przechytrzyć czujnych odźwiernych) 
padł Tibullus. W elegii I,6 zastajemy go bolejącego nad losem, jaki zgotowała 
mu umiłowana Delia. Wprawdzie przyjmowanie tortur z ręki wybranki jest 
wpisane w konwencję poezji erotycznej, gdzie miłosna niewola – servitium 
amoris – niesie ze sobą udręki zarówno fizyczne, jak i psychiczne51, widać 
jednak, że ich znoszenie to niekiedy zadanie ponad ludzkie siły. Los Tibul-
lusa jest istotnie nie do pozazdroszczenia, skoro pokrzywdzony nie waha 
się szukać wsparcia u męża Delii, a nawet wyznać szczerze, że mu z nią 
rogi przyprawiał, na rozkaz Amora wszakże: Iussit Amor: contra quis ferat 
arma deos? (w. 30). Poleca się łaskawej pamięci małżonka jako jedyny stróż 
i wprost niewolnik jego żony, zazdrośnie dbający o jej reputację, byle tylko 
inni wielbiciele, którzy się w ostatnich czasach nadmiernie koło niej kręcą, 
poszli precz52 (ww. 39-42):

Tum procul absitis, quisquis colis arte capillos,
Et fluit effuso cui toga laxa sinu:
Quisquis et occurret, ne possit crimen habere,
Sit procul, aut alia stet precor ante via.
[Niech idzie w swoją stronę ten, co zawsze ma świetną fryzurę
I ten, na którym ubranie leży jak ulał – precz z nim!
A gdy ją gdzieś spotka, to lepiej – by jej nie narazić na plotki –
Niech trzyma się od niej z daleka lub z drogi niech zejdzie jej]. (A.Ł.)

Uczucie zazdrości nie jest obce i Propercjuszowi, który w elegii II,6, za-
zdrosny o Cyntię, która podobnie jak Tibullusowa Delia ma niezliczone za-
stępy wielbicieli, ku przestrodze przypomina swej kochance, że to właśnie 
zazdrość była przyczyną wojny trojańskiej i walki między Centaurami i La-
pitami. Te wycieczki mitologiczne to jedynie pretekst do tego, by ukazać 

51 Więcej na ten temat: St. Stabryła, Owidiusz..., s. 52.
52 Por. U.C.J. Gebhardt, Sermo Iuris..., s. 167.
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nieobyczajność Cyntii, a jednocześnie wstęp do dłuższego wywodu na temat 
zepsucia obyczajów w Rzymie. Dwukrotnie pada tu znamienne słowo crimen, 
raz pod adresem Romulusa, który jako inicjator bezkarnego porwania Sabi-
nek – criminis auctor (w. 19) – dał potomnym przykład rozpasania, a w innym 
miejscu na określenie rzymskich malowideł ściennych o treści erotycznej, 
działających demoralizująco na rzymskie kobiety, podczas gdy w dawnych 
czasach nie zdobiły ścian żadne zberezieństwa – tum paries nullo crimine pictus 
erat (w. 34). Słowa crimen używa Propercjusz także w elegii II,32, tym razem 
z znaczeniu „zdrada”. A chodzi o wiarołomstwo Cyntii, do której poeta zwra-
ca się z prośbą o to, by przestała go oszukiwać, a jednocześnie wyznaje, że na 
jedną czy drugą jej zdradę jest skłonny spojrzeć przez palce (ww. 1-2; 29-30):

Qui videt, is peccat; qui te non viderit ergo,
non cupiet: facti lumina crimen habent.
(...)
sin autem longo nox una aut altera lusu
consumpta est, non me crimina parva movent.
[Kto ujrzy cię, ten zgubiony, a więc kto ciebie nie zoczy,
Ten cię i nie zapragnie: winne tu są oczy.
(...)
Jeżeli jedna czy druga minęła ci noc na igraszkach,
No to co? Drobne grzeszki twe to dla mnie fraszka]. (A.Ł.)

Propercjusz posuwa się dalej, szukając usprawiedliwienia dla poczynań 
swej kochanki, ukazując je jako zrozumiałe, skoro libido szaleje od zarania 
dziejów. Przywołuje tu przykład Pazyfae i Danae, pierwszą jako inicjatorkę 
relacji seksualnej za plecami męża, drugą jako dziewicę, która nie zdołała się 
oprzeć zapałom doświadczonego uwodziciela (ww. 57-60). Wytłumaczenia 
dla chęci zdrady szuka Propercjusz również w elegii skierowanej do nieja-
kiego Linceusa, który chciał uwieść Cyntię (Elegiae II,34,21-22):

una tamen causa est, qua crimina tanta remitto,
errabant multo quod tua verba mero.
[Jedynym dla mnie powodem, by ci tę winę darować
Jest to, że się jej narzucałeś będąc pijanym w sztok]53. (A.Ł.)

Jak widać, nie ma to jak męska przyjaźń. Poeta zresztą sam wzorem wier-
ności nie był, a dowiadujemy się o tym od... zmarłej Cyntii (Elegiae IV,7), która 
ukazuje się Propercjuszowi we śnie i m.in. zapewnia o swej miłości nawet po 
śmierci. Mówi też, że przebywa wśród kobiet, które nie splamiły się zbrodnią, 
tak jak ona sama nie dopuściła się zdrady wobec Propercjusza (ww. 67-70):

53 Linceus upił się mocnym winem – merum, a nie zmieszanym z wodą, jak to było przyjęte.
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narrat Hypermestre magnum ausas esse sorores,
in scelus hoc animum non valuisse suum.
sic mortis lacrimis vitae sancimus amores:
celo ego perfidiae crimina multa tuae.
[Hypermestra o grzechu swoich sióstr nam prawi,
Gdy sama zbrodnią ręki nie chciała zakrwawić.
Łzami śmierci leczymy tak miłości ślady,
A ja ukrywam tutaj twoje mnogie zdrady...] (A.Ś.)

Mówiąc o zbrodni Danaid używa Cyntia słowa scelus, podczas gdy zdrady 
określa słowami crimina perfidiae.

6. Winy z palca wyssane

O zdradę, jak już wiemy, bywa bezlitośnie oskarżany i Owidiusz, chociaż 
zdarza się, że są to oskarżenia bezpodstawne. Dochodzi do tego, gdy do akcji 
wkracza zazdrość, ta „zielonooka bestia, która żre swe ofiary i drwi z nich 
zarazem”, będąc powodem podejrzeń i oskarżeń o wyimaginowane zdrady, 
jak to ma miejsce w Amores II,7, gdzie Owidiuszowa „samoobrona” została 
wstawiona w ramy kompozycyjne reus (...) crimina – criminis (...) reum (1-2; 
7-8; 17-18; 27-28):

Ergo sufficiam reus in nova crimina semper?
Ut vincam, totiens dimicuisse piget.
(...)
Siquam laudavi, misero petis ungue capillos;
Si culpo, crimen dissimulare putas.
(...)
Ecce novum crimen: sollers ornare Cypassis
Obicitur dominae contemerasse torum.
(...)
Per Venerem iuro puerique volatilis arcus,
Me non admissi criminis esse reum.
[Czyż wciąż oskarżać będziesz mnie o zbrodnie nowe?
Obrzydły mi już kłótnie, zwycięstwa jałowe.
(...)
Jeśli którą pochwalę, włosy chcesz wyrywać,
Jeśli natomiast zganię – to winę ukrywam.
(...)
Nowa zbrodnia: Cypassis, fryzjerka wspaniała,
Ze mną, jak jej zarzucasz, twe łoże skalała.
(...)
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Przysięgam na Wenerę, Chłopca strzały srogie:
Przyznać się do tej winy przed tobą nie mogę]. (A.Ś.)

Kochanek, przekonany zresztą o swojej racji, odpiera zarzuty zgodnie 
z regułami retoryki54. Coś jednak było na rzeczy, skoro w kolejnej elegii (Amo-
res II,8) poeta zwraca się nader poufale do Cypassis, mimo że broniąc się 
przed oskarżeniami Korynny przysięgał w wersach końcowych elegii po-
przedniej, jak pisze K. Zarzycka-Stańczak, na zmienną przecież Wenerę i na 
Amora, a ściślej jego łuk, który miota strzały dość bezładnie55.

Oskarżenia musiał odpierać i Propercjusz, któremu na dodatek czyniono 
zarzut z tego, że bezwolnie trwa w miłosnej niewoli – crimina ignavi capitis 
turpia (Elegiae III,11,1-4):

Quid mirare, meam si versat femina vitam
et trahit addictum sub sua iura virum,
criminaque ignavi capitis mihi turpia fingis,
quod nequeam fracto rumpere vincla iugo?
[Nie dziw się, że kobieta tak mną zawładnęła,
Odmieniła me życie, pod pantofel wzięła,
Wymyślasz mi: „Półgłówek!” Mówisz: „Twoja wina
Nie umieć jej powiedzieć krótko: ciao, bambina!”]. (A.Ł.)

Słowo crimina pojawia się tu jeszcze na określenie różnych grzeszków 
herosów i bogów (w. 27), zestawionych z poczynaniami Antoniusza i Kle-
opatry56.

Zmyślone przewiny – crimina ficta – pojawiają się u Propercjusza także 
w elegii III,23, gdzie oczekujący listu poeta wyraża swój żal za tabliczkami 
do pisania, które zawieruszyły się gdzieś po drodze, a może i wpadły w nie-
powołane ręce. Usiłuje odtworzyć treść wiadomości od dziewczyny, która 
nie doczekawszy się jego wizyty być może sądzi, że jego nieobecność była 
spowodowana albo odwiedzinami u innej dziewczyny, albo tym, że poeta 
podejrzewa swą ukochaną o zdradę: an tu / non bona de nobis crimina ficta 
iacis? (ww. 13-14). Synonimem wyrażenia crimina ficta jest sformułowanie 
crimina vana użyte przez Propercjusza w elegii III,15, gdzie Cyntia podej-
rzewa i bezpodstawnie oskarża kochanka o relacje z Lycinną, swoją służącą, 
która wprowadziła była poetę w arkana miłości. Poeta przypomina Cynthii 
los Dirke prześladującej Antiope, córkę Nikteusa. Dirke zapłaciła za swoje 
okrucieństwo śmiercią (ww. 11-12; 43-44):

54 K. Zarzycka-Stańczak, Nasonis tres libelli..., s. 31.
55 Tamże, s. 53.
56 Zob. również U.C.J. Gebhardt, Sermo Iuris..., s. 114.
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testis erit Dirce tam vano crimine saeva,
Nycteos Antiopen accubuisse Lyco.
(...)
at tu non meritam parcas vexare Lycinnam:
nescit vestra ruens ira referre pedem.
[Ucz się na błędach Dirke, co się mściła na córce Nikteusa
Antiope, która rzekomo z Likosem spędziła noc.
(...)
Przestań się bez powodu nad Licynną wytrząsać,
Twój ślepy gniew wciąż narasta, nie chcesz powstrzymać go]. (A.Ł.)

U Horacego z kolei pojawiają się crimina falsa (Carmina III,7,14), a więc 
oskarżenie o „niebyłe zbrodnie”57, o niepopełniony czyn, fałszywe oskarże-
nia, oczernianie niewinnego człowieka. Chodzi o „nie znającego żądz Bel-
lerofonta”58, którego Anteja bezpodstawnie oskarżyła przed swym mężem 
Proteusem o to, że młodzieniec czynił jej awanse59. Crimina falsa pojawiają się 
też w Owidiuszowym poemacie Remedia amoris (ww. 387-388):

Si mea materiae respondet Musa iocosae,
Vicimus, et falsi criminis acta reast.

Owidiusz zabezpiecza się przed zarzutami czy może odpiera już istnie-
jące oskarżenia dotyczące rzekomej nieobyczajności jego utworów, których 
tematem jest namiętność. Swą poezję ukazuje Sulmończyk jako żartobliwą, 
tłumacząc, że skoro z natchnienia Muzy traktuje podjętą tematykę z przy-
mrużeniem oka, to wygrywa ten proces. Do tego okazuje się, że Muza (ozna-
czająca jego twórczość poetycką), została oskarżona bezpodstawnie – Musa 
falsi criminis acta rea est. A. Mikołajczak rezygnuje w przekładzie z języka 
prawniczego:

„Jeśli zatem mej Muzie ton lekki przystoi,
Bezwstydu nie masz w miłosnej swawoli!60” (A.M.)

57 Przekład A. Lama (Horacy, Dzieła wszystkie..., s. 76).
58 Przeł. Józef Zawirowski, [w:] Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, t. I, Ody 

i epody..., s. 290.
59 Motyw zemsty powziętej przez kobietę zamężną, odtrąconą przez niedostępnego aman-

ta, znany jest m.in. z 39 rozdziału Księgi Rodzaju (Rdz 39), w którym zaślepiona żądzą żona 
Putyfara nastaje na Józefa, a także i z tragedii Eurypidesa – najbardziej znaną jest Hipolit uwień-
czony, dzieło poświęcone dramatowi żony Tezeusza, Fedry, która wpada w szpony namiętności 
do swego pasierba Hipolita.

60 Wszystkie fragmenty Remedia amoris w przekładzie A.W. Mikołajczaka (Publiusz Owi-
diusz Nazo, Lekarstwa na miłość...).
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Jak w powyższym fragmencie Remedia amoris Owidiusz rozprawia się 
z zarzutami określając swe poetyckie poczynania mianem falsum crimen, tak 
w Ars amatoria mówi kategorycznie: nullum crimen (Ars amatoria I,33-34):

Nos Venerem tutam concessaque furta canemus,
Inque meo nullum carmine crimen erit.
[U mnie miłość nie bywa występna, choć płocha,
ja w pieśniach nie zachęcam do łamania prawa]. (E.S.)

Jeżeli wierzyć tym zapewnieniom, to za łamanie prawa nie możemy uznać 
konszachtów kochanka z odźwiernym, którego pozyskanie jest gwarantem 
wolnego wstępu do domu kochanki, mogącej z łatwością przechytrzyć męża 
z pomocą wtajemniczonego wiernego sługi. Owidiusz z iście reżyserską ruty-
ną poucza „ochroniarza”, by nie brał do siebie skarg pilnowanej pani domu, 
która powinna dla pozoru ubolewać przed mężem nad swym losem śledzonej 
na każdym kroku. Zainscenizowanie takiej scenki uśpi czujność męża, który 
będąc świadkiem tego typu wprawek aktorskich swej połowicy, poniecha 
zapewne działań zmierzających ku temu, by stać się świadkiem jej pozamał-
żeńskiej wprawy erotycznej (Amores II,2,35-38):

Sed tamen interdum tecum quoque iurgia nectat
Et simulet lacrimas carnificemque vocet;
Tu contra obiciens, quae tuto diluat illa,
Et veris falso crimine deme fidem!
[Czasem też i na ciebie z groźnym wpadnie krzykiem
I udane łzy lejąc nazwie okrutnikiem,
Wszystkie twoje zarzuty z łatwością obali –
I prawdziwą jej winę w kłamstw zatopisz fali]. (A.Ś.)

Żaden środek nie jest jednak niezawodny, może się więc zdarzyć, że zdra-
da wyjdzie na jaw. Sam Owidiusz nie traci w takiej sytuacji zimnej krwi, dziwi 
się natomiast mężowi, robiącemu wiele hałasu o nic (Amores III,4,37-40):

Rusticus est nimium, quem laedit adultera coniunx61,
Et notos mores non satis Urbis habet
In qua Martigenae non sunt sine crimine nati
Romulus Iliades Iliadesque Remus.

61 Fragment przywodzi na myśl ustawę Oktawiana lex Iulia de adulteriis coercendis, w myśl 
której mąż przyzwalający na pozamałżeńskie stosunki swej żony mógł być oskarżony o strę-
czycielstwo. Zob. np. D. Stolarek, Adultera w świetle lex Iulia de adulteriis coërcendis, Lublin 2012, 
s. 42-43.
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[Gburem jest mąż, gdy żony niewierność go zraża,
Nie zna Miasta zwyczajów, nie chce na nie zważać.
Wszak Remus i Romulus także nie bez winy,
Z Ilii się tu zrodzili, sławne Marsa syny]. (A.Ś.)

Pamiętamy jednak, jak sam poeta błagał Korynnę, by ukrywała przed 
nim swe zdrady, a nawet konsekwentnie im zaprzeczała. Potrafi zrozumieć 
sytuację zdradzanego męża, odradza więc „gorylowi” uprzejme donoszenie, 
że pani ma kochanka (Amores II,2,51-52):

Crede mihi, nulli sunt crimina grata marito,
Nec quemquam, quamvis audiat, illa iuvant.
[Żaden mąż nie chce wiedzieć o grzechach swej żony,
Wierz mi, jest mu niemiło, choć słucha zmuszony]. (A.Ś.)

W innym miejscu czytamy (Ars amatoria II,385-386):

Hoc bene conpositos, hoc firmos solvit amores;
Crimina sunt cautis ista timenda viris.
[Zdrada nawet uczucia silne, trwałe złamie,
więc mąż ostrożny winien być nią przerażony]. (E.S.)

Jak nie zaszkodzi pozyskać odźwiernego, tak dobrze jest wkraść się w ła-
ski pokojówki swej wybranki, by zapewnić sobie dyskrecję. Należy jednak 
w nawiązywaniu takich relacji zachować zdrowy rozsądek (Ars amatoria I,389-
390):

Aut non rem temptes aut perfice! tollitur index,
Cum semel in partem criminis ipsa venit.
[Nie uwodź pokojówki lub uwiedź skutecznie!
Nie wyda cię, kto w zbrodni jest twym towarzyszem]. (E.S.)

Opuśćmy na chwilę dom, w którym jesteśmy świadkami ciągłych po-
tajemnych schadzek i zajrzyjmy tam, gdzie można usłyszeć słowo crimen 
w znaczeniu prawniczym. Pojawia się ono np. w Amores III,9 w odniesieniu 
do oskarżeń wobec elegika Korneliusza Gallusa, który jako prefekt Egiptu 
popadł w niełaskę Oktawiana, a po tym jak senat wytoczył mu proces, poeta 
popełnił samobójstwo. Owidiusz używa tu znanego nam już sformułowania 
falsum crimen oznaczającego fałszywe oskarżenie pod adresem Gallusa: si 
falsumst temerati crimen amici (w. 63). U Horacego z kolei słowo crimen poja-
wia się w prawniczym znaczeniu „zbrodnia, zabójstwo” (Sermones II,3) przy 
okazji wzmianki o kimś, kto zabił kobietę, po czym popełnił samobójstwo. 
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Mordercę można oskarżyć go o zabójstwo – scelus, a jednocześnie uwolnić 
od oskarżenia – crimen, uznając jego czyn za zbrodnię w afekcie: commotae 
crimine mentis / absolves hominem et sceleris damnabis eundem (ww. 278-279).

7. Miłość u wód

Crimen w znaczeniu „zabójstwo” występuje i u Propercjusza w elegii III,18 
mówiącej o zbrodni, jakiej na Marcellusie, siostrzeńcu i zięciu Oktawiana 
dokonał... kurort Baje (ww. 7-8):

at nunc, invisae magno cum crimine Baiae,
quis deus in vestra constitit hostis aqua?
[A teraz, Baje obmierzłe z powodu waszego przestępstwa,
Jakiż to wrogi bóg w waszej wodzie się skrył?] (A.Ł.)

Tak oto miast w bajańskich, Marcellus zanurzył się w wodach styksowych. 
U Propercjusza kurort ten w ogóle cieszy się złą sławą. Poeta poświęcił mu 
elegię I,11, będącą litanią obaw o cnotę Cyntii narażoną na szwank w tym 
uzdrowisku, którego gorące źródła, sprzyjający wypoczynkowi klimat i ma-
lownicze krajobrazy dają asumpt do rozwiązłości. Wyjawiwszy kuracjuszce 
swe obawy (wśród nich te dotyczące swego miejsca w jej sercu) nawołuje do 
powrotu, nie szczędząc Bajom przekleństwa na koniec (ww. 27-30):

tu modo quam primum corruptas desere Baias:
multis ista dabant litora discidium,
litora quae fuerant castis inimica puellis:
ah, pereant Baiae, crimen Amoris, aquae!
[Tylko czym prędzej porzuć Baje, to źródło zepsucia,
Były one przyczyną wielu rozterek nie raz.
To nie jest odpowiednie miejsce dla dziewcząt uczciwych,
A niechby przepadły Baje, występnej miłości zdrój!]. (A. Ł.)

Inaczej sprawa Bajów wygląda u Owidiusza: zachwala je jako wymarzone 
miejsce miłosnych łowów (Ars amatoria I,255-258):

Quid referam Baias praetextaque litora Bais
Et, quae de calido sulpure fumat, aquam?
Hinc aliquis vulnus referens in pectore dixit:
„Non haec, ut famast, unda salubris erat.”
[Pytasz o kurort Baje? Bajeczne wybrzeże,
gdzie dym z siarki nad wodą kładzie się kobiercem.
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Ktoś poczuł tam grot w piersi, więc zdziwił się szczerze:
„Mówią, że samo zdrowie, a szkodzi na serce”]. (E.S.)

Owidiusz zapewne zgodziłby się z poetą, który w dwa tysiące lat później 
skwituje: „Miłość u wód, miłość u wód nie powinna wzbudzać sensacji. / 
Miłość u wód, miłość u wód jest po prostu częścią kuracji”62. W takim świetle 
obawy ukochanego Cyntii wydają się niedorzeczne. W każdym razie, gdy 
Propercjusz drży przed wyimaginowanym rywalem, Owidiusz uczy, jak sobie 
poradzić z realnym – mężem bądź kochankiem swej bogdanki. Przede wszyst-
kim lepiej jest mu przytakiwać, pochlebiać i karmić jego poczucie wartości, niż 
popaść z nim w konflikt. Niezrównane poczucie humoru! Narzucają się tu sło-
wa jednej z piosenek J. Przybory, w której absztyfikant zamężnej pani słyszy 
jej prośbę: „Bądź dobry i dla męża! Dla męża serce miej! / Miłości nie zawężaj 
do sprawy twej i mej”63. Według Owidiusza nie należy jednak przesadzić z tą 
serdecznością, bo może się to na oponencie zemścić (Ars amatoria I,585-588):

Tuta frequensque viast, per amici fallere nomen;
Tuta frequensque licet sit via, crimen habet.
Inde procurator nimium quoque multa procurat,
Et sibi mandatis plura videnda putat.
[Zwieść pod maską przyjaźni – droga pewna, stara,
lecz choć pewna i stara, wiedzie do niesławy;
zwykle taki przyjaciel za bardzo się stara,
zadba o wszystko, nawet o intymne sprawy]. (E.S.)

A co, jeżeli zakochany jest nieświadomy, że ma rywala? Do takiej sytuacji 
dochodzi w Corpus Tibullianum (Lygdami aliorumque elegiae III,4), mąż oczy-
wiście dowiaduje się ostatni. I choć to sam Apollo oznajmia mu, że ukocha-
na żona potajemnie wzdycha do innego, poeta nie chce w to wierzyć. Na 
szczęście to tylko sen. Już na jawie udręczony małżonek wykrzykuje, że nie 
wierzy w ten koszmar, słowem crimen określając kryjący się w sercu małżonki 
podstęp: chęć nawiązania romansu (82-84):

A ego ne possim tanta videre mala!
Nec tibi crediderim votis contraria vota
nec tantum crimen pectore inesse tuo.
[Och, gdyby ominęły mnie te złe koszmary!
Że od marzeń mych inne są twoje marzenia,
Że zbrodnię nosisz w sercu twym, nie dałbym wiary]. (J.S.)

62 Miłość u wód A. Marianowicza znana jest jako tekst piosenki z muzyką J. Wasowskiego.
63 J. Przybora, Piosenki prawie wszystkie, Warszawa 2007, s. 219.
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8. Crimen rugarum

Do kolekcji wielu znaczeń słowa crimen dorzućmy jeszcze jedno – może 
ono mianowicie oznaczać skazę na urodzie. Tak jest np. w elegii Owidiusza 
nazwanej „katechizmem stręczycielki”64 (Amores I,8). Ukazana tu sytuacja 
ma rodowód komediowy, podobnie więc jak tam, tak i tutaj monolog rajfurki 
ukazuje rywalizację konkurenta zamożnego (dives amator) z gorzej sytuowa-
nym (pauper amator). Poeta podsłuchał, jak rajfurka o mówiącym imieniu 
Dipsas (z gr. „spragniona”, ale też „nienasycona”) radzi Korynnie, by, jak to 
określił A. Asnyk, „poślubiła worek ze złotem, dawszy odkosza poecie”. Stara 
pijaczka każe dziewczynie pozbyć się skrupułów ostrzegając ją, że jedyne, co 
przez to zyska, to uciążliwe zmarszczki – de rugis crimina multa (ww. 45-46):

Has quoque, quae frontis rugas in vertice portant,
Excute: de rugis crimina multa cadent.
[A myśli, które marszczą twoje gładkie czoło,
Odpędź precz, bo mieć zmarszczki będzie niewesoło]. (A.Ś.)

Dalej stręczycielka radzi, by nie zważać na pochodzenie potencjalnego 
kochanka, ale wyłącznie na jego wydolność finansową. Jeżeli da się go do-
statecznie złupić, dobra nasza! Dipsas poucza, że hojnego wielbiciela nie 
dyskwalifikuje nawet niewolnicze pochodzenie – w takiej sytuacji nie jest ono 
żadną przewiną – crimen inane. Co tam drzewo genealogiczne konkurenta! 
Niech będzie ostatnim przybłędą, byle tylko miał wypchany portfel (ww. 
63-66):

Nec tu, siquis erit capitis mercede redemptus,
Despice: gypsati crimen inane pedis.
Nec te decipiant veteres circum atria cerae:
Tolle tuos tecum, pauper amator, avos!
[I tego, co swą wolność kupił, nie miej za nic,
Nóg gipsem naznaczonych też nie trzeba ganić.65

Nie dbaj o maski z wosku, które zdobią ścianę,
Niech zabiera swych przodków ubogi kochanek!]. (A.Ś.)

Owidiusz nie tylko tutaj mówi z obrzydzeniem o żądzy zysku, która 
zatruwa miłość, wspomina o tym również w Ars amatoria. Mianem crimen 

64 Zob. Rzymska elegia miłosna..., s. 104.
65 „Niewolnikom importowanym spoza Italii malowano nogi gipsem; tu użyty jest ten 

zwrot w znaczeniu ogólnikowym, dla zaznaczenia niewolniczego pochodzenia.” (Rzymska 
elegia miłosna..., przypis do w. 64 elegii I 8, s. 107).
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określa działania tych, kórzy obdarowują ukochaną licząc chytrze na zysk, 
ponieważ polują na spadki i zapisy testamentowe (Ars amatoria I,271-272):

Turpiter his emitur spes mortis et orba senectus.
A, pereant, per quos munera crimen habent!
[Niektórzy tak kupują zapis w testamencie;
to wstrętne – niech więc ginie, kto tak dary splamił!]. (E.S.)

Crimen rugarum to jeszcze jedno obok de rugis crimina wyrażenie ze sło-
wem crimen w znaczeniu „kosmetyczno-estetycznym”. Słyszymy je, gdy 
Owidiusz usiłuje przemówić do rozsądku Korynnie, która usunęła ciążę 
(Amores II,14). Słowo crimen nie pada tu w odniesieniu do aborcji, jakbyśmy 
się, popełniając anachronizm, spodziewali66, a oznacza – w wyrażeniu cri-
men rugarum – zmarszczki (czy raczej rozstępy) jako powód do zmartwień, 
kompleksy z powodu brzucha, który po ciąży może nie wyglądać już tak, jak 
dawniej67. Poeta wyraża zachwyt życiem, istnieniem, w swej argumentacji 
przywołując przykłady matek zarówno ze świata bogów, jak i ludzi, a także 
wspominając własną matkę i matkę Korynny, po czym zadaje dziewczynie 
sarkastyczne pytanie (ww. 7-8):

Scilicet, ut careat rugarum crimine venter,
Sternetur pugnae tristis harena tuae?
[No pewnie! By nie mieć na brzuchu szpecących blizn i rozstępów,
Żałosnym polem walki uczynisz ciało swe?]. (A.Ł.)

9. Crimen Amoris

Przesadne starania o atrakcyjną powierzchowność pojawiają się i w Ars 
amatoria. Wśród rad dla kochanków umieszcza Owidiusz i taką, by w stara-
niach o pozyskanie przychylności niewiast nie ufali wyłącznie swemu wy-
glądowi zewnętrznemu (II,109-112):

Sis licet antiquo Nireus adamatus Homero,
Naiadumque tener crimine raptus Hylas,
Ut dominam teneas nec te mirere relictum,
Ingenii dotes corporis adde bonis!

66 Zwięźle wyjaśnia to zagadnienie M. Jońca, Aborcja w prawie Rzymu i wczesnego średnio-
wiecza, „Edukacja Prawnicza” 2012, nr 10, s. 46-47.

67 Crimen rugarum jako zniekształcenie figury przebytą ciążą wymienia też M.H. Dyja-
kowska, Prawo rzymskie..., s. 41-42.
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[Choćbyś był jak Nireus, co go Homer sławi,
lub jak Hylas, którego zgraja nimf porwała,
jeśli nie chcesz się zdziwić, kiedy cię zostawi,
musisz łączyć zalety i ducha i ciała]. (E.S.)

Tak uzbrojonym można śmiało wyruszać na podbój Rzymu. Owidiusz 
sam chętnie przyznaje się do instynktu łowcy, nazywając to winą – crimina, 
o ile winą jest umiłowanie wszystkich kobiet bez wyjątku (Amores II,4,1-4):

Non ego mendosos ausim defendere mores
Falsaque pro vitiis arma movere meis.
Confiteor, siquid prodest delicta fateri;
In mea nunc demens crimina fassus eo.
[Nie zamierzam się, bynajmniej, tu usprawiedliwiać,
Ni wybielać, jak niejeden czyni hipokryta,
W pierś się biję, jeśli to się na coś komuś przyda –
Jeśli miłość jest przestępstwem, to jestem bandyta]. (A.Ł.)68

Inaczej do zagadnienia podchodzi Propercjusz, zapatrzony jedynie 
w swoją panią (Elegiae II,30b,11-12):

una contentum pudeat me vivere amica?
hoc si crimen erit, crimen Amoris erit.69

[Czy to powód do wstydu, że chcę mieć jedną dziewczynę?
Jeżeli jest to zbrodnią, zbrodnią Amora to jest]. (A.Ł.)

Propercjusz nie lubi, gdy ktoś próbuje odciągnąć go od jego jedynej, a zainte-
resować innymi dziewczętami. W elegii I,4 o takie niekoleżeńskie zabiegi oskar-
ża Bassusa. Crimen to tutaj „podstęp, knowania, podstępna gra” (ww. 17-20):

non inpune feres: sciet haec insana puella,
et tibi non tacitis vocibus hostis erit,
nec tibi me post haec committet Cynthia nec te
quaeret; erit tanti criminis illa memor.
[Bezkarnie ci nie ujdzie! Dziewczyna się dowie,
A nienajgorzej umie dokuczyć wrogowi.
Nie puści mnie do ciebie ani się nie zgodzi,
Byś przyszedł do niej. Będzie pamiętać, żeś zbrodzień!]. (A.Ś.)

68 Całościowy przekład tej elegii w: A. Łuka, Przekładnia, czyli jak spolszczyć łacinę, Lublin 
2012, s. 121.

69 Więcej na temat crimen Amoris pisze U.C.J. Gebhardt, Sermo Iuris..., s. 157-160.



108 Agata Łuka

O swej wierności potrafi mówić i Owidiusz. W elegii II,17 zapewnia Ko-
rynnę, że zawsze będzie jego jedyną muzą, a on jej oddanym sługą – ani 
jedno, ani drugie nie przyniesie jej ujmy, wbrew temu, co o tym sądzi oto-
czenie70 (II,17,25-26):

Non tibi crimen ero, nec quo laetere remoto:
Non erit hic nobis infitiandus amor.
[Miłość moja ci wstydu nie przyniesie zgoła,
Będziesz mogła ją wyznać nie schylając czoła]. (A.Ś.)

10. Crimina deorum

Oddanie Owidiusza widać i w stylizowanej na protremptikon elegii II,11. 
Korynna wyjeżdża, on tęskni i drży o bezpieczeństwo swej muzy (Amores 
II,11,35-36):

Vestrum crimen erit talis iactura puellae,
Nereidesque deae Nereidumque pater.
[Jeśli krzywda się stanie tak ślicznej dziewczynie,
Twój to grzech, o mórz królu, i wasz, mórz boginie!]. (A.Ś.)

Crimen jako „powód do oskarżenia” wymienia też Propercjusz, prosząc 
Jowisza o uzdrowienie ukochanej (II,28a,1-2):

Iuppiter, affectae tandem miserere puellae:
tam formosa tuum mortua crimen erit.
[Jowiszu, zlitujże się nad moją kochaną dziewczyną;
Gdy umrze taka ślicznotka, winny tu będziesz ty]. (A.Ł.)

Crimen to tutaj wina, zabójstwo, a przynajmniej przyzwolenie na śmierć 
dziewczyny, podczas gdy w innym wersie to samo słowo w wyrażeniu crimi-
na caeli oznacza zmianę pogody powodującą pogorszenie stanu zdrowia, obok 
culpa ardoris czyli winy upału oraz sanctos non habuisse deos, a więc obrazy 
bogiń poprzez chełpienie się swoją urodą, a może i równanie się z Wenerą, 
Ateną czy Junoną (ww. 7-8):

sed non tam ardoris culpa est neque crimina caeli
quam totiens sanctos non habuisse deos.

70 Zob. też U.C.J. Gebhardt, Sermo Iuris..., s. 120.
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[Lecz to nie wina upału czy drastycznej zmiany pogody,
A raczej tego, że często nie szanuje się bóstw]. (A.Ł.)

Crimen jako zbrodnia, śmierć zdana przez bóstwo występuje również 
w Remedia amoris. I tu znowu pojawia się Amor jako główny winowajca. Owi-
diusz próbuje rozmówić się z nim dyplomatycznie, prosząc, by nie stosował 
drastycznych metod podczas właściwych mu działań, ewentualnie chwilowe 
rozdzielenie, wyczekiwanie na progu, przysłowiowe „całowanie klamki”71. 
Zadaniem Kupidyna jest dopilnować, by nikt nie umierał z miłości, a gdyby 
nawet jeden czy drugi zakochany się popłakał, bo spotykała go wzgarda albo 
zdrada, nie powinno to niepokoić skrzydlatego bóstwa (ww. 37-40):

His lacrimis contentus eris sine crimine mortis:
Non tua fax avidos digna subire rogos.
Haec ego; movit Amor gemmatas aureus alas
Et mihi „propositum perfice” dixit „opus”!
[Łzy te miłe ci będą, nikt także nie powie,
Że podpalałeś stosy pogrzebowe.
Gdy wyrzekłem te słowa, Kupido skrzydlaty,
„Pisz dalej” – rzecze – „twórz swe poematy”]. (A.M.)

W ten oto sposób pouczony o swej bezkarności Amor udziela Owidiu-
szowi licencji na prowadzenie działalności literackiej.

11. Crimina redefinita

W Remedia amoris słowo crimen występuje we fragmentach, w których 
Owidiusz zaleca chcącemu się odkochać, by obrzydzał sobie dziewczynę 
starając się nawet jej zalety uznać za wady (ww. 323-324; 327-328):

Et mala sunt vicina bonis; errore sub illo
Pro vitio virtus crimina saepe tulit.
(...)
Turgida, si plenast, si fuscast, nigra vocetur;
In gracili macies crimen habere potest.
[Granica między wadą a zaletą cienka,
Często więc cnota za grzech bywa wzięta.
(...)

71 F.O. Copley, Exclusus amator. A Study in Latin Love Poetry, Medison 1956, s. 82-83. Więcej 
o paraklausithyronie na s. 70-90.
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O pulchnej powiedz tłusta, o szczupłej, że chuda,
Śniadą porównaj do czarnego luda]. (A.M.)

Różne są sposoby na to, by wydrzeć z serca miłość, na każdego zresztą 
działają inne środki (ww. 427-428):

Quo tua non possunt offendi pectora facto,
Forsitan hoc alio iudice crimen erit.

A zatem co dla jednego nie jest nawet wykroczeniem, przez innego sę-
dziego zostanie uznane za przestępstwo. A. Mikołajczak i w tym miejscu 
rezygnuje w przekładzie z języka prawniczego:

„Co według ciebie ujmy nie czyni kobiecie,
To dla drugiego najgorsze na świecie”.

Owidiusz przestrzega jednak przed zrywaniem relacji pod wpływem, 
mówiąc językiem dzisiejszej psychologii, negatywnych emocji – takiej posta-
wie nie szczędzi poeta miana scelus (w. 655). Nie godzi się, by dwoje ludzi, 
którym na sobie zależało, rozstawało się w nienawiści (ww. 655-659). Jeżeli 
chodzi o porady w tym względzie dla pań, to w Ars amatoria, udzieliwszy im 
rozlicznych rad dotyczących dbałości o urodę, strój i ogólnie image, a także 
rozwijania talentów muzycznych, śpiewaczych i tanecznych, preceptor amoris 
zaleca im także rozwagę i opanowanie podczas gier towarzyskich. Trzeba 
umieć przegrywać – mówi poeta – nie przystoi się pieklić, czyniąc swą po-
rażkę pretekstem do wymówek i „wygarniania” ukochanemu za wszystkie 
czasy (Ars amatoria III,373-376; 379-380):

Ira subit, deforme malum, lucrique cupido,
Iurgiaque et rixae sollicitusque dolor:
Crimina dicuntur, resonat clamoribus aether;
Invocat iratos et sibi quisque deos.
(...)
Iuppiter a vobis tam turpia crimina pellat,
In quibus est ulli cura placere viro.
[Zjawia się gniew, co szpeci, żądza zysku, zwada,
gorzki żal, oskarżenia o coś bardzo złego;
powietrze na te krzyki krzykiem odpowiada –
każdy woła, że Olimp gniewa się na niego.
(...)
Niech od tych zbrodni Jowisz uchronić was raczy –
to nie sposób, by zdobyć męskie uwielbienie!]. (E.S.)
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A jest tych sposobów niemało. Można na przykład pokazywać się pu-
blicznie, przechadzać w miejscach ludnie odwiedzanych, co zwiększa szanse 
na bycie oglądaną przez wielu mężczyzn, spośród których jeden może się 
okazać tym właściwym. Należy jednak wystrzegać się różnych typków spod 
ciemnej gwiazdy (Ars amatoria III,453-456):

Sunt quoque non dubia quaedam mala nomina fama:
Deceptae a! multi crimen amantis habent.
Discite ab alterius vestris timuisse querelis:
Ianua fallaci ne sit aperta viro!
[Są też tacy, do których przylgnęła zła sława:
na wielu ciąży zbrodnia przeciw ukochanej.
Niech skargi innych będą ostrzeżeniem dla was,
by dla oszusta zawsze mieć zamkniętą bramę]. (E.S.)

By uczynić panie nieczułymi na zaklinania poszukiwaczy łatwych przy-
gód, przytacza przykłady dramatów miłosnych, m.in. Fillis opuszczonej 
przez Demofonta, który obiecał wprawdzie powrócić, lecz słowa nie dotrzy-
mał. Dziewczyna dziewięciokrotnie chodziła do portu wypatrywać okrętu 
ukochanego, a nie doczekawszy się, powiesiła się z rozpaczy. Przy okazji tej 
przestrogi wspomniany został Tezeusz, który nawiązawszy romans z Ariadną 
czmychnął, gdy dziewczynę zmorzył sen (Ars amatoria III,459-460):

Et tibi, Demophoon, Thesei criminis heres,
Phyllide decepta nulla relicta fides.
[Nie wzbudzi wiary dziedzic zbrodni Tezeusza,
Demofont, bo Filidę umiał zwieść boleśnie]. (E.S.)

Owidiusz przywołuje postaci mitologicznych kochanek również w innym 
kontekście, a mianowicie pouczając, jak zwieść czujne oko męża stojącego na 
straży cnoty swej połowicy, czy też jak przechytrzyć strażnika, którego tenże 
przy niej postawił (Ars amatoria III,631-632):

Adfuit Acrisio servandae cura puellae:
Hunc tamen illa suo crimine fecit avum.
[Ojciec nie spuścił z oka Danae na chwilę,
a jednak został dziadkiem z woli swojej córki]. (E.S.)

Mówiąc illa suo crimine poeta przypisuje Danae aktywną rolę w oszukaniu 
pilnującego jej ojca. Niewinną Danae podszedł potężny Mars, więc Owidiusz 
pozwala nam przymknąć oko na jej crimen. Propercjusz nie jest już tak wspa-
niałomyślny, piętnując crimina mitologicznych kochanek i głosząc na doda-
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tek, że namiętność kobieca jest silniejsza niż męska i nie da się jej okiełznać 
(Elegiae III,19). Ma o tym świadczyć erotyczna perwersja Pazyfae, Tyro, Scylli, 
Klitajmestry, Medei i Myrry. Tej ostatniej nie szczędzi Propercjusz etykietki 
crimen, mówiąc o niej: crimen et illa fuit72 (w. 15). Ciekawe, że pornograficzne 
wybryki znanych z mitologii panów poeta dyskretnie pomija milczeniem. 
Podobnie jak kolega po fachu o Myrrze, powie Owidiusz o przesławnym 
romansie Heleny, niemniej z, nomen omen, nobilitującym zajście epitetem – 
nobile crimen. Czyni to przy okazji zestawienia własnej twórczości z dziełem 
swego przyjaciela Emiliusza Makra, epika (Amores II,18,35-38):

Nec tibi, qua tutum vati, Macer, arma canenti
Aureus in medio Marte tacetur Amor:
Et Paris est illic et adultera, nobile crimen,
Et comes extincto Laudamia viro.
[I w twym dziele, choć wojny opiewasz, Macerze,
W zgiełku walk złoty Amor także głos zabierze:
Jest tam Parys, Helena, zdrajczyni wspaniała,
Laodamia, co umrzeć razem z mężem śmiała]. (A.Ś.)

A i ekscesy Pazyfae, matki Minotaura, wspomina Owidiusz, wymieniając 
to crimen przy okazji opowieści o ucieczce Dedala z Krety, tym razem już bez 
pochwał (Ars amatoria II,23-24):

Daedalus ut clausit conceptum crimine matris
Semibovemque virum semivirumque bovem.
[Zamknąwszy w labiryncie owoc namiętności,
tego człowieka-byka czy byka-człowieka]. (E.S.)

Do grona kobiet, które splamiły się zbrodnią pod wpływem uczucia dołą-
cza również Tarpeja. Jej czyn jest jednak o wiele bardziej haniebny, niż zdradki 
i kłamstewka zakochanych kobiet, gdyż jest nim zdrada ojczyzny. Propercjusz 
każe jej samej mówić o tym niewybaczalnym postępku (Elegiae IV,4,43-44):

quantum ego sum Ausoniis crimen factura puellis,
inproba virgineo lecta ministra foco!
[Dziś dziewczęta auzońskie zhańbi moja zbrodnia:
Bezwstydną jestem służką dziewiczego ognia!]. (A.Ś.)

Takiego crimen nie wybaczyłby zapewne nawet Owidiusz. W innych oko-
licznościach jednakże z właściwą sobie szlachetnością rozgrzesza zaślepienie 

72 O użyciu tej frazy w testimoniach zob. U.C.J. Gebhardt, Sermo Iuris..., s. 155-156.
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uczuciem, tak jak to się dzieje w przypadku bogini Ceres, choć nie jest to 
całkiem bezinteresowne (Amores III,10). Nie mogąc bowiem pogodzić się 
z koniecznością rozłąki z Korynną spowodowanej zbliżającym się świętem 
Cerery, poeta wyznaje, że liczy na życzliwość i wyrozumiałość bogini, która 
przecież sama zapłonęła namiętnością do zwykłego śmiertelnika. Przypomina 
jej romans z Jazjosem (Jazjonem) podczas pobytu na Krecie, zapewniając, 
że Kreteńczycy mogą o tym zaświadczyć, a pewnie i sama „winowajczyni” 
nie zaprzeczy – fassuram Cererem crimina nostra puto (w. 24). Przypomnijmy, 
że z tego przygodnego romansu narodził się Plutos, bóg bogactwa. Rozłąkę 
z ukochaną ukazuje Owidiusz także w Amores III,6. Oto zastajemy go nad 
brzegiem wezbranego od topniejących śniegów strumienia, który odgradza 
poetę od Korynny, podczas gdy on spieszy się na rendez-vous. Będąc w roz-
terce, prosi wzburzone wody o wyrozumiałość, dla przykładu przywołując 
rozmaite rzeki, które z miłości, jak powiadają, potrafiły zmienić bieg, a nawet 
ogrzać swe wody. Zwraca się przy tym z przekąsem do wodnej przeszkody 
(ww. 83-84):

Te quoque credibilest aliqua caluisse puella;
Sed nemora et silvae crimina vestra tegunt.
[Możliwe, że i ciebie rozpaliła jakaś dziewczyna,
Ale gaje i lasy skutecznie kryją was]. (A.Ł.)

Strumień pozostaje jednak głuchy na prośby poety, za co spotykają go 
złorzeczenia.

12. Ja się boję sama spać

Najczęściej usprawiedliwianym romansem jest u Owidiusza relacja żony 
Menelaosa, Heleny, z Parysem. Jak bez komentarza dotyczącego motywów 
czynu w tej głośnej sprawie nie mogłyby się obyć elegie miłosne, tak i Sztuka 
kochania byłaby niepełna bez wzmianki o przyczynie wojny trojańskiej (Ars 
amatoria II,369-372):

Quid faciat? vir abest, et adest non rusticus hospes,
Et timet in vacuo sola cubare toro.
Viderit Atrides: Helenen ego crimine solvo;
Usast humani commoditate viri.
[No bo cóż miała robić, gdy mąż z dala od niej,
a obok gość światowiec? Bała się spać sama!
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Atrydo, nie oskarżę Heleny o zbrodnię:
skorzystała z grzeczności uprzejmego pana]. (E.S.)

Helenę wspomina Owidiusz również w innych okolicznościach, a miano-
wicie uspokajając obawy panów zaniepokojonych tym, że poeta zdecydował 
się poświęcić płci pięknej trzecią księgę swego poradnika sztuki erotycznej. 
Wyznaje bowiem, że zwycięstwo odniesione nad bezbronnymi, nieświado-
mymi kobietami pozostawionymi na pastwę odpowiednio przeszkolonych 
mężczyzn to po prostu hańba. I choć panowie, czując się w takiej sytuacji 
zagrożeni, mogą się zżymać na wieszczą chęć oświecania i tak przebiegłych 
i zdradzieckich – w ich odczuciu – pań w zakresie kunsztu miłosnego, Owi-
diusz uspokaja (Ars amatoria III,9-12;15-16):

Parcite paucarum diffundere crimen in omnes;
Spectetur meritis quaeque puella suis!
Si minor Atrides Helenen, Helenesque sororem
Quo premat Atrides crimine maior habet,
(...)
Est pia Penelope lustris errante duobus
Et totidem lustris bella gerente viro.
[Za grzech kilku nie każcie wszystkich posądzeniem
każda według swych zalet wymaga oceny.
Choć miał młodszy Atryda coś przeciw Helenie,
a starszy też zarzucał coś siostrze Heleny,
(...)
to jednak Penelopa była wierna, prosta,
a mąż dziesięć lat walczył, wracał – drugie tyle]. (E.S.)

Panowie nie powinni więc mierzyć wszystkich kobiet miarką Heleny, ani 
też sądzić... po sobie; na poparcie tego wniosku powołajmy się na autorytet 
Owidiusza (Ars amatoria III,31-32):

Saepe viri fallunt, tenerae non saepe puellae
Paucaque, si quaeras, crimina fraudis habent.
[Często zwodzi mężczyzna, nieczęsto – dziewczyna:
choćbyś chciał, to niewiele oskarżysz o zdradę]. (E.S.)

A co do zdrady, to w Ars amatoria znajdziemy różne zalecenia, a jedno 
z nich, to „nie iść w zaparte”. Wprawdzie w innym miejscu Owidiusz radził, 
by nie rozgłaszać swoich podbojów, ale skoro już zostało się wykrytym, to 
najlepiej się przyznać. Przy odrobinie szczęścia kochanek może na tym na-
wet skorzystać, zdrada bowiem wzbudza zazdrość, a ta z kolei zatrzymuje 
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na dłużej Amora, który zazwyczaj nie może usiedzieć w miejscu (II,427-428; 
445-446; 449-450):

Qui modo celabas monitu tua crimina nostro,
Flecte iter, et monitu detege furta meo!
(...)
Fac timeat de te tepidamque recalface mentem;
Palleat indicio criminis illa tui.
(...)
Quae, simul invitas crimen pervenit ad aures,
Excidit, et miserae voxque colorque fugit!
[Jeśli zdołałeś ukryć występek, jak uczę,
to uczę też: zmień drogę i ujawnij zdradę.
(...)
Więc niechaj drży o ciebie. Rozpal chłodną głowę.
Na wieść o twojej zdradzie niech blednąć zaczyna.
(...)
Gdy dojdzie do jej uszu, żeś ją tak znieważył,
traci głos i przytomność, blednie, nieszczęśliwa]. (E.S.)

Podsumowanie

Owidiusz często używa słowa crimen, częściej niż współcześni mu Horacy, 
Tibullus i Propercjusz razem wzięci. Być może dlatego, że ukazuje miłość 
trochę inaczej, niż poprzednicy, którzy główną uwagę skupiali na kochance, 
poddawali się bezwzględnie swym kobietom, a ich różne wady i gierki uzna-
wali za oczywisty i nieodzowny element niewoli miłosnej (servitium amoris). 
U Owidiusza na pierwszy plan wysuwa się jego własna „kronika wypadków 
miłosnych”, czyli amores właśnie, a składa się na nią nie tylko obmyślanie 
sposobów dotarcia do serca ukochanej, szukanie sposobności schadzki czy 
potajemne spotkania, ale i postęp, kłamstwo, kłótnie, podejrzenia o niewier-
ność czy wreszcie zdrada. Wszystkie te zjawiska można wrzucić do worka 
z etykietą crimen, z którego Sulmończyk dowolnie czerpie. A nawet jeżeli 
uznamy, że wyszydza przy tym ustawy Oktawiana, to musimy przyznać, 
że pisze o tym z pomysłowością godną autorów tekstów kabaretowych pod 
peerelowską cenzurą. Piewcą Oktawianowych ustaw jest za to Horacy, cie-
kawe jednak, że wprawdzie sam jako bezżenny obywatel powinien podlegać 
sankcjom jednej z ustaw princepsa, jednak o tym w swej poezji nawet się nie 
zająknął. Na temat „naprawczego” prawodawstwa Oktawiana nie wypowia-
da się natomiast Tibullus, chociaż przecież wielokrotnie, podobnie jak Horacy, 
ubolewa nad upadkiem rzymskich obyczajów i tęskni za czasami złotego 
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wieku. Propercjusz dla odmiany cieszy się ze zniesienia prawa73, które mo-
głoby go zmusić do porzucenia Cyntii i poślubienia „porządnej” dziewczyny, 
jednakże nie padło przy tej okazji słowo crimen, a tylko lex (Elegiae II,7,1). Owi-
diusz natomiast używa słowa crimen kilkadziesiąt razy, ale tylko kilkakrotnie 
w znaczeniu stricte prawnym. Poza tym z lubością żongluje jego znaczeniami, 
używając go bądź to samodzielnie, bądź to w różnych wyrażeniach, np. cri-
men dissimulare, admissi criminis reum esse, crimina dicere, crimen falsum, crimen 
inane, crimen famaque, sine crimine (mores). Na język polski sformułowania te 
są przekładane rozmaicie. Wprawdzie A. Mikołajczak konsekwentnie rezy-
gnuje ze słownictwa prawniczego, ale już A. Świderkówna tłumaczy crimen, 
w zależności od kontekstu, jako charakter, który mierzi (sine crimine mores), 
zbrodzień, zdrajczyni, wstyd, grzech, zbrodnia, wina, winy, podejrzenia (cri-
men, crimina). W przekładzie E. Skwary crimen występuje jako łamanie prawa, 
posądzenie, oskarżenie, zbrodnia, występek, zdrada, zniewaga. Biorąc pod 
uwagę zarówno te, jak i pozostałe przekłady przywołanych w artykule utwo-
rów poetów augustowskich zauważamy, że crimen przekłada się jako oskarże-
nie, zarzut (często bezpodstawny), oszczerstwo, przewina, wina (ukrywana 
lub przeciwnie, niesłusznie przypisywana), podstęp, knowania, podstępna 
gra, gierki, grzeszki, niegodne postępowanie, nieobyczajność, perwersja czy 
też „charakterek” (crimina morum), przewrotność, zdrada (raz nawet nobile 
crimen – o Parysie i Helenie), powód do zmartwień, przyczyna plotek, ob-
mowy, powód do wstydu, niesława lub źródło niesławy, zabójstwo, hańba, 
zdrada ojczyzny, no i lubiana przez tłumaczy zbrodnia jako czyn zasługujący 
na potępienie, na naganę, czyn niegodny, a konkretnie potajemna schadzka, 
romans, podejrzenie o zdradę lub faktyczna zdrada. W polszczyźnie zresztą 
często używane w podobnych kontekstach, jak i równie pojemne znacze-
niowo są słowa „grzech”74 i „występek”75. Czytelnik intuicyjnie rozumie 
albo z kontekstu odczytuje znaczenie słowa „grzech” np. w Balladynie, gdzie 
słowo to oznacza tak rozmaite złe czyny ludzkie, jak moralne zepsucie samej 
Balladyny i zbrodnie, których dokonuje. Bez trudu domyślamy się znaczenia 
słów „grzech”, „występek” i „zbrodnia”, które niejednokrotnie występują 
synonimicznie w Dziejach grzechu. Podobnie jest z Pożegnaniem jesieni, gdzie 
„spełniona «zbrodnia»” dająca Atanazemu Bazakbalowi „nową dymensję”, 
jest wiadomej natury. W przekładzie łacińskiego crimen słowo „zbrodnia” 
świetnie oddaje atmosferę zarówno śledzenia obiektu westchnień, zakazanej 

73 Być może chodziło o lex Iulia et Papia. Więcej na temat tej ustawy pisze M.H. Dyjakowska, 
Publiusz Owidiusz wobec przestępstw obyczajowych w epoce Augusta, [w:] M. Kuryłowicz (red.), 
Crimina et mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 2001, s. 43.

74 1. rel. przekroczenie norm religijno-etycznych, rozumianych jako nakazy boskie lub 
ustanowionych przez organizacje religijne, 2. przewinienie, wykroczenie, uchybienie, błąd 
(E. Sobol (red. tomu), Nowy słownik..., s. v. grzech).

75 Zob. przyp. 31 i 32.
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schadzki, scen zazdrości czy wykrytej zdrady, jak i uwiedzenia czy też relacji 
nawiązanej za obopólną zgodą. Należy jednak pamiętać, że Owidiusz dotyka 
w swych utworach zagadnień prawnych nie jako prawnik-komentator, ale 
jako tenerorum lusor amorum. Takim go lubią i chcą pamiętać czytelnicy. A za-
tem należy czytać Owidiusza nie jak kodeks karny, ale jak dzieło, w którym 
pojawiają się słowa używane wprawdzie w żargonie prawniczym, niemniej 
posiadające przecież obszerne pole semantyczne. Jego niedorzeczne zawę-
żanie i rozumienie jedynie jako terminu prawnego, bez dostrzegania celu 
stosowania żargonu zawodowego, jakim jest przede wszystkim osiągnięcie 
efektu komicznego i nadanie utworom odpowiedniego charakteru, na któ-
ry składa się „duch persyflażu, nie skrępowane niczym poczucie humoru, 
dowcip i żart”76, byłoby pod względem filologicznym i translatorskim, co tu 
dużo mówić, zbrodnią.
Słowa kluczowe: Owidiusz, elegia rzymska, crimen

INQUE MEO NULLUM CARMINE CRIMEN ERIT. OVID BREAKS THE LAW

S u m m a r y

Ovid often uses professional jargon in his works, e. g. military, medical or 
legal. The paper considers legal one, and strictly meanings and contexts of use 
of a word crimen in Ovid’s love elegies Amores and his didactic love-poems Ars 
amatoria and Remedia amoris. The issue is being presented for comparison also in 
Horace, Propertius and Tibullus (with other poets of Corpus Tibullianum). Legal 
terms and phrases are here a source of knowledge of Roman customs in Octavian 
times, but not of the law itself. The word crimen may be translated as accusations, 
reproach, slander, charge, blame, fault, guilt, foul deeds, wrong-doing, guilty ways, 
sin, crime. Particularly Ovid does not use legal language to comment on Octavian’s 
legislation, but for comic effects above all.

Key words: Ovid, the Roman elegy, crimen

INQUE MEO NULLUM CARMINE CRIMEN ERIT. 
ОВИДИЙ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ

Р е з ю м е

Публий Овидий Назон часто использует в своих работах профессиональ-
ный жаргон, например, военный, медицинский или юридический. Данная 

76 St. Stabryła, Owidiusz..., s. 63.
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статья относится к правовой лексике, а именно к значениям и контекстам 
использования слова Crimen в собраниях стихов любовной эллегии Amores 
и поэм Ars и Remedia Amoris Amatori для сравнения представлен этот во-
прос также в Горация, Проперция и Tибуллуса (наряду с другими поэтами 
из Corpus Tibullianum ). Сочинения эллегиков времен Октавиана являются 
источником знакомства с римскими обычаями, но не с самим законом, а ис-
пользование ними слова Crimen выступает в разных значениях, не только в 
строго правовом поле: обвинения, подозрения, вины, клеветы, обмана, ин-
триги, подступной игры, грешков, недостойного поведения, безнравственно-
сти, извращения, «характерка», извращенности, причины для беспокойства, 
причины сплетен, клеветы, стыда, позора, греха, убийства, предательства, 
преступления. Особенно юридический язык Овидия не предназначен для 
комментария современного ему законодательства, а между прочим, находится 
на службе комизма.

Ключевые слова: Овидий, римская эллегия, crimen
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Bankierzy rzymscy u Liwiusza

W starożytnym Rzymie banki i operacje bankowe miały doniosłe znacze-
nie pod względem ekonomicznym i prawnym1. Osoby zajmujące się dzia-
łalnością, którą można było nazwać bankierską, stały się nieodzowne przy 
załatwianiu spraw nie tylko bogatych obywateli. W źródłach zawód ban-
kierski najczęściej określano grecko brzmiącą nazwą trapezitae (τραπεζίται, 
τραπεζίτης), zaś w zlatynizowanej formie występowała ona jako trapessita, 
tarpezita, tarpessita czy trapedzitas2. Stosowano również i inną terminologię 
na określenie podmiotów zajmujących się działalnością bankierską: mensarii, 
mensularii, nummularii, coactores, coactores argentarii, stipulatores argentarii, col-
lectarii3. Wobec osób podejmujących czynności bankierskie w źródłach najczę-

* Dr hab., prof. Uniwersytetu w Białymstoku.
1 G. Cruchon, Les banques dans l’antiquité. Étude historique, économique et juridique, Paris 

1879, passim.
2 Zob. M. Voigt, Über die Bankiers die Buchführung und die Litteralobligation der Römer, „Ab-

handlungen der philologisch-historischen Classe der königlich sächsischen Gesellschaft der 
Wissenschaften” 1 (1887), nr 7, s. 3; R. Beigel, Rechnungswesen und Buchführung der Römer, Wies-
baden 1904 (przedruk 1968), s. 207; R. Bogaert, Banques et banquiers dans les cités grecques, Leiden 
1968, s. 40 i n.; tenże, Les origines antiquites de la banques des dépôt: une mise au point accompagnee 
d’une esquisse des opérations de banque en Mésopotamie, Leiden 1966, s. 142 i n.; W. Morawski, 
Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Warszawa 2002, s. 28 i n. Zob. także L. Mitteis, 
Trapezitika, ZSS 19 (1899), s. 198, a zwłaszcza s. 199 i n.; L. Nadjo, L’argent et les affaires à Rome 
des origines au IIe siècle avant J.-C. Étude d’un vocabulaire technique, Paris 1989, s. 211; J. Andreau, 
Banking and Business in the Roman World, tłum. J. Lloyd, Cambridge 2004, s. 30 i n.; В. M. Кравец, 
О. О. Кравец, Західноєвропейский бїзнес: Становлення і сучасність, Киів 2003, s. 57 i n.; М. 
Сайко, Аргентарїі, менсарїі, нуммулярїі... (банкіриантичного Риму і їхні основні операціі), 
„Питання стародавньоїта середньовічної історїі (Збірник аукових праць)” 2 (26), Чернівці 
2008, s. 47; M. Mielczarek, O teorii pieniądza i praktyce instytucji banku w starożytnej Grecji doby 
klasycznej, [w:] Pieniądz i banki – wspólnota dziejów. Białoruś – Litwa – Łotwa – Polska – Słowacja 
– Ukraina. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Warszawa 2002, s. 12.

3 Szerzej na temat terminologii używanej w źródłach na określenie podmiotów zajmują-
cych się działalnością bankierską zob. G. Maselli, Argentaria. Banche e banchieri nella Roma repub-
blicana. Organizzazione prosopografia terminologia, Bari 1986, s. 138 i n.; M.A. Peńalver Rodriguez, 
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ściej jednak używano nazwy łacińskiej argentarii, która prawdopodobnie po-
jawiła się w początkach republiki rzymskiej. Może to świadczyć, że prawnicy 
rzymscy mieli rozbudowaną terminologię na określenie osób zajmujących się 
działalnością bankierską4. Także w rzymskiej literaturze nieprawniczej można 
znaleźć podobne określenia używane w stosunku do bankierów. U Petroniu-
sza w Satyriconie5, u Plauta6 a także w pismach Marcialisa7, Swetoniusza8, 
Apulejusza9 czy Cycerona10 można zauważyć terminologię określającą osoby 
zajmujące się działalnością bankierską. Także Liwiusz, jeden z klasyków li-
teratury łacińskiej, autor monumentalnej historii Rzymu republikańskiego11, 
używał kilku terminów, gdy wskazywał na bankierów i ich operacje. Pierwsza 
wzmianka o bankierach określanych argentarii pochodzi z dziewiątej księgi 
Ab urbe condita.

Liv., Ab urbe condita 9,40,16: Dictator ex senatus consulto triumphauit, cuius trium-
pho longe maximam speciem captiua arma praebuere. Tantum magnificentiae uisum in 
his, ut aurata scuta dominis argentariarum ad forum ornandum diuiderentur. Inde natum 
initium dicitur fori ornandi ab aedilibus cum tensae ducerentur. Et Romani quidem ad 
honorem deum insignibus armis hostium usi sunt: Campani ad superbiam et odio Samni-
tium gladiatores, quod spectaculum inter epulas erat, eo ornatu armarunt Samnitiumque 
nomine compellarunt.

