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. Ksia.,zka obecna stanowi drugi tom Wydanmict1Va imienia Wladysla1Va Andrychie1Vicza a pierwszy pism Romualda Hubego. Powzia.,wszy zamiar zbiorowego wydania rozrzuconych po r6znych wydawnictwach i po czt;lsci zapomnianych a cennych prac kilku naszych uczonych prawnik6w
nie moglismy nie rozpocza.,c od Hubego. Nalezy mu si~
niezaprzeczenie miejsce naczelne zar6wno ze wzgl~du na
ilosc, jak i jakosc dziet i rozpraw, kt6remi literatur~ nasza.,
wzbogacit, a co wi~cej nietylko u nas ale i zagranica., na
poczesne w nauce imi~ zastuzyt. Wi~kszosci naszych prawnik6w znany jest Hube jako historyk, a gt6wnie jako autor
Prawa Polskiego w wiekach XIII i XIV. Prace jego drobniejsze, zar6wno historyczne, jak i inne mato komu 8a., znane, a co wi~cej bardzo trudne do odpalezienia. Sa.,dzimy
tedy, ze zebranie ich, jezeli nie w catosci, .. to w wyborze
uratuje je od bezwarunkowej zagtady i da moznosc szerszemu kotu czytelnik6w zapoznac si~ blizej z autorem, kt6ry
i rozlegta., wiedza., i gruntownoscia., oraz szerokoscia., swych
pogla.,d6w zaszczyt naszej nauce przynosi. Wydawnictwo
poprzedzilismy obszerniejsza., wiadomocia., 0 zyciu Hubego
i jego pismach.
Warszawa, w Lutym 1904 r.

Pisma Romualda Hubego

(wst~p).

Romuald Huhe
(1803 - 1890).

Studyum bio[raficzno-biblio[raficzne
skreslil

Karol Dunin.

Literatura nasza posiada dwie obszerniejsze rozpl'awki 0 Romualdzie Hubem, a mianowicie Stoslawa £aguny: RoJ1!tuald Hube
i jego dzialalnosc naukon;a przez St. £. (Atelleum r. 1890, t. III,
stl'. 594-610) i Aleksandra Rembowskiego RoJ1!tuald Hube (w Pismach Aleksandra Rembowskiego, t. I, Krakow - Warszawa, 1901,
str. 405 - 447). Pozatem znajdujf!; si~ recenzye oddzielnych prac
jego w roznych pismach peryodycznych, wzmianki wpracach ogolnych 0 prawie polskiem, zyciorysy w Encyklopedyach i krotki szkic
wAlburn biograficznem zasluzonychPolakow i Polek XIX w. (t. II,
str. 233-239). Najobszerniejszf!; inajgruntowniejszf!; ocen~ dzialalno sci naukowej Hubego skl'eslil prof. uniwersytetu Warszawskiego
Teodor Zigel po rosyjsku w wydawnictwie Zurnal Ministerstn;a Harodnan;o Prosn;ieszczenija (Oz. OOLXXVI r. 1891, Nr. 7, oddz, 2,
str. 86-124) pod tytulem Ob uczonoj diejatelnosti R. M. Hub;~.
W szystkie te prace nie wyczerpujf!; calosci naukowego dorobku
uczonego, ktorego imi~ i zaslugi chcielismy przypomniec naszemu
uczonemu i prawniczemu swiatu, przez wydanie zbiorowe, jezeli nie
wszystkich jego prac to przYllajmniej tych, ktore na szczegolnf!; zaslugujf!; uwag~.
Uwazalismy tedy za kOllieczne poprzedzic wydawnictwo to wst~
pem biograficzno-bibliograficznym, ktoryby obok 0 ile mozna dokladnych danych z zycia autora, zaznajomil czytelnika z trescif!; i wartoscif!; wszystkiego, co kiedykolwiek napisal. Wst~p ten jest tern
niezb~dniejszy, ze doszedl do rf!;k naszych cenllY materyal do tej pory nieznallY. Jest nim mianowicie wlasnor~czllY pami~tnik Romualda Hubego, wpl'awdzie nieskoiLczony, bo doprowadzony zaledwie do
l'oku mniej wi~cej 1846 lub 1847. Pami~tnik ten rozpocz~ty przez
autora, jak widac z zaznaczenia na piel'wszej strollicy w dniu 2-go
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wrzesnia 1877 r. obejmuje 37 p61arkusik6w drobnego pisma i rozpoczyna si§ od wiadomosci 0 jego urodzeniu i pierwszych latach
dziecinstwa, konczy zas wykazem zaj§c Hubego po ukonczeniu prac
nad kodeksem kryminalnym 1845 roku. Poczl1tkowo by! zamiar wydrukowania pami§tnika tego w calosci, jako autobiografii. Bliisze
jednak zapoznanie si§ z r§kopisem przekonalo, ze nie przedstawia
on w swej calosci og61niejszego interesu, ze autor piszl1c go w p6znyrn juz wieku, ze wspornnien i majl1c na celu prawie wyll1cznie przypomnienie sobie przebiegu wlasnych swych zaj§c, nie uwzgl§dnial
nalezycie otoczenia i okolicznosci, wsrod kt6rych pracowar. Pozbawia to parni§tnik, pod wielu zresztl1 wzgl§dami bardzo cenny, donioslosci historycznej i redukuje do znaczenia materyalu dla biografa. Takj tez postanowilismy zrobic z niego uzytek, streszczajl!c go
w biografii Hubego z przytoczeniern tu i owdzie charakterystyczniejEzych ust§p6w w calosci.

1.

"Przyszedlem na swiat - pisze Hube w swyrn pami§tniku w Warszawie, na poczl1tku r. 1803. Zdaje mi si§, ze matka moja
mowila mi, iz dala mi imi§, ktore sobie przyniosiem. Tym sposobem przypadlby byl dzien urodzenia mojego na 7 lutego. Ochrzczony zostalem w kosciele sw. Jana Ohrzciciela d. 10 marca tegoi 1'0ku przez ksi§dza wikaryusza Dobrowolskiego. Za rodzicow chrzestnych mialem .Jana Potockiego, szambelana i zon§ jego Ann§, wIascicieli d6br Passy w Blonskiem. Ojciec m6j pochodzH z miasta
Zlotowa dzis zwanego Flatau, polozonego w Bydgoskiern, gdzie 1'0dzice jego mieli kilka posiadlosci. W czasie przyjscia mega na
swiat ojciec m6j zostawal w sluzbie pruskiej i to w inkwizytoryacie warszawskim. 0 ile sobie przypominam, wychwaial zawsze sumiennosc, pracowitosc, nauk§ i w obchodzeniu uprzejmosc tak naczelnikow, jako i kolegow pruskich."
Do tych danych dodac nalezy, ze dziad Romualda (weding metryki Romualda Jana Ferdynanda) - Jakob 1) byl za czasow rzeczypospolitej urz§dnikiem sl1dowym w rodzinnej prowincyi, ze ojciec jego Michal, zonaty byl z Maryannl1 Plonskl1, c6rkl1 wlasciciela domu
Nr. 276 przy ul. Freta w Warszawie i ze rodzenstwo jego stanowili
dwaj bra cia, z ktorych jeden J ozef 2) pozostawil po sobieslady
w literaturze i siostra.
Z pierwszych lat dziecinnych pomi§ta Hube jedynie wejscie
Francuzow do Warszawy oraz podroz do Gdanska berlinkl1 odbytlli

1) W Eneyklopedyi Orgelbranda imi~ jego po dane jest jako «Jan.» Stoslaw Laguna w Ateneum (r. 1890 t. III, str. 594) prostuje je na moey podan rodzinnych na
«Jak6ba.»
2) Jozef Hube, urodzony w Warszawie w r. 1804, po ukonczeniu uniwersytetu warszawskiego w r. 1824 studyowal prawo w Berlinie i Paryzu. W Themis
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z matk~ i jej mlodsz~ siostr~ Salome~ Kobylansk~, ktora jechala do
m§za, oficera artyleryi francuskiej.
Po ustanowieniu Ksi§stwa Warszawskiego Michal Rube powolany zostal do biura Stanislawa Brezy nowo zamianowanego ministra sekretarza stanu, maj~cego rezydowac w Dreznie przy krolu saskim Wielkim Ksi§ciu Warszawskim. Pelnil tam obowi~zki archiwisty, kasyera oraz prowadzil korespondency§ niemieck~. Konsyljarzem przy ministrze byl Michalski podobno byly sekretarz biskupa
Krasickiego, nizsze zas posady zajmowali mlodzi ludzie Wierzejski,
lVIlodzianowski, Paszkowski} wuj Rubego Hinkelman oraz jego stryj
Jan Rube. W skutek tej nominacyi przeniosla si§ cala rodzina do
Drezna gdzie zamieszkiwala od r. 1807 do pocz~tku 1814. Z podrozy do Drezna przypomina sobie Rube popas w jednem z miasteczek luzyckich, gdzie ucieszyla ich mowa ludu zebranego na targu,
bardzo podobna do polskiej.
W Dreznie rozpocz~l maly Romua1d wraz z bratem J ozefem
nauk§ naprzod w szkole parafia1nej, a potem w pensyonacie prywatnym. W r. 1811 cala rodzina odbyla podroz do W a1'szawy, dok~d
k1'ol Saski zjechal na sejm. Taw poznal Rube b1'ata swej matki,
slynnego malarza, kto1'y dawal mu lekcye rysunkow. Z tegoz roku
pozostalo mu ciekawe wspomnienie, ktore w pami§tniku tak opisuje:
"W r. 1811 bylem swiadkiem i dzisiaj pewnie z zyj~cych jestem jedynym swiadkiem pami§tnej, moina powiedziec, dziejowej
sceny, ktora si§ rozegrala przed memi oczyma, a kto1'~ dot~d mam
w zupelnej pami§ci. Scena ta miala miejsce w czasie zjazdu

w Dreznie Napoleona i wszystkich ksi~z~t niemieckich. Bylismy
w odwiedzinach U ojca naszego z matk~, w kance1aryi, umieszczonej w palacu kro1ewskim. Wtem wchodzi Bohmer (wozny biurowy)i donosi nam, ze zaraz po korytarzu p1'zechodzic b§dzie Napoleon
z cal~ swojq, swit~. J akoi stan~wszy we d1'zwiach wchodowych do
kancelaryi na koryta1'z, ujrze1ismy otwieraj~ce si§ w gl§bi korytarza podwoje z pokojow ksi§znej Elzbiety i wychodz~cego z nich
N apoleona, odzianego w jasny surducik, z kapeluszem na glowie.
Za nim 0 krokow jakie trzy szedl cesarz F1'anciszek z odkryt~ glow~, a 0 jakie krokow pi§tnascie k1'01 prUE\ki, trzymajq,c w 1'§ku kapelusz,
przystroj ony kit~, za nim dopie1'o kilkunastu innych ksi~z~t i osoby nalez~ce do orszaku. Napoleon, przeszedlszy drzwi, w kto1'ych
stalismy, zatrzymal si§ i odw1'ocil glow§. Podsun~l si§ zaraz do
niego cesarz Franciszek, a k1'01 pruski podskoczyL Wtedy wymowi} kilka slow do krola pruskiego, ktory natychmiast cwalem w1'ocil do pokojow ksi§znej Elzbiety. Do posuwaj~cego si§ powoli mocarza niebawem nadbiegl wracaj~cy k1'01 pruski i oddal mu cos do
rf;lki. Nie widzialem, a przynajmniej zdaje mi si§, ze nie widzia1em, co k1'ol pruski przyniosl. Dopiero niedawno powiedziano mi,
ie scena ta opisana zostala przez Coulaincourta w jego pami§tnikach i ze przedmiotem tym wl'§czonym cesarzowi, hyla tabakierka
zapomniana u ksi§znej Elzbiety."
Pod rokiem 1812 opisuje tenze pami§tnik przejscie wojsk sprzymierzonych przez D1'ezno, wspominaj ~c szczegolne wrazenie, jakie
na autorze wywarla sw~ postaw~ i Htrojem konna gwardya ulanow
polskich. Odwiedzaj~cy cz§sto dom Rubow, oficer tego pulku, RaSZYllSki, uczestnik ataku pod Sammo-Sierr~, twierdzil, ze bl§dna jest
powszechnie wersya, we dIng ktorej atak ten dokonany zostal przez
konnic§. Kozietulski bowiem kazal swemu oddzialowi zsi~sc z koni,
ktore pozostaly u spodu wzgorza i pieszo rzncil si§ na szaflce.
Po odwrocie Nap01eona z Rosyi k1'o1 saski zmuszony byl OpUscic Drezno i udal si§ do Czech, a z nim razem i caly sekretaryat
polski. Rodzina Hubow osiadla nap1'zod w Cieplicach, a potem
w Pradze, sk~d po wejsciu wojsk francuskich do Saksonii znow powrocila do Drezna. W16cz§ga ta przerwala nauk§ szko1n~ Romnalda, a i pohyt w Dreznie w burzliwym owczesnym i niepewnym czasie tez zeszedl mn na bezczynnosci, zabawach w zolnierk§, p1'zyglllidaniu si§ sypaniu okopow i asystowaniu w g1'onie rowiesnikow objezdzaj~cemu je codziennie konl1o Napoleonowi.
"Bieglismy przy
nim-pisze w pami§tniku,-i za nim, jak si§ zdarzylo."

Polskiej oglosil kilka gruntownycb artyku16w, a mianowicie: Krotki rys historyczny
1Vystmvujqcy IVpty1V p1'aIV rzymskich na stosunki prawne Francyi. (Tom II, stronica 194-226); 0 prawach sluzebnosci (t. V, str. 210-273); 0 1Vspolnosci majqtkowej wedlug danmych praw francuskick (t. vI, str. 168-211); Uwagi nad pismem zamieszczol~em 1V tomie VI Themidy (t. vII, str. 145 -156); Ocenienie zasad og-olnych kodeksu 0 umo1Vach (t. vIII, str. 111 - 140) i 0 sqdach przysi~glych
(t. vIII, str. 177-221). Nadto w r. 1830 napisal na temat konkursowy ogloszony
przez uniwersytet Warszawski rozpraw~, kt6rej cZ'lsc w r. 1832 wydrukowal brat jego Romuald pod tytulem Wywod praw spadkolvych slowianskich (str. 92), uzupelniwszy jij; swoim dodatkiem. Praca ta przetl6maczona zostala na j~zyk niemiecki
przez Zupanskiego i wydana w Poznaniu w r. 1836 pod tyt. GesclticMliche Darstellung der EI~bfolge der Slaw en oraz w r. 1845 na rosyjski w Sbor14ikie isioricz.
i statisticz. swiede11ij 0 Rossii. Opusciwszy kraj w r. 1831 przyjij;l J6zef Rube
w r. 1840 w Rzymie swj~cenie kaplanskie. Jako duchowny napisaf i wydal bezimiennie w ,Yarszawie dwie prace: Nauk~ 0 Najs1Vi~tszym Sakrameucie (1855 r.)
i 0 pokorze (1861).
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W poczfJ,tkaeh 1'. 1814, powrocili Hubowie do Warszawy, a Romuald i J ozef oddani zostali do szkol pijarskich przy ul. D1ugiej,
pierwszy do II, a drugi do I klasy. Rektorem tej szkoly byl ks.
Bystrzycki, zas prowincyalem ks. Kamionowski rezydujfj;cy na 20liborzu. Z nauczycieli wspomina Hube lacinnika Endraszka. W ogoIe dwuletni pobyt u Pijarow (w kl. II i III) mile w nim pozostawil
wspomnienie. Chwali powagl:), lagodnosc i wyrozumialosc nauczycieli. Ojciec jednak uwaial kierunek szkoly za zacofany i przeniosl
Romualda od klasy IV do liceum w palacu saskim, pozostajfj;cego
pod przewodnictwem Lindego i posiadajfj;cego nauezycieli wyksztalconych w uniwersytetach niemieckich i w wyiszych zakladach paryskich. Liceum jednak nie przypadlo do gustu przyszlemu uczonemu. Z powodu slab ego przygotowania oraz nieiyczliwego przyjl:)cia
przez nowych kolegow zniechl:)cil sil:) zupelnie nietylko do szkoly ale i do
nauki. N a Szczl:)scie po kilku miesif!;cach pobytu Romualda w liceum oj ciec
zaliczony zostal do sekretaryatu stanu Krolestwa i musial przeniesc
sil:) na mieszkanie do Petersburga, synow zas postanowil ksztalcic
dalej w Krakowie, gdzie utrzymywal pensyonat rodzony brat jego
matki (a dziadek Romualda) b. profesor uniwersytetu krakowskiego
i ceniony matematyk Brzuchalski.
Wyjazd do Krakowa ucieszyl Romualda, nietylko z powodu
zlIiechl:)cenia do liceum, ale takie ze wzgll:)du, ie po Dreznie nie
mogl sil:) przyzwyczaic do brudnej wowczas i zaciesnionej Warszawy,
Krakow zas nl:)cil go swemi pamifj;tkami, tradycyami i sf!;siedztwem
Karpat i Tatrow. Zaraz po przybyciu w jesieni 1815 r. m10dzieucy
dostali sil:) pod opiekl:) guwernera J ozefa Muczkowskiego, studenta
uni wersytetu i ulubieuca J erzego Bandtkiego, ucz\:Jszczali zas do gimnazyum sw. Anny. Przebyl w niem Romuald klasy IV, V i VI, ktorf!; ukouczyl z pierwsz1!; nagrod1!;. Zaraz bowiem po przyjezdzie do
Krakowa ustfJ,pila niechl:)c do nauki, tak, ie jui w klasie V i VI
naleial do najwybitniejszych uczniow. Wprawdzie w szkole nieswietnie uczono, bo nauka polegala przewainie na wyuczaniu sil:) l1a
pamil:)c l1ietylko roil1ych poezyi laciuskich, polskich, fral1cuskich
i l1iemieckich, ale nadto calych stronic historyi, geografii i gram atyki, ale Romuald duio pracowal poza szkol1!; z ukochanym Muczkowskim, szczegolniej nad lacin1!; i grek1!;. Z wypracowaniami literackiemi szlo mu tl:)po, natomiast celowal w mowach ukladallych na
czesc znakomityclJ ludzi, jako to Sobieskiego, Poniatowskiego, Kopernika i optyka Witeliolla. Ostatllia z tych mow wypowiedziana
pnblicznie na popisie przy ukonczeniu gimnazyum zjednala mu powszechne uznanie.
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Pobyt w Krakowie, podowczas stoj1!;cym na szczycie swej
swietnosci, bardzo sil:) naszemu uczonemu podobal. Szkola byla liczna, bo w klasie VI znajdowalo sil:) okolo 60 uczniow, a stosunki
z kolegami, pochodz1!;cymi w wil:)kszosci z Krolestwa, bardzo przyjemne. Nie uciekal tei mlody Romuald od zabaw; uczy1 sil:) z zapalem tauca i chl:)tnie bral udzial w wieczorkach tancuj~cych urzfj;dzanych przez utrzymuj~cych pierwszorzl:)dne pensyonaty Soltykiewicza i Markiewicza. W pamil:)tniku wspomina tei mile nadobne tancerki, a mianowicie dwie pp. Chrzanowskie, siostry znanego generala
i pil:)kn~ swfj; kuzynkl:) p. BrekowBk~. Przy tej sposobnosci opowiada 0 nauczycielu ta{lca, Krainskim, ktory pozniej nkOllczyWSZY uniwersytet warszawski, byl czas jakis meeenasem w Warszawie, a nastl:)pnie przyj~wszy swil:)cenia duchowne umarl, jako kal1ol1ik katedry
wroclawskiej i penitencyaryusz biskupa. Byl to, zdaniem Hubego
czlowiek w calem znaczeniu uczony, i pomimo roinorodnych zawodow nieustannie zbieraj1!;cy materyaly do prac przewainie nad fi1010gi1!;, tak, ze umieraj~c pozostawil przeszlo 40 woluminow przygowanych do druku.
Dkouczyl Hube gimnazyum w r. 1818 maj1!;c lat 15 i kilka
mlCSll:)cy. W tym samym mniej wil:)cej czasie rodzice jego znow zamieszkali w Warszawie, gdzie ojciec obj1!;l posadl:) wice-referendarza
i redaktora protokul6w posiedzen rady stanu. Powrocil tedy do 1'0dzinnego miasta i Romuald i wst~pil na wydzial prawny uniwersytetu. Opis pobytu w uniwersytecie,oraz pozniejsze swe koleje
przedstawia on w pamil:)tniku tak zajmujfj;co, ie uwaiam za wlasciwe podac tutaj w calosci, odpowiednie ustl:)PY.
l1 Kurs na oddziale prawa trwa1 lat trzy. Przedmioty byly 1'oz10ione w stale oznaczonym porz~dku na trzy lata. Kaidy sluchal
w swoim roku, co na ten rok przypadalo. Profesorowie albo z pamil:)ci wykladali albo odczytywali swe zapiski, objasniaj1!;c je. Dezniowie pospiesznie notowali i zwyczajnie po lekcyi zbieralo sil:) kilku kolegow dla odczytania wzajemnie spisanych notat i uzupe1nienia ieh, bo co jeden nie dopisal, to drugi dos1uchal i zanotowal.
Slyn~l mil:)dzy nami z dokladnosci zapisek Aleksander Tis, ktory si~
odznaczal szczeg61n1!; bystroscif!;, uwag1!; mocn1!; i kolosaln~ pamil:)ci~.
I ja wkrotce wprawilem sil:) do pochwycenia w wykladach l1ajglowniejszych i naistotniejszych rzeczy i dokladnego ich oddania. Profesorowie byli obowi~zani odbywac z nami egzamina cZ!J;stkowe;
przygotowywalo to nas stopl1iowo do egzaminow rocznych z calego kursu. Trzeba wil:)c bylo ci1!;gle powtarzac przesluchane przedmioty, aby byc gotowym w kaidej chwili do zdania sprawy przed
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profesorem. RobHy si§ zatem wyciq,gi krotkie z kursu. Tis z wyciq,gow krotkich robH jeszcze wyciq,gi krotsze i cilj;gle je nosH przy
sobie, a przyszedlszy do audytoryum, nim lekcya rozpocz§la si§, odczytywal je. Zawsze tez koledzy znajdowali u niego odpowiedz na
swe zapytanie.
"W oddziale prawnym sluchalismy wykladow prawa natury, instytucyi i historyi prawa rzymskiego, pandektow, historyi prawa dawnego polskiego i wykladu systematycznego tegoz prawa, kodeksu
cywilnego, procedury cywilnej z hipotekq, i notaryatem, prawa karnego, procedur karnych, medycyny pra wnej i prawa kanol1icznego. To
byly glowne przedmioty. J ako przedmiotow pomocniczych sluchalismy
wykladu historyi powszechnej u Bentkowskiego i logiki u Zubelewicza.
Glownymi i najwi§cej zasluzonymi profesorami byli Bandtkie, Szal1iawski i Engelke, profesorowie szkoly prawa z czasow Ksi§stwa.
Kazdy z nich odznaczal si§ wlasciwemi przymiotami. Bandtkie pociq,gal obszernq, i gruntowl1q, znajomosci~ historyi i praw dawnych
Polski, a w wykladzie prawa rzymskiego, ktore czytal po lacinie,
jasnosciq, i systematycznosciq, ukladu. W wykladzie pal1dektow, jako dziel0 pomocnicze sluzyl nam Westenberg, a do instytucyi i historyi prawa rzymskiego krotki rys ulozony przez niego samego po
lacinie i wydrnkowany. Wielkq, przywiq,zywal "mg§ do cytacyi zrodel i powtarzal je po Idlka razy, aby sluchacz mogl je dokladnie
zanotowac, zach(;)caj~c do odszukania ich i pill1E'go przeczytania.
Ksiq,dz Szaniawski, scholastyk katedry warszawskiej, tlomacz kodeksu
francuskiego na j§zyk polski z polecenia ministra ;tubienskiego, sluchacz szkoly prawa paryskiej, objasnial ustnie kodeks. Do kaZdej
materyi robH wst(;)P ogolny, potem czytal pojedyncze artykuly, wskazywal przepisy zwilj;zkowe i objasnial rozporzq,dzenia mianowicie ze
strony praktycznej, rozbieraj~c kwestye prawne i· cytujlj;C przyklady.
Wyklad jego byl bardzo prosty i zrozumialy, CZ(;)sto przeplatany nawet facecyami, ktore ochoczo mi(;)dzy naR puszczal. W history(;) i objasnianie zrodel prawie nie wdawal si(;), ale za to otwieral nam oczy
na praktyczne potrzeby i stosunki, aponiewaz IubU z uczniami rozprawiac, pozwalal w czasie lekcyi zadawac sobie pytania i na takowe odpowiadal. J ak szedl do uniwersytetu i z niego wracal do domu zwykle towarzyszylo mu po kilku studentow, z ktorymi ochoczo
rozmawial, smial si© i ieh opowiada6. cierpliwie srucha!. Zwiedzal
nawet CZ(;)sto znanq, podowezas kawiarni(;) obok poczty, BYCZYllskiej, gdzie
dawano wy bornq, kaw(;) i gdzie zawsze zllajdowalo si(;) po kilkunastu
studentow. lVlarynia, ktora byla w bufE'cie, a ktor~ zwal lVlarynial1l1q"
wieIce go szanowala i z wielkq, grzeeznosciq, przyjmowala. Lubili-