Pozłacane tarcze, które zostały zdobyte na Samnitach, przekazano posia-
daczom kantorów (argentarii), znajdujących się na Forum dla ich ozdobienia 

La banca en Roma, [w:] Estudos en Homenaje al Profesor Juan Igliesias, t. 3, Madrid 1988, s. 1534; 
S. Balbini De Caro, La banca a Roma, Roma 1989, s. 55 i n.; J. Andreau, Commerce and Finance, 
[w:] The Cambridge Ancient History, t. XI, The High Empire, A.D. 70-192, Cambridge 2000, s. 173 
i n.; A. Földi, Dubbi e ipotesi in tema della terminologia relativa ai banchieri romani, [w:] Au-delà des 
frontierès. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wołodkiewicz, t. I, Warszawa 2000, s. 207 i n.; 
A. Petrucci, Profili giuridici delle attività e dell’organizzazione delle banche romane, Torino 2002, s. 15 
i n.; tenże, Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori I, Torino 2007, s. 155 i n.; 
tenże, L’impresa bancaria: attività, modelli ‘organizzativi funzionamento e cessazione, [w:] P. Cerami, 
A. Di Porto, A. Petrucci, Dirirtto commerciale romano. Profilo storico, Torino 2010, s. 100. Por. także 
L. Schmitz, ‘Mensarii’, ‘Mensularii’, or ‘Nummularii’, [w:] J. Murray (ed.), A Dictionary of Greek 
and Roman Antiquities, London 1875, s. 750; tenże, ‘Argentarii’, [w:] A Dictionary of Greek..., s. 130; 
J. Oehler, ‘Argentarii’ (1), RE 2 (1895), szp. 706-710; P. Habel, ‘Argentarii’ (2), RE 2 (1895), szp. 
710-711; M. Talamanca, ‘Argentarii’, NNDI 1.2 (1957), s. 940 i n.

 4 A. Földi, Dubbi e ipotesi..., s. 207 i n.
 5 Petr., Sat. 56, 3.
 6 Plat., Curculio 499; 679. Por. Plaut., Mostellaria 657.
 7 Marc., Epigr. 12, 57, 7.
 8 Suet., Aug. 4,4; Galb. 9,2; 103; 133,3.
 9 Apul., Met. 4,9,5; 10,9,3.
10 Cic., pro L. Flacco 44.
11 S. Śnieżewski, Koncepcja historii rzymskiej w Ab Urbe Condita Liwiusza, Kraków 2000, s. 7 

i n.
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(aurata scuta dominis argentariarum ad forum ornandum diuiderentur). Ponadto 
miał się ugruntować zwyczaj przyozdabiania w ten sposób Forum przez edy-
lów, szczególnie na uroczystości odbywające się ku czci bogów.

Wydarzenie, o którym pisał historyk (Liv., Ab urbe condita 9,40,16) datuje 
się powszechnie na 308 r. p.n.e.12 M. Brożek i J. Wolski dowodzą, że triumf 
opisany przez Liwiusza miał miejsce w 310 lub w 309 r. p.n.e., za zwycięstwo 
pod Longulą. Poddają oni jednak w wątpliwość, by Rzymianie tarcze okute 
złotem oddali bankierom dla ozdoby stanowisk. Na poparcie swej teorii do-
wodzą, że Liwiusz mija się z prawdą w swej relacji, gdyż ich zdaniem górale 
samniccy byli w zasadzie ubodzy i nie mogli mieć tarcz okutych złotem, czy 
srebrem13. Jednakże przekazanie ozdób celem udekorowania stanowisk jest 
wielce prawdopodobne.

W innym, wcześniejszym fragmencie Ab urbe condita historyk pisał, że 
już od czasów króla Tarkwiniusza Priscusa14 były budowane na Forum, po-
łączone ze sobą, drewniane kramy zwane taberne. Na początku zajmowały 
one część południową rzymskiego rynku, a pierwszymi ich użytkownikami 
byli rzeźnicy15. Tabernae były więc samodzielnymi budowlami, podobnymi 
do tych, które znajdowały się w targowej części Forum. Były one budowane 
w formie prostej, drewnianej konstrukcji, szeroko otwartej od frontu16. Taberna 
mogła być również usytuowana w pomieszczeniach na parterach budynków, 
zwłaszcza w insulae17. Za przyzwoleniem sprawujących władzę taberne lanie-
nae zwane odtąd taberne argentariae zostają oddane w najem bankierom18. Być 
może celem zamiany ich przeznaczenia oraz zaadaptowania przez nowych 
użytkowników przekazano właśnie pozłacane tarcze właścicielom pomiesz-
czeń bankierskich. Jednakże wraz ze wzrostem znaczenia Forum należało 
wybudować nowe stanowiska kupieckie, z przeznaczeniem dla argentarii. 
Nazywano je taberne plebeiae, a później tabernae novae19. Dotychczasowe stare 
kramy otrzymały określenie tabernae veteres20.

12 М. Сайко, Аргентарїі..., s. 48.
13 Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta. Księgi VI-X, przełożył A. Kościółek, 

komentarz J. Wolski, M. Brożek, opracował M. Brożek, Kraków 1971, s. 203, przyp. 135 i 136.
14 Liv., Ab urbe condita 1,35,10: Sollemnes deinde annui mansere ludi, Romani magnique varie 

appellati. Ab eodem rege et circa forum priuatis aedificanda divisa sunt loca; porticus tabernaeque factae.
15 K. Schneider, ‘Taberna‘, RE 4.2 A (1932), szp. 1868.
16 V. Grassner, Zur Terminologie der Kaufläden im Lateinischen, MBAH 3.1 (1984), s. 108 i n.
17 J. Krzynówek, Odpowiedzialność przedsiębiorcy (exercitor) w prawie rzymskim, Warszawa 

2000, s. 175 i n.
18 T. Frank, Storia economica di Roma (trad. it.), Firenze 1924, s. 206 i n.
19 G. Antonelli, Crasso il banchiere di Roma. La biografia del meno celebre dei ‘triumviri’: l’uomo 

che riuscì a vivere da protagonista le vicende dell’agonia repubblicana con un’ambizione sfrenata e una 
sete di ricchezza che ne segnò la vita fino al tragico epilogo, Roma 1986, s. 141 i n.

20 W. Osuchowski, Historyczny rozwój kompensacji w prawie rzymskim, Kraków 1970, s. 31.
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W Ab urbe condita znajdujemy kolejną wzmiankę o miejscu prowadzenia 
działalności bankierskiej i o gospodarzach tego miejsca, czyli argentarii.

Liv., Ab urbe condita 26,11,11: Id vero adeo superbum atque indignum visum eius 
soli quod ipse bello captum possideret haberetque inventum Romae emptorem ut extemplo 
vocato praecone tabernas argentarias quae circa forum Romanum essent iusserit venire.

Przekaz Liwiusza dotyczył wydarzenia z roku 211 p.n.e. zaistniałego 
w czasie trwania drugiej wojny punickiej. Hannibal na wieść o zakupie pola, 
na którym stał jego obóz, wezwał organizatora licytacji publicznej (precio) 
przez bogatego Rzymianina, by sprzedać tabernae argentariae. Co prawda 
przekaz Liwiusza można uznać za swego rodzaju żart, to jednak jego wypo-
wiedź może być pomocna w dalszych rozważaniach. Z fragmentu Ab urbe 
condita wynika, że w końcu III w. p.n.e. bankierzy prowadzili swoje interesy 
w tabernae argentariae. Korzystali więc, tak jak chociażby sklepikarze z podob-
nych pomieszczeń handlowych. W innym miejscu tej samej księgi Liwiusz 
nazywał tak miejsce prowadzenia działalności bankierskiej, które strawił 
pożar na Forum.

Liv., Ab urbe condita 26,27: Interrupit hos sermones nocte quae pridie Quinquatrus 
fuit pluribus simul locis circa forum incendium ortum. Eodem tempore septem tabernae 
quae postea quinque, et argentariae quae nunc novae appellantur, arsere; comprehensa po-
stea priuata aedificia – neque enim tum basilicae erant – comprehensae lautumiae forumque 
piscatorium et atrium regium; aedis Vestae vix defensa est tredecim maxime seruorum 
opera, qui in publicum redempti ac manu missi sunt.

Wydarzenia opisane przez historyka miały miejsce w nocy poprzedzającej 
dzień Święta Minerwy (Quinquatrus), czyli przed 19-23 marca 210 r. p.n.e. 
Pożar strawił taberne, które zajmowali sklepikarze oraz tabernae argentariae. 
Przeznaczone dla argentarii tabernae novae odróżniano w ten sposób od innych 
miejsc handlowych usytuowanych na Forum w starożytnym Rzymie. Pożar 
wywołany przez podpalaczy zniszczył większość budynków, w tym również 
te należące do bankierów. Ponadto Liwiusz w innej księdze Ab urbe condita 
odniósł się ponownie do tabernae argentariae, w których operacje bankierskie 
prowadzili bankierzy zwani argentarii.

Liv., Ab urbe condita 40,51,5: M. Fuluius plura et maioris locavit usus: portum et pilas 
pontis in Tiberi, quibus pilis fornices post aliquot annos P. Scipio Africanus et L. Mummius 
censores locaverunt imponendos; basilicam post argentarias novas et forum piscatorium 
circumdatis tabernis quas vendidit in privatum; [et forum] et porticum extra portam Tri-
geminam, et aliam post navalia et ad fanum Herculis et post Spei ad Tiberim <et ad> aedem 
Apollinis Medici.

Tabernae, które spłonęły na Forum, przypuszczalnie w 210 r. p.n.e. zostały 
odbudowane staraniem cenzorów. W roku 142 p.n.e., z inicjatywy Publiusza 
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Scypiona Afrykańskiego oraz Lucjusza Mumiusza21, prowadzono prace bu-
dowlane w okolicy tabernae argentariae, zajmowanych przez argentarii. Były 
one wykonywane jako zadanie związane z ius publicorum privatorumque lo-
corum22. W ramach tych uprawnień cenzorzy mogli zawierać kontrakty na 
wznoszenie nowych budynków, jak również i na remonty czy przebudowy 
już istniejących. Owe inwestycje inspirowane przez Publiusza Scypiona Afry-
kańskiego oraz Lucjusza Mumiusza powstały wzdłuż północno-wschodniego 
boku Forum Romanum. Zatem roboty budowlane prowadzone z inicjatywy 
cenzorów miały na celu odbudowanie budynków użyteczności publicznej 
znajdujących się w obrębie rynku. Wzmianki Liwiusza z Ab urbe condita od-
nośnie do tabernae argentariae pozostają w związku z fragmentem Digestów. 
Problemy związane z miejscem prowadzeniu działalności bankierskiej argen-
tarii znajdują odzwierciedlenie w pismach jurystów, a mianowicie Ulpiana.

D. 18,1,32 (Ulpianus libro quadragensimo quarto ad Sabinum): Qui tabernas argen-
tarias vel ceteras quae in solo publico sunt vendit, non solum, sed ius vendit, cum istae 
tabernae publicae sunt, quarum usus ad privatos pertinet.

Kto sprzedaje tabernae argentariae lub inną, która znajduje się na gruncie 
publicznym, nie sprzedaje tego gruntu, lecz prawo, gdyż te tabernae są pań-
stwowe, a osoby prywatne mogą jedynie z nich korzystać. Wynikało to z fak-
tu, że stały one na gruncie publicznym i w myśl zasady superficies solo cedit23 
były przedmiotem własności populus Romanus24, a przez to należały do rzeczy 
wyjętych z obiegu jako res humani iuris25. Zainteresowani mogli użytkować 
tabernae na podstawie umowy najmu lub na podstawie prawa superficies26. Nie 
można wykluczyć, że wiele z nich znajdowało się na gruncie prywatnym lub 
było przedmiotem prywatnej locatio27. W Digestach jako miejsce zawierania 
transakcji bankowych przez argentarii występowała więc taberna. Zatem ban-
kierzy prowadzili swoje przedsiębiorstwa na Forum lub w innych miejscach 

21 To wydarzenie A. Petrucci datował na 179 r. p.n.e., zob. A. Petrucci, ‘Mensam exercere’. Stu-
di sull’impresa finanziaria romana (II sec. a. C. – metà del III sec. d.C.), Napoli 1991, s. 23, przyp. 12.

22 A. Tarwacka, Prawne aspekty urzędu cenzora w starożytnym Rzymie, Warszawa 2012, s. 288 
i n.

23 G. 2,73. Por. M. Kaser, Das römische Privatrecht, t. I2, Monachium 1971 s. 429.
24 J. Krzynówek, Odpowiedzialność przedsiębiorcy..., s. 176.
25 D. 18,1,32 (Ulpianus libro quadragensimo quarto ad Sabinum). Por. H. Schlosser, F. Sturm, 

H. Weber, Die rechtgeschichtliche Exegese, München 1993, s. 37; H. Vogt, Das Erbbaurecht des klassi-
schen römischen Rechts, Köln-Wien 1950, s. 5 i n.; J. Krzynówek, Odpowiedzialność przedsiębiorcy..., 
s. 176.

26 D. 43,18,2 (Gaius libro vincensimo quito ad dictum provinciale). Zob. W. Ossuchowski, Hi-
storyczny rozwój..., s. 31; H. Vogt, Das Erbbaurecht..., s. 66 i n.

27 H. Wagner, Zur wirtschaftlichen und rechtlichen Bedeutung der Tabernen, [w:] Studi in onore di 
A. Biscardi, t. III, Milano 1984, s. 394 i n.; J. Krzynówek, Odpowiedzialność przedsiębiorcy..., s. 176.
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publicznych, oferując swoim klientom szereg usług, przede wszystkim w za-
kresie udzielania pożyczek i przechowywania powierzanych im pieniędzy28.

Liwiusz opisując różne wydarzenia historyczne wskazywał na bankie-
rów zwanych argentarii, którzy rozszerzali zakres swej działalności, by pod 
koniec III w. i na początku II w. p.n.e., wykonywać szeroki wachlarz czyn-
ności finansowych29. Prowadzili oni swoje operacje bankierskie w tabernae 
argentariae. Termin tabernae mógł być więc stosowany na określenie całego 
lokalu, w którym prowadzili swoje operacje bankierzy. Stąd też u Liwiusza, 
w dwóch cytowanych powyżej fragmentach, pojawiło się określenie tabernae 
novae, aby odróżnić przeznaczone wyłącznie dla argentarii pomieszczenia od 
innych miejsc handlowych usytuowanych na Forum. Wykonując swoją dzia-
łalność w miejscach publicznych bankierzy korzystali z tabernae będących 
własnością populus Romanus. Reglamentując przydział lokali znajdujących 
się na Forum, urzędnicy niejako dokonywali kontroli czynności bankierskich. 
W związku z tym ich działalność podlegała swego rodzaju koncesjonowa-
niu. Zatem wynajęcie od państwa, w okresie republiki, miejsca w taberna na 
Forum było równoznaczne z uzyskaniem takiej koncesji. Prawdopodobnie 
takiej koncesji udzielali edylowie30, chociaż można domniemywać, że pewne 
uprawnienia mieli cenzorowie odnośnie do tabernae argentariae. Nie ulega 
wątpliwości, że tabernae, w których prowadzili swą działalność argentarii, 
znajdowały się na terenie publicznym31. Zostały one wybudowane w ramach 
realizacji uprawnień cenzorskich związanych z ius publicorum privatorumque 
locorum. Przypuszczalnie zawierali oni jedynie kontrakty na wznoszenie 

28 M. Talamanca, ‘Argentarii’..., s. 940 i n.; J. Oehler, ‘Argentarii’ (1)..., szp. 706-710; P. Habel, 
‘Argentarii’ (2)..., szp. 710-711. Szerzej zob. G. Maselli, ‘Argentaria’..., 138 i n.; A. Földi, Dubbi e 
ipotesi..., s. 207 i n.; E. Stolfi, Studi sui “Libri ad edictum” di Pomponio: Contesti e pensiero, „Colla-
na della Rivista di Diritto Romano” (www. ledonline. it /rivistadirittoromano), Maggio 2001, 
s. 483 i n.

29 J. Krzynówek, Odpowiedzialność przedsiębiorcy..., s. 184-185. Por. M. Talamanca, ‘Argenta-
rii’..., s. 940 i n.; P. Niczyporuk, A. Talecka, Czynności bankowe w starożytnym Rzymie a współczesne 
polskie prawo bankowe, [w:] Pieniądz i banki – wspólnota dziejów. Białoruś – Litwa – Łotwa – Słowacja 
– Ukraina. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Warszawa 2002, s. 17 i n. 
Zob. A. Petrucci, Profili giuridici..., s. 36 i n.; tenże, Per una storia..., s. 158 i n.; tenże, L’impresa 
bancaria..., s. 117 i n.; P. Niczyporuk, A. Talecka, Aukcyjna sprzedaż majątków jako jedna z form 
działalności bankierskiej w starożytnym Rzymie, [w:] Pieniądz – Kapitał – Praca – Wspólne dziedzictwo 
Europy. Białoruś – Litwa – Łotwa – Polska – Słowacja – Ukraina. Materiały z VIII Międzynarodowej 
Konferencji Numizmatycznej, Warszawa 2008, s. 21 i n.; tychże Аукционная продажа имуществ 
как одна из формбанкирской деятельностив древнем Риме, [w:] XII Colloquio dei romanisti del-
l’Europa Centro-Orientale e dell’Asia. Научные матерялы, Irkuck 2009, s. 17 i n. Zob. także P. Ni-
czyporuk, Aukcyjna sprzedaż majątków z udziałem bankierów w starożytnym Rzymie, [w:] J. Bieluk, 
A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz (red.), Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samo-
rządu terytorialnego. Księga jubileuszowa profesora Stanisława Prutisa, Białystok 2012, s. 596-605.

30 Liv., Ab urbe condita 9,40,16.
31 J. Krzynówek, Odpowiedzialność przedsiębiorcy..., s. 186 i n.
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nowych budynków. Także w zakres ich kompetencji wchodził remont oraz 
przebudowa istniejących tabernae. Natomiast pozostałe czynności związa-
ne z wynajmowaniem poszczególnym przedsiębiorcom czy kontrolą nad 
przydzielonym kupcom czy bankierom pomieszczeniem sprawowali inni 
urzędnicy, a mianowicie edylowie kurulni, do których w okresie republiki 
należał nadzór nad targowiskami32. Podstawą tego nadzoru była okolicz-
ność, że tabernae, w których prowadzili swą działalność argentarii, znajdowały 
się na terenie publicznym33. Były one własnością ludu rzymskiego i w jego 
imieniu wynajmowano je poszczególnym przedsiębiorcom, a kontrolę nad 
przydziałem owych tabernae poszczególnym kupcom czy bankierom powie-
rzono w okresie republiki edylom, zaś w okresie cesarstwa prefectus Urbi34. 
Bankierzy je użytkowali jedynie na podstawie umowy najmu lub na podsta-
wie prawa superficies.

Zatem Liwiusz wyróżniał bankierów zwanych argentarii, którzy na wła-
sny rachunek prowadzili operacje bankierskie wynajmując w tym celu od 
państwa specjalne pomieszczenia na Forum zwane tabernae. O innych osobach, 
których by można było nazwać tzw. bankierami prywatnymi historyk nie 
wspominał. Przypuszczalnie w czasie powstania Ab urbe condita starożytni 
Rzymianie używali terminu argentarius, który miał określać bankierów do-
konujących na własny rachunek operacji bankierskich. To łacińskie słowo 
nie było jedynym określeniem odnoszącym się do bankierów w pismach 
Liwiusza. Historyk35 używał również terminu mensarius na oznaczenie osoby 
zajmującej się działalnością bankierską i to właśnie z Ab urbe condita pochodzi 
pierwsza wzmianka o mensarii.

32 Zob. M. Kuryłowicz, Działalność karno-administracyjna edylów rzymskich w sprawach han-
dlowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 876. Prace Prawnicze” 125 (1989), 
s. 65 i n.; tenże, ‘Tresviri capitales’ oraz edylowie rzymscy jako magistratury policyjne, Annales UMCS, 
Sec. G, Ius 40 (1993), s. 77 i n.; tenże, Działalność edylów rzymskich w okresie republiki w sprawach 
agrarnych, [w:] A. Sokala, E. Gajda (red.), ‘Honeste vivere’... Księga pamiątkowa ku czci Profesora 
Władysława Bojarskiego, Toruń 2001, s. 97 i n.; S. Tondo, Profilo di storia costituzionale romana, t. I, 
Milano 1981, s. 173 i n.; A. Watson, Sellers’ Liability for Defects: Aedilician Edict and Praetorian Law, 
„Iura” 38 (1987), s. 167 i n.; W. Kunkel, R. Wittmann, Staatsordnung und Staatspraxis der römischen 
Republik. Zweiter Abschnitt: Die Magistratur, München 1995, s. 481 i n.; C. Russo Ruggeri, ‘Ne 
veterator pro novicius veneat‘, „Index“ 24 (1996), s. 251 i n.

33 J. Krzynówek, Odpowiedzialność przedsiębiorcy..., s. 186 i n.
34 S. Ruciński, ‘Praefectus Urbi’. Strażnik porządku publicznego w Rzymie w okresie wczesnego 

Cesarstwa, Poznań 2008, s. 99.
35 E. Nadjo sugerował, że termin mensarius był praktycznie nieznany i nieużywany przez 

większość autorów z wyjątkiem Tytusa Liwiusza (L. Nadjo, L’argent..., s. 211). Podobnie В.М. 
Кравець, О. В. Кравець, którzy ponadto uważali, że to właśnie ten termin może zastępować 
zapożyczony z greckiego trapezites, por. В. М. Кравець, О. В. Кравець, Західноєвропейский 
бїзнес: Становлення і сучасність, Киів 2003, s. 57 i n. Zob. też М. Сайко, Аргентарїі..., s. 47.
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Liv., Ab urbe condita 7,21: Inclinatis semel in concordiam animis novi consules fene-
brem quoque rem, quae distinere una animos videbatur, levare adgressi solutionem alieni 
aeris in publicam curam verterunt quinqueviris creatis quos mensarios ab dispensatione 
pecuniae appellarunt. Meriti aequitate curaque sunt, ut per omnium annalium monu-
menta celebres nominibus essent; fuere autem C. Duillius, P. Decius Mus, M. Papirius, 
Q. Publilius et T. Aemilius. Qui rem difficillimam tractatu et plerumque parti utrique, 
semper certe alteri gravem cum alia moderatione tum impendio magis publico quam iactura 
sustinuerunt. Tarda enim nomina et impeditiora inertia debitorum quam facultatibus aut 
aerarium mensis cum aere in foro positis dissolvit, ut populo prius caveretur, aut aestimatio 
aequis rerum pretiis liberauit, ut non modo sine iniuria sed etiam sine querimoniis partis 
utriusque exhausta vis ingens aeris alieni sit.

Zgodnie z przekazem Liwiusza, w okresie walk patrycjuszy z plebejusza-
mi, zadłużenie obywateli było problemem o istotnym znaczeniu dla państwa. 
W 352 r. p.n.e. konsulowie ustanowili komisję quinqueviris mensarios, która 
miała pomóc plebejuszom w przezwyciężeniu trudności ekonomicznych. Jak 
zauważyła A. Pikulska, ich ustanowienie było możliwe na mocy plebiscytu 
de quinqueviris mensariis creadis36. Zatem utworzono coś w rodzaju banku pu-
blicznego37. Ta właśnie powołana komisja składająca się z pięciu osób miała 
rozwiązać problem zadłużenia obywateli. Należy nadmienić, iż częste wojny 
przyczyniły się do zubożenia niższych warstw społeczeństwa. Liczne rzesze 
obywateli zaciągały pożyczki – nexum38. Nie mogąc ich spłacić, wielu oby-
wateli było narażonych na niewolę za długi. To zadłużenie społeczeństwa 
musiało być znaczne, skoro konsulowie zajmują się nim i to na początku 
swej kadencji. Było niejako problemem ogólnopaństwowym i prowadziło do 
niepokojów społecznych39. Nawet w związku z przygniatającym zadłużeniem 

36 Plebiscyt de quinqueviris mensariis creandis w literaturze nazywany jest ustawą oddłuże-
niową, zob. A. Pikulska-Robaszkiewicz, Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu, Łódź 
1999, s. 31 i n. Zob. także A. Storchi Marino, ‘Quinqueviri mensarii’: censo e debiti nel IV secolo, 
„Atheneum” 81 (1993), s. 213-250. Z kontekstu (Liv. 7,21), nie wynika, że była to lex obowiązu-
jąca wszystkich obywateli. Można wywnioskować, iż plebiscyt został uchwalony w okresie 
napiętej sytuacji politycznej. Obok patrycjusza Publiusza Waleriusza Publikoli konsulem ob-
wołano plebejusza Gaiusza Marcjusza Rutylusa (Liv. 7,21) a także po raz pierwszy wybrano 
plebejusza cenzorem (Liv. 7,22). Nie mamy pewności, że plebiscyt de quinqueviris mensariis 
creandis obowiązywał wszystkich obywateli. Przypuszczalnie nie było takiej konieczności. Był 
on adresowany do plebejuszy i miał być panaceum na ich problemy finansowe. Л. Кофанов 
dowodził, że bardzo wiele plebiscytów nazywano ustawą, co może dowodzić, że uzyskały 
one aprobatę senatu – auctoritas patrum (Lex и Ius. Возникновение и развитие римского права в 
VIII-III вв. до н.э., Москва 2006, s. 318).

37 Zob. rozważania J. Marquardta o mensa publica – De l’organisation financière chez les Ro-
mains, [w:] Manuel des antiquités romaines, t. 10, Paris 1888, s. 79.

38 Por. Л. Кофанов, ‘Nexum’ и ‘mancipium’ XII Таблиц, „Вестник древней истории” 3 
(1992), s. 68 i n.; tenże Lex и Ius..., s. 399 i n.

39 S. Śnieżewski, Koncepcja..., s. 144 i n.
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lud był mało zainteresowany życiem politycznym40. Zadłużenie w republi-
kańskim Rzymie powodowało takie samo spustoszenie, jak zarazy i było 
jednym z problemów społecznych, poruszanych w plebejskiej agitacji. Działo 
się tak przypuszczalnie dlatego, że rzymska pożyczka, która co prawda zo-
stała ukształtowana jako nieodpłatna, lecz przez powszechne uzupełnienie jej 
stypulacją procentową, uczyniono z niej bardzo dogodne źródło dochodów41. 
Pożyczka rzymska miała niewątpliwie charakter konsumpcyjny i służyła 
przede wszystkim uzupełnieniu środków do życia, zapłaceniu podatków, 
czy spłaceniu innej, wcześniej zaciągniętej pożyczki42. Takie przeznaczenie 
pożyczonej kwoty powodowało stałe narastanie zadłużenia.

Zatem mensarii mieli zadanie bardzo trudne do przeprowadzenia. Musieli 
je wykonać bardzo powściągliwie, by nie narazić się na sprzeniewierzenie 
pieniędzy publicznych, w które to zostali wyposażeni, a także by poprzez 
swą działalność nie doprowadzić do dalszych niepokojów społecznych. Li-
wiusz twierdził, że rezultat działalności mensarii pomimo trudności misji 
był znakomity. Uregulowali oni sprawy pieniężne obywateli i nie narazili 
skarbu na nieuzasadnione straty. Po pozytywnym powodzeniu ich misji stali 
się sławni i przez to znano ich nazwiska, a mianowicie: Gajusz Duiliusz, Pu-
bliusz Decjusz Mus, Marek Papiriusz, Kwintus Publiliusz i Tytus Emiliusz43. 
Rezultat działalności przyniósł powodzenie, gdyż ze środków publicznych 
pokrywali oni zadłużenie tych, którzy mogli dać dobre zabezpieczenie. Ci 
dłużnicy, którzy nie mogli takiego zabezpieczenia udzielić, w charakterze 
spłaty długów przekazywali wierzycielom swoje dobra. Z opisu Liwiusza 
wynika, że zajęcia majątku i przymusowe sprzedaże, były przeprowadzane 
po bardzo rzetelnej wycenie urzędników.

To właśnie zadłużenie, które stało się problemem ogólnopaństwowym, 
było przedmiotem wcześniejszej regulacji ustawowej, która co prawda nie 
odnosiła się do samego zadłużenia, a ustanawiała maksymalną wysokość 
pobieranego procentu. Wspominał o tej regulacji prawnej Liwiusz w innym 
fragmencie księgi siódmej.

Liv., Ab urbe condita 7,16: Haud aeque laeta patribus insequenti anno C. Marcio Cn. 
Manlio consulibus de unciario fenore a M. Duillio L. Menenio tribunis plebis rogatio est 
perlata; et plebs aliquanto eam cupidius sciuit.

40 A. Pikulska-Robaszkiewicz, Lichwa..., s. 31 i n. Zob. także A. Storchi Marino, ‘Quinqueviri 
mensarii’..., s. 213-250.

41 Por. rozważania M. Zabłockiej, Realny charakter ‘mutuum’ w rzymskim prawie klasycznym, 
CPH 31 (1979), z. 2, s. 1-30.

42 A. Pikulska-Robaszkiewicz, Lichwa..., s. 28.
43 Decjusz Mus konsul z 340 r. p.n.e., Marek Papiriusz, zaś Kwintus Publiliusz i Tytus 

Emiliusz – konsulowie z 339 r. p.n.e. Por. T.R.S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, 
t. I, New York 1951, s. 126.
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Pierwsze regulacje w zakresie maksymalnej wysokości pobieranego pro-
centu zostały ustalone przez ustawę XII tablic44, to jednakże nie zapobiegły 
one praktyce doliczania do kwoty podstawowej pożyczki odsetek niezapła-
conych w terminie. Ponadto mała dostępność kapitału oraz słabość aparatu 
państwowego nie sprzyjały przestrzeganiu ograniczeń przewidzianych przez 
ustawę XII tablic i stały się niewątpliwym powodem do wydania kolejnej 
regulacji prawnej. W 357 r. p.n.e., za konsulatu Gajusza Macjusza i Gnejusza 
Manliusza, trybuni plebejscy, Marek Duilliusz i Lucjusz Meneniusz przepro-
wadzili plebiscyt lex Duillia Menenia de unciario fenore. W myśl jego postano-
wień ustanowiono regulacje o procencie mającym wynosić 1/12 część kapi-
tału. Plebiscyt wprowadził także karę quadruplum, polegającą na obowiązku 
zapłaty poczwórnej wartości nienależnie pobranych odsetek45.

W rezultacie wprowadzonych regulacji lichwa zelżała, ale biedacy i tak 
popadali w niewolę za długi, gdyż nie mogli spłacić należności. Działo się 
tak dlatego, że jeśli nawet w rzeczywistości oprocentowanie faktycznie po-
bierane przez lichwiarzy nie przekraczało ustawowej stopy, to i tak sytuację 
dłużnika pogarszała praktyka pobierania odsetek od zaległych skapitalizo-
wanych odsetek46. Rodziło to niepokoje społeczne i wymuszało konieczność 
oddłużenia, czyli zniesienia lub chociażby redukcji zadłużenia w formie ko-
lejnych tabulae novae, takich jak wcześniej omówiony plebiscyt de quinqueviris 
mensariis creandis.

Mensari (quinqueviri mensarii) działali jako bankierzy w imieniu i na rzecz 
państwa. Mogli więc w imieniu państwa dokonywać operacji finansowych, 
szczególnie wobec pożyczkodawców. Badali zadłużenie ubogich i w celu za-
pewnienia środków bezpieczeństwa przed niepokojami społecznymi, udzie-
lali im pomocy pieniężnej47.

Kolejna wzmianka o mensarii pochodzi również od Liwiusza.

Liv., Ab urbe condita 23,21: Et Romae quoque propter penuriam argenti triumviri 
mensarii rogatione M. Minucii tribuni plebis facti, L. Aemilius Papus, qui consul censorque 
fuerat, et M. Atilius Regulus, qui bis consul fuerat, et L. Scribonius Libo, qui tum tribunus 
plebis erat. Et duumviri creati M. et C. Atilii aedem Concordiae, quam L. Manlius praetor 

44 Tab. 7,18 a. = Tacitus, Ann., 6,16: Nam primo XII tabulis sanctum, ne quis unciario fenore 
amplius exerceret. – b. Cato, de r. r. praef., Maiores – in legibus posiverunt furem dupli condemnari, 
generatorem quadrupli. – Tacitus, Ann., 6, 16: Bowiem po raz pierwszy w XII Tablicach zostało 
postanowione, aby nikt nie pobierał procentów ponad 1/12 [kapitału]. – b. Cato, de r. r. praef., 
Przodkowie – postanowili w ustawach, aby karać złodzieja na podwójną wartość [skradzionej 
rzeczy], lichwiarza [zaś] na poczwórna [nadmiernie pobranych procentów] – tłumaczenie za: 
M. i J. Zabłoccy, Ustawa XII tablic. Tekst – tłumaczenie – objaśnienia, Warszawa 2003, s. 59.

45 A. Pikulska-Robaszkiewicz, Lichwa..., s. 31 i n.
46 Por. tamże, s. 30.
47 Por. A. Pollera, Un intervento di politica economica nel IV sec. a C.: «lex de creandis quinque-

viris mensariis», „Index” 12 (1983), s. 445 i n.
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voverat, dedicaverunt; et tres pontifices creati, Q. Caecilius Metellus et Q. Fabius Maximus 
et Q. Fulvius Flaccus, in locum P. Scantini demortui et L. Aemili Pauli consulis et Q. Aeli 
Paeti, qui ceciderant pugna Cannensi.

Lex Minucia de triumviris mensariis, uchwalona została w 216 r. p.n.e. na 
wniosek trybuna plebejskiego Marka Minucjusza Rufusa48. Przewidywała ona 
powołanie trzech nadzwyczajnych urzędników w celu opanowania kryzy-
su spowodowanego brakiem pieniędzy w obiegu (propter penuriam argenti). 
Komisja ta miała przypuszczalnie rozległe kompetencje. Jednakże trudno je 
ustalić, ze względu na fragmentaryczność przekazu Liwiusza. Można jedynie 
domniemywać kompetencje komisji na podstawie jej składu. Skoro zatem 
jako triumviri mensariis powołano: byłego konsula i cenzora Lucjusza Emi-
liusza Papusa49, byłego dwukrotnego konsula Mareka Atyliusza Regulusa50 
i ówczesnego trybuna plebejskiego Lucjusza Skryboniusza Libona, to także 
wyposażono ich w znaczne prerogatywy. Prawdopodobnie komisja ta miała 
podobne kompetencje jak powołana w 352 r. p.n.e. quinqueviris mensarios51. 
Zatem regulowałaby zadłużenie obywateli w stosunku do państwa. Jednakże 
triumviri mensariis, w odróżnieniu od poprzedzającej komisji pięciu, nie byli 
powołani jednorazowo, lecz można mówić w tym przypadku o powstaniu 
swego rodzaju urzędu, który działał co najmniej do 210 r. p.n.e.52, gdyż Li-
wiusz w kolejnych fragmentach swojej historii wspominał o niektórych ich 
kompetencjach.

Liv., Ab urbe condita 24,18: Convenere deinde domini eorum quos Ti. Sempronius 
ad Beneventum manu emiserat arcessitosque se ab triumviris mensariis esse dixerunt ut 
pretia servorum acciperent; ceterum non antequam bello confecto accepturos esse. Cum 
haec inclinatio animorum plebis ad sustinendam inopiam aerarii fieret, pecuniae quoque 
pupillares primo, deinde viduarum coeptae conferri, nusquam eas tutius sanctiusque de-

48 A. Pikulska-Robaszkiewicz, Lichwa..., s. 34. Był to prawdopodobnie plebiscyt, który 
obowiązywał wszystkich obywateli, zgodnie z lex Hortensia z 287 r. p.n.e. O zrównaniu ustaw 
z plebiscytami zob. J. Zabłocki, ‘Leges de plebiscitis’, „Prawo Kanoniczne” 35 (1992), z. 1-2, 
s. 235-246 oraz J. Zabłocki, A. Tarwacka, Publiczne prawo rzymskie, Warszawa 2005, s. 62 i n. 
Por. także F. Serrao, Classi partiti e legge nella Repubblica Romana, Pisa 1974, s. 61 i n.; S. Tondo, 
Profilo di storia..., s. 202 i n.

49 Konsul roku 225 p.n.e., cenzor 220 p.n.e., za: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia 
miasta. Księgi XXI-XXVII, przełożył i opracował M. Brożek, komentarz J. Wolski, M. Brożek, 
Kraków 1974, s. 150 przyp. 45. Por. T.R.S. Broughton, The Magistrates..., s. 230, 235 i n., 252; 
A. Lippold, Consules. Untersuchungen zur Geschichte des römischen Konsulates von 264 bis 201 v. 
Chr., Bonn 1963, s. 95-97.

50 Konsul roku 227 i 217 p.n.e., za: Tytus Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta. Księgi 
XXI-XXVII..., s. 150, przyp. 45.

51 A. Storchi Marino, ‘Quinqueviri mensarii’..., s. 221 i n.
52 C. Nicolet, A Rome pendant deuxième guerre punique: techniques financières et manipulations 

monétaires, Annales ESC 18 (1963), s. 417 i n.
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ponere credentibus qui deferebant quam in publica fide; inde si quid emptum paratumque 
pupillis ac viduis foret, a quaestore perscribebatur. Manavit ea privatorum benignitas ex 
urbe etiam in castra, ut non eques, non centurio stipendium acciperet, mercennariumque 
increpantes vocarent qui accepisset.

W latach 214 i 210 p.n.e. triumviri mensariis rejestrowali należności oby-
wateli w stosunku do państwa, ponadto w miejsce kwestorów dokonywali 
płatności53. Także przyjmowali od obywateli pieniądze w depozyt niepra-
widłowy54, który wykorzystywano celem wsparcia szczupłych zasobów fi-
nansowych państwa. Pozostawiano w rękach triumviri mensariis nawet takie 
należności, jak żołd. Była to bezpieczna i pewna forma lokaty, gdyż środki 
powierzone opiece państwa można było z łatwością odzyskać. Jednakże jest 
to jedynie hipoteza z uwagi na fragmentaryczność źródła.

Kolejna wzmianka o mensarii pochodzi również od Liwiusza.

Liv., Ab urbe condita 26,36: Cum in hac difficultate rerum consilium haereret ac 
prope torpor quidam occupasset hominum mentes, tum Laevinus consul: magistratus 
senatui et senatum populo, sicut honore praestet, ita ad omnia quae dura atque aspera 
essent subeunda ducem debere esse. ‚si quid iniungere inferiori velis, id prius in te ac tuos 
si ipse iuris statueris, facilius omnes obedientes habeas; nec impensa grauis est, cum <ex> 
ea plus quam pro virili parte sibi quemque capere principum vident. Itaque <si> classes 
habere atque ornare volumus populum Romanum, privatos sine recusatione remiges dare, 
nobismet ipsis primum imperemus. Aurum argentum <aes> signatum omne senatores 
crastino die in publicum conferamus, ita ut anulos sibi quisque et coniugi et liberis, et filio 
bullam et quibus uxor filiaeve sunt singulas uncias pondo auri relinquant: argenti qui cu-
ruli sella sederunt equi ornamenta et libras pondo, ut salinum patellamque deorum causa 
habere possint: ceteri senatores libram argenti tantum: aeris signati quina milia in singulos 
patres familiae relinquamus: ceterum omne aurum argentum aes signatum ad triumviros 
mensarios extemplo deferamus nullo ante senatus consulto facto, ut voluntaria conlatio 
et certamen adiuvandae rei publicae excitet ad aemulandum animos primum equestris 

53 Por. A. Pikulska-Robaszkiewicz, Lichwa..., s. 34.
54 Zob. R. Bogaert Ursprung und Entwicklung der Depositenbank im Altertum und Mittelalter, 

[w:] Essay zur historischen Entwicklung des Bankensystems, Mannheim–Wien–Zürich 1980, s. 9-26. 
O depozycie nieprawidłowym zob. również T. Niemeyer, ‘Depositum irregulare‘, Hale 1889, 
passim; J. Najber, Observatiunculae de iure Romano, Mnemosyne – Bibliotheca Philologica Batava 
34 (1906), s. 59-64; C. Longo, Appunti sul deposito irregolare, BIDR 18 (1906), s. 121-156; tenże Il 
deposito (Corso), Milano 1933, passim; F. Bonifacio, Ricerche sul deposito irregolare in diritto romano, 
BIDR NS 8-9 (1948), s. 80-152; E. Seidl, Der Eingentumsübergang beim Darlehen und ‘Depositum 
irregulare‘, [w:] Festschrift Fritz Schulz, t. I, Weimar 1951, s. 373-379; B. Adams, Haben die Römer 
„depositum irregulare“ und Darlehen unterschieden?, SDHI 28 (1962), s. 360-371; W.M. Gordon, 
Observations on „depositum irregulare“, [w:] Studi Biscardi, t. III, Milano 1982, s. 363-373; K. Geiger, 
Das ‘depositum irregulare‘ als Kreditgeschäft, München 1962, s. 6. Por. także W. Litewski, Studien 
zur Verwahrung im Römischen Recht, Warszawa-Kraków 1978, s. 5 i n; J. Sondel, Szczególne rodzaje 
depozytu w prawie rzymskim, Kraków 1967, s. 34.
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ordinis, dein reliquae plebis. Hanc unam viam multa inter nos conlocuti consules inveni-
mus; ingredimini dis bene iuvantibus. res publica incolumis et privatas res facile salvas 
praestat: publica prodendo tua nequiquam serves. ‘In haec tanto animo consensum est ut 
gratiae ultro consulibus agerentur. Senatu inde misso pro se quisque aurum argentum et 
aes in publicum conferunt, tanto certamine iniecto ut prima aut inter primos nomina sua 
vellent in publicis tabulis esse ut nec triumviri accipiundo nec scribae referundo sufficerent. 
Hunc consensum senatus equester ordo est secutus, equestris ordinis plebs. ita sine edicto, 
sine coercitione magistratus nec remige in supplementum nec stipendio res publica eguit; 
paratisque omnibus ad bellum consules in provincias profecti sunt.

Ponadto triumviri mensariis przyjmowali i rejestrowali wszelkie dobrowol-
ne ofiary na rzecz państwa. Gromadzili złoto i srebro, jak również brązową 
monetę bitą. Przy przyjmowaniu ofiar urzędnikom towarzyszyli pisarze. 
Opisywane przez Liwiusza wydarzenia (26,36), zainicjowane przez konsu-
lów, a których głównym celem było zgromadzenie funduszy na utrzymanie 
armii, wymagały od triumviri mensariis znacznego nakładu pracy. Wszystkie 
warstwy społeczne uczestniczyły w powszechnej zbiórce funduszy. Każdy 
przynosił znaczne ilości złota, srebra czy monety brązowe, aby jego imię 
jako pierwsze lub jedno z pierwszych figurowało w wykazach. Stąd triumviri 
mensariis nie mogli nadążyć z przyjmowaniem, a pisarze z wciąganiem rzeczy 
w wykazy.

Zatem Liwiusz umiejscawia triumviri mensariis wśród urzędników za-
siadających w trzyosobowych kolegiach powołanych do różnych spraw55. 
Ich działalność była realizowana w imieniu i na rzecz państwa. Wyrażenie 
triumviri mensarii zasługuje na uwagę, gdyż słowo triumvirii sugerować może 
charakter oficjalny podejmowanych przez nich działań, zaś mensarii wskazy-
wało na zakres obowiązków. Nie ulega wątpliwości, że od IV w. p.n.e. byli 
oni swego rodzaju publicznymi urzędnikami bankowymi.

L. Nadjo sugerował, że termin mensarius był praktycznie nieznany i nie-
używany w rzymskiej literaturze nieprawniczej z wyjątkiem Tytusa Liwiu-
sza56. Podobnie uważali В. М. Кравець, О. В. Кравець57. Dodatkowo twier-
dzili, że to właśnie ten termin może zastępować zapożyczony z greckiego 
trapezites. Jednakże poza Liwiuszem ciekawą wzmiankę o mensarii można 
znaleźć u Cycerona.

55 Kolegia, w których zasiadało trzech urzędników bardziej znane jako tresviri nocturni, 
tresviri capitales; zob. M. Kuryłowicz, ‘Tresviri capitales’..., s. 71 i n.; C. Cascione, ‘Tresviri capitales’. 
Storia di una magistratura minore, Napoli 1999, s. 1 i n., czy ostatnio B. Sitek, ‘Apud vestiores incen-
diis arcendis triumviri praeerant’ – organy orzekające w sprawach ‘incendium’ podpaleń w starożytnym 
Rzymie, „Journal of Modern Science” 1 (2008), s. 54 i n.

56 L. Nadjo, L’argent..., s. 211.
57 В. М. Кравець, О. В. Кравець, Західноєвропейский бїзнес..., s. 57 i n. Podobnie М. Сайко, 

Аргентарїі..., s. 47.
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Cic., pro L. Flacco 44: Cum civitate mihi res est acerrima et conficientissima litterarum, 
in qua nummus commoveri nullus potest sine quinque praetoribus, tribus quaestoribus, qu-
attuor mensariis, qui apud illos a populo creantur. Ex hoc tanto numero deductus est nemo.

W mowie, w której orator bronił Lucjusza Waleriusza Flakkusa58 mamy 
obraz bardzo prężnej civitas, gdzie można odnaleźć, jego zdaniem, zdrowe, 
biurokratyczne zasady. Sporządza się tam mnóstwo dokumentów przypusz-
czalnie na okoliczność wykonywanych zadań publicznych, zaś nad wydatko-
waniem pieniędzy czuwa wielu urzędników. Wśród tych właśnie urzędników 
wybieranych przez lud, a mianowicie pięciu pretorów oraz trzech kwestorów 
znajdowało się również czterech bankierów publicznych (quattuor mensariis). 
Cyceron ubolewał, że nikt z tych urzędników nie jest świadkiem w procesie 
Lucjusza Waleriusza Flakkusa59. Zatem orator umiejscawiał mensarii wśród 
urzędników zasiadających w czteroosobowych kolegiach powołanych do 
działania w imieniu i na rzecz państwa (quattuor mensariis). Operacje przez 
nich podejmowane miały więc charakter publiczny. Z czasem nie stali się 
oni jednak zwykłymi bankierami prowadzącymi swoje operacje na Forum. 
Nie należy zatem mylić mensarii z argentarii60. Ci ostatni byli prywatnymi 
bankierami, prowadząc operacje w imieniu swych klientów, przy stołach lub 
kramach przygotowanych przez państwo na Forum.

Zatem w Ab urbe condita Liwiusz odróżniał dwa rodzaje bankierów, a mia-
nowicie tzw. bankierów publicznych i prywatnych. Terminu mensarius używał 
historyk by omówić swego rodzaju bank publiczny (mensa publica)61, czyli 
komisję quinqueviri mensarii działającą w imieniu i na rzecz państwa62. Miała 
ona pomóc plebejuszom w przezwyciężeniu trudności ekonomicznych na 
mocy plebiscytu de quinqueviris mensariis creandis. Powołana komisja pięciu 
obywateli miała rozwiązać problem zadłużenia obywateli63. Również Liwiusz 

58 Cyceron wystąpił w jego obronie w październiku 59 r. p.n.e. (Por. M. Gelzer, Tulius, RE 
7 A 1 (1939), szp. 827-1091). Flakkus sprawował urząd pretora (F.X. Ryan, The Praetorship of 
L. Roscius Otho, „Hermes” 125 (1997), s. 236-240), a po jego zakończeniu zarządzał w 62 r. p.n.e. 
jako propretor prowincją Azją. Tam miał dopuścić się wielu ździerstw, za co został oskarżonym 
w procesie de repetundis przez Decimusa Leliusza (F. Münzer, Laelius (6), RE 12 (1942), szp. 411). 
Zob. także J. Lezius, Comperendinatio bei Cicero pro Flacco?, „Philologus” 60 (1901), s. 593-600; 
K. Kumaniecki, Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1989, s. 263 i n.; M.C. Alexander, Trials in 
the late Roman Republic, 149 BC to 50 BC, Toronto 1990, s. 122 i n.

59 By uzyskać wyrok uniewinniający Cyceron podważał wiarygodność zeznań licznych, 
zeznających w procesie świadków; por. K. Kumaniecki, Cyceron..., s. 263 i n.

60 Szerzej o operacjach finansowych podejmowanych przez argentarii zob. P. Niczyporuk 
A. Talecka, Czynności bankowe..., s. 17 i n. wraz z dalszą cytowana literaturą.

61 Zob. rozważania J. Marquardta, De l’organisation..., s. 79.
62 G. Wesener, ‘Quinqueviri’, RE 47 (1963), szp. 1168. 
63 Była to specjalna komisja, zob. T.R.S. Broughton, The Magistrates..., s. 126. Zob. także 

R. Bogaert, Banques et banquiers..., s. 40 i n.; tenże, Les origines antiquites..., s. 156 i n.
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omawiał komisję triumviri mensarii64, czyli komisję trzech nadzwyczajnych 
urzędników w celu opanowania kryzysu spowodowanego brakiem pienię-
dzy w obiegu (propter penuriam argenti). Powołano ją z mocy lex Minucia de 
triumviris mensariis z 216 r. p.n.e. Zatem Liwiusz postrzegał mensarii jako 
urzędników bankowych zasiadających w pięcioosobowych czy trzyosobo-
wych kolegiach powołanych do działania w imieniu i na rzecz państwa. Od 
IV w. p.n.e. byli oni swego rodzaju publicznymi urzędnikami bankowymi65, 
którzy prowadzili swą działalność na innym polu niż bankierzy prywatni. 
Natomiast doniosłość operacji bankowych pod względem ekonomicznym 
i prawnym sprawiła, że Liwiusz dostrzegł i umieścił w Ab urbe condita zarów-
no publicznych urzędników bankowych zwanych mensarii, jak i bankierów 
prywatnych określanych łacińskim terminem argentarii.
Słowa kluczowe: bank publiczny, bankierzy publiczni, bankierzy prywatni, transak- 
cje bankierskie, operacje bankierskie

ROMAN BANKERS IN LIVY

S u m m a r y

Livy describes in the Ab urbe condita both public bank officials called mensarii 
and private bankers referred to the Latin term argentarii. Bankers were offering their 
services to the customer in public places in special locations initially called tabernae 
argentariae which were situated in the Forum or other public places. Therefore, the 
term argentarii referred to those entrepreneurs (bankers) who dealt with deposits 
and loans and related businesses. References to the mensarii came from Livius. 
According to his records, pursuant to the statute called de quinqueviris mensariis 
creandis, a quinqueviri mensarii committee was appointed which acted for and on 
behalf of the state. It was a kind of a public bank (mensa publica). Livius also de-
scribed a plebiscite called lex Minucia de triumviris mensariis (216 BC) under which 
the triumviri mensarii committee was established. Therefore, the mensarii operated in 
committees or colleges and their main task was to counterbalance the effects of the 
financial crisis in Rome. Therefore, they were a kind of banking officials operating 
for and on behalf of the state.

Key words: public bank, public bankers, private bankers, bankers transactions, 
bankers operations

64 H. Strasburger, ‘Triumviri’, RE 2. 13 (1939), szp. 519.
65 A. Hug, ‘Mensarii’, RE 29 (1931), szp. 948.
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РИМСКИЕ БАНКИРЫ У ЛИВИЯ

P е з ю м е

Из разнородной терминологии, применяемой в источниках на определе-
ние субъектов, занимающихся банковской деятельностью, Ливий применял 
только два термины. В Ab urbe condita мы находим упоминания о argentarii. 
Ливий применял этот термин относясь к таб эрна – места заключения сделки 
банкирами (Лив., Ab urbe condita 9,40,16; 26,11,11; 26.27 ли 40,51,5). В этом случае 
историк вспомнил о эдылях, которые осуществляли надзор за деятельностью 
argentarii. Регламентируя распределение помещений, расположенных на Фо-
рум, они как бы контролировали деятельность банкиров.

Ливий применял также термин mensarius, называя так своего рода обще-
ственный банк (mensa publica), то есть комиссию quinqueviri mensarii, действу-
ющую от имени и в пользу государства. Также Ливий указывал на комиссию 
triumviri mensarii, то есть на трех чрезвычайных служащих с целью преодо-
ления кризиса, вызванного недостатком денег в обращении (propter penuriam 
argenti), призванную в силе lex Minucia de triumviris mensariis по 216 г. до н. э. 
Следовательно, значимость банковских операций с экономической и юри-
дической точки зрения показали, что Ливий заметил и поместил в Ab urbe 
condita как государственных банковских служащих, называемы mensarii, так и 
частных банкиров, называемых латинским термином argentarii.

Ключевые слова: государственный банк, государственные банкиры, приват-
ные банкиры, банковские трансакции, банковские операции
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Horacjańskie mala carmina 
a wolność słowa poety w prawie rzymskim

Tematyka niniejszego artykułu, dotykając znacznie szerszego zagadnie-
nia – wolności słowa poety w starożytnym Rzymie1 – wskutek odniesienia 
do Horacjańskich mala carmina została zawężona jedynie do analizy ograni-
czeń swobody wypowiedzi artystycznej z uwagi na uregulowania mające 
na celu ochronę czci jednostki. Poza zakresem rozważań pozostają jednak 
względy społeczne i polityczne, oddziałujące na korzystanie z owej wolności, 
jak również kwestie związane z ochroną szczególnych kategorii osób przed 
wypowiedziami godzącymi w ich dobre imię, a odnoszące się do wykroczeń 
przeciwko maiestas w prawie rzymskim2.

* Dr, Uniwersytet Wrocławski.
1 Na temat wolności słowa w starożytnym Rzymie zob. np. L. Robinson, Freedom of Speech 

in Roman Republic, Baltimore 1940, passim; A. Momigliano, Freedom of Speech in the Roman Repub-
lic by Laura Robinson, „The Journal of Roman Studies” 32 (1942), z. 1-2, s. 120-124; E. Fantham, 
Liberty and the People in Republican Rome, „Transactions of the American Philological Association” 
135 (2005), z. 2, s. 209-229; J.E. Díaz de Valdéz, Freedom of Speech in Rome, „Revista de Estudios 
Histórico-Jurídicos [Sección Derecho Romano]” 2009, z. 31, s. 125-139; M.R. McHugh, Histo-
riography and Freedom of Speech: The Case of Cremutius Cordus, [w:] I. Sluiter (red.), Free Speech 
in Classical Antiquity [Second Penn-Leiden Colloquium on Ancient Values, held in June 2002 at the 
University of Pennsylvania], Leiden 2004, s. 391-408 oraz S. Morton Braund, Libertas or Licentia? 
Freedom and Criticism in Roman Satire, [w:] I. Sluiter (red.), Free Speech..., s. 409-428.

2 Na ten temat zob. np. G. Mucciacia, In tema di repressione delle opere infamanti, [w:] Studi 
in onore di Arnaldo Biscardi, t. 5, Milano 1984, s. 61-78; R.A. Bauman, The Crimen Maiestatis in 
the Roman Republic and Augustan Principate, Johannesburg 1967, s. 246-265; R.E. Smith, The Law 
of Libel at Rome, „The Classical Quarterly”, New Series 1 (1951), z. 3/4, s. 176-179; A.D. Man-
fredini, Contributi allo studio dell’“iniuria” in età repubblicana, Milano 1977, s. 234; F.H. Cramer, 
Bookburning and censorship in ancient Rome, „Journal of the History of Ideas” 1945, z. 6, s. 169-
194; M. Balzarini, «De iniuria extra ordinem statui». Contributo allo studio del diritto penale romano 
dell’età classica, Padova 1983, s. 74-128. Por. też M.R. McHugh, Historiography and Freedom..., 
s. 393-394; 399-403.
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Tytułowe określenie mala carmina pojawia się w satyrze pierwszej z księ-
gi drugiej, przy okazji rozmowy Horacego z Trebacjuszem3. Poeta, mając 
świadomość, iż ostry język jego wierszy może być uznany za przekraczający 
niekiedy słuszne, określone prawem, granice4, zwraca się do jurysty o radę5.

Horatius, Sermones 2,1,1-5: ‚Sunt quibus in satura videar nimis acer6 et ultra/ legem 
tendere opus; sine nervis altera quidquid/ conposui pars esse putat similisque meorum/ 
mille die versus deduci posse. Trebati,/ quid faciam? praescribe.’

3 Zob. szerzej na temat Trebacjusza – M. D’Orta, La giurisprudenza tra Repubblica e Principato: 
primi studi su C. Trebazio Testa, Napoli 1990; P. Sonnet, Gaius Trebatius Testa, Jena 1932; J.H. Michel, 
La satire 2, 1 à Trébatius ou la consultation du juriste, „Revue Internationale des Droits de l’An-
tiquité” 1999, z. 46, s. 385-391. O relacjach między Horacym a Trebacjuszem zob. E. Fraenkel, 
Horaz, Darmstadt 1963, s. 172-174.

4 Tak też M. Coffey, Roman Satire, London-New York 1976, s. 81; A.D. Leeman, Die Kon-
sultierung des Trebatius: Statuslehre in Horaz, Serm. 2.1, [w:] P. Händel (red.), Festschrift für Robert 
Muth: zum 65. Geburtstag am 1. Januar 1981 dargebracht von Freunden und Kollegen, Insbruck 1983, 
s. 209. O podwójnym wydźwięku wyrażenia ultra legem zob. W.J. Tatum, Ultra legem: Law and 
Literature in Horace, „Satires“ II 1, „Mnemosyne”, Fourth Series 51 (1998), z. 6, s. 689; E. Fraenkel, 
Horaz..., s. 176; N. Rudd, The Satires of Horace, Cambridge 1966, s. 130; F. Muecke, Law, Rhetoric, 
and Genre in Horace, Satires 2. 1, [w:] S.J. Harrison (red.), Homage to Horace, Oxford 1995, s. 203. 
Podobnie M. Lowrie, Slander and Horse Law in Horace, Sermones 2.1, „Law and Literature” 17 
(2005), z. 3, s. 408, utrzymując, że właśnie na podwójnym znaczeniu reguł/prawa polega żart. 
Jednocześnie autor wskazuje, iż w utworze nie chodzi o sferę prawną, lecz o reguły rządzące 
gatunkiem literackim. Ostatecznie jednak obu tych płaszczyzn dotyczy rozmowa poety z ju-
rystą. Oba te znaczenia, jako zamierzone przez poetę, dostrzega z kolei N. Rudd, Horace on the 
Origins of „Satura”, „Phoenix” 14 (1960), z. 1, s. 39, podkreślając, że Horacy mówi o przekra-
czaniu reguł tak gatunku, jak i prawnych. W.J. Tatum, Ultra legem..., s. 698, dochodzi jednak 
do wniosku, że nie może tu być mowy o dwóch zupełnie różnych znaczeniach, zwłaszcza 
wobec tego, że przychylność cesarza może sprawić, ze poeta nie musi obawiać się procesu. 
Inaczej J.H. Michel, La satire 2, 1 à Trébatius..., s. 372, zaznaczając, że używając określenia ultra 
legem Horacy miał na myśli zarówno reguły rządzące gatunkiem, jak i normę o mala carmina 
pochodzącą z ustawy XII tablic. Autor podkreśla jednak, iż początkowo dotyczyła ona zaklęć 
magicznych, dopiero później zaś zniesławiających wierszy. O znaczeniu wyrażenia ultra legem 
w Digestach zob. tamże, s. 373.

5 Zob. też J.H. Michel, La satire 2, 1 à Trébatius..., s. 374, zaznaczając, że poeta zwraca się 
do jurysty o poradę prawną (responsum). Por. także D.A. Slater, On the Text and Interpretation of 
Horace, S. II. 1. 85 f., „The Classical Review” 41 (1927), z. 5, s. 173; podobnie A.D. Leeman, Die 
Konsultierung..., s. 209. O niezrozumieniu intencji Horacego przez Trebacjusza i w związku 
z tym skierowaniu rozmowy na niezamierzoną przez poetę tematykę prawną zob. z kolei 
W.S. Anderson, Ironic Preambles and Satiric Self-Definition in Horace “Satire” 2.1, „Pacific Coast 
Philology” 19 (1984), z. 1/2, s. 37.

6 Na temat interpretacji znaczenia słowa acer w tym fragmencie, a także zamierzonego 
przez poetę, seksualnego wydźwięku innych użytych przez Horacego pojęć zob. K. Freuden-
berg, Horace’s Satiric Program and the Language of Contemporary Theory in Satires 2.1, „The Ameri-
can Journal of Philology” 111 (1990), z. 2, s. 188-197.
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Nie będąc jednak skorym do zaprzestania twórczości lub zmiany jej ro-
dzaju7, co proponuje mu uczynić Trebacjusz8, poeta dąży do poznania ewen-
tualnych konsekwencji prawnych braku zmiany swej postawy. Ostatecznie 
Trebacjusz wypowiada pod jego adresem słowa ostrzeżenia, wskazując, że 
tworzenie mala carmina ściągnąć może na niego niebezpieczeństwo procesu9.

Horatius, Sermones 2,1,80-86: sed tamen ut monitus caveas, ne forte negoti/ incutiat 
tibi quid sanctarum inscitia legum:/ si mala condiderit in quem quis carmina, ius est/ iu-
diciumque.’ ‘esto, siquis mala; sed bona siquis/ iudice condiderit laudatus Caesare? Siquis/ 
opprobriis dignum latraverit, integer ipse?’,/ ‘solventur risu tabulae, tu missus abibis.’

Jurysta nawiązuje tym samym do normy decemwiralnej, widząc w niej 
zagrożenie karą czynu, polegającego na pisaniu zniesławiających wierszy10. 
Zatem rozumienie pojęcia mala carmina przez Trebacjusza nie budzi wąt-
pliwości. Stanowisko prawnika wydaje się zatem odpowiadać brzmieniu 
uregulowania przypisywanemu Cyceronowi (Cicero, De republica 4,10-12), 
a przytoczonemu przez Augustyna.

Augustinus, De civitate Dei 2,9: Nostrae, inquit, contra duodecim tabulae cum per-
paucas res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putauerunt, si quis occentau-
isset siue carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitiumue alteri.

Konsekwencję uznania odnoszenia się obu tekstów do tego samego ure-
gulowania stanowi, na pierwszy rzut oka, stwierdzenie, iż na gruncie nadal 
obowiązującej ustawy decemwiralnej twórczość Horacego narażała go na 
poniesienie kary głównej. Zarówno jednak dla okresu ustawy XII tablic, jak 
i czasów Horacego, rozwiązanie takie byłoby nie do utrzymania11.

 7 Szerzej na temat argumentacji i sposobu wypowiedzi Horacego zob. W.S. Anderson, 
Ironic Preambles..., s. 38-41.

 8 Por. Horatius, Sermones 2,1,5-20. Na temat porad Trebacjusza zob. także J.J. Clauss, Allu-
sion and Structure in Horace Satire 2.1: The Callimachean Response, „Transactions of the American 
Philological Association” 1985, z. 115, s. 198- 202; A.D. Leeman, Die Konsultierung..., s. 209-215; 
M. Lowrie, Slander and Horse Law..., s. 410-411; E. Fraenkel, Horaz..., s. 176-178.

 9 Nie wydaje się przy tym słuszny pogląd J.H. Michela, La satire 2, 1 à Trébatius..., s. 380, 
zgodnie z którym Trebacjusz, wskazując konsekwencje prawne, odwołuje się do normy de-
cemwiralnej i procesu, który na jej podstawie zostałby wytoczony.

10 Zob. też D.A. Slater, On the Text..., s. 172; W.J. Tatum, Ultra legem..., s. 693. Autor wskazuje, 
za J.D. Cloudem, XII Tabulae, [w:] M. Crawford (red.), Roman Statutes, t. 2, London 1996, s. 569, 
że odniesienie się przez Trebacjusza do ustawy decemwiralnej ma jedynie podkreślić erudycję 
jurysty, jako że w czasach Horacego uregulowania ustawy XII tablic o zniesławieniu zostały 
zastąpione regulacją o iniurii. O możliwych znaczeniach określenia tabulae i konsekwencjach 
ich przyjęcia zob. J. Santa Cruz Teijeiro, Apostillas juridicas a una satira de Horacio, „Arbor” 1955, 
z. 31, s. 68-75, wraz z podaną tam i omawianą literaturą.

11 Za karalnością zniesławień w ustawie decemwiralnej opowiadają się natomiast m.in. 
T. Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig 1899, s. 794; H. Usener, Italische Volkjustiz, [w:] Kle-
ine Schriften, Leipzig 1913, s. 359-360; E. Fraenkel, Rec. F. Beckmann, Zauberei und Recht in Roms 
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Poza jednoznacznym wydźwiękiem świadectwa Pliniusza12, przemawiają 
za tym argumenty, wynikające z analizy uwarunkowań prawnych i społecz-
nych, jak również te o charakterze terminologicznym13. Wskazuje się bowiem 
na nikłe prawdopodobieństwo zapotrzebowania na ochronę dobrego imienia 
przed poezją zniesławiającą w związku z marginalnym znaczeniem samej 
twórczości satyrycznej w dobie ustawy XII tablic14, co przemawia za odrzu-
ceniem interpretacji powyższej normy w duchu ochrony dobrego imienia. 
Nie przekonuje też surowa sankcja wspomniana przez Cycerona15, jako że 
kara główna w uregulowaniu decemwiralnym zarezerwowana była tylko 

Frühzeit. Ein Beitrag zur Geschichte und Interpretation des Zwölftafelrechtes, Osnabrück 1923, „Gno-
mon” 1925, z. 1, s. 189-199; A. Momigliano, Freedom of Speech..., s. 122; A. Berger, Encyclopedic 
Dictionary of Roman Law, Philadelphia 1953, s. v. occentare; G. Lepointe, L’occentatio de la loi des 
Douze Tables d’après Saint Augustin et Cicéron, „Revue Internationale des Droits de l’Antiquité” 
111 (1955), z. 2, s. 290-300; V. da Nóbrega, Le carmen famosum et l’occentatio, „Romanitas” 1974, 
z. 12-13, s. 338; R.E. Smith, The Law of Libel..., s. 169; A. Milazzo, Iniuria: alle origini dell’offesa 
morale come categoria giuridica, Roma 2011, s. 87-94.

12 Pisarz rzymski wyraźnie wskazuje bowiem na wyłącznie magiczny kontekst mala car-
mina, zestawiając dotyczącą ich normę z drugim uregulowaniem ustawy XII tabic, dotyczącym 
przeniesienia plonów w drodze zaśpiewów magicznych. Por. Plinius Maior, Naturalis Historia 
28,2,18: qui fruges excantassit, et alibi: qui malum carmen incantassit? Utrzymywanie innego niż ma-
giczne znaczenia malum carmen incantare na gruncie powyższego tekstu nie wydaje się możliwe.

13 Za uznaniem wyłącznie magicznego charakteru malum carmen incantare opowiada się 
obecnie większość doktryny. Zob. m.in. P. Huvelin, La notion de l’«iniuria» dans le tres ancien droit 
romain, Roma 1971, s. 37-38; R. Maschke, Die Persönlichkeitsrechte des römischen Injuriensystems, 
Breslau 1903, s. 18; F. Beckmann, Zauberei und Recht in Roms Frühzeit. Ein Beitrag zur Geschichte 
und Interpretation des Zwölftafelrechtes, Osnabrück 1923, s. 26-27; G. Pugliese, Studi sull’iniuria, 
Milano 1941, s. 23; E. Massonneau, La magie dans l’antiquité romaine, Paris 1934, s. 137-143; 
L. Robinson, Freedom of Speech..., s. 4; F. Wieacker, Zwölftafelprobleme, „Revue Internationale 
des Droits de l’Antiquité” 1956, z. 3, s. 462; J. Plescia, The development of iniuria, „Labeo” 1977, 
z. 23, s. 276; C. Ortiz Garcia, Malum carmen incantare, [w:] A. Calzada González, F. Camacho de 
los Ríos (red.), El Derecho penal: de Roma al Derecho actual. VII Congreso Internacional y X Iberoa-
mericano de Derecho romano, Madrid 2005, s. 432; J.L. Parrondo Pardo, En torno a los delitos y las 
penas en la ley de las XII Tablas, [w:] Estudios en homenaje al profesor Juan Iglesias, t. 3, Madrid 1988, 
s. 1527; V. Devilla, s. v. iniuria, [w:] A. Azara, E. Eula (red.), Novissimo Digesto Italiano, t. 8, Torino 
1957, s. 705. Za znaczeniem zniesławienia w ustawie XII tablic opowiada się w odniesieniu do 
malum carmen incantare V. da Nóbrega, Le carmen famosum..., s. 341. Uznając sens wskazanego 
wyrażenia decemwiralnego za dotyczący zamachów tak na zdrowie, jak i reputację osoby oraz 
jej majątek, A.M. Vázquez Hoys, La magia de la palabra (aproximación a la magia, la brujería y la 
superstición en la Antigüedad), [w:] P. Caldera (red.), Magia y religión de la Antigüedad a nuestros 
días, „Cuadernos Emeritenses” 2001, z. 18, s. 98.

14 Zob. P. Huvelin, La notion..., s. 25-26. Inaczej E. Fraenkel, Rec. F. Beckmann..., s. 199; czę-
ściowo odmiennie zaś G. Lepointe, L’occentatio..., s. 293.

15 Tak też np. M. Lowrie, Slander and Horse Law..., s. 408; G.L. Hendrickson, Verbal Injury, 
Magic, or Erotic Comus?, „Classical Philology” 20 (1925), z. 4, s. 290; E. Pólay, Iniuria Types in 
Roman Law, Budapest 1986, s. 42. Przeciwnie G. Lepointe, L’occentatio..., s. 301-302.
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dla przestępstw szczególnie społecznie szkodliwych16. Nie wydaje się przy 
tym uzasadnione uznanie, iż za takie w V w. p.n.e. uważano zamachy na 
reputację jednostki17.

Szczególnie istotne dla rozważań na temat znaczenia przypisywanego 
w powyższych źródłach normie zawartej w ustawie XII tablic są jednak 
argumenty natury terminologicznej. Mala carmina bowiem, oprócz znaczenia 
paszkwilu, stanowią łaciński odpowiednik szkodliwych pieśni magicznych18 
i właśnie to ostatnie znaczenie ma charakter pierwotny. Nie tylko bowiem 
przymiotnikowi malus19, lecz także rzeczownikowi carmen20, przypisywane są 
pierwotnie konotacje magiczne. Początkowo bowiem wiąże się on ściśle z pie-
śniami kultowymi, rytmicznymi i odpowiednio intonowanymi zaklęciami czy 
przepowiedniami, zaś dopiero z czasem wykształca się jego rozumienie jako 
utworu poetyckiego21. Oryginalnie mala carmina były zatem zaśpiewami mają-
cymi wyrządzić jakąś szkodę bądź to samej osobie22, bądź też w jej majątku23, 

16 Por. S. Riccobono, Fontes iuris Romani antejustiniani, t. 1, Firenze 1941, tab. 8,9: Frugem 
quidem aratro quaesitam noctu pavisse ac secuisse puberi XII tabulis capital erat, suspensumque Cereri 
necari iubebant..., impubem praetoris arbitratu verberari noxiamve duplionemve decerni; tab. 8,10: Qui 
aedes acervumve frumenti iuxta domum positum combusserit, vinctus verberatus igni necari iubetur, 
si modo sciens prudensque id commiserit ; si vero casu, id est neglegentia, aut noxiam sarcire iubetur, 
aut, si minus idoneus sit, levius castigatur; tab. 8,23: si non illa etiam ex XII tab. de testimoniis falsis 
poena abolevisset et si nunc quoque ut antea qui falsum testimonium dixisse convictus esset, e saxo 
Tarpeio deiceretur; tab. 9,3: Dure autem scriptum esse in istis legibus (XII tab.) quid existimari potest ? 
nisi duram esse legem putas, quae iudicem arbitrumve iure datum, qui ob rem dicendam pecuniam ac-
cepisse convictus est, capite poenitur?; tab. 9,5: Lex XII tab. iubet eum, qui hostem concitaverit quive 
civem hosti tradiderit, capite puniri; tab. 8,12: SI NOX FURTUM FAXSIT, SI IM OCCISIT, IURE 
CAESUS ESTO.

17 Inaczej T. Mommsen, Römisches..., s. 794-795; E. Fraenkel, Rec. F. Beckmann..., s. 198-199 
oraz J.B. Rives, Magic in the XII Tables Revisited, „The Classical Quarterly”, New Series 52 (2002), 
z. 1, s. 288.

18 Zob. P. Huvelin, La notion..., s. 64; J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i histo-
ryków, Kraków 2009, s. v. carmen malum.

19 G. Devoto, Le origini indoeuropee, Firenze 1962, s. 293.
20 Zob. B. Biscotti, Malum carmen incantare e occentare nelle XII tavole, [w:] Testimonium 

Amicitiae (Studi in onore di Franco Pastori), Milano 1992, s. 29; J. Annequin, Recherches sur l’action 
magique et ses représentations, Paris 1973, s. 26-27; A.M. Vázquez Hoys, La magia..., s. 76. Na temat 
słowa carmen zob. też A. Milazzo, Iniuria..., s. 68-72; M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, Warszawa 
1959-1979; O. Devoto, Le origini..., s. 303; B. Biscotti, Malum carmen..., s. 27; A. Bouché-Leclerq, 
s. v. carmen, [w:] M. Ch. Daremberg, E. Saglio, Dictionnaire des aniquités grecques et romaines, t. I.2, 
Paris 1887, s. 222; A.M. Vázquez Hoys, La magia..., s. 78.

21 A. Ronconi, „Malum Carme” e „Malum Poeta”, [w:] Synteleia V. Arangio-Ruiz, t. 2, Napoli 
1964, s. 960-963.

22 Tak np. F. Wieacker, Zwölftafelprobleme..., s. 462. Tak też J.L. Pardo, En torno a los delitos..., 
s. 1527.

23 Por. np. A. Ronconi, „Malum Carme”..., s. 959; C. Pharr, The Interdiction of Parrondo Magic 
in Roman Law, „Transactions and Proceedings of the American Philological Association” 1932, 
z. 63, s. 277-278; E. Pólay, Iniuria Types..., s. 41.



140 Dobromiła Nowicka

zaś dopiero z czasem nabrały znaczenia złych w znaczeniu nieprzychylnych, 
zniesławiających pieśni. Z czasem, pod wpływem rozpowszechnienia się 
twórczości poetyckiej oraz zmniejszania się roli przypisywanej magii w życiu 
codziennym, przewagę zdobywa zsekularyzowany wydźwięk pojęcia. Warto 
w tym miejscu podkreślić, iż zniesławiające rozumienie mala carmina czy mala 
verba, występujące w późniejszej twórczości literackiej, nie wypiera jednak 
oryginalnego znaczenia wyrażenia, w efekcie czego dochodzi do wykształ-
cenia się, obecnej z pewnością u Plauta24, dwutorowości semantycznej male 
dictum, a co za tym idzie zapewne także malum carmen. Przytoczone wyżej 
brzmienie normy decemwiralnej stanowi wyraz tego zjawiska, jednocześnie 
prowadząc do wniosku nie tylko o zaniku pierwotnego znaczenia pojęcia 
w czasach Cycerona, lecz nawet o braku świadomości o jego wcześniejszym 
istnieniu wśród mu współczesnych. Ostatni fragment przytoczonej wypo-
wiedzi Arpinaty, przesądzający o charakterze mala carmina, uznawany jest 
bowiem zazwyczaj za dodany przez Cycerona w celu wyjaśnienia niezro-
zumiałego już określenia occentare i przybliżenia, funkcjonującego w jego 
czasie, sensu obu wyrażeń25. Także kontekst wskazanej wypowiedzi świad-
czy w sposób jednoznaczny o funkcji powołania się na normę pochodzą-
cą z ustawy XII tablic. Chodziło bowiem, gdy mowa o przekazie Arpinaty, 
o skontrastowanie zepsucia we współczesnym Cyceronowi Rzymie, gdzie 
poeci bezkarnie drwią z obywateli, z dawnymi boni mores. Jego komentarz 
do wspomnianej normy, przytoczony przez Augustyna, brzmi następująco:

Augustinus, De civitate Dei 2,9: Praeclare. Iudiciis enim magistratuum, disceptatio-
nibus legitimis propositam uitam, non poetarum ingeniis habere debemus, nec probrum 
audire nisi ea lege, ut respondere liceat et iudicio defendere.

Augustyn z kolei wykorzystał i być może częściowo zmodyfikował i upro-
ścił tekst Cyceroński26, w celu wykazania pewnego rodzaju niekonsekwencji 

24 Jako przeklęcie np. w Manaechmi 309: MEN. Di illos homines, qui illic habitant, perduint./
CYL. Insanit hic quidem, qui ipse male dicit sibi. audin, Menaechme?/MEN. Quid vis?/CYL. Si me 
consulas, nummum illum quem mihi dudum pollicitu’s dare —/nam tu quidem hercle certo non sanu’s 
satis, Menaechme, qui nunc ipsus male dicas tibi—/iubeas, si sapias, porculum adferri tibi. Z kolei 
w znaczeniu znieważenia zob. Asinaria 799-802: nec mater lena ad vinum accedat interim,/nec ulli 
verbo male dicat. si dixerit, haec multa ei esto, vino viginti dies ut careat.’

25 Tak G.L. Hendrickson, Verbal..., s. 307; R. Maschke, Die Persönlichkeitsrechte..., s. 13; 
F. Beckmann, Zauberei und Recht..., s. 62 i n. Przeciwnie J.B. Rives, Magic in the XII Tables..., 
s. 282-283. Warto jednak zaznaczyć, iż istnieją poglądy postulujące uznanie, iż Cyceron źle 
zinterpretował normę pochodzącą z ustawy XII tabic, a fragment przekazany przez Augusty-
na jest wynikiem jego błędu; tak np. P. Huvelin, La notion..., s. 73; tak też A.D. Manfredini, La 
diffamazione verbale nel diritto romano, t. 1, Età repubblicana, Milano 1978, s. 7 i 48.

26 Augustinus, De civitate Dei 2,9: Haec ex Ciceronis quarto de re publica libro ad uerbum ex-
cerpenda arbitratus sum, nonnullis propter faciliorem intellectum uel praetermissis uel paululum com-
mutatis. Nie wydaje się jednak, iż Augustyn zmienił Cyceroński sens rozumienia normy, jako 
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w zakresie karania zniesławienia, gdyż obowiązywało ono jedynie w sto-
sunku do ludzi, nie dotyczyło jednak analogicznego zachowania względem 
bogów27. Świadectwo Arpinaty, przytoczone w De civitate Dei, jest zatem 
wyrazem współczesnej Cyceronowi, oderwanej już od sfery magicznej, in-
terpretacji normy decemwiralnej w duchu ochrony dobrego imienia28.

Z tym właśnie wtórnym znaczeniem analizowanego pojęcia koresponduje 
sposób rozumienia mala carmina prezentowany przez Trebacjusza. Odniesie-
nia prawnika do złych pieśni z ustawy XII tablic poświadczają zatem tylko 
to, iż w I w. p.n.e. rozumienie tego wyrażenia odnoszono, jeśli nie wyłącz-
nie, to przynajmniej w przeważającej mierze, do utworów zniesławiających. 
Niewątpliwie w takim także znaczeniu występuje wyrażenie malum carmen 
w poniższym fragmencie listu Horacego:

Horatius, Epistulae 2,1,145-155: Fescennina per hunc inuenta licentia morem/ uers-
ibus alternis opprobria rustica fudit,/ libertasque recurrentis accepta per annos/ lusit am-
abiliter, donec iam saeuos apertam/ in rabiem coepit uerti iocus et per honestas/ ire domos 
impune minax. Doluere cruento/ dente lacessiti, fuit intactis quoque cura/ condicione super 
communi; quin etiam lex/ poenaque lata, malo quae nollet carmine quemquam/ describi; 
uertere modum, formidine fustis29/ ad bene dicendum delectandumque redacti.

Horacjańskie mala carmina z pewnością mają więc znaczenie wierszy go-
dzących w dobre imię jednostki, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek 
odniesień do wcześniejszego, magicznego rozumienia pojęcia. Jednak wy-
rażeniu temu w satyrze 2,1 nadane zostaje jeszcze jedno znaczenie. Analiza 
reakcji Horacego na ostrzeżenie ze strony Trebacjusza pozwala sformułować 
twierdzenie, że poeta, którego utwory często zawierały wzmianki czy aluzje 
do ludzkich słabości, z pozoru nie wydaje się uważać, iż wskazana przez 
jurystę norma miałaby być zastosowana w jego przypadku. Co więcej, jego 

że podobny wydźwięk ma także fragment Cicero, Disputationes Tusculanae 4,4: Quamquam id 
quidem etiam duodecim tabulae declarant, condi iam tum solitum esse carmen; quod ne liceret fieri ad 
alterius iniuriam, lege sanxerunt.

27 Por. De civitate Dei 2,9: Sed, ut dixi, hoc Graeci quamquam inuerecundius, tamen conueni-
entius licere uoluerunt, cum uiderent diis suis accepta et grata esse opprobria non tantum hominum, 
uerum et ipsorum deorum in scaenicis fabulis, siue a poetis essent illa conficta, siue flagitia eorum uera 
commemorarentur et agerentur in theatris atque ab eorum cultoribus utinam solo risu, ac non etiam 
imitatione d i gn a uiderentur. Nimis enim superbum fuit famae parcere pnncipum ciuitatis et ciuium, 
ubi suae famae parci numina noluerunt.

28 Podobnie B. Biscotti, Malum carmen..., s. 38; E. Pólay, Iniuria Types..., s. 41.
29 Na temat poważnych wątpliwości co do wiarygodności źródła w zakresie kary, którą 

miało stanowić fustuarium supplicium, zarezerwowane dla wymierzania kary śmierci przy po-
mocy uderzeń kijem w stosunkach wojskowych, zob. np. P. Huvelin, La notion..., s. 67. Inaczej 
C. Pharr, The Interdiction..., s. 278.
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pogląd na rolę poety30 jako właśnie tego, który ma prawo – jeśli nie obo-
wiązek – piętnowania przynoszących ujmę konkretnym osobom zachowań 
i postaw31, zawarty w dobrych wierszach, uważa za możliwy do zaakcepto-
wania, a nawet pochwały ze strony cesarza32. Tym samym wypowiedź poety 
zakwalifikować należy jako grę słów – sens decemwiralnej normy przeciw 
złym pieśniom rozumianej już jako prawo wymierzone w komponowanie 
utworów zniesławiających umyślnie zmienia na wydźwięk złych, lecz w zna-
czeniu nieudolnych wersów33.

W świetle powyższych uwag uznać należy, iż odpowiedzialność za znie-
sławiające wiersze w czasach Horacego nie opierała się na normie pochodzą-

30 O relacjach między komedią staroattycką a poezją, a w konsekwencji różnicach między 
satyrykiem a poetą, zob. Horatius, Sermones 1,4,33-62. Zob. też Ch.A. Knight, Satire, Speech, and 
Genre, „Comparative Literature” 44 (1992), z. 1, s. 26-28; G. Harrison, The Confessions of Lucilius 
(Horace “Sat.” 2.1.30-34): A Defense of Autobiographical Satire?, „Classical Antiquity” 6 (1987), 
z. 1, s. 44-50; J. Kemp, A Moral Purpose, A Literary Game: Horace, Satires 1.4, „Classical World” 
104 (2010), z. 1, s. 68-76; M. Coffey, Roman Satire..., s. 93-96.

31 Za prawdziwych poetów Horacy uważa właśnie autorów tworzących w nurcie kome-
dii staroattyckiej, wskazując związek z rzymskim jej odpowiednikiem w postaci twórczości 
Lucyliusza; zob. Horatius, Sermones 1,4,1-8: Eupolis atque Cratinus Aristophanesque poetae/atque 
alii, quorum comoedia prisca virorum est,/siquis erat dignus describi, quod malus ac fur,/quod moechus 
foret aut sicarius aut alioqui/famosus, multa cum libertate notabant./hinc omnis pendet Lucilius, ho-
sce secutus,/mutatis tantum pedibus numerisque, facetus,/emunctae naris, durus conponere versus. 
Na temat znaczenia wskazanego przez Horacego dziedzictwa literackiego zob. I.A. Ruffell, 
Beyond Satire: Horace, Popular Invective and the Segregation of Literature, „The Journal of Roman 
Studies” 2003, z. 93, s. 36. O prawnym wydźwięku użytych w tym fragmencie słów (famosus, 
notabant), odwołujących się do cenzorskiej nota oraz infamia zob. R.A. LaFleur, Horace and Ono-
masti Komodein: The Law of Satire, [w:] H. Temporini, W. Haase (red.), Aufstieg und Niedergang der 
römischen Welt. Geschichte und Kultur Roms in Spiegel der neueren Forschung, t. 2.31.3, Berlin-New 
York 1981, s. 1795.

32 Według W.J. Tatum, Ultra legem..., s. 698, osoba cesarza jako sędziego w zakresie jakości 
Horacjańskich wersów zapewnia też bezkarność poety, którego przymioty charakteru i mora-
lizatorska postawa czynią z Horacego przyjaciela władcy. Z uwagi na te cechy jego wsparcie 
zapewnić ma poecie wolność słowa. M. Lowrie, Slander and Horse Law..., s. 418, z kolei wskazuje, 
iż ostatecznym sędzią tak w zakresie oceny estetycznej wierszy, jak i kwestii prawnych jest 
cesarz i z tego właśnie powodu pochwała z jego strony zwolni Horacego także z odpowiedzial-
ności prawnej. O konsekwencjach tej wypowiedzi jurysty w zakresie relacji między ustawą 
a wolą cesarza, zob. M. Lowrie, Slander and Horse Law..., s. 418-420.

33 Tak też np. W.J. Tatum, Ultra legem..., s. 694. Ciekawą interpretację tego zabiegu przed-
stawił A. Ronconi, „Malum Carme”..., s. 965-969, dostrzegając na gruncie tego tekstu mieszany 
charakter mala carmina jako pieśni magiczno-zniesławiających. Punktem wyjścia takiej interpre-
tacji jest pozycja poety-wieszcza, który poprzez swą poezję, będącą aktem magicznym, uzyskuje 
przychylność boga, zapewniającą w konsekwencji wysoki poziom jego wierszy. W przypadku, 
gdy tworzone carmina nie są udane, oznacza to, iż poeta utracił boską inspirację, a tym samym 
jego utwory nie spełniają już roli rytuału magicznego. W rozwoju nastąpiła jednak znacząca 
zmiana tak w zakresie pozycji maga pośredniczącego między ludźmi a bogiem, jak i two-
rzonych przez niego pieśni – natchniony przez boga wieszcz stał się poetą, carmen nabrało 
znaczenia utworu poetyckiego. Interpretacja ta nie uzyskała jednak aprobaty doktryny.
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cej z ustawy XII tablic, lecz na innym, późniejszym uregulowaniu34. Nie wy-
daje się przy tym prawdopodobne, postulowane przez niektórych badaczy, 
przyjęcie tezy, iż chodzić mogło o jakąś specjalną ustawę, która, zapewniając 
pewną wolność słowa w twórczości dramatycznej, zabraniała imiennego znie-
sławiania ze sceny35. Poza brakiem wystarczającego uzasadnienia źródłowego 
dla takiej tezy, wydaje się, że nie istniało realne zapotrzebowanie na taką 
regulację. Już edykt de convicio karał bowiem wszelkie publiczne zniewagi, 
w tym także te, które padały ze sceny podczas przedstawienia. Gdy chodzi 
o kwestię imiennego wskazywania osób piętnowanych, tak w przypadku 
gdy miało miejsce convicium, jak i po rozszerzeniu ochrony na wszelkie inne 
naruszenia dobrego imienia, nie istniała potrzeba czynienia wyjątku od ogól-
nej zasady. Z uwagi na to, że w sytuacjach takich rodziło się uprawnienie 
do wniesienia actio iniuriarum, konieczne było przede wszystkim wskazanie 
doznanego naruszenia przez rzeczywistego pokrzywdzonego36. Gdy był on 
w utworze wskazany imiennie, wykazanie legitymacji czynnej nie nastręczało 
trudności, co uprawdopodabniało wystąpienie ze skargą i uzyskanie zadość-
uczynienia. W przeciwnym przypadku pokrzywdzony musiał w pierwszej 

34 Wskazując proces cywilny i jurysdykcję pretora, który oddaliłby w tej sytuacji skargę, 
zob. J.J. Clauss, Allusion and Structure..., s. 205.

35 Tak np. J.E. Díaz de Valdéz, Freedom..., s. 137. Nie do przyjęcia jest też teza R.E. Smitha, 
The Law of Libel..., s. 178, zgodnie z którą prawo, do którego odnosi się Horacy stanowiła lex 
Cornelia de iniuriis, jako że wśród trzech czynów przez nią karanych nie ma zniesławienia. Por. 
Ulpianus, D. 47,10,5 pr.: Lex Cornelia de iniuriis competit ei, qui iniuriarum agere volet ob. eam rem, 
quod se pulsatum verberatumve domumve suam vi introitam esse dicat. Qua lege cavetur, ut non iudicet, 
qui ei qui agit gener socer, vitricus privignus, sobrinusve est propiusve eorum quemquem ea cognatione 
adfinitateve attinget, quive eorum eius parentisve cuius eorum patronus erit. Lex itaque cornelia ex 
tribus causis dedit actionem: quod quis pulsatus verberatusve domusve eius vi introita sit. Apparet 
igitur omnem iniuriam, quae manu fiat, lege Cornelia contineri. Tak też np. M. Balzarini, Ancora sul 
Lex Cornelia de iniuriis e sulla repressione di talune modalità di diffamazione, [w:] J.R. Esteve (red.), 
Estudios en Homenaje al Profesor Juan Iglesias, t. 2, Madrid 1988, s. 586-587; E. Levy, Paulus und 
der Sentenzenverfasser, „Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische 
Abteilung” 1930, z. 50, s. 286-287; A. Völkl, Zum Verfahren der „actio legis Corneliae de iniuriis“, 
[w:] Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino, t. 2, Napoli 1984, s. 596; W. Kunkel, Quaestio, 
[w:] Kleine Schriften, Weimar 1974, s. 59; C.L. Lehmann, Die sullanische Strafgesetzgebung und ihr 
Verhältnis zur Lex Cornelia de iniuriis, Berlin 2005, s. 65. Zaznaczenia jednak wymaga, iż pogląd 
o istnieniu czwartego przypadku karanego ustawą korneliańską podzielają m.in.: G. Mucciacia, 
In tema di repressione delle opere infamanti, [w:] Studi in onore di Arnaldo Biscardi, t. 5, Milano 1984, 
s. 72; tenże, Libri ad infamiam e Lex Cornelia de iniuriis, „Index“ 1998, z. 26, s. 149-162; G. Lepointe, 
L’occentatio..., s. 302; A.D. Manfredini, La diffamazione..., s. 207; R.E. Smith, The Law of Libel..., 
s. 176; R.A. Bauman, The Crimen Maiestatis..., s. 257, a także G. Carnazza-Rametta, Studio sul 
diritto penale dei Romani, Roma 1972, s. 216-217.

36 Ulpianus, D. 47,10,7 pr.: Praetor edixit: “qui agit iniuriarum, certum dicat, quid iniuriae fac-
tum sit”: quia qui famosam actionem intendit, non debet vagari cum discrimine alienae existimationis, 
sed designare et certum specialiter dicere, quam se iniuriam passum contendit. Por. także M. Miglietta, 
Intorno al “certum dicere” nell’“edictum generale de iniuriis”, „Labeo” 2002, z. 48, s. 208-258.
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kolejności wykazać, iż to on doznał naruszenia czci wskutek upublicznienia 
treści utworu. Tym samym poeta, dopuszczający się zniesławień w stosunku 
do osób wyraźnie niewymienionych z imienia pozostać mógł bezkarny37. 
Okoliczność ta wydaje się jedną z istotnych przyczyn ograniczenia stosowa-
nia tak licznych i bezpośrednich we wczesnych satyrach Horacego odniesień 
do konkretnych, żyjących lub niedawno zmarłych, imiennie oznaczonych 
osób38. Szacuje się bowiem, iż w drugiej księdze satyr, jakkolwiek występuje 
jedynie 20% mniej imiennych przywołań osób, odnotować można aż sześć-
dziesięcioprocentową obniżkę w przypadku imion osób żyjących39. Nawet 
zagrożenie karą nie spowodowało jednak całkowitego odejścia od tej prakty-
ki, tak charakterystycznej dla satyry40. Istotnym elementem wybranego przez 
Horacego gatunku literackiego było bowiem właśnie bezwzględne i imien-

37 O braku możliwości wykazania legitymacji czynnej w przypadku niewystępowania 
imienia pokrzywdzonego także A. Völkl, Zum Verfahren..., s. 587. Praktyczna niemożliwość 
dochodzenia swych praw w takiej sytuacji była jedną z rationes, które doprowadzić miały do 
późniejszego wydania senatusconsultum zapewniającego skuteczną ochronę w takich przypad-
kach. Por. Paulus, D. 47,10,6: Quod senatus consultum necessarium est, cum nomen adiectum non 
est eius, in quem factum est: tunc ei, quia difficilis probatio est, voluit senatus publica quaestione rem 
vindicari. Ceterum si nomen adiectum sit, et iure communi iniuriarum agi poterit: nec enim prohibendus 
est privato agere iudicio, quod publico iudicio praeiudicatur, quia ad privatam causam pertinet. Plane si 
actum sit publico iudicio, denegandum est privatum: similiter ex diverso.

38 Zob. R.A. LaFleur, Horace..., s. 1812. Obawa przed procesem mogła leżeć u podstaw 
drastycznego ograniczenia ataków na osoby współczesne Horacemu. Zob. Ch.A. van Rooy, 
Studies in Classical Satire and Related Literary Theory, Leiden 1966, s. 71. O imionach przywoły-
wanych w twórczości Horacego, zob. np. N. Rudd, The Names in Horace’s Satires, „The Classical 
Quarterly”, New Series 10 (1960), z. 2, s. 161-178; tenże, The Satires..., s. 132-159, a także literaturę 
powoływaną przez R.A. LaFleur, Horace..., s. 1801-1802 przyp. 31.

39 Zob. R.A. LaFleur, Horace..., s. 1802, przyp. 31 oraz s. 1826. Por. N. Rudd, The Names..., 
s. 173, który wskazał, iż księga druga zawiera jedynie dziesięć odwołań do imion osób żyjących.

40 Horacy jednak zapewnia, że odtąd ostrych słów używał będzie jedynie w samoobronie, 
zob. Horatius, Sermones 2,1,39-46: sed hic stilus haud petet ultro/ quemquam animantem et me veluti 
custodiet ensis/ vagina tectus: quem cur destringere coner/ tutus ab infestis latronibus? o pater et rex/ 
Iuppiter, ut pereat positum robigine telum/ nec quisquam noceat cupido mihi pacis! at ille,/ qui me con-
morit—melius non tangere, clamo—,/ flebit et insignis tota cantabitur urbe. Podkreślenia wymaga, iż 
modyfikacja stanowiska Horacego, rezygnującego – co do zasady – z bezpośrednich, imiennych 
ataków skutkowała krytyką zbyt ostrego stylu Lucyliusza. Por. także Horatius, Sermones 1,4 
i 1,10. Zob. R.A. LaFleur, Horace..., s. 1808. Por. też szerzej R. Scodel, Horace, Lucilius, and Calli-
machean Polemic, „Harvard Studies in Classical Philology” 1987, z. 91, s. 199-203; S.J. Harrison, 
The Confessions..., s. 40-43. Ponadto poeta z czasem skłania się do innego rodzaju twórczości, 
koncentrując się na odach i listach. W zakresie tych ostatnich zob. np. C.W. MacLeod, The 
Poet, the Critic, and the Moralist: Horace, Epistles 1.19, „The Classical Quarterly”, New Series 27 
(1977), z. 2, s. 359-376; D.H. Porter, Playing the Game: Horace, “Epistles” 1, „The Classical World” 
96 (2002), z. 1, s. 21-60; A. Morrison, Advice and Abuse: Horace, Epistles 1 and the Iambic Tradition, 
„Materiali e Discussioni per l’Analisi dei Testi Classici” 2006, z. 56, s. 29-61.
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ne piętnowanie zachowań społecznie niepożądanych41. Poeta powołuje się 
przy tym na przykład i motywację Lucyliusza, który zapoczątkował tę formę 
twórczości literackiej, ganiąc nie tylko zwykłych, lecz także prominentnych 
obywateli rzymskich42:

Horatius, Sermones 2,1,62-70: ‚quid? cum est Lucilius ausus/ primus in hunc operis 
conponere carmina morem/ detrahere et pellem, nitidus qua quisque per ora/ cederet, intror-
sum turpis: num Laelius aut qui/ duxit ab oppressa meritum Karthagine nomen/ ingenio 

41 Zob. R.A. LaFleur, Horace..., s. 1800. O uprawianym przez Horacego gatunku literackim 
zob. m.in. J. Plotnic, Horace on Satyr Drama, „The Classical World” 72 (1979), z. 6, s. 329-335; 
B. Dufallo, “Satis/Satura”: Reconsidering the “Programmatic Intent” of Horace’s “Satires 1.1”, „The 
Classical World” 93 (2000), z. 6, s. 579-590; J. Farell, Classical Genre in Theory and Practice, „New 
Literary History” 34 (2003), z. 3, s. 383-408; N. Rudd, Horace..., s. 36-44; M. Coffey, Roman Satire..., 
s. 68-69; tenże, The Satires..., s. 86-124. Por. także G.L. Hendrickson, Horace, Serm. I 4: A Protest 
and a Programme, „The American Journal of Philology” 21 (1900), z. 2, s. 124-138; G. Harrison, The 
Confessions..., s. 38-52; K. Freudenberg, Horace’s..., s. 187-203; C. Schlegel, Horace and His Fathers: 
Satires 1.4 and 1.6, „The American Journal of Philology” 121 (2000), z. 1, s. 93-119; T.K. Hubbard, 
The Structure and Programmatic Intent of Horace’s First Satire, „Latomus” 40 (1981), z. 2, s. 305-321; 
C.A. Knight, Satire, Speech..., s. 22-41; I.A. Ruffell, Beyond Satire..., s. 35-65; R. Scodel, Horace..., 
s. 199-215; J. Kemp, A Moral Purpose..., s. 59-76.

42 Zaznaczyć jednak należy, że Horacy częstokroć odnosił się do twórczości Lucyliusza 
krytycznie, wskazując, że jakość jego wersów pozostawiała wiele do życzenia. Por. Horatius, 
Sermones 1,10,1-3: Nempe inconposito dixi pede currere versus/Lucili. quis tam Lucili fautor inepte est,/
ut non hoc fateatur?; 1,10,51-71: age quaeso,/tu nihil in magno doctus reprehendis Homero?/nil comis 
tragici mutat Lucilius Acci?/non ridet versus Enni gravitate minores,cum de se loquitur non ut maiore 
reprensis?/quid vetat et nosmet Lucili scripta legentis/quaerere, num illius, num rerum dura negarit/ver-
siculos natura magis factos et euntis/mollius ac siquis pedibus quid claudere senis,hoc tantum contentus, 
amet scripsisse ducentos/ante cibum versus, totidem cenatus, Etrusci/quale fuit Cassi rapido ferventius 
amni/ingenium, capsis quem fama est esse librisque/ambustum propriis. fuerit Lucilius, inquam,/comis et 
urbanus, fuerit limatior idem/quam rudis et Graecis intacti carminis auctor/quamque poetarum seniorum 
turba; sed ille,/si foret hoc nostrum fato delapsus in aevum,/detereret sibi multa, recideret omne quod 
ultra/perfectum traheretur, et in versu faciendo/saepe caput scaberet vivos et roderet unguis; 1,4,6-13: 
hinc omnis pendet Lucilius, hosce secutus,/mutatis tantum pedibus numerisque, facetus,/emunctae naris, 
durus conponere versus./nam fuit hoc vitiosus: in hora saepe ducentos,/ut magnum, versus dictabat 
stans pede in uno;/cum flueret lutulentus, erat quod tollere velles;/garrulus atque piger scribendi ferre 
laborem,/scribendi recte: nam ut multum, nil moror. Zob. też R. Scodel, Horace..., zwł. s. 199-203; 
T.K. Hubbard, The Structure..., s. 318-319; N. Rudd, The Satires..., s. 97-118. O odniesieniach do 
Lucyliusza także C. Schlegel, Horace..., s. 95-107.

Podkreślenia wymaga, iż praktyka bezpośrednich ataków na osoby publiczne nie była 
typowa ani dla komedii nowoattyckiej, ani też dla rzymskiej, stąd też wskazanie na związek Lu-
cyliusza z komedią staroattycką. Por. R.L. Hunter, Horace on Friendship and Free Speech, „Hermes” 
113 (1985), z. 4, s. 486. Zarówno ona, jak również tradycja onomasti komodein charakterystyczne 
dla greckiej poezji jambicznej, wraz z rodzimymi tradycjami fesceninów, carmina triumphalia, 
satura, wpłynęły z pewnością na ukształtowanie twórczości Lucyliusza. Zob. R.A. LaFleur, 
Horace..., s. 1791. Podkreślenia wymaga jednak, że w jego utworach jedynie od czasu do czasu 
pojawia się krytyka konkretnych, wskazanych imiennie osób. Zob. tamże, s. 1792. Jak zazna-
cza autor, ma to związek nie tylko z uprawianych przez niego gatunkiem – satyrą, lecz także 
z bardzo osobistym charakterem utworów Lucyliusza.
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offensi aut laeso doluere Metello/ famosisque Lupo cooperto versibus? atqui/ primores populi 
arripuit populumque tributim,/ scilicet uni aequos virtuti atque eius amicis.

Często odstępowano jednak od używania prawdziwych imion osób pod-
danych krytyce na rzecz oznaczania ich przy pomocy pseudonimów lub 
też tworzenia fikcyjnych bohaterów utworów43, legitymujących się cechami 
zasługującymi na naganę lub ośmieszenie. Postępowanie takie, nie w pełni 
zgodne z libertas i acerbitas rządzącymi twórczością satyryczną Lucyliusza44, 
motywowane było najprawdopodobniej obawą przed reakcją osób w ten spo-
sób krytykowanych, tak o charakterze pozaprocesowym, jak i procesowym45.

W tym ostatnim aspekcie podstawą odpowiedzialności prawnej był edykt 
ne quid infamandi causa fiat, który zakazywał czynienia czegokolwiek w celu 
naruszenia czci innej osoby46. Co warte podkreślenia, z późniejszych świa-
dectw jurystów wynika, iż ochrona przed zniesławiającymi utworami zajmo-
wała czołowe miejsce wśród przypadków, w stosunku do których znajdował 
zastosowanie ten edykt.

Ulpianus, D. 47,10,15,27: Generaliter vetuit praetor quid ad infamiam alicuius fieri. 
Proinde quodcumque quis fecerit vel dixerit, ut alium infamet, erit actio iniuriarum. Haec 
autem fere sunt, quae ad infamiam alicuius fiunt: ut puta ad invidiam alicuius veste lugubri 

43 Tak też Horacy w księdze drugiej Sermones, zachowując jednak, choć w złagodzonej wer-
sji, tradycję onomasti komodein. Zob. R.A. LaFleur, Horace..., s. 1826. Jak wskazuje L. Robinson, 
Freedom of Speech..., s. 61-63, tendencja do rezygnacji z imiennych ataków na rzecz używania 
kryptonimów lub całkowitego pomijania imienia czy też preferowania insynuacji w miejsce 
bezpośrednich zarzutów nie była charakterystyczna wyłącznie dla twórczości Horacego, będąc 
dostrzegalną także w przypadku utworów Wergiliusza czy Kwintyliana. Jednocześnie autorka 
podkreśla, iż mimo tych zabiegów osoba, będąca bohaterem wierszy z pewnością była możliwa 
do zindywidualizowania przez ówczesnych.

44 Szerzej o twórczości w duchu Lucyliusza czy też lucyliańskim stylu bądź charakterze 
wierszy (Varro, Res Rusticae 3,2,17: Nonne item L. Abucius, homo, ut scitis, apprime doctus, cuius 
Luciliano charactere sunt libelli (...)); zob. J. Svarlien, Lucilianus Character, „The American Journal of 
Philology” 115 (1994), z. 2, s. 253-265. Por. także N. Rudd, The Satires..., s. 125. Zaznaczyć jednak 
trzeba, za R.A. LaFleur, Horace..., s. 1792, iż bezkarność Lucyliusza atakującego imiennie okre-
ślone osoby była wynikiem „(...) unikalnego splotu okoliczności osobistych i politycznych (...)”.

45 Tak też, w kontekście rozmowy Horacego z Trebacjuszem, L. Robinson, Freedom of Spe-
ech..., s. 63. Autorka nie wyklucza jednak, iż zmiana mogła być wynikiem ewolucji zaintere-
sowań literackich poety. N. Rudd, The Names..., s. 173, wskazuje, że do takiej zmiany dojść 
mogło także z uwagi na modyfikację w zakresie postrzegania niewłaściwych moralnie postaw 
– z wcześniejszego, ściśle związanego z konkretnymi osobami, na odpersonalizowane. Autor 
stwierdza również, że uwarunkowania polityczne i prawne nie miały większego wpływu na 
tę zmianę. O innych możliwych przyczynach zmiany podejścia do ostrych, imiennych ataków, 
zob. R.A. LaFleur, Horace..., s. 1825.

46 Nie wydaje się przy tym przekonujący pogląd M. Lowrie, Slander and Horse Law..., s. 406, 
zgodnie z którym wzmocnienie pozycji Cezara wpłynąć miało nie tylko na wolność słowa 
satyryka, lecz także moc obowiązującą prawa.
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utitur aut squalida, aut si barbam demittat vel capillos submittat, aut si carmen conscribat 
vel proponat vel cantet aliquod, quod pudorem alicuius laedat.

Z powyższego, przykładowego wskazania sytuacji, do których odnosił 
się edykt, na krótki komentarz w świetle analizowanej tu odpowiedzialności 
autora za stworzony przez siebie tekst carmen zasługuje jednak tylko jeden 
z nich – carmen conscribere. Tak określony czyn zabroniony rozumiany jest 
jako „komponowanie przez zapisanie”47 owych utworów, pod warunkiem, że 
zostanie zachowany warunek infamandi causa48. Przypadek układania wersów 
(także) w celu naruszenia czyjegoś dobrego imienia z pewnością realizuje za-
tem zachowanie określone jako carmen conscribere, jeśli tylko autor przeznacza 
tekst do rozpowszechniania49. Dopiero bowiem możliwość zapoznania się 
z nim większej ilości osób spowodować może uszczerbek w reputacji osoby 
w wierszu zniesławianej. Co więcej, wydaje się, iż z prawnie relewantnym 
rozpowszechnieniem oczerniających treści można mieć do czynienia jedynie 
wówczas, gdy krąg ich odbiorców jest choć po części przypadkowy, w innym 
wypadku bowiem wypowiedź ma charakter prywatny, a zasięg jej oddziały-
wania jest mocno ograniczony. Tym samym z zakresu popełnienia tej formy 
deliktu wyłączyć należy recytację własnych utworów przed zamkniętym krę-
giem zaprzyjaźnionych osób czy ofiarowanie im pisemnych ich kopii. Nawet 
jeśli osoby, które otrzymały w ten sposób dostęp do zniesławiających wersów, 
następnie je upubliczniły, autor nie mógł ponosić ujemnych konsekwencji ich 
działania, jeśli tylko nie można mu było przypisać działania infamandi causa. 
Podkreślenia w tym kontekście wymaga, że Horacy niejednokrotnie50 zwraca 
uwagę na ograniczoną dostępność swych wierszy, w tym zwłaszcza unikanie 
publicznych recytacji swych utworów.

Horatius, Sermones 1,4,71-78: nulla taberna meos habeat neque pila libellos,/ quis 
manus insudet volgi Hermogenisque Tigelli,/ nec recito cuiquam nisi amicis idque coactus,/ 
non ubivis coramve quibuslibet. in medio qui/ scripta foro recitent, sunt multi quique la-
vantes:/ suave locus voci resonat conclusus. Inanis/ hoc iuvat, haud illud quaerentis, num 
sine sensu,/ tempore num faciant alieno.

47 Zob. J. Sondel, Słownik..., s .v. conscribo.
48 Tak też R. Wittmann, Die Entwicklungslinien der klassischen Injurienklage, „Zeitschrift der 

Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung” 1974, z. 91, s. 324.
49 Nie ma uzasadnienia teza R. Wittmanna (tamże), zgodnie z którą karalność zniesławie-

nia w tej formie uzależniona by była od rozpowszechniania naruszających cześć treści przez 
samego autora.

50 Por. Horatius, Sermones 1,10,72-75: saepe stilum vertas, iterum quae digna legi sint/ scripturus, 
neque te ut miretur turba labores,/ contentus paucis lectoribus. an tua demens/ vilibus in ludis dictari 
carmina malis? Zob. też R. Scodel, Horace..., s. 202-203.
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Postawa taka wynika jednak nie tylko z braku szukania w ten sposób 
poklasku, lecz także z obawy przed reakcją publiczności51:

Horatius, Sermones 1,4,21-26: beatus Fannius ultro/ delatis capsis et imagine, cum 
mea nemo/ scripta legat, volgo recitare timentis ob hanc rem,/ quod sunt quos genus hoc 
minime iuvat, utpote pluris/ culpari dignos. quemvis media elige turba:/ aut ob avaritiam 
aut misera ambitione laborat.

Jakkolwiek zatem za przesłankę ekskulpującą uznać należy unikanie 
przez Horacego publicznych deklamacji swych wierszy czy niewystawianie 
na widok publiczny pisemnej ich formy52, odpowiedzialność w jego przypad-
ku rodzić może komponowanie ich w celu późniejszego wydania53. Podkre-
ślenia bowiem wymaga, iż motywacja poety, pragnącego przy pomocy swych 
utworów wpłynąć na kreowanie postaw społecznie pożądanych, implikuje 
rozpowszechnianie wierszy ujawniających piętnowane przywary – w innym 
wypadku cel Horacego nie mógłby być osiągnięty.

Przesłankę działania infamandi causa niewątpliwie spełnia postępowanie 
poety, realizujące cel wytknięcia słabości i ośmieszenia zachowania konkret-
nych, niepoczuwających się do skruchy, osób. Ujawniając bowiem ich wady, 
wpływa realnie na naruszenie panującej o nich w społeczeństwie opinii. Ar-
gumentacja, zgodnie z którą nie czyni tego ze złośliwości, nie wyłącza jego 
odpowiedzialności.

Horatius, Sermones 1,4,101-106: (...) quod vitium procul afore chartis,/atque animo 
prius, ut siquid promittere de me/possum aliud vere, promitto. liberius si/dixero quid, si 
forte iocosius, hoc mihi iuris/cum venia dabis: insuevit pater optimus hoc me,/ut fugerem 
exemplis vitiorum quaeque notando.

51 Por. szerzej C. Schlegel, Horace..., s. 97-98. W kwestii rzeczywiście istniejącej bądź stano-
wiącej jedynie fikcję literacką krytyki Horacego, zob. m.in. G.L. Hendrickson, Horace..., s. 124; 
N. Rudd, Had Horace been Criticized? A Study of Serm., I, 4, „The American Journal of Philology” 
76 (1955), z. 2, s. 165-175.

52 Jak wskazuje N. Rudd, The Satires..., s. 102, a za nim I.A. Ruffell, Beyond Satire..., s. 42, 
Horacy pragnie w ten sposób podkreślić, iż jest poetą elity. Zob. też C. Schlegel, Horace..., s. 96-
97. I.A. Ruffell, Beyond Satire..., s. 42, zauważa ponadto, że poza gronem odbiorców ważnym 
elementem jest tu sposób rozpowszechniania wierszy.

53 Podobnie R.A. LaFleur, Horace..., s. 1797 przyp. 18. Autor wskazuje, że pierwsza księga 
satyr została wydana między 35 a 33 r. p.n.e. Podkreślenia jednak wymaga, iż kwestia zamiaru 
jej wydania na etapie komponowania satyr budzi jednak kontrowersje. Zob. Ch.A. van Rooy, 
Studies..., s. 63. Jak wskazuje N. Rudd, The Names..., s. 173, uznając, że Horacy nie miał zamia-
ru opublikowania księgi pierwszej satyr, w przypadku księgi drugiej, przeznaczonej już do 
wydania, z uwagi na wydawnicze plany, poeta zmienia ton swych utworów.
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Prawa takiego nie daje mu też fakt, iż sam – wskutek odpowiedniego 
wychowania54 – wolny jest od poważnych przewinień, choć nieobce są mu 
pomniejsze wady.

Horatius, Sermones 1,4,126-131: avidos vicinum funus ut aegros/ exanimat mortisque 
metu sibi parcere cogit,/ sic teneros animos aliena opprobria saepe/ absterrent vitiis. ex hoc 
ego sanus ab illis/ perniciem quaecumque ferunt, mediocribus et quis/ ignoscas vitiis teneor.

Działając jako „samozwańczy cenzor”55, Horacy uważa, iż jego postępo-
wanie, z uwagi na szczególną motywację oraz winę bohaterów jego utworów, 
okazać się może – a nawet powinno – pożądane społecznie, zasługując tym 
samym na aprobatę cesarza. Jego wiersze nie stanowią bowiem mala carmina, 
rozumianych jako utwory skierowane przeciw określonym osobom, lecz bona 
carmina – będące dobrymi tak pod względem etycznym, jak i estetycznym56. 
Poeta jest przy tym świadomy, iż przekracza prawo, lecz pozostaje w zgodzie 
z regułami gatunku, który uprawia57. Umyślne nadanie nowego znaczenia 
wyrażeniu mala carmina jako nieudolnych wierszy wpisuje się w tę argu-
mentację. W przypadku bowiem, gdyby chodziło o taką twórczość, poeta 
nie mógłby uzurpować sobie prawa do jawnej i bezpośredniej krytyki. Gdy 
zaś, jak Horacy, pisze dobre wiersze, jednocześnie zapewniające rozrywkę 
i ujawniające cechy i postawy, do których ich bohaterowie nie chcą się przy-
znać, nie powinien ponosić ujemnych konsekwencji tworzenia w wybranym 
przez siebie gatunku, dopóki przestrzega jego reguł.

Argumentacja Horacego, mimo bardzo przekonującego tonu, nie mogła 
jednak w rzeczywistości zwolnić go z odpowiedzialności za spowodowane 
zniesławienie58. Gdyby zatem osoba, której reputacja została wskutek jego 
działalności twórczej naruszona, wniosła skargę, prawdopodobnie moraliza-

54 Wskazywanie postaw niewłaściwych na konkretnych przykładach było ważnym ele-
mentem tego wychowania i wpłynęło na ich używanie w twórczości poety; zob. Horatius, 
Sermones 1,4,107-115: cum me hortaretur, parce frugaliter atque/ viverem uti contentus eo quod mi 
ipse parasset:/ ‚nonne vides, Albi ut male vivat filius utque/ Baius inops? magnum documentum, ne 
patriam rem/ perdere quis velit.’ a turpi meretricis amore/ cum deterreret: ‚Scetani dissimilis sis.’/ ne 
sequerer moechas, concessa cum venere uti/ possem: ‚deprensi non bella est fama Treboni’/ aiebat. Por. też 
C. Schlegel, Horace..., s. 100-101; 104-105; E.A. Hahn, Horace’s Use of Concrete Examples, „The Clas-
sical Weekly” 39 (1946), z. 11, s. 82. O sposobie powoływania tych przykładów, tamże, s. 82-86.

55 Por. R.A. LaFleur, Horace..., s. 1801.
56 Zob. W.S. Anderson, Ironic Preambles..., s. 41.
57 Jak słusznie wskazuje M. Lowrie, Slander and Horse Law..., s. 408, chcąc być w zgodzie 

z regułami gatunku łamie prawo i odwrotnie – postępując w zgodzie z normami prawnymi 
nie spełnia wymogów satyry.

58 Ostatnich słów Trebacjusza nie można rozumieć jako jego rzeczywistego stanowiska 
w sprawie jako jurysty. Inaczej E. Fraenkel, Horaz..., s. 174.
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torska motywacja poety nie uchroniłaby go od skazania59. Uznanie dla jego 
wierszy i poparcie ze strony prominentnych osób czy środowisk, nie mówiąc 
już o przychylności cesarza, zapewnić mu jednak mogło faktyczną bezkar-
ność, choć nawet sam Horacy nie wydaje się o tym przekonany60. Edykt ne 
quid infamandi causa fiat wprowadził bowiem generalną odpowiedzialność 
za naruszenie czci jednostki, także w przypadku, gdy środkiem, za pomocą 
którego efekt ten mógł być osiągnięty, były szlachetnie motywowane, Hora-
cjańskie bona carmina.
Słowa kluczowe: mala carmina, zniesławienie, Horacy

Horatian mala carmina 
and tHe Freedom oF SpeecH oF a poet in roman Law

S u m m a r y

The above article is dedicated to the issue of freedom of speech of a poet in 
the light of a problem of defamation of an individual. The analysis is based on the 
fragments of Horace’s first satire from book two, where the notion of mala carmina 
was used. Fragments of satires 1,4 and 1,10 were used accessarily, some other texts 
being referred to as well.

No remarks on the issue of political conditioning of the freedom of speech in 
poesy, nor the matter of injuring the good name of a special category of people 
being protected on maiestas grounds, were made.

The essential question was about a regulation, which created a legal respon-
sibility for an author of a libellous poem. It could be but the praetor’s ne quid 
infamandi causa fiat edict, as neither XII Tables, nor lex Cornelia de iniuriis included 
provisions on defamation. The condition under which an author of a lampoon 

59 O ostatecznym uwolnieniu od odpowiedzialności wskutek apelacji do cesarza, zob. 
przyp. 32. Inną interpretację, bazującą na użyciu przez poetę określenia missus, nie zaś absolutus, 
przedstawił J. Elmore, Serm. II. 1, 886, „The Classical Review” 33 (1919), z. 5/6, s. 101. Według 
tego autora chodziło o sytuację, w której po odczytaniu wierszy nie doszło by do formalnego 
uniewinnienia Horacego, lecz pod wpływem ich jakości i humoru puszczono by go wolno. Por. 
też D.A. Slater, On the Text..., s. 174; A.D. Leeman, Die Konsultierung..., s. 212-213; J.H. Michel, La 
satire 2, 1 à Trébatius..., s. 380-385. Autor utrzymuje przy tym, że przyczyną uwolnienia Horacego 
od odpowiedzialności na podstawie actio iniuriarum jest dokonanie „zniesławienia” w żartach.

60 Tak też R.A. LaFleur, Horace..., s. 1816. Jego obawy przed konsekwencjami komponowa-
nia zniesławiających imiennie wersów, co miało miejsce zwłaszcza we wcześniejszych satyrach 
(szczególnie pierwszej i drugiej z księgi pierwszej), nie wydają się jedynie pozą. Zob. tamże, 
s. 1823. Inaczej, utrzymując, że kwestia ewentualnego procesu nie stanowiła rzeczywistego 
zmartwienia Horacego, N. Rudd, The Satires..., s. 128 i M. Coffey, Roman Satire..., s. 82; 91. 
N. Rudd, The Names..., s. 173, stwierdza, że wobec tego, iż w księdze drugiej w ogóle nie ma 
tekstów zniesławiających, odwołanie do kary za mala carmina uważać należy za żart, jako że 
Horacy w ogóle nie był na nią narażony.
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could be found liable was acting (at least accessarily) infamandi causa. This kind 
of behaviour is certainly the case of Horace, who, aiming at moral sanation of the 
society, uses concrete examples of people behaving inappropriately. Despite the 
noble motivation and – what is especially underlined by the poet – following the 
principles of the genre, people used as characters in his poems could successfully 
use the legal protection by bringing actio iniuriarum.

Key words: mala carmina, defamation, Horace

ГОРАЦИЕВСКОЕ MALA CARMINA 
И СВОБОДА СЛОВА ПОЭТА В РИМСКОМ ПРАВЕ

Р е з ю м е

Вышеуказанная статья рассматривает вопрос свободы высказывания по-
эта в контексте вопроса защиты человеческой чести в римском праве. Были 
проанализированы фрагменты первой сатиры из второй книги, в которой 
Гораций использует заглавное определение mala carmina. Дополнительно ис-
пользовано главные фрагменты четвертой и десятой сатиры из первой книги, 
хотя появляются также отнесения к другим источникам.

Кроме обсуждаемой в статье проблематики явились вопросы, связанные с 
политическими условиями свободы слова в сфере литературного творчества, 
а также вопросы нарушения чести особых категорий лиц, подвергающихся 
защите из maiestas.

Основной вопрос рассматриваемый в статье касался урегулирования, ко-
торое является основой возможной ответственностью поэта за созданные им 
порочащие стихи. Следует отметить, что мог им быть только эдикт ne quid 
infamandi causa fiat, так как ни децемвиральный закон или lex Cornelia de iniuriis 
не заключали положений, касающихся диффамации. Условием привлече-
ния автора к ответственности была возможность приписания ему действия 
infamandi causa. Такое относится к Горацию, который в целях исцеления об-
щества применяет конкретные примеры лиц, совершающие нежелательное 
поведение. Несмотря на благородную мотивацию, а также – как подчеркивает 
поэт – создавание в соответствии с правилами вида, герои его произведений 
могли в эффективный способ воспользоваться защитой, какую давала им 
actio iniuriarum.

Ключевые слова: mala carmina, диффамация, Гораций
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Amor contra legem Iuliam de adulteriis

(...) Luctantur pectusque leve in contraria tendunt
hac amor hac odium, sed, puto, vincit amor (...).
(Ovidius, Amores III,11,33-341)

Wstęp

Oktawian August pragnął legislacyjnie, poprzez ustawę o karaniu za cu-
dzołóstwa, podnieść moralność Rzymian2; chciał ukrócić rozwiązłość seksu-
alną, zapewnić wierność małżeńską, zniechęcić do pozamałżeńskich przygód 
miłosnych, wykorzenić tolerancję wobec cudzołóstwa. Ideały dalekie były od 
rzeczywistości. Proza życia wyziewa z rzymskiej poezji epoki Augustowskiej, 
między innymi z poezji miłosnej Owidiusza3. Poezji przesyconej erotyczny-
mi podbojami, niewiernością małżeńską, ludzką przekorą, która skłaniała 
do łamania zakazów, męską bezradnością, miłością znoszącą upokorzenia, 
wolą trwania z ukochaną, nawet niewierną. Poezja, czasem „wybuchająca 
namiętnością”, innym razem „owiana humorem”4, zmusza z jednej strony 
do refleksji nad ludzką naturą i trwałością uczuć, z drugiej strony stanowi 

* Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
1 Owidiusz, Pieśni miłosne III,11,33 i n.: „(...) W sercu miłość, nienawiść walczą z straszną 

siłą / I pierś mi rozrywają – lecz zwycięża miłość (...)”, tłum. Rzymska elegia miłosna (wybór), 
przeł. A. Świderkówna, oprac. G. Przychodzki, W. Strzelecki, Warszawa 2005, s. 166.

2 Res gestae Divi Augusti 8: Legibus novis me auctore latis multa exempla maiorum exolescentia 
iam ex nostro saeculo reduxi – „Nowymi ustawami przeze mnie spowodowanymi, wznowiłem 
wiele wzorów przodków, zanikających już za naszych czasów”, tłum. M. Kuryłowicz, Prawo 
i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994, s. 54.

3 Owidiusz uprawiał elegię miłosną w pierwszym okresie twórczości. Amores (Pieśni miło-
sne) ukazały się w pięciu księgach ok. 16 r. p.n.e. Drugie wydanie zbioru, które przetrwało do 
czasów współczesnych,w trzech księgach, wyszło przed 2 r. p.n.e. Amores to elegie erotyczne, 
mające za przedmiot miłość poety do Korynny – postaci fikcyjnej. Zob. Rzymska elegia miłosna..., 
s. 36 i nn.

4 Tamże, s. 32 i 40.
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przewodnik dla cudzołożników, daje instrukcje postępowania „niewiernym” 
i „zdradzanym”, którzy nie mieli zamiaru, mimo naruszenia zaufania, zrywać 
wzajemnych więzi albo pragnęli te więzi odnowić.

Autorka zamierza z wybranych wersów elegii miłosnych Owidiusza wy-
dobyć wspomniane instrukcje, zalecenia i skonfrontować je z przepisami 
ustawy julijskiej o karaniu za cudzołóstwa, wyinterpretowanymi ze źródeł 
prawniczych. Tym samym chce wskazać na regulacje lex Iulia de adulteriis, 
które umożliwiały kontynuowanie pożycia małżeńskiego naruszonego cu-
dzołóstwem lub ponowne zawarcie iustum matrimonium z uprzednio odtrąco-
ną cudzołożnicą, bez ryzyka odpowiedzialności karnej. Rozważania wsparte 
będą na materiale jurydycznym zaczerpniętym z Digestów Justyniańskich 
i z Kodeksu Justyniańskiego5, który wykorzystany zostanie z uwzględnieniem 
zasady domniemania autentyczności tekstów6. Wobec powyższego, jedynie 
w przypadkach zupełnie oczywistych i pewnych przekształceń7 przyjęte 
będzie, że analizowane teksty źródłowe są interpolowane.

I.

Ovidius, Amores III,14,43-50:
(...) si tamen in media deprensa tenebere culpa,
et fuerint oculis probra videnda meis,
quae bene visa mihi fuerint, bene visa negato –
concedent verbis lumina nostra tuis.
prona tibi vinci cupientem vincere palma est,
sit modo „non feci!” dicere lingua memor.
cum tibi contingat verbis superare duobus,
etsi non causa, iudice vince tuo! (...)8.

5 Teksty źródłowe w wersji oryginalnej umieszone będą w tekście głównym, odpowied-
nie tłumaczenie znajdzie się w przypisie. Fragmenty, zaczerpnięte z Digestów Justyniańskich 
i Kodeksu Justyniańskiego, przełożyła na język polski autorka.