smy go tez szezerze i powazali i to tern wi(;) cej, ze przy egzaminach byl bardzo wymagajq,cy i z~dal zawsze jasnych i scisle sformulowanyeh odpowiedzi.
"Engelke slynny podowczas notaryusz, wychowaniec szk61 niemieckich, zwolennik i gruntowny, znawca filozofii Kantai Fichtego,
ehoc niezbyt biegle wfadal naszym j(;)zykiem, w kursie swoim tym
glownie celowal, ze zwi(;)zle, jasno i w scislym logicznym rozwoju
przedstawial zasadnicze princypia przedmiotu. Zapewnialo to wyMadom jego takq, l1awet praktycznq, donioslosc, ze dlugo i w czasie
urz(;)dowania naszego, szukalismy w nich l'ady w rozwiq,zaniu w~tpli
wych kwestyi i nigdysmy si(;) prawie nie zawodzili, zllajdujq,c w nich
glowl1t): zasad(;) trafnie sformulowanq,. Szczegolniej wielk~ praktycznq, wartosc posiadal kurs jego 0 notaryacie i hipotece. Kurs znowu prawa karnego wprowadzal nas w zakres nowszych badan i poglq,dow filozoficznych, Engielke posiadal pi(;)knq" dobranq, bibliotek(;),
z niej poznalem si(;) z dzielami Kanta, Fichtego, Grolmalll1a, Almendinga, Feuerbacha, Zachariaego i innyeh podtenczas slynniejszych pisarzy na polu filozofii, prawa karnego i praw francuskich, obowiq,zujq,cych w kraju. Przytem ujmowal wykwintn~ grzecznosciq, i towarzyskiemi manierami. Byl tez wsz(;)dzie mile widziany i w wyzszem
towarzystwie ch(;)tnie przyjmowany.
"Procz przedmiot6w obowiq,zkowych w ciq,gu pobytu na uniwel'sytecie warszawskim mial€m jeszcze sposobnosc sluchania wykladow
Brodzinskiego 0 literaturze polskiej, Lelewela 0 bibliografii, ktore
odbywal w Bibliotece, pokazuj q,c zarazem l'(;)kopisy i wazniejsze druki, dalej wykladu porywajq,cego Goluchowskiego 0 syst€matach filozofii z krytykq, onych. U Cz(;)szczalem tez CZ(;)sto na fakultet filologiCZllY, gdzie sluehalem wykladow Ciampiego, Jakoba, a mianowicie
bardzo mnie zajmujq,cego wykladu Zinserlinga starozytnosci rzymskich, zwlaszcza z powodu scislego jego zwiq,zku z prawem rzymskiem. Zalozyl tez byl jeszcze Zinserling rodzaj seminaryum filologicznego, za oddzielnlj; zaplat~, w ktorym zadawar cwiczenia z historyi i starozytnosci rzymskich do opraco~ania po lacinie i rozbioru
onych pod swojq, dyrekcYi): przez samych studentow. Cwiczenia te
daly mi sposobnosc zapoznania si© z Geliuszem, Sel'wiuszem, Askaniuszem, Boecyuszem, a mianowicie z Festem. Przybyl tez w owe
czasy nowy profesor do naszego fakultetu W osobie W. A. lYIaciejowskiego (doktor prawa getyndzki), ktoremu powierzono wyklad historyi i instytucyi prawa rzymskiego. Jemu bylismy tez winni, ze nas
obznajmil z pracami nowej jeszcze podowczas szkoly historycznej
prawa, z dzielami Hagona, Savigny'ego, Niebuhra i innych coraz licz-
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niej na pole to wst§pujl!,cych pisarzy. Zaraz staralem si§ z nim blizej zapoznae i korzystae z uprzejmosci jego w udzielaniu mi 1'oznych dziel do czytania.
" W ogole bylo mi§dzy 6wczesn~ mlodziez~ uniwersytetu wiele
zamilowania do nauki, niewie1u bylo i to zupelnie uposledzonych na
zdolnosciach, ktorzy pozostawali w tyle i nawet ci, co wlasn~ prac~
musieli zarabiae na swoje utrzymanie, starali si§ wyrownywae najlepszym, co potem pozniej odbyte egzaminy pokazywaly. Wyszli tez
z nich bal'dzo pilni, 1'ozs~dni i powazni urz§dnicy naszego s~downi
ctwa. N owy uniwersytet owiewalo ozywcze powietrze i zarovmo uczniow, jak i p1'ofesorow budzHo do sumiennej pracy. Owocem tego
pop§du bylo, ze w kilku k61kach studenckich zawi~zalo si§ kilka towarzystw naukowych, ktore peryodycznie zbieraly si~ i na ktorych
czytano wygotowane przez czlonkow wypracowania. Ja jednak nie
chcialem do zadnego z tych towarzystw nalezec, bo mialem az na·
zbyt wiele do roboty. Zwyczajem moim bylo sprawdzae zawsze
wszystkie w wykladach wskazane cytacye, a nawet wazniejsze z nich
wypisywae na marginesach moich seksternow Iub wpisywae w osobne
ksi!j,ieczkL Mialem w domu dobr!j, edycy~ Corpus juris Godofreda
i pilnie j!lJ wertowalem, a przytem czytalem komelltarze Winnicyusza
do Instytucyi. Do prawa poiskiego znalazly si§ w bibliotece ojca
mega Volumina legum, a zrodel, ktorych w domn nie mialem, chodzilem sznkae 1'1 Bibliotece publicznej, gdzie przychylny mi oib1iotekarz Zaorski ch§tnie wszystkiego dostarczal, pozyczaj~c nawet
ksi~zki do domn.
Mialem tez ci~gle w domu ksi!j,zki do czytania,
ktorych mi udzielali, jak wspomnialem, profesorowie i znajomi przyjezdzaj~cy z zagranicznych uniwersytetow.
Tak pracuj!j,c, mialem
w pewnym wzgl§dzie ci~gle niej ak~ wyzszose nad moim! kolegami,
za czem poszlo, ze bylem pierwszym w calym ulliwersytecie, ktoremu z egzaminu magistrowskiego udzielollo ten stopien cum eminentia et singulari laude. Trzeba bowiem wiedziee, ze stopien magistrowski otrzymywal si§ zwykle albo cum eminentia alba cum sufficienti progressu. Dla mnie pierwszego wymyslono do eminencyi dodatek. Egzamin publiczny zdalem w lipcu 1821 roku. Rozprawa moja z prawa karnego 0 usilowaniu zyskala szczeg61n~ pochwalE2 ze strony profesora Engielkego. Egzaminy nasze magistrowskie odbywaly sill bardzo uroczyscie w sali dolnej gmaclm
bibliotecznego. Na estradzie zasiadali l)l'ofesorowie przyodziani w togach czarnych z szafiro wemi j edwabnemi wykladami, pod prezydency~ rektora. Czterej kandydaci (bo tylu tylko l1a raz jeden egzaminowano) zajmowali miejsca na czterech krzeslach naprzeciw profeso-

row. Naprzeciw estrady byly ustawione fotele, przeznaczone dla osob
wyzszych z hierarchii naukowej i s~dowej. Mialem zaszczyt miee na
moim egzaminie Staszyca i kilku czlonkow komisyi oswiecenia.
Reszta sali zaj§ta byla przez uczniow i licznie zbieraj~c!lJ si§
publicznosc. Egzamin skladali ze mnl!, razem Brzezinski, pozniej dyrektor wydzialu kryminalnego w komisyi sprawiedliwosci 1).
W dniu nast§pnym skladal egzamin Tis, kt6remu rowniez udzielono stopien cum singulari laude. Rozstawszy si§ z uniwersytetem
przechodzilo si§ na aplikacy~ s!j,dow!lJ. N ominacy§ na aplikanta s~
dowego udzielila mi komisya sprawiedliwosci w sierpniu 1821 roku.
Nie bylem wszakze i w tej karyerze nowicyuszem. J eszcze w zimie
w drugim kursie zostalem z woli ojca aplikantem archiwum prokuratoryi generalnej, gdzie mojstryj Karol od kilku lat zajmowal
miejsce rachmistrza i buchaltera. W prokuratoryi mialem za naczelnika Olszewskiego, pozniejszego jej radc§, bardzo godnego czlowieka, ktory dla obznajmienia mnie z interesami dawal mi do czytania
akta najciekawszych procesow. Toczono wtedy wiele spraw 0 granice, w ktorych skladano mnostwo dawnych dyplomatow. Tu zapoznalem si§ z nimi blizej i znaczllf), z nich liczb§ przepisalem, z ktorych kilka dawniejszych pozniej wydrukowalem w Temidzie. Z prokuratoryi przellioslem si§ na aplikacy§ do policyi poprawczej wydzialu I zostaj~cego pod prezydencyl:); Godlewskiego, pods§dka. Tn
zast§powalem miejsce protokolisty, a nawet powierzano mi prowadzenie inkwizycyi w drobnych sprawach. Zajmowalo mnie to wielce
i sluzylo do wzbogacenia moich teoretycznych studyow nad prawem
karnem i procednrl:); karn~. J ako aplikant s!j,dowy przeszedlem naprzod przez jeden z wydzialow trybllnalu, gdzie pracowalem przy
pisarzu, zajmuj~c si§ glownie redakcy~ wyrokow, potem przeznaczony zostaJem do biura prokuratora. Prokuratorem byl J ozef Lubowidzki, p6zniejszy prezes banku, czlowiek wyzszego wyksztalcenia
i tak dalece powazany, ze gdy tylko w wydziale jakim pokazal si§,
wszyscy wstawali i z widocznem uszanowaniem witali. Wnioski jego
i rezolucye odznaczaly si§ szczeg61n~ zwiIlZloscil:);, moc~ logiki i trafnosci~ zastosowania prawa. Sprawuj~c jednak inne jeszcze obowi~z
ki, nawiedzal trybunal dose rzadko, wyr~czaj~c si§ podprokuratorem
Piglosiewiczem, szanownym, poczciwym praktykiem. W tym stanie
biura prokuratorskiego nie zbywalo na zaj~ciu. Piglosiewicz gl6wnie
poswi§cal si§ asystowaniu sesyom, mnie zas powierzyl cal~ korespon-
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tern miejscu znajrluje siEl w pamiEltniku luka przeznaczona widocznie
pierwotnie na wpisanie dw6ch pozostalych nazwisk.
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decy§ biura i dozor nad komornikami. . W kierunku tym bylo wiele
do z1'obienia. Komornicy byli nadzwyezaj rozpuszezeni. Postanowi1em wzi~c ieh w karby, zaprowadzilem seis1~ kontrol§ ieh ezynnosci,
kaZd~ skarg§ na komornika pilnie rozwazalem i dostrzeg1szy uchybienie, winnego zaraz poci~ga1em do kary, a winniejszym formowa1em procesy dyscyplinarne, 1'ozumie si§ za zatwierdzeniem moich
zwierzchnikow. Obok zaj§c w biurze prokuratora prezes trybuna1u
Lewinski, pozniejszy kasztelan, powierzyl mi utrzymywanie wpisow
w czasie choroby pisarza trybuna1u. Ozynnose ta zapewniala mi juz
dose znaczny doch6d, bo pisarze pobierali procent od papie1'u stemplowego, uzytego do wpisu. Z t1'ybunalu przeszedlem na aplikacy§
do s~du k1'yminalnego, gdzie pod kierunkiem ;tysinskiego bieglego
kryminalisty ze sluzby austryackiej, pozniej czlonka senatu, zajmowalem si§ p1'zygotowaniem wnioskow.
11 W ogole wszysey moi zwie1'zchnicy i czlonkowie s~dow, w ktorych praeowalem w czasie mojej aplikaeyi byli mniej wi§eej gruntownie naukowo wyksztalceni, ludzie wytrawni, kochajlj;cy i powazaj~
cy swoje powolanie. Mi§dzy niemi szczegolniej odznaczali si§ ci,
co urz§dowali za ezasow niemieckieh, bylo bowiem w nich, ze tak
powiem, wi§cej jakiejs praktycznosci i pewnosci w zdaniu i dzialaniu, jak w tych, ktorzy si§ w epoce pozniejszej kszta1cic zaez§li.
Zalowac tylko przychodzilo, ze s~downictwo, ktore podowczas w gronie swojem miescilo tylu odznaczaj~cych si§ ludzi, przez rz~d byIo
zupelnie zapomniane, sklj,piono dla niego we wszystkiem, pensye by1y nadzwyezaj male, a lolmle i utensylia tak n§dzne i brudne, ze
wistocie ze wstydem wchodzHo si§ do izb s~dowych, gdzie staly'
stolki powyt{aczane z dziurami, a stoly byly okryte podartem suk-.
nem; przytem wsz§dzie ciasnota i brak swiatla.
"Skonczywszy przepisan~ aplikacy§, zlozylem w polowie r. 1823
w komisyi wojewodzkiej egzamin pierwszy praktyczny, zwany asesorskim, jak pami§tam przed s§dzilj, apelacyjnym ;tanowskim, znakomitym prawnikiem, takze dawnym urz§dnikiem s~dowym pruskim, komisarzem wydzialu administracyjnego Makowieckim i jeszcze kims
kogo nie pami§tam, pod prezydencH prezesa komisyi Rembielinskiego, majlj,cego slaw§ znakomitego administratora, wlasciciela wielkiego majiBtku Krosniewice. Silnej organizacyi glowy Rembielinskiego
dowodzilo, ze zasadziwszy trzech kancelistow do pisania, dyktowal
w jednym czasie trzy 1'ozne odezwy i w ukladzie ich, gdy przyszlo
do odczytania calosci, nie potrzebowal robic zadnej zmiany. Aplikacya nie odrywala mnie od zaj§c naukowych. N aprzod pami§talem,
ze wkrotce trzeba b<;idzie znowu zdawac egzamin, wi\2c ci~gle don

gotowalem si§, a przytem czulem zaVi'sze w sobie pocilj,g do coraz
to szerszych i gl§bszych llaukowych zdobyezy. Oilj,gle staralem si§ czegos nowego nauczyc si\2. Dwie znajomosci, ktore pod ten czas zrobilem.
znakomicie mnie w tym wzgllddzie wsparly. Jeziorkowski, aplikant
s~dowy z Bleszna pod Oz§stochowE!i, pozniejszy podprokurator w Kaliszu, zawczesnie niestety zmarly, wl'ocil byl wlasuie z zagranicy
i procz pi§knego zbioru ksi~zek przywiozl z sob~ porzlj,dnie spisane
prelekcye owczesnych koryfouszow szkoly historycznej niemieckiej.
Bylo wi\?c co czytac i nad czem zastanawiac si§. Drugi, Jan Komierowski, przyjeehal z Wurzburga, gdzie poswi§cal si§ nankom ekonomiezllym i polu bil study a filozoficzne pod kierunkiem J akoba Wagnera, tworcy tak zwanej filozofii matematycznej. J ego znakomite, j ak
na owe czasy clzielo Der Staat (pallstwo), ktorego mi zaraz Komierowski udzielil, zaj§lo ml1ie w najwyzszym stopniu. Wrocil tez pod
ten czas z Paryza i Oypryan Zaborowski, doklj,d si§ by} udal lla
szkol§ prawa, po otrzymaniu w Warszawie stopnia magistra. Jemu
zawdzi§czalem bliiszlj, znajomose z francusk1j; literatur~ kodeksow~.
l1Zdanie egzaminu asesorskiego dawalo prawo ubiegallia si§
(\ wszystkie nizsze posady w s~downictwie wi~cznie do posady asesorskiej przy ktol'ym z trybunalow cywilnych. J akoz, gdy utwol'zylo
si§ asesorstwo przy trybunale lubelskim, ojciec byl zdania, ze mog§
o nie starac si§, zwlaszcza, iz zapewniano go, ze wkrotce b§d§ przelliesiony do Warszawy. P odalem prosb§ do komisyi z zallj,czeniem
potrzebnych dowodow. Referent wygotowal przychyln~ rezolucy§,
lecz gdy interes przyszedl na sesy§, owc;;lesny pomocnik dyrektora
wydzialu administracyi slj,downictwa a zarazpm i wydzialu nominacyjnego, Drzewiecki, dostrzegl, iz nie mialem j eszcze lat 21 Sk0l1CZOnych i ie jako maloletni, nie mog\) otrzymac miejsca asesora. Dotkliwe to zrazu poslizni§cie w skutkach swoieh stalo si\) prawdziwem
dobrodziejstwem, otworzylo mi bowiem pole do ealej mojej dalszej
karyery, nierownie wzuioslej::;zej, jak ta, ktora mnie czekac mogra
posuwail):cego si§ mozolnie po zwyczajnyeh szczeblach slj,dowej hierarchii. Ojciec moj zamiast kazac mi wyczekiwac czasu, w ktorym
moglbym wyst~pic na nowo, jako kandydat do jakowego urz§du,
otrzymal dla mllie udop i wytllal mnie na dalszlj, nank§ do Bel'lina.
Nie potrzebujld wspominac, jak dalece bylem ojen mojemu wdzi§czny
za to postanowienie.
"Jakoz w 1'. 1823 ku jesieni, wybralem si§ w drog© do Berlina
naj§tym "lonkuczerem" IV towarzystwie Dietza, drogisty maj©tnego
z Lipska i studenta meclycyny Kuntzego, wielkiego lada co. Przyjechawszy do Berlina udalem sild zaraz do Michalskiego, ktory mi zaPisma Romualda Hubego.
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lecil Salkowskiego, guwernera m1:odych Poninskich, na doradcl;). By10 to jeszcze przed rozpoczl;)ciem semestru zimowego. Salkowski
przyzwyczajony do roli mentora, jak pierwszy raz do niego zaszedIem, zaczq,l mnie traktowac jak poczynajq,cego ucznia, wychodzq,c
z tej zasady, ze na naszym ulliwersytecie warszawskim nauki bardzo
nizko stojq, i ze nie mozemy miec zadnego pojl;)cia 0 postl;)pach nauki niemieckiej. Z dlugiej rozmowy przekonal sil;), ze przynajmniej
jako prawnika wiadomosci moje sil;)galy poza kra{lce wykladow jurydyczllych berJinskich i ze w istocie lliewiele co mam na fakulte~
cie prawa do zdobycia. Za to zaimpol1owal mi systematem filozofil
RegIa,ktorej byl zarliwym wyznawcq,. W ogole wszyscy polacy, kt~
rzy potel1czas UCzl;)szczali na uni wersytet, byli zwolenl1ikami. zar~l
wemi heglowskiej filozofii, a jak s~dzl;) dlatego, ze zdawal0 1m Sll;),
ze malym zachodem stanq, na szczycie umiejl;)tnosci i uwolni~ sil;) od
potrzeby sll;)czenia nad specyalnemi naukami. Nawet w chwilach,
w ktorych systemat RegIa zaczq,l tracic na uroku, najwil;)cej jeszcze
sluchaczy dostarczala polska mlodziez profesorowi IvIicheletowi, j eszcze
dotq,d (1877 r.) zyjq,cemu 1) ijako tako usilujq,cemu :podtrzymac w Berlinie pamil;)c mistrza swego. IvIi§dzy owczesnemi kolegami memi byl
Tucholka z Prus Zachodnich, ktory wprost utrzymywal, ze logika
RegIa jest nowq, ewangeliq" co mil jednak pozniej jako landratowi
nie przeszkadzalo do dopuszczania sil;) krzyczq,cych niesprawiedliwosci. Zoryentowawszy si§ po cz§sci w wartosci wykladow roinych
profesorow tak fakultetu prawnego, jako i filozoficznego, i oceniwszy
je w stosunku do wiadomosci, ktore z sobq, przynosilem, oraz obrachowawszy si§ z malemi moimi funduszami, postanowHem zapisac si§ na
stalego ucznia tylko u profesorow, ktorych kursa obiecywaly mi nabycie zbywaj~cych wiadomosci, co pociq,galo za sobq, oplat§ luidora
za przedmiot, na lekcye zas innych profesorow hospitowac, to jest
ucz§szczac wyrywkami i bezplatnie. J ako staly sluchacz przesluchalem IV ciq,gu pobytu w Berlinie przez trzy semestra wszystkich kmsow RegIa, Imrsu Homeyera, profesora historyi prawa niemieckiego,
kunm fizyologii u Schultzego; jalro hospital1t obznajmilem si§ dostatecznie z wykladami Savigny' ego, Bienera, Lanzizolla, Sehmalza,
Bokhcha, Rau~era; Marheinekego i Neandra, teologow, wykladaj1j;cych historya kosciola, Steffensa i Rittera filozofow oraz Rittera
d;'ugiego, sl}~nnego geografa. U cz§szczalem i na wyldad moralnej
filozofii u Schleiermaehera. Kurs Savigny'ego, jakkolwiek juz w Warszawie poznalem go dokladl1ie z dostarczonyeh mi zapisek i pilnego

studyum dziel jego, byl nader poeiq,gaj~cy z powodu indywidualnosci profesora, odznaczaj~eego sil;) wysokq, postawq" twarzq, okrq,glf);
pogodnq" glowq, pokrytq, dlugiemi spadajq,cemi wlosami, ukladnem
obejsciem i szczegoll1iejszq, jasnosciq, i preeyzyq, wykladu oraz przeswiadczeniem, jakie wlewal w sluchacza 0 nieomylnosci wyglaszanych Zdal1. Inny znowu urok otaezal osob§ RegIa. Trzymal si§
troch§ pochylnny i mial wag'ole postac czlowieka sfatygowanego,
troch§ zaniedbanego, ale zato oblicze peIne gl§bokiej mysli, przypominajq,ce twarze medytacyt1 poorane staroiytnych filozofow, z wyrazem wewn~trznej cil1g1ej pracy ducha, a w oczach polysk geniuszu,
wznoszq,cego sil;) nad poziom. Savigny zniewalal bezwzgI§dnie przyjmowac, co twierdzil, Regel pobudzal do myslenia i rozwazania razem z sobl1. Z pomi§dzy kmsow Regla najwi§cej smakowalem
w jego filozofii i filozofii historyi; stopniowe rozwijanie si§ poj§c
i faktow w seisle logicznym porzq,dku, od najprostszych do coraz wi§cej skomplikowanych i wyksztalconych silnie na umysl moj dzialalo.
Nietyle zajmowala mnie filozofia prawa, w ktorej znajdowalem wi§cej sztucznego formalizmu jak tresci. Bylo to moze w cZl;)sci skutIdem wyrobionych juz we mnie poj§c praktyczl1ych.
"Wzi§tosc Regia w czasie, gdy mialem szczl;)scie ucz©szczac na
jego lekcye, dosi§gala swego szczytu. Dawal lekcye w najwi§kszej
sali uniwersytetu, a i ta byla zawsze przepelniona, Procz niel11cow,
kilku francuzow i w{ochow, najwi§kszy kontyngens rozentuzyazmowasluchaczy dostarczali polacy. W liczbie audytorow liczol1o kilkunastu doktorow prawa, filozofii i teologii i zl1aczny zast©p oficeozdobionych krzyial11i za kampaniq, francuskq,. Z pomi§dzy
powazniejszych s}uchaczy, z ktoremi l~czyly mnie blizsze stosunki,
Edwarda Gansa juz wowczas znanego z pisll1 jurydyczHeninga, Micheleta i iunych, ktorzy wszyscy zajl;)li potem profesorskie miejsca w uniwersytecie. Obok ll1nie siadywal Feuerbach syn slynnego krYll1inalisty, ktory pozniej zjednal sohie rozglos
przez ekscentryczne kOl1sekwencye, Jakie z nauki l11istrza swego wy-
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1893 (przyp. wyd.).

dum~ wspomniec winienem, ze Regel, do ktorego
na ostatnim kursie, zaszczycal mnie szczegoln1!: uprzejspotykalem go na samotnym spacerze w Thiergartenie.
mnie zawsze i do wspolnej przechadzki zabieral, pronaukow8d rozmow§ i skrz§tnie wypytujq,c si<;l 0 kraj
Niemniej znajdowalem pochlehny przystfJp do dodokq,cl mnie wprowadzil mlody grek Schinas z Konpozniej zi§c Savigny'ego i posel grecki w Wiedniu.
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1,Przyjechawszy do Bedina, naj~lem stancy~ na Franzosische
Strasse razem z Taronill1, medykiem, synem z pierwszego ll1~za ll1ecenasowej Bogusl:awskiej. I on ucz~szczal pilnie na lekcye Hegla;
zaj©lismy si© z nim w wolnych chwilam pilnem czytaniem dziel Arystotelesa i Platona. Arystotelesa czytalismy w przekladzie lacinskim,
Platona w niemieckim. Potem przenioslem si© na Dorotheen-Gasse
blisko uniwersytetu, gdzie mialell1 za wspoltowarzysza Ludwika Zeuschnem, mineraloga, z ktorym odt~d l~czyla nas najscislejsza przyjain. Obok nas przez drzwi mieszkal wspomniany dopiero co Schinas, z ktorym lubismy obcowac a to z powodu, ze llam wiele udzielal ciekawych wiadomosci 0 wschodzie. Pochodzil Oll ze znakomitej familii fanaryjockiej, wiod~cej rod swoj od cesarzow bizantyjskich, ojciec jego byl wielkim spatorem Moldawii. Konstanty syn
odebral nader staranne wychowanie - doskonale mowil po turecku,
arabslm i francusku, a po niemiecku bardzo pr©dko si© nauczyt,
Znal wybol'l1ie cal~ literatun~ nowo greck~. co jak si© zdaje zblizy10 go do Savigny'ego. Gdy familia jego zubozala zupelnie, wspierany byl p1'zez W. ks. Konstantego. W tymze samym domu mieszkal:
doktor prawa Buchholtz z Krolewca, poiniej ]~rofesor tamtejszego
uniwersytetu, ktorego znajomosc byla dla ll1nie tem poz~dansz~, ze
to byl nader gruntowny znawca irodel prawa, szczegolniej przedjustynial'lskich. Pracowal w!asllie podowczas nad komental'zem do
Fragmentow Watykanskich. Maj~c w domu tak zacnych kolegow,
niewiele tez troszczy1ell1 si';l 0 inne znajoll1osci. Z mlodziez~ z Wielkiej Polski nie zawieralem scislejszych stosunkow, bo nie dostrzegalem w niej wyzszych d~ien naukowych. Znaczna jej cz~sc przep§dzala czas na burszeryi, na lekcye ncz©szczalo si';l wi©cej dla .z~
bawy. Zreszt~ pokazalo si';l, ze, choc ktory zaczerpn~l gruntowmeJszej nauki, wrociwszy do domu i OWiOlli';lty miej scowell1 po wietrzem,
nie zad1ugo znizal si§ do ll1iejseowego poziomu, a nabyta nauka wywietrzala i zadnych praktycznyeh nie wydala owocow.
11Przez caly ci~g pobytu w Berlinie raz tylko oddalilell1 si§
w ci~gu feryi do Drezna. Wspominam 0 tell1, aby dla pami~tki dodae, ze podroz w dylizansie pocztowym trwala dni 3; droga szla
przez gl©bokie piaski, i zwyczajllie pocztylion i pasazerowie szli piechotf):, wst~puj~c do stoj~cych przy drodze austeryi. Pocztamt be1'linski za owych czasow pierwszy zacz~l wyprawiae karety pospieszne do Poczdamu, a przekonawszy si';l, ie to nie ile idzie, nrz~dzi1
komunikacy';l przyspieszon~ ll1i©dzy B erlinem i Hamburgiem. Podroz
trwala 36 godzin. Pall1i©tam, jako przez dlugi czas 0 niczem wi§cej nie mowiono, jak 0 owem niezwyczajllem zjawlsku.