6 W. Bojarski, Remarks on Textual Reconstruction in Roman Law, [w:] W. Wołodkiewicz, 
M. Zabłocka (red.), Le droit romain et le monde contemporain. Mélanges a la mémoire de Henryk 
Kupiszewski, Varsovie 1996, s. 89: „(...) the text in the Corpus Iuris Civilis should be treated as 
genuine and as originating from the authors named in the inscriptions”.

7 Zasadę domniemania autentyczności tekstów stosowali m.in. A. Sokala, Meretrix i jej 
pozycja w prawie rzymskim, Toruń 1998, s. 6; J. Misztal-Konecka, Incestum w prawie rzymskim, 
Lublin 2007, s. 12.

8 Owidiusz, Pieśni miłosne III,14,43-50: „(...) Gdybym kiedyś Cię w grzechu pochwycił 
przypadkiem / I sam był winy twojej mimowolnym świadkiem, / Powiedz, iżem źle widział, 
com dobrze zaoczył, / Ustąpią słowom twoim moje biedne oczy. / Zwycięstwo łatwe będzie, 
sam proszę o więzy, / Tylko „jestem niewinna” niech pomni rzec język. / Skoro ci te słów kilka 
zwyciężyć pozwoli, / Zwycięż – nie z woli prawa, to z sędziego woli! (...)”, tłum. Rzymska elegia 
miłosna..., s. 172.
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W pierwszym z wybranych fragmentów Pieśni miłosnych, Owidiusz wkła-
da w usta mężczyzny słowa, które wydawać się mogą cyniczne. „Zakochany” 
chce być utrzymywany w przeświadczeniu, że jego partnerka nie popełniła 
przestępstwa, gdyby takie miało miejsce. Zaleca, aby cudzołożnica, nawet 
w razie oczywistości przestępstwa, zaprzeczała cudzołóstwu. Szczególną 
uwagę zwraca ostatni wers cytowanego tekstu, wywołujący wrażenie, że 
sugerowane zachowanie jest ukierunkowane na obejście prawa.

Zasadność powyższego zalecenia, gdyby odnieść je do stosunków mał-
żeńskich, można zweryfikować na gruncie jurydycznym dzięki fragmentom 
zaczerpniętym z dzieł Ulpiana, które umieszone zostały w tytule 5 (Ad legem 
Iuliam de adulteriis coërcendis) księgi 48 Digestów.

D. 48,5,2,2 (Ulpianus libro octavo disputationum): Lenocinii quidem crimen lege Iulia 
de adulteris praescriptum est, cum sit in eum maritum poena statuta, qui de adulterio 
uxoris suae quid ceperit, item in eum, qui in adulterio deprehensam retinuerit9.

D. 48,5,30(29) pr. (Ulpianus libro quarto de adulteriis): Mariti lenocinium lex coercuit, 
qui deprehensam uxorem in adulterio retinuit adulterumque dimisit: debuit enim uxori 
quoque irasci, quae matrimonium eius violavit. Tunc autem puniendus est maritus, cum 
excusare ignorantiam suam non potest vel adumbrare patientiam praetextu incredibilitatis: 
idcirco enim lex ita locuta est „adulterum in domo deprehensum dimiserit”, quod voluerit 
in ipsa turpitudine prehendentem maritum coercere10.

Lex Iulia de adulteriis obarczała męża obowiązkiem odtrącenia żony przyła-
panej na gorącym uczynku cudzołóstwa; uchylającemu się zagrażały sankcje 
karne. Dla rozwodu „nakazanego” została przewidziana odpowiednia forma 
pod rygorem nieważności rozwodu w świetle lex Iulia – konieczna była asy-
stencja siedmiu świadków, dojrzałych obywateli rzymskich, którzy nie byli 

 9 D. 48,5,2,2 (Ulpian w księdze ósmej Rozważań): „Przestępstwo lenocinium zostało usta-
nowione w lex Iulia de adulteriis, skoro została ustanowiona kara wobec męża, który przyjmuje 
cokolwiek za cudzołóstwo swojej żony, a także dla tego, który zatrzymuje ją po tym, jak ona 
została przyłapana na gorącym uczynku cudzołóstwa”.

10 D. 48,5,30(29) pr. (Ulpian w księdze czwartej O cudzołóstwach): „Ustawa karała leno-
cinium męża, który po przyłapaniu swojej żony na cudzołóstwie zatrzymywał ją i pozwalał 
cudzołożnikowi odejść, powinien przecież także oburzyć się na żonę, która naruszyła jego 
małżeństwo. Wtedy zaś mąż podlega karze, gdy nie może usprawiedliwić swojej niewiedzy 
albo zasłonić pobłażliwości pod pretekstem niedowierzania, z tego powodu bowiem ustawa 
stanowiła w następujący sposób: «pozwolił odejść cudzołożnikowi pochwyconemu w domu», 
ponieważ chciała karać męża owładniętego nikczemnością”. Zob. też P. 2,26,8 = Coll. 4,12,7. 
Interpolacji w tekście pochodzącym z D. 48,5,30(29) pr. doszukiwał się m.in. E. Volterra, Alcu-
ne innovazioni giustinianee al sistema classico di repressione dell`adulterio, [w:] Scritti giuridici, t. 1, 
Famiglia e successioni, Napoli 1991, s. 337. Zob. również uwagi na temat wskazanego paragrafu 
M. Andréeva, La lex Iulia de adulteriis coercendis, „Studii Clasice” 5 (1963), s. 176 i nn.; G. Rizzelli, 
Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum, Bari 1997, s. 126 
i nn.; tenże, Il crimen lenocinii, „Archivio Giuridico” 210 (1990), s. 467 i nn.
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wyzwoleńcami rozwodnika lub jego ascendentów11. Zachowanie polegające 
na kontynuowaniu pożycia małżeńskiego z cudzołożnicą, mimo oczywistości 
przestępstwa, opisane zostało w ustawie jako lenocinium12. Strona podmio-
towa przestępstwa polegała na umyślności – czynów spenalizowanych na 
gruncie ustawy julijskiej nie można było popełnić inaczej niż umyślnie13. 
Zdradzony mąż unikał odpowiedzialności karnej za popełnione lenocinium, 
jeżeli mógł zasłonić się niewiedzą o cudzołóstwie lub niewiarą w niewierność 
żony.

Biorąc pod uwagę powyższe, przywołany na wstępie apel kierowany do 
potencjalnej cudzołożnicy, aby zaprzeczała nawet oczywistemu przestęp-
stwu, zaczerpnięty z Pieśni miłosnych Owidiusza14, był w rzymskich realiach 
jurydycznych „zasadny”. Poeta nie bez racji twierdził również, (...) non peccat, 
quaecumque potest peccasse negare (...) (Ovidius, Amores III,14,5)15. Choć wska-
zaną opinię należałoby uzupełnić: i nie popełnia przestępstwa ten mąż, który 
potrafi przeczyć grzechom żony w sposób udolny, tzn. „usprawiedliwić swo-
ją niewiedzę albo zasłonić pobłażliwości pod pretekstem niedowierzania”, 
cytując słowa Ulpiana, D. 48,5,30(29) pr. (Ulpianus libro quarto de adulteriis).

Zaznaczyć trzeba, że kontynuowanie pożycia małżeńskiego z cudzo-
łożnicą nie w każdym przypadku wyczerpywało znamiona przestępstwa 
lenocinium. Sankcjom karnym podlegał tylko ten, kto trwał w małżeństwie 

11 D. 24,2,9 (Paulus libro secundo de adulteriis): Nullum divortium ratum est nisi septem civibus 
Romanis puberibus adhibitis praeter libertum eius qui divortium faciet. Libertum accipiemus etiam 
eum, qui a patre avo proavo et ceteris susum versum manumissus sit. D. 24,2,9 (Paulus w księdze 
drugiej O cudzołóstwach): „Żaden rozwód nie jest ważny, jeżeli nie został dokonany w obecności 
siedmiu obywateli rzymskich, z wyjątkiem wyzwoleńca tego, który dokonuje rozwodu. Za 
wyzwoleńca uznajemy także tego, który został wyzwolony przez ojca, dziadka, pradziadka 
i innych ascendentów”). Zob. D. Stolarek, Adultera w świetle lex Iulia de adulteriis coërcendis, 
Lublin 2012, s. 151 i nn.

12 W lex Iulia de adulteriis przewidziane zostały dwie odmiany lenocinium. Strona przed-
miotowa lenocinium polegała bądź na nieprzeprowadzeniu rozwodu z żoną przyłapaną na 
gorącym uczynku cudzołóstwa, bądź na przyjęciu przez męża korzyści osobistej lub majątkowej 
za cudzołóstwo żony. Zob. D. Stolarek, Ustawa julijska o karaniu za cudzołóstwa, 5 tytuł 48 księgi 
Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2012, nr 1 (12), s. 214 i n. 
Przestępstwo polegające na czerpaniu zysków z cudzołóstwa żony nie mieści się w ramach 
prowadzonych wyżej rozważań.

13 D. 48,5,13(12) (Ulpianus libro primo de adulteriis): Haec verba legis „Ne quis posthac stuprum 
adulterium facito sciens dolo malo et ad eum, qui suasit, et ad eum, qui stuprum vel adulterium intu-
lit, pertinent. (D. 48,5,13(12) (Ulpian w księdze pierwszej O cudzołóstwach): „Ustawa stanowi: 
«Niech nikt odtąd nie popełnia stuprum [albo] adulterium umyślnie w złym zamiarze», dotyczy 
to i tego, kto zachęca, i tego, kto dopuszcza się stuprum lub adulterium”.

14 Zob. wyżej, s. 154.
15 Owidiusz, Pieśni miłosne III,14,5: „(...) Nie grzeszy, której grzechom przeczyć jeszcze 

można (...)”, tłum. Rzymska elegia miłosna..., s. 171.
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z cudzołożnicą, mimo oczywistości przestępstwa16. Na drodze postępowania 
sądowego oskarżyciel musiał zatem udowodnić dwie okoliczności: po pierw-
sze – że oskarżony kontynuuje pożycie małżeńskie z żoną, która popełniła 
cudzołóstwo; po drugie – że małżonek był naocznym świadkiem adulterium. 
Dostarczenie dowodu na okoliczność przyłapania cudzołożnicy in flagran-
ti przysparzało niewątpliwie trudności, szczególnie, jeżeli zdradzony mąż 
zaprzeczał przestępnemu zachowaniu żony. Owidiusz, nieco generalizując, 
podkreślał, że oczywistość przestępstwa nie dawała pewności dowiedzenia 
winy cudzołożnicy.

Ovidius, Amores II,2,55-58:
(...) Culpa nec ex facili quamvis manifesta probatur;
iudicis illa sui tuta favore venit.
viderit ipse licet, credet tamen ille neganti
damnabitque oculos et sibi verba dabit (...)17.

W razie skazania za lenocinium sprawcy zagrażała kara przewidziana za 
adulterium18. Sankcja karna była dolegliwa z uwagi na nikczemność męża, 
który nie oburzył się na żonę i pozwolił cudzołożnikowi odejść, tłumaczył 
Ulpian (D. 48,5,30(29) pr.). Małżonek postępujący szlachetnie, będący na 
właściwym poziomie moralnym, zgodnie z lex Iulia de adulteriis, powinien 
był odpowiednio zareagować na przestępstwo, tzn. albo zabić cudzołożni-
ka przyłapanego na gorącym uczynku w swoim domu19, co było możliwe 
w ramach przysługującego mężowi ius occidendi20, albo go zatrzymać w celu 

16 C. 9,9,2.
17 Owidiusz, Pieśni miłosne II,2,55-58: „(...) Winy nie łatwo dowieść, choć jest oczywista – / 

Gdy sędzia tego pragnie, pani będzie czysta. / Choćby nawet sam widział, jej uwierzy raczej / 
I przeklnie własne oczy, a ją wytłumaczy (...)”, tłum. Rzymska elegia miłosna..., s. 126 i n.

18 D. 48, 5, 9(8) pr. (Marcianus libro secundo de adulteriis): Qui (...) quaestum ex adulterio uxo-
ris suae fecerit (...) quasi adulter punitur. D. 48,5,9(8) pr. (Marcjan w księdze drugiej O cudzołó-
stwach): „Kto (...) czerpie zysk z cudzołóstwa swojej żony (...) karany jest tak, jak cudzołożnik”. 
D. 4,4,37,1 (Tryphoninus libro tertio disputationum): (...) pro adulterio eadem lex punit, veluti si (...) in 
adulterio deprehensam uxorem non dimiserit (...). D. 4,4,37,1 (Tryfonian w księdze trzeciej Rozwa-
żań): „(...) za cudzołóstwo ta ustawa karze na przykład, jeśli (...) nie oddaliłby żony pochwyconej 
na cudzołóstwie (...)”.

19 Coll. 4,12,6 (Paulus libro sententiarum secundo sub titulo de adulteris): Inuenta in adulterio 
uxore maritus ita demum adulterum occidere potest, si eum domi suae deprehendat. P. 2,26,7 = Coll. 
4,12,6 (Paulus w drugiej księdze Sentencji, w tytule O cudzołóstwie [mówi]): „Mąż może zabić 
cudzołożnika tylko wtedy, gdy przyłapie go na cudzołóstwie z żoną w swoim domu”, tłum. 
Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego [Prawo Boskie, które Pan przekazał Mojżeszowi]. Tekst łaciń-
sko-polski, tłum. i oprac. A. Dębiński, Lublin 2011, s. 83.

20 Wyłączenie bezprawności pozbawienia życia cudzołożnika, jeżeli zdradzony mąż zabił 
przestępcę, było uzależnione od statusu tegoż. Zabity mógł zostać niewolnik, wyzwoleniec 
(wyzwolony przez zdradzonego męża, jego żonę, przez ich ojca lub matkę, przez syna albo 
córkę); osoba dotknięta niesławą (skazani w procesie publicznym; aktorzy, tancerze, śpie-
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dostarczenia dowodów winy w postępowaniu sądowym. Cudzołożnicę nato-
miast należało niezwłocznie oddalić, małżonek nie mógł ukarać jej śmiercią21.

wacy; gladiatorzy i bestiarii – walczący z dzikimi zwierzętami w cyrku; ci, którzy uprawiali 
prostytucję i stręczyciele). Coll. 4,3,2-4; D. 48,5,25(24) pr.; P. 2,26,4 = Coll. 4,12,3. C. Fayer, La 
familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari, t. 3, Concubinato. Divorzio. Adulterio, Roma 2005, 
s. 248 i n. Zob. też E. Cantarella, Adulterio, omicidio legittimo e causa d`onore in diritto romano, 
[w:] Studi in onore di G. Scherillo, t. 1, Milano 1972, s. 250. Legalne uśmiercenie cudzołożnika 
zostało obwarowane dwoma dodatkowymi obowiązkami nałożonymi na męża; po pierwsze 
– musiał on odtrącić cudzołożnicę; po drugie – powiadomić o zaistniałej sytuacji właściwego 
urzędnika. D. 48,5,25(24),1. Coll. 4,3,5 (Idem Paulus eodem singulari libro et titulo [Paulus libro 
singulari de adulteris sub titulo]): Debet autem profiteri apud eum, cuius iurisdictio est eo loco, ubi 
occidit, et uxorem dimittere. Quod si non fecerit, inpune non interficit. Coll. 4,3,5 (Ten sam Paulus we 
wspomnianej księdze i tytule [Paulus w osobnej księdze, w tytule O cudzołóstwie]): „Mąż po-
winien jednak poinformować osobę sprawującą jurysdykcję w miejscu, w którym został zabity 
cudzołożnik oraz oddalić żonę. Jeśli tego nie uczyni, [oznacza to, że] nie zabił bezkarnie”, tłum. 
Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego..., s. 75. Jeżeli małżonek nie mógł lub nie chciał pozbawiać 
życia cudzołożnika (zaniechanie zabicia cudzołożnika nie zwalniało zdradzonego małżonka 
z obowiązku odtrącenia cudzołożnej żony. Zob. wyżej, s. 155 i nn.), uprawniony był do zasto-
sowania wobec niego „aresztu”, trwającego nie dłużej niż dwadzieścia godzin następujących 
po sobie. Cudzołożnik mógł być przetrzymywany nieprzerwanie dniem i nocą. Zwolnienie 
zatrzymanego rodziło zakaz jego ponownego „aresztowania”. Zatrzymanie cudzołożnika po-
zwalało na upublicznienie przestępstwa. Okazanie przestępcy sąsiadom zapewniało świadków 
na okoliczność, że mężczyzna został przyłapany in flagranti. D. 48,5,26(25) pr. (Ulpianus libro 
secundo ad legem Iuliam de adulteriis): Capite quinto legis Iuliae ita cavetur, ut viro adulterum in uxore 
sua deprehensum, quem aut nolit aut non liceat occidere, retinere horas diurnas nocturnasque continuas 
non plus quam viginti testandae eius rei causa sine fraude sua iure liceat. D. 48,5,26(25) pr. (Ulpian 
w księdze drugiej Komentarza do lex Iulia de adulteriis): „W piątym rozdziale ustawy julijskiej 
w ten sposób zostało postanowione, aby mężowi było wolno przetrzymywać pochwyconego ze 
swoją żoną cudzołożnika, którego albo nie chciał, albo nie wolno mu było zabić, nieprzerwanie, 
dniem i nocą, nie dłużej niż przez dwadzieścia godzin, bez naruszania jego praw, celem złożenia 
świadectwa o tym”). W Digestach Justyniańskich znajduje się wyjaśnienie wyrażenia testandae 
eius rei gratia, mianowicie D. 48,5,26(25),5 (Ulpianus libro secundo ad legem Iuliam de adulteriis): 
Quod adicitur „testandae eius rei gratia”, ad hoc pertinet, ut testes inducat testimonio futuros accusa-
tori deprehensum reum in adulterio. D. 48,5,26(25),5 (Ulpian w księdze drugiej Komentarza do lex 
Iulia de adulteriis): „Ponieważ dodane zostało «należy złożyć świadectwo o tym», odnosi się 
do tego, aby wprowadził w przyszłości świadków, że oskarżyciel przyłapał oskarżonego na 
cudzołóstwie”). D, 48,5,26(25),3. Według Ulpiana, cudzołożnik, któremu udało się zbiec, mógł 
być ponownie pochwycony. D. 48,5,26(25),4. Zob. też D. 48,5,26(25),2. P. 2,26,3: Capite quinto legis 
Iuliae cavetur, ut adulterum deprehensum viginti horas attestando vicinos retinere liceat. („W piątym 
rozdziale ustawy julijskiej zostało postanowione, aby przyłapanego cudzołożnika wolno było 
zatrzymać przez dwadzieścia godzin, przywołując na świadków sąsiadów”). Zob. C. Fayer, 
La familia romana..., s. 251. Na temat uprawnień przysługujących ojcu cudzołożnicy w ramach 
ius occidendi zob. D. Stolarek, Adultera..., s. 27 i nn.

21 Coll. 4,10,1 (Papinianus libro singulari de adulteris): Si maritus uxorem suam in adulterio 
deprehensam occidit, an in legem de sicariis incidat, quaero. Respondit: nulla parte legis marito uxorem 
occidere conceditur: quare aparte contra legem fecisse eum non ambigitur (...). Coll. 4,10,1 (Papinian 
w księdze jedynej O cudzołożnikach): „Jeżeli małżonek zabija żonę przyłapaną na cudzołóstwie, 
pytam czy podpada pod lex de sicariis. Odpowiedział: żadna część ustawy nie zezwala mężowi 
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II.

Ovidius, Amores III,14,29-30:
(...) da populo, da verba mihi; sine nescius errem,
et liceat stulta credulitate frui! (...)22.

Miłosne wersy zachęcały do czerpania korzyści z trwania w stałym związ-
ku z partnerem zaślepionym miłością. W warunkach pożycia małżeńskiego 
do wspomnianych „owoców” zaliczyć trzeba ochronę niewiernej małżon-
ki przed oskarżeniem o cudzołóstwo. Kontynuacja pożycia małżeńskiego, 
w świetle Lex Iulia de adulteriis coërcendis, stanowiła okoliczność wyłączającą 
możliwość pociągnięcia cudzołożnicy do odpowiedzialności karnej. Innymi 
słowy – cudzołożnica pozostająca w małżeństwie naruszonym przez cudzo-
łóstwo była poza zasięgiem sankcji karnych. Uchylenie karalności czynu wy-
pełniającego znamiona adulterium, w przypadku ustawowo przewidzianym, 
nie miało charakteru stałego. Karalność czynu mogła być przywrócona, gdy 
adultera przestawała cieszyć się pozycją gwarantującą ochronę przed oskar-
żeniem23.

na zabicie żony, dlatego uczyniłby otwarcie wbrew ustawie, nie ma co do tego wątpliwości 
(...)”. Zob. też Zbiór prawa Mojżeszowego i rzymskiego..., s. 81.

Odtrącenie cudzołożnicy otwierało drogę do „wniesienia przeciwko niej oskarżenia” 
o adulterium. Na temat postępowania przed quaestio de adulteriis zob. m.in. P. Garnsey, Adultery 
Trials and the Survival of the Quaestiones in the Severan Age, „Journal of Roman Studies” 57 (1967), 
s. 56-60; W. Litewski, Rzymski proces karny, Kraków 2003, s. 39 i nn. Jeżeli cudzołóstwo zostało 
popełnione w ramach iustum matrimonium byłemu mężowi (podobnie jak ojcu cudzołożnicy) 
przysługiwało prawo wdrożenia oskarżenia w terminie 60 dni obliczanych od dnia rozwodu. 
D. 48,5,30(29),5 (Ulpianus libro quarto de adulteriis): Sex mensuum haec fit separatio, ut in nupta 
quidem ex die divortii sex menses computentur (...). D. 48,5,30(29),5 (Ulpian w księdze czwartej 
O cudzołóstwach): „Termin sześciomiesięczny tak został podzielony, żeby w przypadku nupta 
sześć miesięcy było obliczane od dnia rozwodu (...)”. D. 48,5,31(30),1. Na temat accussatio iure 
mariti vel patris zob. D. Stolarek, Adultera..., s. 46 i nn. Po upływie wskazanego terminu, w ciągu 
kolejnych czerech miesięcy, przeciwko cudzołożnicy mogło zostać skierowane oskarżenie przez 
osobę spoza kręgu rodziny. D. 48,5,4,1 (Ulpianus libro octavo disputationum): Extraneis autem, qui 
accusare possunt, accusandi facultas post maritum et patrem conceditur: nam post sexaginta dies quat-
tuor menses extraneis dantur et ipsi utiles. D. 48,5,4,1 (Ulpian w księdze ósmej Rozważań): „Osoby 
postronne zaś, które mogą oskarżać, uprawnienie do oskarżenia nabywają po mężu i po ojcu, 
albowiem po sześćdziesięciu dniach cztery miesiące pozostawione są osobom postronnym, 
także z natury użyteczne”. Rozwiązanie małżeństwa naruszonego cudzołóstwem umożliwia-
ło także pociągnięcie do odpowiedzialności karnej współsprawcy cudzołóstwa, choć ustawa 
zabraniała jednoczesnego oskarżania cudzołożników. D. 48,5,16(15),9; D. 48,5,18(17), 6; C. 9,9,8.

22 Owidiusz, Pieśni miłosne III,14,29-30: „(...) Miej wymówki na wszystko. Niech błądzę 
w pomroce, / A ty głupoty mojej rwij słodkie owoce! (...)”, tłum. za Rzymska elegia miłosna..., 
s. 172.

23 Zob. D. Stolarek, Adultera..., s. 144 i nn.
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D. 48,5,12(11),10 (Papinianus libro singulari de adulteriis): Volenti mihi ream adulterii 
postulare eam, quae post commissum adulterium in eodem matrimonio perseveraverit, con-
tradictum est. Quaero, an iuste responsum sit. Respondit: ignorare non debuisti durante eo 
matrimonio, in quo adulterium dicitur esse commissum, non posse mulierem ream adulterii 
fieri: sed nec adulterum interim accusari posse24.

D. 48,5,27(26) pr. (Ulpianus libro tertio disputationum): Constante matrimonio ab 
iis, qui extra maritum ad accusationem admittuntur, accusari mulier adulterii non potest: 
probatam enim a marito uxorem et quiescens matrimonium non debet alius turbare atque 
inquietare, nisi prius lenocinii maritum accusaverit25.

W trakcie trwania małżeństwa nikt nie mógł wnieść przeciwko cudzo-
łożnicy oskarżenia – ani osoba najbliższa (mąż, ojciec), ani osoba postronna. 
Poza zasięgiem sankcji karnych był również współsprawca cudzołóstwa. 
Drogę do wszczęcia postępowania o adulterium otwierało ustanie małżeń-
stwa albo skazanie małżonka za lenocinium. Cudzołożnicy przestawali być 
zagrożeni oskarżeniem po upływie pięciu lat od popełnienia przestępstwa 
– ustawa przewidywała ogólny, pięcioletni okres przedawnienia karalności 
adulterium26.

Jeżeli małżeństwo naruszone cudzołóstwem ustało przed upływem pięciu 
lat od dnia, w którym adulterium zostało popełnione, kobieta mogła zostać 
pociągnięta do odpowiedzialności karnej w terminie sześciu miesięcy od 
ustania związku27; mogła też szukać schronienia w kolejnym małżeństwie. 
Ustawowa ochrona przed oskarżeniem we wskazanym przypadku miała 
jednak znacznie węższy zakres.

24 D. 48,5,12(11),10 (Papinian w księdze jedynej O cudzołóstwach): „Chciałbym wszcząć 
postępowanie o cudzołóstwo przeciwko tej, która po popełnieniu cudzołóstwa pozostawała 
w tym samym małżeństwie, czemu się sprzeciwiono. Zastanawiam się czy to była słuszna 
odpowiedź. Odpowiedział: nie mogłeś zignorować, że w czasie tego małżeństwa, w trakcie 
którego zostało stwierdzone popełnienie cudzołóstwa, nie może przeciwko kobiecie toczyć 
się postępowanie o cudzołóstwo, a nawet przez ten czas nie można oskarżyć cudzołożnika”.

25 D. 48,5,27(26) pr. (Ulpian w księdze trzeciej Rozważań): „W trakcie trwania małżeństwa 
nie może być oskarżone cudzołóstwo żony przez tego, który poza mężem jest dopuszczony 
do oskarżenia, cenionej bowiem przez męża żony i spokojnego małżeństwa nie powinien inny 
zakłócać i niepokoić, chyba że wcześniej męża oskarżyłby o lenocinium”.

26 D. 48,5,30(29),6 (Ulpianus libro quarto de adulteriis): Hoc quinquennium observari legislator 
voluit, si reo vel reae stuprum adulterium vel lenocinium obiciatur. Quid ergo, si aliud crimen sit 
quod obiciatur, quod ex lege Iulia descendit, ut sunt qui domum suam stupri causa praebuerunt et alii 
similes? Et melius est dicere omnibus admissis ex lege Iulia venientibus quinquennium esse praestitu-
tum. D. 48,5,30(29),6 (Ulpian w księdze czwartej O cudzołóstwach): „Ustawodawca postanowił, 
że termin pięcioletni ma być przestrzegany, jeśli oskarżonemu lub oskarżonej zarzucane jest 
stuprum, adulterium lub lenocinium. Co zatem, jeśli inne przestępstwo jest popełnione, które 
z ustawy julijskiej pochodzi, jak udostępnianie domu celem umożliwienia cudzołóstwa [tu: 
stuprum] i inne podobne. Lepiej jest stwierdzić, że termin pięcioletni został ustanowiony dla 
wszystkich popełnianych [przestępstw] pochodzących z ustawy julijskiej”.

27 Zob. wyżej przyp. 21.
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D. 48,5,5 (Iulianus libro 86 digestorum): Nuptam mihi adulterii ream postulari po-
sse in priore matrimonio commissi dubium non est, cum aperte lege Iulia de adulteriis 
coercendis caveatur, si quidem vidua sit, de cuius adulterio agetur, ut accusator liberum 
arbitrium habeat, adulterum an adulteram prius accusare malit: si vero nupta sit, ut prius 
adulterum peragat, tunc mulierem28.

D. 48,5,20(19),3 (Ulpianus libro secundo ad legem Iuliam de adulteriis): Nupta non 
potest accusari, non tantum ab eo, qui adulterum accusavit nec optinuit, sed nec ab alio 
quidem, si adulter absolutus est. Proinde si per collusionem cum adultero constituerit 
fueritque absolutus, dedit mulieri nuptae adversus omnes securitatem. Plane si nupta esse 
desierit, accusari poterit: neque enim aliam lex tuetur quam eam, quae nupta est, quamdiu 
nupta erit29.

Powtórne małżeństwo cudzołożnicy nie wyłączało oskarżenia współ-
sprawcy przestępstwa. Doprowadzenie do skazania cudzołożnika otwierało 
drogę do wniesienia oskarżenia przeciwko adultera. Jeżeli mężczyzna podej-
rzany o współsprawstwo adulterium został uniewinniony, w trakcie trwania 
kolejnego małżeństwa kobieta nie mogła zostać pociągnięta do odpowie-
dzialności karnej; nawet wtedy, gdy uniewinnienie oskarżonego nastąpiło 
wskutek przestępstwa procesowego polegającego na zmowie oskarżyciela 
z oskarżonym, której celem było jego uniewinnienie30. Ochrona przed oskar-
żeniem wygasała ostatecznie wraz z ustaniem małżeństwa, o ile ustało ono 
przed upływem pięciu lat od popełnienia przestępstwa31.

28 D. 48,5,5 (Julian w księdze 86 Digestów): „Nie ma wątpliwości, że moja żona może zostać 
oskarżona o cudzołóstwo popełnione w poprzednim małżeństwie, skoro wyraźnie w ustawie 
julijskiej o karaniu za cudzołóstwa zostało postanowione, że jeżeli nie byłaby zamężna ta, 
której cudzołóstwo jest rozważane, oskarżyciel miałby wolny wybór czy woli oskarżyć wcze-
śniej cudzołożnika, czy cudzołożnicę, jeśli zaś byłaby żoną, najpierw doprowadzi do skazania 
cudzołożnika później kobiety”.

29 D. 48,5,20(19),3 (Ulpian w księdze drugiej Komentarza do lex Iulia de adulteriis): „Mężatka 
nie może zostać oskarżona, nie tylko przez tego, który oskarżał cudzołożnika bez powodzenia, 
ale ani nawet przez kogoś innego, jeżeli cudzołożnik został uniewinniony. Toteż jeśli przez 
układ zawarty [przez oskarżyciela] z cudzołożnikiem został on uniewinniony, daje zamężnej 
kobiecie bezpieczeństwo wobec wszystkich. Oczywiście, jeżeli przestanie być żoną, może 
zostać oskarżona, bowiem nikogo innego ustawa nie chroni niż tę, która jest żoną, jak długo 
będzie żoną”.

30 Na temat praevaricatio zob. W. Litewski, Rzymski proces..., s. 110.
31 D. 48,5,30(29),6. Były małżonek miał możliwość całkowitego pozbawienia cudzołożni-

cy ochrony przed oskarżeniem. D. 48,5,2 pr. (Ulpianus libro octavo disputationum): Ex lege Iulia 
servatur, ut, cui necesse est ab adultero incipere, quia mulier ante denuntiationem nupsit, non alias ad 
mulierem possit pervenire, nisi reum peregerit. peregisse autem non alias quis videtur, nisi et condem-
naverit. D. 48,5,2 pr. (Ulpian w księdze ósmej Rozważań): „W ustawie julijskiej zostało zastrze-
żone, aby koniecznie od cudzołożnika rozpoczynać, jeżeli kobieta przed zawiadomieniem 
zawarła związek małżeński. Nie może inaczej wystąpić ze skargą przeciwko kobiecie, jeśliby 
nie zakończył z oskarżonym. Zakończenie zaś nie inaczej jest rozumiane niż skazanie”. Przy 
pomocy aktu, który źródła określają jako denuntiatio, były mąż komunikował odtrąconej żonie 
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III.

Ovidius, Amores III,4 ,37-38; 43-44:
(...) Rusticus est nimium, quem laedit adultera coniunx,
et notos mores non satis urbis habet (...)
Si sapis, indulge dominae vultusque severos
exue, nec rigidi iura tuere viri (...)32.
Miłosne strofy banalizowały cudzołóstwo, wpisując je w rzymskie oby-

czaje, zachęcały mężów do tolerancji. Wyrozumiałość i pobłażliwość mogły 
mieścić się w granicach prawa, te bowiem były nader labilne. Lex Iulia de adul-
teriis nie penalizowała bowiem ponownego zawarcia związku małżeńskiego 
między stronami rozwiedzionymi z powodu oczywistego cudzołóstwa żony. 
Brak sankcji karnych mógł niewątpliwie rodzić nadużycia w postaci odtrąca-
nia przez małżonków żon przyłapanych in flagranti i powtórnego zawierania 
z nimi związków małżeńskich – mężczyźni, będący naocznymi świadkami 
adulterium, unikali w ten sposób odpowiedzialności karnej za lenocinium. Na 
powyższe zwrócił uwagę Marcjan, który opowiadał się za karaniem tych, 
którzy zawierali ponowne małżeństwa z oddalonymi uprzednio kobietami.

D. 48,5,34(33),1 (Marcianus libro primo de publicis iudicis): (...) Sed si dimissam 
reduxerit, verbis non tenetur: sed tamen dicendum est, ut teneatur, ne fraus fiat33.

Głos jurysty jest odrębny od stanowisk prezentowanych przez przed-
stawicieli jurysprudencji klasycznej. Paulus (D. 48,5,41(40),1), Papinian 
(D. 23,2,34,1) i Ulpian (D. 48, 5,14(13),9) wskazywali na jedną negatywną 
konsekwencję zawarcia powtórnego małżeństwa z „odtrąconą” w postaci 
utraty przez męża legitymacji czynnej do wniesienia oskarżenia w sprawie 
o cudzołóstwo popełnione przez kobietę w pierwszym związku małżeńskim.

D. 48,5,41(40),1 (Paulus libro 19 responsorum): Item quaeritur, an idem maritus de-
stitisse videatur vel lenocinium commisisse, qui eandem reduxit uxorem. Paulus respondit 

wolę oskarżenia jej o adulterium. D. 48,5,18(17),4. Zawiadomienie legitymowało mężczyznę do 
oskarżenia adultera w pierwszej kolejności. Nie musiał on zatem najpierw zabiegać o orzeczenie 
winy mężczyzny, z którym kobieta cudzołożyła. Warunek skuteczności denuntiatio był jeden – 
należało poinformować podejrzaną o zamiarze oskarżenia w odpowiednim czasie, to znaczy 
przed zawarciem przez nią kolejnego małżeństwa. D. Stolarek, Adultera..., s. 160.

32 Owidiusz, Pieśni miłosne III,4,37-38; 43-44: „Gburem jest mąż, gdy żony niewierność go 
zraża, / Nie zna Miasta zwyczajów, nie chce na nie zważać. / (...) Jeśli jesteś rozsądny, pogodnie 
swej pani / Pobłażaj i praw męża nie wymuszaj na niej”, tłum. Rzymska elegia miłosna..., s. 157.

33 D. 48,5,34(33),1 (Marcjan w księdze pierwszej O postępowaniach karnych): „(...) Ale jeśli 
z oddaloną ponownie zawarłby małżeństwo, nie podlega słowom [ustawy], tymczasem jednak 
powinno być stwierdzone, aby podlegał, żeby uniknąć oszustwa”.
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eum, qui post crimen adulteri intentatum eandem uxorem reduxit, destitisse videri et ideo 
ex eadem lege postea accusandi ei ius non superesse34.

D. 23,2,34,1 (Papinianus libro quarto responsorum): Ream adulterii, quam vir iure 
mariti postulavit, non prohibetur post abolitionem uxorem denuo ducere: sed et si non iure 
mariti ream postulavit, iure contractum matrimonium videbitur35.

D. 48,5,14(13),9 (Ulpianus libro secundo de adulteriis): Sed et si qua repudiata, mox 
reducta sit non quasi eodem matrimonio durante, sed quasi alio interposito, videndum 
est, an ex delicto, quod in priore matrimonio admisit, accusari possit. Et puto non posse: 
abolevit enim prioris matrimonii delicta reducendo eam36.

Paulus (D. 48,5,41(40),1) stwierdził, że zawarcie powtórnego związku 
małżeńskiego między oskarżycielem i oskarżoną o cudzołóstwo nie stanowi 
lenocinium, mężczyznę uważa się za odstępującego od oskarżenia. Zgodnie 
natomiast z lex Iulia de adulteriis mężczyzna, który na mocy prawa przysłu-
gującego mężowi (accusatio iure mariti) oskarżył byłą żonę o cudzołóstwo, 
a następnie odstąpił od oskarżenia, pozbawiony był legitymacji czynnej – nie 
mógł ponownie oskarżyć kobiety o adulterium37. Z relacji Paulusa wnioskować 
należy, że skoro, w jego opinii, nie wypełniało znamion przestępstwa zawarcie 
powtórnego małżeństwa z oskarżoną o cudzołóstwo bez uprzedniego odstą-
pienia od oskarżenia, to tym bardziej za dozwolone uchodzić musiało małżeń-
stwo po uzyskaniu abolitio przez oskarżyciela, czego potwierdzenie znajduje 
się we fragmencie zaczerpniętym z Odpowiedzi Papiniana (D. 23,2,34,1). Z tego 
samego przekazu, jak i z opinii Ulpiana (D. 48,5,14(13),9), wynika wprost, że 
nie było zagrożone sankcjami karnymi zachowanie mężczyzny polegające na 
zawarciu ponownego związku małżeńskiego z byłą żoną, jeżeli mężczyzna 

34 D. 48,5,41(40),1 (Paulus w księdze 19 Odpowiedzi): „Został również zapytany czy mąż, 
który ponownie zawarł małżeństwo z tą samą żoną, byłby uważany za odstępującego od 
oskarżenia czy za popełniającego lenocinium. Paulus odpowiedział, że tego, który po wnie-
sieniu oskarżenia o przestępstwo cudzołóstwa zawarł małżeństwo z tą samą żoną, uważa się 
za odstępującego od oskarżenia i dlatego na postawie tej samej ustawy nie przysługuje mu 
później prawo oskarżania”.

35 D. 23,2,34,1 (Papinian w księdze czwartej Odpowiedzi): „Oskarżoną o cudzołóstwo, 
przeciwko której małżonek wniósł skargę na mocy prawa męża, nie jest mu zabronione, po 
odstąpieniu od skargi w trakcie procesu, na nowo poślubić, ale przecież małżeństwo będzie 
uważane za zawarte zgodnie z prawem, nawet jeśli nie wnosił oskarżenia przeciwko winnej 
na mocy prawa męża”.

36 D. 48,5,14(13),9 (Ulpian w księdze drugiej O cudzołóstwach): „Ale również jeśli odtrącona, 
niebawem zostałaby sprowadzona z powrotem, nie jak w trakcie tego samego małżeństwa, ale 
jak gdyby inne istniało w międzyczasie, należy rozważyć, czy może zostać oskarżona o prze-
stępstwo, którego dopuściła się we wcześniejszym małżeństwie. Także uważam, że nie może; 
sprowadzenie jej z powrotem usunęło bowiem przestępstwa wcześniejszego małżeństwa”.

37 D. 48,5,2,1. Zob. D. Stolarek, Ustawa julijska o karaniu za cudzołóstwa..., s. 214.
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nie skorzystał z prawa do wniesienia accusatio adulterii i sprowadził podej-
rzaną o cudzołóstwo ponownie do swojego domu.

Wydaje się, że w praktyce penalizowane było trwanie lub zawarcie związ-
ku małżeńskiego jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie julijskiej. 
Na odpowiedzialność karną narażał się zatem wyłącznie mężczyzna kon-
tynuujący pożycie małżeńskie z cudzołożnicą, którą przyłapał na gorącym 
uczynku cudzołóstwa albo zawierający związek małżeński z kobietą skazaną 
za adulterium.

D. 48,5,30(29),1 (Ulpianus libro quarto de adulteriis): Quod ait lex, adulterii dam-
natum si quis duxerit uxorem, ea lege teneri, an et ad stuprum referatur, videamus: quod 
magis est. Certe si ob aliam causam ea lege sit condemnata, impune uxor ducetur38.

Prawdopodobnie w drodze interpretacji ustawy julijskiej rozciągnięto 
sankcje karne na mężczyzn, którzy pojmowali za żony kobiety skazane za 
stuprum – Ulpian w przywołanym fragmencie nie wskazuje jednoznacznie 
na regulację ustawową. Poza obszarem zainteresowania lex Iulia pozostali 
mężczyźni, którzy zawarli małżeństwa z kobietami skazanymi na podstawie 
ustawy za przestępstwa pozostające w związku z cudzołóstwem39.

Powyższe potwierdzają konstytucje cesarskie z czasów Septymiusza Se-
wera i Karakalli, Aleksandra Sewera, Waleriana i Galiena:

C. 9,9,2 (Impp. Severus, Antoninus): Crimen lenocinii contrahunt, qui deprehensam in 
adulterio uxorem in matrimonio detinuerunt, non qui suspectam adulteram habuerunt40.

C. 9,9,9 (Imp. Alexander Severus): Castitati temporum meorum convenit lege Iulia de 
pudicitia damnatam in poenis legitimis perseverare. Qui autem adulterii damnatam (...) 
sciens duxit uxorem vel reduxit, eadem lege ex causa lenocinii punietur41.

38 D. 48,5,30(29),1 (Ulpian w księdze czwartej O cudzołóstwach): „Ustawa stanowi, jeśli 
ktoś poślubiłby kobietę skazaną za adulterium, podlega tej ustawie, zobaczmy, czy to odnosi się 
także i do stuprum: tym bardziej. Z pewnością, gdyby ona została skazana z innej przyczyny 
na podstawie tej ustawy, bezkarnie można by ją poślubić”.

39 Kobiety karane były za: udostępnianie domu w celu umożliwienia cudzołó-
stwa (D. 48,5,11(10),1); przyjmowanie wynagrodzenia za nieujawnienie cudzołóstwa 
(D. 48,5,11(10),1); czerpanie korzyści z cudzołóstwa męża (D. 48,5,34(33),2). Zob. D. Stolarek, 
Quasi adultera. Rozważania na gruncie lex Iulia de adulteriis coërcendis, „Roczniki Nauk Prawnych” 
20 (2010), nr 2, s. 139 i nn.

40 C. 9,9,2: „Dopuszczają się przestępstwa lenocinium ci, którzy zatrzymali w małżeństwie 
żonę przyłapaną na cudzołóstwie, nie ci, którzy mieli podejrzaną o cudzołóstwo”.

41 C. 9,9,9: „Czystości obyczajów moich czasów odpowiada, że skazana na kary zgodne 
z prawem podlega ustawie julijskiej o skromności obyczajów. Kto zaś skazaną za cudzołóstwo 
(...) świadomie pojąłby za żonę lub powtórnie zawarłby z nią związek małżeński jest skazywany 
tą samą ustawą z powodu lenocinium”. W cytowanym teście pominięty został fragment (...) si 
quocumque modo poenam capitalem evaserit (...), który niewątpliwie jest interpolacją poklasyczną. 
Zob. E.G. Vitali, Premesse romanistiche a uno studio sull’ impedimentum criminis (Adulterio e divieti 
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C. 9,9,17,1 (Impp. Valerianus, Gallienus): Is enim committit in poenam, quam lex 
certo capite denuntiat, qui vel publice adulterio damnatam habet vel adulteram sciens, ut 
ignorationem simulare non possit, retinet uxorem42.

Zmiana, jaką można zaobserwować w konstytucji Aleksandra Sewera, 
to szersze wykorzystanie terminu lenocinium, który inaczej niż na gruncie 
ustawy julijskiej (gdzie określał dwa rodzaje przestępnych zachowań: nieod-
trącenie żony przyłapanej na gorącym uczynku adulterium i czerpanie zysku 
z cudzołóstwa żony43) odniesiono także do przestępstwa polegającego na 
zawarciu związku małżeńskiego ze skazaną za adulterium. Z przywołanych 
aktów jednoznacznie wynika, że zawarcie powtórnego małżeństwa wypeł-
niało znamiona przestępstwa tylko wtedy, gdy stroną związku była kobieta 
skazana za cudzołóstwo.

Szczególnie zajmujący, w kontekście poczynionych ustaleń, jest fragment 
zaczerpnięty z Odpowiedzi Modestyna.

D. 23,2,26 (Modestinus libro quinto responsorum): Respondit reas adulterii factas nec 
ante damnationem vidente marito uxores duci posse44.

W literaturze przedmiotu powszechnie zaakceptowano pogląd, że tekst 
został zmieniony45. Z podobnym stanowiskiem trudno się jednak zgodzić. 
Wskazany fragment, choć umieszczony w tytule De ritu nuptiarum, dotyczy 
niewątpliwie przepisów lex Iulia de adulteriis. Zatem z opinii, która odnosi 
się do regulacji z gruntu prawa karnego P. Bonfante wyinterpretował, do-
konując manipulacji tekstu (zamiana wyrazów vidente na vivente), normę 
prawa prywatnego w postaci zakazu małżeńskiego, co wynika z kontekstu 
prowadzonych przez niego rozważań46. Czytając przekaz z uwzględnieniem 
zaproponowanej przez badacza poprawki, należałoby przyjąć, że w prawie 
klasycznym zakazane były związki małżeńskie z kobietami oskarżonymi 
o cudzołóstwo za życia ich byłych małżonków. Interpolację zaakceptował 

matrimoniali), [w:] Studi in onore di G. Scherillo, t. 1, Milano 1972, s. 289 i nn. Zob. też P. Bonfante, 
Corso di diritto romano, t. 1, Diritto di famiglia, Milano 1963, s. 279.

42 C. 9,9,17,1: „Ten również zasłużył na karę, którą ustawa przewiduje w określonym 
rozdziale, kto albo publicznie skazaną za cudzołóstwo ma [jako żonę], albo cudzołożnicę świa-
domie, skoro nie mógł udowodnić nieświadomości, zatrzymał jako żonę”. Na temat rzekomych 
zamian w tekście zob. G. Rizzelli, Lex Iulia..., s. 134.

43 Zob. D. 48,5,2,2.
44 D. 23,2,26 (Modestyn w księdze piątej Odpowiedzi): „Odpowiedział, że oskarżone o cu-

dzołóstwo skłonne [do zawarcie małżeństwa] nie mogą być przed skazaniem pojmowane za 
żony, gdy mąż jest świadomy”.

45 Zob. analizę literatury przedmiotu u C. Fayer, La familia romana..., s. 263.
46 Zob. P. Bonfante, Corso di diritto romano..., t. 1, s. 278.
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E. Volterra i choć uwagi P. Bonfantego odnosiły się do sfery prawa prywat-
nego, przeniósł je na grunt przepisów karnych47.

Działań podjętych przez romanistów nie można oceniać pozytywnie na 
gruncie prawa klasycznego48, zważając na poniższe. W tym samym tytule, 
z którego pochodzi fragment podejrzewany przez badaczy o sfałszowanie, 
umieszczona jest interesująca uwaga Ulpiana.

D. 23,2,43,13 (Ulpianus libro primo ad legem Iuliam et Papiam): Non adicitur hic 
ut in lege Iulia de adulteriis a quo vel ubi deprehensam: proinde sive maritus sive quis 
alius deprehendisse proponatur, videtur notata: sed et si non in domo mariti vel patris sui 
deprehensa sit, erit notata secundum verba legis49.

Jurysta zwraca uwagę na rozbieżności, które pojawiają się w ustawach 
małżeńskich – w lex Iulia et Papia (regulacji dotyczy sporządzony komentarz) 
i w wymienionej w przekazie lex Iulia de adulteriis – w kontekście okoliczności 
towarzyszących przyłapaniu cudzołożnicy na gorącym uczynku przestęp-
stwa. W świetle lex Iulia et Papia nie miało znaczenia kto i gdzie przyłapał 
kobietę na cudzołóstwie. W każdym przypadku, gdy cudzołożnica została 
zaskoczona in flagranti, zgodnie z przepisami lex Iulia et Papia, cierpiała ko-
bieca honestas i przyłapana „podpadała” pod zakaz małżeński50. Natomiast 
lex Iulia de adulteriis uprawniała do ius occidendi jedynie wtedy, gdy kobieta 
została przyłapana przez określone osoby, w określonym miejscu, tzn. na 
cudzołóstwie przyłapał kobietę ojciec (pater familias albo ten, który zgodził się 
na conventio in manum córki) we własnym domu, w którym zamieszkiwał, lub 
w domu zięcia, lub w domu udostępnionym przez teścia cudzołożnicy51; albo 
na cudzołóstwie przyłapał kobietę jej małżonek, w jego domu52. We wska-
zanych przypadkach ustawa julijska o karaniu za cudzołóstwa przyznawała 
ojcu prawo zabicia cudzołożników53, mężowi prawo zabicia cudzołożnika54. 

47 Zob. E. Volterra, Per la storia dell` „accusatio adulterii iure mariti vel patris”, Città di Castello 
1928, s. 56.

48 Na temat tendencji występującej w prawie poklasycznym do rozciągania sankcji karnych 
na prawo cywilne zob. E.G. Vitali, Premesse romanistiche..., s. 290.

49 D. 23,2,43,13 (Ulpian w księdze pierwszej Komentarza do lex Iulia et Papia): „Nie jest 
dodane tutaj, jak w ustawie o cudzołóstwach, przez kogo i gdzie przyłapana, a zatem czy to 
przez męża, czy przez kogoś innego zdana jest sprawa, że została przyłapana, uważana jest 
za dotkniętą ujmą; nawet i jeśli nie w domu męża albo swojego ojca zostałaby pochwycona, 
będzie dotknięta ujmą, zgodnie z brzmieniem ustawy”.

50 D. 23,2,43,12; U. 13,2.
51 Coll. 4,2,3; Coll. 4,7,1; D. 48,5,21(20); D. 48,5,23(22) pr.; D. 48,5,23(22),2; D. 48,5,24(23),2-

3; P. 2,26,1.
52 P. 2,26,7 = Coll. 4,12,6.
53 Zob. m.in. Coll. 4,2,3; D. 48,5,24(23) pr.; D. 48,5,24(23), 4; D. 48,5,33(32) pr.; Coll. 4,2,6. 

D. Stolarek, Adultera..., s. 27 i nn.
54 Zob. m.in. Coll. 4,3,1; Coll. 4,10,1.
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Uwaga Ulpiana (D. 23,2,43,13) pozwala sądzić, że zwodnicze jest ustalanie 
treści norm lex Iulia et Papia na podstawie przepisów lex Iulia de adulteriis; 
analogicznie – ryzykowne jest przenoszenie treści ustalonych na płaszczyźnie 
prawa prywatnego na grunt opatrzony sankcjami karnymi. Biorąc pod uwagę 
powyższe, nie wydaje się dopuszczalne „przesuwanie” zakazów małżeńskich 
przypisanych do lex Iulia et Papia na obszar lex Iulia de adulteriis55.

Opinia Modestyna (D. 23,2,26) pojawiła się prawdopodobnie w związku 
z pytaniem wystosowanym przez osobę powodowaną obawą przed konse-
kwencjami małżeństwa zawartego z pogwałceniem ustawy julijskiej o kara-
niu za cudzołóstwa. Konstytucje cesarskie wskazują, że lęk przed sankcjami 
karnymi był obecny w społeczeństwie (skutki naruszenia zakazu z gruntu 
prawa prywatnego były zdecydowanie mniej dotkliwe dla małżonków niż 
sankcje karne56), stąd powtarzające się pytania o możliwość zawarcia mał-
żeństwa lub powtórnego związku małżeńskiego sine metu legis Iuliae de adul-
teriis coërcendis57. Co istotne, jurysta nie stwierdził, że zawieranie małżeństw 
z kobietami oskarżonymi o cudzołóstwo jest zabronione. Odpowiedział, że 
świadomy mężczyzna nie może zawrzeć małżeństwa z kobietą oskarżoną 
o cudzołóstwo. „Świadomy” to w analizowanym przypadku bez wątpie-
nia „znający regulacje prawa karnego”, a te zabraniały zawierania związku 

55 Odczytując zachowane teksty źródłowe przy uwzględnieniu „autonomii” poszczegól-
nych ustaw małżeńskich, do czego skłania przekaz Ulpiana (D. 23,2,43,13), wyciągnąć należy 
wniosek, że nie w każdym przypadku małżeństwo zakazane na gruncie prawa prywatnego, 
groziło odpowiedzialnością karną. Dla przykładu wystarczy wskazać, że w lex Iulia et Papia 
ustanowiony został m.in. zakaz zabraniający zawierania małżeństw pomiędzy wolno uro-
dzonymi i kobietami skazanymi za cudzołóstwo, jak również z przyłapanymi na gorącym 
uczynku cudzołóstwa (D. 23,2,43,12-13). Lex Iulia de adulteriis zabraniała natomiast generalnie 
zawierania związków małżeńskich z kobietami skazanymi za cudzołóstwo – zakaz nie odnosił 
się wyłącznie do mężczyzn wolno urodzonych; ustawa nie penalizowała z kolei małżeństwa 
z kobietą przyłapaną na gorącym uczynku cudzołóstwa.

56 Mężczyzna zawierający małżeństwo zabronione prze ustawę julijską o karaniu za cu-
dzołóstwa narażał się na karę przewidzianą za adulterium. W razie skazania tracił zatem po-
łowę majątku, był relegowany na wyspę, obejmował go zakaz występowania w charakterze 
świadka wskutek infamii, której doznawał. Szerzej na temat sankcji karnych przewidzianych za 
adulterium zob. m.in. B. Biondi, La poena adulterii da Augusto a Giustiniano, [w:] B. Biondi, Scritti 
giuridici, t. 2, Milano 1965, s. 48 i nn.; T.A.J. McGinn, Concubinage and the Lex Iulia on Adultery, 
„Transactions of the American Philological Association” 1991, nr 121, s. 341; tenże, Prostitu-
tion, Sexuality, and the Law in Ancient Rome, New York-Oxford 1998, s. 142 i n.; S. Treggiari, 
Roman Marriage. Iusti Coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian, Oxford 1991, s. 290; 
A. Sokala, Crimen lenocinii. Proces typizacji przestępstwa w prawie rzymskim, „Toruńskie Studia 
Polsko-Włoskie” 3 (1994), s. 35 i n; O. Robinson, The Criminal Law on Ancient Rome, London 
1995, s. 66 i n. Małżeństwo zawarte wbrew zakazowi małżeńskiemu nie traciło statusu iustum 
matrimonium; małżonkowie nie mogli jedynie korzystać z dobrodziejstw przewidzianych na 
gruncie lex Iulia et Papia, podlegali takim samym ograniczeniom, jak osoby bezżenne. Zob. 
D. Stolarek, Adultera..., s. 69 i n.

57 C. 9,9,17. Zob. też C. 9,9,9.
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małżeńskiego ze skazaną cudzołożnicą. Na podstawie istniejącego zakazu 
wnioskować można, że tym bardziej nie wolno było małżeństwa ze skazaną 
kontynuować. Wniosek potwierdza fragment zaczerpnięty z dzieła Papiniana.

D. 48,5,12(11),13 (Papinianus libro singulari de adulteriis): Ream adulterii uxorem 
duxi: eam damnatam mox repudiavi. Quaero, an causam discidii praestitisse videor. Re-
spondit: cum per legem Iuliam huiusmodi uxorem retinere prohibearis, non videri causam te 
discidii praestitisse palam est. Quare ita ius tractabitur quasi culpa mulieris facto divortio58.

Ustawa julijska, niewątpliwie mowa w przywołanym tekście o lex Iulia 
de adulteriis, zabraniała, twierdzi Papinian, zatrzymania żony skazanej za 
cudzołóstwo. Powyższe uregulowanie – jak się wydaje – nie było przewi-
dziane wprost w lex Iulia, ale zostało wyinterpretowane z ustawowego za-
kazu zawierania związku małżeńskiego ze skazaną. Małżonek, aby uniknąć 
odpowiedzialności karnej, we wskazanych okolicznościach musiał odtrącić 
żonę; winę za rozwód ponosiła kobieta59. Małżeństwo zawarte z oskarżoną 
o cudzołóstwo narażone było na rozkład w razie skazania. Wobec powyż-
szego, Modestyn (D. 23,2,26) nie mógł zalecać związku z gruntu pozbawio-
nego cechy trwałości – który nie rokował consortium omnis vitae (D. 23,2,1). 
Wypowiedź jurysty (D. 23,2,26) należy traktować w kategoriach ostrzeżenia 
przed małżeństwami nietrwałymi, co uzasadniałoby umieszczenie opinii 
Modestyna w tytule De ritu nuptiarum.

Zakończenie

Zalecenia, zaczerpnięte z poezji miłosnej Owidiusza, skąpane w humo-
rze z dodatkiem ironii, kierowane do mężczyzny, chcącego kontynuować 
pożycie z cudzołożnicą, a także do kobiety dopuszczającej się cudzołóstwa, 
sprowadzić można do dwóch wytycznych: zdradzany powinien wystrzegać 
się wiedzy o cudzołóstwie ukochanej; cudzołożnica natomiast musi dołożyć 
starań, aby jej partner mógł usprawiedliwić, niewiedzą lub niewiarą w nie-
wierność, brak działania wobec jej przestępnego zachowania. Powyższe za-
lecenia korespondują z przepisami lex Iulia de adulteriis. Kształt ustawowej 
regulacji pozwalał w dużej mierze zdradzonemu mężowi kształtować sy-
tuację niewiernej żony i pożycie małżeńskie. Doniosłe znaczenie dla losów 

58 D. 48,5,12(11),13 (Papinian w księdze jedynej O cudzołóstwach): „Zawarłem związek 
małżeński z oskarżoną o cudzołóstwo; tę skazaną natychmiast odtrąciłem. Pytam, czy jestem 
uważany za dającego powód rozwodu. Odpowiedział: skoro przez ustawę julijską byłoby ci 
zabronione zatrzymanie żony tego rodzaju, oczywiste jest, że nie jesteś uważany za dającego 
powód rozwodu. Wobec powyższego, prawo w tym przypadku będzie stosowane tak, jakby 
wina kobiety spowodowała rozwód”.

59 Por. C. Fayer, La familia romana..., s. 262 i n.
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małżeństwa naruszonego cudzołóstwem miały następujące unormowania lex 
Iulia de adulteriis: obowiązek nałożony na zdradzonego męża, pod rygorem 
odpowiedzialności karnej, odtrącenia żony przyłapanej in flagranti; zakaz 
wnoszenia oskarżenia przeciwko cudzołożnicy pozostającej w małżeństwie 
naruszonym przez cudzołóstwo. Nie mniej istotny z perspektywy mężczyzny, 
pragnącego trwać w małżeństwie z cudzołożnicą, był brak zakazu powtór-
nego zawarcia związku małżeńskiego z byłą żoną, odtrąconą z uwagi na 
oczywistość adulterium.

Cudzołóstwo, w czasach obowiązywania restrykcyjnego prawa zwal-
czającego rozwiązłość seksualną, nie musiało prowadzić do odseparowania 
stron związku naruszonego niewiernością. Jeżeli małżonek mógł się wyka-
zać niewiedzą o cudzołóstwie lub niewiarą w niewierność żony, pozostawał 
poza obszarem zainteresowania ustawy – nie zagrażały mu sankcje karne 
przewidziane za lenocinium. Osoby postronne nie były uprawnione do na-
ruszania małżeństwa harmonijnego. Kontynuacja pożycia małżeńskiego, na-
ruszonego cudzołóstwem, chroniła przed oskarżeniem tak cudzołożnicę, jak 
i współsprawcę przestępstwa – do czasu ustania małżeństwa korzystali oni 
ze swoistego immunitetu. W razie oczywistości przestępstwa, wymuszają-
cej zerwanie pożycia małżeńskiego, byli współmałżonkowie mogli zawrzeć 
powtórne małżeństwo, jeśli odtrącona cudzołożnica nie została skazana za 
popełnione adulterium.
Słowa kluczowe: adulterium, lenocinium, lex Iulia de adulteriis

AMOR CONTRA LEGEM IULIAM DE ADULTERIIS

S u m m a r y

The selected verses from Ovid’s ‘The Loves’ became the starting point of the 
search for any regulations that made it possible to remain in a marriage to an 
unfaithful wife or, alternatively, enter into a iustum matrimonium again with the 
already dismissed adulteress, without risking criminal responsibility. Love lines 
from Ovid’s work set the direction of juridical ruminations, based on lex Iulia de 
adulteriis. The respective parts of the article concentrate on: the husband’s duty to 
divorce the wife caught in the act of adultery; ban on charging an adulteress staying 
in a marriage violated by adultery; no ban on remarrying an ex wife dismissed on 
the grounds of adulterium.

Key words: adulterium, lenocinium, lex Iulia de adulteriis
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AMOR CONTRA LEGEM IULIAM DE ADULTERIIS

P е з ю м е

Избранные стихи «Любовных песен» Овидия стали для автора поводом 
поиска на грунте lex Iulia de adulteriis юридических регулирований, которые 
делали бы возможным продолжение замужества с неверной супругой, либо 
повторное заключение iustum matrimonium с прежде оттолкнутой прелюбо-
дейкой без риска уголовной ответственности. Любовные строчки Овидия на-
мечают направления юридическтх рассуждений. Отдельные части работы со-
средоточены на: покоющимся на муже долге оттолкновения жены, уличенной 
в прелюбодеянии; запрещении вношения обвинения против прелюбодеи, 
остающейся в браке нарушенном прелюбодеянием; запрещении повторно-
го заключения брака с бывшей женой, оттолкнутой в связи с очевидностью 
adulterium.

Ключевые слова: adulterium, lenocinium, lex Iulia de adulteriis
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STUDIA PRAWNICZE KUL
1 (57) 2014

Łukasz Jan Korporowicz*

Doktorzy prawa w dwóch angielskich komediach 
epoki renesansu

Wstęp

Odkrycie Justyniańskich Digestów w wieku XI spowodowało nagły wzrost 
zainteresowania prawem rzymskim; początkowo w Italii, wkrótce zaś w całej 
zachodniej Europie. Na skutek tych wydarzeń funkcjonujące już od pewnego 
czasu „szkółki” prawnicze rozsiane po różnych miastach Italii i południowej 
Francji zaczęły przekształcać się w organizmy bardziej złożone i dały tym 
samym początek uniwersytetom, na czele z wszechnicą bolońską1. Znawcy 
prawa natomiast zaczęli być z czasem nazywani doktorami2.

Osoby, które wyróżnione zostały tym tytułem, liczyć mogły na różnorod-
ne zaszczyty i przywileje. Ich wysokie umiejętności prawniczej argumentacji 
były powszechnie szanowane. Do tego wręcz stopnia, iż w niektórych krajach 
fakt posiadania tytułu doktora prawa zrównywał jego posiadacza ze statusem 
osób posiadających szlachectwo3.

* Mgr, Uniwersytet Łódzki.
1 O odkryciu i znaczeniu Digestów w średniowiecznej Europie zob. P. Stein, Roman Law in 

European History, Cambridge 1999, s. 43-45. W polskiej literaturze zob. ostatnio także R. Woj-
ciechowski, Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza, Wrocław 2010, s. 32-36.

2 Szerzej na temat historii nadawania tytułu doktora praw zob. J. Sondel, Słownik historii 
i tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 303-306, s. v. doktor.

3 W różnych krajach nadawane szlachectwo miało odmienny charakter. W niektórych 
krajach było ono szlachectwem personalnym, w innych zaś szlachectwem dziedzicznym. Więcej 
na ten temat por. przykładowo W. Frijhoff, Graduation and Careers, [w:] H. de Ridder-Symoens 
(red.), A History of the University in Europe, t. 2, Cambridge 1996, s. 368; A.B. Cobban, Reflections 
on the Role of the Medieval Universities in Contemporary Society, [w:] L. Smith, B. Ward (red.), 
Intellectual Life in the Middle Ages. Essays Presented to Margaret Gibson, London–Rio Grande, OH 
1992, s. 235; dla doktorów prawa Akademii Krakowskiej zob. J. Sondel, Kariera uniwersytecka 
jako sposób awansu społecznego w dawnej Polsce, [w:] W. Uruszczak, D. Malec, M. Mikuła (red.), 
Krakowskie studia z historii państwa i prawa, Kraków 2010, s. 213-214.
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Ten średniowieczny koloryt doctores legum przetrwał epokę średniowiecza 
i trwał nadal w kolejnych stuleciach. Mimo kryzysu szkolnictwa uniwersy-
teckiego w epoce nowożytnej posiadanie doktoratu z prawa nadal zaliczało 
już jego potencjalnego zdobywcę do grona elity intelektualnej danego kraju.

Nie ulega wątpliwości, iż doktorzy prawa byli „towarem” poszukiwanym, 
jednocześnie jednak reglamentowanym4. Zawsze zaś tam, gdzie możliwości 
uzyskania dużych dochodów łączyły się z elitarnością grupy, która te środki 
inkasowała, kwestią czasu było pojawienie się społecznej niechęci do przed-
stawicieli danej profesji. Nie inaczej było w przypadku doktorów, którzy już 
w średniowieczu traktowani byli z pewną dozą nieufności5. W epoce zaś, 
w której brak było łatwo dostępnych nośników informacji medialnej, posta-
wy społeczne kształtowane były przez różnego rodzaju literatów – bardziej 
bądź mniej utalentowanych, anonimowych, jak i tworzących pod własnym 
imieniem.

Kres średniowiecza i początek epoki renesansu przywróciły nieco zapo-
mniane w wiekach średnich medium w postaci teatru. Powrót do antycznych 
wzorców (m.in. komedii) pozwolił na zupełnie nowe kształtowanie poglądów 
społeczeństwa XV-XVI w. Podobnie, jak kilka wieków wcześniej prawo rzym-
skie, tak i teraz sztuka teatralna odrodzona we Włoszech poczęła w szybkim 
tempie podbijać całą Europę. Wraz z przybyciem na Wyspy Brytyjskie, teatr 
(we wszystkich swych odmianach) stał się jedną z najpopularniejszych form 
rozrywki i to zarówno na królewskim dworze, jak i wśród miejskiego gminu6.

Przeglądając angielskie sztuki teatralne stosunkowo łatwo odnaleźć 
można wśród nich takie, które w pewnym przynajmniej stopniu dotykały 
problemów natury prawnej7. Większość z nich dotyczyła jednak zagadnień 
rodzimych i w ten sposób obierała sobie za cel szyderstw mankamenty com-
mon law i jego praktyków. Prawo rzymskie przy braku jego sformalizowanej 

4 Proces zdobywania tytułu doktora prawa był przede wszystkim procesem długotrwa-
łym. Przykładowo uzyskanie tytułu doktora prawa kanonicznego w XIV w. na Uniwersytecie 
w Cambridge trwało około dwudziestu lat; zob. R.H. Helmholz, The Canon Law and Ecclesiastical 
Jurisdiction from 597 to 1640s, [w:] J.H. Baker (red.), The Oxford History of the Laws of England, 
t. 1, Oxford 2004, s. 189.

5 Na temat prawników w literaturze średniowiecznej zob. J.A. Brundage, Vultures, Whores, 
and Hypocrites: Images of Lawyers in Medieval Literature, „Roman Legal Tradition” 2002, vol. 1, 
s. 56-102.

6 Uwagę zwraca również opinia W. Lipońskiego, zgodnie z którą „nic tak barwnie i prze-
konująco nie określa istoty epoki elżbietańskiej jak jej teatr”; zob. więcej na ten temat W. Li-
poński, Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa 2011, s. 177-195.

7 Ostatnio zob. B. Cormack, Law: Poetry and Jurisdiction, [w:] M. Hattaway (red.), A New 
Companion to English Renaissance Literature and Culture, Malden–Oxford–Chichester 2010, s. 255-
260.
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recepcji w Anglii nie stanowiło obiektu zbyt częstych nawiązań w angielskiej 
literaturze – zarówno omawianego, jak i innych okresów historycznych8.

Należy wszakże pamiętać, iż historia prawa rzymskiego w Anglii, szcze-
gólnie od XVI stulecia, to dzieje nieformalnej, ale za to bardzo często intelek-
tualnej recepcji dokonywanej przez pisarzy dzieł prawniczych czy sędziów 
w ich wyrokach sądowych. Drugą ścieżką wpływów ius Romanum na prawo 
w Anglii było sądownictwo specjalne – admiralicji, rycerskie, czy uniwer-
syteckie9. Pieczę nad jurysdykcją tych sądów sprawowali sędziowie rekru-
tujący się z grona tzw. adwokatów. Cechą charakteryzującą tę grupę była 
jej nieznajomość common law, zastępowana jednak gruntownymi studiami 
uniwersyteckimi w zakresie prawa rzymskiego oraz kanonicznego. Znaczą-
cy odsetek tych „uniwersyteckich prawników” uzyskiwał również stopień 
doktora prawa, co wyraźnie widać w nazwie przyjętej przez ich korporację 
zawodową – Doctors’ Commons10. Obok elitarności intelektualnej, odrębność 
angielskich doktorów wyrażała się także w ich liczebności. Według obliczeń 
Davida R. Coquillette’a, na początku XVII w. w całej Anglii praktykowało 200 
adwokatów (nazywanych również cywilistami), podczas gdy w tym samym 
czasie common law reprezentowało około 2000 prawników11. Sam tylko ten 
fakt powodować musiał niechęć mas do prawników, których wiedza praw-
nicza korespondowała z tą, która powszechnie wykorzystywana była przez 
prawników kontynentalnych. Sami cywiliści często podkreślali zresztą swoją 
elitarność, co tym bardziej nie przysparzało im sympatyków. Kwestia relacji 
łączącej obie grupy prawników jest problemem złożonym i stanowić może 
przedmiot oddzielnego opracowania. Niemniej warto zilustrować ten konflikt 
krótkim passusem pochodzącym z osiemnastowiecznego traktatu prawni-
czego autorstwa Williama Blackstone’a, w którym ojciec współczesnej nauki 
prawa angielskiego stwierdził, iż cywiliści występujący przed sądami kró-
lewskim powinni unikać prób udowadniania, iż ich uprawnienia do stawania 
przed sądami znajdują uzasadnienie w prawach Justyniana i Grzegorza, bądź, 
że są zgodne z dekretami Roty bądź cesarskiego Sądu Kameralnego12.

 8 Syntetyczny opis najbardziej znanych powołań prawa rzymskiego w angielskiej litera-
turze dał przed prawie stu laty W.H. Lloyd w swym artykule Roman Law in English Literature, 
„University of Pennsylvania Law Review” 1926, vol. 47, s. 346-359.

 9 Zob. więcej Ł. Marzec, Czy prawo angielskie to tylko common law?, „Zeszyty Prawnicze 
UKSW” 5 (2005), z. 2, s. 223-228.

10 Na temat prawników oraz ich korporacji zob. G.D. Squibb, Doctors’ Commons. A History 
of the College of Advocates and Doctors of Law, Oxford 1977. Zob. także Ł. Marzec, Civil lawyers 
w Anglii Tudorów i wczesnych Stuartów. Ze studiów nad prawem rzymskim w Anglii, „Czasopismo 
Prawno-Historyczne” 55 (2003), z. 2, s. 213-230.

11 D.R. Coquillette, Legal Ideology and Incorporation 1. The English Civil Writers, 1523-1607, 
„Boston University Law Review” 1981, vol. 61, s. 21.

12 W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, t. 1, Oxford 1765-1769, s. 15. Por. także 
Ł.J. Korporowicz, William Blackstone a prawo rzymskie. Uwagi na temat prawa rzymskiego w ‘On 



176 Łukasz Jan Korporowicz

1. Kupiec wenecki

Pośród sztuk teatralnych okresu renesansu dwie powinny bliżej zainte-
resować historyków prawa. Pierwszą z nich jest powstała w ostatnich latach 
XVI w. komedia autorstwa Williama Shakespeare’a pod tytułem Kupiec we-
necki, druga zaś to utwór autorstwa Benjamina (Bena) Jonsona zatytułowany 
Epicoene, or The Silent woman.

Kupiec wenecki napisany został przez W. Shakespeare’a przypuszczalnie 
w drugiej połowie lat 90. XVI w. Po raz pierwszy jednak wystawiony został 
dopiero w roku 1605 na dworze króla Jakuba I.

Fabuła sztuki dotyczy historii miłości zubożałego szlachcica imieniem 
Bassanio do dziedziczki dóbr Belmont imieniem Porcja. Ze względu na hu-
laszczy tryb życia, Bassanio utracił większość swojego majątku. Chcąc ubiegać 
się o rękę dziedziczki wenecjanin zmuszony był zapożyczyć się na kwotę 
trzech tysięcy dukatów u żydowskiego lichwiarza Shylocka13. W celu zabez-
pieczenia swojej wierzytelności Shylock żądał ustanowienia szczególnego 
rodzaju zastawu. Wiedząc o kłopotach kupca Antonia – przyjaciela Bassania, 
jednocześnie będącego wrogiem lichwiarza – Shylock żądał jako zastawu 
prawa do wycięcia funta ciała kupca, jeśli jego przyjaciel nie zdoła spełnić 
swojego świadczenia.

Wprawdzie Bassaniowi udało się zawrzeć związek małżeński z Porcją, 
to jednak przekroczył on termin zwrotu pożyczki wskazany przez Shylocka. 
W ten sposób lichwiarz natychmiast przystąpił do realizacji przysługujące-
go mu prawa zastawu. Akcja sztuki dochodzi wówczas do kulminacyjnego 
momentu, w którym Shylock, Bassanio oraz Antonio stają przed trybunałem 
miejskim Wenecji, gdzie wyrok ma wydać tamtejszy doża (akt IV, scena 1). 
Mimo iż Bassanio oferuje Shylockowi dwukrotność pożyczonych pieniędzy 
(Bassanio otrzymał je od swojej bogato uposażonej małżonki), Żyd uparcie 
podtrzymuje, iż woli zaspokoić się w drodze realizacji dołączonego do treści 
zobowiązania zastawu.

Doża przerwał wymianę argumentów między zwaśnionymi stronami 
stwierdzając, iż posiada uprawnienie do odroczenia obrad i oświadczył: 
„niech najpierw stanie przed nami Bellario, / Uczony doktor, którego we-
zwałem, / Ażeby wydał opinię w tej sprawie14”. Widz sztuki wie zaś, iż doktor 

the Study of Law’, [w:] E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Ze studiów nad tradycją 
prawa, Warszawa 2012, s. 49.

13 Warto zauważyć, iż postać Shylocka jest jedynie stereotypowym obrazem Żyda w litera-
turze okresu renesansu. W praktyce w Wenecji zakazane było udzielanie tak wysokich pożyczek 
przez lichwiarzy żydowskiego pochodzenia; zob. B. Ravid, The Venetian Government and the 
Jews, [w:] R.C. Davies, B. Ravid (red.), The Jews of Early Modern Venice, Baltimore, Md 2001, s. 26.

14 W. Shakespeare, Kupiec wenecki, przeł. S. Barańczyk, Kraków 2004, s. 109.
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Bellario był krewnym Porcji mieszkającym w Padwie (akt III, scena 4)15. Ku 
zdziwieniu osób zebranych w sali trybunału, doża został poinformowany, iż 
posłaniec z Padwy przyniósł od doktora praw list, w którym stary prawnik 
rekomenduje doży młodego znawcę prawa Baltazara, który przybył prosto 
z Rzymu, co jak się wydaje, miało podnieść jego prestiż. W liście znalazła się 
również informacja, iż obaj doktorzy „przewertowali wspólnie wiele ksiąg”, 
a Baltazar poinformowany został przez Bellario o jego opinii w sprawie, którą 
wzbogacić ma dodatkowo swoją własną wiedzą16.

Po przywitaniu przez przewodzącego obradom dożę, doktor Baltazar 
przystąpił do analizy stanu faktycznego sprawy. Zadał pytania obu stronom 
i starał się przekonać Shylocka do okazania miłosierdzia, mimo iż Antonio 
„podpisał dokument”. Shylock nadal powtarzał: „Chcę tylko, w pełnej zgo-
dzie z prawem, / Ściągnąć z dłużnika należny mi zastaw17”.

Doktor prawa prosił następnie strony o przedstawienie dokumentu 
poświadczającego zawarte zobowiązanie. Po zapoznaniu się z jego treścią 
prawnik stwierdził, iż mimo gotowości do spłacenia przez Bassanio długu, 
termin przewidziany w treści umowy istotnie został przekroczony, co zgodnie 
z prawem upoważnia Shylocka do skorzystania z przysługującego mu prawa 
zaspokojenia swych roszczeń z przedmiotu zastawu18. Mimo to jurysta starał 
się przekonać lichwiarza, aby okazał miłosierdzie i odstąpił od egzekucji. 
Shylock starając się nie urazić doktora praw odpowiedział, iż nie może tego 
uczynić, gdyż stanowiłoby to pogwałcenie prawa, którego znawcą był dok-
tor formułujący „wywody (...) nadzwyczaj logiczne19”. Prawnik raz jeszcze 
potwierdzając zgodność z prawem treści zobowiązania nakazał Antoniowi 
przygotować się do zabiegu mającego na celu realizację zastawu, co wzbu-
dziło radość Shylocka opiewającego uczoność doktora praw („O rozumny 
sędzio, / O ileż starszy jesteś, niż wyglądasz!20”).

Przed podjęciem dalszych kroków procesowych, Baltazar zapytał lichwia-
rza, czy sprowadził chirurga, który dokona stosownego zabiegu usunięcia 

15 Trudno ocenić, czy informacja o zamieszkiwaniu doktora Bellario w Padwie miała jakieś 
istotne znaczenie dla W. Shakespeare’a oraz widzów jego sztuki. Warto jednak zauważyć, iż 
w XVI w. uniwersytet w Padwie był popularnym miejscem podróży naukowych podejmowa-
nych przez angielskich studentów; zob. J. Woolfson, Padua and the Tudors. English Students in 
Italy, 1485-1603, Toronto–Cambridge 1998, s. 53.

16 W. Shakespeare, Kupiec wenecki..., s. 112.
17 Tamże, s. 114.
18 W źródłach prawa rzymskiego nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia kazusu podob-

nego do tego, który stanowi przedmiot oceny doktora Baltazara w komedii W. Shakespeare’a. 
Zdaniem Ulpiana jednak, który powoływał się na autorytet Celsusa, istniała możliwość zaspo-
kojenia roszczenia wprost z przedmiotu zastawu, mimo iż nie upłynął termin wymagalności 
zobowiązania; zob. D. 20,1,14 pr. (Ulpianus libro LXXIII ad edictum).

19 W. Shakespeare, Kupiec wenecki..., s. 116.
20 Tamże.
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funta ciała Antonia. Słysząc zaprzeczenie Shylocka dotyczące braku takie-
go wymogu w treści umowy, doktor tłumaczył, iż „Nie ma w dosłownym 
brzmieniu, lecz cóż z tego?”21. Mimo to, Antonio gotowy był poddać się zabie-
gowi, co nie pozostawiało doktorowi Baltazarowi innej możliwości, jak tylko 
ogłoszenie, iż „Funt ciała / Tu obecnego kupca jest własnością / Shylocka22”.

Gdy szczęśliwy Shylock chciał przystąpić do wykonania wyroku, doktor 
raz jeszcze przerwał mu, aby wskazać, iż w treści umowy wskazano jedynie 
jako przedmiot zastawu funt ciała Antonia, pominięto zaś kwestię mogącej 
się pojawić krwi. Kontynuując tę myśl prawnik wskazał, iż zgodnie z pra-
wem uronienie krwi oznaczać będzie konieczność konfiskaty całego mienia 
lichwiarza na rzecz władz miasta. Wątpiący w uczciwość doktora Shylock 
zapytał go, czy istotnie istnieje takie prawo, na co prawnik odpowiedział mu, 
iż żądając sprawiedliwości, Żyd może być pewien otrzymania jej w większej 
ilości, aniżeli tego początkowo pragnął. Dostrzegający kłopotliwość sytuacji, 
w której się znalazł, Shylock skłaniał się do wcześniejszej propozycji Bassanio 
i oświadczył, iż przyjmuje potrójną wartość swojej wierzytelności. Doktor 
przypomniał mu jednak, iż zgodnie z prawem nie może on przyjąć długu, 
gdyż przysługuje mu obecnie tylko zastaw. Dodał jednak, iż „Nie wolno 
ci wyciąć mniej lub więcej / Niż funt. Jeżeli omylisz się w wadze / O gram, 
ćwierć grama, jedną setną grama, / Jeżeli nawet szala się przechyli / Jak pod 
ciężarem włosa – śmierć ci grozi / I konfiskata całego majątku23”.

Skonfundowany i zirytowany Shylock upierał się, iż chce tylko długu 
i rezygnuje z zastawu. Ku swemu zdziwieniu jednak po raz kolejny doktor 
Baltazar przerwał jego oświadczenie i stwierdził, iż „W prawach Wenecji 
jest taka klauzula: / Jeśli dowiedzie się cudzoziemcowi, / Że usiłował wprost 
albo pośrednio / Zgładzić któregoś z jej obywateli, / Poszkodowany bierze 
w posiadanie / Połowę mienia złoczyńcy, a druga / Przypada również – na 
rzecz skarbu państwa24”.

Ostatecznie Shylock został ukarany grzywną, zaś połowa majątku która 
przynależeć miała Antonio oddana została przez lichwiarza jako darowizna 
na rzecz jego córki i przyjaciela Antonia – Lorenzo.

Obraz procesu sądowego przedstawiony przez W. Shakespeare’a w jego 
dziele oprócz swego komediowego wymiaru niesie ciekawe informacje do-
tyczące sposobu postrzegania doktorów prawa w XVI-wiecznej Anglii. Nie 
ulega bowiem wątpliwości, iż mimo osadzenia akcji sztuki we Włoszech, jej 

21 Tamże, s. 117.
22 Tamże, s. 119.
23 Tamże, s. 120-121.
24 Tamże, s. 122.
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komediowy charakter odnosi się do doświadczeń widza angielskiego, do 
którego była ona adresowana25.

Mimo iż nigdzie w utworze nie padają bezpośrednie odwołania do prawa 
rzymskiego czy kanonicznego, to jednak jasnym jest, iż doktorami jednego 
z nich (bądź obu) musieli być Bellario oraz Baltazar. Także informacja o miej-
scu zamieszkania starszego z prawników stanowi czytelne nawiązanie do 
adwokatów skupionych wokół Doctors’ Commons. Wprawdzie większość 
cywilistów praktykująca w tym okresie w sądach admiralicji czy rycerskim 
posiadała doktoraty nadane im przez rodzime uniwersytety w Oxfordzie 
oraz w Cambridge, to jednak nadal poważny odsetek cywilistów mógł się po-
szczycić tytułami doktorskimi nadanymi im na uczelniach kontynentalnych26.

Ciekawy wgląd w mentalność widzów sztuki W. Shakespeare’a daje także 
stwierdzenie pochodzące z listu doktora Bellario, w którym informuje on 
dożę weneckiego, iż wraz z młodym doktorem „przewertowali wspólnie wie-
le ksiąg”. Autor skierował tym samym uwagę widzów na aspekt intelektualny 
działań podejmowanych przez cywilistów, który być może stanowi konfron-
tację z mniej cenioną profesją prawników common law, których rzeźnik Dick 
– bohater innej sztuki W. Shakespeare’a (Henryk VI, część 2) – jednoznacznie 
sugeruje zgładzić mówiąc: „Po pierwsze, zabijmy wszelkich prawników” 
(Let’s kill all the lawyers)27.

Głównym następstwem pojawienia się w trakcie obrad weneckiego try-
bunału doktora praw jest przejęcie de facto przez niego prowadzenia po-
stępowania sądowego. Rola doży sprowadzona została jedynie do pozycji 
zatwierdzającego wyrok uprzednio wydany przez jurystę28. Dalsza akcja 
została skonstruowana w postaci misternie tkanej sieci pytań, które ostatecz-
nie pogrążyły zbyt pewnego siebie Shylocka. Wydaje się, iż spryt cechujący 

25 Wydaje się wręcz, iż opis przedstawiony przez W. Shakespeare’a pod wieloma względa-
mi nie odpowiada praktyce sądów i zwyczajów prawnych Wenecji w XVI w. W opracowaniu 
z około 1569 r. zatytułowanym Relatione di Venetia divisa in tre partii odnaleźć można informację, 
iż panowie Wenecji orzekali tak w sprawach cywilnych, jak i karnych, lecz jedynie w oparciu 
o swoje własne prawa, gardząc prawem rzymskim, z którego potrafili kpić. Zob. D. Chambers, 
B. Pullan (red.), Venice. A Documentary History 1450-1630, Toronto 2001, s. 102.

26 Zob. spis praktykujących cywilistów zamieszczony w opracowaniu G.D. Squibba, Do-
ctors’ Commons..., s. 118-203.

27 W. Shakespeare, Henryk VI. Część 2, [w:] W. Shakespeare, Kroniki, cz. 1, przeł. M. Słom-
czyński, Kraków 2004, s. 214.

28 W literaturze przedmiotu, począwszy od opracowania D.P. Bartona (Links Between Sha-
kespeare and the Law, London 1929, s. 147) podkreśla się, iż taki model postępowania występo-
wał w średniowiecznej Italii oraz Hiszpanii. Żaden z autorów nie podaje jednak źródła swej 
wiedzy na ten temat.



180 Łukasz Jan Korporowicz

doktora Baltazara, stanowił dodatkową ilustrację osobowości wzorcowego 
doktora prawa29.

Wypada na końcu dodać jednak, iż doktor Baltazar w rzeczywistości był 
alter ego przybranym na czas procesu przez dbającą o interesy swego męża 
i jego przyjaciela Porcję. W tym kontekście należy zastanowić się, czy spryt 
doktora był obrazem sprytu prawniczego, czy może kobiecego – a może jed-
nego i drugiego po trosze.

2. Epicoene, or The Silent women

Drugi raz postać doktora prawa pojawiła się w sztuce teatralnej z roku 
1609, gdy na deskach Whitefriars Theatre w Londynie wystawiony został 
utwór Bena Jonsona30 zatytułowany Epicoene, or The Silent woman31. Fabuła 
komedii opowiada o losach starszego gentelmana imieniem Morose, który 
„w szczególny sposób umiłował spokój”. Jego siostrzeńcem, a zarazem jed-
nym z potencjalnych dziedziców był Dauphine. Morose traktował młodego 
mężczyznę z ostrożnością domyślając się, iż ten ostatni postrzegał go jako 
osobę niespełna rozumu. Chcąc dokuczyć Dauphine’owi i uniemożliwić mu 
dziedziczenie, Morose postanowił mimo podeszłego wieku zawrzeć zwią-
zek małżeński. Kandydatkę podsunął mężczyźnie jego fryzjer imieniem 
Cutbeard. Wspomniał on o cichej i spokojnej kobiecie imieniem Epicoene. 
Nieświadomy kryjącej się za tym intrygi Morose zdecydował się ją poślubić. 
Odpowiedzialnym za podsunięcie wujowi kobiety okazał się być jednak Dau-
phine. Sama zaś kobieta po ślubie okazała się osobą hałaśliwą i uprzykrzającą 
dotychczas spokojne życie swego nowego męża. Wraz z jej przybyciem dom 
Morose’a stał się miejscem spotkań różnych niecodziennych postaci. Wskutek 
tych wydarzeń mężczyzna postanowił rozwiązać zawarte przez siebie mał-
żeństwo. Z pomocą postanowił przyjść mu siostrzeniec, który zaproponował 
zaprosić na rozmowę dwóch specjalistów – mistrza nauk teologicznych oraz 

29 Cześć autorów dostrzega w procesie Shylocka i Antonia zakamuflowany obraz funk-
cjonowania sądownictwa kanclerskiego stosującego system Equity. Wskazywać miałyby na 
to m.in. próby wymuszenia na Shylocku okazania litości względem Antonia. Przegląd argu-
mentów na ten temat zob. B.J. Sokol, M. Sokol, Shakespeare and the English Equity Jurisdiction. 
The Merchant of Venice and the Two Texts of King Lear, „The Review of English Studies” 1999, vol. 
50 (200), s. 421-428.

30 Postać Bena [właśc. Benjamina] Jonsona współcześnie nie jest powszechnie znana. Za 
życia jednak B. Jonson uważany był za autora znacznie bardziej zdolnego, aniżeli nieco starszy 
W. Shakespeare. Więcej na jego temat zob. M. Drabble (red.), The Oxford Companion to English 
Literature, Oxford–New York 2006, s. 540-541, s. v. Jonson, Benjamin.

31 W języku polskim brak jest tłumaczenia sztuki B. Jonsona. W niniejszym artykule wyko-
rzystany został tekst komedii w opracowaniu L.A. Beaurline’a: B. Jonson, Epicoene or the Silent 
Woman, Lincoln, Nebr. 1966.
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doktora prawa kanonicznego, którzy doradzą mu w jaki sposób stwierdzić 
nieważność małżeństwa.

Tak jak w przypadku Kupca weneckiego, także i tym razem widz sztuki 
obserwować musi fałszywego doktora, którego udaje fryzjer Cutbeard. Jego 
przeciwnikiem w uczonej dyskusji był zaś kapitan Thomas Otter, który od-
grywa rolę mistrza nauk teologicznych32.

„Doktor” Cutbeard zaczął swoją analizę sprawy od stwierdzenia: „Twoje 
pytanie brzmi, w jak wielu przypadkach człowiek może uzyskać divortium 
legitimum, zgodny z prawem rozwód. Wpierw musisz jednak zrozumieć istotę 
słowa rozwód, à divertendo33”. Uwagę zwraca fakt, iż Cutbeard mimo wy-
konywania na co dzień zawodu fryzjera sprawnie posługiwał się językiem 
łacińskim. Jego wypowiedź nie odpowiadała jednak oczekiwaniom Morose’a, 
który uciął dalsze analizy językowe doktora prawa skłaniając go do udziele-
nia konkretnej i krótkiej odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie. Cut-
beard stwierdził zatem, iż prawo kanoniczne dopuszcza „rozwód” jedynie 
w kilku przypadkach, spośród nich najczęstszym ma być zdrada34. Prócz 
tego – jak stwierdza „doktor” – prawo kanoniczne zna duodecim impedimenta, 
które tłumaczy jako dwanaście przeszkód, spośród których wszystkie nie 
dirimere contractum, lecz irritum reddere matrimonium. Cutbeard wytłumaczył 
natychmiast, iż owe łacińskie terminy oznaczają, że nie dochodzi do usunięcia 
węzła, lecz określają one przesłanki wywołujące jego nieważność35. Doktor-
-fryzjer kontynuował następnie swoją wypowiedź przy współudziale mistrza 
teologii. Stwierdzili oni razem, iż pierwszą przesłanką jest impedimentum er-
roris, które dzieli się na kilka szczególnych rodzajów: error personae, fortunae, 
qualitatis. Przykład do każdej z powyższych przeszkód podał mistrz teologii, 
który odpowiednio stwierdził, iż w pierwszym przypadku błąd zachodzi gdy 

32 Podobny model dyskusji naukowej został zastosowany w angielskiej literaturze w roku 
1528, gdy Ch. St. Germain opublikował swój traktat znany dziś jako Doctor and Student, będący 
zapisem fikcyjnej dyskusji między doktorem teologii a młodym prawnikiem przygotowują-
cym się do wykonywania zawodu barristera w jednym z londyńskich Inns of Court. Więcej 
zob. T.F.T. Plucknett i J.L. Barton (oprac.), St. German’s Doctor and Student, Selden Society 91, 
London 1974.

33 B. Jonson, Epicoene..., s. 131. Pojęcie divortium na gruncie prawa kanonicznego w okresie 
późnego średniowiecza oraz wczesnej epoki nowożytnej nie odpowiadało temu, które znane 
jest współczesnemu prawu. Kanoniści wykorzystywali to pojęcie w dwóch kontekstach – di-
vortium a vinculo odpowiadający współczesnemu pojęciu stwierdzenia nieważności związku 
małżeńskiego oraz divortium a mensa et thoro odpowiadający dzisiejszemu pojęciu separacji; 
zob. przykładowo w kontekście sytuacji prawnej w Anglii C. McCarthy, Marriage in Medieval 
England: Law, Literature and Practice, Woodbridge 2004, s. 139. Zob. także Ch. Donahue Jr., Law, 
Marriage, and Society in the Later Middle Ages, Cambridge 2008, s. 33.

34 Na temat zdrady, jako przesłanki umożliwiającej rozwiązanie małżeństwa wypowiedział 
się negatywnie Sobór Trydencki (1545-1563). Więcej na temat nierozerwalności małżeństwa 
w prawie kanonicznym zob. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006, s. 32-34.

35 B. Jonson, Epicoene..., s. 132.
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„zawierzysz siebie jednej osobie, myśląc, że jest inną”, w drugim, „jeśli ona 
jest biedaczką, a ty myślałeś, że jest bogata”, w trzecim zaś wówczas „jeśli 
okaże się uparta bądź zawzięta, podczas gdy myślałeś, że jest posłuszna”36. 
Ucieszony ostatnim przypadkiem Morose starał się dowiedzieć nieco wię-
cej na temat przesłanki37, lecz Otter wyjaśnił, iż znajduje ona zastosowanie 
jedynie ante copulam, zaś Cutbeard uszczegółowił wypowiedź fałszywego 
teologia stwierdzając, iż nec post nuptiarum benedictionem oraz że unieważnia 
ona umowę (narzeczeńską) – irrita reddere sponsalia38.

Następnie doktor prawa wymienił kolejne przeszkody małżeńskie – con-
ditio, votum, cognatio, crimen adulterii, cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, publica 
honestas oraz affinitas ex fornicatione39. Poszczególne przeszkody stanowiły 
przedmiot szerszej bądź węższej analizy dyskutantów. Spierali się oni m.in. 
na temat tego, czy w czasach im współczesnych może nadal występować 
przeszkoda conditio, polegająca na mylnym przekonaniu o wolnym urodzeniu 
kogoś, kto w rzeczywistości jest osobą zależną (Otter starał się wyjaśnić, iż 
w czasach współczesnych zniesiony został reżim zależności osobistej jednych 
osób od innych). Nieco dalej, mówiąc o cognatio, prawnik zwrócił uwagę na 
istnienie obok zwykłego pokrewieństwa tzw. cognatio spiritualis, które pro-
wadzić może przykładowo do zawarcia kazirodczego związku między ojcem 
chrzestnym i jego chrześnicą. Warto zauważyć, iż wszystkie przytoczone 
przez Cutbearda przesłanki zostały zaczerpnięte z In IV Libros Sententiarum 
autorstwa św. Tomasza z Akwinu40.

Na zakończenie Cutbeard przywołał ostatnią z przesłanek – si forte coire 
nequibus – którą dodatkowo skomentował Otter nazywając ją impedimentum 
gravissimum i wyjaśniając, iż powoduje ona całkowite rozwiązanie i zakoń-
czenie małżeństwa. Warunkiem ma być tu posiadanie jednak dowodu w po-
staci manifestum frigiditatem41. Pragnący pomóc Morose’owi Truewit – jego 
znajomy – wskazał, iż wystarczyłoby powiadomić Epicoene o impotencji jej 
męża, a ona sama złoży wniosek o stwierdzenie nieważności związku. Otter 
zaproponował dodatkowo powołać się na morbus perpetuus et insanabilis, lecz 

36 Tamże.
37 Na temat historii przeszkody w polskiej literaturze zob. W. Góralski, Error qualitatis 

w doktrynie kanonistycznej okresu klasycznego, „Ius Matrimoniale” 2010, t. 15 (21), s. 43-67 oraz 
tenże, Error qualitatis w doktrynie okresu poklasycznego (od połowy XIV do końca XVI wieku), „Ius 
Matrimoniale” 2011, t. 16 (22), s. 75-98.

38 B. Jonson, Epicoene..., s. 133.
39 Tamże, s. 133-135.
40 In IV Lib. Sen. d. 34, q. 1 a. 1.
41 Jako ciekawostkę można wskazać, iż kanoniczne regulacje dotyczące oziębłości sek-

sualnej małżonków (której korzeni poszukiwać należy w prawie rzymskim – C. 5,17,10 oraz 
Nov. 22,6) zostały recypowane do prawa angielskiego. Przykładem ich zastosowania było 
wykorzystanie tych rozważań w orzeczeniu Izby Lordów C.B. v. A.B. [1885] 12 R. (H.L.) 36 sub 
nomine G. v. M. [1885] 10 App.Cas. 171.
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Dauphine stanowczo zaoponował twierdząc, iż powołanie się na samą tylko 
impotencję zdaje się być bardziej uczciwym rozwiązaniem, co znalazło po-
twierdzenie w potakiwaniach fałszywego doktora i mistrza42.

Kontynuując wątek powołania się na oziębłość małżeńską, Otter stwier-
dził, iż jedynie chłopiec może nie być zdolny do małżeństwa, gdyż nie może 
on reddere debitum, zaś impotencja Morose’a jest minime apti ad contrahenda 
matrimonium – dopuszczalna w nieznacznym zakresie dla zawartego małżeń-
stwa. Nieco dalej Cutbeard zaznaczył, iż możliwe jest wystąpienie oziębłości 
wrodzonej (frigiditas praeditus), lecz w sytuacji gdy ktoś nie może uti uxore 
pro uxore, może habere eam pro sorore. To oświadczenie „doktora” wzburzyło 
„teologa”, który posądzał swego adwersarza o apostazję oraz wyrzucał mu 
nieznajomość prawa kanonicznego zauważając, iż to ostatnie stanowi heac so-
cianda vetant connubia, facta retractant. W rzeczywistości zdanie wykorzystane 
przez Ottera pochodzi ze wspomnianego już uprzednio dzieła św. Tomasza 
z Akwinu43.

Podczas gdy spór między Cutbeardem i Otterem narastał, podobnie 
zresztą jak ilość używanych przez nich łacińskich terminów, zainteresowa-
ny udzieleniem mu ostatecznej odpowiedzi Morose zdawał się być coraz 
bardziej zdezorientowany, zaś jego siostrzeniec sam dziwił się uczonością 
swoich przyjaciół („Oni dyskutują o tym bardzo uczenie, jak mniemam”44). 
Ostatecznie fałszywy doktor i teolog powrócili w swej ognistej dyskusji do 
początkowego wniosku i zgodzili się, iż najlepszym dla Morose’a będzie wy-
kazanie przez niego oziębłości. Mężczyźnie trudno było pogodzić się z taką 
decyzją „uczonych”, lecz obaj przypomnieli mu, że dzięki temu Epicoene’a 
uzyska libellum divortii, zaś on stanie się ponownie wolny.

Dalsze rozważania przerwał tłum prowadzony przez nowo poślubioną 
żonę Morose’a, która wyrzucała mu, iż małżonek spiskuje przeciwko niej. Tru-
ewit podsunął jednak starszemu mężczyźnie myśl, aby ten złożył oświadcze-
nie o swojej impotencji, co Morose uczynił. Ku swemu przerażeniu zauważył, 
iż tłum wiedziony przez jego żonę doszedł do wniosku, iż oświadczenie to 
należy sprawdzić, bądź to poprzez konsylium lekarskie, bądź też przez kobie-
ty, które uczestniczyły w zbiegowisku. Próbę tę przerwała jednak Epicoene, 
która oświadcza: „wezmę go, wraz z wszystkimi jego wadami45”. Cutbeard 
zaś tłumaczył, iż w przypadku powołania się na przesłankę oziębłości przez 
męża, wola wniesienia pozwu leży jedynie de parte uxoris46.

42 B. Jonson, Epicoene..., s. 136.
43 Tamże, s. 137.
44 Tamże, s. 138.
45 Tamże, s. 142.
46 Tamże.
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Niespodziewanie dla Morose’a, który powtarzał już tylko „źle, źle, gorzej 
niż źle47”, Truewit zauważył, iż jest jeszcze szansa na wycofanie się z zawar-
tego związku małżeńskiego. Przypomniał on o przeszkodzie error qualitatis48, 
o wyjaśnienie której prosi raz jeszcze Ottera. Domniemany teolog wyjaśnił, 
iż „małżeństwo in errore qualitatis oznacza, że kobieta była corrupta, czyli ze-
psuta albo naruszona, że była pro virgina desponsa, była uważana za pannę49”. 
Truewit podniósł, iż dwaj rycerze – Sir John Daw oraz Sir Amorous La-Foole 
– chwalili się, jakoby mieli kontakty osobiste z Epicoene. Mimo prób uników, 
obaj mężczyźni przyznali się do kontaktu fizycznego (carnaliter) z kobietą. 
Otter ogłosił całkowitą nieważność związku, zaś Morose podziękował obu 
rycerzom.

Do dyskusji włączył się jednak ponownie Cutbeard, który dopytywał się 
rycerzy, od kiedy znają żonę Morose’a. Obaj zgodnie stwierdzili, iż nie znali 
jej przed dniem ślubu. W ten sposób Cutbeard ogłosił, iż nieważność małżeń-
stwa można stwierdzić jedynie, gdyby podważono fakt bycia Epicoene virgo 
ante nuptias. W ten sposób Cutbeard podważył wcześniejszy osąd Ottera, zaś 
ten ostatni potwierdził słowa „doktora prawa”50.

Z pomocą wujowi przyszedł jednak Dauphine, który zaoferował mu swoją 
pomoc i znalezienie lepszego powodu stwierdzenia nieważności małżeństwa, 
niż doktor prawa i teolog. Zrozpaczony Morose przystał na to, zaś Dauphine 
zapytał go, czy w podzięce za pomoc, której mu udzieli, otrzyma należącą do 
niego część majątku, którą by miał odziedziczyć po wuju. Morose zgodził się 
na wszystko i podpisał odpowiednie dokumenty. W tym samym momencie 
siostrzeniec zerwał z głowy Epicoene perukę i ujawnił, iż w rzeczywistości 
żona wuja była młodym chłopcem. Dauphine dopytał się jeszcze Cutbearda 
i Ottera czy w ten sposób można uznać, iż wystąpiła przeszkoda w postaci 
error personae, na co obaj udawani uczeni przytaknęli stwierdzając, iż jest to 
przeszkoda in primo gradu51.

Podobnie jak w Kupcu weneckim, tak samo w komedii B. Jonsona nie wy-
stępuje prawdziwy doktor prawa, lecz jedynie osoba wcielająca się w jego rolę 
na potrzeby danej chwili. Niemniej „doktor” Cutbeard, podobnie zresztą jak 
„mistrz” Otter, nie wydaje się być zupełnie pozbawiony wiedzy, jaką miałby 
się wykazać prawdziwy znawca prawa kanonicznego. Wszystkie przytoczone 
przez niego argumenty zdają się być poprzedzone skrupulatnymi badaniami 
tematu przeprowadzonymi przez autora sztuki. Pewną wątpliwość budzi 
jednak tytuł, jakim posługuje się Cutbeard. Zakładając, iż fabuła sztuki osa-

47 Tamże.
48 Tamże, s. 143.
49 Tamże.
50 Tamże, s. 145.
51 Tamże, s. 146-148.
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dzona została w czasach jej powstania, fałszywy doktor powinien tytułować 
się specjalistą w zakresie prawa rzymskiego, nie zaś prawa kanonicznego. 
Począwszy bowiem od roku 1540 tak w Oxfordzie, jak i w Cambridge za-
broniono wykładania prawa kanonicznego, które jednoznacznie związane 
było z Kościołem Rzymskim, wobec którego Henryk VIII wypowiedział po-
słuszeństwo. Co prawda wkrótce okazało się, iż ilość spraw małżeńskich 
i spadkowych, których podstawą rozstrzygania było prawo kanoniczne, była 
tak duża, iż koniecznym było, aby cywiliści zajęli się także kanonistyką, to 
jednak nigdy nie przywrócono możliwości nadawania adeptom prawa stopni 
bakałarza czy doktora prawa kanonicznego52.

Z pewnością, czytając sztukę, bądź oglądając jej przedstawienie, odnieść 
można wrażenie, jakoby Cutbeard i Otter zapomnieli o swoich profesjach 
i prawdziwie wcielili się w przypisane im role. Z dzisiejszej perspektywy 
daje to ciekawy obraz sposobu postrzegania przez społeczeństwo angielskie 
uczonych prawników oraz teologów, których częstokroć jałowe spory prowa-
dziły do podobnych czy wręcz takich samych rozstrzygnięć. Uwagę zwraca 
także niecierpliwość Morose’a, który zmuszony jest przypominać – szczegól-
nie doktorowi prawa – iż chce uzyskać konkretną odpowiedź na konkretnie 
postawione pytanie. Wydaje się zatem, podobnie zresztą, jak w przypadku 
Porcji z Kupca weneckiego, iż jedną z bardziej charakterystycznych cech przy-
pisywanych doktorom prawa była ich tendencja do pokrętnych odpowiedzi 
oraz celowe wywyższanie się (Morose zmuszony jest przykładowo zwrócić 
Cutbeard’owi uwagę na jego ciągłe i niepotrzebne używanie łaciny).

Zakończenie

Powyższa analiza jest próbą zaprezentowania, w jaki sposób doktorzy 
prawa byli postrzegani przez społeczeństwo Anglii późnej epoki elżbie-
tańskiej i wczesnej epoki Stuartów. Zdając sobie sprawę z przerysowanego 
przedstawienia prawników należy uznać, iż ich obraz in genere nie jest jedno-

52 P. Barber, England’s Last Bachelors and Doctors of Canon Law, „Ecclesiastical Law Journal” 
2005, vol. 8, s. 80-83. Być może umieszczenie w sztuce postaci doktora prawa kanonicznego 
związane było z tymczasową konwersją B. Jonsona na katolicyzm. Niemniej warto pamiętać, 
iż mimo formalnych zakazów nauczania prawa kanonicznego nawiązywanie do jego dorobku 
okazało się być w okresie poreformacyjnym nieuniknione. Do tego wręcz stopnia, iż angielscy 
cywiliści zajmujący się prawem kanonicznym nie tylko przywoływali w swoich rozważaniach 
argumenty pochodzące z pism i dokumentów kościelnych sprzed reformacji, lecz także od-
woływali się do tych sporządzonych już po oderwaniu się Kościoła Anglikańskiego od Rzy-
mu. Przykładowo w notatkach z wykładów autorstwa Francisa Dickinsa – profesora prawa 
rzymskiego w Cambridge w latach 1714-1755 – dotyczących prawa małżeńskiego odnaleźć 
można powołania dekretów Soboru Trydenckiego; zob. R.H. Helmholz, Roman Canon Law in 
Reformation England, Cambridge 1990, s. 153.
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znacznie negatywny. Stosunkowo wyraźnie ową niejednoznaczność dostrzec 
można w komedii B. Jonsona, która z jednej strony piętnuje jałowość sporów 
uczonych prawników, z drugiej jednak podkreśla ich wiedzę i spryt w for-
mułowaniu osądów, co da się również dostrzec w Kupcu Weneckim.

Zainteresowanie powinna również budzić publiczność, do której sztuki 
obu renesansowych twórców były kierowane. Aluzje dotyczące pochodzenia 
Baltazara z Rzymu, czy „przejęcie” przez niego prowadzenia postępowania 
musiały być czymś stosunkowo oczywistym dla angielskich widzów i nie bu-
dziły raczej ich zdziwienia. Jeszcze bardziej doniosłe wydają się być fachowe 
odniesienia B. Jonsona do konkretnych przeszkód małżeńskich znanych pra-
wu kanonicznemu. Należy zadać pytanie, czy możliwym było, aby przeciętny 
mieszkaniec Anglii na początku XVII w. dysponował wiedzą umożliwiającą 
mu śledzenie akcji sztuki.

Pozostawiając te wątpliwości bez odpowiedzi, ze względu na koniecz-
ność podjęcia dalszych badań, które jednocześnie wykraczałyby poza ramy 
niniejszego artykułu, należy stwierdzić, iż doktorzy prawa zajmowali istotną 
pozycję w angielskim społeczeństwie omawianego okresu, na tyle istotną, 
aby unieśmiertelnić ich w dziełach literackich epoki.
Słowa kluczowe: doktor prawa, prawo rzymskie, prawo kanoniczne, prawo an-
gielskie, komedia

DOCTORS OF LAW IN TWO ENGLISH COMEDIES 
OF THE RENAISSANCE EPOCH

S u m m a r y

The comedies were one of the most popular form of entertainment in the period 
of English Renaissance. Their authors refereed to legal issues quite frequently. In 
two plays from the epoch – Merchant of Venice by W. Shakespeare and Epicoene, or 
the Silent Woman by B. Jonson – it is possible to discover references to the person-
ages of the doctors of laws. Their depiction is an interesting illustration of the way 
in which those professionals were treated in 16th and 17th centuries in England.

Key words: doctor of law, Roman law, Canon law, English law, comedy
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ДОКТОРА ПРАВА В ДВУХ АНГЛИЙСКИХ КОМЕДИЯХ 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Р е з ю м е

Комедии были одним из самых популярных видов развлечений в эпоху 
английского Возрождения. Их авторы часто прибегали к правовым вопросам. 
В двух пьесах этого периода – Венецианском купце У.Шекспира и Epicoene 
или Спокойная девушка Б. Джонсона – можно найти ссылки на деятельности 
докторов права. Их представление – это интересная иллюстрация восприятия 
представителями этой профессии в XVI и XVII-вечней Англии.

Ключевые слова: доктор права, римское право, каноническое право, 
английское право, комедия
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Gwiezdne wojny – rzymskie traktaty 
według Maniliusza

W okresie schyłku republiki i początków pryncypatu astrologia była 
przedmiotem zainteresowania wielu wykształconych obywateli Rzymu1. 
Oparcie jej na podstawowych zasadach astronomii i kosmologii, a więc na 
uniwersalnych prawach, porządku i pięknie, czyniło z niej interesujący przed-
miot badań. Co więcej, miała dla ówczesnych Rzymian spore znaczenie nie 
tylko w ich życiu prywatnym, ale również w życiu społecznym i politycz-
nym2. Jej znaczenie doceniał nawet sceptycznie nastawiony do niej Juliusz 
Cezar, na polecenie którego wprowadzono nowy kalendarz, znacznie uła-
twiający stawianie horoskopów na podstawie obserwacji ciał niebieskich3. 
Także jego następcy świadomi byli wpływu, jaki astrologia wywiera na spo-
łeczeństwo, tak więc konsultowali z wróżbitami swoje poczynania polityczne 
i militarne. Oktawian August, po otrzymaniu korzystnego horoskopu, na-
kazał go upublicznić oraz wybić monetę, na której ukazana była konstelacja 
koziorożca, w której się urodził4. To właśnie August jako pierwszy w pełni 
docenił propagandowe korzyści, jakie niosło za sobą umiejętne wykorzystanie 
astrologii. Jednocześnie starał się kontrolować praktyki wróżbiarskie, aby jego 
oponenci nie mogli ich używać przeciwko niemu. Przykładem takich decyzji 

* Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
1 T. Barton, Ancient Astrology, London 1994, s. 38-40.
2 E. Riess, The Influence of Astrology on Life and Literature at Rome, „The Classical Weekly” 

27 (1933), nr 10, s. 74-76.
3 W.F. Bushell, Calendar Reform, „The Mathematical Gazette” 45 (1961), s. 117-118.
4 Suet., Aug. 94,21: Tantam mox fiduciam fati Augustus habuit, ut thema suum vulgaverit num-

mumque argenteum nota sideris Capricorni, quo natus est, percusserit. Szerzej T. Barton, Augustus 
and Capricorn: Astrological Polyvalency and Imperial Rhetoric, „The Journal of Roman Studies” 85 
(1995), s. 33-51.
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może być wydany ok. roku 11 edykt, w którym zabronił pytać wróżbitów 
i astrologów o datę swojej śmierci5.

Astronomica, dzieło traktujące o astronomii i astrologii, zostało napisane 
przez Marka Maniliusza prawdopodobnie w czasach panowania Augusta lub 
Tyberiusza6. Niestety, niewiele wiadomo o samym autorze – Maniliusz nie 
zostawił informacji w swoim dziele, a jemu współcześni i późniejsi pisarze 
nie wspominają o jego istnieniu. Z uwagi na zawarcie w poemacie greckiej 
terminologii astrologicznej oraz innych, typowych dla Greków określeń, ist-
nieje hipoteza, że Maniliusz mógł być greckiego pochodzenia i przebywać 
w Rzymie jako wyzwoleniec lub niewolnik7. Nawet jeżeli faktycznie był cu-
dzoziemcem, to w swoim dziele wyraził autentyczny podziw wobec dokonań 
Rzymian i wyraźnie widać, że uznaje ich państwo za predysponowane do 
rządzenia światem8.

Utwór Maniliusza zaliczany jest do tzw. poematów dydaktycznych, 
a jego tematem jest przede wszystkim opis powstania i budowy kosmosu9. 
Ponieważ Maniliusz uważał, że wszechświat jest jednym, ogromnym two-
rem, którego ruchy można przewidzieć, opisał również, w jaki sposób nale-
ży przewidywać jego przyszłość, szukając do tego wskazówek zapisanych 
w gwiazdach10. Pytaniem otwartym pozostaje kwestia, w jakim stopniu autor 
poematu zdawał sobie sprawę, że jego dzieło, oprócz opisu kosmologicznego 
początku i porządku świata, jest również zręczną metaforą nowego porządku 
prawnego w Rzymie, przemycającą w swoich wersach treści propagandowe, 
sławiące jednoosobowe rządy. Widać to zwłaszcza przy porównaniu poema-
tu ze starszym o zaledwie kilkadziesiąt lat utworem Lukrecjusza, O naturze 
wszechrzeczy11. Oba dzieła różnią się od siebie diametralnie. Lukrecjusz, silnie 

 5 Julius Firmicus Maternus, Ancient Astrology Theory And Practice, tłum. J.R. Bram, Park 
Ridge, New Jersey 1975, s. 5.

 6 W Astronomicae (1,892-906) można znaleźć wskazówki pomagające w przybliżeniu 
ustalić czas powstania dzieła. Maniliusz odnosi się do porażki Rzymian w bitwie w Lesie 
Teutoburskim, mającej miejsce w 9 r., jednakże nie można określić, czy traktat powstał za 
panowania Oktawiana Augusta, czy już za Tyberiusza. Szerzej K. Volk, Manilius and his Intel-
lectual Background, Oxford–New York 2009, s. 4.

 7 A. Maranini, Filologia fantastica: Manilio e i suoi Astronomica, Bologna 1994, s. 30-31.
 8 K. Volk, Manilius..., s. 163.
 9 B. Effe, Dichtung und Lehre: Untersuchungen zur Typologie des antiken Lehrgedichts, Munich 

1977, s. 106.
10 Pomimo niewątpliwych walorów dydaktycznych, nie można poematu Maniliusza 

uznawać za podręcznik astrologii. Astronomica zawiera teoretyczny opis budowy kosmosu 
i jego wpływu na życie Rzymian, osoby zainteresowane nauką tworzenia horoskopów nie 
mogły znaleźć w poemacie praktycznych wskazówek. K. Volk, Manilius..., s. 180.

11 M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury starożytnej, Warszawa 2006, s. 192-194; K. Ku-
maniecki, Literatura rzymska: okres cyceroński, Warszawa 1977, s. 23.
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związany z ideałami republiki, oparł swój wywód na filozofii epikurejskiej12. 
Założył, że kosmos składa się z małych republikańskich cząsteczek, atomów, 
a do jego powstania nie była potrzebna żadna boska interwencja13.

Maniliusz natomiast oparł budowę swojego systemu kosmologicznego 
na tezie, że twórcą danego porządku jest stoicki bóg, którego wszystkie dzia-
łania są zaplanowane, celowe. Opisując go, używa takich określeń jak deus, 
ratio, fatum czy animus14. Twórcą uniwersalnego pokoju jest deus, rozmyślnie 
dający konstelacjom określone przymioty, jak wzrok czy słuch, aby różniąc 
się od siebie, mogły ze sobą sympatyzować lub rywalizować. To on kieruje 
zachowaniem znaków zodiaku, aby zachować pożądaną we wszechświe-
cie równowagę15. Jednoznacznie przywodzi to na myśl Pax Romana, okres 
zapoczątkowany przez Augusta, w którym oczywiście prowadzone były 
wojny z wrogami zewnętrznymi, jednakże wewnątrz imperium udało się 
zaprowadzić względny spokój16.

Powiązania pomiędzy polityką, a uznawaną przez autora filozofią są 
w Astronomicae całkiem wyraźne, nie inaczej jest zresztą z opisem relacji po-
między gwiazdami, a jego wiedzą na temat instytucji prawnych stosowanych 
przez Rzymian w relacjach z innymi ludami. Maniliusz wielokrotnie wska-
zuje w swoim poemacie, zwłaszcza w drugiej księdze, że dzięki nastaniu 
boskiego porządku, gwiazdy i konstelacje żyły ze sobą w sojuszach (foedera) 
lub prowadziły ze sobą wojny, przewidziane z uwagi na ich naturę i wza-
jemne różnice.

12 Szerzej P.H. de Lacy, Lucretius and the History of Epicureanism, „Transactions and Proceed-
ings of the American Philological Association” 79 (1948), s. 12-23; P. de May, Lucretius: Poet and 
Epicurean, Cambridge 2009, s. 18-19; J.D. Minyard, Lucretius and the Late Republic: An Essay in 
Roman Intellectual History, Leiden 1985, s. 40-43; J. Warren, Lucretius and Greek philosophy, [w:] 
S. Gillespie, P. Hardie (ed.), The Cambridge Companion to Lucretius, Cambridge 2007, s. 19-32.

13 Por. Lucr. 1,149-155; Lucr. 1,265-269.
14 C.W. Gladhill, Foedera: a Study in Roman Poetics and Society, Stanford 2008, s. 175 (nie-

publ.).
15 Astr. 2,466-80: Quin etiam propriis inter se legibus astra / conveniunt, ut certa gerant commercia 

rerum, / inque vicem praestant visus atque auribus haerent / aut odium foedusve gerunt, conversaque 
quaedam / in semet proprio ducuntur prona favore. / idcirco adversis non numquam <est> gratia signis, / 
et bellum sociata gerunt; alienaque sede / inter se generant coniunctos omne per aevum, / a triquetrisque 
orti pugnant fugiuntque vicissim; / quod deus, in leges mundum cum conderet omnem, / affectus quoque 
divisit variantibus astris, / atque aliorum oculos, aliorum contulit aures, / iunxit amicitias horum sub 
foedere certo, / <illis perpetuas statuit discordibus iras,> / cernere ut inter se possent audireque quaedam, 
/ diligerent alia et noxas bellumque moverent.

16 J. Edmondson, Augustus: His Contributions to the Development of the Roman State in the 
Early Imperial Period, Edinburgh 2009, s. 138-140; C.A. Barton, The Price of Peace at Rome, [w:] 
K.A. Raaflaub (ed.), War and Peace in the Ancient World, Oxford-MA 2007, s. 252.
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Foedus17, zawierany przez gwiazdy, wzorowany był na zawieranych przez 
Rzymian sojuszach. Poeta wskazuje, że znaki zodiaku zawierały między sobą 
foedus aequum, a więc przymierze zawierane pomiędzy stronami na równych 
prawach, w odróżnieniu od przymierza zawieranego przez nierówne sobie 
podmioty, foedus iniquum18. Maniliusz używa również innych określeń doty-
czących regulacji prawnych polityki zagranicznej Rzymu. Wspomina o takich 
instytucjach jak hospitium, societas i amicitia19. Nie jest to jednak przedstawie-
nie systemu umów międzynarodowych, jakimi posługiwali się Rzymianie 
w kontaktach z innymi ludami.

W odniesieniu do norm prawnych, stosowanych przez Rzymian w kon-
taktach z innymi państwami czy poszczególnymi ludami, trudno jest mówić 
o zaklasyfikowaniu ich w system, mimo że praktycznie już od starożytności 
próbowano tego dokonać. Przykładowo Liwiusz, przy okazji sporu z Antio-
chem opisuje trzy rodzaje traktatów, każdy jednak oznacza dla niego zawarcie 
przyjaźni (amicitia)20. Wskazuje tym samym, że każdy traktat określany był 
jako foedus, jednakże istniały jego trzy kategorie: układ o przyjaźni i przymie-
rzu na zasadzie równości (foedus aequm), przymierze na zasadzie wzajemnych 
związków, w wypadku braku wcześniejszych wrogich kontaktów (foedus 
sociale) oraz traktat narzucony przegranym w wojnie (deditio). Podział ten 
nie jest jednak metodyczny, ponieważ jako jeden z traktatów została wska-
zana kapitulacja (deditio), która nie ma charakteru umowy między stronami, 
a raczej jednostronnego aktu państwa lub ludności, zrzekających się na rzecz 
Rzymu swojej wolności oraz wszelkiej posiadanej własności21. Obecnie przyj-
muje się, że Rzymianie nie posiadali systemu umów międzynarodowych, 

17 Man. 2,270-272: Nec satis est proprias signorum noscere formas / et privas quas dant leges na-
scentibus astra / consensu quoque fata movent et foedere gaudent / atque aliis alia succedunt sorte locoque.

18 D.J. Bederman International Law in Antiquity, Cambridge 2001, s. 190.
19 Man. 2,297-306: Sed siquis contentus erit numerasse quadrata, / divisum <ut> signis mundum 

putet esse quaternis, / aut tribus ac binis signis ornare trigonum, / ut socias vires et amicos exigat ortus 
/ foederaque inveniat mundi cognata per astra, / falsus erit. nam, quina licet sint undique signa, / qui 
tamen e trinis, quae quinto quoque feruntur / astra loco, fuerint nati, sentire trigoni / non poterunt 
vires: licet illud nomine servent, / amisere loco dotes numerisque repugnant. Man. 3,120-122: quintus 
coniugio gradus est per signa dicatus / et socios tenet, et committens hospita iura / iungitur et similis 
coniungens foedus amicos.

20 Liv. 34,57.7-9: esse autem tria genera foederum quibus inter se paciscerentur amicitias ciuitates 
regesque: unum, cum bello uictis dicerentur leges; ubi enim omnia ei qui armis plus posset dedita essent, 
quae ex iis habere uictos, quibus multari eos uelit, ipsius ius atque arbitrium esse; alterum, cum pares 
bello aequo foedere in pacem atque amicitiam uenirent; tunc enim repeti reddique per conuentionem res 
et, si quarum turbata bello possessio sit, eas aut ex formula iuris antiqui aut ex partis utriusque com-
modo componi; tertium esse genus cum qui nunquam hostes fuerint ad amicitiam sociali foedere inter 
se iungendam coeant: eos neque dicere nec accipere leges; id enim uictoris et uicti esse.

21 E. Täubler, Imperium Romanum. Studien zur Entwicklungsgeschichte des Römischen Reichs. 
Die Staatsverträge und Vertragsverhältnisse, t. I, Berlin 1913, s. 15; K.H. Ziegler, Völkerrechtsges-
chichte, München 1994, s. 49; Ch. Baldus, Regelhafte Vertragsauslegung nach Parteirollen im klas-
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ale wśród stosowanych przez nich traktatów wieczystych można wyróżnić 
hospitium, foedus, societas, a wśród umów temporalnych indutiae oraz sponsio22. 
Amicitia nie jest uważana za typ umowy, lecz za stan faktyczny23. Okazuje 
się więc, że wiedza Maniliusza na ten temat stała na stosunkowo wysokim 
poziomie.

Foedus określany jest jako traktat wieczysty, regulujących wzajemne pra-
wa oraz obowiązki Rzymu i drugiego podmiotu24. Traktat taki zawierał za-
zwyczaj wzajemne prawa i obowiązki stron, przykładowo określenie strefy 
wpływów, uzgodnienia dotyczące kwestii terytorialnej lub bezpieczeństwa, 
takich jak branie zakładników czy wypłata odszkodowań, jak również usta-
lenia dotyczące wymiany handlowej25. Znany był już od najdawniejszych 
czasów, Liwiusz umiejscawiał jego powstanie w czasach panowania króla 
Numy Pompiliusza26. Za zawieranie przymierzy i ich przestrzeganie odpo-
wiedzialne było kolegium kapłańskie fecjałów, a do ich obowiązków nale-
żało również reagowanie na naruszenia traktatów i wypowiadanie wojny27. 
Przede wszystkim, występowali na arenie międzynarodowej jako oficjalni 
przedstawiciele Rzymu, będąc do tego legitymowani przez senat i lud rzym-
ski. Formułowali skargi w imieniu Rzymu względem innych państw, żądali 
zadośćuczynienia, przeprowadzali ekstradycje. Oprócz tego, jak już wcześniej 
wspomniano, opiekowali się archiwum dyplomatycznym, strzegli aktualno-
ści zawartych przymierzy z sąsiednimi społecznościami, a także ustalali po 
konsultacjach z senatem treść nowych traktatów pokojowych. Dodatkowo, 
opiniowali wszelkie przejawy złamania postanowień przymierzy, zarów-
no przez stronę rzymską, jak i sprzymierzeńców, a kiedy było to konieczne 
żądali rekompensaty za złamanie przyrzeczeń28. Funkcje sądownicze, jakie 

sischen römischen Recht und in der modernen Völkerrechtswissenschaft, Frankfurt am Main 1998, 
s. 232; E. Baltrusch, Außenpolitik. Bünde und Reichsbildung in der Antike, München 2008, s. 123.

22 Tamże, s. 116-122.
23 P.J. Burton, Friendship and Empire. Roman Diplomacy and Imperialism in the Middle Republic 

(353-146 BC), Cambridge 2011, s. 63.
24 W. Wołodkiewicz (red.), Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 1986, s. 63; 

M. Rostovtzeff, International Relations in the Ancient World, [w:] E. Walsh (ed.), The History and 
Nature of International Relations, New York 1922, s. 61.

25 C. Baldus, Vestigia pacis. The Roman peace treaty: structure or event, [w:] R. Lesaffer (ed.), 
Peace Treaties and International Law in European History. From the Late Middle Ages to World War 
One, Cambridge 2004, s. 121.