"Po odbyciu w Berliuie trzech knrsow wrocilem w polowie
1825 r. do Warszawy. Przychylni ll1i profesorowie wydzialu prawa
i rady uniwersytetu wyjednali ll1i u kOll1isyi oswiecenia nominacy';l
na lektora w wydziale prawa pod dniem 12 sierpnia t. r. z pensy~
3,000 zl. rocznie. Fakultet, pozostawiaj~c profesora Maciejowskiego
przy wykladzie pandektow, na 1l10je przelozenie poruczyl mi wyklad
historyi prawa, to jest, nietylko historyi prawa rZYll1skiego, ktor~
wykladal takze dot~d Maciejowski, ale i historyi pmw nowszych,
a ll1ianowicie niemieckich. Rozszerzyl si© tym sposobem zakres wyk1adow i jak s~dz§ nader korzystnie, luka mi§dzy prawem rZYll1skiem a nowemi kodyfikacyall1i wypelnion~ zostala. History~ p1'awa rzymskiego, id~c za wzorell1 Hugona, dzielilem na trzy epoki:
epok';l krolow, rzeczypospolitej i cesarzow, staraj~c si§, 0 ile owczesne badallia pozwalaly, kazd~ z tych epok wystawie we wlasciwem
jej swietle. W epoce cesarzow oddzielalem jeszcze czasy przedjustynianskie od najnowszego prawodawstwa Justyniana glownie 1'eprezentowanego przez postanowienia zawarte w 110welaeh. Caly wyldad 0 He moznosci by]: nader szczeg61owy. Aby go jeszcze WZ1l10Cnie poswi';lcalem dobmne godziny na ekzegez§ fmgmentow Ulpiana
i instytucyi Gaja. W tym celu wydalem w Warszawie 1826 r. Ulpiana, a w 1'. 1827 Gaja. Historya IJrawodawstw praw nowszych zawartij; byla w szezuplejszych granicach. Brak zrodel w naszej bibliotece publicznej i brak dobrze opmcowanych podr§cznikow nie
pozwala1 zapuszczae si© w strony mglij; pokryte i mnie podtenczas
zupelnie nieznane. Ograniczalem si';l na tem co by10 przyst©pne.
Glownie wi©c ll1ialem na uwadze srodkow~ Europ';l i doprowadzalell1
history~ jej prawodawczego rozwini~cia az wl~cznie do powstania
Landrechtu i praw niemieeko-galicyjskieh, ktore podczas rz~d6w niemieckich i w kraju naszYll1 obowi~zywaly. Obok prac nad kursem
zajmowalem si';l przygotowaniell1 dysertacyi na stopien doktora. Za
przedmiot do niej wybralem sobie opracowanie nauki 0 kradziezy
podIng prawa rzymskiego. Do dzis dnia uwazam sobie za chlub§,
ie metoda, podlng ktorej wybml1Y przedmiot obrobHell1, wyprzedzala 0 wiele owczesne wzory i ze dot11d jeszcze ze szkod~ prawdziwej
nauki, zll1alemi cz~stkowemi wyj~tkami, nie jest zastosowan~, choc
ciq,gle nowsze badania okolo niej kr~z~. Metoda ta polegala na
tem, ze w przedstawieniu historyeznem ustanowien rzymskieh 0 kradziezy odroznHem seisle, co w tym wzgl§dzie zdzialalo prawodawstwo, co do tego dodal edykt pretora i jak stopniowo z materya1u
tego jurisprudencya wyksztalcila strojny naukowy systemat. Przy
przedstawieniu wyrzecze:t't jurisconsultow nie chodzilo mi tyle 0 ich
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formuly ogolne dogmatyczne, jakto zwykle robUi i 1'obil1 nowsi pisa1'ze, ale 1'aczej 0 to, aby wykazac, jak wyrzeczenia te z post\)pem
czasu ksztalcily si\) i co raz wi\)cej wypelnialy, ai stan\)ly u 0statecznego kresu. Fragmentow pism prawnikow zachowanych VI' dygiestach nie uwazalem jako materyal do zbndowauia jednolitego systematu, ale rozwaialem jako pomnik historyczny odzwierciadlajl1cy
zakres poj\)C, jakie w roznych po sobie nastllPujl1cych stadjach panowaly, ai sil;) wyczerpaly ze znikni\)ciem jurisprudencyi. Zdaniem
mojem tylko tym sposobem mozna odgadniJ,c i ocenic sill;) i wartosc
logiki prawniczej, ktorl1 jedni Rzymianie stworzyli i w ktorej dotl1d
pozostali niezrownanemi mistrzami. To wlasnie zapewnia historyi
prawa rzymskiego pierwszorzlldne znaczenie w nauce prawa i ksztalceniu naukowego zmyslu p1'awnego. Dysertacya pod tytulem: doctril1a de furtis ex jUl~e romano historice et dog1J!{atice explorata wydrukowan1l! zostala na pocz1l!tku 1'. 1829. W miesi1l!Cll czerwcu odby·
la si§ dysputa publiczna, w kto1'ej za oponenta mialem 8zatenskiego, pozniejszego radcll tajnego, czlonka senatu.
"Po otrzymanin stopnia doktora praw komisya oswiecenia zanominowala mnie w dniu 30 lipca L r. stalym profesorem fakultetu
z pensH 6,000 zL i powierzyla mi wyklad praW8, kanonicznego i karnego, na katedr§ zas historyi prawa ogloszony zostal konkurs, a poniewainie bylo profesora historyi, willC zast\)pCZO czytalem jeszcze i historYIl prawa. Katedr§ prawa karnego otrzymywalem po Engelkem,
ktory zachowal sobie wyll1cznie procedurll, notaryat i hipotek§, a katedn;) prawa kanonicznego po ksi§dzu 8zaniawsldm, ktory pozostal
przy kodeksie cywilnym. Jako wykladajl1cy prawo karne oglosilem
zaraz na pocz!J,tku rolm nast§pnego moje "Ogolne zasady prawa karnego." Prawo koscielne wykladalem podlug Waltera. W tym czasie
wybrany zostalem na czlonka Towa1'zystwa Przyjaci61 Nallk. Zdaje
mi si§, ze to byl ostatni wybOr, ktorego Towarzystwo dokona10.
"Chcfl:c He moznosci sprostac powierzonym mi obowi1l!zkom, a co
raz wi§cej przekonywujfJ:c si§, jak wiele mi brakuje, bo im wi§cej
sil;) kto uczy, tem bardziej zyskuje przeswiadczenie 0 nieudolnosci
swojej, na kaide wakacye wyjezdzalem za granicl;), a to w celu, aby
si§ czegos dowiedziec i nauczyc co mi zbywalo. Niewielkie fundusze, ktore posiadalem, nie pozwalaly robic dalekich podrozy, wi§c
og1'aniczalem sill zwykle na Niemczech. W 1'. 1826 zwiedzilem
i Prag§, gdzie zrobilem znajomosc z Hank1l!, ktory od tej chwili stal
si§ p1'awdziwym -moim przyjacielem i ktoremu zawdzi§czalem obznajmienie mnie ze zr6dlami dawnego prawa czeskiego. Byla to wowe
czasy zupelna now08c naukowa, powiedziec nawet moina niespodzie-

wane odkrycie. Raz takie z Wiednia dotarlem do Wenecyi, Padwy
i Florencyi. Kiedy w 1'. 1828 wyjezdzalem do Wiednia, powierzony
mi zostal do odprowadzenia do Wiednia, mlodziutki 8zopen, jui odznaczajl1 cy si§ niezwyklym talentem, ktorym p6zniej w swiecie muzykalnym tak zablysn1l!l. W racaj1l!c z zagranicy, przywozilem zawsze
z sob1l! wainiejsze nowe dziela z literatury prawnej. W owczesnym
moim zbiorze ksi1l!iek znajdowalo si§ prawie wszystko, co dostarczafa literatura niemiecka.
, "Obok zaj§c w uniwersytecie spadl jeszcze na mnie obowi1l!zek
glownego redaktora Temidy. Mysl utworzenia pisma peryodycznego
prawnego, P08willconego teoryi i praktyce prawa, oganwla w j ednym
niemal czasie kilku z dawniejszych kolegow uniwersyteckich. Karol
Hofman, kt6ry slniy} w banku i utworzyl by} wspolk§ drukarni znanej pod finu1l! Gal§zowsldego, zobowil1zal sit) zaj1l!c stron1l! materyal11fJ: wydawllictwa i wYRt~pic jako glowny promotor przedsi§wzi§cia,
na mnie atoH spad} obowi1l!zek zbierania i dostarczania potrzebnego
materyalu i kierowania redakcYI1. Glownymi wsp61pracownikami byli
Zaborowski Cypryan, podszef wydzialu prawnego komisyi wojny, Tis,
pod6wezas u1'zlldnik do szczegolnych poruczell przy ksi§ciu Lubeckim ministrze skarbu, WOlowski Jan Kanty, mecenas, Heylman, referent Komisyi sprawiedliwosci i dwaj Maciejowscy: Ignacy, nrz§dnik
s1l!clu policyi poprawczej, zmarly pozniej na emigracyi we Fr,wcyi
i Franciszek, pozniej p1'ofeso1' prawa rzymskiego na ku1'sach przygotowawczych. Z pomilldzy nienalez1l!cych do redakcyi wspierali Temid©: Brzeziilski zmarly jako dyrektor wydzialu kryminalnego w Komisyi sprawiedliwosci, Majewski i M\)drzecki mecenasi, Lelewel, moj
brat J6zef, ktory bawil w Paryin i przysylal artykuly z historyi prawa dawnego francuskiego i inni. Dia cifEglego zasilania Temidy pracami zbieralismy si§ kolejno u jednego z nas wieczorem na rozmow§
i skromn1l! herbatk§. Raz u mnie na takiej herbatce znalezli si\) LeleweI i HI'. Tytus DzialYllski. Ostatni poszyt Themidy wyszedl na kOllCU r.
1831 i obejmowal w sobie cz§sc rozprawy konknrsowej brata 0 prawach
spadkowych slowiallskich, ktor1l! wydzial prawny uniwersytetu uznawszy
za dostateczn1l!, wyjednal dla niego nominacy§ na wakuj1l!cl1 posadll
lektora historyi prawa. Cala rozprawa obejrnowala w sobie history§ praw spadkowych rzymskich, francnskich, niemieckich i jak
wspomniano slowianskich.
"Poszczycic sill mozemy ja i brat moj, ze pierwsi bylismy ze
slowian, ktorzy na pole por6wnawczych badal} historyczno-prawnych
slowial'i.skich wst~pilismy. Rozpraw§ t\), wlasnosc Temidy, przet16macz}"l Zupanski na j§zyk niemiecki i wydal za granic1l!.
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"Ku koncowi mojego kursu pi!),tego, kto1'y juz byl ostatnim,
otrzymalem urlop od Komisyi oswiecenia, szesciomiesi§czny dla odbycia podl'ozy naukowej do Francyi i Wloch. W miesiltcu maju opuscilem Warszaw§ w towarzystwie mlodego Konstantego Pruszaka
i udalem si§ wprost do Paryza. Zaczlj,lem za1'az ucz§szczae na 1'0zne lekcye szkoly prawa. Lekcye te jedllak tak malo przedstawialy
illteresu pod wzgl§dem historyi prawa, majlj,c na celu wyllj,cznie telldency§ praktycznlj" iz zaprzestalem na nich bywae i wyl!),cznie zah1em si§ w bibliotece badaniem dawnych pomnikow p1'awodawstwa
francuskiego. P1'zy pomocy Parisa, mlodego podtenczas podbibliotekarza w dziale manuskryptow, zajmowalem si§ naprzod czytaniem
starych komentatorow praw francuskich, a nast§pnie korzystajij,c
z ich wskazowek, studyowaniem i odpisywamem niewydanych najciekawszych r§kopisow. Za posrednictwem naszej ambasady dawano
mi ksilj,zki a nawet i r§kopisy do domu. Wkrotce tak zaznajomi1em si§ z cal!), literatur!), dawn ego prawa francuskiego, iz smialo powiedziee mog§, ze caly zasob zgromadzonych w bibliotece najwazniejszych materya16w tak drukowanych, jako i l'!;)kopismiennych, byl
mi dokladnie zuany. Redaktor slynnej Revue prawa porowllawczego, z ktorym zaraz po przyjeZdzie zrobilem znajomosc, kilka razy
zach§cal mnie, aby napisae cos 0 zrodlach r§kopismiennych dawnego prawa francuskiego, odpowiadalem mu jednak, ze to z czasem
uczyni§, jak wroc§ do kraju i materyaly uporz!),dkuj§ i ze zreszt!), do
studyow tego rodzaju we Francyi nikt zadnej wagi nie przywilj,zuje.
Rownoczesnie zajlj,lel11 si§ skupywaniem cennych sta1'ych dziel do historyi prawa francuskiego i wkrotce uformowal si§ bardzo cenny
zbior dziel, na ktore podowczas nie zwracano zadnej nwagi, a ktore
teraz nalezlj, do rzadkosci bibliograficznych, poszukiwanych z wielklj,
skwapliwosciq,. Nieszcz§scie tylko chcialo, ze przy wyjeZdzie z Paryza przewiezienie tego zbioru powierzylem komisantowi Glucksbergowi, ktory wlasnie co byl zbankrutowal i caly zbior zatrzymany we
Frankfurcie przez kr'edytorow sprzedany zostal.
"Apatya do studyow historycznych gl§bszych byla potenczas
tak wielka, ze w gabinecie mal1uskryptow prawie llikt z francuzow
nie pracowal, tylko kilku lliemcow razem ze mn!), wertowalo r§kopisy. Mi§dzy niemi byl znakomity profesor ulli wersytetu berlillskiego
Diener, ktory pracowal nad prawem bizantyjskiem. Zblizylismy si§
do siebie i odtlj,d zaszczycalem si§ szczer!), j ego przyj azni!),."
Spokojnq, t§ prac§ przerwaly wypadki lipcowe. Pami§tnik opisuje je dose powierzchownie. Dowiadujell1Y si§ z niego, ze gorlj,ce

te dni sp§dzil Rube z Jozefem Kremerem. Po przywroceniu porz!),dku pracowal dalej w bibliotekach Sw. Genowefy i arsenalu. W tym
czasie odnowil znajoll1ose z dawnym kolegl! berlhlskim Gansem oraz
poznal si§ z Thiersem i glosnym ekonomistlj, wloskim Rossi'm. Zainteresowal si§ tez St. Simonizmem i ucz§szczal czas jakis l!),cznie
z Krell1erem na posiedzenia, na ktorych Enfantin wyglaszal zasady
nowej szkoly. Wkrotce jednak, przekonawszy si§ 0 powierzchownosci jej adeptow, przestal niij, si§ zajmowae.
W sierpniu wyjechal z Paryza do Genewy, a stamtlj,d do Turynu, nast§pnie zas przez Aleksandry§, Genu§, Piz§ i Lukk§ do
Florencyi. Tam poznal si§ z ksi§ciell1 lYlichalem Oginskim, w Rzymie zas, doklj,cl z Florencyi wyruszyl, z Renrykiem Rzewuskim, a potem z MicIdewiczem i Odyitcem. N areszcie dotarl do N eapolu, a noc
d. 29 listopada sp§dzil nad kraterem Wezuwiusza. Reez jasna, ze
we wszystkich tych miastach zwiedzal biblioteki i archiwa i zapoznawal si§ z glosniejsz)'mi uczonymi. PIon jednak, jaki zebrae mu
si§ udalo, nie byl zadawalniajq,cy.
"W calej tej podrozy
pisze w pal11i§tniku - od Turynu do
Neapolu nie znalazlszy nikogo, coby mnie mogl byl wtajemniczye
w skarhy historyi dawnego prawodawstwa wloskiego, za wyllj,czeniem
jedynie prezesa Liheratora (we Florencyi), nie wielld zebralem zapas
wiadomosci histor:y-cznych, 0 ktore mi g16wl1ie chodzilo. Poprzestawalem wi§c na obznajmieniu si§ ze stan em prawoclawstwa obowi~
zujlj,cego w roznych stronach Wloch, co wszakze takze bylo nader
trudne z powodu zupelnego prawie hraku literatury prawnej."
Natomiast zaznajomil si§ gruntownie ze sztuklj" a mianowicie
stylami architektonicznemi i szkolall1i malarstwa i spisal obszerne
llotatki, ktore mialy z czasem posluzye do opracowania historyi budownictwa i malarstwa.
W powrocie z Neapolu zaskoczyla Hubego w Rzymie wiadom08e 0 wypadkach krajowych, przyspieszyl tedy swoj powrot. W Wiedniu jednak policya zabronila mu wyjazdu, przesiedzial tam wi§c calq, zim§, mieszkajlj,c 1'azem z Szopenem na Koeh1l11arkt. "Szopenpisze-cwiczyl si§ ciq,gle na fortepianie, prze1'abiaj!),c zwykle 1'ozne
motywa i improwizujlj,c, a ja ucz§szczalem do biblioteki cesarskiej
i porz!),~kowalem zehrane we Francyi i Wloszech materyaly naukowe."
Tak zeszlo do wiosny, kiedy nie majlj,c juz funduszow na dal·
sze przebywanie w Wiedniu, wymkn!),l si§ w towarzystwie d woch po·
znanych studentow potajemnie z miasta i przedostal si§ do Krakowa, a stamt~d do Warszawy.
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Stan rzeczy, jaki tu zastal nie zrobil na nim dobrego wrazenia.
Stanll:l wi§c z bratem Jozefem, ktory "z poczll:tku dose smialo wyst§powae poczll:l, na uboczu", troszcz11c si§ jedynie 0 ojca, ktory wtedy prezydowal w komisyi wysadzonej do przeglq,dal1ia tajnych papierow i korespondencyi pozostalych z czasow dawniejszych. Pomi§dzy
temi papierami zwrocily jego nwag§ raporty skladane wladzy naczelnej ,,0 zaj§ciach i sprawowaniu t. zw. mechesow, a szczego1niej
o odprawianych przez nich tajemnych nabozeflstwach i zachowywanych przytem zmodyfikowanych obrz§dach zydowskich." Obaj z bratem zaliczeni zostali do arty leryi miejskiej i w mundurze juz artylerzysty odczytal Romuald w d. 3 maja na posiedzeniu Towarzystwa
Przyjaciol Nauk rzecz 0 konstytucyi 3 maja. Umiarkowany ton odczytu zwrocil naIl uwag§ ks. Adama Czartoryskiego i spowodowal
zaproszenie go do wspolpracownictwa w wydawnictwie polurz§dowem
majll:cem reprezentowae d1);znosci partyi umiarkowanej, a redagowanem przez Cypryana Zaborowskiego. Wkrotce mianowany zostal re~
ferendarzem w wydziale oswiecenia.
Niedlugo jednak piastowal ten urzll:d, bo wkrotce wraz z ojcem
i bratem Jozefem wyjechal przez Zakroczym i Dobrzyfl do Torunia.
Z Torunia ojciec i brat udali si§ do Saksonii, a potem do Francyil).
Romuald zas do Poczdamu, skll:d zaczll:l robie starania . 0 paszport
do kraju. Dawny kolega po katedrze Fryderyk h1'. Skarbek mianowany swiezo dyrektorem oswiecenia nlatwil mu powrot do vVarszawy, gdzie przez rok przemieszkiwal, pobieraj1);c pensy§ profesorslq.
Wl'eszcie d. 25 grudnia 1832 r. otrzymal uwolniellie od obowi1);zkow
profesora podpisane przez nast§pc§ hr. Skarbka, hr. Aleks. Stronowa, a w d. 28 tegoz miesi1);ca otrzymal norninacy§ na prokuratora
przy s~dzie kryrninalnym Wojew. Mazowieckiego i Kaliskiego. Norninacy§ t§ w tak mlodym wieku (bo mial niespell1a 30 lat) zawdzi§czal Hube, jak pisze w pami§tnikn, wzgl§dom, jakie mial u b. sekretarza stann przy Radzie administracyjnej, a podowczas dyrektora
Komisyi sprawiedliwosci gel1erala Ksawerego Kosseckiego.
Z obj§ciem urzl)du prokuratora zaczyna si§ dla Romualda Hubego nowy kierunek dzialalnosci publicznej, a mianowicie praca prawodawcza. Juz dyrektor Koszecki zaraz po nominacyi powierzyl mu
wypracowanie projektu postanowienia nadaj1);cego prokuratorom S1);dow karnych prawo odwolywania si§ od zapadlych wyrokow do s~1) .Michal Hube zmarl w Paryiu w 1'. 18-10. Zona jego a matka Romualda przeniosia siE;; wraz c6rk~ po wyjeidzie mE;;za na wies do swej siostry Kobylauclkiej i tam
umarIa w r. 1832.
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dow wyzszych, a procz tego kierownictwo ogolne przedsi§wzi§tego
wowczas t10maczenia praw Oesarstwa (Swodn Zakonow) na j§zyk polski 1). W obec tego prac§ sw~ urz§dow1); ograniczye musial do korespondencyi z whdzami oraz przygotowywania wnioskow w sprawach wazniejszych, reszt§ czynnosci zdaj1);c na podprokuratora Slawianowskiego, pozniejszego sl)dziego apelacyjnego. Ale wkrotce dzia1a1n08c w tym kierunku miala go calkowicie pochlon~e. W sierpniu
1833 1'. przyjechal do Warszawy towarzysz ministra sekretarza stanu dla Krolestwa (hr. Stefana Grabowskiego)-Ignacy Turkull z polecelliem wybrania kilku urZl)dllikow s~dowych, ktorzy pod jego prezydencH, a pod zwierzchnim kierunkiem .h1'. Speranskiego, glownego
zarz~dzaj1);cego II wydzialem kancelaryi cesarskiej mie1i si§ zaj~c 1'ewizy~ praw obowi~zuj~cych w Krolestwie. Turkull zaraz po przyjezdzie zwrocH si§ z propozycYi); do Hubego, ktorego stryj Jan urz§dowal w sekretaryacie stanu. Na rekomendacy\) generala Rautensztraucha zaproszony zostal do tej pracy rowniei Cypryan Zaborowski, a za wskazowk1); Hubego s§dzia trybunalu Cichorski.
Pierwotnie przypllszczano, ie prace llowej komisyi nie potrwaj1); dluiej nad dwa lata, pozostawiono przeto jej czlonkow przy zajmowanych stanowiskach i polowie pobieranej pensyi z delegacH czasow1); do Petersburga, za co otrzymywae mieli dyety po 6000 rubH
asygnacyjnych l'ocznie. N a dyrektora kancelaryi komisyi przeznaczony zostal mlody urz§dnik s~dowy Piotrowski, a nadto dodano jej
czlonkom pomocnikow, ktol'ym przy Hubem byl syn dyrektora komisyi sprawiedliwosci Stanisla,,, Kossecki. RobotlJi podzielili si§ w ten
sposob, ze Hube mial przygotowac redakcyl) kodeksu karnego i procedury, Zaborowski kodeksu cywilnego, zas Cichorski procedury cywilnej, notaryatu i hypoteki. Wygotowane po polsku projekty mialy
bye przetlomaczone na jl)zyk francuski, ku czemu przeznaczeni byli
osobni tlomacze.
Prezesem komisyi byl, jak juz wspomnialem, TurkuU. Poniewaz nie mial on wyksztalcenia prawn ego i obawial si§ wzi~e na siebie odpowiedzialnose za 110WO wygotowae sil) maj1);ce prawa, przeto
powzi~l pierwotnie mys1 utworzenia komisyi zloionej z dwoch sekcyi,
z ktorych nizsz~ stanowie mieli redaktorowie projektow, wyzsz~ zas
wezwani w charakterze rewidentow dygnitarze sf),dowi. Projekt ten
jednak upadl, tembardziej, ze rola Turkulla w calej pracy byh bardzo podrzl)dna i whsciwie kierowal ni~ bezposrednio Speranski.

1)

,Yydawnictwo to do skutku nie doszlo.
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Nie od rzeczy b\Jdzie powtorzye tu z panli\Jtnika Rubego chaTurkulla:
"Przy ukladnej, skromnej, a przytem ujmujlj;cej postaci wladal
tak mysll1 swojl1 i mowlj;, ze w formie najozdobniejszej nigdy ani za
wiele, ani za malo nie powiedzial, nigdy zdania swego nie odslanial,
podsuwajl1c raczej kwestye do rozwil1zania i oczekujl1c na nie odpowiedzi. Umial tez w kazdym przedmiocie wytknl1e jego strony waznosci i uzytecznosci pallstwowej, aby dowiese jak ostroznie bierze
si~ do rzeczy, starajf);c si~ zawsze wzbudzie przekonanie 0 zupelnej
szczerosci i ostroznej przenikliwosci pogllj;dow swoich. Umial tez
bardzo zr~cznie podchlebie sluchajlj;cemu i przez sztucznie ulozony
wst~p dochodzi6 do rozwini~cia swych pomyslow, zwlaszcza jezeli
przeczuwal, ze sl1 hazardowne lub moglyby nie uzyskae pI'zyj~cia ... "
W innym znow miejscu powiada 0 nim: "Pami~c wielka, umysl gi~t
ki, zdolny pI'zechodzie z najwi~kRZlj; latwoscilj; z jednej kombinacyi
w drugl1, z jednego stanowiska winne, jakie okolicznosci nastr~cza
ly, ktore wielce mu w tym wzgl~dzie sprzyjaly. Szkoda tylko, ze
mu zawsze glownie chodzilo nie tyle 0 rzecz, jak 0 utI'zymanie stanowiska. Dlatego cz~sto wiele robil dla blichtI'u, wewn~trzne majlj;c
pI'zekonanie, ze to wlasciwie do niczego nie doprowadzi."
Zaraz po przyjezdzie zabrali si~ czlonkowie komisyi do roboty.
"Ujrzalem si~ ~ pisze Rube - znowu na nowem stanowisku, ale tem
trudniejszem, ze si~ otwieral przedemn~ swiat zupelnie nieznany,
rozny od tego, w ktorym sill wychowalem i ktorego d~znosci i poj~
cia sobie przyswoHem. Inne tez przedstawialy si~ do rozwi~zania
zadania; z urz~dnika stosuj~cego obowil1zujl1ce prawo, stalem si~ prawodawc~. Wielkie zadanie, przewyzszaj~ce moje sily, item trudniejsze, ze chodzilo 0 skombinowanie cz~sto dl1znosci zupelnie sprzecznych. Dzi~ki jedynie etycznym i szerokim poj~ciom, jakie wynioslem z nauki Regia, jak mi si~ zdaje, w polozeniu tern, pr~dzej troch~ zoryentowalern si~, jak moi koledzy." Jakoz istotnie Rube pierwszy wygotowal projekt kodeksu karnego. "Przyjmuj~c za zasad~
obowit);zuj~ce w Krolestwie prawo, ktore w przekonaniu mojem uwazalem za wyzsze pod wielu wzgl~dami jak prawo kame innych narodow, chodzilo mi tylko 0 to, al:Jy zasady w niem zlozone wi~cej naukowo
obrobie i tam, gdzie wypada, dokladniej rozwil1lj;c." Projekt skladal
si~ z obszernej cz~sci wst~pnej oraz trzech ksilj;g, ktore traktowaly
stosownie do systematu przyj~tego w kodeksie 1818 1'. 0 zbrodniach,
wyst~pkach i p1'zewinieniach policyjnych.
Po przetlomaczeniu projektu na j~zyk francuski rozpocz~lo si~
przedstawianie go przez autora Spera11skiemu. ,~W ogole,-s~ slowa
rakterystyk~

pami~tnika--"zdawal si~

chwalie, ale ci~gle zwracal uwag~ na oznaczenia swodowe, dajl1c niekiedy do zrozumienia, ze je uwaza za trafniejsze i willcej zblizone do wymagall nauki, polecaj~c w takim 1'azie dokladniej zastanowic si§ nad w~tpliwemi kwestyami."
Po skOllczeniu z kocleksem zabral si~ zaraz Rube do opracowania organizacyi s~downictwa, ktort]; oparl rowlliez na istniejt);cym
w kraju porzij:lku rzeczy z tQ; jedynie rozniq, ze projektowal polt);czenie s~dow kryminaillych z trybunalami cywilnymi. Praca ta UkOllczona zostala i zaakceptowana przez Spera11skiego w polowie 1834 I'.
poczem wyslano autora do Warszawy dla przeprowadzenia j ej przez
dyskusy~ IV ustanowic si~ tam majij:cym komitecie przy Komisyi sprawiedliwosci, TurkuU polecil ll1U nadto przedstawie projekt generalowi Rautensztrauchowi, ktory uwazany byl za najzdolniejszego i najbardziej na zaufanie zaslugujlj;cego czlonka Rady stanu.
Czy dyskusya W owym komitecie miala miejsce i jak projekt
przyj§to w Warszawie pami~tnik zamilcza i wogole z czasu tej bytnosci W rodzinnem miescie zaznacza tylko wazny dla autora fakt
poslubienia w d. 29 listopada Teofili Rosciszewskiej, z kt6r~ juz
przed wyjazdem do Petersburga byl zar~czony 1).
W r. 1835 opracowal Rube procedur~ karn~. Nie znajdujl1c,
azeby sij:dy przysi~glych mogIy bye u nas, zwlaszcza w owczesnych
warunkach zaprowadzone, oparl jl1 na zasadach inkwizycyjnych, starajq,c si~ tylko dokladniej okreslic 1'0112 policyi przy sledztwach, zobowi~zae s~d do przesluchania przy s~dzeniu sprawy glownych swiadkow i oskarzonego, zagwarantowac temuz wszelkt]; moz11086 obrony
i uzupelnic przepisy 0 dowodach zwlaszcza zas 0 poszlakach. Co
do projektu tego jak i co do projektu kodeksu karnego, nie zapadla
ze strony Speranskiego zadna decyzya. Przypomina Rube, ze Speral'iski maj~c sobie wowczas polecone wygotowanie projektu ustawy
kryminalnej i procedury dla Cesarstwa, chcial wstrzyrnae si~ do
Ukollczenia tegoz z zaprowadzeniem reformy prawodawczej w tej
dziedzillie u nas.
Tym sposobem Rube ukol'iczywszy swe obowil1zkowe zaj~cie

") Zmarla w Paryzu 22 stycznia 1876 r. Byla to kobieta prosta, ograniczona i dziwaczka) zamilowana do smieszl10sci w papugach, kotach i innyeh zwierzE(taeh
z ktoremi jeidzila po mieseie i odbywala podroze. Pomimo zupelnego
umyslowego i roznorodnych wybrykow, ktoremi osmieszala swego uczonego m~za) Rube otaczal: iit do konca zycia naelzwyczajl1it i niezrozumialit ella oto-~)
czenia mirosciitl a po smierci uczcil: j ej pami~c znaczl1it elarowizuit na eele do brocZYllne i poswi"eeniem jej wspomnienia w monografii 0 koscieJe w Radomsku;
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wczeslliej od kolegow, zostal zupelnym prawie panem swego czasu,
bo tylko niekiedy wzywany byl na konferencye nad l'obotami Zaborowskiego. Nie moglo bye w1!;tpliwosci co do tego, jak go uzyje. Zacz~la si§ systematyczna, niezmordowana praca w bibliotekach, a mianowide Cesarskiej i w muzeum Rumiancowskiem. Biblivtekarzem
w bibliotece Cesarskiej byl W ortakow, filolog, ktol'Y pl'acowal wowczas nad wydaniem ewangelii Ostromira i caly czas j ej poswi§cal,
pomocnikami zas bajkopisarz Krylow i lacinnik Popow. Panowie ci,
przyszedlszy 0 dziesi1),tej godzinie, zasiadali nad ksilj,zkami lub drzemali i bardzo nie ch§tnie witali kazdego obcego przybysz a, przerywajlj,cego im spokoj. To tez zwiedzajlj,cych bibliotek§ oraz korzystaj1),cych z niej bylo nie wielu, a w sali r§kopisow, ktore g16wnie interesowaly Hubego, siadywal zwykle sam jeden. Pl'zepisal wtedy synodykon polski, ktory VI' 1'. 1856 oglosil drukiem, przejrzal i opisal
wszystkie teksty statutow Kazimierza W.,a nadto poczynil wypisy
z mnostwa r§kopisow dotyczlj,cych naszego kraju.
W tym czasie Zaborowski wykOllczyl projekt prawa 0 malz811stwie, ktore postanowiono wpl'owadzic, nie czekaj~c na wygotowanie
proj ektu calego kodeksu cywilnego. Poddano go pod dyskusy§ departamentu Rady Pallstwa dla Krolestwa, ktory pod prezydencYlJ,
Sperallskiego skladali hr. Wincenty Kl'asillski, general Rozniecki,
ks. Lubecki i minister sekretarz stanu hr. Stefan Grabowski, poczem
uzyskal zatwierdzenie Cesarskie 1). Wkrotce potem hI'. Grabowski
ustlj,pil z urz§dowania, a jego miejsce zajlj,l TurkuH. Odtlj,d g16wnym przedmiotem prac komisyi bylo dalsze opracowywanie kodeksu
cywilnego, z ktorym Zaborowski nie majfj,cy nalezytego przygotowania filozoficznego i historycznego 11ie mogl sobie dac rady, bllj,lmjlj,c si§ ustawicznie pomi§dzy rozmaitemi kierunkami i prlj,dami. Pomagal mn w pracy Platollow, pozniejszy ostatl1i minister sekretarz
stann Krolestwa. Hubemu p1'zy pomocy Karnickiego, obecnie senatora, polecono opracowac projekt organizacyi politycznej i admini··
stracyjnej miast. Nadto do komisyi przybyl czwarty czlonek Aleksander This. Podal on mysl wygotowania dla Krolestwa zbioru
praw administracyjnych i finallsowych i nad 11im pracowal az do cza8U, gdy powolany zostal na l1aczelnego prokuratora IX departamentu
senatu, nowo otworzonego w Warszawie. J aki byl przebieg i rezultat prac Cichorskiego pami§tnik Hubego nie wspomina.

Ze smiercilj, Speranskiego zaszlej w 1'. 1839, skonczylo si§ l'zec
moina (jak sill wyraza Rube w pami§tniku) istnienie komisyi, cz§sc
bowiem jej czynnosci pl'zeszla z pod zwierzchnictwa Turkulla pod
innfj, dyrekcy§, ta zas, ktora pozostala, przybrala wi§cej charakter
prac samego ministra. N a czem te zmiany polegaly, pami§tnik nie
wzmiankuje, nie poucza nas rowniez 0 dalszym przebiegu .prac komisyi. Podaje tylko, ze w 1840 i 1841 r. czlonkowie jej uzyskali
rangi naprzod ra{lcow stanu, a potem rzeczywistych l'adcow stanu,
oraz, ze w 1'. 1842 otrzymala nazw§ kOl11is)!i kodyjikacyjnej dZa Kro-

') Henryk ]{onic II' s\\ych Dziejach prawa maJ-Z811skiego II' K1'o1. Polskiem
(Krakow Ul03 stl'. 108) wspomina, ze Zaboro\,ski byl: istotnie antOl'em projektu prawa
ale \\. posiadanych przez siebie zl'odlach nie znalazl: danyuh zeby ten
\Ylasnie projekt uzyskaJ: zatwierdzcnie.

lesf1va.

Autor mowi dalej juz tylko 0 sobie, a mianowicie na jakie nowe tory pchnllla go zaszla zmiana. Mianowicie, ze smiercil): Speraliskiego przechodzi Hube od prac, maj l):cych na celu zreorganizowl1nie
prawodawstwa Krolestwa i zesrodkowanych przy sekretaryacie stann,
do zajllc w wydziale II kancelaryi cesarskiej obejl11uj~cych cafe panstwo. ZaczYl1a je udzial jego w redakcyi kodeksu karnego wprowadzonego w zycie w Cesarstwie w 1'. 1845, a przystosowanego do Krolestwa w l'. 1847. W ogole kwestya roli, j akl1 Hube w redakcyi tych
kodeksow odegral, byla do tej pory Sp01'l1fj, 1), jakkolwiek wyjasnil
jlj, juz po cz§sci sam Hube w swej Historyi pra11Ja yuskiego (Cz. II,
stl'. 43 i nast§pne). Pami§tnik rozstrzyga jlj, stal1OWczo. Oto, jak
rzeczy si§ mialy wecUug wyjasnien samego Hubego.
Miejsce Speranskiego w II wydziale objlj,l minister sprawiedliwosci Daszkow, czlowiek wprawdzie swiatly, ale wi§cej w kierunku
literaekim, a przytem slabego zdrowia. Nie wiele wi§c zajmowal
si§ kierownictwem ogolnego biegu spraw, a redakcYlJ, projektu kodeksu karnego ella Cesarstwa, otrzymanlt w spadku po Speranskim,
dawnemu swemu podwladnemu 8enatorowi Dehajowi. Ten
do Hubego i zawiaclomil, ze cesarz polecil za wezwac go
do komitetu reclakcyjnego, ktory dla tej pracy utworzony zostal 2).
zaraz do TurkuUa, -1)isze Hube - i opowiedzialem co
o niczem nie wiedzial. Zapytalem, czy nie uwaza
za wlasciwG widziec si§ z Daszkowem i otrzymac od niego wyjasnieVI'
wlasciwie eharakterze mam uezestniczyc w tym komite.
bo podlug mnie nie powinienem byl w nim stracic charakteru
redaktora przyszlego kodeksu karnego dla Kr61estwa i raczej zajmoVi nim tylko stanowisko konsultacyjne.
TurlmU odpowiedzial,

438--443.

1)

RelllbOIVslii, Pisma, str.

2)

Komitet ten skladal sie z 8 086b pl'OCZ Dehaja jako' prezyduja,cego i Huhego.
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ze to co si~ stalo--stalo si~ 1 ze jemunie wypada zq,dae zadnych
wyjasniell i cal!), rzecz zostawie nalezy dalszemu czasowV' W grullcie rzeczy prace komitetu ogralliczaly si~ do zbierania materyalu
z ksiltzek niemieckich ella Dehaj a, ktory sam wylq,czllie zajmowal
si~ redakcylt, oraz do uczestlliczenia w kilku posiedzeniach odbytych
wi~cej dla fonny niz z potrzeby.
"N a posiedzeniach tych, uwazaIem za stosoWlle zupelnie nie odzywae si~, pochlebiajltc sobie, ze
lladejdzie czas 1m kOllcowi wyst1j;pie jako dawny redaktor projektn
oddzieillego." CjlC~C j ednak na wszelki wypadek panowae nad przedmiotem rozpraw, zabral si~ Rube do studyowallia historyi prawodawstwa rosyjskiego, zwlas7.cza od czasow Cara Aleksieja Michajlowicza,
z dawniejszemi bowiem zabytkami zaznajomil si~ juz poprzednio.
W czasie tych zaj~e umarl Daszkow, a stanowisko jego powierzone zostalo b. ministrowi spraw wewn~trznych Bludowowi. Ten
wkrotce po nominacyi wezwal Hubego i oddawszy mn gotowy juz
projekt kodeksu Dehaja, polecH mu przejrzee go i wyrazie 0 nim
swoj e zdanie. Opinia wypadia nieprzychy Ina, a zdanie w tym
wzgl~dzie Hubego podzielil i Bludow.
Projekt Dehaja poszecU ad
acta. Zabrano si~ do przygotowania innego i w tym celu w kOllCU
1840 1'. wYfladzono nowlt komisy~ pod g16wnem kierownictwem Hubego. Przedtem juz Bindow przedstawil cesarzowi swe wnioski, poll1i~dzy ktoremi jeden dotyczyl zjednoczenia robot nad kodeksem dla
Krolestwa, inny zas sposobu, w Jakim projekt kodeksu mial bye roztrzltsany z ministrem sprawiedliwosci i z ministrem sekretarzem stann Krolestwa 1). Co si~ tyczy punktu wyjscia nowego projektu, to postanowiollo nie tworzye dziela nowego, opartego bfl;dz to na teoryi prawa
karnego, b~dz tez wzorowanego na ktorym z zagraniczllych kodeksow, lecz ndoskonalic istniej!),ce juz w Swodzie prawo 2). Robota
zas odbywala si~ w ten sposob, ze opracowane przez czIonkow komisyi i zaakceptowane przez Hubego, jako gl'6wnie kiernj~cego pracami, oddzielne cz~sci proj ektn przedstawiano Bludowowi. Ten t~
redakcy~
"nie tylko przeglltdal, ale jako j eden z najznakomitszvch swego czasu znawcow j§zyka, takow~ od slowa do slowa
oc~yszczal ~i poprawial, a nawet w miar§ uznania swego przerabial,
staraj!),c si~ gl6wnie 0 przyswojenie przyszlemu prawn, ile bye moze,
j aknaj wi§cej j asnosci i wyrazistosci, dla zapo biezenia na przyszlosc
wszelkiemn dowolnemu wykladowi." N adto przy rozporz1j;dzeniach
1)
2)

Hislorya cprawa ruskiego, Cz. II, str. 44 i 45.
tarnze str. 46.
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dotyczltcych pojedynczych przest~pstw, bardzo cz~sto nie poprzestana przewidzianych w proj ekcie stopniowalliach przest~pstwa,
wpl'owadzal no we, jeszcze wi§cej szczegolowe odcienia. Pod tym
wzgll)dem kaZdlt ostatecznlt redakcyl) uwazae mozna za wyllj,czne jego dzielo" 1). Te slowa Hubego daly zapewne powod Rembowskiemu do twierdzellia, ze tak kodeks 1845 jak i 1847, byly wyh1cznem
dzielem Bludowa, ie Hube zajmowal w komisyi stanowisko drngorz~dlle, ie jego pl'ojekt zostal, 'wedlug wlasnych jego slow, odrzucony i iadne z mysli w nim zawartych nieuwzgl~dnione 2). Jak widzimy z tego, co wyiej powiedziane bylo, ostatnie to wyjasnienie Hubego moglo dotyczyc dawniejszego projektu przygotowanego dla Krolestwa na podstawie kodeksu z 1'. 1818, a nie tego, ktory w 1'. 1847
wszedl w zycie jako prawo. Co si~ zas tyczy roli Blndowa, to przytoczone wyiej slowa autora "Ristoryi prawa ruskiego" majlj, to tylko
znaczenie, ie ze'\Yn~trzna, redakcyjna strona projektu byla jego wylltcznie dzielem. Zaraz tei autor wyjasnia, ie nawet w tym kiel'unku
Bludow nie opieral si~ zbytnio przy swych poprawkach i przywracal pierwotny tekst, skoro mn wykazano jego zasadnose. W pami~t
niku zas czytamy: l,CZ©St,o i potem powtarza1: mi (Biudow), ie 011
tylko retuszuje moje prace, starajltc si§ zawsze oddae najdobitniej
moje mysli." Dalej zas powiada "powtorzrg tylko co tam (w Historyi prawa ruskiego) nadmienilem, ze przygotowanie proj ektu bylo
mojem dzielem, redakcya jego jednak ostateczna i wiele flzczegoldodatkow nalezy sil) Bludowowi."
dodatki te pochodzily nietylko od Bludowa, projekt bowiem przechodzil przez dalsze j eszcze illstancye. Przedewszystkiem
w komitecie rewizyjnym, w ktorym zasiadal i Hube. Tam wyst©powai przeciwko niemu g1:ownie minister sprawiedliwosci
si~ stale podwyzszenia kay. Wprawdzie kozdania ministra, i do projektu znaczniejszych
ale zelanie
osobno
nie pona jego
Vi'Radzie panstwa. Tam
na pi©Cdziesi~ciu posieuzeuiach specyalna
zebranie
W
podaje Hube szczegolowo zmiany, Jakim projekt ostaZnajdujemy w nich znaczne podwyzszeniejedl1ych kar,

1) Rist. pr. ruskiego, btl'. 58, 59.
2) tamze str. 440, 4±1.
') Cz. n, stl'. 68-86.
Pisma Romualda Hubego (wstQp).
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a znizenie innych oraz porownanie niedonosz:j,cych 0 przest§pstwie
z ukrywaczami, podczas gdy w projekcie odpowiedzialnosc za lliedoniesienie byla znacznie mmeJsza. Ostatecznie zmieniony w ten sposob projekt skladaj~cy sit;) z 2224 artykulOw i 4-ch dodatkow uzyskal w d. 15 sierpnia 1845 1'. sankcy§ :Monarsz~ i zacz~l obowi~zy
wac w Cesarstwie od d. 1 stycznia 1846 r.
Chodzilo tylko - pisze Hube w parni§tniku - 0 rozstrzygni§cie jedl1ej waznej kwestyi, ktora mnie mOCllO zajmowala. W zasadzie
byio juz rozstrzygni©te, ze nowy kodeks dla Cesarstwa rna byc wprowadzol1Y jako prawo obowi~zuj~ce i do Krolestwa, nikt jednak dot~d nie zwracal uwagi, ie wprowadzaj~c go w Kl"olestwie, trzeba b§dzie koniecznie zgodzic si§ na liczne w nim rnodyfikacye. Nawet
Tnrkull nie wiele na przedmiot ten zwracal uwagi, moze tez uwaial
za stosowne kwestyi tej nie wzblldzac. Zaj~l:em si§ wi§c sam u1ozeniem zapiski, w ktOrej wyjasniiem, Jakie modyfikacye powinny byc
dopuszczone i przedstawilem j1l: Blndowowi. Nie robH zadnej trndnosci- w zatwierdzeniu jej, poczem zaraz udalem si§ do TurkuUa i uzy-

Do wyklad6w powolani zostali Rube i Zaborowski. Pierwszy objftl
katedr§ prawa polskiego i karnego 1), drugi prawa i procedury cywilnej. Wyklady te prowadzil Hube tylko przez cztery lata, nie
rnogiI;c, jak powiacla, podolac wszystkim razem obowiq,zkom. Uwolnienie urz§dowe z posady profesorskiej nast~pi1o pod dat~ 17 lipca
1845 roku.
Z zalem porzucal Rube wyklady prawa polskiego, ktore bardzo polubil. Trese tych wykladow znana mi jest z uzyczonego mi
laskawie przez profesora Zigla kursu litografowanego z 1'. 1843. Skladal
si§ on z dw6ch cz§sci t. j. ogolnej obejmuj~cej wiadomosci z historyi prawodawstw wszystkich niemal narodow europejskich oraz nauld prawa i szczegolnej zawieraj~cej wyk1ad historyi prawa polskiego.
Druga ta cz§se podzielona byla na pi§c peryodow, a mianowicie czasy przedchrzescianskie, epok§ Piastow, J agiellon6w, krolow elekcyjnych, a wreszcie ksi§stwa warszawskiego i Krolestwa kongresowego.
W kaZdym peryodzie podawal profesor zrodla prawa, dalej zasady
prawa publicznego, cywilnego, kryminalnego i procednry, prawa koscielne, a wreszcie stan nauki prawa.
Hube i przywifJ:zan~ do niej
strat~ wynagrodzic, a zarazem okreslic blizej stowyrobH mu Brndow nominacy§ na nrz§dnika
oso hie, niezaleznie od zajmowal1ego w komistanowiska. Do tej pory bowiem prace jego nad
Cesarstwa
wi§cej podejmovl'ane z dohrej woli, clla
Obecnie wszedlszy do sklapensy© ze skarbu Cesarstwa musial odWszystkie prawie agituj:j,ce si§ podowprzechoclzily w vvi©kszym Inb mniejszym zarece. Pami§tnik kOllCZY si© whlsnie na przedstawieniu
si~ dotykal poza redakcyq, Kodeksu Karnego.
do prawa 0 majoratach, wzorujij,c go
o wynagrodzeniu cywilnern Lla szkody
urzfJ:dzil przy wydziale bibliotek§ i obj~l
zwiel'zchni naclz6r, kierowal pracami okolo wydania zr6del
prawa
do czas6w Cara Aleksieja Michajlowicza, wreszcie
bral uclzial w ukladanin zwodow praw partykularnych obowi~zujl1takie
obj~c prawa litewskie, gubernii
finlandzkie, lud6w kaukazkich oraz plemion koczuj~-

skalem j ego podpis."
do nas Vi' 1'. 1847 kodeks ka1~
gloJ!Vl1ych i popralVczych zawieraj~cy jednak juz tylko 1221 artykulow.
on r6wniez jak kodeks z 1'. 1845 dla Cesarstwa dzie1em Hnbego, choc nie tem dzielem, ktOrego pl'ojekt samodzielnie
W 1'. 1834
ktorego
Sftprzedowodzenia na
teoI'" j ego dzielach 0 praze
prawa (jak to czyni
si© z temi, ktOrzy, uie uwzgl§dniaczynilj; mu z powodu tego antorstwa zarzuty.
W 1'. 1841 przybylo Hubemu nowe zaj§cie, a mianowicie wyklady w uniwersytecie
na swiezo otworzonych knrsach
praw obowi~zuj~cych w Kr61estwie. Jak twierdzi
do otwal'cia kursow
on w znacznej cz§sci si©
J eszcze podczas
projektu organizacyi
uwag§ Sperallprawa w
kursow pravmych zaprowaustanowienie przy trybunad'ach
dla
ten nie
, lecz wywolal mys1
rosyjsklch i Hubemu polecono

prof. Zigla wyldadal nadta HLlbe i pl'awo adrninistl'acyjne, w pa·
niema a tem mowy.
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cych Vi' Syberyi i ukladane byly przez osobne komisye z10zone ze
specyalistow np. zwod litewski przez Ignacego Danilowicza i Szymona
Malewskiego (szwagra Mickiewicza), finlandzki zas przez miejscowe sily
w Relsingforsie. Ze zwodem litewskim Rube nie mial nic do czynienia. Natomiast inne dawaly mu duzo do roboty, musial bowiem
dla oceny nadsylanych przez komisye prac przygotowywac si~, robi~c
studya nad r6znorodnemi prawami. Najwi~cej interesowaly go pomniki prawa ll1uzulmanskiego na Kaukazie, oraz zwyczaje prawne plemion zamieszkujlJ:cych Sybery~. Diozony wtedy systematyczny zbi6r
tych zwyczaj6w kazal sobie odpisac. Z odpisu tego, sprzedanego
przez Rubego w r. 1874 bibliotece uniwersytetu warszawskiego oglosil je drukiem w r. 1876 profesor tegoz uniwersytetu Samokwasow,
oryginal bowiem zbioru zagin~t
N a tych wiadomosciach urywa si~ pami~tnik Rubego. Szkoda,
bo i w dalszym ci~gu swej karyery bral on udzial w waznych pracach pallstwowych, ktore wartoby bylo poznac we wlasnem jego
oswietleniu. Do tych zaliczyc przedewszystkiem nalezy pobyt w Rzymie w przedmiocie konkordatu z dworem papieskim, a ktory dal
powod do zarzut6w przeciwko naszemu uczonemu 1). Z listy stanu
sluzby dowiadujemy si~, ze w d. 16 sierpnia 1846 r. Rube wyznaczony zostal "do kontynuowania l~cznie z glownozarz~dzaj~cym II
wydzialem wlasnej J ego Cesarskiej Mosci kancelaryi (Bludowem)
prac nad redakcH nowej ustawy procedury karnej i podczas podrozy glowllozarz~dzaj~cego oraz do rokowall z dworem rzymskim."
Pod datq, zas 5 grudnia 1847 znajclujemy wzmiank~ 0 udzieleniu mu
orderu sw. WIodzimierza "za prace podczas ostatnich rokowml z £11'1'0rem rzymskim." J ak1!> rol~ 1'1' tych rokowaniach odegral Hube i jalde zaj~l stanowisko, nie wiadomo, posiadamy tylko dane, ze i poiniej uczestniezyl w
urz~dowych dotycz1!>cych kosciola katolickiego w
i ze prace te zjednaJy mu uznanie Papieza, w 1'0ku bowiem 1855 zamianowany zostal czlonkiem komitetu do spraw
Kosciola rzymsko-katolickiego, zas w 21 sierpnia 1857 1'. uzyskal
112, przyj~cie orderu papieskiego.
IV r. 1850 zostal Rube radcll; tajnym i senatorem, a w r, 1856
pl'ezesem Komisyi kodyfikacyjnej Krolestwa, ktory to urz1!>d
do
chwili zwini~cia Komisyi w 1'. 1861. lYIianowany w d. 1
1861 r. dyrektorem glownym Komisyi rZll;dowej vvyznan i oswiecenia
publicznego p1'zeni081 si~ do Warszawy. Na posadzie dyrektora
glownego pozostawal nie dlugo, gelyz z powodu nieporozumiell z ow') Por. RemD01Vslii, Pisma stl'. 438.
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czesnym naczelnikiem 1'z~elu cywilnego l11argrabi~ Wielopolskim 1)
zmuszony byl juz w czerwcu 1862 1'. ust~pic z tego stanowiska, ktore obj~l Krzywicki. Pozostal jednak i naclal w Radzie stanu Krolejako prezes wydzialu spornego, Po zwini~ciu Raely stanu
1'1' r, 1867 wszedl wprawdzie do komitetu do rozpatrzenia prac nad
reform~ s~downictwa w Kr61estwie, lecz pozostal i nadal w vVarsza·
wie. 0 He mi wiadomo, II' pracach tych wazniejszego udzialu nie
przyjmowal, zaznaczyl si~ jednak jako stanowczy przeciwnik proponowanej przez Komitet urzlJ:dzaj~cy organizacyi wladz s~dowych.
W r. 1867 naby} maj~tek Stobiecko Szlacheckie pod Radomskiem
i zamieszkal W 11im w r. 1869. Rok 1878 powolal go znow do Petersburga jako czlonka rady panstwa, lecz z powodu poznego wieku
i mocno przyt~pionego sluchu bral w niej czynny udzial bardzo kl'otko. Reszt~ zycia sp~dzil w Stobiecku a po sprzedazy tegoz w r. 1880
przeniosl si~ do Warszawy gdzie umal'l w d. 9 sierpnia 1890 1'.
Podczas wieloletniego pobytu w Petersburgu drukowal Rube
nie wiele. Kilka drobl1iejszych artyku16w i rozpraw zamieszczonych
w Tygodniku Petersburskim i Bibliotece Warszawskiej, z kt6rych wszelako tylko dwie, majij,ce za przedmiot dzieje prawodawstwa Kazimierza W., jako prace pierwszorz~dnej donioslosci, oraz wydanie statutow
syuodalnych gniezni611skich stanowill; wlasciwy dobytek pismienniczy tej
doby. Lecz pomimo to nie nalezy uwazac jej za straconij, dla nauki. Byla ona okresem przygotowawczym do tak plodnej i owocnej
clzialalnosci, kt6r~ rozwin~l od chwili przeniesienia si~ do Warszawy i usuni~cia s~ od nawalu prac urz~dowych. W owym czasie zebrane zostaly nadzwyczaj cel1l1e materyaly z bibliotek patersburskich
oraz skompletowany wspanialy ksi~gozbi6r, 0 ktorego zdul11iewaj~
cem bogactwie swiadczy wydrukowany w r. 1864 wyci~g z katalogu.
Ksi~goz13ioru tego jednak nie dotrzymal nasz uczony do swego zgoun. Znaczn~ cz~sc sprzedal nniwersytetowi
odeskiemu, wiele bal'clzo ,
.
130 1493 dziela (1952 tomy) i 4 r~kopisy ofiarowal za zycia bibliotece Jagiellonskiej w Krakowie (w latach 1881, 1884 i 1889), pozostale zas zapisal testamentem w cz~sci S. p. Stoslawowi :Eagnnie
(dziela clotycz~ce historyi polskiej oraz dyplomataryusze) oraz bibliotece JagiellOllskiej, ktora znow til; drog~ wzbogacila si~ 0 przeszlo
tysill;c dziel i broszur.
Dzi~ki tylko tYl11 pracom przygotowawczym mogi Rube w ostatnim okresie swego zycia dokonac tylu i tak powaznych prac l1aukowych, jakie posobie pozostawil. Od r. 1863 do 1889 t. j. w prze')