26 Opis przymierza zawieranego w imieniu Rzymian i Sabinów przez wodzów: Liv. I,13. 
Budowa w czasach Numy świątyni Janusa, jako miejsca „widomego znaku wojny i pokoju”: 
Liv. I,19.

27 C. Phillipson, The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome, t. II, London 
1911, s. 326-328.

28 Th. Mommsen, Römische Geschichte, Wien 1888, t. I, s.169.
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sprawowali fecjałowie, oparte były na założeniu, że są strażnikami zaufania 
publicznego (fides publica)29.

Wprawdzie uznaje się, że mniej więcej od połowy II w. p.n.e. Rzymianie 
coraz rzadziej stosowali ceremonię zawarcia przymierza30, jednakże nie moż-
na wskazywać, że z tego powodu doszło do wyeliminowania działalności 
fecjałów z życia publicznego. Maniliusz znał dane instytucje prawa między-
narodowego, a było tak zapewne z uwagi na starania Oktawiana Augusta31. 
Utrzymanie czy też restauracja dawnych rytuałów, pomagała mu stwarzać 
pozory, że nie następuje żadna istotna zmiana w ustroju Rzymu. W odnie-
sieniu do fecjałów i stosowanego przez nich prawa nie można jednoznacznie 
stwierdzić, czy u schyłku republiki faktycznie zaprzestali swojej działalności, 
a August doprowadził do jej odnowienia, czy dzięki jego staraniom jedynie 
uwypuklono ich rolę w realizacji polityki międzynarodowej Rzymu32. Pewne 
jest natomiast, że zabiegi Oktawian Augusta okazały się skuteczne, ponieważ 
z okresu pierwszej połowy I w. znanych jest siedem inskrypcji, w których 
wspomniany jest udział fecjałów w aktach międzynarodowych33.

O wiele mniej wiadomo o tzw. traktacie (prawie) gościnności. Hospitium 
było jednym z najdawniejszych układów, mającym spore znaczenie w życiu 
społecznym i politycznym, jednakże trudno jest znaleźć źródła opisujące 
charakter danej instytucji34. Prawo gościnności znane było zarówno w Rzymie 

29 Varr., De ling. lat. V,15; Cic., De leg. II,9.
30 Th. Wiedemann, The Fetiales: a Reconsideration, „Classical Quarterly, New Series” 36 

(1986), s. 482.
31 Por. Aug., Res gest. 1,7.
32 Dyskusja ta toczy się wokół słów Kasjusza Diona, który opisując konflikt Rzymian 

z Kleopatrą wskazał, że August wystąpił w roli fecjała i wypowiedział wojnę „w zwycza-
jowy sposób” (Cass. Dio. 50,4,4-5). Wykorzystując archaiczną ceremonię starano się zapewne 
przekonać społeczeństwo, że wojna, w której faktycznym wrogiem był Marek Antoniusz, jest 
konfliktem z wrogami Rzymu, bellum externum, który należy rozegrać i wygrać, a nie wojną 
domową, która może przynieść tylko zniszczenie i niedostatek. Oprócz aktów formalnych 
rozpętano w Rzymie kampanię przedstawiającą Kleopatrę jako czarownicę, z którą należy 
walczyć, ponieważ może sprowadzić na kraj głód (Rzym uzależniony był od dostaw zboża 
z Egiptu). Szerzej na ten temat M. Reinhold, The Declaration of War against Cleopatra, „Classical 
Journal” 77 (1981), nr 2, s. 97-103. Zob. też P. Zanker, August i potęga obrazów, tłum. L. Olszewski, 
Poznań 1999, s. 65 i nn. Por. A. Łukaszewicz, Antoniusz i Kleopatra contra leges et bonos mores, 
[w:] H. Kowalski, M. Kuryłowicz (red.), Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe 
w starożytnej Grecji i Rzymie, Lublin 2005, s. 243-249. Materiał źródłowy z okresu republiki nie 
pozwala jednak stwierdzić, czy doszło do zaprzestania działalności fecjałów, czy po prostu 
August starał się podkreślić ich rolę. Szerzej L. Zollschan, The Longevity of the Fetial College, 
[w:] O. Tellegen-Couperus (ed.), Law and Religion in the Roman Republic, Leiden–Boston 2012, 
s. 119-122.

33 Zob. m.in. CIL 3,248, CIL 9,2845, CIL 11,7553.
34 Liwiusz wspomina o prawie gościnności w kilku fragmentach swojego dzieła (1,9; 5,28; 

5,50; 5,50; 37,54), jednakże nie podaje charakterystyki umowy. Szerzej E. Baltrusch, Außenpo-
litik..., s. 117;
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(hospitium), jak i Grecji (xenia), jednakże w Rzymie nie miała ona wielkiego 
znaczenia. Również w obu tych kulturach rozróżniano jego publiczny i pry-
watny charakter.

Hospitium privatum było stosunkiem zależności pomiędzy Rzymianinem 
a cudzoziemcem, powstałym na mocy umowy, określającej wzajemne prawa 
i obowiązki stron, chronionej przez Jowisza (Iupiter Hospitalis). Wzajemne 
przywileje i obowiązki spisywane były na specjalnych tabliczkach, którymi 
wymieniały się strony umowy (tessera)35. Umowa taka miała charakter dzie-
dziczny i można było ją rozwiązać jedynie dokonując formalnego aktu36. 
Posiadanie w opiece cudzoziemców przez rzymskie rody cieszyło się dużym 
poważaniem i było jednym z wyznaczników wysokiej pozycji w społeczeń-
stwie. Z uwagi na archaiczny charakter instytucji, dotyczyła relacji Rzymian 
z ludami latyńskimi37. Osoba posiadająca taki tytuł korzystała z szeregu przy-
wilejów, m.in. otrzymywała civitas sine suffragio38.

Hospitium publicum było natomiast umową pomiędzy Rzymem a innym 
państwem, a według części doktryny, również pomiędzy państwem a po-
szczególnymi osobami39. Jego koncepcja również opierała się na założeniu, 
że tego typu relacje są pod opieką Jowisza, a cudzoziemcy z którymi zawarto 
hospitium należą do przyjaciół Rzymian (amicus populi Romani)40. Wraz z roz-
wojem pozostałych form relacji ze społecznościami cudzoziemców, zwłaszcza 
klienteli, hospitium publicum straciło na znaczeniu41. Aż do końca republiki 
senat mógł nadawać cudzoziemcom specjalny tytuł, hospes publicus42. Osoby 

35 M. Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski, Warszawa 2007, t. V, s. 369. Szerzej J. Nicols, 
Hospitality among the Romans, [w:] M. Peachin (ed.), The Oxford Handbook of Social Relations in 
the Roman World, Oxford 2011, s. 426.

36 O.E. Nybakken, The Moral Basis of Hospitium Privatum, „The Classical Journal” 41 (1946), 
nr 6, s. 248-253.

37 M.P. Fronda, Privata hospitia, beneficia publica. Consul(ar)s, local elite and Roman rule in 
Italy, [w:] H. Beck (ed.), Consuls and Res Publica. Holding High Office in the Roman Republic, 
Cambridge 2011, s. 237.

38 Szerzej W. Smith (ed.), A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London 1875, s. 620-
621.

39 K.H. Ziegler, Völkerrechtsgeschichte..., s. 47. Przykładowo, mogło zostać ustanowione 
z uwagi na zasługi danego ludu wobec Rzymian, jak ochrona rzymskich legatów przez atakiem 
piratów w 394 r. p.n.e. Por. C. Phillipson, The International..., t. I, s. 221.

40 E. Baltrusch, Außenpolitik..., s. 117;
41 Klientela w swoich założeniach była podobną instytucją do hospitium, również roz-

różniano jej dwa rodzaje. Polegała na stworzeniu zależności pomiędzy patronem a klientem. 
W pierwszym wypadku, była to więź pomiędzy rzymskim patrycjuszem a wolnym obywatelem 
rzymskim lub wyzwoleńcem, w drugim wypadku zaś była to zależność pomiędzy dowodzą-
cym armią a kapitulującym ludem (dediticii), któremu zwrócono wolność. Szerzej E. Badian, 
Foreign Clientalae 264-70 B.C., Oxford 1984, s. 9. Według Aulusa Gelliusza, hospitium gwaran-
towało lepszą ochronę ewentualnych roszczeń niż stosunek klienteli (Gell. 5,13).

42 Liv. 37,54.
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posiadające dany status miały zagwarantowaną publiczną opiekę (publica 
tutela), a także prawo do udziału w oficjalnych uroczystościach43.

Societas to na gruncie regulacji rzymskich stosunków międzynarodowych 
związek ze sprzymierzeńcami, oparty najczęściej na zawartym przymierzu 
(foedus). Jest więc to stan faktyczny, bardziej treść niż forma traktatu44. Po-
czątki takich związków przypadają na czasy, kiedy większość relacji Rzymian 
z innymi podmiotami międzynarodowymi stanowiły kontakty z sąsiednimi 
miastami latyńskimi i etruskimi45. Societas uważany był za silny i trwały układ 
z innym ludem, gwarantujący wzajemną pomoc. Głównym celem konfedera-
cji, tworzonych poprzez zawieranie wielostronnych traktatów, był wspólny 
system obrony. Jednym z najwcześniejszych w historii republiki rzymskiej 
związków ze sprzymierzeńcami był zawarty w 493 r. p.n.e. sojusz z trzy-
dziestoma miastami italskimi, tworzącymi Związek Latyński46. Forma i treść 
układów z innymi ludami zamieszkującymi Półwysep Apeniński zmieniały 
się w ciągu stuleci wielokrotnie, aż do tzw. wojny ze sprzymierzeńcami z 91 r. 
p.n.e., której koniec przyniósł nowe rozwiązania w kontaktach z sąsiadami47.

Sprzymierzeńcy byli zobowiązani dostarczać pomoc militarną (auxilium). 
Państwo, które miało zawarty z Rzymem sojusz (foedus) określający jego obo-
wiązki i prawa względem Rzymu, było oficjalnie nazywane sprzymierzeńcem 
(socius). Państwa będące socii zachowywały pewną wewnętrzną autonomię, 
m.in. mogły posiadać własny ustrój, rząd, mogły samodzielnie zarządzać 

43 C. Phillipson, The International..., t. I, s. 222.
44 K.H. Ziegler, Das Völkerrechts der römischen Republik, [w:] Aufstieg und Niedergang der 

römischen Welt: Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, Bd. 1.2, Berlin–New 
York 1972, s. 109.

45 A. Valvo, Modalità del giuramento romano a conclusione di un trattato o di un’alleanza, [w:] 
L. Aigner-Foresti (ed.), Federazioni e federalismo nell’Europa antica. Alle radici della casa comune 
europea, I. Bergamo 24-26 settembre 1992, Bergamo 1994, s. 375.

46 Miasta te tworzyły Związek Latyński, powstały prawdopodobnie w VI w. p.n.e., skła-
dający się z 30 plemion autochtonicznych Półwyspu Apenińskiego, m.in. mieszkańców miast: 
Ardea, Aricia, Bovillae, Bubentum, Corniculum, Carventum, Circeii, Cora, Corbio, Corioli, Fortuna, 
Gabii, Lanuvium, Laurentum, Lavici, Lavinium, Nomentum, Norba, Pedum, Praeneste, Querquetulum, 
Satricum, Scaptia, Setia, Tellena, Tibur, Toleria, Tricrinum, Tusculum i Velitrae. Mieszkańcy tych 
miast należeli do ludów italskich, jednakże nazwa związku powstała z uwagi na przewodnic-
two Latynów w związku miast. Sojusz ten zwany był foedus Cassianum od nazwiska Spuriusza 
Kasjusza, sprawującego ówcześnie funkcję konsula. Szerzej C. Phillipson, The International..., 
t. II, s. 34. Kilkanaście lat później, około 485 r. p.n.e., Rzym zawarł podobny traktat z sabińskim 
ludem Herników, zamieszkującym wschodnią część Lacjum. Hernikowie prawdopodobnie 
posiadali 16 miast, z nazwy znane są jedynie niektóre, tzn. Anagnia, Alatrium, Ferentinum, Ver-
ulae. Oba traktaty zawierały tożsame rozwiązania kwestii militarnych. Por. Liv. 2,41.

47 M.in. przyznano dotychczasowym sprzymierzeńcom obywatelstwo rzymskie. 
P.A. Brunt, Italian Aims at the Time of the Social War, „The Journal of Roman Studies” 55 (1965), 
nr 1-2, s. 93; F. Millar, Politics, Persuasion and the People before the Social War (150-90 B.C.), „The 
Journal of Roman Studies” 76 (1986), s. 10.
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swoimi finansami oraz ustanawiać i egzekwować prawo48. Przywileje, z ja-
kich korzystały dane państwa nie były jednolite, zależały od faktycznych 
relacji z Rzymem. Wśród ich obowiązków względem Rzymu najbardziej 
uciążliwym był obowiązek przekazywania pod dowództwo rzymskie swoich 
wojsk (praefecti sociorum)49. Ograniczenia występowały też na arenie polityki 
zagranicznej. Sprzymierzeńcy nie mieli prawa zawierać przymierzy z innymi 
państwami, czy prowadzić wojen niezależnie od Rzymu50.

Amicitia, o której wspomina Maniliusz, opisując perypetie konstelacji 
niebieskich, zapewne była wzorowana na stosunku przyjaźni, jaki łączył 
Rzymian z poszczególnymi ludami. Ponieważ tym terminem określa się fak-
tyczne relacje Rzymu i innego państwa, amicitia mogła zostać ustanowiona 
poprzez zawarcie traktatu, ale również poprzez nawiązanie stosunków bez 
uprzednich formalności, jedynie przez wzajemne, niewiążące deklaracje51. 
W doktrynie znane są również zupełnie przeciwstawne poglądy, głoszące, 
że amicitia była jednym z formalnych traktatów52 lub oficjalnym tytułem nada-
wanym przez Rzymian53, jednakże obecnie uznaje się je za zbyt legalistyczne 
i pozbawione podstaw w źródłach54.

Koncepcja amicitiae, jak zresztą też pozostałych instrumentów stoso-
wanych przez Rzymian wobec innych ludów, oparta była na fides. Pojęcie 
oznaczające wierność, stałość, rzetelność, zaufanie czy zobowiązanie55, 
w rzymskich relacjach międzynarodowych oznaczało pewien nakazany przez 
moralność wzorzec zachowania, normy postępowania, ewentualnie cnotę, 
jaką powinno wykazywać się społeczeństwo56. Dotyczyło to, przykładowo, 
lojalności wobec sprzymierzeńców, nakazu przestrzegania norm międzyna-
rodowych, w tym immunitetów legatów oraz aktów łaski wobec ludu, który 
dokonał względem Rzymian kapitulacji (deditio)57.

48 W. Dahlheim, Struktur und Entwicklung des römischen Völkerrechts im dritten und zweiten 
Jahrhundert v. Chr., München 1968, s. 117.

49 C. Baldus, Vestigia pacis..., s. 120.
50 W.E. Heitland, The Roman Republic, t. 2, Cambridge 1909, s. 15.
51 K.H. Ziegler, Völkerrechtsgeschichte..., s. 47.
52 T. Mommsen, Römisches Staatsrecht, t. III, Leipzig 1887, s. 593.
53 L.E. Matthaei, On the Classification of Roman Allies, „The Classical Quarterly” 1 (1907), 

s. 184.
54 P.J. Burton, Friendship..., s. 80; E. Gruen, The Hellenistic World and the Coming of Rome, v. 

1, Berkeley 1984, s. 54.
55 M. Plezia (red.), Słownik łacińsko-polski..., t. II, s. 534-536.
56 Na temat genezy idei fides zob. R. Heinze, Fides, „Hermes” 64 (1928), nr 1, s. 142; D. Nörr, 

Die Fides im römischen Völkerrecht, Heidelberg 1991, s. 4-5.
57 A.M. Eckstein, Aspekte des römischen Völkerrechts: Die Bronzetafel von Alcantara by Dieter 

Nörr; Die Fides im römischen Völkerrecht by Dieter Nörr (Review), „Classical Philology” 89 (1994), 
nr 1, s. 85. Kapitulacja (deditio) pojmowana była jako dobrowolne oddanie się pod władzę 
Rzymian lub jako poddanie się w wyniku zakończenia działań wojennych i przegrania wojny, 
na terytorium Rzymu lub drugiej strony. Szerzej: E. Täubler, Imperium Romanum. Studien zur 
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Podstawową różnicą, jaka istniała pomiędzy rzymskimi stosunkami mię-
dzynarodowymi, a relacjami pomiędzy gwiazdami w utworze Maniliusza 
był czas, na jaki zawierano przymierza. Rzymianie zawierając z danym pod-
miotem foedus, hospitium publicum czy ustanawiając amicitiam nie określali 
z góry czasu ich trwania. Zgodnie z ich przekonaniami były to relacje wie-
czyste, a zakończyć je można było w ściśle określonych wypadkach, najczę-
ściej gdy jedna ze stron złamała wzajemne przyrzeczenia58. To akurat wcale 
nie należało do rzadkich przypadków, jednakże wyraźnie wskazuje się brak 
ograniczeń czasowych. Poeta natomiast utrzymuje, że gwiezdne przymierza 
były nietrwałe, a każde z ciał niebieskich wykorzystywało stosowną okazję 
do rozpoczęcia wojny59.

Gwiezdne wojny pojawiają się w traktacie Maniliusza wielokrotnie, po-
nieważ założył on istnienie naturalnej wrogości pomiędzy ciałami niebieskimi 
zrodzonymi pod różnymi zodiakami60. Analizując dane konflikty, można 
zauważyć, że sympatią nie darzyły się gwiazdy spod konstelacji Skorpiona 
(Scorpio) i Bliźniąt (Gemini), Panny (Virgo) i Raka (Cancer) czy Koziorożca (Ca-
pricorn) i Wagi (Libra). Maniliusz podporządkował pod określone konstelacje 
wybrane ludy, przez co dla Rzymu, żyjącego pod znakiem wagi, naturalnymi 
wrogami miały być ludy zamieszkujące Hiszpanię, Galię i Germanie, żyjące 
pod znakiem koziorożca, Kartagina spod znaku skorpiona, a także Etolowie 
spod znaku raka61. Taki zestaw ludów w zasadzie wyczerpywał listę najważ-
niejszych – już pokonanych lub aktualnych – wrogów Rzymian.

Zdaniem poety, właśnie z powodu niewłaściwych relacji pomiędzy zo-
diakami, nie mogło być mowy o długotrwałych przymierzach pomiędzy 
danymi ludami, gdyż wojny między nimi zostały zapisane w gwiazdach62. 
Dla Rzymian żyjących w czasach Augusta i Tyberiusza, uznających astrolo-

Entwicklungsgeschichte des Römischen Reichs. Die Staatsverträge und Vertragsverhältnisse, t. I, Berlin 
1913, s. 15; K.H. Ziegler, Völkerrechtsgeschichte..., s. 49.

58 K.H. Ziegler, Völkerrechtsgeschichte..., s. 48-49.
59 Astr. 2,395-402: At, quae diversis e partibus astra refulgent / per medium adverso mundum 

pendentia vultu / et toto divisa manent contraria caelo / septima quaeque, loco quamvis summota ferun-
tur, / ex longo tamen illa valent viresque ministrant / vel bello vel pace suas, ut tempora poscunt, / nunc 
foedus stellis, nunc et dictantibus iras.

60 Astr. 2,536-540: quin etiam brevior ratio est per signa sequenda;/ nam, quaecumque nitent 
humana condita forma / astra, manent illis inimica et victa ferarum./ sed tamen in proprias secedunt 
singula mentes / et privata gerunt secretis hostibus arma.

61 Manilius, Astronomica, ed. and trans. G.P. Goold, Loeb Classical Library, Cambridge 
MA 1977, s. XLIX.

62 Astr. 2,570-578: Nec sola est ratio quae dat nascentibus arma / inque odium generat partus et 
mutua bella; / sed plerumque manent inimica tertia quaeque / lege, in transversum vultu defixa malig-
no, / quodque, manent quaecumque loco contraria signa / adversosque gerunt inter se septima visus, / 
tertia quaeque illis utriusque trigona feruntur; / ne sit mirandum si foedus non datur astris / quae sunt 
adversis signis cognata trigona.
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gię za naukę, miało to spore znaczenie w kontekście aktualnych konfliktów, 
zwłaszcza w odniesieniu do ludów germańskich. Warto opinię Maniliusza 
porównać do poglądów innych starożytnych autorów. Przykładowo, zda-
niem Cycerona fides jest fundamentem sprawiedliwości (iustitia). Arpinata 
przedstawia ją jako niezłomną wierność w dotrzymywaniu słowa, zawartych 
umów i zobowiązań, a etymologię pojęcia wywodzi za stoikami od słowa 
fieri, tłumacząc je jako „stać się”, czy „tak się stało, jak się rzekło”63. W mowie 
przeciwko Werresowi wskazuje patetycznie, że jest to jedna z najświętszych 
rzeczy w życiu64. Jednocześnie podaje, że Rzymianie przestrzegali wojennych 
praw, mając na myśli wypowiadanie wojny jedynie w określonych, uspra-
wiedliwionych wypadkach, a także łagodne obchodzenie się z kapitulującym 
ludem, choćby do poddania doszło już w wyniku klęski wojennej. Cyceron 
podkreśla, że przestrzeganie sprawiedliwości jest obyczajem przodków (mos 
maiorum)65. Jako odpowiedzialnych za czuwanie nad przestrzeganiem spra-
wiedliwości przez Rzymian, wskazuje kolegium fecjałów i ich procedury 
żądania zadośćuczynienia za pogwałcenie warunków traktatu, czy też wy-
powiedzenie i obwieszczenie wojny66. Wojna wypowiedziana przez fecjałów 
ma być podyktowana słuszną przyczyną lub względami bezpieczeństwa67. 
Oczywiście jego poglądy nie przedstawiały rzeczywistego postrzegania re-
lacji międzynarodowych przez Rzymian. Były raczej ideałem, do którego, 
zdaniem Cycerona, powinni dążyć Rzymianie.

Poglądy takie miały za zadanie częściowo usprawiedliwiać ekspansję 
Rzymian, która trwała również w okresie wczesnego pryncypatu. Dzięki 
lekturze poematu można jednak zauważyć mnogość rozwiązań, z jakich ko-
rzystali Rzymianie w kontaktach z innymi ludami, co zostało zasygnalizo-
wane poprzez naszkicowanie różnic pomiędzy najważniejszymi instytucja-
mi. Trzeba jednak pamiętać, że przedstawiony w Astronomicae obraz Rzymu 
w okresie pryncypatu i jego relacji z innymi ludami jest w głównej mierze 

63 Cic., De off. 1,23: Fundamentum autem est iustitiae fides, id est dictorum conventorumque 
constantia et veritas. Ex quo, quamquam hoc videbitur fortasse cuipiam durius, tamen audeamus im-
itari Stoicos, qui studiose exquirunt, unde verba sint ducta, credamusque, quia fiat, quod dictum est 
appellatam fidem.

64 Cic., In Verr. 2,3,6: Fidem sanctissimam in vita qui putat, potest ei non inimicus esse qui qua-
estor consulem suum consiliis commissis, pecunia tradita, rebus omnibus creditis spoliare, relinquere, 
prodere, oppugnare ausus sit.

65 Cic., De off. 1,35,3: Et cum iis, quos vi deviceris consulendum est, tum ii, qui armis positis ad 
imperatorum fidem confugient, quamvis murum aries percusserit, recipiendi. In quo tantopere apud 
nostros iustitia culta est, ut ii, qui civitates aut nationes devictas bello in fidem recepissent, earum 
patroni essent more maiorum.

66 Cic., De off. 1,36,1-2: Ac belli quidem aequitas sanctissime fetiali populi Romani iure perscripta 
est. Ex quo intellegi potest nullum bellum esse iustum, nisi quod aut rebus repetitis geratur aut denun-
tiatum ante sit et indictum.

67 Cic., De rep. 3,23,1: nullum bellum suscipi a civitate optima nisi aut pro fide auf pro salute.
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poetycką wizją Maniliusza i mimo wielu odniesień do rzeczywistości, nie 
powinien być traktowany jako rzetelne źródło informacji o poglądach panu-
jących w danych czasach. Poziom „skażenia” oficjalną propagandą mógłby 
czytelnikowi skutecznie zafałszować obraz tamtego okresu.

Dodatkowo, informacje na temat popularności astrologii i skali tego 
zjawiska w życiu Rzymian mogą skłonić do refleksji, jak wygląda ta kwestia 
obecnie. Koniec końców internet pełen jest informacji częściowo wykpiwa-
jących, a częściowo reklamujących usługi wróżbitów. Jeżeli ktoś kiedykol-
wiek był na rynku w Kazimierzu Dolnym to dobrze wie, że potrzeba czasem 
niezwykłej asertywności, aby nie dać się przekonać do skorzystania z czy-
tania ścieżek naszego losu z dłoni. Oczywistym jest zatem fakt korzysta-
nia z danych usług części społeczeństwa. Zgodnie z definicjami podanymi 
w Encyklopedii PWN, astrologia to wróżbiarstwo będące kontynuacją praktyk 
starożytnych i średniowiecznych, wynikających z przekonania, że istnieją 
bezpośrednie związki między konfiguracją ciał niebieskich a losem człowieka 
lub społeczeństwa68. Wróżbiarstwo natomiast jest zespołem praktyk i wierzeń 
związanych z przepowiadaniem przyszłości, jednym z elementów wierzeń 
pierwotnych (np. wróżenie z kości lub wnętrzności zwierząt).

Jak twierdzą autorzy encyklopedycznych haseł, wróżenie z kart, snów, 
dłoni obecnie uznane jest za przeżytek kulturowy69. Co ciekawe, wysokość 
dochodów z działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług 
astrologicznych i spirytystycznych70 szacuje się w Polsce na ok. dwa miliardy 
złotych rocznie, a do korzystania z tego typu usług przyznaje się co siódmy 
Polak71. Jak na przeżytek kulturowy, jest to całkiem dochodowa dziedzina, 
co może dziwić, biorąc pod uwagę powszechny w życiu publicznym brak 
akceptacji dla tych praktyk. Na szczęście, żaden współczesny poeta nie stwo-
rzył dzieła łączącego współczesną politykę, wizję społeczeństwa i astrologię. 
Jeszcze.

68 J. Kofman (red.), Encyklopedia PWN, wyd. 25 zmienione i uzupełnione, Warszawa 1995, 
s. 49.

69 Tamże, s. 956.
70 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Pol-

skiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) działalność 
ta znalazła się w grupie „pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana” 
(kod PKD: 96.09.Z). Obok wróżbiarstwa, do grupy tej należy również działalność biur towarzys-
kich i biur matrymonialnych, działalność usługowa związana z opieką nad zwierzętami do-
mowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury, działalność 
organizacji badających genealogię, działalność salonów tatuażu i piercingu oraz dorabianie 
kluczy.

71 Artykuł z 20.12.2010 r., źródło: http://polska.newsweek.pl/wrozbita-maciej-z-telewiz-
ji,69540,1,1.html
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STAR WARS – ROMAN TREATIES ACCORDING TO MANILIUS

S u m m a r y

The didactic poem Astronomica, written by Marcus Manilius in 1st century A.D., 
is probably one of the most significant texts about the ancient astrology. The con-
struction (system) of the universe is also used to show the international relations 
between Rome and other nations under the Principate. For Manilius the centre of 
the universe is deus. He also describes the agreement between stars using roman 
form of treaties: foedus, hospitium, societas. Finally, he shows that all treaties are 
short-term because signs of the zodiac are natural and eternal enemies. In this 
context we can analyse the use of astrology to political manipulation.

Key words: Manilius, roman treaties, foedus, hospitium, societas, fides, astrology, 
poetry

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ – РИМСКИЕ ДОГОВОРЫ ПО МАНИЛЬЮШУ

P е з ю м е

Дидактическая поэма Астрономика, написанная в первом столетии н.е. 
Марком Манильюшом, является наиболее знаменательным текстом, касаю-
щимся древней астрологии. Заключенная в нём структура вселенной служит 
также к представлению, как во временах принципату выглядели отношения 
римлян с другими народами. За Манильюшем, в центре космоса располо-
жен бог. Описывает он также договоры между звездами, используя к этому 
римские види договоров, такие как foedus, hospitium или societas. В конечном 
счете однако Манильюш констатирует, что все договоры между небесными 
телами кратковременны, потому что они являются природными и вечными 
врагами. В этом контексте можно анализировать использование астрологии 
к политической манипуляции.

Ключевые слова: Манильюш, римские договоры, foedus, hospitium, societas, 
fides, астрология, поэзия
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Bajkowe vocanda – tematyka prawnicza 
a budowa i narracja bajki Fedrusa 

pt. Poeta de credere et non credere (III,10)

Wstęp

Problem z bajką polega na tym, że choć jej struktura, postaci i fabuła są 
rozpoznawalne bez trudu, to jednak niezwykle kłopotliwe jest dokładne okre-
ślenie jej cech gatunkowych1. Brak rygorystycznych ustaleń w tym zakresie 
przyczynił się do niezwykłej pojemności owego genus, w którym mieści się 
zarówno metaforyczna opowiastka o zwierzętach, jak i na przykład anegdota 
odnosząca się do szeroko rozumianych spraw prawnych.

Bajka nie była w starożytności przedmiotem studiów genologicznych 
i nie sformułowano jej wyznaczników gatunkowych2, ale zachowane korpusy 

* Mgr, Universität Zürich.
1 Uwagę na to zwraca już Lessing, G.E. Lessing, Fables and epigrams, with essays on fable and 

epigram, Oxford 1825; lecz także edytor wydań krytycznych zbiorów bajek zarówno Babriosa, 
jak i Fedrusa, Perry, B.E. Perry, Fable, „Studium Generale” 1959, nr 12, s. 17-37. Dokładną analizę 
i krytykę teorii sformułowanych w wyniku badań anglojęzycznych nad cechami gatunkowy-
mi bajki przedstawiają Wheatley i van Dijk, E. Wheatley, Mastering Aesop: Medieval Education, 
Chaucer and His Followers, Gainesville 2000, s. 32-40; G.J. van Dijk, Ainois, Muthoi, Logoi: Fables 
in Archaic Classical, and Hellenistic Greek Literature. With a Study of the Theory and Terminology of 
the Genre, Leiden 1997. Analizę badań i teorii funkcjonujących w literaturze polskiej, rosyjskiej 
i francuskiej znaleźć można w: J. Abramowska, Polska bajka ezopowa, Poznań 1991, s. 12-209.

2 W źródłach antycznych nie sposób znaleźć dokładnie określonych wyznaczników ga-
tunkowych bajki. Niewątpliwie była elementem retoryki, stąd wszelkie dywagacje na jej temat 
znajdują się w tekstach o retoryce, np. u Kwintyliana (Inst. V,2). Także sam Arystoteles nie 
umieścił jej w Ars poetica, ale właśnie w Ars Rhetorica (Rhet. II,20). Wiąże się to niewątpliwie 
z postrzeganiem bajki jako formy alegorii, która nie stanowiła odrębnego utworu, ale wchodzi-
ła w skład większych dzieł. Pierwsza grecka bajka pojawia się u Hezjoda jako passus w Erga 
kai hemera (Op. 202-212). Natomiast pierwsza rzymska bajka znajduje się w Satyrze Enniusza 
(Sat. 21-58,V.), a później w satyrach Lucyliusza (Lucil. fr. 980-989 Marx = 1074-1083 Krenkel) 
i Horacego (Sat. 2,3,314-320; 2,6,79-117; Epist. 1,7,29-33; 1,10,34-41).
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tekstów pozwalają na wskazanie cech podstawowych3. Zwłaszcza łaciński 
zbiór bajek autorstwa Fedrusa, dzięki swej odrębności gatunkowej4 oraz dużej 
różnorodności formalnej i tematycznej stanowi znakomity materiał do badań 
nad strukturą i cechami dystynktywnymi. Dzięki temu można sformułować 
kanon charakterystycznych dla bajki elementów, które jednak występują 
w poszczególnych utworach z różną częstotliwością i w różnorodnych kom-
binacjach.

Współcześni badacze przyjmują, iż bajka to utwór zwięzły, fikcyjny, obej-
mujący krótki łańcuch wydarzeń, dotyczący charakterystycznych postaci, 
umieszczony w bliżej nieokreślonej przeszłości, o charakterze moralizator-
skim5. Choć większość naukowców6 zdaje się zgadzać z tą definicją, to jed-

3 Dogłębną historię bajki, jej przedstawicieli i analizę zmieniających się wyznaczników 
gatunkowych znaleźć można w monografii F.R. Adrados, History of the Greco-Latin Fable, vol. I, 
1979-1987, s. 21-37; a także w M. Nojgaard, La fable antique, I, Copenhagen 1964; M. Nojgaard, 
La fable antique. Les grands fabulistes, Copenhagen 1967.

4 Pojawienie się odrębnych zbiorów bajek, w których poszczególne utwory stanowią sa-
modzielne jednostki i nie są umieszczone w kontekście większego dzieła, wyznacza moment, 
w którym bajka może być traktowana jako osobny gatunek literacki. Elementem sankcjonu-
jącym tę odrębność i literackość jest niezaprzeczalnie konstrukcja oparta na metrum. Bajki 
prozatorskie tak jak i np. mity nadal nie stanowią odrębnego gatunku, a jedynie motyw lite-
racki; B.E. Perry, Babrius and Phaedrus. Newly Edited and Translated into English, together with an 
Historical Introduction and Comprehensive Survey of Greek and Latin Fables in the Aesopic Tradition, 
London 1984, s. xi-xii. Informacje na temat bajki jako osobnego gatunku literackiego należą 
w antyku do rzadkości. Kwintilian (Inst. 1,9,2) zalicza bajkę do form niewielkich, które razem 
z innymi drobnymi utworami nadają się do ćwiczeń szkolnych. Uważa, że przysłowie jest bajką 
sprowadzoną do jednego zdania. A zatem bajka jest jedynie rozbudowanym przysłowiem (Inst. 
V,2). Pogląd Kwintyliana odzwierciedla funkcję, jaką antyk nadał temu gatunkowi, traktując 
go jako exemplum, które miało na celu ugruntowanie bądź dowiedzenie tezy przedstawianej 
przez oratora. Kwintylian odradza jednak posługiwanie się bajką, gdyż forma ta stanowiła 
argument w sporze jedynie dla osób o niskiej inteligencji i pochodzeniu.

5 Charakter moralizatorski należy rozumieć bardzo szeroko. Chodzi tu bowiem nie o zasa-
dy związane z konkretną moralnością, z systemem przekazanym przez jakąś konkretną religię 
czy nurt filozoficzny. Bajka odwołuje się znacznie częściej do różnorakich mądrości życiowych. 
Więcej na ten temat znaleźć można w dziele Wienerta, który proponuje moralność zamienić 
na Lebensklugheit, W. Wienert, Die Typen der griechisch-roemischen Fabel, Helsinki 1925, s. 86.

6 Wymienione powyżej elementy są zasadniczo wspólne dla wszystkich ważniejszych 
teorii dotyczących cech gatunkowych bajki. Szczegółowe informacje znaleźć można w: F.R. Ad-
rados, History..., s. 24-37. Wheatley niesłusznie moim zdaniem krytykuje ujęcie Perry’ego i Ziol-
kowskiego, dowodząc, że specyfikacja „przeszłość” sama w sobie wyklucza już fikcyjność 
zdarzeń. Na dowód podaje przykłady średniowiecznych bajek, skonstruowanych przy użyciu 
czasu teraźniejszego, co zaprzecza teorii o umieszczeniu czasu akcji w przeszłości; E. Wheatley, 
Mastering Aesop..., s. 9-11. Pamiętać należy jednak, że zwłaszcza w średniowieczu bajka używa-
na była jako instrument do nauki, co tłumaczy użycie prostych konstrukcji czasu teraźniejszego. 
Ponadto użycie czasu praesens ma walor dramatyczny, co znakomicie widać w „opowieściach 
z przeszłości” relacjonowanych przez niewolników w komediach rzymskich; zob. Terencjusz, 
Phormio 862-869.
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nak równocześnie podkreślają tak wielką różnorodność utworów w obrębie 
zbioru bajek, że trudno sformułować jedną spójną definicję, która obejmowa-
łaby wszystkie odmiany7. Niemniej, wymienione powyżej cechy gatunkowe 
można znaleźć w różnych kombinacjach niemal w każdej bajce Fedrusa.

1. Bajka Fedrusowa

Opowieść kreują przede wszystkim postaci, a nie wydarzenia. Nawet 
najbardziej skomplikowaną fabułę można sprowadzić do prostego schematu, 
w którym wynik zależy od rozkładu sił (fizycznych i/lub intelektualnych) 
pomiędzy bohaterami8. Rozwiązanie zawartego w treści konfliktu zależy 
zatem od dwóch podstawowych kryteriów: kim jest główny bohater i kogo 
spotka na swojej drodze. Najlepszym przykładem owego zjawiska jest oczy-
wiście bajka zwierzęca, w której los krwiożerczego wilka zależy od tego, czy 
spotka potulnego baranka (i schrupie go na obiad) czy też sforę psów (i sam 
zostanie rozszarpany). Każdy bohater znajduje się na którymś z biegunów 
dwóch osi: siła-słabość i mądrość-głupota9.

Choć w antyku nie sformułowano spójnej i szczegółowej teorii dotyczącej 
bajki jako gatunku10, z pewnością Fedrus zdawał sobie sprawę z wymogu 
wprowadzenia przeciwstawnych charakterów w celu zawiązania akcji. Jego 
twórczość dowodzi, że doceniał wagę posługiwania się postaciami o cechach 
powszechnie znanych i dokładnie określonych, a także rolę eksponowania 
wady lub zalety dominującej – zarówno w odniesieniu do wyglądu zewnętrz-
nego, jak i osobowości. Tę świadomość metodologiczną widać wyraźnie w ty-
tułach, zapewne nadanych później, niemniej eksponujących ukryty w bajce 

 7 „So many different kinds of story have been brought into fable-books, or otherwise 
associated with Aesop, that they cannot be comprehended under a single definition. We can 
only describe the principal types of narrative which we find in the corpus of our fables and 
decide which type among them is predominate, in theory as well as in practice, and how its 
limits should be defined”. (B.E. Perry, Fable..., s. 17-37; 19).

 8 J. Abramowska, Polska bajka..., s. 13-14.
 9 Pogrupowanie zalet i wad bajkowych postaci oraz analizę zachodzących pomiędzy nimi 

interakcji znaleźć można w: J. Abramowska, Polska bajka..., s. 16-20.
10 Dopiero w epoce późno-klasycznej, wraz z usamodzielnieniem się bajki, zaczęto pisać 

obszerniej o tym gatunku. Gramatycy jednak w swej definicji skupiali się głównie na jego 
funkcji. Postrzegali bajkę jako krótką narrację, której celem było przekazanie prawdy poprzez 
obsadzenie zwierząt w ludzkich rolach. Izydor z Sewilli, na przykład, podkreślił, że bajka jest 
wymysłem i że przez wprowadzenie mówiących zwierząt czytelnik może poznać różne aspekty 
ludzkiego życia: Fabulas ... non sunt res factae, sed tantum loquendo fictae. Quae ideo sunt inductae, 
ut ficto mutorum animalium inter se colloquio imago quaedam vitae hominum nosceretur (Etym. I,40). 
Exhortatywną funkcję utworów omawia Filostrat (VA V,14), Gellius (II,29,1) i Hermogenes 
(Prog. 1). Elementy fikcji i alegorii w bajkach wymienia Theon (Prog. 3) i Aphthonius (Prog. 1). 
Analizę starożytnych definicji bajki znaleźć można w: F.R. Adrados, History..., s. 21-24.
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kontrast: Sokół i gołębie, Stara i młoda zakochane w tym samym mężczyźnie, Cezar 
i sługa, Siostra i brat czy Pies i wilk.

Fedrus z pewnością rozumiał także, że nie bez znaczenia jest odpowiednie 
zestawienie postaci. Nie ma oczywiście na ten temat żadnych uwag o cha-
rakterze teoretycznym, ale ta świadomość poetyki uwidacznia się w samych 
bajkach, np. w bajce pt. Kura i perła (III,12).

1 1

In sterculino pullus gallinacius
dum quaerit escam margaritam repperit.
„Iaces indigno quanta res“ inquit“loco!
Hoc si quis pretii cupidus uidisset tui,
olim redisses ad splendorem pristinum.
Ego quod te inueni, potior cui multo est cibus,
ec tibi prodesse nec mihi quicquam potest.”
Hoc illis narro qui me non intellegunt.

Kurka szwendała się po wysypiskach,
Szukając dżdżownic, aż tu perła błyska.
„Tak piękna leżysz wśród śmieci, kamieni!
Gdyby cię znalazł ktoś, kto cię doceni,
Już by przywrócił ci świetności znaki.
Dla mnie ważniejsze jest żarcie – robaki.
Żadna z nas tutaj nie zyska, niebogo!”
To o tych, którzy mnie pojąć nie mogą.11

Ten przytyk pod adresem krytyków Fedrusa, porównanych do kury, która 
nie potrafi docenić pereł, czyli bajek, przynosi interesujące spostrzeżenie na 
temat prawdopodobieństwa odmiennego rozwoju akcji. Autor wyraźnie su-
geruje, że fabuła potoczyłaby się inaczej, gdyby spotkanie z perłą przytrafiło 
się innej postaci (powyżej w. 4-5).

Bajka wtedy z pewnością przybrałaby inny obrót i Fedrus, choć nie sfor-
mułował zasad poetyki gatunku12, znał model zawiązywania akcji w bajkach 
oparty na formule: twój los zależy od tego kim jesteś i kogo spotkasz.

Wariacjami takiej budowy, pojawiającymi się również w Fedrusowym 
zbiorze bajek, są schematy, w których nie spotkanie, a konkretne zajście pro-
wokuje ciąg wydarzeń, lub gdy do rozwiązania konfliktu wewnątrz fabuły 
potrzebny jest zewnętrzny arbiter, górujący fizycznie, intelektualnie, moralnie 
nad głównymi postaciami13. Taki właśnie model stosowano często w bajkach 
pseudo-prawniczych, takich jak np. III,13 (Pszczoły i trutnie przed sądem osy) 
czy I,16 (Jeleń, owca i wilk), gdzie pojawiają się sytuacje, odwołujące się do 
autentycznych lub tylko prawdopodobnych jurystycznych kontrowersji14. 

11 Wszystkie cytowane bajki w przekładzie autorki artykułu.
12 Brak spójnej teorii i poetyki bajki u Fedrusa nie zmniejsza jego wkładu w rozwój ga-

tunku. Na temat budowy więcej informacji, choć zawartych implicite, można znaleźć w jego 
utworach niż w traktatach retorycznych, opisujących cechy gatunkowe bajki explicite. Na fakt 
ten zwraca szczególną uwagę Adrados, F.R. Adrados, History..., s. 25.

13 Więcej na temat przeróżnych konstrukcji fabularnych w: J. Abramowska, Polska bajka ..., 
s. 12-23.

14 Do bajek pseudo-prawniczych można zaliczyć I,1 (Wilk i owca), I,2 (Żaby proszą o króla), 
I,3 (Próżna kawka i paw), I,5 (Pies i koza, owca i lew), I,8 (Wilk i żuraw), I,10 (Wilk, lis i małpa), I,13 
(Lis i kruk), I,16 (Jeleń, owca i wilk), I,17 (Owca, pies i wilk), I,21 (Stary lew, dzik, byk i osioł), I,22 
(Łasica i człowiek), I,26 (Lis i bocian), II,4 (Kot, orzeł i dzik), III,5 (Ezop i zuchwalec), III,11 (Eunuch 
i zuchwalec), III,13 (Pszczoły i trutnie przed sądem osy), IV,4 (Koń i dzik), IV,5 (Ezop i testament), 
IV,11 (Złodziej w świątyni Jowisza), IV,19 (Lis i smok), IV,22 (Góra w połogu), V,3 (Łysy i mucha), 
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W bajkach tych nadal cechy postaci, a nie instytucje prawne przesądzają 
o wyniku sporu (dlatego dla potrzeb tego szkicu nazywamy je „pseudo-
-prawniczymi” w odróżnieniu od rzeczywistych casusów prawnych). Np. 
w Pszczołach i trutniach, o wyniku konfliktu przesądzają cechy grup, a nie 
regulacje prawne, sędziująca bowiem osa wydaje wyrok na podstawie prze-
konania, że pszczoły są pracowite, a trutnie leniwe.

W bajkach tego typu terminologia prawnicza jest jedynie ornamentem, 
który pozwala na łatwiejsze dostrzeżenie w sytuacji ze świata zwierząt pro-
blemów ludzkich, a jako efekt uboczny pojawia się element komizmu, wy-
nikający z przełożenia czysto ludzkich tworów i instancji na świat zantropo-
morfizowanych zwierząt.

Wszystkie takie pseudo-prawnicze bajki, poza dwoma (III,10; IV,5), roz-
grywają się w świecie zwierzęcym. Wszystkie, poza jedną (III,10), podlegają 
przymusowi alegorycznej bądź metaforycznej interpretacji.

Pewną odmianą w typie pseudo-prawniczym jest bajka IV,5 (Ezop i testa-
ment) o trzech córkach, między które trzeba rozdzielić zapis testamentowy15. 
Jako doradca w tej kwestii pojawia się Ezop, przywołany nie jako poeta, lecz 
– jak zwykle u zwierząt – jako reprezentant konkretnej cechy, w tym wypadku 
mądrości. Zamiast tego mitycznego prawodawcy bajek mógł zresztą pojawić 
się dowolny filozof, monarcha czy mędrzec16. Dokładne nakreślenie miej-
sca wydarzeń i wyposażenie postaci w konkretne, bardzo człowiecze cechy 
uniemożliwia przeniesienie fabuły do świata zwierząt. Choć nie występują 
tu zwierzęta, tylko ludzie, fabuła niepozbawiona jest alegorycznej czy też 
metaforycznej wymowy. Wprawdzie w centrum akcji znajduje się testament 
(czyli rzecz obca przyrodzie), ale dynamika postaci pozostaje taka sama, jak 

V,5 (Śmieszek i chłop). Lista bajek, w których pojawiają się terminy prawnicze jest znacznie 
dłuższa. Wyżej wymienione zostały jedynie te utwory, w których występują elementy wyjęte 
z prawodawstwa rzymskiego. Dokładne informacje na temat powiązań poszczególnych bajek 
z konkretnymi instytucjami prawnymi znaleźć można w: E. Champlin, Phaedrus the Fabulous, 
„The Journal of Roman Studies” 2005, vol. 95, s. 120-123.

15 Ojciec pozostawił trzy córki: kokietkę, oszczędną i pracowitą oraz pozbawioną urody 
amatorkę wina. Matce zlecił w testamencie, by podzieliła spadek równo pomiędzy dzieci tak, by 
nie mogły się cieszyć z tego, co dostaną. A gdy stracą otrzymane dobra, muszą zapłacić matce 
sto tysięcy sestercji. Matka radzi się prawników, lecz dobre rozwiązanie problemu przedstawia 
dopiero Ezop. Mówi, by dobra luksusowe – wygodny dom i kosztowne meble dać pracowitej 
skromnisi, drogie ubrania i klejnoty pijaczce, a stada, pasterzy i pola kokietce. W ten sposób 
żadnej nie udało się zachować tego, na czym się nie znała i co nie miało dla niej wartości. Morał: 
Jeden człowiek rozsądniej doradzi niż tłum.

16 W średniowieczu rolę tę pełnił najczęściej Sokrates, któremu w bajkach i anegdotach 
przypisywano najróżniejsze role i traktowano go jako generyczne określenie na filozofa. Nawet 
słynne fikcyjne spotkanie z Aleksandrem Wielkim w wersji przekazanej przez Petrusa Alfonsi 
(Disciplina Clericalis, xxvii Exemplum de Socrate et rege) opisuje Sokratesa siedzącego w beczce 
zamiast Diogenesa.
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w pseudoprawniczych bajkach zwierzęcych – wynik uwarunkowany jest 
cechami charakteru poszczególnych bohaterów.

Można zatem powiedzieć, że nawet jeśli bajka porusza tematykę związaną 
z prawem, to jej podstawowa struktura zwykle nie odbiega od innych bajek. 
Na tym tle więc szczególnie wyróżnia się bajka 10 z księgi III, zatytułowana 
Poeta de credere et non credere.
Zgubnie jest ufać, zgubnie też nie ufać!
Po krótce przykład dam obu, posłuchaj!
Hipolit zginął, gdyż Fedrze wierzono,
lecz nie Kasandrze, tak Troję zburzono.
Więc prawdę najpierw rozpoznać należy,
Nim rzecz osądzisz czy karę wymierzysz.
Byś nie mógł twierdzić, że to tylko mity,
Powiem o faktach, a sam byłem przy tym.
Pewien mąż kochał żonę całym sercem.
W dorosłym synu miał już spadkobiercę,
Kiedy na stronę wziął go wyzwoleniec,
Który zamierzał w spadku przejąć mienie.
Nałgał o synu niestworzone rzeczy,
I reputację małżonki zniweczył.
Na koniec jeszcze zełgał ten szkarada,
Że gach do żony co noc się zakrada.
Męża najbardziej to właśnie ubodło,
Bo honor domu splamiła tą zbrodnią.
Zwiedziony kłamstwem o zdradzie niewieściej,
Udając wyjazd na wieś, został w mieście.
Nocą powrócił niezauważony
I poszedł prosto do sypialni żony,
Gdzie spała matka z synem przy swym boku,
Aby go ustrzec od młodości pokus.
Biegnie już służba, gdzie lampy, nikt nie wie,
A pan nie mogąc powstrzymać się w gniewie
W ciemnościach maca...łoże... głowa... szyja...
Poczuł włos krótki, wiec miecz w piersi wbija.
Chce tak ukoić ból własnego serca.
Wtem lampy wnieśli – to syn spadkobierca!
Obok niewinna, we śnie pogrążona
I nieświadoma, co się stało, żona.
Mąż śmierć na siebie sprowadza mizerną,
Tym mieczem, który wzniosła łatwowierność.
Przed sąd wzywają żonę, bo to wymóg,
By na obronę zjechała do Rzymu.
Drży przed zarzutem tym na niej ciążącym
Że była chciwa. Lecz walczą obrońcy
W imię niewinnej pełnią swej mocy
I u Augusta szukają pomocy,
By pomógł świętej przysięgi dochować,
Gdyż ich przerasta ta sprawa sądowa.
August wnet przejrzał rzucone kalumnie,
Odkrywszy prawdę, powiedział rozumnie:
„Wszystko to złego wyzwoleńca wina,

Periculosum est credere et non credere.
Vtriusque exemplum breuiter adponam rei.
Hippolytus obiit, quia nouercae creditum est;
Cassandrae quia non creditum, ruit Ilium.
Ergo exploranda est ueritas multum, prius
quam stulte praua iudicet sententia.
Sed, fabulosam ne uetustatem eleuem,
narrabo tibi memoria quod factum est mea.
Maritus quidam cum diligeret coniugem,
togamque puram iam pararet filio,
seductus in secretum a liberto est suo,
sperante heredem suffici se proximum.
qui, cum de puero multa mentitus foret
et plura de flagitiis castae mulieris,
adiecit, id quod sentiebat maxime
doliturum amanti, uentitare adulterum
stuproque turpi pollui famam domus.
Incensus ille falso uxoris crimine
simulauit iter ad uillam, clamque in oppido
subsedit; deinde noctu subito ianuam
intrauit, recta cubiculum uxoris petens,
in quo dormire mater natum iusserat,
aetatem adultam seruans diligentius.
Dum quaerunt lumen, dum concursant familia,
irae furentis impetum non sustinens
ad lectum uadit, temptat in tenebris caput.
Vt sentit tonsum, gladio pectus transigit,
nihil respiciens dum dolorem uindicet.
Lucerna adlata, simul adspexit filium
sanctamque uxorem dormientem [illum prope],
sopita primo quae nil somno senserat,
representauit in se poenam facinoris
et ferro incubuit quod credulitas strinxerat.
Accusatores postularunt mulierem,
Romamque pertraxerunt ad centumuiros.
Maligna insontem deprimit suspicio,
quod bona possideat. Stant patroni fortiter
causam tuentes innocentis feminae.
A diuo Augusto tum petiere iudices
ut adiuuaret iuris iurandi fidem,
quod ipsos error implicuisset criminis.
Qui postquam tenebras dispulit calumniae
certumque fontem ueritatis repperit,
„Luat” inquit „poenas causa libertus mali;
namque orbam nato simul et priuatam uiro
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Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy tu do czynienia nie tyle z baj-
ką, co z anegdotą. Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym elementom, które 
powinny znaleźć się w bajce, by zobaczyć, w jaki sposób zaprezentowany 
temat wymyka się z ram gatunku.

2. Postaci

Spektrum postaci zdaje się być tu ogromne. Wersy 3 i 4 podają przykła-
dy mitologicznych bohaterów, którzy ucierpieli z powodu łatwowierności 
(Hippolit) lub niedowierzania (Kassandra). Ponadto, jako arbiter w konflikcie 
pojawia się postać historyczna, August. Pozostałe osoby tego „bajkowego” 
dramatu łatwo można znaleźć zarówno w repertuarze palliaty17, szkolnych 
ćwiczeń retorycznych czy gatunków prawniczych takich jak komentarze czy 
quaestiones. Występują: pater familias, matrona, filius i libertus. Także budowę 
akcji cechuje podobieństwo do wyżej wymienionych gatunków. Zamiast po-
staci uosabiających poszczególne cechy mamy tu do czynienia z maskami 
rodzinnymi i chwytami teatralnymi, np. pojawia się chciwy niewolnik18.

17 Klasyfikację i analizę postaci-masek wykorzystywanych w palliacie przedstawia 
E. Skwara; J. Abramowska porównuje natomiast bohaterów bajkowych do postaci z komedii 
dell’arte; E. Skwara, Historia komedii rzymskiej, Warszawa 2001, s. 86-89; J. Abramowska, Polska 
bajka..., s. 13.

18 W tym wypadku mamy do czynienia z byłym niewolnikiem – wyzwoleńcem, który 
jednak nadal związany jest z rodziną swego pana. W prawie rzymskim nawet niewolnik mógł 
dziedziczyć jako heres substitutus. Informację tę znaleźć można chociażby u Gajusza: Sicut autem 
liberi homines, ita et serui tam nostri quam alieni heredes scribi possunt (G. 1,186). Ponieważ chciwy 
niewolnik jest toposem literackim, a Fedrus pozostał jednak przy wyzwoleńcu, może być to 

Żona straciła zaś męża i syna.
Tutaj nie karać, lecz współczuć wypada.
Gdyby zawczasu mąż oszczerstwa zbadał,
Gdyby słów sługi wiarygodność zważył,
Nie mógłby wierzyć kłamliwej potwarzy,
I by nie skalał zbrodnią swego domu!”
Wierzyć i ufać trzeba wiedzieć komu.
Czasem ci, z których liczysz się osądem,
Kłamią. Niewinni zaś stają przed sądem.
Niechaj ten przykład będzie wam przestrogą,
Aby nie zawsze wierzyć cudzym słowom. Am-
bitny myśli o swych własnych celach; Oczernia 
wroga, sławi przyjaciela.
Człowieka można poznać czy zdarzenie
Jedynie poprzez własne doświadczenie.
Chcę tak obszerną historią dysputy
Odeprzeć częste zwięzłości zarzuty.

miserandam potius quam damnandam existimo.
Quod si delata perscrutatus crimina
paterfamilias esset, si mendacium
subtiliter limasset, a radicibus
non euertisset scelere funesto domum.”
Nil spernat auris, nec tamen credat statim,
quandoquidem et illi peccant quos minime putes,
et qui non peccant impugnantur fraudibus.
Hoc admonere simplices etiam potest,
opinione alterius ne quid ponderent.
Ambitio namque dissidens mortalium
aut gratiae subscribit aut odio suo.
Erit ille notus quem per te cognoueris.
Haec exsecutus sum propterea pluribus,
breuitate nimia quoniam quosdam offendimus
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Zwykle w bajkach opozycja pan – sługa jest rezultatem dysproporcji wła-
dzy pomiędzy tymi dwoma postaciami. Tu natomiast mamy ufnego męża, 
który daje się zwieść swemu wyzwoleńcowi, konflikt nie wynika jednak 
z przeciwstawnych cech, lecz ze zbiegu różnych okoliczności. Choć syn i ma-
trona odgrywają tutaj role drugorzędne, obdarzono ich cechami, które dla 
bajki charakterystyczne nie są. Matrona jest bojaźliwa, opiekuńcza i zrozpa-
czona, syn jest młody i wymagający nadal opieki. Te krótkie charakterystyki 
niewątpliwie pogłębiają obraz postaci, ale są sprzeczne z regułami bajki. Bo-
haterowie bowiem w przeciwieństwie do postaci zwierzęcych z innych bajek 
nie są przedstawicielami jednej wyrazistej cechy, a ta nie-jednowymiarowość 
bohaterów wpływa na przemianę struktury bajki w anegdotę.

Ciekawostką jest też pojawienie się elementu często występującego na sce-
nie, mianowicie anagnorismos19. Nie jest to jednak rozpoznanie sprowadzające 
szczęśliwe zakończenie. Zazdrosny ojciec, po wniesieniu lamp przez służbę, 
odkrywa, iż zabił własnego syna nie zaś kochanka żony. Połączona z tym 
motywem ewolucja postaci i zmiana motywujących ją emocji z zazdrości 
w rozpacz jest rzeczą absolutnie nietypową dla bajki, w której nie ma miejsca 
na rozwój psychologiczny postaci20.

wskazówka, iż bajkopisarz przedstawia w swym utworze rzeczywistą historię (na co wskazuje 
również zwrot z w. 8: memoria quod factum est mea).

19 W tragedii i eposie motyw ten omawia już sam Arystoteles; definiuje go jako „zwrot od 
nieświadomości ku poznaniu, który prowadzi do przyjaźni lub wrogości między przyjaciółmi, 
których stan szczęścia lub nieszczęścia został uprzednio nakreślony” (Poetyka XI,30); przekł. 
H. Podbielski; zob. Arystoteles, Poetyka, przełożył i opracował H. Podbielski, BN II 209, Wro-
cław 1983, s. 32. Rozpoznanie jako motyw komediowy w palliacie został szerzej omówiony 
w: E. Skwara, Historia..., s. 89-92.

20 Dopiero wprowadzenie kolejnego zwrotu akcji, jakim jest przemiana i samobójstwo 
postaci pater familias (o ile nie jest to relacja autentycznych wydarzeń), sprawia, że historia ta 
staje się ciekawa z prawnego punktu widzenia. Wyzwoleniec liczył na to, że jego kalumnie 
spowodują, iż jego były pan emancypuje syna i rozwiedzie się z żoną, co wykluczyłoby ich 
z grona sui heredes, a zwiększyłoby jego szanse na spadek. Gdyby jednak ojciec, zwiedziony 
oszczerstwami, zabił jedynie swego syna, siebie natomiast nie, kłamstwa wyzwoleńca szybko 
wyszłyby na jaw, niwecząc jego szanse na wzbogacenie się. Nawet w przypadku śmierci pater 
familias sytuacja wyzwoleńca była gorsza niż sytuacja żony (cum manu), która nadal dziedzi-
czyła przed nim, gdyż pozostawał on w testamencie jako heres extraneus. Jednak żona, jako ta, 
która najwięcej mogła zyskać na śmierci męża i syna, zostaje posądzona o spowodowanie tej 
tragedii. W ten sposób zostaje zbudowane napięcie, którego rozwiązaniem jest sprawa sądowa, 
mająca rozstrzygnąć o winie (a co się z tym łączy, również ustalić kwestie spadkobrania) żony 
i wyzwoleńca.
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3. Fikcyjność

Bajką rządzi również zasada przeniesienia opowieści w czas i miejsce 
bliżej nieokreślone – „nie tu i nie teraz”. Chodzi przede wszystkim o zacho-
wanie złudzenia, iż przypadki przedstawione w utworze nie są w istocie re-
alne, a autor nie był ani ich świadkiem, ani uczestnikiem. W omawianej bajce 
reguła ta została złamana. Nie tylko wprowadzono Augusta, czyli postać 
historyczną, lecz także przydzielono mu zakres obowiązków pokrywający 
się z rzeczywistymi.

Lecz nie tylko postaci wyłamują się z ram fikcji. Również sam Fedrus 
mówi „Byś nie mógł twierdzić, że to tylko mity, powiem o faktach, a sam 
byłem przy tym” (Sed, fabulosam ne uetustatem eleuem, narrabo tibi memoria 
quod factum est mea, Phaedr. III,10,7-8). Nadaje bajce charakter faktycznego 
zdarzenia, które miało miejsce za jego czasów, i w ten sposób lekceważy 
konwencję wymagającą, by akcja toczyła się w miejscu i czasie bliżej nieokre-
ślonym. Zerwanie z fikcją pociąga za sobą jednocześnie zerwanie z jeszcze 
jedną regułą bajki, mianowicie alegorią czy metaforą. Nie ma tu żadnych 
ukrytych znaczeń ani sensów, a akcja sprowadza się jedynie do exemplum, 
które ma wspierać sentencjonalny morał zawarty w początkowych i końco-
wych wersach utworu21.

Zadziwiające jest również pobieżne opracowanie punktu kulminacyjnego, 
którym jest rozprawa sądowa, mająca na celu rozstrzygnięcie o winie lub nie-
winności żony. Kobieta staje przed kolegium stu (centumviri), które bardziej 
kierowało się raczej poczuciem aequitas niż regulacjami stricte prawnymi. 
Fedrus nie wykorzystuje jednak możliwości wprowadzenia w tym miejscu 
elementów przemowy sądowej, nie opisuje również przebiegu procesu, lecz, 
niczym deus ex machina, zsyła wyższą instancję w postaci Augusta, który roz-
wiązuje spór. Milczeniem pomija również karę, która z pewnością spotkała 
wyzwoleńca po procesie22.

21 Zwielokrotnienie w tej bajce morału wydaje się zbędne. Pamiętać jednak należy, iż tytuły 
z pewnością wprowadzone zostały dopiero znacznie później. Morał zawarty w pierwszym 
wersie utworu, „promythium”, był swoistą wskazówką ułatwiającą zrozumienie utworu i jego 
przesłania. „The function of the promythium was to index the fable under the heading of 
its moral application for the convenience of a writer or speaker (...)”; B.E. Perry, Babrius and 
Phaedrus..., s. xv. „Epimythium”. Końcowy morał, który w nowożytności wyparł „promyth-
ium”, dopiero z czasem zyskiwał na popularności: B.E. Perry, The Origin of the Epimythium, 
„Transactions and Proceedings of the American Philological Association” 1940, vol. 71, s. 391-
419.