POl'. RemDo1Vski, Pisma str. 443 i 444.
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eilj,gu 26 lat oglosil 30 dziel i rozpraw roznej obhltosci, lecz i najdrobniejsze z nich nawet wymagaly obszernych studyow i dowodzlj,
01brzYll1iej erudycyi autora. A dodac nalezy, ze to, co drukiem oglosil, nie przedstawia calosci pracy, jaktj; s. p. Romuald w ukochane
przez si§ study a wlozyl. Interesowal si§ on wszystkiem, co ktokolwiek w pokrewnej mu dziedzinie zdzialal i nie zasklepiaj1f,c si§
w swych osobistych specyalnych studyach, sledzil z mlodziencztj; we1'wlj, i zaciekawieniell1 caly ruch naukowy, zarowno krajowy jak zagraniczny. Procz tego przygotowywal cittg1e materyaly do prac dalszych, ktorych juz nie stj;dzono mu brIo dokonac. Ull1ierajlj,c, pozostawil przygotowan1j, prawie do druku rozpraw§ 0 prawie salickiem,
ktorej zapowiedz oglosil w r. 1889 po niemieelm p. t. UebersichtstafeZ Z1;W Bele1;bchtltng der Entstehung t£1id Ent11)ickehmgsgeschichte
del' Lex Salica. Zdumiewajtj;clj, istotnie hyla niezmordowana pracowitosc tego starca, pol~czona z rzadklj, jasnoscil1 umyslu i niewyczel'panyll1 zapalem dla \viedzy.
Hube me pozostawil potoll1stwa. Majtj;tek swoj wynoszlj,cy oko10 45000 rb. zapisal w cz§sci swej siostrze J aworowskiej w cz§sei
zas osobom obcym. Pochowany zostal na cmelltarzu powlj;zkowsldm,
a piszlj;cemu te slowa przyszedl: w udziale zaszczyt wypowiedzenia
kilku slow pozegnania nad jego grobem. Okreslajlj,c charakter
zmarlego wspomnialem, ze "pomimo olbrzymiej wiedzy, wysokiego
stanowiska i rozglosl1ego imienia nie otaczal si§ s. p. Hube l1imbelll
wielkosci i niedost~n)l10sci. Mily i ugl'zeczniony w stosunkach towal'zyskich uwazal za przyjaciela i niemal koleg§ kazdego, kto chocby
jcden krok w uluhionej mu dziedzinie uczynil, kto chocby tylko dobre ch§ci do study6w nad prawem okazal. Nie braklo mu nigdy
czasu ani ch§ci do poufnej z nim. rozlllowy, do udzielenia stow zach§t.y, rael i wskaz6wek, a nawet wlasnlj, r§klj, skrz§tnie zbieranych
110tatek." Slowa te nie byly zwyklym zdawkowym krasomowczYlll
frazesem. Kazele z nich miesci w sobie istotnl1 realll~ prawd§, a potwierdzajlj, je wszyscy, ktorzy znali Romualda Hubego i mieli sposobnosc czy to publicznie (Laguna, Relllbowski, Zigel) czy tez prywatnie zdanie swe 0 nim wypowiadac. Powtarzall1 je tutaj dlatego,
gdyz uwydatniajtj; one rys nieodhl!czny od calosci czlowieka, ktoremu
jako uczonernn skladamy zasluzony hold obecnern wydawnictwem.
W tym rowniez celu pozwol§ sobie przytoczyc slowa Rembowskiego.
"Gely si§ patrzylo t.yle lat na takie szczere i wyjtl;tkowe przywilj,zanie do llauki, pozbawione wszelkiego samoluhstwa i samochwalstwa,
gd)' si§ czuje zyczliwy useisk stygn~cej na zawsze dlolli i wspomina umysl, prze biegaj lj,cy z zywoscilj" na krotki czas przed smiereilj"

wielkie obszary nallki prawa, mirnowoli prawie PlOro wsuwa si§ do
l'§ki i dlatego to wlasnie, pomimo ze nie jestem w stanie dac krytycznego, wykonczonego obrazu pracy nankowej Hubego, postanowitern choc pobieznie skreslic osobiste moje wspomnienie. li
Wreszcie uwazam za konieczne wspomniec, za tymze Rembowskim, ze niezwykla swietnosc karyery publicznej nie oszcz§dzila Hubemu "bolesnych cierni i przykrych wspomniell az do konca zycia."
W 1'. 1831 byl on przedmiotem ostrej krytyki ze strony J. B. Ostrowskiego (w Nowej Polsce) z powodu wyrazonych przezen opinii co do
wolnosci druku. Glowne j ednak zarzuty dotyczyl:y autorstwa kodeksu karuego z r. 1845 i 1847 oraz udzialu w rokowaniach z kurylj,
l'zYll1sk~ okolo r. 1850. Drugi z l1ich jest czysto golostowny; 0 ile
sluszny jest pierwszy, staralem si§ powyzej wyjasnic. Co si§ tyczy
prac naukowych, to mozna powiedziec, ze zyskal sobie Hube powszechne uznanie nietylko w kraju lecz i zagranic~, jakkolwiek
oprocz pal'll artylm16w do pism peryodycznych i wst§pow do wydawnictw skreslonych po niemiecku, francusku i po heinie pisal wyl:~cz
nie po polsku. Temu imponuj~cemu swem bogactwem dorobkowi
nankowemll poswi§cona b§clzie drug a cZ§sc ohecnej pracy.

II.

\r

dzialalnosci llaukowo pismienniczej Hubego zauwazyc mozewybitnie rozl'ozniajll;ce si§ okres)'. Pierwszy obejmnje czaw uniwersyteeie warszawsldm, drugi, mlliej wi§cej trzyepok§ zaj§c prawodawczych w Petersburgn, trzeci w1'eszcie zaczyna sf§ od chwili, gdy szegCdziesi§cioletni juz pracownik usuod ucill;zliwej pracy m§za stann i caly prawie swoj czas ponance) z ktoq nie rozstal si§ ani na chwil§ do samej
Pierl'fszy okres, a zwlaszcza trzy jego lata, obfity byl w prace
naukowe. Kierunek ich wytkn§la na razie potrzeba chwili, a mianowicie powierzone lllU do w)'kladu przedmioty. J ak wiadomo, Hube objlj,l w uniwersytecie w drugiej polowie 1825 r. katedr§ historyi prawa rzymskiego i niernieckiego. Chclj,c ulatwic sluchaczom studya nad prawem rzymskiem, wydal w r. 1826 UZpiani lib vi singuZa-
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yis yeg'Vtlanmz fragmel1ta edidit Romualdus Hube, T7al~s. 1826. ,7i{ydanie to uskutecznione zostalo wedlag manuskryptu watykallskiego
podanego w edycyach ber1illskich przez prof. Hugo'na z dodaniem
przez wydawc§ wyjasnien z Oycerona, instytucyi Gaja i instytucyi
justyniallskich. W tymie celu pojawiIy si§ w nast§pnym roku Gaji
iliStitu.tiouU.11Z commentarii ITI ad fidem secundae editi01iis bel'oliuensis editi, Tlars. 1827. ,!{ przedmowie podaje Rube kl'otki rys iycia
Gaja oraz jego prac, a takie opis l'§kopisu werOllskiego odkrytego
przez Niebuhra w 1'. 1817, a w ktorym dochowane zostal:y instytucye Gaja.
Dla otrzymania stalej katedry trzeba byio uzyskac stopien doktora praw, a zatem napisac wymaganlj; przez prawo rozpraw§. Za
temat obral sobie Rube kradziez wediug praw rzymskich, zapewne
dlatego, ie wakowala katedra prawa kryminalnego. Rozprawa ta,
napisana po lacinie wyszia w druku w Warszawie w r. 1828 pod tytulem De ftwtis doctrinml1 ex jlwe Yom.ano explicavit historice et dogmatice ROl11-Ualdus Hube. Do pl'acy tej przywi~zywal autor wieIklj;
wag§ 1).
Rozprawa miesci si§ na 152 stronicach i dzieli si§ na dwie
cz§sci, a mianowicie Historia fiwti (str. 1-:-54) i Pays dogmatica
(55-152). W cz§sci historycznej przechodzi autor stopniowe ksztalcenie si§ u rzymian poj§cia luadzieiy, pocz~wszy od prawa XII tablic,
w ktorem stara si§ wyroinic pierwiastki dawne, prastare od pozniejszych inl1owacyi, a koncz~c na teoryi ostatecznej wyro bionej pl'zez
juriskonsult6w. Wykazuje w niej, jak kary za kradziez, pierwotnie
o charakterze teokratycznym, a po cz§sci pi§tno zemsty prywatnej
na sobie nosz~ce, przeszly za czasow rzeczypospolitej w kal'Y pieni§zne, prywatne i jak za cesarzow pod wplywem zesrodkowania
i wzmocnienia wladzy, pomimo pozostawienia w zasadzie kar pieni§znych, zacz§to drog~ praw wyjq,tkowych nadawac kradziezy charaIder przest§pstwa publicznego, dochodzq,c jej w wielu wypadkach
z urz§du i dotykajq,c ci§zkiemi karami jakoto wygnaniem, ci§zkiemi
1'0 botami, wi§zieniem, a obok tego infamiq,.
Oz§sc drug11, dogmatyczn11, skladaj~ trzy rozdzialy, a mianowicie:
o poj~ciu kradziezy (notio furti), w ktorym mowi 0 definicyi jej, warunkach, oraz wykonaniu, 0 yodzajach kradziezy (de fnl'ti generibus) i 0 skaygach z kradziezy wyplywaj~cych (de actione furti et conditione furtiva). Kaid11 poruszan~ kwestH przedstawia autor gel1etyczl1ie, wy-
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kazujlj;C, jakco do meJ z biegiem czasu wyrabialy si§ i ostatecznie
ustalaJ:y poj§cia prawnik6w. Wykazuje, ze pod kradziez podci11gano
nietylko kradziez wlasciw11 t. j. polegaj11c~ na zaborze cudzej rzeczy,
ale "tez i wszelkie formy dzialalnosci podst§pnej (omnes fraudi spew celach zysku nad cudzym maj~tkiem dokonywane, a mi(1dzy
innemi uzytkowanie z rzeczy oddanej droglj; umowy w spos6b z wal'llukami tej umow), niezgodny (furtum usus).
Od l'. 1828 wyldadal Hube obok historyi prawa i prawo kame,
co zwr6cilo go do specyalnych studyow nad tem prawem, rozpocz§tych juz zreszt11 z powodu rozprawy doktorskiej. Zanim rezultat
tych badan ukazal si§ w druku pod form~ obszerniejszego dziela,
pojawHy si§ naprzod rozprawy drobniejsze, b11dz stanowi~ce rozdzia1y owego przyszlego dzieJ:a, bq,dz tez dotycz~ce kwestyi potocznych.
Rozpoczyna je wydana w r. 1828 praca 0 teoyyach pyawa kyyminalnego, 1"ZeCZ czytana na pitbliczl1em posiedzenitt kyolewskiego uniwersytet1t d. 19 WYZeSl1ia 1827 r. przez Romualda Rubego M. J.
w uniwersytecie krolewskim warszawskim (Warszawa, w drukarni Jozefa W§ckiego, stl'. 43). W. piel'wszej cz§sci rozwija autor filozoficznie
poj(1cie wyst§pku i kary powt6rzone nast§pnie w rozdziale pierwszym
Ogoluych zasad prawa kayuego. W dl'ugiej (od stl'. 22) przedstawia
systematy pl'awa kryminalnego. Naukowe opl'acowanie prawa karnego l'ozpoczlj;l wedlug Hubego Krystyan Thomasins, lecz prace jego
nie mialy wielkiego wplywu i dopiero jego nast§pcy: Beccaria, Filangieri, Pastoret i Bentham wprowadzili t§ nauk§ w swiat. Dalszy krok
w rozwoju jej uczynili Kant i Fichte. Poczlj;wszy od nich, zaczynajlj; si§ w nance pl'awa karnego dwie szkoly, z ktorych jedna (Fichte,
GroHman, Klein, Fenerbach, Raenzel, Welker i inni) l'eprezentuje
teorye lVzgl~dne, zas druga (glownie Kant i Regel) bezwzgZ£;dne.
Sam autor stoi na gruncie teoryi RegIa, choc uwaia za konieczne
przystosowywanie jej do praktycznych celow Itary wskazywanych
. przez teorye wzgl§dne. Dalsze prace w tym kierunku zamieszczal
w wydawanej pod swoj~ redakcy~ Temidzie Polskiej 1). Wyszly
tam mianowicie: lVyklad zasad 0 usilolVaniu lVyst~pku z zastosowa1~ie111 do kodeksu karnego ]{rolestwa Polskiego 2), 0 dzialaniach bezpyawnych ze lVzgI~du na woZ£; osoby dzialajqcej 3), Czy chlost~ podlug przepiSOI1J art. 219 i 226 kodelcsu krji11iinalnego uwazac naZeZjl

1)
2)

')

Odpowiedlli ustElP z Pami((tnika pl'zytoczylismy wyzej Ila stl'. XXI i XXII.

")

Patl'z wyzej str. XXIII.
Themis t. I, str. 30-62.
tamze t. II', stl'. 130-180 i t.

v,

Btr. 31-93.
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~a obo.st:~enie czyZi za podstawieJl[ie kary wUJzzeJl[ia Jl[a podpaZaczy
zlodzleZ. ), Jak tl6JJI[~czye lvypada art. 323 kod. krymiJl[alnego
. (0 chlosc18 za sp§dzeme plodu) 2), Art. 227 kodeksu karnego jak
StosoWMlY bye powinien (0 zamiallie aresztu na grzywny) 3) i Kilka
~tlvag. nad artyl;:uienz 154 kod. krym. Kr6Z. Pol. (0 kradziezy gwaltOVVll:]) 4). Dwa pierwsze z tych artykul6w vl"eszly do og61nych zasad Jako osobne oddzialy rozdzialu II zatytulowane 0 wystEJpkz[ ze
1VzgIEJd~[ na dzialanie zewl1EJtrz1ie i 0 wyStEJpkZl ze wzglEJdu 1ta wolEJ
osoby dZialajqcej,
I

Og6lne zasady prawa l;:arnego, a mianowicie ich tom I wvszly w r. 1828 w Warszawie i obejmujq, nauk§ 0 wyst©pku i kar;e
wog6le. Weding planu antora wyrazonego w przedmowie tom II
mial zawierac wyw6d pojedynczych przest§pstw, zas III procedul'§
ka~'nq,. Oba te tomy nie pojawily si© wcale, jak rowniez zapowie~zlany ': tejze przedmowie komelltarz do kodeksu 181t5 1'., ktory,
Jak p~wlada, mial juz prawie gotowy do druku. Opublikowany tom
I .z~wlera 482 stronllice i podzielony jest na trzy rozdziaJy, a miano:VIC18 0 w.JlstEJpku i karze 1V og6Znosci (str. 1 - 225),
0 wystEJpku
I karze lV szczeg6lnosci (str. 226 -- 412) i
0 zastosomaniZl kary do
lvystEJpku (str. 413-482). W rozdziale pierwszym podaje Hube wyw6d filozoficzny poj§cia wyst©pku i kary, obszerny rys historvczl~V
rozwoju obu tych poj§c w prawoclawstwach, poczq,wszy od nar"odo~
;vschodnich, oraz w nance prawa (stl'. 43 - 219), wreszcie wyklad
lch ~ogmatyczny wecUug prawodawstw pruskiego, austryackiego, franIS18 f. Rozdzial II ma Z,t przedmiot analiz~
cuslnego i
:vyst~lPku ora~ jego stroll), zewn©trznej (usilowanie, przygotO\vanie)
I wewn~trzneJ (kwestya poczytalnosci i
stopni winy), osoby
uczestmczq,ce w wyst©pku oraz podzial przest§pstw, a takze rodzaje
kal'. 00 do kal'Y smierci antol', godzq,c Sl© po cZ©8ci z jej przeciwnikami, nie uwaza jednak za 1110zlivve zupelne jej usuni©cie z kodeksow, Rozdzial wreszcie III traktuje 0 ustawie karnej, jej mocy
obowiq,zujq,cej i podsf);dnosci, 0 stosowaniu i t16maczeniu ustawv
" ,
o przystosowaniu kary do wyst©pku (okolicznosci obciq,zajq,ce i lagodzq,ce), oraz 0 przyczynach wylq,czajq,cych kar© (konieczna obrona
przedawnienie, ulaskawienie). Kwestye poruszane w rozdzialacl;
II i III przedstawia autol' zgodnie z p1anem przyj§tym w l'ozdziale

1) Themis t. I, str, 176-186.
") tamze t. II, stl'. 255-268.
0) tamze t. Y, str. 365-387.
4) tamze t. IT], str. 395- 414. "
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I naprzod ze stanowiska filozoficznego, a nast§pnie historycznego
i dogmatycznego.
.
,\V przedmowie zaznacza Rube, ze nauka prawa karnego ::memi kroczyla torami w Anglii i Francyi z jednej strony, a:v. J\16mczech z drugiej. W pierwszych dwu krajach przewaza Inerunek
praktyczny, ulegajl1cy potrzebo~1 ch~il~, w, Niemczech zas spotykamy dl1zenie do wytworzema pOJ\.lc o~olnych, filo.zoficznych,
wszechludzkich. Oba te kierunki sl1 zdamem autora Jednostrollne i dlatego stawia sobie za zadanie korzystac z obu, ale
zadnemu z nicb nie ulegac ostatecznie. Zgodnie z. t!m pl~nem
.
ze w ",yeiu spolecznem dzialajl1 dwa czynmkl, a mlano1 z
.
d ' . '1
b
wide jeden staly, powolujlj;cy do zycla zasa y. SCIS e pr~wne, ezwzgl§dlll1 sprawiedliwosc, oraz drugi zmienny, maHey. na wldoku b~z
pieczeilstwo i dobro publiczne, uznaje Rube za k~l1leezn: roz,wazanie kazdej kwestyi spolecznej z oba tych stanowlsk, kt~re zles.ztlj;,
jak widae z dalszyeh wywodow, doprowadzajq, ostateczme do "J~d_
nych i tych samych, przynajmniej w zasadniczych punktach, wymlw,"':
Prawo (w znaczeniu subjektywnem) jest wyrazem w~lnosel
czlowieka i w zasadzie (in abstracto) jest jak i ona nieogramczone.
Gdy jednak wszyscy majq, takie same pra\vo i w01nosc, jak .kazda
jednostka, przeto z natury rzeczy w zyciu spolecznem pra,:a 1 wo::
nose kaZelej jednostki ulegajq, ograniczenin przez prawo 1 wolnosc
illnych. Wobec tego kazde dzialanie czlowieka, jako wyraz jego
w01i jest samo w sobie ani prawne ani bezprawlle. Dopiero w spo.w01n086
oluesla sil;) przedmiotowo t. J.
ograniczeniu przez wo1n08c innych i wtedy dopiero wystl;)p:lj e
rozroznienie czynow na prawne i bezprawne t. j. wkraczaJl1ce w sfer§ wolnosci ill~lych. To zas moze nastq,pie alba drogl1 g1Vaiin albo przez przym~ts wywarty na \Vol© innego i one sq, konieczlU~
zewn©trzlll1 kazdego pvysfEJP7w. Z punktu zas widzenia sprawcy vivstepek zawierae musi trzy pierwiastld t. j. bezprawny eel,
be~pra·wn~ wol© i zamiar ublizenia prawu, wylamania si© z pod je0'0
przepis6w. Koniecznosc wspoludzialu tych trzeeh czynnik6w
od-,
o
..
roznia wyst\.lpek z jednej strolly od prywatnej obrazy, z drugleJ zas
od 'V[szlwdzenia.
TlJ, samq, drogij, wyprowadza autor poj§cie kary. Podstawq, prawa jest rownosc. J ezeli tedy spelniam cos wzgl§dem innych, to tem
samem uznaj§ za prawne-spelnienie tegoz samego wzgl§dem mnie.
Kara tedy polega na odwecie. Odwet ten jest nietylko uprawniony,
ale zarazem i konieczny. Porzq,dek prawny w spoieczel'istwie polega na hannonii mi§dzy sferq, wolnosci danej jednostki a takq,z sfe-
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l'q, innych t. j. spoleczel'istwa. Przezwyst§pek pokrzywdzony cierpi
w skutek wluoczenia w jego sfer§ wolnosci osobistej, przest§pca zas wychodzipoza granice swojej wol11osci, a przytem WZ110si swojq, partykularn~ wol§ ponad spolecz11q,. Rara, t. j. gwalt zadany przest§pcy niweczy wszystkie te trzy skutki, bo naprzod uwalnia poszkodovt'al1ego od wdarcia si§ w jego sfer§, potem zwraea przestftlpC§ do jego wlasnej sfery, a wreszeie zmusza wol§ partykularntj,
do uznania ogolnej i poddania si§ j ej. Rara jest nawet koniecznq,
ze wzgl§du na osob§ przest§pcy, bo czyn Ivyst§pny, ktory spelnia,
choe w oczach og61u uwazany jest za bezprawny, w jego uznaniu
jednak jest prawny. Spelniajtj,e tedy na nim taki sam przymus lub
gwalt, spelniamy to, co on sam uznar za prawne i tym sposobem szanujemy w nim jestestwo wolne i rozumne.
J ak widzimy, mamy tu do czynienia z teorH RegIa, do ktorego zreszttj, wplywu na swtj, umysrowose Rube otwarcie si§ przyznawall). Z niej wyprowadza daIej autor istot§ kary, ktora w zasadzie musi bye odwetem i wyst§puj e pierwotnie jako zemsta (prywatna), a nast§pnie jako kara (spoleczna). Ten zwitj,zek kary z wyst§pIdem, polegajtj,cy na odweeie, jest wynikiem zasad bezwzgl§dnej sprawiedliwosei i z jej stanowiska nie jest bynajml1iej zawarunkowany
jakimkolwiek celem praktycznym, a zatem i dq,zeniem do zapobiezenia przest§pstwom. Niezaleinie jednak od tego wzgl§dy dobra i bezpieczellstwa publicznego, reprezentujq,ce pierwiastek zmiellny w spoleczellstwie i modyfikuitj,ce do pewnego stopnia wymaganie absolutnej sprawiedliwosci, 1l1cz~ z kaq pewne cele praktyczne, pod wplywem ktoryeh i sama kara moze w oddzielnych prawodawstwach
w miar§ okoli(;znosci ulegae mniejszym lub wi§kszym odst§pstwom
od tyeh absolutnych norm, ktore jej zasada odwetu ze stanowiska
scislego prawa okresla. To wywoluje roil1orodnose systematow kryminalnych, ktorych rozwoj i zmiany autor w nadzwyczaj wyczerpujtj,co i dokladnie pl'zedstawionym obrazie historycznym prawodawstw
i teoryi naukowych a wreszcie w wykladzie dogmatycznym podaje.
Nie miejsce tu wchodzie w szczeg610wy rozbior tego obrazu,
ani tez w ocel1§ oddzielnych kwestyi stanowitj,cych trese rozdzia16w
II i III. Przytocz§ wi§c 5uz tylko slowa, ktoremi profesor Zigel kOllezy swe zdanie 0 tej pracy. 11 Wogole mozna powiedziee, ze OgoZne zasady nanki pra11)a karnego stanowitj, zjawisko wyrozniaj~ce si§
nietylko w polskiej, ale i w ogoll1o-europejsldej literaturze owego
czasu. Takich wszeehstronnych badall nad og61n~ teory~ prawa kar-

nego nie miala Zaehodnia Europa, ai do naukowyeh prac Feuerbaeha ktore pojawily si§ po 1'. 1840" 1).
, W tVl11 samym roku 1830, w ktorym wyszly OgoZne zasady pojawila si~ niewi~llm rozprawka dotyez~ca rowniei prawa karnego:

1) Patl'Z wyzej str. XYI i in.

pisarzach prmva karnego 11) Polsce przez R0111~"a!da
bego profesora kroletVskiego tmiWe1~sytetn. Byl to odezyt wyglo.L.Lti .' publl'c l 1 1'e
na I)osiedzeniu Towarzyst\\a Przyjaeiol Kauk. We
"Z011v
d
t
~vst§pie zwraca uwag§ Hube na koniecznosc . b~dania prawo aws ~a
. dzimego jako g16wnej podstawy do poznama Jego stanu ob ecnego.
IpO • . ' '. dllal nauka prawa u nas rozwijala si§ rownolegl e do
onle,\az Je . '
,
.
'nauki Zachodu, przeto i study a nad ni~ odbywac nale~y poro.wn~~czo z t~ ostatni~. Z tej wyehodzij,c zasady, l:rzedstawla a~tOI. k~ot'0 I' zwiAzle z wyborntj, znajomoscii!; przednllotu powstame 1 r oz1~
~,
'd
WIo
woj nauki prawa karnego, pocz~wszy od XII st. naprzo ,we
szeeh, a potem Francyi, Holandyi i Niemczeeh. Jako glo,:n~ ~echy
post§pu Vi toj dziedzinie w w. XIII uwaza zwrot. od .kar ~len.l§zny.ch
do publicznyeh, od systemu akuzaeyjnego do. lllkwlzyc~Jnego oraz
uznanie za eel kary utrzymanie porztj,dku pllblIcznego. U nas ~o
st§p w
kierunku napotkal na opor ze strollY og~lu szlacheckwgo tak, ze jeszeze do XVIII stulecia pozostaly zabytlu okupu' NauJ' ednak oddawna juz nawolywala do poprawy tego stanu. vV spomka
..
h
l1iawszy pokrotce 0 pis mach Ostrol'oga, Modrze~skiego 1 11ll:YC ,1~0~biera autor szczeg61owo prace juz czysto krymmalne, a 11llanO~lCle
Andrzeja Lipskiego biskupa krakowskiego (w. XVI), Zaiaszowsklego
i
(w. XVIII). DrobllilJ t~ i bezpretensyonalnq, roz,prawe doskonaly poglq,d na metod§ badall naukowych nad pmwem, oraz gruntowna i rozlegia wiedza.
Jak widzielismy w wykladzie prawa karnego zwracal Hube
uwag§ na jego history§, podajtj,c j~ nietylko przy wywodzie ogolnym poj§cia przest§Pstwa i kg,ry, ale tez i przy rozbiorze
nawet drobnych
Nie
to ani dzielem
uleganiem "wymaganiom przyj§tej VI' nance rutyny,
pogltj,dow autont na metod§ badania prawa i wozagadnien Rpoleczl1ych, pogl~d6w powzi§tych wprawdzie pod
niemiecldej szkoly historycznej prawa, leez sformulowaw umysle ntiszego uczonego. N a metod§ t§ praon zwrocic szczeg61~~ uwag§ naszych pracownikow na p olu nauki prawa i temn zawdzi~czall1Y dwa znakol11ite artykuly w Temidzie. W zwi~zku z lliemi pozostaje trzeci, Inbo nie z powodu tre-
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sci, lecz, jak zobaczymy, ze wzgl§du na genez§ jednego z powyzej
wspomnial1ych. Zal1im jedl1ak do rozbioru ich przysti);pi§ musz§ ze
wzgl§du na scislosc clJronologiczl1i); zaznaczyc, ie pierwsza praca
Hubego dotyczi);ca historyi prawa pojawila si§ juz wczesniej, mianowicie w 1'. 1827 w formie artykulu zamieszczonego w NNr. 94
i 96 Gazety Polskiej, a zatytulowanego Kr6tki rys literatzwy lzistoryi pratva. Artykul ten nie jest wprawdzie podpisany, a tylko podznaczony literi); H. lecz porownanie jego tresci i stylu z innemi owczesnemi pracami Hubego nie pozostawia ella mnie zaelnej wi);tpliwosci, ze wyszeell z pod jego piMa. Jest to krotki, ale wyczerpuj1!;cy
obraz tego co w owe czasy na polu nauki historyi prawa, llaprzoel,
rzymskiego, a potem nowozytnych zdzialal1o. Poczynaji);c oel Hugona, przebiega autor Hteratur§ niemiecki);, francusk~, holenelerski);, angielski); i wloski);, nie zapominaji);c 0 ludach slowianskich i pracach
nad prawem polskiem.
Co si§ tyczy trzech wspomnianych wyzej rozpraw, to IV tomie
III Temidy na stl'. 1-17 pojawil si§ artykul 0 stanie nauki pratva
w naszych czasach z poclpisem R. H-e. Powiada w nim autor , ze
do tej pory szlismy w nauce prawa za obct;'mi przykladami. Czas
wreszcie poznac naturt? tych wzorow i ocenic, 0 He i w jakim stopniu nadal z nich korzystac nalezy. Poniewaz
sit? g16wnie na nauce niemieckiej i frallcuskiej, przeto charakterystyka litetych krajow stanowi przedmiot
nauka prawa zajasniala w
za zadallie wstajemniczenie
w
jurisprudenII'
kienmku nazwiska Cujaciusa,
Donella Goclofreda. Ale juz w XVII w. swietnose ta Francyi npada.
nauka francuska zwrocila sit? do praw
je z zasaclami prawa rzymskiego (Jan Domat
Pothier II' XVIII w.), lub tez di);zyla do dozasad prawa (Montesquieu). Ostatni kierunek
na
pra wa wybitnego wplywu nie wywar1, natomiast pierwszy
zwlaszcza W osobie Pothier'a zaj~l dominuji);ce stanowisko, ktorego
odbil si§ nietylko na pracach prawodawczych przeelsi§wzit?na
XIX w. ale i II' czasach
J emu
przypisuje Rube
kierunek francuskiej nanki prawa, wyrasi§
komentatorskiej i w rozwoju jurisprudencyi. Rankt? prawa uprawiajt-j, tam g1:6wnie
s[);clowi,
ktorzy tez przevmznie wypelniajij: sklad profesorski w szkolach prawa, zastosowallych
do potrzeb praktycznych i na t:romaczenie prawa
g16wnij: zwracajij:cych uwag§.

Do Niemiec nauka prawa przeszla z Francyi i rozwin§la sit?
Pocz~tkowo Niemcy zajl110wali si§ tylko kompilacH praw rzymskich i usilowaniem godzenia
icll z prawami zwyczajowemi niemieckiemi. Pod wplywem dopiero
nauki francuskiej XVI w. zwrocili si§ do prawa rzymskiego jako samodzielnego przeelmiotu baclal'i. Z nich wyrosla z jednej strony filozona, z clrugiej zas szkola historyczna prawa. Ten kierunek czysto
teoretyczuy, uprawiany nie przez praktykow lecz przez gabinetowych
uczonych, charakteryzuje zarownQ naukt?, jak i uniwersytety niemieckie, a wzii);wszy za poclstawt? history§, gwarantuje nauce prawa coraz wit?kszy 1'ozwoj i doskonalenie si§.
W ostatecznym wywoclzie przychyla si§ Hube ku wzo1'om niemieckim, lecz radzi nie tracie z uwagi i -praktyki st-j,dowej. "Wszystkie wi§c nsilowania nasze-powiada-powinny byc ku temu zwrocone, azeby rozwijaji);c i nstalajl:!;c history§ prawa, oclgaclni);c jej scisl:y
zwil:!;zek z praktyki1; s~clow[);."
W tomie V
(str. 297 - 339), zamiescil Hube Uwagi
1zad systel1ratem kodeksu cywihzego francuskiego. PUl1ktem \vyjscia
zamierzol1e
dalsze prace prawodawcze
wprowaclzeniem ustaw
i ta wlasnie
to epoka, w ktona
tOC!7,OllO spory, rozpoczt?te rozprawij:
TlOllt Beruf l;[JlSerer
czas), owczesne lladawaJy
o tem, ezy
e
kwe. Hube stanowczo
nndto wsz§dzie
narodowego.
dlatego pozwierciadlem ezasu
Z iycia narodowego,
wlasciwych nal'odowi. Nie
z zagranicznej praktyki i kombinawszystkich ella nas

w nich w miar§ upadku jej w tym kraju.

on
swoim

a clzialalnosciij: pramit?dzy pracfl,
uni wersalna,
powinna, co dobre
u
,,lnne jest polozellie, pomimo
a nawet wznioslejsze,
Musi
stanowiska uniwersalnego, musi zbadae umyslem
dzieje czlowieka, zarazem poznac terazniejszy, najuksztalcenia spoleczenstw ale nacHo, co wi§ksza, musi
niejako duszi); i mysll:!; W zyciu narodu swego."
tego wzglt?du uksztaleenie prawodawcy powin-
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no bye koniecznie indywidualne t. j. z wlasciwego ducha narodu wydobyte" (str. 301). Powszechnie uwazajq, u nas prawodawstwo francuskie za wzor doskonalosci, tak ze dose jest w niem zmienie pewne tylko szczegoly. Po cz~sci jest to racya ze wzgl~du na no we
idee przez nie wprowadzone i pewne podobienstwo w poj§ciach obu
narodow. J edllakze nie nalezy spuszczae z uwagi, ze od czasu wydania
Kodeksu zaszly w poj§ciach prawnych znaczne zmiany. We Francyi
rozwija si§ coraz dzielniej jurisprudencya, W Niemczech nauka prawa,
ktorych nie mozna zapoznawae przy zamierzonych refol'mach ·prawodawczych. Juz to jedno przemawia przeciwko bezwzgl§dnemu zachowaniu w calosci kodeksu francuskiego. Ale jest i inna przyczyna.
Kodeks ten zaczerpni§ty zostal z dawnej jurisprudencyi francuskiej,
pomimo zatem, ie dq,iyl on do zmiany dawnego porzl1dku rzeczy,
pozostal jednak w lq,cznosci z llarodowem iyciem prawn em. Do
nas wszedl on, jako rzecz zupelnie nowa i stosunkom miejscowym
obca, tak, ze tylko drogl1 racyonalnej jurisprudencyi, na nauce prawa i zgl§bieniu potrzeb narodowych opartej, rnozna przepisy jego do
zycia przystosowac.
Wraca tedy Hube do wyrazonej na pocz~tku artykulu koniecznosci reformy prawodawstwa u nas na podstawie miejscowej praktyki s~dowej i ialuje, ze pomimo tego, iz kodeks cywilny francuski
obowi~zuje jUi u nas przeszlo 20 lat, nie mamy zbioru jurisprudencyi. 00 si§ tyczy teoryi, to ta moze miee g16wny wplyw na techniczn~ stroll§ roboty t. j. "uklad systematyczny, form§ wyslowienia
i utrafienie przyzwoitej miary mi§dzy og6lnemi przepisami a szczegolnemi regulami."
Ten wzgliJ,d sldania autora do zastiwowienia si§ nad systematem kodeksu Napoleona. Zaczyna od wywodow historycznych i przedstawia systematy rzymskie t. j. instytucyi Gaja i Justyniana oraz
edyktu pretorskiego, a potem teoretyczne proby stworzenia system atu naukowego, w czem
si§ Domat i Kant. Ostatecznie uznaje za najracyonalniejszy podzial prawa cywilnego na 4
. rozdzialy t. j. 0
wlasnosci, 0
0 prawie famii 0
ten
musi j ednak, zdaniem
Hubego uledz
zastosowaniu pewllej
Teorya bO'I'".iem rozwaza
przewszystkiem, jako poj§cie oderwadopiero
go do rodziny i spoleczenstwa, w zyne i
ciu zas rzeczywistem czlowiek niema innego istniellia. jak w rodzinie i spoleczenstvvie. Dlatego na czele kodeksu powinien bye umieszczony rozdzial 0 prawie familijnem i stanie obywatelskim czlowieka.
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Z tego wychodz~c zaloienia rozwaza autor i krytykuje uklad
II i III ksi§gi kodeksn francuskiego. Uwagi te maj~ dla nas w tem
miejscu podrz§dne znaczenie. Ohodzilo mi glownie 0 zaznaczenie poHubego na zadania i cele dzialalnosci prawodawczej, oraz 1'0jak~ odgrywa jurisprudencya jako zrodlo prayva. Pod obu tymi
wzgl~dami pogl~cly jego s~ tak jasne i racyonalne, ze i dzis nie wiele wi§cej w tym przedmiocie daloby si§ powiedziec.
U1vagi nad s),stentatem kodeks~" frmtcttskiego zasluguj~ tu na
zaznaczenie i z
wzgl§du, ze wywolaly dalsze Vi' IJrzedll1iocie
ll1etodvki nauld prawa ze strony Hubego wyjasnienie, b~d~ce rozwini§ciel;1 i uzupelnieniem ll1ysli wypowiedzianych w artykule 0 stanie
owczesnej nauki prawa. Powodell1 do tego wyjasnienia byl artykul
Augusta Heylmana 1/Ii)llv6d zasad og6Znych naztki prawa i pra1Vodamstwa zamieszczony w t. VII Tell1idy (str. 1-55). Nie podobaly
Heylmanowi pogl~dy Hubego wyluszczone w uwagach, a glownie rozroznienie, jakie przeprowadzal mi§dzy nauk~ prawa a dzialalnosci~ prawodawcz~, oraz przewazaj~ce znaczenie przyznawane
przezell filozofii i historyi prawa, z uszczerbkiell1 dogmatyki. Wedlug Heyllllana niema iadnej roznicy mi§dzy nauk~ prawa i nauk~
prawodawsf,wa, co zas do historyi prawa, to przyczyny, ktore jl1 wywolaly, byly raczej zewnl:)trzne niz zasadnicze, a mial10wicie pOlllieszanie praw rzymskich z germal1skiemi i potrzeba ieh rozdzielenia,
oraz koniecznosc przeciwdzialania filozofii prawa natury, uznaj~cej
wol§ prawodawcy za jedyne zrodlo prawa. Wielkl1 zaslugl1 szkoly
historycznej jest zwrocenie uwagi na zwyczaj, na pierwiastek ludowy, jako na podstawt) kazdego prawodawstwa - oraz wykazanie, ze
wi©kszosc praw powstaje nie z woli prawodawcy lecz ze zwyczajow.
Historya tedy prawa powinlla wyluywac pierwsze przejawy prawa
i ieh przyczyny oraz wyprowadzac z nich zasady prawodawstwa obowi~zuj~cego.
Na telll jednak koficzy sil:) history a wewl1§trzna prawa, a zaczyna dogmatyka obowi~zuj~cego prawodawstwa, ktorej wyjasnienie jest wlasciw~ prac~ uczonego prawnika. Ale w stosowaniu
prawa stanowionego mogq,. drog~ rozmaitej interpretacyi j ego przepowstac roznorodne normy pomimo jednolitosci pl'awodawstwa.
USUll~C t§ roznorodnosc jest zadaniem instytucyi kasacyjnej. Lecz
i ta moze nie wystarczye, moze zajsc scysya mi§dzy s~dem kasacyjnym a S!l;dallli nizszymi. Wtedy wyst§puje nowy zywiol w nauce
prawa t. j. filozofia prawa obowiqzujqceg"o. Pod ni~ rozumie Heylman filozofi§, "ktora zajmuje si§ jedynie rozjasnieniem danego prawa
stanowionego i jest roznq, tak od filozofii praw stanowionych, jako
Pisma Romualda Hubego (wst','p).
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tez od filozofii prawa idealuego" (str. 40), kt6re s1), juz tylko uogolnielliem pierwszej.
Caly ten wywod, dose mglisty i powierzchowny, nie moze bye
uwazany za powazn1), krytyklJ istotnie naukowych i gruutowuych
poghj,dow Hubego. Ten jednak uwazal za wlasciwe rozwinij;e je dokladniej i w tym celu wystij;pil w Themidzie (t. VIII, stl'. 157-207)
z rozpl'awij;, zatytulowanij; Niekt6re uwagi uad historyCl: uauki prmva.
Nie jest to praca polemiczna, nie przepl'owadza w niej Hube sporu
z Heylmanem i zaznacza tylko na wstlJpie, ze powodem do zabl'ania l'az jeszcze g!osu w tym przedmiocie bylo wyst1l;pienie tego
ostatniego.
Rozpoczyna rzecz swij; autor od ogolnego pogl1l;du na nauklJ,
ktora jego zdaniem opal'ta bye winna na obserwowaniu i poznaniu
l'zeczywistosci t. j. zjawisk swiata zewnlJtl'zuego. Przechodz1),c do
prawa, jako przedmiotu nauki, wykazuje, jak na nie zapatl'ywano silJ
w roznych epokach rozwoju ludzkosci. U ludow wschodnich porzij;dek prawny uwazany byl za postanowienie bogow. NastlJpnie z upadkiem uroku wyobrazen teokratycznych miejsce boskich prawodawcow
zacz§li zajmowac slawieni mij;drosciij; ludzie. Takiemi byli owi greccy m§drcy, w ktorych gronie mieszczono piel'wszych pl'awodawcow.
Pol'zij;dek tedy prawny byl dzielem ludzi szczegolnij; mij;drosciij; i wsparciem bogow zaszczyconych. Jest to przej scie do czysto ludzkich
zrodel prawa, a przedewszystkiem do zwyczaju. "Ten poglij;d na pochodzenie pl'awa nie byl juz obcy rzymianom, ale szczegolniej wypiel§gnowaly go nowe narody odl'odzonej Europy, Germanowie i Slowianie." "Lecz do zwyczaju przywiij;zuje tylko czlowieka uczucie,
a uczucie trwa w pierwotnej czystosci tak dIngo, dopolqd wladza
pojmowania nie wyksztalci si§. Wtedy poj§cie opanowywa zwyczaj i oslabia jego powag§," i czlowiek wreszcie uznaje, ze zrodIem prawodawstwa jest l'ozum. "Ten sposob zapatrywania si§ stworzyl obrady publiczne nad ustawami, on zrodzil tyle wytwornych pomnikow nowszego prawodawstwa." Cztery s1l; tedy wedlug poj§c r6znych epok zrodla prawa t. j. " wola bogow, potem wola i mij;drose
umilowanych od bogow ludzi, potem zwyczaj i obyczaj ludzki, jeszcze pozniej 1'ozum nad zwyczajem panujij;cy" (str. 168). Tak nas
uczy historya. "J akie wi§c Sij; karlowate wyo brazenia tych, ktorzy
holdujij;c zaeiesnionym widokom ubieglej przeszlosci, ciij;gle dzis jeszcze powtarzajij;, ze jedynem i wyl1l;cznem zrodlem praw ludzkich
jest zwyczaj. Szkola historyczna niemiecka, wbrew historyi, do
syta znudzila juz swiat apologiami zwyezaju" (iltr. 169) 1).

W zaleznosci od roznych poglij;dow na samo prawo rozwijaj!i
sie 1'ozne kierunki nauki prawa. Tarn gdzie prawo uwazane jest za
d;ielo bogow, 0 nance prawa mowy bye nie moze. Nie mozna oceniae
ani krytykowac tego, co boskie; nalezy tylko znac to co bogowie ustanowili. Swobodniej juz zachowuje si§ umysl ludzki wobec zasad
ustanowionych przez m§drcow. Zaczyna si§ pierwsza z form nauki
prawa egzeget)'ka t. j. tlomaczenie litery prawa i naginanie jej do
stosunkow ludzkich, dij;zenie do poznania przez literlJ mysli prawa
i jego zwi1l;zku z zyciem. Spotykamy jij; w pierwszych zawiij;zkach
prawa rzymskiego, w komentarzach pl'aw Numy i w jus Papyrianum.
Egzegetyka doprowadza do jOY111Ul:, ktore maj1), na celu ~rzystoso~
wanie prawa do stosnnkOw ludzkich. Poczi1tkowo twol'z~ Je kaplam
w postaci tajemniczych sakramentalnych aryng, ktorych znajomose
z czasem przedziera si§ do mas i powag§ iell podkopuje. Jednoczesnie z tem upada znaczenie litery prawa i formy i wyst§puje na
jaw duch prawa. Tn wyst§puje na widowni§ dzialalnosc juryskonsult6w i utworzona przez nich "owa rzymska, wzniosla, prawdziwie
zyj~ca dogmatyka. Polega ona z jednej strony na t,1omaczeniu
ustawy przez wynalezienie jej mySli, z drugiej na rozwijaniu jej
w miar§ ksztalci1cych si§ zwi1l;zkow spoleczenskich."
W Europie odrodzonej postac rzeczy zmienia silJ. Rozwija si§
indywidualizm. "Mysl, dawniej swi§toscil1 ustanowionego wyzsz1l; wIadzit porzij;dku spoleczeIlskiego wiij;zana, otrzij;snij;wszy si§ z pod wplywu zewn§trznego, zatapiac si§ zaczyna sarna w sobie i nadawac
nieskr§powany." Zrodlem prawa jest t6raz zwyczaj, bezpl'odukt potrzeb zyeiowych, rezultat kOl1iecznosci spolecznej.
Wobee poszanowania zwyczaju, tam gdzie prawa zwyczajowe istniejij;
w calej czystosci, nanki prawa bye nie moze. Dzialalnose rozumowa ogranicza si§ do zbierania zwyczajow, a nast§pnie do ujmowania icll w kal'by przez tworzenie formul. Wobec tego llarody gel'manskie na dlugo pozbawione byly mozllosci wytworzenia oj czystej
nauki prawa. A tymczasem potrzeba wewl1§trzna poj©c naukowych
wzrastala. Zwrocily si§ tedy umysly do obcych juz wytworzonych
zasadprawnych, ktore podawaly prawo rzymskie. Zacz§la si§ t~
drogl): llowsza nauka prawa rzymskiego naprzod we Wloszech a potem we Francyi i Niemczech. Kierunek tej llauki latwy byl do
przewidzenia. Ludy germallskie mialy swe zwyczaje, ale tym zwyczajom brakowalo zewll§tl'znego oznaczenia, wyksztalconego organizmu. Chodzilo tedy 0 dopelnienie zwyczaju przez prawo rzymskie,
oraz 0 podciij;gni§cie go pod stalij; oderwan~ form§ dogmatyki rzymskiej. Zresztij; byl to objaw nietylko w dziedzinie prawa dostrzega-
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ny. Kierunek ten przedari si§ do wszystkich przejawow mysli ludzkiej i stworzyl to, co klasycyzmem nazywamy. To poddal1ie si§ formom starozytnym ocamo burzliw~, do 110wych zawsze wZl1iesien pohopn~ mysl, l1adalo jej moc i trwalose.
Nauka prawa rzymskiego W tym czasie IV dwojakiej pojawila
si§ postaci: jako glossa, to jest tworzenie stalych regul z rzymskiego wij,tku Wyciij,glli§tych, a duchowi llowych czasow odpowiadaj~cych, a zatem jako teoretyczne badanie starozytnosci samej w sobie. T§ ostatniq, nauk© wypiel§gnowala w w. XVI Francya, a rozwin§ly Niemcy. Obok tych dwoch Ideruukow pOlvstal trzeci, rowuiez z prawa rzymskiego wysnuty, choe w samym prawie zarodku
od niego oderwany i na abstrakcyach rozwini§ty, t. j. teorya prawa natury, d~z~ca do wytworzenia wszechludzkiego systematu prawnego.
Ten rozdzwi§k w kierunkach nauki prawa doprowadzii nietylko w sferze nauki ale i w praktyce do chaosu. Masa zwyczajow,
powi§kszona przybytkami praw rzymskich i kanonicznych, oraz niezliczonij; ilosciij; prejudykatow kr§powala ostatnie tchnienie swobodnej mysli.
"Wszelki ruch nowy spoleczenstw, kaMe nsilowanie przeksztalcenia si§ w zastosowanej do potrzeb czasn formie, bylo Unmione. Gi, ktorzy rozkoflznj lJ: si§ wielosciij; roznorodnych praw
i w wielosci ieh npatrujij, doskonalose stann prawn ego narodn, nazwaliby czas ten czasem najwytworniejszym prawodawstwa." Jednak stan ten nie odpowiadal potrzebom Indzkosci. "Naprzod zacz§ly si§ mnozye wylij;czenia od ogoll1ych praw, szczegolniej we
Francyi i ilose wyllJ:czen przybrala postae zatrwazajq,cij;. Potem i wylij;czenia okazaly si§ nieudolnemi i caly dawny porzij;dek stanij;l nad
przepasciij;. Potrzeba tylko bylo wstrz~snq,e nim a mnsial upase. Nieprzyjacielem zrazu oboj§tl1ym porzij;dku tego, wreszcie gwaltowl1ie
wzburzaj~cym si§, byl rozum."
I on w prawodawstwie i nauce prawa doprowadzH do oclrodzenia. Nie zwyczaj, ale rozum mial byc
najwyzszym prawodawcij;. Roznm ten poez1l:tkowo zaP'ildz il si§ w sfe1'§ poj§e oderwanych, lecz gdy wyczerpal caly zakres kombinacyi
w tyIP- kierunku, przekonal si§, ze jest po za nim pewien zewn©trzny porzij;dek spoleczny, historyczny, zabytek dawnych czasow, z kto1'y111 si§ liczye potrzeba. Ten zwrot powolal do zycia w dziedzinie
nauki jilozojiEJ pratva i historYEJ pralVa.
Pocz~tki badal't historycznych nad prawem sij; bardzo dawne,
lecz przewazaia w nich do polowy XVIII w. metoda dogmatyczna.