22 W takich wypadkach według Ulpiana karą było zesłanie do kopalń; D. 37,14,1: quod 
si manus intulit, in metallum dandus erit: idem et si calumniam aliquam eis instruxit vel delatorem 
subornavit vel quam causam adversus eos temptavit.
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4. Morał

Jedną z najważniejszych zasad bajki jest wymóg alegorycznego lub meta-
forycznego odczytania zawartej w niej opowieści, bo tylko to pozwala osią-
gnąć jej spójność z morałem23. W przeciwnym wypadku konkluzja wyrażona 
zwykle sentencją nie miałaby nic wspólnego z częścią fabularną. Sam Fedrus 
zwraca uwagę na konieczność ukrywania sensu (Prolog III,33-36) związaną 
z proweniencją bajki24:

Nunc, fabularum cur sit inuentum genus,
breui docebo. Seruitus obnoxia,
quia quae uolebat non audebat dicere,
affectus proprios in fabellas transtulit,
calumniamque fictis elusit iocis.

„Krótko wyjaśnię, jak bajki powstały:
Nie ważył się stan niewolników cały
Mówić, co myśli. To niedozwolone.
Sens myśli skryto więc w treści zmyślonej”.

Jeśli zatem istota fabuły nie jest ukryta pod alegorią czy metaforą, trud-
no mówić o bajce. Nasuwa się więc pytanie, czym jest analizowana tutaj 
opowieść (III,10), która nie wymaga takiej interpretacji. Jeśli nie jest bajką, 
to może anegdotą.

W bajce III,10 kłopoty z treścią, która zrywa z konwencją fikcji i alego-
rycznej interpretacji, zostały zasygnalizowane już w tytule. Zamiast tak czę-
stego, dwuczłonowego nagłówka odnoszącego się do postaci występujących 
w utworze pojawia się: Poeta de credere et non credere. Odwołanie do Fedrusa 
wskazuje na złamanie konwencji bajkowej, w której autor raczej nie pojawia 
się jako podmiot liryczny25.

23 Dwudzielność struktury bajki ezopowej omawia szczegółowo J. Mann, odnosząc się do 
„the bipartite structure”, jako do zasady, w której oba poziomy (dosłowna sentencja i meta-
foryczna treść) objaśniają się nawzajem. Jest to widoczne zwłaszcza w bajce zwierzęcej, gdyż 
zachowanie zwierząt nie może być ani moralne ani niemoralne. Zachowują się one jedynie 
zgodnie z własną naturą, a ponadto brakuje im złożoności ludzkiego charakteru. Ich „odpor-
ność” na ocenę moralną sprawia, że naukę etyczną bajki trzeba wyrazić w formie sentencji. 
J. Mann, From Aesop to Reynard: Beast Literature in Medieval Britain, Oxford 2009, s. 29-32.

24 Bajkę często łączono ze stanem niewolników, co sprawiało, iż uważana była za gatunek 
czy argument pośledni. Ślady negatywnego lub podejrzliwego nastawienia do wykorzystania 
tej formy literackiej znaleźć można w satyrach Horacego, który zawsze tłumaczy się, ilekroć 
posługuje się bajką. U Petroniusza w Uczcie Trymalchiona gatunek uważany jest za niemiłe 
przypomnienie stanu, z którego wywodzą się postaci. Więcej na ten temat w: I. Marchesi, 
Horace, Petronius, and the Rhetoric of Fable: Traces of a Freed Language, „Classical Antiquity” 2005, 
vol. 24, no. 2, s. 307-330.

25 Fedrus z konwencją tą zrywa zazwyczaj w prologach i epilogach, w których znajduje 
się więcej niż połowa z 75 odniesień do samego siebie jako autora. Lecz również w bajkach 
umieszcza informacje o sobie i swojej twórczości. Odniesienia te zostały zanalizowane przez 
E. Oberga, który przytacza również głosy z dyskusji nad znaczeniem tych uwag dla ustalenia 
autorstwa poszczególnych utworów, E. Oberg, Phaedrus-kommentar, Stuttgart 2000, s. 14.
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Ciekawa jest również antytetyczna forma wyrażenia de credere et non cre-
dere. Stwierdzenie, że bajka przestrzega zarówno przed zbytnią ufnością jak 
i nieufnością, jest prawdziwe w przypadku wstępu, przynoszącego po jed-
nym przykładzie każdej z tych postaw. Jednak dalsza, dłuższa część fabularna 
opowiadająca o łatwowiernym mężu przedstawia już tylko ryzyko związane 
z pokładaniem wiary w oszczerstwach. To nieproporcjonalne skupienie uwagi 
tylko na jednym przypadku, sprawia, że struktura tej bajki zdaje się niepełna.

5. Brevitas

Ostatnim ważnym wyznacznikiem gatunku jest brevitas. Sam Fedrus 
chwali zwięzłość i za zwięzłość we własnych utworach domaga się pochwał, 
potępiając jednocześnie skłonność innych poetów do rozwlekania wywodu: 
si non ingenium, certe breuitatem adproba; quae commendari tanto debet iustius, 
quanto cantores sunt molesti ualidius (Phaedr. IV Ep. 7-9). Jego zbiór obejmuje 
w większości utwory kilku- lub kilkunastowersowe, z wyjątkiem prologów 
i epilogów, które już z natury swojej nie należą do bajek. W tym korpusie 
tekstów najdłuższą bajką jest właśnie Poeta de credere et non credere. W niej też 
pojawia się dodatkowa pointa zaraz po wewnętrznie umieszczonym morale26 
na temat ufności. Poeta podaje: „Chcę tak obszerną historią dysputy odeprzeć 
częste zwięzłości zarzuty” (Haec exsecutus sum propterea pluribus, breuitate 
nimia quoniam quosdam offendimus – III,10 w. 59-60). Fedrus odpowiada więc 
tym, których raziła zbyt wielka zwięzłość.

Zastanawiające jest, skąd mogły paść takie zarzuty. Jednym z niewielu 
wyznaczników gatunkowych, które znaleźć można już w antycznych trak-
tatach jest właśnie brevitas. Wydaje się zatem nieprawdopodobne, żeby od-
biorcy Fedrusowego dzieła zarzucali mu coś, co dla owego dzieła powinno 
być charakterystyczne. Z jednej strony odwołanie do obrażonych zwięzłością 
tekstu czytelników może stanowić jedynie chwyt retoryczny, moim zdaniem 
jednak odpowiedzi należy szukać właśnie w strukturze samej bajki.

Podczas lektury można zauważyć, iż utwór dzieli się na dwie specyficzne 
części (wersy 1-6 i 7-60), które okolone są wersami o charakterze sentencji. 
Część pierwsza, obejmująca wersy od 1-6 rozpoczyna się od morału „Zgub-
nie jest ufać, zgubnie też nie ufać!” (Periculosum est credere et non credere), po 

26 Fedrus kilkakrotnie umieszcza dodatkowe uwagi natury osobistej po kończącym bajkę 
morale. Inne przykłady poza III,10 pochodzą wszystkie również z księgi III (III,1, III,4, III,12, 
III,13). E. Oberg wysuwa hipotezę, iż księga ta mogła być przeznaczona dla bliskiej poecie, 
zamkniętej grupy odbiorców, E. Oberg, Phaedrus-kommentar..., s. 34. Księga III wyróżnia się 
też oryginalnością. Tylko o niej można powiedzieć, iż jest w całości efektem innowacyjności 
i kreatywności Fedrusa. Wszystkie pozostałe bowiem czerpią ze zbioru bajek Demetriusza 
z Faleronu. B.E. Perry, Babrius and Phaedrus..., s. xiv.
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którym następują mitologiczne przykłady, wyjaśniające istotę obu zawar-
tych w sentencji przekazów. Fedrus zapowiada ich przedstawienie breviter27 
– w sposób zwięzły. Exempla – Hippolit zginął, bo zbyt łatwo uwierzono 
Fedrze, Troja upadła, bo nie uwierzono Kassandrze – zawarte są w dwóch 
wersach, po których następuje rekapitulacja sentencji z wersu pierwszego: 
sprawę należy zbadać zanim wyda się wyrok28. Tu kończy się część pierwsza, 
stanowiąca kompozycyjnie zamkniętą całość i spełniająca wymogi zwięzłości 
postulowane przez samego Fedrusa w wersie 2.

W kolejnych wersach utwór zmienia swój charakter. Z ogólnych nauk 
moralnych przechodzimy do konkretnej historii, zajmującej 54 wersy, które, 
jak już wspomniano, w zakresie budowy akcji, postaci i prawdopodobieństwa 
wydarzeń, nie wpisują się w poetykę bajki. Również pod względem tematu 
i przesłania widać pewną dysproporcję, a może raczej dysonans, gdyż opo-
wieść ta przedstawia jedynie zagrożenia związane z łatwowiernością, brak 
natomiast dopełnienia w postaci przestrogi przed tym, by nie być niedowiar-
kiem. Historia ta zakończona jest 8-wersowym morałem wewnętrznym, który 
po raz kolejny wylicza niebezpieczeństwa pokładania wiary w cudze słowa. 
Potem następuje końcowe wyjaśnienie zaprzeczające postulatowi zwięzłości 
umieszczonemu na początku utworu.

Pojawia się zatem pytanie, skąd wzięła się tak osobliwa budowa. Wyja-
śnienie tej zagadki wymaga postawienia pewnej hipotezy. O sposobie pisa-
nia przez Fedrusa wiadomo niewiele, a z informacji zawartych przez niego 
samego w bajkach nie da się wyciągnąć definitywnych konkluzji29. Jednak 
unikalny charakter omawianego tu utworu i zagmatwana budowa pozwa-
lają przypuszczać, iż powstawał on w dwóch fazach. Część pierwsza tworzy 
kompozycyjnie jednolitą, zamkniętą i skondensowaną całość, która być może 
dopiero po zewnętrznej krytyce poddana została rozszerzeniu. Tłumaczyłoby 
to zarówno rozbieżne informacje dotyczące zwięzłości, jak i odmienny i nie 

27 Ponieważ zwięzłość jest wspomniana jedynie raz poprzez wprowadzenie przysłówka 
breviter, istotną rolę odgrywa tu fakt, że tekst oryginału nie podaje w tym miejscu rozbieżnych 
lekcji. Passus ten zdaje się być stabilny, gdyż ani wydanie krytyczne, ani komentarz, ani też 
liczne prace naukowe nie podają innych lekcji ani koniektur. E. Oberg, Phaedrus-kommentar..., 
s. 136-141; L. Rank, Observatiunculae ad Phaedrum, „Mnemosyne“ 1910, New Series, vol. 38, 
Pars 3, s. 261-277; L. Rank, Observatiunculae ad Phaedrum (Continued), „Mnemosyne“ 1912, New 
Series, vol. 40, s. 42-62; J.P. Postgate, Vindiciae Phaedrianae, „The American Journal of Philology“ 
1918, vol. 39, no. 4, s. 383-392.

28 Badacze rozważali możliwość umieszczenie wersów 5-6 bezpośrednio po wersie 50, tak 
by passusy zawierające morał były obok siebie; zob. B.E. Perry, Babrius and Phaedrus..., s. 272. 
Nie ma jednak żadnych innych argumentów za wprowadzeniem tej zmiany oprócz tego, iż 
w ten sposób budowa bajki stałaby się bardziej spójna.

29 Wartość formułowanych przez badaczy teorii została poddana ocenie przez E. Cham-
plina, który rozprawia się zwłaszcza z wieloma błędnymi założeniami dotyczącymi życiorysu 
i pochodzenia poety, E. Champlin, Phaedrus..., s. 97-123.
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do końca pasujący do treści morału charakter drugiej części utworu, który 
formą i fabułą bardziej przypomina passus Digestów30 czy jedną z pseudo-
-kwintyliańskich declamationes31 niż antyczną bajkę.

Jednak należy zaznaczyć, iż dwa elementy mogą stanowić argument 
przeciwko powyższej interpretacji. Zawarty w części pierwszej czasownik 
(wers 6) iudicare swym znaczeniem niewątpliwie nawiązuje semantycznie 
do zawartego w części drugiej przypadku prawnego. Z kolei pojawiająca się 
w drugiej części uwaga o dwóch przeciwstawnych elementach: fikcyjno-mi-
tologicznym i realnym, którego Fedrus sam był świadkiem, łączy obie partie 
tekstu. Wydaje się jednak, że zestawienie wyrażone poprzez Sed, fabulosam 
ne uetustatem eleuem, narrabo tibi memoria quod factum est mea (v. 7-8) jest świa-
domym wyborem i próbą scalenia tekstu, która może być odczytywana na 
różne sposoby.

Niezależnie jednak od interpretacji należy pamiętać, że bajka ta stanowi 
unikat wśród zbioru, który poza tym wydaje się być zasadniczo homogenicz-
ny (przynajmniej pod względem elementów omówionych w tym artykule), 
a sposób, w jaki motywy prawnicze zostały wykorzystane do poparcia mo-
rału, klasyfikuje utwór ten poza obszarem gatunku bajki.
Słowa kluczowe: bajka, Fedrus, prawo rzymskie, Poeta de credere et non credere

FABLED VOCANDA – LEGAL THEMES AND NARRATIVE STRUCTURE 
IN PHAEDRUS’ POETA DE CREDERE ET NON CREDERE (III,10)

S u m m a r y

The paper „Fabled vocanda – legal themes and narrative structure in Phaedrus’ 
Poeta de credere et non credere” analyses the way in which the legal theme influenced 
the plot of this particular fable. The literary genre in itself poses unique challenges 
not only in formal terms but also in terms of construction. In the world of fables 
there is no room for personalized character traits, philosophical dilemmas or inner 

30 Jest to szczególnie widoczne podczas lektury palingenezji dzieł prawniczych. Niektóre 
gatunki tekstów obfitują w długie i zagmatwane wątki fabularne, takie jak zdrady, oszustwa, 
porwania przez piratów, jak np. w Libri de adulteriis Papiniana; zob. O. Lenel, Palingenesia Iuris 
Civilis, Leipzig 1889, Band 2. Omówienie i porównanie schematów fabuły, postaci i języka 
w dziełach Papiniana pod kątem ich literackości znalazło się w pracy magisterskiej autorki 
tego artykułu: „Quid leges sine moribus?“ – badanie literackości zjawisk nieliterackich na przykładzie 
motywów związanych z kobietami, zawartych w komentarzach prawnych Papiniana, która znajduje 
się w bibliotece Instytutu Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu.

31 Pod imieniem Kwintyliana zachowały się dwa zbiory mów: Declamationes minores i Decla-
mationes maiores, które najprawdopodobniej stanowiły efekt ćwiczeń szkolnych. Są to zazwyczaj 
mowy sądowe dotyczące sytuacji zmyślonych. Analiza tekstu dowiodła, iż nie są one dziełem 
Kwintyliana.
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transformation. The solution of the conflict presented in the plot depends mostly on 
two criteria: who is the main character and whom will he meet? The best example 
of this phenomenon is of course the animal fable in which a bloodthirsty wolf’s 
fate depends on whether he will meet a meek lamb (and devour it for dinner) or 
a pack of dogs (and he in turn will be torn to pieces).

In the case of fables in which legal issues constitute the main topic, the situation 
seems different. The work Poeta de credere et non credere is one of those fables. Addi-
tionally it is the longest and in its structure the most unique of Phaerus’ creations. 
The paper postulates that it should not be categorised as a fable per se, but rather 
as a piece, that started out as a fable, but was revised, rewritten and extended. In 
result it resembles more an anecdote than a fable.

Key words: fable, Phaedrus, Roman law, Poeta de credere et non credere

БАСНЕВАЯ VOCANDA – ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА И СТРУКТУРА 
ПОВЕСТВОВАНИЯ БАСНИ ФЕДРО 

POETA DE CREDERE ET NON CREDERE (III,10)

Р е з ю м е

В статье анализируется, каким образом юридические мотивы влияют на 
фабулу конкретной басни Федро (ІІІ,10). Уже конкретный литературный жанр, 
которым является басня, ставит перед исследователями исключительные вы-
зовы, особенно формальные, но и также относительно структуры. В мире 
басен нет места для индивидуальных черт характера, филоссофских дилле-
матов или внутренних перемен. Развязка конфликта содержания зависит в 
основном от двох критериев: кто является главным героем и кого он встретит 
на своем пути. Наилучшим примером этого явления есть басня о животных, 
в которой судьба хищного волка зависит от того, встретит ли он покорную 
овцу (и съест ее на ужин), или стадо собак (и его растерзают).

В баснях, в которых юридические вопросы являются главной темой, си-
туация выглядит несколько по-другому. Сочинение «Poeta de credere et non 
credere» есть, собственно, одной из этих басен. Кроме того, это очень длинное 
и исключительное относительно структуры сочинение Федро. Автор статьи 
предлагает не класифициравать его как басню, а скорее как элемент собра-
ния басен, который хотя в своей первой версии не выходит за пределы этого 
жанра, был улучшен, отредагирован и расширен. В результате напоминает 
более анекдот, чем баснь.

Ключевые слова: басня, Федро, римское право, Poeta de credere et non credere
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Konwencja o azylu politycznym 
(Convention on political asylum), 

sporządzona podczas VII Międzynarodowej Konferencji 
Państw Amerykańskich w Montevideo dnia 26 grudnia 1933 roku

Tekst Konwencji w języku angielskim, Pan-American Treaty Series, vol. 37, 
no. 48.

Rządy Państw reprezentowane na VII Międzynarodowej Konferencji 
Państw Amerykańskich,

pragnąc zawrzeć Konwencję o azylu politycznym w celu zdefiniowania pojęć 
zawartych w Konwencji z Hawany, wyznaczyły swoich Pełnomocników
[następują nazwiska pełnomocników],
którzy po przedłożeniu swoich pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporzą-
dzone w należytej formie, uzgodniły co następuje:

Artykuł 1
Artykuł 1 Konwencji o azylu, sporządzonej w Hawanie dnia 20 lutego 

1928 roku, zastępuje się następującym: „Niezgodnym z prawem jest udziela-
nie przez państwa azylu w ich przedstawicielstwach, na pokładzie okrętów 
wojennych, na terytorium obozów wojskowych lub na pokładzie statków 
powietrznych, osobom oskarżonym o popełnienie przestępstw pospolitych, 
które mogłyby być należycie ścigane lub skazane przez sądy powszechne, 
ani też dezerterom sił lądowych bądź morskich.

Osoby, o których mowa w poprzednim akapicie, którym udzielono schro-
nienia w jednym z miejsc wyżej wymienionych, powinny być przekazane, 
jak tylko lokalny rząd o to zawnioskuje”.

Artykuł 2
Ocena politycznego charakteru przestępstwa należy do państwa, które 

udziela azylu.

Artykuł 3
Azyl polityczny, będąc instytucją o charakterze humanitarnym, nie podle-

ga zasadzie wzajemności. Każdy może ubiegać się o udzielenie takiej ochrony, 
niezależnie od swojej narodowości, bez uszczerbku dla zobowiązań zacią-
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gniętych przez państwo, którego jest obywatelem; jednakże państwa, które 
nie uznają instytucji azylu politycznego, z wyjątkiem pewnych ograniczeń 
i właściwości, mogą korzystać z niego w obcych państwach wyłącznie w spo-
sób oraz z uwzględnieniem ograniczeń uznanych przez te państwa obce.

Artykuł 4
W przypadku, gdy z powodu dyskusji wynikłej w związku z udzieleniem 

azylu politycznego zażąda się odwołania przedstawiciela dyplomatycznego, 
przedstawiciel ten zostanie zastąpiony przez swój rząd, a jego odwołanie 
nie przesądza o zerwaniu stosunków dyplomatycznych między obydwoma 
państwami.

Artykuł 5
Niniejsza Konwencja nie wpływa na zobowiązania przyjęte przez Uma-

wiające się Strony we wcześniejszych umowach międzynarodowych.

Artykuł 6
Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji przez Umawiające się Strony 

zgodnie z ich odpowiednimi procedurami konstytucyjnymi. Minister Spraw 
Zagranicznych Urugwaju przekaże uwierzytelnione kopie rządom dla wyżej 
przywołanego celu ratyfikacji. Dokumenty ratyfikacyjne powinny zostać zło-
żone do archiwum Unii Panamerykańskiej w Waszyngtonie, która zawiadomi 
Państwa Strony o ich złożeniu. Zawiadomienie to uważa się za wymianę 
dokumentów ratyfikacyjnych.

Artykuł 7
Niniejsza Konwencja wejdzie w życie w stosunku do Umawiających się 

Stron w porządku, w jakim złożą one dokumenty ratyfikacyjne.

Artykuł 8
Niniejsza Konwencja jest zawarta na czas nieokreślony, jednak może zo-

stać wypowiedziana poprzez notyfikację z rocznym wyprzedzeniem złożoną 
Unii Panamerykańskiej, która przekaże ją innym państwom sygnatariuszom. 
Po upływie rocznego terminu Konwencja wygasa w stosunku do Państwa, 
które dokonało wypowiedzenia, pozostając jednak w mocy w stosunku do 
pozostałych Umawiających się Stron.

Artykuł 9
Niniejsza Konwencja będzie otwarta do przystąpienia dla państw, które 

nie są jej sygnatariuszami.
Odpowiednie dokumenty powinny zostać złożone do archiwum Unii 

Panamerykańskiej, która zawiadomi o nich inne Umawiające się Strony.
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Na dowód czego, Pełnomocnicy podpisali niniejszą Konwencję, sporzą-
dzoną w języku hiszpańskim, angielskim, portugalskim i francuskim, i wy-
cisnęli na niej swe pieczęcie w Montevideo, Republice Urugwaju, dnia dwu-
dziestego szóstego grudnia, tysiąc dziewięćset trzydziestego trzeciego roku.

tłum. Iryna Kozak*1

* Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.1
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Zenon Grocholewski 
Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, 
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, ss. 400

Jesienią 2013 r. ukazała się książka pt. Uniwersytety wobec współczesnych 
wyzwań. Autorem tekstów w niej zamieszczonych jest Prefekt Kongregacji 
Edukacji Katolickiej, ks. kard. Zenon Grocholewski. Do publikacji wybrał 
je ks. Marian Piwko CR, założyciel Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, 
wydawcy książki, zaś redakcji dokonał ks. Stanisław Urbański. Publikacja, 
przygotowana na 20-lecie powstania szkoły, zbiegła się w czasie z potwier-
dzeniem Kardynała na urzędzie zajmowanym od 1999 r. Decyzję papieża 
Franciszka ogłoszono 30 listopada 2013 r.

Jak podkreślił ks. M. Piwko w słowie wprowadzającym (Wdzięczność i wy-
zwanie), z nauczania kard. Grocholewskiego, zostały wybrane – jego zdaniem 
– „najważniejsze fragmenty, które mają bezcenne znaczenie dla świata nauki, 
dla wielkiej rodziny uniwersyteckiej, a także dla ludzkości” (s. [9]). Wyko-
rzystano 39 tekstów, z lat 2000-2012.

Problematyka jest niezwykle aktualna, szczególnie w dobie reformy szkol-
nictwa wyższego. Cztery lata wcześniej, w 2009 r., Daria Hejwosz, w artykule 
Wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym w Polsce. Uniwersytet czy wyższa 
szkoła zawodowa? („Liberté” 2009, nr 6), zestawiła występujące najczęściej 
w literaturze przedmiotu: „zachowanie tożsamości uniwersytetu i wierności 
wobec jego naczelnej misji; specjalizacja kształcenia; stawianie oporu przed 
przekształceniem uniwersytetu w wyższą szkołę zawodową; zachowaniem 
relacji mistrz-uczeń; zachowanie autonomii; radzenie sobie z procesami glo-
balizacyjnymi; wprowadzanie nowoczesnych technologii”.

Nie zaskakuje więc fakt, że kwestia tożsamości stanowi treść pierwszego 
rozdziału prezentowanej książki (s. 15-133), skomponowanego z największej 
liczby – jedenastu – przemówień. Podobnie jak to, iż otwiera go wystąpienie 
Kardynała w San Cristóbal, 17 kwietnia 2012 r. – Universidad Católica según el 
Derecho de la Iglesia („Uniwersytet katolicki według prawa Kościoła”), wszak 
jest on uznanym kanonistą – był pracownikiem (w tym prefektem) Najwyż-
szego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz prezesem Sądu Kasacyjnego 
Państwa Watykańskiego; jest doktorem honoris causa wielu szkół wyższych, 
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w tym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek 
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (1999 r.).

Publikacja przypomina ważne treści z mów odpowiedzialnego w Kurii 
Rzymskiej za wyższe szkoły katolickie, wskazującego na Uniwersytet jako 
projekt ewangelizacyjny, znaczenie w nim szkół „katolickich i kościelnych” 
oraz wydziałów teologicznych na państwowych uniwersytetach. Dwa teksty 
nawiązują do istotnych przymiotów uniwersytetów – autonomii i wolności, 
„w tym autonomicznej obecności w służbie dialogu naukowego i kulturowe-
go”. Autor nie postrzega tzw. Procesu bolońskiego jako zagrożenia, bowiem 
„w odniesieniu do naszych studiów – to znaczy ich jakości, specyfiki i misji – 
nie wnosi żadnych prawdziwie niekorzystnych elementów (...) może jedynie 
przyczynić się do zagwarantowania jakości naszych studiów kościelnych”. Na 
zakończenie spotkania wydziałów kościelnych z Europy, które miało miejsce 
w Rzymie w dniach 21-23 października 2010 r., przypomniał, że Ecclesia sem-
per reformanda! i wezwał, by nie zadawalać się status quo, gdyż „nieczynienie 
wszystkiego co możliwe, aby postępować naprzód, jest przeciwne miłości 
Kościoła, jest przeciwne miłości Boga i jest także przeciwne najgłębszej istocie 
ośrodków studiów”. Przygotował więc i przeprowadził reformę studiów, 
m.in. filozoficznych i nauczania prawa kanonicznego, przypomniał powo-
łanie profesora katolickiej teologii. Podkreślił na uniwersytecie w Lizbonie 
w listopadzie 2007 r., że „globalizacja apeluje o akademicką jakość i specy-
ficzną tożsamość uniwersytetu katolickiego”.

W rozdziale drugim – Posłannictwo uniwersytetu we współczesnym świecie 
(s. 137-241) – zamieszczone zostały przemówienia dotyczące misji katolic-
kiego uniwersytetu, zarówno dla świata, jak i wspólnoty Kościoła, ich roli 
w poszczególnych regionach świata – na Bliskim Wschodzie, na terenach 
wyniszczonych przez komunizm. Rolę wydziałów teologicznych oraz uczelni 
katolickich autor rozważał też z perspektywy i w odniesieniu do pontyfikatu 
Jana Pawła II – „promotora nauki i człowieka dialogu”. Po rozważaniach 
o istocie katolickiego uniwersytetu, szukał też odpowiedzi na pytanie: „Jakie-
go uniwersytetu potrzebuje dziś Europa”, w przemówieniu w Cluj-Napoca 
(w Rumunii) 20 lutego 2009 r. Po ukazaniu kontekstów, wskazał, że „Europa 
potrzebuje uniwersytetu o klarownym profilu, jak i klarownej identyfikacji” 
oraz podkreślił, że „neutralna nauka wolna jest od metafizycznej bazy ide-
ologicznego wpływu”.

Cztery teksty włączone do rozdziału trzeciego dotyczą kwestii Uniwersytet 
a nowa ewangelizacja (s. 245-282). Oczywiście chodzi o uniwersytet katolicki, 
a szczególnie o Udział wydziału teologicznego w misji ewangelizacyjnej Kościoła. 
To tytuł wystąpienia kard. Grocholewskiego we Wrocławiu, 8 października 
2002 r., w trakcie obchodów 300-lecia założenia tamże Akademii Leopol-
dyńskiej przez cesarza Leopolda I, w tym wydziału teologicznego. W 2011 r. 
Kardynał wskazał Papieskiemu Instytutowi Liturgicznemu trzy cele: „po-
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szukiwanie, nauczanie, duszpasterstwo”; mogą one być śmiało stawiane też 
innym podmiotom wychowania katolickiego.

Rozdział czwarty – Humanizm chrześcijański (s. 285-334) – zawiera sześć 
rozważań o człowieku jako osobie, jako fundamencie teologii i duchowości, 
o zasadniczej kwestii – relacji prawdy i wolności, wiary i rozumu, ze wskaza-
niem na Jana Pawła II jako „osobowość, która jest wyzwaniem”. Oczywiście 
zasadą zjednoczenia jest Chrystus, co podkreślił na otwarcie IV międzyna-
rodowego forum Papieskiej Akademii Teologicznej w Rzymie (26.01.2012 r.).

Ostatni rozdział – Kultura nośnikiem wartości chrześcijańskich (s. 337-395) – 
przypomina wypowiedzi Prefekta Kongregacji wskazujące na: wiarę i kulturę 
jako drogę uniwersytetu; dziedzictwo kulturowe Europy; rolę języka jako 
nosiciela kultury, w tym łaciny i odnowienia jej studium; muzykę kościel-
ną i formację duchowieństwa. Do tej części włączony został wykład kard. 
Z. Grocholewskiego na inaugurację roku akademickiego w Cluj-Napoca (Ru-
munia) w 2006 r. – Uniwersytet wobec globalizacji. Stanowi on kontekst, ważny 
element dla lepszego zrozumienia wskazanego już w rozdziale pierwszym 
przemówienia w Lizbonie. Z tego też rozdziału czytelnik pozna refleksję 
Kardynała Prefekta, prowadzoną na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie 
podczas międzynarodowego sympozjum o prymacie Boga w życiu kard. 
J.H. Newmana (22-23.11.2010 r.) – w czasie sesji, której przewodniczył – Wy-
zwania w aktualnym kontekście: „Jednym z najbardziej znaczących elementów 
koncepcji kardynała Newmana było otwarcie uniwersytetu na wszystkie 
rzeczywistości, na wszystkie relacje między naukami i na całą prawdę. To 
otwarcie jest według mnie dzisiaj wyzwaniem nie tylko dla uniwersytetu, ale 
także dla Kościoła i całego społeczeństwa”.

Ukazanie się prezentowanego zbioru jest ważnym wydarzeniem, zarów-
no naukowym, jak i formacyjnym, na co wskazują okoliczności jego przy-
gotowania, co też podkreśla we wprowadzeniu – Wdzięczność i wyzwanie – 
ks. Marian Piwko CR: „Zgodnie z nauczaniem Kościoła, realizowanym przez 
Eminencję na polu powszechnej edukacji katolickiej, stawiamy na człowieka, 
na jego integralny rozwój. (...) Dlatego dewizą naszej uczelni jest prawda, 
dobro i skuteczność. Taka właśnie działalność rozwijała i nadal rozwija nasza 
Uczelnia, zgodnie z misją szkolnictwa katolickiego, która została jasno wy-
rażona w programie Kongregacji kierowanej przez ks. Kardynała”. Nie jest 
zadaniem recenzenta weryfikowanie tej deklaracji, ale trzeba docenić podjęte 
starania, by nauczanie zwierzchnika Kongregacji „w całości przybliżyć pol-
skiemu światu nauki, a także polskiemu młodemu pokoleniu”.

Oczywiście szanuję prawo wydawców i redaktorów do selekcji tekstów, 
ale w sąsiedztwie powyższego cytatu, zasługuje jeszcze na uwagę wystąpie-
nie abpa Z. Grocholewskiego w czasie spotkania katolickich uniwersytetów 
Europy w lipcu 2000 r., w Santiago de Compostela (Il Vangelo e la cultura nel 
cammino dell’uomo, na stronie web Kongregacji), w którym dokonał analizy 
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rzeczywistości funkcjonowania uniwersytetów katolickich, wskazał na ich 
odpowiedź wiary oraz dialog między wiarą i kulturą. Być może wskazany 
tekst został opuszczony z uwagi na treściową zbieżność (tylko w części) z wy-
kładem na inaugurację roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie 
w Antofagaście (28.03.2003 r.), umieszczonym w rozdziale V.1. Warto też 
sięgnąć do prezentacji Instrukcji Kongregacji o wyższych instytutach nauk 
religijnych (Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose), której doko-
nał kard. Z. Grocholewski w czasie konferencji prasowej 25 września 2008 r. 
(web: vatican.va).

Zauważyć należy, że w spisie treści nie zawsze tytuły paragrafów – wy-
stąpień – pokrywają się ze Spisem tekstów wykorzystanych w publikacji. Jeśli był 
to zabieg zamierzony – dla poprawy narracji spisu treści – wskazane byłoby 
umieszczanie w pierwszym przypisie każdego z tekstów tytułu podanego 
w końcowym spisie albo w wersji oryginalnej.

Warto byłoby podać miejsce tekstów źródłowych, do których wystąpie-
nia się odnoszą, na przykład dla I.10 – Reforma kościelnych studiów filozoficz-
nych (jest wystąpienie z konferencji prasowej Kardynała Prefekta, ale bez 
publikatora Dekretu z 28 stycznia 2011 r.), jak też informacje o wcześniejszej 
publikacji wystąpień, co nastąpiło choćby w przypadku niektórych tekstów 
wygłoszonych w języku polskim.

W nowej edycji warto poprawić opis bibliograficzny na s. 397-400, zarów-
no w języku polskim, jak też w językach obcych, wykorzystanych do przygo-
towania tłumaczeń. Można go uzupełnić o informację na temat okoliczności, 
z racji których Kardynał przemawiał; podane wyżej są ustaleniami na użytek 
sporządzanej recenzji. Wyraźniejsze wskazanie wydarzeń, z których pocho-
dzą, mogłoby ułatwić lekturę czytelnikom i pobudzić ich do zapoznania się 
z efektami konferencji, sympozjów, debat itd.

Oczywiście powyższe sugestie nie wpływają w żadnej mierze na istotę 
nauczania autora publikowanych tekstów – kard. Zenona Grocholewskiego.

Niech się spełni pragnienie ks. Mariana Piwko, który wybór pism przygo-
tował, „aby z nauką Eminencji zapoznał się każdy naukowiec jako człowiek, 
w myśl Twojego rozumienia, jako człowiek jedności i dialogu”.

1rec. Wiesław Bar*

* Dr hab., prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.1



Hanna Appel, Włodzimierz Appel 
(przekład i opracowanie) 
Macieja Nizoliusa Mowa Dziesiąta 
De civilis scientiae cognitione cum iuris studio necessario 
coniungenda czyli O znajomości wiedzy o państwie, którą 
należy łączyć z koniecznym studium prawa (z kopią 
pierwodruku łacińskiego), 
Wydawnictwo Młotkowski, Toruń 2012, ss. 61

Zagadnienie oddziaływania prawa rzymskiego na kulturę prawną przed-
rozbiorowej Rzeczpospolitej nie doczekało się jeszcze całościowego opraco-
wania. Wpływ na ten stan rzeczy ma bez wątpienia złożoność tematu. Na 
liście potencjalnych obszarów badawczych związanych z przenikaniem na 
ziemie polskie prawa rzymskiego, znajduje się edukacja prawnicza na pozio-
mie akademickim. Otóż wiadomo, i problemy te w swoim czasie doczekały 
się pogłębionej refleksji, że nauczano prawa rzymskiego na Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz w Akademii Zamojskiej. Omówiono dzieje nauczania ius 
Romanum przez kolegia jezuickie w Wilnie i we Lwowie, co stanowi niezwy-
kle interesujący, ale jednak dopiero początek wielkiej pracy, która wciąż czeka 
na skrupulatnego monografistę.

Środowisko naukowe związane z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika 
w Toruniu skupiło się na innym, nie mniej ciekawym wątku. Otóż toruńscy 
uczeni postanowili przypomnieć, że prawo i polityka były w Toruniu wy-
kładane nie tylko na istniejącym od 1945 r. uniwersytecie, ale już w XVI w., 
kiedy to w mieście prężnie działało gimnazjum akademickie. Jednym z jego 
profesorów był Maciej Nizolius (ok.1568-1608), którego Mowa Dziesiąta De 
civilis scientiae cognitione cum iuris studio necessario coniungenda czyli O znajo-
mości wiedzy o państwie, którą należy łączyć z koniecznym studium prawa została 
z ich inicjatywy wspaniale wydana. Edytorska szata dzieła jest zaprawdę 
imponująca: twarda oprawa, wygodny dla czytelnika format (A4; naturalnie 
mowa o czytelniku, delektującym się dziełem w gabinecie lub w domowym 
zaciszu; jako książka „podróżna” dzieło sprawdza się słabiej), wysmakowane 
kolory, niebanalna ornamentyka, a przede wszystkim znakomite tłumaczenie 
okraszone wstępem (Andrzej Sokala) oraz biogramem toruńskiego uczonego 
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(Stanisław Salmonowicz). Polski przekład wzbogacony został o faksymile 
łacińskiego starodruku.

Autorem Wstępu jest A. Sokala, który przedstawiając motywy wydania 
pracy, słusznie zauważył: „Tenor bowiem tej oracji, zaskakująco aktualny 
mimo upływu kilku wieków, wpisuje się znakomicie w żywą i trwającą od 
bardzo wielu lat dyskusję nad modelem kształcenia prawników w Polsce” 
(s. 5). Twierdzeniu temu trudno odmówić racji. Zerknijmy na dwie, pierwsze 
z brzegu uwagi na temat poziomu kształcenia i wykształcenia niektórych 
współczesnych mu jurystów: „Wydaje im się nagrodą także to, że poznają 
sieczkę praw, że jednym tchem mogą zacytować nawet sześćset przepisów, 
choćby [dla nich] niezrozumiałych, że mogą przywołać imiona wielu ko-
mentatorów prawa, bez trudu wyliczać wiele linijek, wiele ustępów, wiele 
kolumn. Wreszcie zaś, ponieważ długo byli kształceni przez ten nieuczony 
rodzaj uczonych i niewykształcony tłum wykształciuchów, i z największą 
stratą czasów, trudu i kosztów wiele lat spędzili w szkole na takiej nauce, 
sądzą, że oni wspaniale wywiązali się ze swoich obowiązków, i że osiągnęli 
w ten sposób najwyższy szczyt prawdziwego wykształcenia, i jakby palcem 
dotknęli nieba. (...) są oni nieprawymi synami sławnego studium nauki o pań-
stwie, przynoszącymi matce skromnej, czystej i świętej wielki uszczerbek 
na imieniu i honorze. Tak jak ci, którzy są przepełnieni zbytnią śmiałością 
i niewymowną bezczelnością, a żadną znajomością prawa i bojaźnią boską, 
jak szewcy, łaciarze, kuśnierze i ludzie ulepieni z podobnej mąki, albo jak ci, 
którzy, ledwie liznąwszy podstaw prawa, natychmiast rzucają się na praxis 
i gardłując w trybunałach, na miejscu rozpraw sądowych, na to tracą siły, 
by wyłudzić pieniądze klientów, obrabować [ich] i oszukać, umiejąc jedynie 
sprawiać wrażenie, że jakimś sposobem orientują się w procedurze sądowej 
i jej zwyczajach; w samych sprawach zaś nawet nie umieją się wykazać, lecz, 
posiadając zaledwie delikatny pozór wiedzy, pozostają jakby całkowitymi 
analfabetami. Albowiem dzięki długiej praktyce nauczyli się wypełniania jed-
nej czy drugiej pisemnej formułki nie wedle zasady prawa, lecz poprzez przy-
glądanie się sądowemu trybunałowi” (s. 14; 15-16). Skądś to znamy, prawda?

Niełatwego zadania przetłumaczenia oracji na język polski podjęli się 
Włodzimierz Appel oraz Hanna Appel. Brak wnikliwych rozważań o cha-
rakterze dogmatycznym ułatwił zadanie tłumaczom – filologom. Z drugiej 
wszakże strony na najwyższe uznanie zasługuje ich zwycięski pojedynek 
z łaciną Nizoliusa, która momentami jakże daleko odbiega od klasycznych 
starożytnych kanonów. W efekcie współczesny czytelnik otrzymuje spójny 
i napisany piękną polszczyzną prawniczy traktat, który przypomina o war-
tościach, jakie powinno krzewić prawo, a także trafnie streszcza istotę po-
wołania prawnika.

Lektura mowy Macieja Nizoniusa, poza przyjemnym wrażeniem chwi-
lowego oderwania się od współczesności, dostarcza wielu refleksji. Słowa 
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poświęcone pozerom i nieukom należałoby zadedykować Ministerstwu 
Szkolnictwa Wyższego, które stosując perfidne i niegodne publicznego urzę-
du wykręty, godzi się na to, by prawnikiem została osoba posiadająca tytuł 
licencjata z, dajmy na to, tańca (a tak, można studiować takie kierunki!) czy 
kosmetologii (jak wyżej). Na efekty zbliżone do tych opisanych przez Nizo-
niusa w skali masowej, bo przecież i dziś spotyka się podobnych „specjali-
stów”, nie będzie trzeba długo czekać.

Po zapoznaniu się z treścią mowy, wraca również pytanie o sens obecne-
go systemu funkcjonowania nauki, polegającego na tym, że czyta się cztery 
artykuły, a potem kleci piąty; często w pośpiechu, często na zamówienie, 
często bez oglądania się na takie szczegóły, jak jasność tekstu, jego spój-
ność czy problem badawczy. Identycznie sprawa wygląda z monografiami 
i komentarzami do ustaw. Dopóki bzdury te przynoszą autorom punkty, 
a uczelniom pieniądze, wszyscy udają, że nic się nie dzieje, więc produkcja 
trwa w najlepsze. Wszystko w oparach asekuracyjnego matactwa i przeklętej 
biurokratycznej nowomowy rozlanej na niezliczonych formularzach. Rzeczy 
bezwartościowe masowo zalegają na bibliotecznych półkach niczym wiosną 
złogi brudnego śniegu na poboczach. Nie trzeba tłumaczyć, że w tych wa-
runkach przedsięwzięcia, które punktów nie przynoszą, mają małe szanse 
na urzeczywistnienie.

Tym większe uznanie należy się wszystkim, którzy wzięli udział w chwa-
lebnym przedsięwzięciu wydania po polsku mowy Nizoliusa. Z wielką satys-
fakcją należy przyjąć fakt, że ta wspaniała publikacja nie została oszpecona 
informacją o grancie, wsparciu, dotacji lub innego rodzaju jałmużnie udzie-
lonej przez taki czy inny podmiot. To znaczy, że jednak się da i że jednak są 
jeszcze uczelnie, które się szanują i chcą pamiętać o swojej przeszłości na 
własny koszt. Nawet jeżeli taki czy inny nequam z ministerstwa uzna, że to 
nic niewarte.

Historia jest nauczycielką życia, powiada mądre porzekadło. Problem 
polega wszakże na tym, że często nie jesteśmy już w stanie zrozumieć przeka-
zów zaklętych w dziedzictwie ubiegłych stuleci. To paradoks, ale w tym wy-
padku wpływ na ten stan rzeczy mają nie cechy zgoła nam bliskie, ale czynnik 
obiektywny, jakim jest bariera językowa. Łacina już od dawna nie funkcjonuje 
jako lingua franca prawniczego świata. Znajdując mowę Nizoliusa, tłumacząc 
ją i ozdobnie wydając, uczeni toruńscy pokazali na czym powinna polegać 
nauka przez duże N. Wskrzesili i udostępnili mądrość jednego z dawnych 
mistrzów. To po nich zostanie.

1rec. Maciej Jońca*

∗ Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.1





Mirosław Pawełczyk 
Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw 
energetycznych jako instrument zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 557

Z końcem 2013 r. polska nauka publicznego prawa gospodarczego wzbo-
gaciła się o niezwykle cenną pozycję dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeń-
stwa energetycznego. Wśród coraz liczniejszych publikacji dotyczących tego 
zagadnienia, wskazana monografia wyróżnia się jednak innowacyjnym po-
dejściem do przedmiotowej tematyki. Wskazuje bowiem na szczególny status 
przedsiębiorstw energetycznych, które funkcjonując co do zasady w sferze 
prawa prywatnego zobowiązane są realizować obowiązki o charakterze pu-
blicznoprawnym. Z tego, wyraźnie wskazanego przez autora założenia, wy-
nika nie tylko powinność określonego działania wynikająca bezpośrednio 
z przepisów prawa lub indywidualnych aktów administracyjnych, ale co 
ważniejsze, konieczność poszanowania celów i rezultatów nałożenia obo-
wiązku. Przedsiębiorstwo energetyczne staje się więc podmiotem bezpie-
czeństwa energetycznego (s. 111) współodpowiedzialnym za zachowanie 
jego właściwego poziomu.

Monografia została podzielona na cztery rozdziały, które zgodnie z zało-
żeniami obranej przez autora metody dedukcyjnej, oparte zostały na rozwią-
zaniach od ogółu do szczegółu (s. 21). Dotyczy to zarówno głównych części 
pracy, jak i dalszego ich podziału merytorycznego.

Rozdział I, zatytułowany Bezpieczeństwo energetyczne, ma na celu wskaza-
nie najważniejszych cech tego pojęcia. Autor charakteryzuje więc bezpieczeń-
stwo energetyczne jako jedną z kategorii bezpieczeństwa, dokonując przy tej 
okazji przeglądu poglądów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, opie-
rając się zarówno na literaturze polskiej, jak i, co godne zauważenia, szeroko 
interpretując poglądy literatury obcojęzycznej, w tym szczególnie anglojęzycz-
nej. Na uwagę zasługuje także fakt podjęcia analizy pojęcia bezpieczeństwa 
energetycznego funkcjonującego w dokumentach administracji publicznej, 
między innymi w wydanej przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy Doktrynie 
zarządzania bezpieczeństwem energetycznym (Warszawa 2004). Zabieg ten wy-
daje się niezwykle użyteczny, pozwala bowiem na dokonanie oceny wpły-
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wu poglądów doktryny na działania administracji publicznej, i ewentualne 
uznanie jej za satysfakcjonującą lub uznawaną w niewystarczającym stopniu.

Następnie dokonana została analiza bezpieczeństwa energetycznego jako 
zjawiska wieloaspektowego, wymagającego szerszego przedstawienia za-
równo na płaszczyźnie podmiotowej, przedmiotowej, jak i przestrzennej. Być 
może dla pełniejszego omówienia zagadnienia warto byłoby wyróżnić także 
aspekt temporalny odnoszący się przede wszystkim do czasu rozpoznawania 
ewentualnych zagrożeń lub szybkości podejmowanych działań sanacyjnych 
oraz przedziałów czasowych, w jakich realizowane mają być cele wskazane 
w dokumentach szeroko pojętej polityki energetycznej. Zaznaczyć jednak 
należy, że aspekt temporalny ma wyłącznie pomocniczy charakter zarówno 
w stosunku do ujęcia podmiotowego i przedmiotowego. Nie odnosi się do 
istoty bezpieczeństwa energetycznego, a pozwala jedynie na osadzenie go, 
a właściwie jego stanu czy też poziomu, w czasie. Brak wyróżnienia aspektu 
temporalnego, absolutnie nie wpływa ujemnie na poziom opracowania, nie 
może również z całą pewnością być traktowany jako błąd merytoryczny. Tym 
bardziej, że tego rodzaju ujęcie, czyli oparte na wyróżnieniu aspektu pod-
miotowego, przedmiotowego oraz przestrzennego jest powszechnie przyjęte 
w literaturze (włączając w to także recenzującego).

W ramach charakterystyki aspektu podmiotowego autor wskazuje na 
proces rozszerzenia odpowiedzialności za zachowanie właściwego poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego. Zauważa, że obok podmiotu tradycyjnie 
zobowiązanego w tym obszarze, czyli państwa działającego przez właściwe 
ograny, następuje przesunięcie obowiązków na takie pomioty jak samorząd 
terytorialny, czy właśnie przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące dzia-
łalność gospodarczą w obszarach strategicznych dla funkcjonowania kraju 
(s. 61). Na szczególną uwagę zasługuje sposób omówienia przez autora 
przedmiotowego wymiaru bezpieczeństwa. W sposób wyczerpujący dokonał 
on bowiem analizy zjawiska w odniesieniu do czynników strategiczno-poli-
tycznych, ekonomicznych, ekologicznych, technologicznych oraz infrastruk-
turalnych. Stanowi to stosowne wprowadzenie do zagadnień poruszanych 
w kolejnych rozdziałach pracy, m.in. dotyczących instrumentów ochrony 
konkurencji w sektorze energetycznym zapewniających bezpieczeństwo 
energetyczne.

Niezwykle interesująco przedstawia się także czwarty punkt rozdziału 
pierwszego opracowania, dotyczący bezpieczeństwa energetycznego jako 
szczególnej klauzuli interesu publicznego, uzasadniającej ograniczenie swo-
body wykonywania działalności gospodarczej. Autor wskazuje w tym miej-
scu, drobiazgowo to dowodząc i opierając się na poglądach doktryny1, na 

1 E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnem, Warszawa 1932; 
M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
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klauzulę interesu publicznego jako uzasadnienia ograniczenia działalności 
gospodarczej. Zauważa ponadto, że bezpieczeństwo energetyczne mieści się 
w obrębie ważnego interesu publicznego, uzasadniającego zgodnie z normą 
konstytucyjną2 ingerencję w sferę praw obywatela, także praw o charakterze 
gospodarczym.

Rozdział II opracowania, zatytułowany Obowiązki przedsiębiorstw energe-
tycznych jako podmiotów o szczególnym statusie w kontekście bezpieczeństwa ener-
getycznego, odnosi się do kluczowego zagadnienia poruszanego w monografii, 
tj. podstaw, uzasadnienia oraz systematyki obowiązków przedsiębiorców 
energetycznych nakładanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne3. 
Zaznaczyć należy, że autor nie ogranicza się tu wyłącznie do wskazania po-
szczególnych obowiązków, lecz wyraźnie wskazuje na ich cel i przesłanki 
nałożenia, grupując je ze względu na aspekty ekonomiczne, technologiczne 
oraz infrastrukturalne. Na szczególną uwagę zasługuje dokonana przez auto-
ra analiza obowiązku uzyskania koncesji przez przedsiębiorstwa energetycz-
ne. Została ona dokonana w oparciu o szeroką literaturę oraz orzecznictwo. 
Wyraźnie zauważalne jest także wyjątkowo bogate doświadczenie praktyczne 
autora w tej dziedzinie. Czwarty podpunkt rozdziału drugiego charakteryzu-
je obowiązki przedsiębiorstw energetycznych w sferze ochrony środowiska, 
związanych jednak bezpośrednio z bezpieczeństwem energetycznym.

Takie ujęcie jest całkowicie uzasadnione i trafne. Zachowanie bezpie-
czeństwa ekologicznego mieści się bowiem w ramach ustawowej definicji 
bezpieczeństwa energetycznego4, które warunkowane jest zachowaniem wy-
magań ochrony środowiska. W tym miejscu wyróżnione zostały więc takie 
zagadnienia, jak ochrona powietrza, w tym handel emisjami oraz rozwój 
odnawialnych źródeł energii, odpady, gdzie odniesiono się do wykorzystania 
odpadów oraz nowych regulacji w zakresie składowania dwutlenku węgla. 
W końcowym fragmencie tej części pracy autor skupia się na omówieniu 
regulacji dotyczących obowiązku informacji o środowisku.

W rozdziale trzecim monografii autor odnosi się do niesłychanie intere-
sującego zagadnienia instrumentów ochrony konkurencji w sektorze energe-
tycznym, zapewniających bezpieczeństwo energetyczne. Wskazać tu należy, 
iż jest to nowatorskie podejście do zagadnienia bezpieczeństwa energetyczne-
go i poprzez jednoznaczne wskazanie powiązań między faktem liberalizacji 
rynku a np. stabilnością dostaw czy też właściwym poziomem cen będących 
jednym z ważniejszych wyznaczników bezpieczeństwa energetycznego. W tej 

2 Art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 
poz. 483 z późn. zm.).

3 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 
1059 z późn. zm.), [dalej: u.p.e.].

4 Art. 3 pkt 16 u.p.e.



236 Recenzje

części pracy wyodrębnione zostały trzy części merytoryczne. Rozdział, tak jak 
w poprzednich częściach pracy, kończą wnioski. Pierwszy podpunkt odnosi 
się do zagadnienia ochrony konkurencji w ogóle, wraz z odniesieniem go do 
specyficznych uwarunkowań sektora energetycznego, zwłaszcza w kontek-
ście koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych w obszarach 
monopoli naturalnych oraz w sferze użyteczności publicznej. Druga część 
rozdziału wskazuje na działania prokonkurencyjne na rynku energetycz-
nym. Autor charakteryzuje w tym miejscu m.in. środki interwencjonizmu 
państwowego służące konkurencji w sektorze energetycznym. Podpunkt 
trzeci zawiera analizę prokonkurencyjnych obowiązków przedsiębiorstw 
energetycznych umożliwiających zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego w aspekcie ekonomicznym. W tym miejscu 
autor omawia więc takie zagadnienia jak unbundling, treść zasady Third Party 
Access, obowiązek świadczenia usług przesyłowych, obligo giełdowe czy 
też tzw. umowy obowiązkowe. Mimo że ta część monografii odnosi się do 
aspektów ekonomicznych bezpieczeństwa energetycznego, w istocie stanowi 
omówienie podstawowych zasad funkcjonowania sektora energetycznego. 
Charakteryzowane regulacje są w rzeczywistości fundamentem, na którym 
opiera się zliberalizowany rynek energetyczny. Można nawet stwierdzić, że 
ich przyjęcie czy też realne wprowadzenie w życie stanowi warunek sine 
qua non funkcjonowania nowoczesnego rynku energii. Co więcej, zgodnie 
z wytycznymi polityki energetycznej Unii Europejskiej warunkuje on także 
wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego.

Zmiany zachodzące na rynku energii powodują konieczność przemo-
delowania charakteru działań podmiotów publicznych w obszarach odpo-
wiedzialności przedsiębiorstw energetycznych związanych z zachowaniem 
właściwego poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Dotyczy to przede 
wszystkim swoistych cech regulacji, jako podstawowej formy ingerencji or-
ganów administracji publicznej w sferę swobody wykonywania działalno-
ści gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne. Dlatego też na apro-
batę zasługuje fakt podjęcia się przez autora, a zamieszczonej w czwartym 
rozdziale recenzowanej monografii, analizy roli podmiotów publicznych 
w realizacji przez przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego.

Rozdział czwarty rozpoczyna się od charakterystyki szczególnych cech 
regulacji w rozumieniu u.p.e. jako determinanta działań podejmowanych 
przez organy publiczne w zawiązku ze sprawowaniem przez nie pieczy nad 
bezpieczeństwem energetycznym. Autor odnosi się w tym miejscu także do 
funkcji administracji w ogóle wskazując na jej funkcję porządkowo-policyj-
no-reglamentacyjną, nadzorczą, świadczącą oraz planistyczną. Przy czym 
wyróżnia także, opierając się na poglądach doktryny publicznego prawa 
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gospodarczego5 funkcję regulacyjną jako szczególnego rodzaju wpływ pań-
stwa na gospodarkę dokonywany za pomocą charakterystycznego dla prawa 
administracyjnego jednostronnego kształtowania treści stosunku admini-
stracyjnoprawnego (s. 413). Autor dostrzega także takie cechy regulacji, jak 
jej specyficzny cel, czyli stworzenie lub rozwój konkurencji w sektorach in-
frastrukturalnych gospodarki, ustanowienie oraz stosowanie specyficznych 
środków prawnych wobec określonych rodzajów zachowań gospodarczych 
(koncesje, taryfy), a także ich wspólną genezę związaną z działaniami Unii 
Europejskiej podejmowanymi na rzecz liberalizacji poszczególnych sektorów. 
Takie ujęcie stanowi doskonałe wprowadzenie do dalszej części rozdziału 
czwartego, w którym autor wskazuje na zadania i kompetencje Prezesa URE 
jako organu regulacyjnego.

Druga część rozdziału zawiera więc szczegółowe omówienie statusu 
prawnego Prezesa URE w wraz z przedstawieniem ewolucji jego pozycji 
ustrojowej. Co naturalne, odnosi się także do poszczególnych jego kompe-
tencji, takich jako opiniowanie rozporządzeń ministra właściwego do spraw 
gospodarki określających szczegółowe zasady kalkulacji taryf, rozstrzyganie 
sporów w zakresie odmowy zawarcia umów o przyłączenie do sieci, umów 
sprzedaży czy też np. umów magazynowania paliw gazowych.

Trzecia część rozdziału czwartego odnosi się do zagadnienia zadań pod-
miotów wykonujących funkcję regulacyjną przewidzianą w u.p.e., niebędą-
cych jednak organami regulacyjnymi. Autor wskazuje więc tu na kompetencje 
ministra właściwego do spraw gospodarki, Prezesa Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, Agencji Rezerw Materiałowych, organów samorządu 
terytorialnego oraz terenowych organów administracji rządowej.

Reasumując należy wyraźnie podkreślić, że recenzowana monografia jest 
oryginalnym oraz wartościowym opracowaniem będącym istotnym wkładem 
do nauki publicznego prawa gospodarczego w Polsce. Podejmuje bowiem 
nowe, nieporuszane jeszcze w takim ujęciu zagadnienia. Przede wszystkim 
zasługuje jednak na uznanie z powodu wyraźnego odniesienia się do aspektu 
podmiotowego bezpieczeństwa energetycznego oraz wskazania, że mamy do 
czynienia z postępującym zjawiskiem rozszerzenia kręgu podmiotów, które 
są współodpowiedzialne za jego zachowanie. Szczególną rolę w tym obszarze 
odgrywają zaś przedsiębiorstwa energetyczne, które, mimo iż funkcjonują 
w sferze prawa prywatnego, realizują obowiązki publicznoprawne, wśród 
których jednym z najważniejszych jest utrzymanie właściwego poziomu bez-
pieczeństwa energetycznego we wszystkich jego podstawowych aspektach, 
tj. podmiotowym, przedmiotowym oraz przestrzennym. Dlatego też doko-
nując końcowej oceny opracowania należy stwierdzić, że problem badawczy, 
analizowany przez autora, mający na celu odpowiedzieć na pytanie, w jakim 

5 W. Hoff, Prawny model regulacji sektorowej, Warszawa 2008.
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stopniu przedsiębiorstwa energetyczne zapewniają bezpieczeństwo energe-
tyczne oraz w jakim stopniu podlega to wpływowi podmiotów publicznych, 
został w pełni zrealizowany. Autor wskazał bowiem zarówno na cechy po-
szczególnych obowiązków przedsiębiorstw energetycznych, jak i kompetencji 
organów administracji w tej dziedzinie. Dlatego też monografia autorstwa 
M. Pawełczyka, pt. Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych 
jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce jest godnym 
polecenia opracowaniem, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym.

6rec. Michał Domagała*

* Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.6
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Prawo w poezji, poezja w prawie. Refleksje antyczne 
Seminarium naukowe 
Kazimierz Dolny, 17-18 maja 2013 r.

Od 2006 r. w Domu Pracy Twórczej Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II w Kazimierzu Dolnym, z inicjatywy ks. prof. dra hab. 
Antoniego Dębińskiego i jego współpracowników z Katedry Prawa Rzym-
skiego KUL organizowane są Kazimierskie seminaria z prawa rzymskiego. 
Zgodnie z zamysłem organizatorów mają one charakter interdyscyplinarny, 
a ich głównym celem jest spojrzenie na prawo rzymskie z szerszej perspek-
tywy i wyznaczenie społeczno-kulturalnego kontekstu, w którym prawo 
rzymskie obowiązywało. Pierwsze spotkanie z cyklu Kazimierskich semi-
nariów z prawa rzymskiego zostało poświęcone pamięci ks. prof. Henryka 
Insadowskiego, wieloletniego kierownika Katedry Prawa Rzymskiego KUL. 
Następne (2008 r.) zadedykowano kierownikowi Katedry i prorektorowi KUL 
ks. prof. Stanisławowi Płodzieniowi. Natomiast trzecie spotkanie (2010 r.) 
dotyczyło prawa rzymskiego w literaturze chrześcijańskiej.

W dniach 17-18 maja 2013 r. odbyło się IV Kazimierskie seminarium z pra-
wa rzymskiego. Organizatorzy tym razem zaproponowali temat: Prawo w po-
ezji, poezja w prawie. Refleksje antyczne. Zainteresowanie przerosło najśmiel-
sze oczekiwania organizatorów. W spotkaniu, oprócz romanistów, udział 
wzięli również historycy prawa, filolodzy klasyczni, a także osoby na co 
dzień zajmujące się współczesną doktryną prawniczą z ośrodków naukowych 
w Polsce i zagranicy. Seminarium podzielno na trzy sesje naukowe, podczas 
których wygłoszono w sumie 25 referatów.

Otwarcia IV Kazimierskiego seminarium z prawa rzymskiego dokonał 
JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Kierow-
nik Katedry Prawa Rzymskiego KUL – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, 
który przywitał wszystkich uczestników konferencji wyrażając ogromną ra-
dość z przybycia reprezentantów tak wielu ośrodków akademickich. Ksiądz 
Rektor podkreślił interdyscyplinarny charakter sympozjum, którego temat 
pozwalał na wieloaspektową dyskusję skoncentrowaną nie tylko wokół utwo-
rów literackich, powstałych w okresie od starożytności do czasów współ-
czesnych i zawierających różnorakie odniesienia do prawa rzymskiego, ale 
otwierającą także możliwość przeprowadzenia analizy wybranych tekstów 
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prawnych pod kątem ich „poetyckości”. W założeniu miało to przyczynić się 
do pogłębienia wiedzy uczestników sympozjum na temat procesów ewolucji 
i recepcji prawa rzymskiego na przestrzeni wieków.

Pierwsza sesja seminarium, której przewodniczył prof. dr hab. Janusz Son-
del (UJ), została zainaugurowana wystąpieniem prof. dra hab. Jana Zabłockie-
go (UKSW), Ennius o ‚manum conserere’. W dalszej kolejności prelegentkami 
były: dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, z referatem pt. Orbitas omni 
fugienda nisu... Rozważania Publiusza Papiniusza Stacjusza o rodzinie rzymskiej 
oraz dr Paulina Święcicka (UJ) – ‘Suum cuique’ is our Roman justice (Shakesp. 
Tit. AnDr. 1.1.284) – William Shakespeare, Heiner Müller i rzymskie fundamenta.

Kolejnym punktem programu pierwszej sesji seminarium było wystą-
pienie mgra Łukasza Korporowicza (UŁ), które dotyczyło doktorów prawa 
w dwóch angielskich komediach epoki renesansu. Autor zaznaczył, że w epo-
ce angielskiego renesansu teatr był jedną z najpopularniejszych form rozryw-
ki. Autorzy sztuk teatralnych często odwoływali się do problematyki praw-
nej. W dwóch komediach tego okresu – Kupcu Weneckim W. Shakespeare’a 
oraz Epicoene, or the Silent Woman B. Jonsona – odnaleźć można odwołania 
do działalności doktorów prawa. Przedstawienie ich, według autora referatu, 
stanowi ciekawą ilustrację sposobu postrzegania przedstawicieli tej profesji 
w XVI i XVII-wiecznej Anglii.