Dopiero w drugiej polowie tego stulecia rozpowszechnila si§ metoda pragmatyczna, niezadawalajij;ca si§ prostem regestrowaniem spostrzezen historycznych, lecz dij;z~ca do wykrycia przyczyn pojedynczych faktow clziejowych. W dziedzinie prawa rozpoczij;l ten zwrot
Hugo, a Savigny postawH zasad§, ze wszelka nauka prawa moze
bye tylko historyczna, i stworzyl szkolEJ lzistorycznq pralVa. J ednoczesnie rozpoczq,l si§ szcz§sliwy zwrot w filozofii prawa. I ona porzucila oderwane pomysly zwolennikow praw natury, a "mysl gorujij;ca nad wypadkami czasu zst[J;pila na pole rzeczywistosci i dostrzegla blizkie, wewn§trzne powinowactwo z otaczaj~cym swiatem." l1Nie
wznosie sil;l nad swiat, ale raczej tenze swiat pojq,c, odgadnij;c spr§zyny tajne jego istnienia i ruchu-stalo si§ zagadkij; nowej filozofii,"
reprezentowanej g16wnie przez Kanta, Fichtego, Wagnera (del' Staat)
i HegJa.
Obecnie, zdaniem Hubego pozostaje do spelnienia jedl10 jeszcze zadanie t. j. polij;czenie obu tych kierunkow: historycznego i filozoficznego w drodze syntezy naukowej. Krok w tym wzgl§dzie juz
zostal zrobiony, a wiclzi go Hube w dziele Edwarda Gansa Das Erbrecht in lVeltgeschichtZicher EntJVickelmzg. Dzielo to rozpoczyna
nowq, szkol§ w nance prawa, ktorij; mozna nazwac szkolq jilozojicznq
praJVa. Zgadza si§ ona ze szkol1l, historyczn[J; w tem, ze tylko na
drodze badaIl historycznych mozna zroznmiee prawo stanowione,
omz, ze poj§cia pmw natury sq, czcze i oderwane. Ale inaczej zupelnie pojmuje history§. Szkola historyczl1a twierdzi, ze historya
ma wykrywae przyczyny ezasowe, g16wnie zewl1§trzne zmian zachodz~cych w prawach. Szkola filozoficzna dochodzi do wniosku, ze zmiany prawa Sij; skutkiem jednej i tejze samej wyzszej przyczyny, ze sij;
objawieniem ci~gle rozwijajij;cego si§ umyslowego i spolecznego
uksztalcenia czlowieka. Radzi tedy porzucie pragmatyczny sposob
traktowania historyi, a obok tego nawoiuje do badan nad historH
porownawczq,. Szkola historyczna mniema, ze wywi:j;zala si§ ze swego zadania, jezeli zdola przytoczye powod historyczl1Y jakiegos wypadku. Lecz to nie wystarcza, bo wyjasnienie tego, dlaczego cos
w danych okolicznosciach powstalo, usprawiedliwia potrzeb§ istnienia danej rzeczy w czasie przeszlym, ale nie pozwala sq,dzic
o jej wartosci obecnej. Dlatego badania szkoly historycznej zaopatruj~ nas w obfity materyal, ale nie podajij; kryteryum do ocenienia
wewn§trznej wartosci tego materyalu. Przeciwnie wedlug nowotworZl1cej si§ szkoly filozoficznej zadaniem historyi jest nietylko wykryeie przypadkowych przyczyn ksztalcenia si§ stosunkow prawnych,
ale tez wyswiecenie tajnych, a zarazem odwiecznych spr§zyn, ktore
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wszelkiemi zmianami spolecznemi rZl:);dz~. "J es1i wil;)c szkola historyczna wyj asnia, dlaczego cos sil;) staro, szkola filozoficzna odgadnfj,c
usHuje, dlaczego cos stac sil;) 1nttsialo" (stl'. 200-202).
Szkola historyczna nie zrozumiala ducha nowej filozofii i cil:);gIe uwaza jfj, za d~zenie do wynajdywania oderwanych idealcfw, do
ktol'ych czlowiek wprawdzie zblizac sil;) moze, ale ktorych dosil;)gnfj,c nie jest' w stanie. Ten falszywy poglfj,d sprawia, ze dziela
jej S!1 ogolocone z wszelkiego ducha filozoficznego i poprzestaj!1 na
wyliczeniu i opisaniu mmych suchych fakt6w hiRtorycznych. "Przymiot ten oschlosci jest wspolny i celnym nawet tej szkoly pisarzom."
A coz dopiero mowic opodrzl;)dnych jej zwolennikach. "Szkola filozoficzna dokladniej pojmuje wielkfj, i wznioslfj, czas6w naszych zagadkl;), zarzuca wszelkie abstrakcye i usiluje wylfj,cznie pojfj,c w duchn
istnienie obecne tak poel wzgll;)elem czasowych zjawisk, z ktorych sil;)
toz istnienie sklada, jako i pod wzgll;)dem oelwiecznych ozywiajl:);cych
je pryncypiow." Slowem, badajfj,c historYI;), ma ona zawsze na widoku terazniejszosc, ktora ella szkoly historycznej "zadnego niema powabu" (str. 203-205).
Sfj,elzl;), ze nie potrzebuj!1 ani omawiac ani ocemac przytoczonych powyzej poglfj,elow Hubego na zaelanie istotnej nauki prawa.
Same one mowifj, za siebie. J ezeli uswiadomimy sobie, ze mysli te
wypowiedzial nasz uczony przeel trzema blisko cwierciami wieku,
bez wiadomosci tego, co w cifj,gu tego czasu na poIu badai'! porownawczych w dzieelzinie tak historyi j ak etnografii, antropologii i innych pokrewnych nauk zdzialano, to przyznac musimy, ze stanfj,l on
przy poczfj,tku juz swej naukowej elzialalnosci na najwyzszym szczeblu owczesl1ej nauki prawa.
1,Lecz jakiei - zapytuje w koncu Hube, - wycil:);gniemy z tych
wywodow dla ojczystej nauki prawa wniosld? Uksztalcenie narodow
tylko powoli postl;)puje. Wprzoely trzeba zgromaelzic materyaly, materyaly te uporzfj,elkowac. Potem dopiero moina materyaly okiem
elucha zgll;)bic f utajol1fj, w nich mysl na jaw wywolac. Tymczasem
na obszernej niwie krajowego prawodawstwa nie znac nawet uprawy
zwierzchniej. Nic jeszcze niema przysposobionego, wszystko do zrobiellia pozostaje. Zajmijmy sil;) wil;)c naprzoel zgromadzel1iem materya1u, porzfj,dkowaniem odluytych skarbow. Dlatego i ten bl;)elzie
u nas korzystnie pracowal, kto poprzestajfj,c na muiej wznioslych
szkoly historycznej wielokach, mozoln~ przeclsil;)wezmie pracl;) oelkopania dawnych praw i przyswojenie ich sobie. Lecz nie zagradzajmy
z drugiej strony i tym drogi, ktorzy wyzszemi obdarzeni zdolnoscia-

mi, bl;)dfj, usilowali wzniesc sil;) elo polotow ogarniaj~cych wyisze nauki cele " (str. 206-207).
Ze Hube umial si~ wzniesc elo owych wyiszych polotow wielzimy jasno. Ale praca jego mia}a tez i tl;), wyiszy tylko umysl cechuzelolnosc wstrzymania sil;) oel nich, gely wielzial bliisz'!;, nagl'!;c'!;,
a wlasnego spoleczenstwa dotyczfj,Cl:); potrzeb~. Widzial, co zreszt'!;
v\' pO\vyiej zacytowanym ustl;)pie wyraznie zaznaczyl, ie lila naszej
rodzimej nanki nie nadszeell j eszcze czas na stuliya w duchu fiIozoficznej szkoly prawa, i ie przedew8zystkiem materyaly gromadzic
nalezy. Tej pracy poswi~cil sil;) prawie wylfj,cznie w dalszej swej naukowej dziaralnosci i z zadania tego, elzi~ki swiadomosci ostatecznego celu tego rodzaju badall, wywi!1za1 sil;) znakomicie.
Jakkolwiek stuelya nad historyfj, prawa wogole, a nael prawem
polski em w szczeg61e, stanowifj,ce g16wny tytul Hubego elo slawy
naukowej, nalez'!; do pozniejszych okresow jego dzialalnosci, mamy
jednakowoi i w tym pierwszym, ktory nas obecnie zajmuje, do zuznaczenia par\) prob w tym kiernnku. Najprzoel VI' tomie IV Themidy(str. 33 -- (6) znajdujemy pod tytulem Wywod prawodawstwa
polsJdego cywiZnego i krYlttinalnego az do czasow Jagiell011skich sprawozdanie z Historycznego rozbiorl+ prawodawstwa polskiego i t. d.
Lelewela. Sprawozdanie to podane jest wprawdzie bezimiennie, ale
nie ulega wfj,tpliwosci, ie wyszlo z poel piora Hubego. Dowoelzi tego' zarowno styl oraz sposob pisallia, jakotei powolanie sil;) na my1m, w niem zawarte, VI' artylmle Hubego 0 pokorze (Themis t. VI).
To samo zapewne sprawozelanie zamiescil Hube pozniej w 1'. 1830
po niemiecku w J ahrbiicher fur wissenschaftliche Kritik p. t. Geschicht-

fiche DarstelZwng der polniscliep[ Civil und Criminal Gesetzgebttng
bis z% den Zeiten der JageUonen von Lelewel, 0 czem wzmiankuje
Rembowski oraz profesor Zigel. Przytacza w niem tresc elziela Lelewela, oraz poelnosi j ego zasIngl;) w zwalczaniu zakorzenionej w dotychczasowych llad prawem polskiem stuelyach tendencyi do wywodzenia naszych instytucyi prawnych od Germanow lub Skanelynawow,
ila mocy j eelynie ZeWlll;)trznego ich poelo biellstwa.
W 1'. 1828 byl Hube w Pradze, gdzie zaznajomil sil;) z bibliotekarzem muzeum czeskiego Waclawem Hankfj, i dowiedzial sil;) 0 znaiezionych przez niego zbiorach praw. Wiadomosc 0 nich poelal w tomie V Theniidy (stL 1 - 15) p. t. 0 starozytnych zbiorach praw
czeskich z wyliczeniem rl;)kopisow, na podstawie ktorych rna nastfj,pic
wydanie zbioru. W kOllCU w formie przykladu przytacza ustl;)p 1aCillSki z Rada zemskaho prawa 0 pojedynkach Sl:);elowych, poprzedziwszy go wzmiank'l; 0 poglfj,elach 11a istniellie sfj,d6w boiych u Slo-
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wian. Nast§pnie, gdy Hanka, nie czekajl!;c wydawnictwa calego zbioru, oglosil drukiem jeden z zabytkow Pokora wrazebZnika, Hube napisal rozprawk§ pod tyt. Pokora Ivedlttg praw polskicl1 i czeskicl1
(Themis t. VI, stl'. 287-316). Przedsta wia w lliej wiadomosci 0 zemscie u Rzymian, Germanow i Slowian, oraz 0 pokorze jako 0 przejsciu od zemsty do okupu. Instytucy§ pokory w Polsce podaje na
podstawie statutow mazowieckich i dowodzi, ze byla ona zjawiskiem
powszechnem. Przy tej sposobnosci powtarzal wypowiedziane w ocenie
dziela Lelewela mysli co do niewlasciwosci wyprowadzania instytucyi
jednego narodu od drugiego na mocy zewn§trznego Ii tyIko ich podobiellstwa. W tymze tomie (str. 415 - 425) pod naglowkiem Dyplol11ata zamiescil tekst pi§ciu dypiomatow polRkich z lat 1227,
1231, 1242, 1370 i 1418, zaczerpni§tych z akt procesowych, poprzedziwszy j e u wagami 0 waznosci dyplomatow dla historyi prawa. N areszcie w 1'. 1632 wydal cz§sc pracy brata swego Jozefa p. t. Wywod

stracony dla nauki. Przeciwnie, jak widzielismy z ust§pow pami§tnika, wzbogaeil on ba1'dzo zasoby wiedzy Hubego i dal mu moznosc
zebrania ohfitego materyalu do pozniejszych dziel pomnikowyeh, kto1'e imi§ jego uwiecznie mialy. Drukiem zas oglosil w owym ezasie:
1) SLarozytnosci ~Meklembltrskie w Tygodniku Petersburskim
za role 1839, Nr. 7, notatk§ czteroszpaltowl!; z powodu wydania przez
Lischa dziela pod tytulem Frederico Francisel1m zawierajl!;cego opis
wykopalisk w Ksi§stwie Meklembu1'sko-Szwerynskiem. Cz§se odkopanych tam zabytkow przypisuje Lisch Slowianom. Hube, podajl!;c
trese dzie1a, dodaje do niej swe uwagi 0 stanie i ceehaeh starych
grobowcow u roznych ludow slowianskieh.
2) Montenegro i 11,1ontenegrini w tymze tomie Tygodnika
w N-1'ach 14, 15, 16, 18, 19 i 22 (razem szpalt 16). Jest to opis
zwyczajow towarzyskich i prawnyeh Czarnogorza sk1'es10ny na podstawie wydanej pod tymze tytulem W j§zyku niemieekim pracy Wuka Stefanowicz a Karadzicza z porownaniem ich ze zwyczajami pier,"otnych Slowian. Znajdujemy tu obraz ustl'oju politycznego i rodowego, cht~rakterystyk§ imion i nazwisk, obyczaj zemsty i uroczystyeh
przeprosin krewnych zabitego przez zabOjc§, poszukiwanie lica, t. j.
skradzionego przedmiotu, wreszeie obrz§dy slubne i wielkanocne.
3) Statuta ziemi krakowskiej r6wniez w Tygodniku Petersburskim za 1839 r. w N -rach 41, 42 i 43 (ogolem 7 szpalt). Podczas
studyow w bibliotece cesarskiej w Petersburgu zwroeily mi§dzy innemi uwag§ Hubego dwa r§kopisy, a mianowicie zbior statutow synodalnyeh prowincyi gniezni811skiej J aroslawa Bogoryi, arcyhiskupa
gniezuieiisldego z XIV w. oraz ukonezony w r. 1465 r§kopis Pawla
Kostki, mieszczanina z W ojnicza. Znalazl on w nich dane, wskazujl!;ce na istnienie osobl1ego statutu ziemi krakowsldej, a mianowicie
w synodykonie jedenascie rubryk t. j. nagl6wkow tegoz statutu, zas
w r§kopisie Kostki prejudykata grodu krakowskiego. Tekst zas samego statutu znalazl si\; pod temiz naglowkami w wydrukowanym
przez Bandtkiego w Jus Poloniculll zhiorze statutow Kazimierza Wielkiego z kodeksu oznaezollego znakiem B. IV. Nasz autor odniosl
ow statut krakow ski do wieku Xln i uznal go za pierwsz~ podstaw§
l)Ozniejszego t. zw. ustawodawstwa wiSliekiego.
Z liczby trzech powyzszych prac pierwsza podpisana jest pelnem imieniem i nazwiskiem, dwie zas nast§pne inieyalami R. H.
Z tego powodu wydawea Tygodnika w przypisku w N-rze 42 zaznacza: "Mimo usillle prosby wydawey, szanowny autor tego artykulu
i kilku innych, w ci:tgu niniejszego polrocza w Tygodlliku ogloszollyeh, nie pozwala podpisywae ich inaczej, jak poezl!;tkowemi gloska-

praw ~padkmvych slowianskicl1 przez Jozefa Hubego ogloszony drukiewl i dodatkiem p0111nozony przez Romualda Hubego (Warszawa,
stl'. 97). Dodatek, 0 ktorym mowa w tytule i przedmowie, stano wi
§ 7 rozprawy (str. 74 - 92) i zatytulowany jest Dodatek do powyzszej rozprawy. Rozpatruje w nim autor sprawy spadkowe szczegoIniej ze wzgl§du na spadkobranie kobiet wedlug pi§ciu zabytkow prawodawczych poiskich, a mianowicie statutu wielkopolskiego, u1ozonego jego zdaniem w Piotrkowie przed zjazdem wisliekim,
Malopolskiego, sporzl!;dzonego w tymze czasie w WiSEey, wislickiego,
wartskiego i wreszcie wedlug praw mazowieckich. Jakkolwiek praca ta wobec p6zniejszyeh bada!l nad prawem polskiem dzis juz zadnego nie moze miee znaezenia, wykazuje jednak wszeehstronnl!;
i gruntowlll!; wiedz§ autora oraz umiej(;ltnose korzystania ze zrodel.
Zostala ona razem z rozprawl!; J6zefa przetlomaczona na j§zyk ni6miecki i rosyjski (por. stl'. XXIII).
Dla uzupelnienia pierwszego okresu dzialalnosci pismienniczej
Hubego pozostaje wspomniee jeszeze 0 jednej drobniejszej i nie pozostajl!;cej pod wzgl§dem tresci w zwil!;zlm z pozostalemi rozprawce
o prokl1ratoracl1 we Francyi (Themis t. II, stl'. 1 -- 32). Jest to
szkic historyezny urz§du prokuratorskiego we Francyi, poczl!;wszy od
czasow lYIe1'owingow z wyjasnielliem rozwoju poszczegolnyeh obowil!;zkow do l1iego przywi~zanych oraz wspolczesnego j ego ustroju.
Olues drugi w zyciu Hubego wypelniony jest prawie wyll!;cznie,
jak to widae z podal1ej wyzej 110tatki biograficznej, zaj§eiami prawodawezemi. Dlatego tez wykaz prac, ogloszonych drukiem w tym czasie, b§dzie nieznaezny. Nie idzie zatem, zeby ealy ten ok1'es byl
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mi H. R." i wyrazaj~c zal z tego wzgl§du, zapewnia, ze pod niemi kryje si§ czlowiek, "ktorego obszerny rozum i wielostronna uczonosc
znane s~ nie w jednym naszym narodzie."
4) W 1'. 1842 pomiescil Hube w "Kritische Zeitschrift fur
Rechtswissenschaft und Gesetzgebung" rozpraw§ Ueber die Zastdnde
der neuen jurisiischen Literatzw zn Russland, znan~ mi tylko ze
wzmiallek bibliograficzllych.
5) W N -l'ze 98 Tygodnika Petersburskiego za rok 1844 1'0'11'lliez pod illicyalami R. H. znajdujemy KiZka u11Jag nad artykure111
«0 jnrysprudencyi» umieszczonym 1V numerze Zistopado11Jy1n BibZioteki Warsza11Jskiej (szpalt 7). Bezimienny autor omawianego artykuIn, widocznie praktyk s~dowy, wykazuje wazne znaczenie dla 1'OZWOju prawa praktyki s~dowej, jako probierza prawodawstw i l~cznika
ich z zyciem. Przytem uniesiony nadmiernie swym tematem .przesadzil troch§ w wyrazeniach, nazywaj~c np. jurisprudency§ wyr§czycielk~ prawodawcy i poczynit pewne zarzuty teoretycznej nance prawa,
zwiaszcza szkole historycznej i filozoficznej. Skarcil go zaraz za to
Heylman w nast§pnym grudniowym zeszycie Biblioteki (,,0 historycznej szkole jurystow"), Habe zas wyst~pil rowniez z ostrt); krytykt);
w Tygodniku, i jakkolwiek zawiele nieco wagi przydar uzytym w a1'tykule anonima frazesom, przez co zbyt jaskrawo i przesadnie scharakteryzowal pogl~dy autora, to jednak przy tej sposobnosci zamiescil kilka bardzo trafnych uwag co do znaczenia praktyki s~dowej
i stosunku jej do prawodawstwa i nauki prawa.
6) Wyzej juz wspomnialem 0 odnalezieniu przez Hubego
w bibliotece cesarskiej w Petersburgu zbioru statutow synodalnych
prowincyi gniezniellskiej arcypiskupa Jaroslawa Bogoryi, do ktorego.
to zbioru dolt);czone byly W l'§kopisie rubryki statutu krakowskiego.
Powrocil don Hube w r. 1851, wydrukowawszy w Bibliotece Warszawskiej bez podpisu (tom XLI, stl'. 91 -- 111) opis owego zbioru
p. t. 0 da11!nyclz statu tach sY110dalnych poZskich dotqd nie 11!ydanych.
Pragn~l on nadac tej pracy wi§kszy zakres i zuzytkowac do niej inny r§kopis poclobnego zbioru, ktory powinien byl znajdowac si§ we
Wrochtwiu i na podstawie ktorego Sztencel we wst©pie do wydanego w r. 1845 zbioru dyplomatow dotycz~cych bisknpstwa wl'odawskiego tresc kilka statutow gniezniellskich podal. Gdy jednak starania 0 zapoznanie si© z tym r§kopisem nie zostaly uwiellczone pomyslnym skutkiem, ograniczyl si§ antor r©kopisem petersburskim,
pochodzi);cym z biblioteki Zaluskich. W artykule swym podal opis
zawartych w zbiorze statutow, a w koilcu zamiescil tekst dwocb
z pomi§clzy llich z r. 1233 i 1262 z tlomaczeniem na j§zyk polski.