Dr Elżbieta Loska (UKSW) omówiła zagadnienie głównego skarbca Rzy-
mu ulokowanego w świątyni Saturna, w którym przechowywane były za-
równo materialne dobra ludu rzymskiego, jak i teksty ustaw oraz ich projek-
ty, a także senatus consulta oraz insygnia wojskowe. Autorka zaznaczyła, że 
wybór świątyni Saturna na siedzibę aerarium oprócz wymiaru praktycznego 
mogło mieć także charakter symboliczny, związany z rolą przypisywaną 
owemu bóstwu w mitologii. Na zakończenie pierwszej sesji wystąpiła dr 
Agata Łuka (KUL) z referatem Inque meo nullum carmine crimen erit. Owidiusza 
konflikt z prawem.

Drugiej sesji przewodniczyła dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL; 
jako pierwszy wystąpił dr hab. Jarosław Rominkiewicz, prof. UWr, który 
dokonał analizy epigramatów Marcjalisa odnoszących się do problematy-
ki plagiatu. Autor podkreślił, że epigramaty te należy odczytywać przede 
wszystkim jako protest przeciwko kradzieży poetyckiej tożsamości. Prawo 
rzymskie nie chroniło twórców przed plagiatem. Autor zauważył, że przy-
właszczanie sobie cudzych utworów było uznawane za kradzież, ale jedynie 
w sensie metaforycznym. Plagiat bowiem nie mieścił się w rzymskiej koncep-
cji furtum jako deliktu prawa cywilnego, ponieważ brakowało tu elementu 
przedmiotowego kradzieży, którym była contrectatio rei.

W dalszej kolejności wystąpili: dr hab. Piotr Niczyporuk, prof. UwB, oma-
wiający zagadnienie bankierów rzymskich u Liwiusza; prof. dr hab. Marek 
Kuryłowicz (UMCS) z wystąpieniem pt. Poeta rzymski na cmentarnych ścieżkach 
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– między prawem a obyczajami; dr Ewa Gajda (UMK), która omówiła problem 
prawny credo Justyniana I w poezji bizantyńskiej; mgr Joanna Skwara (Uni-
wersytet w Zürichu) przedstawiła temat Bajkowe vocanda – o wpływie tematyki 
prawniczej na budowę i narrację bajek Fedrusa; dr Dobromiła Nowicka (UWr) 
wystąpiła z referatem pt. Kilka słów o granicach wolności słowa poety w staro-
żytnym Rzymie; natomiast dr Dorota Stolarek (KUL) – Verus amor contra legem 
Iuliam de adulteriis.

Następnie O tym, jak Plaut nie pisał o cenzorach opowiedziała dr hab. Anna 
Tarwacka (UKSW). Autorka podkreśliła, że Plaut nie wymienił cenzorów 
w żadnej z zachowanych komedii, ale świetnie wykorzystał komediowy po-
tencjał tej magistratury, nie unikając przy tym odwołań do bieżących wyda-
rzeń politycznych. Jak zauważyła autorka, w jego sztukach oprócz wyraźnych 
aluzji do edyktów cenzorskich dotyczących zbytku są również wzmianki 
o instytucjach prawnych związanych z kompetencjami cenzorów. Bohatero-
wie mówią o cenzusie i składaniu deklaracji majątkowej pomocnikom cen-
zorów przyjmującym oświadczenia obywateli, czy też o przeglądzie centurii 
jeźdźców.

Drugą sesję zakończyło wystąpienie dra Jerzego Krzynówka (UW) na 
temat: ‘Vitaque mancipio nulli datur’ filozoficzne i poetyckie odniesienia do man-
cipium w rzymskiej poezji oraz mgr Aleksandry Kaczmarczyk (UWr) – Poezja 
w ‘Quaestiones’ Roffredusa Beneventanusa.

Obradom w trzeciej sesji seminarium przewodniczył prof. dr hab. Ma-
rek Kuryłowicz. Pierwszą prelegentką w tej sesji była dr Renata Kamińska 
(UKSW), która omówiła Dopuszczalność immisji w stosunkach sąsiedzkich staro-
żytnych Rzymian. W treści swojego wystąpienia autorka wyjaśniła czym były 
immisje, podkreśliła, że pomimo tego, iż w prawie rzymskim nie istniała ich 
definicja, to sama istota tego zjawiska była doskonale znana. Prawo rzymskie 
nie przewidywało kategorycznego zakazu immisji, co w sposób oczywisty 
wynikało z samej istoty sąsiedztwa nieruchomości. Ponadto autorka zazna-
czyła, że dopóki oddziaływanie na cudzy grunt nie powodowało dla niego 
szkody, a przede wszystkim, jeżeli wynikało ono z normalnego i naturalnego 
korzystania z nieruchomości, takie działanie nie uważano za immisję, a tym 
samym nie było ono zabronione.

Kolejnym prelegentem był dr Piotr Kołodko (UwB), który przedstawił 
referat dotyczący obrazu kwestury w wybranych źródłach literackich. Na-
stępnie wystąpił dr Przemysław Kubiak (UŁ) z referatem Czyn Patroklosa 
a rzymskie prawo karne.

Kolejnym punktem programu seminarium było wystąpienie mgr Izabeli 
Leraczyk (KUL), która przedstawiła referat Gwiezdne wojny – rzymskie traktaty 
według Maniliusza. Autorka dokonała analizy poematu dydaktycznego Marka 
Maniliusza, pt. Astronomica. Podkreśliła, że zawarta w tym poemacie budowa 
wszechświata służy również do ukazania, jak w czasach pryncypatu wyglą-
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dały relacje Rzymian z innymi ludami. W treści swojego wystąpienia autorka 
zwróciła uwagę, że Maniliusz opisując umowy pomiędzy gwiazdami używa 
do tego rzymskich rodzajów traktatów, takich jak foedus, hospitium czy societas, 
stwierdzając ostatecznie, że wszystkie umowy pomiędzy ciałami niebieskimi 
są krótkotrwałe, ponieważ są one swoimi naturalnymi i wiecznymi wrogami.

W dalszej części trzeciej sesji seminarium wystąpili: dr Krzysztof Szczy-
gielski (UwB), który podzielił się spostrzeżeniami dotyczącymi prawa rzym-
skiego w twórczości Adama Mickiewicza; mgr Michał Burtowy (UG), który 
wygłosił referat: Władysław Broniewski wobec prawa rzymskiego; dr Maciej Jońca 
(KUL), który przedstawił referat pt. ‘Prawo rzymskie przestało istnieć’: od poetyc-
kiego toposu do świadomości zbiorowej. Sesję zakończyło wystąpienie dr Anny 
Kosińskej (KUL) na temat prawnej ochrony szczególnego utworu poetyckie-
go, jakim jest hymn narodowy, jego charakterystyki i funkcji.

Słowo podsumowania wygłosił ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński. Podzię-
kował wszystkim za owocne obrady i aktywne uczestnictwo w dyskusjach 
oraz zaprosił na kolejne Kazimierskie seminarium z prawa rzymskiego, któ-
rego tematem będzie Sztuka w prawie, prawo w sztuce.

Tematyka zaprezentowanych podczas sympozjum referatów nie tylko 
w pełni objęła jego cele, ale także z uwagi na różnorodność i szeroki zakres 
tematyczny była przedmiotem licznych dyskusji, tych przewidzianych w pro-
gramie seminarium i tych kuluarowych. Tak bogate interpretacje tematu 
w przedstawionych wystąpieniach mogą stać się inspiracją do podjęcia no-
wych kierunków szczegółowych badań.

1Irmina Weronika Stodulska*

* Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.1



Obywatel w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości UE 
Konferencja naukowo-szkoleniowa 
Warszawa, 16 października 2013 r.

W dniu 16 października 2013 r. odbyła się w Warszawie Konferencja 
naukowo-szkoleniowa pt. Obywatel w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości UE. Konferencja, zorganizowana w ramach obchodów Eu-
ropejskiego Roku Obywateli (ERO), miała na celu przybliżenie praw przy-
sługujących obywatelom Unii Europejskiej. Organizatorami wydarzenia było 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Instytut Europeistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Uroczystego otwarcia, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych Bar-
tłomieja Sienkiewicza, dokonał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych, Piotr Stachańczyk. W wystąpieniu podkreślił, iż promocja 
wiedzy o prawach wynikających z obywatelstwa UE ma istotne znaczenie 
w dwóch wymiarach. Po pierwsze, wpływa na komfort poszczególnych oby-
wateli umożliwiając im korzystanie z nadanych im uprawnień. Po drugie, 
świadome korzystanie z praw przysługujących obywatelom wpływa na wizję 
przyszłej UE.

Następnie głos zabrali: Zastępca Dyrektora w Departamencie Współpracy 
Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych, Anna Tulej oraz Dyrektor Instytutu Europeistyki Uniwersytetu War-
szawskiego, prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk. Prelegenci zgodnie 
podkreślili, jak wielkie znaczenie ma dla obywateli UE swoboda przepływu 
osób oraz prawo do przedłożenia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, 
dzięki której obywatele UE mogą czynnie wpływać na proces tworzenia pra-
wa unijnego. Prof. Wojtaszczyk jednocześnie wyraził głębokie zadowolenie, 
że doszło do zorganizowania niniejszej konferencji, która gromadzi zarówno 
teoretyków, jak i praktyków prawa.

Debata podzielona została na dwa panele – Prawa obywateli Unii Europej-
skiej oraz Obywatel w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE.

Panel pierwszy rozpoczął się od referatu wprowadzającego w problema-
tykę, wygłoszonego przez dr Martę Witkowską (UW). Wystąpienie miało na 
celu przede wszystkim odpowiedzieć na pytania, czy o nadanie obywatelstwa 
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UE należy ubiegać się w sposób szczególny oraz jakie korzyści i obowiązki 
wynikają z posiadania obywatelstwa UE. Wykazano, że obywatel UE to każdy 
obywatel państwa członkowskiego UE, a obywatelstwo w praktyce oznacza 
wyłącznie uprawnienia. Dzieje się tak, gdyż prawo unijne nie przewiduje 
obowiązków charakterystycznych dla krajowego porządku prawnego. Pre-
legentka zaznaczyła, iż unormowanie kwestii korzystania przez obywateli 
państw członkowskich z obywatelstwa UE zdjęło pewne bariery przestrzen-
ne. Spowodowało rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego 
uprawnień osób fizycznych. Stało się podstawą praw wszystkich obywateli 
UE niezależnie od ich aktywności ekonomicznej. W wystąpieniu podkreślono 
także, że obywatelstwo UE to dodanie do praw ekonomicznych i socjalnych 
przysługujących podmiotom działającym na terytorium państw członkow-
skich UE praw o charakterze politycznym i obywatelskim.

Kolejna prelegentka – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Polsce – dr Ewa Synowiec swoje wystąpienie pt. Najważniejsze działania 
Komisji Europejskiej w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli rozpoczęła 
od przywołania hasła Europejskiego Roku Obywateli: Chodzi o Europę, chodzi 
o Ciebie. Podkreśliła tym samym, że to od świadomych, czynnie uczestniczą-
cych obywateli UE zależy przyszły jej kształt. Przypomniała, że obywatelstwo 
UE to główny element unii politycznej zapewniający cały pakiet praw oby-
watelom UE. Istotnym punktem wystąpienia było odwołanie się do danych 
statystycznych dotyczących tej instytucji (prawie połowa obywateli twierdzi, 
że „nie są wystarczająco poinformowani o swoich prawach”). Dane te, według 
dr Synowiec, należałoby wykorzystać szczególnie teraz, w momencie gdy UE 
stoi na rozdrożu i istnieje obawa, że obecna współpraca może przerodzić się 
we współpracę międzynarodową. Wizerunek Unii znacznie poprawiłoby np. 
usunięcie przeszkód stawianych na rynku pracy, uproszczenie dokumentacji 
czy ochrona najsłabszych, w tym osób niepełnosprawnych. W kontekście ob-
chodów Europejskiego Roku Obywateli, dr Synowiec postawiła pytanie, czy 
obywatel mimo przysługujących mu praw w sposób wystarczający angażuje 
się w debatę dotyczącą kształtu przyszłej Unii Europejskiej. Jako reprezentant 
Przedstawicielstwa KE w Polsce przytoczyła aktualne inicjatywy podejmo-
wane przez Przedstawicielstwo, tj. zapewnianie efektywnego przepływu 
informacji między KE a państwem członkowskim, czy inicjowanie kampanii 
oraz akcji informacyjno-edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, ta-
kich jak np. EuroFerie2013 w Krynicy-Zdroju, Białce Tatrzańskiej czy Ustro-
niu, mających na celu przybliżenie założeń Europejskiego Roku Obywateli. 
Świadomość tego, jakie prawa przysługują nam jako obywatelom UE, ma 
zasadnicze znaczenie dla wykorzystywania możliwości, jakie oferuje Unia. 
W wystąpieniu podkreślono, iż wiele osób zbyt mało wie o swoich prawach, 
by móc swobodnie z nich korzystać.
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Kolejna prelegentka, Anna Petrów (MSW), w wystąpieniu zatytułowanym 
Europejska Inicjatywa Obywatelska jako nowy instrument uczestnictwa w życiu 
publicznym UE, przedstawiła procedury i warunki wymagane do przedło-
żenia europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Obywatele UE mają możliwość 
zgłaszania propozycji obywatelskich od 1 kwietnia 2012 r. Jest to narzędzie 
pionierskie, pierwszy na świecie instrument ponadnarodowego uczestnictwa 
obywatelskiego, którego ideą jest zagwarantowanie każdemu obywatelowi 
UE wpływu na stanowienie prawa wtórnego. Ważnym punktem było zana-
lizowanie kilku z trwających obecnie inicjatyw, których szerokie spektrum 
świadczy o tym, że obywatele dostrzegają potrzebę doprecyzowania lub 
zmian prawa unijnego. Prelegentka wyraziła nadzieję, iż aktywizacja oby-
wateli i zaangażowanie ich w sprawy europejskie pozytywnie wpłynie na 
budowanie poczucia jedności europejskiej poprzez wspólne interesy i cele.

Następnie głos powtórnie zabrała moderatorka pierwszego panelu, 
dr Marta Witkowska, która tym razem odniosła się do Praw obywateli UE 
związanych z partycypacją polityczną. Prelegentka poddała analizie obecnie 
istniejące prawa obywatelskie o charakterze politycznym funkcjonujące w UE, 
takie jak np. wybory do Parlamentu Europejskiego, w tym uczestnictwo czyn-
ne i bierne w wyborach municypalnych państwa zamieszkania, współudział 
w kształtowaniu treści polityki UE (dialog społeczny, lobbing, konsultacje 
i dialog obywatelski czy transnarodowe federacje partii politycznych) oraz 
wspomniała, jak jej poprzedniczka, o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej.

Ostatnim wystąpieniem pierwszego panelu był referat dr Jadwigi Nadol-
skiej (UW), pt. Prawa obywateli UE na rynku pracy. Prelegentka odniosła się do 
dwóch podstawowych kwestii, tj. ochrony praw pracowniczych oraz swobo-
dy przemieszczania się pracowników na rynkach pracy UE i EOG. Regulacje 
dotyczące stosunku pracy czy ochrony pracy przedstawiła na podstawie 
konkretnych przykładów. W wystąpieniu wspomniano także o procedurach 
uznawania kwalifikacji zawodowych oraz o koordynacji systemów zabez-
pieczenia społecznego. Słusznie zauważono, że pomimo rozbudowanych 
w prawie pierwotnym i wtórnym regulacji w zakresie swobody przepływu 
pracowników, obywatele UE, którzy chcą podjąć pracę na terenie innego 
państwa członkowskiego, wciąż napotykają na liczne przeszkody w korzy-
staniu ze swoich praw.

Problematyka drugiego panelu oscylowała wokół tematu Obywatel w prze-
strzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE. Pierwszy referat, zaty-
tułowany Obywatelstwo europejskie w kontekście europejskiej polityki imigracyj-
nej, wygłosiła dr Jolanta Szymańska (UW). Celem wystąpienia była analiza 
obywatelstwa europejskiego jako instrumentu polityki integracyjnej wobec 
migrantów w Unii Europejskiej. Podjęta została także próba zdiagnozowa-
nia ekskluzywności konstrukcji unijnego obywatelstwa poprzez dokonanie 
porównania praw przysługujących obywatelom państw trzecich legalnie 



248 Sprawozdania

przebywających na terytorium państw członkowskich z prawami przynależ-
nymi jednostkom na mocy obywatelstwa UE. Prześledzono również ewolucję 
oraz potencjał dalszego rozwoju koncepcji zakładających wykorzystywanie 
obywatelstwa UE do celów integracji.

Następnie głos ponownie zabrała Anna Petrów, omawiając kwestię Swo-
bodnego przepływu osób wraz z jego ograniczeniami. Podkreśliła, że prawo swo-
bodnego przemieszczania się początkowo dotyczyło jedynie pracowników 
unijnych; Traktat z Maastricht natomiast rozszerzył tę swobodę na wszystkich 
obywateli w celach innych niż tylko praca czy studia (odrywając swobodę 
przemieszczania się od konieczności wystąpienia czynnika ekonomicznego). 
Prelegentka przypomniała, iż prawo pierwotne nadaje swobodę przepły-
wu osób tylko obywatelom UE, prawo wtórne natomiast rozszerza katalog 
praw na członków ich rodzin1. W referacie podkreślono korzyści płynące ze 
swobody przepływu osób, w tym przede wszystkim korzyści ekonomiczne 
dla całej Unii wynikające z faktu, iż zwiększona mobilność wewnątrz UE to 
cenny element rynku pracy.

Jako ostatni referat pt. Walka z terroryzmem a prawa obywatelskie, przedstawił 
dr Piotr Wawrzyk (UW). Podkreślił on, że walka z tym zjawiskiem w XXI w. 
wydaje się być szczególnie trudna, a stosowane przy tym środki mogą budzić 
wątpliwości z punktu widzenia praw obywatelskich. Za podstawowe pro-
blemy prelegent uznał kwestię inwigilacji osobistej, kontroli korespondencji, 
zatrzymania oraz przesłuchiwania. W wystąpieniu postawił wiele pytań, na 
które brak jest jednoznacznej odpowiedzi, np. jak szczegółowa powinna być 
inwigilacja, czy można kontrolować całą korespondencję, jakie środki mogą 
być stosowane podczas przesłuchań osób podejrzanych. Odpowiedź na te 
pytania jest bardzo trudna, gdyż z jednej strony należy skutecznie walczyć 
z terroryzmem, z drugiej zaś należy pamiętać, by stosując powyższe środki 
respektować prawa obywatelskie.

Na zakończenie dr Jolanta Szymańska podsumowując odniosła się raz 
jeszcze do polityki migracyjnej. Prelegentka przyjęła stanowisko, iż polityka 
migracyjna nie może być traktowana w kategoriach narodowych, gdyż jest 
to kwestia, która powinna być rozpatrywana w zdecydowanie szerszej per-
spektywie (podział na obywateli UE i nie obywateli).

Obrady zakończyły się podsumowującą całość spotkania dyskusją, w któ-
rej głos zabrali prelegenci pierwszego i drugiego panelu oraz uczestnicy 
konferencji. Szeroki udział pracowników naukowych oraz przedstawicieli ad-

1 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się 
i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 
i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG.
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ministracji rządowej specjalizujących się w danej tematyce, a także ożywiona 
dyskusja potwierdziły trafność pomysłu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Instytutu Europeistyki UW, aby zorganizować takie spotkanie naukowe. 
W imieniu organizatorów Anna Tulej podziękowała prelegentom i uczestni-
kom konferencji oraz zachęciła do udziału w serii warsztatów zorganizowa-
nych przez MSW i IE UW, mających na celu lepsze zrozumienie praktycznych 
aspektów obywatelstwa UE.

Podczas konferencji zwrócono uwagę na wiele istotnych kwestii wynika-
jących z obywatelstwa UE. Przede wszystkim podkreślono, iż dzięki obywa-
telstwu UE – które nie zastępuje obywatelstwa krajowego, lecz je uzupełnia 
– wszyscy obywatele państw członkowskich UE mają pakiet praw dodatko-
wych, z których mogą korzystać. Niniejsza konferencja była doskonałą okazją, 
by o tych uprawnieniach przypomnieć.

2Justyna Gileta*

* Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.2





Działalność gospodarcza na obszarach 
chronionych 
III Krajowa konferencja naukowa Sieci Zrównoważonego 
Rozwoju 
Lublin, 18-19 listopada 2013 r.

W dniach 18-19 listopada 2013 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła 
się Krajowa konferencja naukowa zatytułowana Działalność gospodarcza na 
obszarach chronionych.

Była to już trzecia z kolei konferencja naukowa zorganizowana w ramach 
podpisanego dnia 10 grudnia 2012 r. międzyuczelnianego porozumienia 
o współpracy w ramach umowy sieci naukowej Polska sieć naukowa – Bada-
nia naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju. Dwie 
pierwsze konferencje odbyły się w 2012 i 2013 r. w Białymstoku. W skład 
sieci, oprócz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, weszły 
również Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet w Bia-
łymstoku. Sieć powstała w oparciu o dotychczasową współpracę między 
tymi ośrodkami naukowymi. Podejmowana w ramach sieci współpraca na-
ukowobadawcza obejmuje przede wszystkim szeroko rozumiane dyscypliny 
z zakresu nauk prawnych, głównie prawa ochrony środowiska, prawa admi-
nistracyjnego, nauki administracji publicznej oraz międzynarodowego prawa 
rozwoju. Przedmiotem działania sieci są natomiast badania naukowe i prace 
rozwojowe z zakresu realizacji zrównoważonego rozwoju, służące integracji 
i aktywizacji środowiska naukowego i podmiotów stosujących, jak również 
wykonujących prawo, w celu zapewnienia skutecznego wdrażania zrówno-
ważonego rozwoju w Polsce, a przede wszystkim na obszarach województwa 
lubelskiego, podlaskiego i kujawskopomorskiego.

Konferencja zorganizowana została przez pracowników Katedry Admini-
stracyjnego Prawa Gospodarczego oraz Katedry Prawa Zarządzania Środowi-
skiem KUL. Merytoryczna sfera konferencji powierzona została komitetowi 
naukowemu w skład którego weszli: dr hab. E.K. Czech, prof. UwB, prof. dr 
hab. C. Kosikowski, prof. dr hab. B. Rakoczy, dr hab. M. Rudnicki, prof. KUL 
oraz dr hab. A. Skóra, prof. UMK. Z kolei komitet organizacyjny utworzyli: 
dr hab. M. Pyter, prof. KUL (przewodnicząca), ks. dr hab. T. Stanisławski, 
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dr A. Haładyj, dr M. Domagała, dr M. Ganczar, dr M. Kisała oraz mgr J. Trze-
wik (sekretarz).

W konferencji udział wzięło około 50 uczestników reprezentujących osiem 
ośrodków naukowych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Szczeciński, 
Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Leona Koź-
mińskiego w Warszawie), dwa instytuty (Instytut Nauk Prawnych Polskiej 
Akademii Nauk oraz Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa), 
a także przedstawiciele urzędów centralnych (Ministerstwa Środowiska oraz 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) oraz instytucji otoczenia biznesu 
(Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny).

Problematykę obrad, zgodnie z tytułem konferencji, stanowiły szeroko 
rozumiane zagadnienia związane z działalnością gospodarczą na obsza-
rach chronionych. Jak zostało to podkreślone przez samych organizatorów, 
tworzenie obszarowych form ochrony przyrody w powszechnym odbio-
rze społecznym wiąże się z ograniczeniem czy wręcz brakiem możliwości 
prowadzenia działalności gospodarczej, budząc tym samym naturalny opór 
społeczeństwa, a zwłaszcza społeczności lokalnych mogących potencjalnie 
odczuwać bezpośrednie skutki tworzenia form ochrony przyrody. Świadczą 
o tym szczególnie widoczne sprzeciwy samorządów lokalnych związane 
chociażby z próbami tworzenia nowych parków narodowych. Za przyczynę 
tego oporu społecznego uznaje się funkcjonujący w świadomości społecznej 
pogląd, jakoby na obszarach chronionych dominującą rolę przyznawano ce-
lom ochronnym, kosztem rozwoju społeczno-gospodarczego. Równocześnie 
dostrzegalne są jednak także pewne niedostatki w zakresie rozwoju sfery 
kompensowania utraconych korzyści lokalnych przedsiębiorców i społecz-
ności, a w szczególności brak koncepcji rozwoju dopuszczalnych kierunków 
inwestowania (działalności gospodarczej).

Negatywne emocje pojawiają się jednak nawet w razie tworzenia obsza-
rów Natura 2000, pomimo że ta forma ochrony przyrody – służąc realizacji 
zasady zrównoważonego rozwoju – w najszerszym zakresie dopuszcza moż-
liwość prowadzenia działalności gospodarczej (pod warunkiem spełnienia 
określonych prawem wymogów). Mimo to, tworzenie tych obszarów uzna-
wane jest za kolejne ograniczenie swobody podejmowania, jak i prowadzenia 
działalności gospodarczej.

Zatem niewiedza społeczeństwa, wynikająca z niewystarczających dzia-
łań informacyjnych władz publicznych na przestrzeni minionych lat oraz 
skomplikowane procedury utrudniające – zdaniem inwestorów – realizowa-
nie przedsięwzięć czy prowadzenie działalności gospodarczej, komplikują 
w efekcie wizerunek inwestowania, prowadzenia działalności gospodarczej 
i tworzenia miejsc pracy na obszarach chronionych. Z tego też względu nad-
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rzędnym celem konferencji ustanowiono konieczność dokonania analizy obo-
wiązujących podstaw prawnych i w efekcie określenie warunków umożli-
wiających prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach chronionych 
oraz możliwości wykorzystania ich potencjału w działalności gospodarczej.

Obrady konferencji podzielone zostały na sesje.
W ramach sesji inauguracyjnej powitania uczestników oraz otwarcia ob-

rad dokonali: ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, dziekan Wydziału Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz dr hab. Rafał Biskup, adiunkt 
w Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL. Wskazali oni na 
aktualność podejmowanej w ramach obrad problematyki, wyrażając rów-
nocześnie nadzieję na obrady owocne i bogate w ciekawe spostrzeżenia czy 
postulaty na przyszłość.

Otwierającym obrady sesji pierwszej wystąpieniem był wygłoszony przez 
prof. dra hab. Aleksandra Lipińskiego (UŚ) referat Roboty geologiczne i wy-
dobywanie kopalin na obszarach chronionych. Przeprowadzona w jego ramach 
analiza przepisów ujawniła ogromne rozproszenie regulacji wyznaczających 
prawny reżim dotyczący tzw. obszarów ochronnych, w tym istotne trudności 
związane z niejednolitą i niejednoznaczną terminologią określającą istotę 
obowiązujących ograniczeń (zakazów) oraz ich przestrzenny zasięg, a w kon-
sekwencji konieczność podjęcia dalszych badań nad tym tematem, zmierza-
jących zwłaszcza do stworzenia kryteriów pozwalających na ustalenie, kto 
i wedle jakich przesłanek miałby rozstrzygać o priorytetach sygnalizowanych 
celów publicznych. Następnie swój referat zatytułowany Odstępstwa od zakazu 
realizacji inwestycji mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 
2000 w orzecznictwie ETS wygłosiła dr Magdalena Michalak (USz). Z przedsta-
wionych w nim rozważań płynie wniosek, że ochrona terenów Natura 2000 
wymaga wprawdzie przeprowadzania odpowiedniej oceny realizowanych 
planów i przedsięwzięć, jednakże nie powinna ona całkowicie ich blokować 
i uniemożliwiać ich podejmowanie. Z kolei przedmiot wystąpienia mgr Kingi 
Handzel-Urbańczyk (USz) stanowiła ogólna Problematyka swobody działalno-
ści gospodarczej w świetle regulacji związanych z Europejską Siecią Ekologiczną 
Natura 2000. W tej części obrad referat wygłosiła również dr Anna Haładyj 
(KUL). Zaprezentowane w wystąpieniu rozważania, zatytułowane Zawartość 
„oceny wstępnej” jako elementu oceny habitatowej, w całości poświęcone zosta-
ły stanowiącym ostatnio szczególny przedmiot zainteresowania doktryny 
szczegółowym aspektom procedury oceny oddziaływania na środowisko 
w przypadku obszarów Natura 20001.

1 Zob. chociażby A. Habuda, Obszary Natura 2000, Warszawa 2013, czy E. Czech, M. Kro-
piewnicka, Przegląd stanowisk judykatury w zakresie funkcjonowania decyzji środowiskowych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000, [w:] M. Górski, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus 
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Dyskusje prowadzone w ramach drugiej sesji naukowej zapoczątkował 
dr Adam Habuda (Instytut Nauk Prawnych PAN) prezentując Prawne instru-
menty reglamentacji działalności gospodarczej na obszarach chronionych. Rozważa-
nia te ukazały specyfikę obszarów Natura 2000 w odniesieniu do starszych, 
„tradycyjnych” form ochrony przyrody, zwłaszcza pod kątem dopuszczalno-
ści gospodarowania w ich obrębie, co zdaniem prelegenta ma związek z tym, 
że poszczególne obszary Natura 2000 różnią się pod względem potrzebnych 
dla ochrony ograniczeń. Następnie swoje wystąpienie zatytułowane Zna-
czenie dyrektywy języka specjalistycznego w odkodowywaniu normy prawnej (na 
przykładzie ograniczeń obowiązujących na obszarach specjalnych o charakterze eko-
logicznym) zaprezentował przedstawiciel administracji rządowej wykonu-
jącej zadania z zakresu ochrony środowiska – Michał Borowiak (Generalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska). Wspomagając się doświadczeniami pracy 
zawodowej oraz opierając na przeprowadzonej wykładni przykładowych 
przepisów, dokonał on wstępnej oceny znaczenia dyrektywy języka specja-
listycznego dla praktyki interpretacyjnej organów administracji oraz sądów 
administracyjnych na przykładzie ograniczeń obowiązujących na obszarach 
podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. W tej 
części obrad wybrane aktualne zagadnienia z zakresu gospodarowania na 
obszarach chronionych omówili również pracownicy Katedry Administra-
cyjnego Prawa Gospodarczego KUL. W pierwszej kolejności dr hab. Rafał Bi-
skup swoje rozważania poświęcił niezwykle żywotnej ostatnio problematyce 
leśnej2 w wystąpieniu zatytułowanym Formy organizacyjno-prawne działalności 
leśnej w obszarach chronionych. Następnie zaś dr Małgorzata Ganczar w refe-
racie O wpisie do rejestru działalności regulowanej na przykładzie biogazowni jako 
formie reglamentacji działalności gospodarczej przedstawiła zagadnienie regla-
mentacji działalności gospodarczej na przykładzie biogazowni, podkreślając 
znaczenie wymogów formalnych dla prowadzenia działalności gospodarczej 
w tejże formie.

Trzecia sesja obrad w całości poświęcona została problematyce ograni-
czenia swobody działalności gospodarczej w oparciu o wybrane przepisy 
prawne rangi ustawowej. Tę część rozważań rozpoczął referat dr Anny Fogel 
(Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa), Ograniczanie możliwości 
inwestowania a ochrona walorów krajobrazowych obszarów chronionych na przykła-
dzie inwestycji w energię odnawialną. Przedstawiał on zarys analizy skuteczności 
prawnych uwarunkowań ochrony krajobrazu w procesie inwestycyjnym 
na przykładzie inwestycji związanych z energetyką odnawialną. Następnie 
dr Tomasz Sienkiewicz (KUL) przedstawił wystąpienie zatytułowane Układ 

(red.), Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, 
Stare Babice–Siedlce 2012.

2 Zob. chociażby B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa leśnego, Warszawa 2011.
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urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków jako forma ochrony przyrody, w ra-
mach którego zwrócił uwagę na normatywny wpływ, jaki wywiera wpis do 
rejestru zabytków układu urbanistycznego na ochronę przyrody, ukazując 
w szczególności fakt ograniczenia możliwości realizacji praw właściciela 
nieruchomości, gdy obiekt ten położony jest w granicach tego wpisu. Trzeci 
z kolei referat wygłosił dr Piotr Zacharczuk (KUL) omawiając zagadnienie: 
Działalność gospodarcza na obszarze chronionego krajobrazu na przykładzie Po-
łudniowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zamykający tę część 
obrad referat przedstawił mgr Jacek Trzewik (KUL), który skoncentrował 
się na charakterystyce zagadnienia: Park kulturowy jako forma ograniczenia 
działalności gospodarczej.

Kolejna sesja plenarna swoim zakresem objęła spektrum zagadnień do-
tyczących teoretycznych, jak i praktycznych aspektów zrównoważonego 
rozwoju. Najpierw dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW w Bydgoszczy, 
zaprezentował referat na temat Koncepcja zrównoważonego rozwoju a prowa-
dzenie działalności gospodarczej na obszarach chronionych. Następnie dr hab. 
Grzegorz Dobrowolski (UŚ) w swoim wystąpieniu na temat Zasada zrówno-
ważonego rozwoju w orzecznictwie sądów administracyjnych scharakteryzował 
zasadę zrównoważonego rozwoju, przedstawiając ją jako zasadę ustrojową 
o charakterze dyrektywalnym, wiążącą organy państwa w zakresie wykładni 
przepisów prawa materialnego i procesowego. W dalszej części obrad kata-
log uwag w zakresie oddziaływania koncepcji zrównoważonego rozwoju 
na sposób prowadzenia działalności gospodarczej przedstawiła dr Joanna 
Kielin-Maziarz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) w prezen-
tacji zatytułowanej Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako środek kształtujący 
sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Referatem zamykającym ten dzień 
obrad było wystąpienie Małgorzaty Gałczyńskiej, przedstawicielki Funda-
cji Rozwoju Lubelszczyzny, na temat Idei współpracy w ramach Partnerstwa 
Naturowego w województwie lubelskim, w ramach którego przedstawiła ona 
koncepcję funkcjonowania partnerstwa naturowego związanego z energetyką 
odnawialną na obszarze województwa lubelskiego, realizowanego w ramach 
projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska „Natura i Gospodarka”.

Z punktu widzenia przyjętych celów organizowanej konferencji szczegól-
ne znaczenie należy przyznać prowadzonemu w ramach drugiego dnia obrad 
panelowi dyskusyjnemu Odnawialne źródła energii na obszarach chronionych 
Lubelszczyzny – szanse i zagrożenia. W jego ramach, w pierwszej kolejności 
przeprowadzona została seria wstępnych wystąpień mających podstawowe 
znaczenie dla przyjętej tematyki obrad. Swoje referaty prezentowali kolejno: 
dr Marcin Szewczak (KUL) na temat Rola biogospodarki w kształtowaniu no-
wego sektora gospodarczego – rozważania prawne, dr Michał Domagała (KUL), 
zatytułowany Wsparcie dla OZE w projekcie nowego prawa energetycznego oraz 
Marek Siuciak (Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli) na 
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temat Szanse i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie OZE 
na Lubelszczyźnie – przykład biomasy. W dalszej zaś kolejności miała miejsce 
dyskusja panelowa, w której udział wzięli zaproszeni goście: przedstawiciel 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Krzysztof Czochra, 
przedstawiciel Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Marek Siuciak, 
prezes organizacji ekologicznej Towarzystwo dla Natury i Człowieka, Krzysz-
tof Gorczyca, przedstawiciel przedsiębiorców, Michał Kubecki (Instytut Na 
Rzecz OZE sp. z o.o.) oraz przedstawiciel firmy konsultingowej i niezależny 
ekspert, Robert Szlęzak (Ideopolis sp. z o.o.).

W imieniu organizatorów zamknięcia obrad dokonała dr Anna Haładyj, 
która złożyła równocześnie serdeczne podziękowania wszystkim prelegen-
tom, panelistom, dyskutantom oraz pozostałym uczestnikom, podkreślając 
ich wkład w budowaniu naukowych efektów konferencji. Należy zauważyć, 
że pokłosiem głoszonych referatów oraz prowadzonych w ramach obrad 
dyskursów naukowych ma się stać publikacja zatytułowana Działalność gospo-
darcza na obszarach chronionych, pod redakcją R. Biskupa, M. Pyter, M. Rudnic-
kiego oraz J. Trzewika, której wydanie planowane jest na drugi kwartał 2014 r.

3Jacek Trzewik*

* Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.3



Negocjacje, mediacja i arbitraż – skuteczne 
narzędzia rozwiązywania sporów w obrocie 
gospodarczym? 
Międzynarodowa konferencja naukowa połączona z inauguracją 
działalności Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka” 
Lublin, 27-28 listopada 2013 r.

W dniu 28 listopada 2013 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i 
Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się 
międzynarodowa konferencja naukowa pt. Negocjacje, mediacja i arbitraż – sku-
teczne narzędzia rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym? Analiza prawno-
-porównawcza i kierunki zmian, połączona z inauguracją działalności Centrum 
Badań ADR „Prawo i Gospodarka”, która miała miejsce 27 listopada 2013 r. 
w budynku Collegium Iuridicum. Konferencja została zorganizowana przy 
udziale Katedry Negocjacji i Mediacji KUL, Centrum Badań ADR „Prawo i 
Gospodarka” oraz Fundacji Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”. 
Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Gospodarki, Mini-
sterstwo Sprawiedliwości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 
Marszałek Województwa Lubelskiego. Patronat Merytoryczny zapewniła 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Naczelna Rada Adwokacka, 
Krajowa Izba Radców Prawnych oraz PARP. Konferencja została ponadto 
objęta patronatem medialnym przez Wydawnictwo C.H. BECK, Wirtualny 
Nowy Przemysł, Radio Lublin oraz TVP Lublin.

Uroczystości związane z inauguracją działalności Centrum Badań ADR 
„Prawo i Gospodarka” oraz otwarciem międzynarodowej konferencji na-
ukowej odbyły się przy udziale przedstawicieli władz uniwersyteckich, Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Gospodarki, władz samorządo-
wych, a także Najwyższej Izby Kontroli. Wykład inauguracyjny pt. Dialog z 
instytucją kontrolowaną z perspektywy Najwyższej Izby Kontroli wygłosił Prezes 
NIK, Krzysztof Kwiatkowski. Następnie przeprowadzona została debata, 
której problematykę skoncentrowano na odpowiedzi na pytanie: Mediacja 
obowiązkowa czy dobrowolna? Uczestnikami debaty byli m.in.: dr hab. Da-
riusz Dudek (prof. KUL), Maciej Bobrowicz (Przewodniczący Rady Centrum 
Mediacji Gospodarczej przy KRRP), Andrzej Zwara (Prezes Naczelnej Rady 
Adwokackiej), Robert Pelewicz (Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu), 
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Adam Czerwiński oraz Rafał Dzyr (Wicedyrektorzy Krajowej Szkoły Są-
downictwa i Prokuratury). W debacie głos zabierali również przedstawiciele 
przedsiębiorców, m.in. Bogdan Dzudzewicz (Dyrektor Wykonawczy PKN 
Orlen S.A.), Grzegorz Piwowar (Wiceprezes Bank PeKao), dr Zenon Pokojski 
(Wiceprezes Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.) oraz Marek Tarnowski 
(Prezes Zarządu Mokate S.A.).

W ramach konferencji przeprowadzona została sesja naukowa, której 
tematyka koncentrowała się na zakresie korzystania z polubownych form roz-
wiązywania sporów w obrocie gospodarczym w wybranych państwach euro-
pejskich. Głos w sesji zabierali m.in. przedstawiciele świata nauki, prezentując 
zastosowanie ADR z perspektywy ukraińskiej – prof. dr hab. Volodymyr Kos-
sak (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie) – Out-of-court processes for the 
resolution of commercial disputes in Ukraine; angielskiej i walijskiej – dr Debbie 
De Girolamo (Queen Mary University of London) – Out-of-court processes for 
the resolution of commercial disputes in England and Wales; włoskiej – Dian Marco 
Solas, LLM (University of Cagliari) – The Italian compulsory mediation model 
in the European perspective: legal and economic implications oraz niemieckiej – 
prof. Horst Eidenmüller (Ludwig Maximilians Universität München) – 
Against False Settlement: Designing Efficient Consumer Rights Enforcement Sys-
tems in Europe. Prelegenci prezentowali rozwiązania z zakresu polubownych 
form rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych, przedstawiając 
jednocześnie rozwiązania prawne obowiązujące i funkcjonujące w wybranych 
systemach prawnych.

Kolejnym punktem konferencji była dyskusja na temat Wyrok sądowy czy 
ugoda? Dlaczego polscy przedsiębiorcy w znikomym stopniu korzystają z polubow-
nych metod rozwiązywania sporów?, w której udział wzięli nie tylko przedsta-
wiciele zawodów prawniczych, czy też nauki, lecz głos zabrali także przed-
stawiciele biznesu, reprezentujący największe polskie przedsiębiorstwa. 
Uczestnikami dyskusji byli m.in. dr Marcin Asłanowicz (radca prawny, Part-
ner w Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.), dr hab. Jacek Widło 
(prof. KUL, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie), Roman Rewald (adwokat, 
Partner Weil, Gotshal & Manges, Członek Rady Dyrektorów Amerykańskiej 
Izby Handlowej w Polsce), adj. prof. Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski (Geor-
getown University) oraz Andrzej Skolmowski (Wiceprezes Grupa Azoty S.A.).

Na zakończenie konferencji naukowej przewidziano sesję plenarną pt. 
Perspektywy i sposoby usprawnienia korzystania z polubownych form rozwiązywania 
sporów w obrocie gospodarczym. W sesji uczestniczyli m.in. Mariusz Haładyj 
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki) wraz z Agnieszką Rękas 
(przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, sędzia Sądu Okręgowego w 
Częstochowie) – Kierunki zmian w zakresie polubownych metod rozwiązywania 
sporów z perspektywy Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości; 
Maciej Bobrowicz (Przewodniczący Rady Centrum Mediacji Gospodarczej 
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przy Krajowej Radzie Radców Prawnych) – Kierunki zmian prawnych w zakresie 
polubownych metod rozwiązywania sporów z perspektywy praktyki prawniczej oraz 
Dariusz Dąbek (Wiceprezes PARP) – Rozwój polubownych form rozwiązywania 
sporów wsparciem dla działalności gospodarczej.

Jako ostatni głos w konferencji zabrał Dyrektor Centrum Badań ADR 
„Prawo i Gospodarka”, ks. dr hab. Włodzimierz Broński (prof. KUL, kie-
rownik Katedry Negocjacji i Mediacji) wygłaszając referat pt. Perspektywa 
rozwoju polubownych form rozwiązywania sporów prawnych w Polsce. Kończąc 
swoje wystąpienie, Dyrektor Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka” 
podziękował uczestnikom za udział w inauguracji oraz konferencji.

1Damian Bara*

* Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.1
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Diariusz 
Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych 

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji KUL 

lipiec-grudzień 2013 r.

Lipiec-Wrzesień

15 lipca 2013 r. – o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, wygłosił referat pt. Ofiary 
rzezi czy męczennicy za wiarę? O możliwości prowadzenia procesów beatyfi-
kacyjnych, w trakcie międzynarodowej konferencji pt. Nie zabijaj. Kościół 
wobec ludobójstwa na Wołyniu, zorganizowanej przez Centrum Ucrainicum 
KUL oraz Instytut Pamięci Narodowej, Region Środkowowschodni NSZZ 
Solidarność w Lublinie.

5-7 września 2013 r. – w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach 
odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Przynależność do 
Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Kurię Diecezjalną w Kielcach, Wyż-
sze Seminarium Duchowne w Kielcach, Świętokrzyski Instytut Teologicz-
ny, Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz 
Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL. Podczas konfe-
rencji referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, pt. Powołanie 
(zadanie) chrześcijan do udziału w doskonaleniu porządku doczesnego. Aspekty 
teologiczno-prawne (kan. 225); dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Obo-
wiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom, 
będącym w łączności z Nim (kan. 204; 205); ks. dr hab. Leszek Adamowicz, 
prof. KUL, pt. Przynależność wiernych do obrządku. Przewodniczenie Sesji 
IV konferencji objął bp dr hab. Artur Miziński, prof. KUL.

7-9 września 2013 r. – w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie 
odbyła się X międzynarodowa konferencja naukowa w sekcji teologicz-
nej pt. Bezpieczeństwo człowieka a religia, zorganizowana przez Uniwer-
sytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wyższe Seminarium 
Duchowne w Drohiczynie, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe oraz 
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Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Podczas 
konferencji referat wygłosił ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL, 
pt. Sakrament małżeństwa – bezpieczeństwem dla rodziny.

12-14 września 2013 r. – w Strasburgu odbyła się międzynarodowa konferen-
cja naukowa, pt. Le sfide giuridiche per la Chiesa in Europa oggi, zorganizo-
wana przez Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae, podczas 
której bp. dr hab. Artur Miziński, prof. KUL, wygłosił referat pt. Proble-
matiche circa la difesa della vita e la ricerca scientifica.

17-18 września 2013 r. – w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie odbył się I Kongres Towarzystw Naukowych pt. Towarzystwa na-
ukowe w Polsce. Dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie, zorganizowany przez 
Polską Akademię Nauk – Radę Towarzystw Naukowych, Polską Akade-
mię Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Warszawskie oraz Towarzy-
stwo Naukowe Płockie. Podczas Kongresu referat wygłosił ks. dr hab. 
Mirosław Sitarz, prof. KUL, pt. Towarzystwo Naukowe KUL. Dziedzictwo, 
kultura, nauka, rozwój.

20 września 2013 r. – we Lwowie miała miejsce międzynarodowa konferencja 
naukowa pt. Kodeks postępowania karnego Ukrainy 2012 r.: aspekty karnopraw-
ne i proceduralne, zorganizowana przez Lwowski Państwowy Uniwersytet 
Spraw Wewnętrznych oraz Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie. Podczas konferencji referaty wygłosili: dr Radosław Hałas 
oraz dr Sławomir Hypś, pt. Przedawnienie karalności w prawie polskim na 
tle rozwiązań Kodeksu kryminalnego Ukrainy.

20 września 2013 r. – na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja kanonistyczna 
pt. Kobieta w Kościele, w 25-lecie ogłoszenia listu apostolskiego ,,Mulieris 
dignitatem”, podczas której referat wygłosiła dr. hab. Elżbieta Szczot, 
prof. KUL, pt. Ochrona macierzyństwa kobiet aktywnych zawodowo w Unii 
Europejskiej z uwzględnieniem nauczania Kościoła katolickiego.

22-24 września 2013 r. – w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem odbyła się 
ogólnopolska konferencja naukowa pt. Otoczenie prawne turystyki piel-
grzymkowej, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyzna-
niowego, podczas której referaty wygłosili: ks. mgr lic. Michał Czelny, 
pt. Wykorzystanie dróg publicznych w „turystyce pielgrzymkowej” w świetle 
przepisów prawa polskiego; dr Michał Skwarzyński, pt. Pielgrzymka jako 
nagroda w konkursie; dr Damian Szeleszczuk oraz dr Sławomir Hypś, 
pt. Prawnokarne aspekty ruchu pielgrzymkowego. Wybrane zagadnienia.
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27 września 2013 r. – ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, wygłosił referat 
pt. Ochrona uczuć religijnych jako dóbr osobistych, w trakcie konferencji na-
ukowej pt. Ochrona uczuć religijnych w Polsce odbywającej się na Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zorganizowanej 
przez Polski Instytut Katolicki „Sursum Corda” w Gdańsku.

Październik

3 października 2013 r. – dr Grzegorz Skrobotowicz wygłosił referat pt. Me-
diacje w sprawach karnych gospodarczych, w trakcie konferencji pt. Obrót po-
wszechny i gospodarczy – problemy prawne i rynkowe, zorganizowanej przez 
Wydział Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych 
im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum 
Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach.

6-9 października 2013 r. – w Brnie odbyło się Symposium Kanonického Práva 
na Vranově, organizowane przez Akademie Kanonického Práva w Brnie 
i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, podczas którego referaty 
wygłosili: bp. dr hab. Artur Miziński, prof. KUL, pt. Advokát – coopera-
tor veritatis v procesu neplatnosti manželství, dr hab. Marta Greszata-Telu-
siewicz, prof. KUL, pt. Účinnost rozsądku v kanonickém procesu neplatnosti 
manželství; ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, pt. I problemi inter-
rituali nel diritto matrimoniale e diritto processuale canonico.

10 października 2013 r. – dr Krzysztof Dobieżyński wygłosił referat pt. Quali- 
ty schemes for agricultural products and foodstuffs in the European Union – vic-
tims of their own success?, w trakcie międzynarodowej konferencji nauko-
wej pt. Bratislava Legal Forum 2013 w Bratysławie, zorganizowanej przez 
The Faculty of Law of the Comenius University in Bratislava oraz The 
Faculty of National Economy at the University of Economics in Bratislava.

17 października 2013 r. – na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pa- 
wła II odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Terminy i re-
lacje a korpusy dwujęzyczne, zorganizowana przez Katedrę Języków Ro-
mańskich Instytutu Filologii Romańskiej KUL, podczas której referaty 
wygłosili ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, oraz mgr lic. Urszula 
Wasilewicz pt. Termin „portio populi Dei” w Kodeksie Prawa Kanonicznego 
(1983) i jego tłumaczenia na język polski i francuski; dr hab. Marzena Dy-
jakowska, prof. KUL, pt. „Privilegium odiosum”. O znaczeniu kontekstu 
w przekładzie terminologii prawniczej.
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23 października 2013 r. – w Collegium Joannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się międzynarodowa konferencja nauko-
wa pt. Hodie et cras. Dziś i jutro Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. 30 lat 
od promulgacji, zorganizowana przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL oraz Katedrę Hi-
storii Powszechnego Prawa Kanonicznego KUL. Podczas konferencji refera-
ty wygłosili: ks. dr hab. Marian Stasiak, prof. KUL, pt. Idea kodyfikacji w pra-
wie państwowym i w prawie kanonicznym oraz ks. dr hab. Krzysztof Burczak, 
prof. KUL, pt. Ius sequitur vitam jako zasada rozwoju i rewizji prawa. Obradom 
Sesji I konferencji przewodniczył bp. dr hab. Artur Miziński, prof. KUL.

24 października 2013 r. – dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, wygłosił referat 
pt. Skarb Państwa jako osoba prawna, w trakcie ogólnopolskiej konferencji 
naukowej pt. Skarb Państwa a działalność gospodarcza, zorganizowanej przez 
Wydział Prawa i Administracji oraz Fundację Absolwentów Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

24 października 2013 r. – w Wyższej Szkole Usług i Handlu w Poznaniu 
odbyła się IV międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna pt. Współ-
czesne nurty badawcze młodych naukowców, podczas której referat pt. Wzory 
odpowiedzialności społecznej w polityce wygłosiła dr Lidia Fiejdasz.

25-26 października 2013 r. – w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej 
pt. Europejskie i międzynarodowe prawo karne – osiągnięcia, kierunki rozwo-
ju, wyzwania, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach referat pt. Zasady dotyczące wypłaty 
odszkodowań (reparacji) w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem 
Karnym wygłosiła dr Kinga Stasiak.

28 października 2013 r. – w trakcie konferencji naukowej pt. Kierunki zmian 
prawa spółdzielczego w Polsce, zorganizowanej w Senacie RP w Warszawie, 
referat pt. Spółdzielcze prawa do lokali. Propozycje zmian, wygłosił dr hab. 
Piotr Zakrzewski, prof. KUL.

29 października 2013 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Pawła Sławickiego pt. Prawo człowieka do mieszkania i jego miejsce 
w systemie praw człowieka. Promotor: ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. 
KUL, recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz (UMK) i prof. dr hab. 
Stanisław Wrzosek (KUL).
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Listopad

6-7 listopada 2013 r. – w Krakowie odbył się VII Ogólnopolski Kurs dla 
Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych 
pt. Zjawiska nadzwyczajne, zorganizowany przez Referat ds. Kanoniza-
cyjnych Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, podczas którego referaty 
pt. Przegląd zjawisk mistycznych i paramistycznych w życiu wybranych świę-
tych i błogosławionych oraz Bogactwo fenomenów mistycznych i paramistycz-
nych w życiu św. o. Pio z Petralciny wygłosiła dr Lidia Fiejdasz.

7 listopada 2013 r. – w trakcie odbywającej się w Płocku konferencji dla kapła-
nów diecezji płockiej referaty pt. Dobra materialne w realizacji misji Kościoła 
oraz Zarządcy dóbr kościelnych: biskup i proboszcz – uprawnienia i odpowie-
dzialność wygłosił ks. dr hab. Stanisław Dubiel, prof. KUL.

8 listopada 2013 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr 
Magdaleny Adamskiej-Urban pt. Prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym 
terminie. Promotor: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, recenzenci: prof. dr 
hab. Marek Chmaj (UWM) i ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL.

9 listopada 2013 r. – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, wygłosił referat 
pt. Posłuszeństwo w Kościele, podczas Konferencji w ramach Dnia formacji 
kapłańskiej dla kapłanów do 10 roku po święceniach i dla tych, którzy nie są 
proboszczami w Kurii Zamojsko-Lubaczowskiej w Zamościu.

12 listopada 2013 r. – w trakcie konferencji naukowej pt. Duszpasterstwo Ko-
ścioła Greckokatolickiego w Polsce, zorganizowanej przez Eparchię Wro-
cławsko-Gdańską w Białym Borze, referat pt. Prawo kanoniczne w duszpa-
sterstwie Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, wygłosił ks. dr hab. Leszek 
Adamowicz, prof. KUL.

13-15 listopada 2013 r. – w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja 
naukowa pt. 50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych – prak-
tyka i aktualne wyzwania, zorganizowana przez Instytut Europeistyki Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Podczas konferencji referat pt. Geneza i przebieg 
prac nad Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych wygłosiła dr Anna 
Szarek-Zwijacz.

14 listopada 2013 r. – ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL, wygłosił 
referat pt. Uznanie kościelnych osób prawnych: problemy praktyczne, w trakcie 
sympozjum naukowego pt. Czy polski Konkordat faworyzuje Kościół katolic-
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ki?, zorganizowanego przez Instytut Prawa Kanonicznego Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

14 listopada 2013 r. – w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej 
pt. Kościół – Państwo (w 20-tą rocznicę podpisania Konkordatu pomiędzy Stolicą 
Apostolską a Rzecząpospolitą Polską), zorganizowanej przez Wyższe Semi-
narium Duchowne, Sąd Metropolitalny oraz Instytut Teologiczny w Prze-
myślu, referat pt. Konkordatowa reforma systemu finansowania Kościoła we 
Włoszech wygłosił ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL.

18-19 listopada 2013r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się III Konferencja Sieci Zrównoważo-
nego Rozwoju pt. Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, zorga-
nizowana przez Katedrę Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL 
oraz Katedrę Prawa Zarządzania Środowiskiem KUL. Podczas konferencji 
referaty wygłosili: dr Anna Haładyj, pt. Zawartość „oceny wstępnej” jako 
elementu oceny habitatowej; dr hab. Rafał Biskup, pt. Formy organizacyjno-
-prawne działalności leśnej w obszarach chronionych; dr Małgorzata Ganczar, 
pt. O wpisie do rejestru działalności regulowanej na przykładzie biogazowni 
jako formie reglamentacji działalności gospodarczej; dr Tomasz Sienkiewicz, 
pt. Układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków jako forma ochrony przy-
rody; dr Piotr Zacharczuk, pt. Działalność gospodarcza na obszarze chronione-
go krajobrazu na przykładzie Południowo-małopolskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu; mgr Jacek Trzewik, pt. Park kulturowy jako forma ograniczenia 
działalności gospodarczej. W ramach konferencji odbył się panel dyskusyj-
ny pt. Odnawialne źródła energii na obszarach chronionych Lubelszczyzny – 
szanse i zagrożenia, w ramach którego referaty wprowadzające wygłosili: 
dr Marcin Szewczak, pt. Rola biogospodarki w kształtowaniu nowego sektora 
gospodarczego – rozważania prawne; dr Michał Domagała, pt. Wsparcie dla 
OZE w projekcie nowego prawa energetycznego.

19 listopada 2013 r. – w Stalowej Woli odbyła się konferencja naukowa 
pt. Przyszłość mediacji w polskim systemie prawa, zorganizowana przez Polskie 
Centrum Mediacji (Oddział w Stalowej Woli) oraz Zamiejscowy Wydział 
Prawa i Nauk o Gospodarce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II. Podczas konferencji referat Mediacja w sprawach o przestępstwo 
z art. 207 § 1 k.k. wygłosił dr Grzegorz Skrobotowicz.

22 listopada 2013 r. – w trakcie konferencji naukowej pt. Czynności profesjo-
nalnego pełnomocnika w zakresie kompetencji sądów w znowelizowanym po-
stępowaniu egzekucyjnym, zorganizowanej przez Okręgową Izbę Radców 
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Prawnych w Warszawie, dr Joanna Studzińska wygłosiła referat pt. Ele-
menty konstrukcyjne zażalenia w postępowaniu egzekucyjnym.

26 listopada 2013 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Małgorzaty Dobrzyńskiej-Dąbskiej pt. Finansowanie wykonywania 
zadań publicznych z dotacji unijnych przez kościelne jednostki organizacyjne. 
Promotor: ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski (UO), recenzenci: ks. dr hab. 
Dariusz Walencik, prof. UO, i ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski (KUL).

28 listopada 2013 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa 
pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, zorga-
nizowana przez Katedrę Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedrę Nauk Humanistycznych i Zakład 
Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we 
współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” Oddział 
w Lublinie oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Podczas kon-
ferencji referaty wygłosili: ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, pt. Kategoria 
sumienia w etyce; ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL, pt. Prawo do prakty-
kowania religii; dr Małgorzata Gałązka, pt. Kontrowersje wokół „prawa do 
aborcji”; ks. mgr lic. Michał Czelny, pt. Obowiązek informacyjny a sankcje 
prawno-kanoniczne w kontekście przerywania ciąży. Przewodniczenie Sesji II 
objęli – dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, oraz ks. prof. dr hab. Henryk 
Misztal; przewodniczenie Sesji III objął prof. dr hab. Władysław Witczak.

28 listopada 2013 r. – w trakcie odbywającej się na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim Jana Pawła II międzynarodowej konferencji naukowej 
pt. Negocjacje, mediacja i arbitraż – skuteczne narzędzia rozwiązywania spo-
rów w obrocie gospodarczym? Analiza prawno-porównawcza i kierunki zmian, 
zorganizowanej przez Katedrę Negocjacji i Mediacji KUL, referat pt. Per-
spektywa rozwoju polubownych form rozwiązywania sporów prawnych w Polsce 
wygłosił ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL.

28-29 listopada 2013 r. – w Warszawie miało miejsce VI Warszawsko-Toruń-
skie Kolokwium Naukowe Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego pt. Globalne problemy ochrony praw człowieka, zorganizowa-
ne przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, Rzecznika Praw Dziecka oraz Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas konferencji referat pt. Prawo czło-
wieka do nauki a ochrona prawa człowieka do własności intelektualnej wygłosił 
dr Michał Skwarzyński.
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Grudzień

3 grudnia 2013 r. – w gmachu Senatu RP w Warszawie odbyła się ogólno-
polska konferencja naukowa pt. System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce, 
zorganizowana przez Katedrę Prawa Handlowego KUL oraz Parlamen-
tarny Zespół Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podczas konferencji re-
feraty wygłosili: dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL, pt. Systemowe aspekty 
rejestracji przedsiębiorców oraz dr Paweł Zdanikowski, pt. Postępowanie 
rejestrowe – propozycje zmian.

3 grudnia 2013 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Dariusza Gabrela pt. Praktyki i posługi religijne w zakładach popraw-
czych jako szczególnych zakładach publicznych. Promotor: prof. dr hab. Ma-
rian Zdyb (UMCS), recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Cieślak (UKSW) 
i ks. prof. dr hab. Henryk Misztal (KUL).

6 grudnia 2013 r. – w trakcie konferencji naukowej pt. Paragrafy w medycynie 
na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, zorganizowanej przez Stu-
denckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego 
Uniwersytetu Medycznego, referat pt. Konstrukcja negocjacji umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej wygłosił mgr Piotr Sławicki.

9 grudnia 2013 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa pt. Cudzoziemcy 
w Polsce i Europie: między integracją a wykluczeniem, zorganizowana przez 
Katedrę Prawa Unii Europejskiej KUL oraz Fundację Instytut na rzecz 
Państwa Prawa, podsumowująca działania Lubelskiej Regionalnej Sieci 
Wsparcia Imigrantów. W ramach otwarcia konferencji dr Tomasz Sieniow 
dokonał prezentacji działalności Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia 
Imigrantów w latach 2009-2013. Podczas konferencji referaty wygłosili 
m.in.: mgr Barbara Wójcik, pt. Abolicja na Lubelszczyźnie i co dalej? i dr To-
masz Sieniow, pt. Unia Europejska otwarta na imigrantów? Przewodniczenie 
sesji konferencji pt. Integracja cudzoziemców na Lubelszczyźnie – wyniki badań 
i doświadczenia organizacji pozarządowych, objęła dr Anna Kosińska.

10 grudnia 2013 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II, w 65. rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklara-
cji Praw Człowieka, odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe 
pt. Prawa polityczne duchownych i pracowników związków wyznaniowych, 
zorganizowane przez Katedrę Nauk o Polityce oraz Katedrę Prawa Kano-
nizacyjnego KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili: dr Lech Buczek, 
pt. Pojęcie praw politycznych; dr Lidia Fiejdasz, pt. Kanoniczne regulacje 
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dotyczące działalności politycznej duchownych; dr hab. Elżbieta Szczot, prof. 
KUL, pt. Misja wiernych świeckich w polityce; o. dr hab. Wiesław Bar, prof. 
KUL, pt. Prawa polityczne ministrów kultów w Meksyku.

12 grudnia 2013 r. – w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa 
pt. Rola organów bezpieczeństwa publicznego w przeciwdziałaniu przestępczości, 
zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL. Podczas konferencji 
referaty wygłosili: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, pt. Konstytucyj-
ne podstawy bezpieczeństwa i porządku publicznego; ks. dr hab. Krzysztof 
Orzeszyna, prof. KUL, pt. Bezpieczeństwo publiczne a ograniczenia praw 
człowieka w stanach nadzwyczajnych; dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL, 
pt. Kryminalizacja „przedpola” terroryzmu w projekcie nowelizacji Kodeksu 
karnego opracowanym przez Komisję kodyfikacyjną (red. z 5 listopada 2013 r.); 
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, pt. Czynności operacyjno-rozpoznaw-
cze w świetle standardów strasburskich – wybrane zagadnienia; dr Sławomir 
Hypś, pt. Problematyka przestępstw korupcyjnych w świetle orzecznictwa Sądu 
Najwyższego; dr Michał Skwarzyński, pt. Uprawnienia służb ochrony bezpie-
czeństwa publicznego a prawa człowieka – wybrane zagadnienia; dr Radosław 
Hałas, pt. Żandarmeria Wojskowa jako organ postępowania przygotowawczego 
w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; dr Małgorzata 
Gałązka, pt. Czymże jest jedno życie wobec bezpieczeństwa wielu? Odpowie-
dzialność za bezpieczeństwo publiczne w świetle orzeczenia TK z 20.9.2008 r. 
(K44/07); dr Damian Szeleszczuk, pt. Rola Żandarmerii Wojskowej w zwal-
czaniu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

1

oprac. Sławomir Graboń*,
2Anna Szarek-Zwijacz**

* Mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.1
** Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.2
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