7) Na tym oplSle nie ograniczyl si§ jedl1ak Hube i postal1owil oglosic drukiem calkowity zbior. Zamial' ten uskutecznil w 1'0ku 1856, wydajt);c w Petersburgu Antiqu,issi1l1ae constitutiones syItOdales Pl~ovinciae Gnesnensis 111.axima ex parte nunc primum e codicibtts manit scriptis typis mandatae. Editionem curavit Romnaldus
H%be PetropoZi anno 1856, zacleclykowal1e papiezowi Piusowi IX.
W lacillskiej przedmowie zatytulowanej "Benevolo lectori" wyj asnia,
ze do wydania zbioru korzystal nietylko z r§kopisu petersburskiego,
lecz i z drugiego, b©d~cego wlasnosci~ znanego badacza starozytnosci
naszych Stronczynskiego. Oba zreszt~ r©kopisy 81); zdaniem Hubego
oclpisem, choc w roznych czasach, sporz~dzonym z tego samego pierwowzoru. Nast§pnie podaje wiadomosci 0 ukladzie zbioru, same
jedllak statuty pomieszcza nie w tym porz~dku, w ktorym znajdujt);
si© w Swodzie, lecz chronologicznie. Wydanie obejmuje tekst lacinski trzynastu statutow, bez tlomaczenia i bez komentarzy, a miauowicie trzech arcybiskupa Pelki (Folconis) t. j. z r. 1233, dwoch
bez daty, jednego Jakoba legata papieskiego z r. 1243, dwoch a1'cyb. Janusza z r. 1262 i 1271 (wedlug Helcla) jednego, Gwidona
legata z r. 1266, jednego, arcyb. Filipa z rol'll 1279, dwoch, arcyb.
Jakoba z l'. 1285 i 1297, jednego, arcyb. Janislawa z r. 1326, jednego, arcyb. Jaroslawa z r. 1357 i wreszcie jednego z czasow pozniejszych t. j. po sporz~dzeniu zbioru przez J aroslawa w 1'. 1357 dodanego t. j. statutu arcyb. lVIikolaja z 1'. 1406.
Traf zdarzyl, ze w tymze czasie inny znakomity badacz naszej
pl'zeszlosci prawnej Antoni Zygmunt Helcel powzi~l my:§l wydania nieogloszonych dot~d drukiem statutow synodalnych polskich. Na mocy wskazowek z dziel autorow niemieckich, podobniez jak Rube, zwrocil uwag© na Wroclaw i tam rozpocz~l poszuldwania. Byl jednak
w nich szcz§sliwszy od naszego uczollego, udalo mu si© bowiem dotrzec do wsp61czesnej urz§dowej kopii zbioru J arosiawa, spo1'z~dzodla nieobecnego na synodzie 1357 r. Przeclawa, biskupa wroclawskiego. Procz tego znalazl Helcel w archiwach wroclawskich i inne
nie zamieszczone w zbiorze Jaroslawa uchwaly, prawodawstwa koscielnego w Polsce dotycz~ce. Z tych zrodel wydal on w kOllCU I
tomu swoich "Starodawnych prawa polskiego pomnikow" w tymze co
i Huhe 1856 1'. osiemnascie statutow i uchwal koscielnych (stl'. 331poprzedziwszy je spisem 0 tyle 0 ile dokladnym wszystkich zapadlych w Polsce postanowi611 koscielnych, pocz~wszy od 1'. 1075 do
1420. Posiadanie autentycznego odpisu zbioru Jaroslawa dalo moznose Helcelowi wskazac doldadnie jego zawartosc, podczas gely Hube
majf!,e pod r§k~ zbior prywatny, znacznie pozniejszy i jak si~ oka~
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zuje, uzupelniony uchwalami, ktore w sklad zbioru J~I'o~lawa nie weszly, wszystkie przez siebie ogloszone statuty (OCZ):WlSCIe z ,,'?l!j;czeniem statutu z r. 1406) uwazal za nalei11ce do Jego calosel. J ak
widac z wydania Helda, zbior J aroslawa obejmowal tylko ~iedem
statutow t. j. dwa PeUd (1233 i 1257 r.), dwa Janusza (1262 1 1271
r.), jeden Jakoba (1285 r.), jeden Janislawa (1326 1'.) i jeden Jaroslawa (1357 r.). Z tego wynika, ze szesc z wyda~ych przez Hubego dokumentow byly prywatnemi dodatkami do zblOru. 0 przedsi§wzi§ciu przez Hubego wydania statutow synodalnych Helcel, druImj~c swoj zbior, nie wiedzial, znany mu byl tylko artykul Hubego
w Biblioter.e Warszawskiej i tekst dwoch wydrukowanych tam pomnikow. Dopiero po wydrukowaniu statutow doszlo Helcla gotowe juz wowczas wydanie Hubego, z ktorego 0 tyle juz tylko
skorzystal, ze uzupelnil zell w osobnym dodatku (str. 417 - 428)
statut Filipa legata z r. 1279, ktory w tekScie pomnikow (str. 364382 N1'. VII) z powodu niekompletnosci uzytego do przedruku wydania rZylllskiego Raynalda, cz§sciowo tylko zamieszczony zostal. .
Ogloszenie tekstu statutOw synodalnych w "Starozytnych Pomlllkach" dokol1ane z lepszych zrodd, oslabilo znacznie dOllioslosc wydawnictwa Hubego. Nie mozna jednak twierdzic, ze pozostalo uno
zupelnie bez wartosci, zawiera bowiem zabytki Hel~lowi nieznane.
Pomijaj!j;e statut Filipa legata, ktory Helcel z wyda~la H~bego uz~
pehlil i statut Mikolaja z r 1406, zalllieszczony zaro,wno 1 w Poml1lhch, pozostaj~ jako samodziell1e zrodla: statut PeUn bez d,aty, ~lo
zony z 4 artykulow statut JakOba (wroclawski) z r. 1297 1 GWldo"
.
,
na legata z r. 1266 (u Helcla jest inny z r. 1267), a takze Zl1acznie roznY od helelowskiego tekst statutu legata Jakoba z r. 1248.
8) " Z powodu zwi!j;zku wydania statuto~ synodalnyc~ (1'. 1856)
z podanlj, 0 nieh wiadomoscilj, (1'. 1851) odst11Pllem na Cl:Wll§. od eh1'Qnologicznej scislosci i pomil1!j;lem stoj!j;Clj, w posrodKu 111ch prac.§
bezwarunkowo w drugim ok1'esie naukowej dzialalnosci Hubego naJwazniej sz 11. Jest ni11 ogloszony bezimienuie w tomie XLIX ~i~l~ot~
ki Wa1'szawskiej za 1'ok 1853 (str. 1-46) Przyczynek do ob~as~zenza
historyi stahtiu wislickiego, Odkrycie osobnego statut~ Zleml Inakowskiej, ogloszone w r. 1839 w Tygodniku Petersburslmn, dalo autorowi pohop do gl§bszych studyow nad uldadem ustawoda,,:stwa Ka~
zimierza W. Wohec odnalezienia wielu rozllorodnych tekstow t. zw.
Statutu wiSlickiego i opublikowaniu niektorych z pomi§dzy nich przez
Kownacldego, Lelewela i Bandtkiego, poj~cie 0 jednolitosci tego prawodawstwa dawno juz upadlo, a Lelewel podal w kilku swych roz~
prawach p1'zypuszczalny jego sklad. Zapoznanie si§ z nieznanellll
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poprzednikom ukladami statutow, znajduj11cemi si§ w Bibliotece Petershnrskiej oraz b§d11cemi w posiadaniu Stronczynskiego sklonilo
do sprobowania na wlasnf), l'§kti) wyjasnienia ich genezy. Wyujlj,l IV osm paragrafow. Dwa pierwsze rozpatrujij, oddzielnie statut malo-i wielkopolski, trzed dzialalnosc wieca wislickiego,
przemiany zaszle w statucie malopolskim po zjezdzie w Wipif),ty-c:tosnnek statutow obu prowincyi za pierwszych Jagiel10now, szosty, naukowe obrohienie tekstow prawa w w. XV. (polega.i11ce na formowaniu summaryuszow), siodmy, urz§dowe wydanie statutu (l',askiego), osmy wreszcie wskazuje sposob, w jaki nalezaloby
do krytycznej edycyi ustawodawstwa Kazimierzowego.
Hubego, dziaialnosc prawodawcza rozwin§1:a si~ znaczw Malo niz w Wielkopolsce. Juz w wieku XIII,
powstal, objasniony przezell w roku 1839, statut ziemi krakowskiej, a bye moze, ze by:!:y i dawniejsze. Statut wielkopolski, ktorego osobne istnienie wynikaz salllego tekstu zrOdel, aczkolwiek mial
na widoku stosunki spoleczne daleko prostsze i pierwotniejsze od
lllalopolskiego, jest jednak pozniejszej od tegoz redakeyi, i byl
prawdopodohnie ukiadany na jego wzor na zjezdzie w Piotrkowie
juz pod wplywem d!j;zen Kazimierza W. do ujednostajnienia, a przynajmniej ustalenia prawodawstwa krajowego. Mysl ta, jak rowniez
projekt ogolnego zjazdu, wyszla zdaniem naszego autora od Malopolan, do ktorych w cz§sci tylko przYf!j;czyli si§ Wielkopolanie. Pierwsi
przywiezli na zjazd do Wislicy swoj statut pierwotny, juz znacznie
powi©kszony, oraz projekty nowych praw, ktore mialy zblizyc obie
prowincye pod wzgl§dem prawnym. Drudzy staw iIi si§ ze swoim
swieio, n11 zf!,danie krola, na modl§ malopolsk!j; ulozonym zbiorem
i na tem uwazali swojlj, rol§ za zakonczon11. Usilowania kr61a i Malopolan celelll hlizszego zespolenia obu prawodawstw napotkaly opor
ze strony Wielkopolan, ktorzy ostatecznie tylko kilka w tym wzgl§dzie uczynili ust§pstw, a mianowicie co do ujednostajnienia sq,downictwa i monety oraz sposobu odbywania sluzby wojskowej.
Malopolanie, ruchliwsi VI' dziele prawodawczem, nie poprzestali
na swym usankcyonowanym przez krola na zjezdzie w WisHcy statucie
i jeszcze za panowania Kazimierza pomnozyli go dodatkami przewa·
znie z prejudykatow s!j;dowych zaczerpni§temi. Przybywaly one stopniowo z biegielll czasu i potem dopiero przez osoby pry watne zostaly do calosci statutu wlf),czone, wskutek czego mieszcz11 si§ w nim
nie we wszystkich l'§kopisach w jednakowym porz!j;dku. Tym sposobem do dwoch pierwotnych statutow, na zjezdzie wislickim zatwierdzonych, przybyl trzeci t. j. malopolski, pomnozony.
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Nieudane za czasow Kazimierza d~zenie do zjednoczenia prawodawstwa k1'ajowego na lepszlJ, weszlo d1'og§ za pie1'wszych Jagiellonow. Antagonizm p1'owincyonalny do tego stopnia si§ juz byl zatad, ze mozna bylo pomyslec 0 ogolnem dla calego panstwa p1'awie,
co uwydatnilo si§ stanowczo w wydanym w 1'. 1420 statucie wartskim Wladyslawa JagieHy. Zjednoczenie zas obu statutow Kazimie1'zowskich dokonane zostalo bez udzialu wladzy prawodawczej, d1'og~ tworzenia 1'oznych ich p1'ywatnych ukladow, w kt61'ych obok siebie pomieszczo110 oba, a z czasem zlano w jedn~ carosc. Te ostatnie uklady, kto1'ym Hube nadaje nazw§ Dy gestow krakowsko-wielkopolskich, zacz§to zczasem nwazac za jeclnolite prawodawstwo wislickie,
i one to zatady w pami§ci spoleczellstwa istnienie w w. XIV dwoch
roinych p1'awodawstw prowincyonalnyeh. Zgodnie z powyiszym swoim
wywoclem p1'zedstawia Hube plan p1'zyszlego krytycznego wydania
statutow, ktorego tu z1'eszt~, jako nie p1'zedstawiaj~cego dzis jUi interesu, nie zwaiam za wlasciwe poclawac.
Interes zas ten upadl wobee pomnikowej p1'acy Helcla. Nie ostaly
si§ przy niej i wywody Hubego w przedmioeie historyi ustawodawstwa
wislickiego. Zarowno staroiytnosc kodeksu ma{opolskiego, jak teorya wyiszosci kulturalno-prawnej Malo-nad Wielkopolsk~, oraz waina rola, jako malopolanie w dziele prawodawczem i tendencyi do
ujednostajnienia p1'awodawstwa odegrali, zostaly przez Helcla obalone. Wykazal on, ie statuty, tak malo-jak i wielkopolski s~ utworem w. XIV i to ezas6w Kazimierzowskich, ze statut wielkopolski
nie jest bynajmniej odbiciem, tak pierwotnego i zacofanego spoleCZellstwa, za jalde je mial Hube, ze wreszcie illicyatywa prac prawodawczych nie pochodzila od Malopolan lecz byla zaslug~ samego krola
i jego otoczenia i miala na widoku nie njednostajnienie prawodawstwa, lecz istotn~, gruntown~, popraw§ stann prawnego. Nie zml1iejsza to jednak zaslugi Hubego, ani nie obniia wartosci jego pracy,
i nie ulega wflltpliwosci, ze przyczynila si§ ona niemalo do rozjasnienia sprawy. Sprawiedliwosc w tym wzgl§dzie oddal mu sam Helcel,
ktory rozbior zdall jego zakOllczyl nast§pujfllcemi slowami. l"W tem
tei miejscu nalezy nam oddac hold wysokiej zasludze autora, kto1'Y
w tak szczuplych rozmiarach dwoch malych rozprawek zawar! tresc
nader bogatfll widocznych swych najskrz§tniejszych 1'0 z111ys16w. J ako
Lelewel dal wielki przyklad sledzenia prawoda\vstwa wsrod nurtow
dziej ow kraj owych, tak znow ten autor viyprzedzH wszystkich pot§inem gospodarowalliem swej logicznej mysli, w bystrym przegl~
dzie tresci i formy statu tow. Dlatego tei w kaidym razie literatura
nasza jemu zawdzi§czac powinna nietylko wskazanie kategoryi r6z-
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gruntownemi i zawsze bystremi spostrzeieniami z pokrewnej dziedzi-,
ny. W tym bowiem okresie kierUllek prac Hubego przybral jUi stan~wczo jednolity charakter, tak, ie z wyj~tldem dw6ch rozpraw: 0 Kodeksie kanlYm z r. 1818 i 0 Kodeksie cywilnym wloskim wszystkie
inne dotycz~ wyl~cznie historyi prawa. Odkladaj~c ze wzgl§du na
scisly ich ze sob~ zwi~zek trzy g16wne prace 0 prawie polskiem na
koniec, obecnie wymieni© pozostale IV porz~dlm chronologicznym.
1) Rozpoczynaj~ je "Studya nad kodeksem karnym 1818 r.l;
przez Romualda Hubego, CZ\iSC I, (\Varszawa, 1863 t., stl' .. 190). Wywolaly je prawdopodobnie owczesne pl'ojekty co do Zlman w prawodawstwie obowi~zuj~cem. Hube jako gruntowny znawca tego prawa j eszcze z czas6w profesury w uniwersytecie warszawskil~ i go~'~
cy jego zwolennik, chcial: przypomnie6 je nowemu pokolemu, ktor.e
w wi<;lkszej cZ<;lsci 0 l1iem jUi bylo zapomnial0. Antol' nie poprzedzil
swego dzieia przedmow~, ani ~st<;lpem, nie wiadomo tedy, jaki byl jeg?
plan co do calosci. CZ<;lSC pierwsza, jedyna, jaka si<;l ukazala, obeJmuje szeM rozdzial6w.
Pierwszy mowi 0 samym kodeksie 1818 r., a mianowicie, ie
wzorowany byl na kodeksie austryackim, lecz, ze w wielu wzgl§dach
szczeO'olniej zas co do klasyfikaeyi przest<;lpstw i systemu kar znaeznie s~oj pierwowz6r przewyiszyl. W ogole podnosi w nim pogl~dy
humanitarne ktore znaeznie zlagodzily surowosc prawa aust1'yaeklego. Zadani~m dalszych rozdzia16w, a mianowicie tych, w kto1'yeh
m6wi 0 systemaeie kar, 0 iell skutkaeh, 0 podziale p1'zest<;lpstw,
o stosunku kar do przest<;lpstwa i 0 wladzy s<;ldziego, jest zestawienie go pod wzgl§dem wszystkich glowniejszych zasad i rozporz~
dZell z innemi wsp61ezesnemi i pozniejszemi prawami kryminalnel11i.
11 W przegl~dzie tym mowi autor - idzie g16wnie 0 wykazanie rzeezywistyeh post<;lp6w, Jakie W ostatnich czasaeh prawa kame europej skie uczynily a zarazem 0 wskazanie nierozstrzygni<;ltych dot~d
w~tpliwosci i roinie. J eieli przy tej sposobnosci dost1'zezemy ': kodeksie naszYl11 nmve zalety Iub ustedd, nie omieszkamy i Jedne
i drugie uwydatnic, aby okreslenie rzeezywistej jego wartosci sta10 si<;l i pelniejsze i swietlejsze" (stl'. 26). Zaloienie to wykonane
zostal'o ze zwykl~ Hubemu scisloscj~, prostot~ i jasnosei~.
2) W tYl11ie roku, w numerze wrzesniowym Biblioteki Wa1'szawskiej (t. III, stl'. 416 - 423) znajdujemy pod inicya~a~li R.. H. a:'tykul . 0 fOl'l11ulaeh sirmondzkieh." W nabytym dla blbhotekl pubhcznej ; Warszawie przez Hubego, jako dyrektora g16wnego Komisyi
oswiecenia publicznego, w r. 1862 l'<;lkopisie klermontanstkim brewia1'za Alaryka znalazl on bezposrednio po tekscie prawa salickiego
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zbi6r t. zw. formul Sirmonda. Zbior ten zawierajitcy 46 forl11ul 1)yl
ogloszony drukiem z inn ego z1'odla. Hube na podstawie r<;lkopisu
i przez porownanie go z innym, biblioteki paryskiej,
ze powstal on w Tours IV poczittku VI wieku i j)ierwiastko29 formul, do ktorych w tymie jeszeze ~tuleeiu dozas przed koncem VIn w.
0publikowal Hube rzeez, ktora, s1!dz~e z tytuzna1ezc miejsea w wykazie prac naukowyeh. Jest
du Catologue de 1a Bibliotheqne du senateur Hube
;1 CYarsovie 1864, stl'. III i 119). A jednak
Przedewszystkiem bowiem, zawarrzucajl); wyborne swiatlo na rodzaj umyslu i charai niezmordowan1! jego prac<;l i starannosc W 0 branym raz kiernnku. Z przedmowy, skreslonej po francusku, dowiadusi<;l, ze ksi\igozbior swoj gromadzil z celem przygotowania materyaIn do opraeowania historyi powszechnej p1'awodavfstw. Zebrane dziela, wydawnictwa, odpisy i manuskrypty rozdzielil na 22 sekeye g:l:6wne wedlug narodow, ktoryeh dotJczyly. SekcJe te przedstawiaj'li: 1) WschOd, 2) GrecY<;l, 3) Rzym, 4) Bizancyum, 5) Wlo6) Hiszpani§, 7) Portugali\i, 8) Franey§, 9) Belgi<;l, 10) Angli<;l,
HolandY<;l,. 12) Skandynawi<;l, 13) Szwajea1'Y<;l, 14) NiemcJ,
15) Polsk<;l. z Llhv1!, dawnemi Prusami i Pomorzem, 16) Czechy ze
I ;tuzycami, 17) RosY<;l z SyberY1! i Kaukazem, 18) Se1'Dalmac.y<;l, BulgarY<;l i Bosnil;;, 10) W\igry, 20) Rumuni<;l, 21) NoI 22) Ameryk<;l.
Sekcye rozdzieliI na IJoddzialy wedlug
tresci.
In

Na pocz~tek wydawnictwa obrai sekcy§ sz6st~, obejl11uj~c~ Wloktore \v tym .czasie powszeehuij, na siebie zwt'acaly uwag§. Obejona 4 poddzlaly, a mianowicie: a) zabytki prawodawcze zawie528 oddzielnyeh l1umerow, b) dyplomataryusze i zbio1'Y do(numerow 33), c) podl'\;)czniki dawl1ego prawa i dziela
prawa (n. 44) i d) dziela, obejmuj~ce history\? prawa w10Razem tedy do jednego prawa wloskiego posiadal
bibliotece 694 osobnyeh dziell A przyputa nie byia najbogatsz~.
uzupehliaj~ 2 dodatki, ktore mu juz w zupetnosci cha,nadaj~. Piel'wszy (stl'. 55-106) zawiera szezegol:oznajdujitcych si<;l w ksi~gozbiorze oraz doz nich ust~pow. Drngi (stl'. 110-119)statutow roznych miast i prowincyi wloskich
od r. 958 do 1662.
Romualc1a Hubego (wst'lP)'
5
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4) PratVo bzwglWtdzkie - lzistorya jego POIvstaPlia i ocen~ ~iO
JlVej jego edycyi skreslil Romuald Rube, Warszawa 1865 (stL II 1 ?8).
J est to wyczerpujq,ce i zrodlowe studyum nad prawem b~rgundzl{lem
z uwzgllJdnieniem dotychczasowej literatury pl~zedmlOtu: A~t~r
obral sobie za przedmiot tylko historYIJ powstama samego ~l~wa
oraz zaszlych w niem z biegiem czasu zmian, dotykaj.~~ .tre.scl Jego
przenisow 0 tyle tylko, 0 ile to bylo konieczne do wYJa~l1lel1la prz~
bieg~ jego formacyi. W koncu zamiescil tabellJ wykaz\lHc~, ~o kt,o~
rego czasu naleiy powstanie kazdego z tytulow prawa Burgundow

kodeks (1865 r.) oparty jest nasardYl1skim, a przezell 1 na
pravde francuskiem. Rube chwali prawodawclJ wloskiego za jego
liberalizm i dq,zenie do udoskonalenia pierwowzoru. Przebiegajq,c
przepisy now ego prawa, zastanawia silJ nad niemi tylko
o tyle, 0 ile rozlli~ silJ od kodeksu N apoleona. Zwraca uwaglJ przedewszystldem na uwzgllJdnienie stosunkow milJdzynarodowych i zrowcudzoz' "m<:ow co do ];orzystania z praw eywilnych z miejscowemi obywatelami, nastlJpnie zatrzymllje silJ nieco dluzej nad prawem malZenskiem i opiek~. Innym dzialom. j ako nie odbiegaj~cym
zasadniczo od prawa francusldego, mniej poswilJca uwagi.
Pra11lo salickie pOd/lig tekshi rr::kopisl[ BibZioteki Gl6tVliej
wyda1 Romnald Hube, Warszawa (stl'. LXXXIX i 47).
Ten sam l'lJkopis, ktory po:"luzyl autorowi za podstawlJ do wyjasnienia formul sirmondzldch miesci w sobie tekst prawa salickiego z pl'ologiem, indeksem tytulow i epilogiem oraz dekretem Hildebel'ta.
Wszystko to opublilwvml Rube w swem wydaniu. Poprzedzil je
1l0tatl{~ historycznlj"
obejmujlic~ stan prawny Galii przed osiedleniem barbarzYllcoW i po nifHTI, historYIJ powstania prawa salickiego,
jego charakterystyklJ, zmiany w niem zaszle w czasach pozniejszych
az do nast\Jpc6w Karola W., a takze zastososowanie go w praktyce,
formuly, aIda, wyroki oraz stosunek do prawa rypuarskiego. Na k011cu zamiescil spis wydal'l i rlJkopisow prawa salickiego.
Praca ta wyszla tez i w jlJzylm francuskim pod tytulem "La
loi salique d'apres un manuscrit de la Bibliotheque centrale de Varsovie precedee d'une preface et d'une notice sur un manuscrit de
la Lex emE'lldata de la Bibliotheque Imperiale de St. Petersbourg"
par HOllluald Hube, Varsovie 1867, (str. XXI i 47.) Numeracy~ araboznaczony jest tekst prawa tak samo, jak w wydaniu polskiem.
z l1umeracYi), rzymsk11 nie jest jeclnak jednobrzmiq,cy z po1skim. Nie przedstawia w nim autor zewl1lJtrznej historyi prawa sato mamy IV wydaniu p01s1\:iem, lecz tylko rozbior kryz pilJciu znanych tekstow ustawy.
W zeszycie pazdziernikowym Biblioteka Warszawska z r. 1867
stL 1 - 6) pomiescila Rr::kopis xv 1'V. postr::po11Janie sqdoJIVe
1V Czec1zach przez Romualda Hubego.
W VI tomie Historyiprawosloviial'lskich W. A. Maciejowski wydrukowa1 z udzielonej mu
kopii Jz£s terrae Bohel1ziae, zawierajq,ce przepisy dotycz~ce post\Jpowania s~dowego.
Egzemplarz tegoz zbioru tylko pelt. j. zawieraj ~cy wilJcej ustlJpow znalazl Hube w bibliotece
w l'lJkopisie opatrzonym nadpisem Processz(s jZldiciaoraz zebra1 wiadomosCi 0 trzech 1'IJkopisach znajdu-

i zmian w niem zaszlych.
Rozprawa ta wydana zostala i po francusku naprzod w ,,~evue
historiqne de droit franQais et etranger", ~ potem. wosobneJ odb 1't ce I)-. t . " Histoire de la formation de la 101 Bourgmgnonne et apb
preciation de la derniere edition de cette loi" par M. de Ru e,
Senateur a Varsovie, Paris 1867.
. ' .
5) J ak widac z opublikowania katalogu sekcy~ wloskleJ, s~e:
go ksilJgozbiol'u, Rube w owym czasie interesowal SllJ szcz,egolmeJ
pl'awem wloskiem. To tei gdy w 1'. 1865 wyd~ny zostal og?ln~ dl.a
Wl:och kodeks cywilny, nie omieszkal zaznaczyc tego fakLu 1 OglOSll
w 1'. 1866 studyum p. t. Kodeks cywilny Wloeh z 1'. 18~5" (stl'.
39) 1). Podnosi w niem donioslosc nowego prawa, jako ogolno wloskiego, i kresli w krotkicll zarysach stan prawny WIocll, pocz~wszy
od XVI w. Separatyzm stanowil glownq, jego ceehlJ do tego st~pia ze nie miec sweO'o wlasnego statutu, uwazane by10 przez mlaIl
, b
'1
I
sto wIos1de za ublizenie. Zreszt~ statuty prawem CyWl nen: ma
silJ zajmowaly, bo w stosunkaeh tych poslu~iwano. silJ g16Wl1l~ prawem powszechnem t. j. rzymskiem. Po wlelu l1leudanych uSllowaniach (poczq,wszy od XV w.) wytworzenia osobnego praw.odawstwa ~y.
wilnego, dopiel'o w wieku XVIII pojawily silJ pierwsze Je~o .zacz~tKl,
a mianowicie VI' 1'. 1725 za Wiktora Amadeusza w TurYl1le 1 W l'oku
1771 za Franciszka III w Modenie. W prowadzenie do Wloeh przez
N apoleona I kodeksu swego imienia byro epokq, W dziej~ch po~wy
spu, ale pomimo, ze zostal on przez ludnosc sympat~czl1le ?rz!J~ty,
nie ostal silJ po upadlm wielkiego zdobywcy. W Plemoncle 1. Modenie wrocono do praw dawnych, VI' Rzymie uznallO moc ObOWl~ZU
j:j,c~ prawa rzymsldego, w Neapolu zas pozostawiono gOT tymczas~wo
(do r. 1819). Tylko Lucca i .Ylonaco zatrzymaly go. N owe dq,znosci prawodawcze w w. XIX reprezentuje ogloszony w L 1837 k,odeks sardyl'lskL blJd~cy przystosowaniem do miejscowych warunkow
kodeksu N apol~ona. Za przykladem tym poszla w 1'. 1852 Modena.
L

°

-~ -'V;dane

"IV 1'.

1872 w Tuluzie po francusku w przekladzie Aleks. Stekerta.
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j1j,cych si§ w ',Pradze. Na podstawie tych danych, nie wchodzi1c
w trese samych przepisow w zbiorze pomieszczonych, probuje okreslic jego pochodzenie i dochodzi do wniosku, ie by1 to drugi jui
z kolei zbior zasad PostllPowania s1j,dowego w Czechach, maj1j,cy na
celu uzupeillienie dawniejszego, znanego jUi poprzednio i wydrukowanego w 1'. 1838 przez Kucharskiego w jego Najdaw11iejszych P011111ikach prawodawstw slo1Via1~skicl1,
8) W temie pismie w r. 1868, w zeszycie sierpniowym (t. III
str. 312-318) podana jest Wiadol1toS6 0 sqdach bozych czyli ordaliacJt w daJ!Vl1ej Polsce z r~kopisu biblioteki 111iejskiej elblqdzkiej podpisana przez R. Hubego. Oelpis tego rllkopisu pisanego po niemiecku,
a b§dfl,cego weelle przypuszczenia Hubego tlomaczeniem z laciny,
otrzymai on przez swe stosunki berlinskie. Jak wiclac z tekstu, dotyczy on bezwarunkowo stosunkow polskich i mial na wicloku luclnose, pozostaji1ci1 pod panowaniem Krzyiakow lecz rZi1dzi1c1j, sill prawem polskiem. Twierdzi Hube, ie nie zdarzyio mu sill czytac tak
dokladnego opisu procedury si1dow boiych z owych czasow. Dopuszczane one byly, gdy skarii1cy nie mogi przedstawic swiadk6w. Naprz6d jest mowa 0 pojedynku. Chlopi bili sig na kije: toi samo
mialo miejsce, gdy rycerz pozwal chiopa. J eieli zas chlop wyst\:lpowal przeciwko szlachcicowi, obaj brali do rllki miecze. Proba rozpalonego ielaza (przejscie po niem 3 kroki lub 111esie11ie w r\:lku
przez 3 k1'oki) uiywana byIa wtedy, gely jedna ze stroll dowiodla,
ie bic sill nie moie. Pr6ba wod}' wyst\:lpowala tylko w sprawach

sohie zrobic dla Zachodu Europy, to w skromniejszych rozmiaale jak mam przekonanie VI' pelniejszej mierze, daj\:l ella ludow
slowianskich. "
J ak wiadomo naroely slowiallskie nie jednakowym zewll§trznym
wpiywom, jak wogole, tak i pod wzgllldem prawnym. Na
prawa Slowiallszczyzny zachodniej, Czech i Polski moglo oddzialywac tylko l1rawo rzymskie; polndlliowe i wschoelnie zwracaio sill po
wzory i pomoc do zroelel hizantyllskich. Poniewaz zrodla te nie s1j,
tak powszechnie znane, jak czysto rzymskie, pr:6eto we wstl;)pie znajdujemy 0- nich kr6tki); ale wyczerpujq,c~ wiadomosc. Zbior Justynianski nie oelpowiadal potrzebom Wschodu, jako zhyt skomplikowany i uczony. Starano sil;) tedy zastl1Jpic go przepisami prostszemi
W tym celu cesarze Lew Izauryjski i KOllstanty
Kopronim wydali w w. VII- Eklog~ ogloszon~ w r. 740. Tl;) z bieczasu uzupelniollo roinemi dodatkami, a mil;)dzy innemi zbiorami praw sielskich, wojsko'vvych i ll10rskich. W r. 870 cef'arz Bazyli I zni6s1 Eklog\:l, uznajq,c ji! wprost za szkoelliw~, a na jej miejsce
t. zw. Procltiron. Poza tem waine zrodlo prawa bizantynstanowi~ zhiory praw koseiell1ych zawieraj~ce bardzo wiele
swieckich.
Po tem wyja;~nieniu przechodzi autor kolejllo ludy slowiallskie,
skrzl:)tnoscil:): notnj~c wszellde w prawodawstwie icll slady
prawa rzymskiego lub bizantyl'lSkiego. Rozpatruje teely koosobnemi llag16wkami BurgarYIl, Serbil;), Ozarnog6rze, Rus,
i wres:6cie Polskll, ktorej
Przytoczywszy doo stanowisku w Polsce prawa rzymskiego (Ozaci innych) docl1odzi na poclstawie scislego rozbioru
zr6del prac naukowych do wlasl1Fh wnioskow, Zelaniem Huhego, ~
i u nas od dawnych czasow liczni znawcy prawa rzym,vplywu jego na IJrawo ziemskie tak cywilne, jak
sil;) nie mozna. W praktyee sfI,dowej nie mialo ono
rownie", nawet pomocl1iczej powagi i jeieli tu i owdzie znajdujemy
e~y to w statutach czy w wyrokach odwolywanie sill do niego, to jedyme w charakterze autorytetu naukowego, teoretycznego, a nie seisle
prawnego , tak samo, jak powolywano sill na Pismo Swillte lub ogol11e
sprawiedliwosci. J edynie w przepisach procesualnych
mozna znalezc slaely oddzialywania teoryi rzymskiej, ale i ta przedo nich nie wprost, ale za posrednictwem szkoly prawW prawie miejskiem za to prawo rzymskie uznawane
za prawo pomocnicze. Uzerpali z niego 1'owniei choc w roiny

drobniejszych.
9) Studya nael prawem burgundzkiem i salickiem jakkolwiek
gruntovme i samodzielne nie maji1 wobec bogatej w tym kierunku
literatury zagranicznej tej donioslosei naukowej, co ogloszona w l'.
1868 znakomita l'ozprawa 0 znaczeniu praJIVa rZYl1+skiego i rzymskobizantynskiego u 11avod61v sl:oJIVia1~skiclt. W dodatku excerpta serbskie
z praw rzymsko-biza1ityJ~skich wyloiyl, obj asnil i wydal R. Hube,
Warszawa, 1868, (str. III i 89). Owe excerpta. t. j. wyci~gi z praw
bizantYllskich, u102:one po serhsku dla ce16w praktyki, i pomieszczone w kOllCU rozprawy (8tr. 75-39) z dodaniem przy lliektorych tekstu greckiego, zas w odsylaczach tl6maczenia polskiego, byly punIdem wyjscia calej pracy. Wiadomosc 0 nich powziqJ: Hube w Wiedniu z katalogu dziel po Szafarzylm i przy pomocy Jireczka uzyskal
ich odpis. Pocz~tkowo zalozyl sobie tylko icll wydanie z kr6tkiem
ohjasnieniem, lecz rozszerzajl1Jc w miarll studyow nad niemi plan
pracy, doszedl ostatecznie do og61nego tematu Vi tytule pisma przywiedziollego. ,,00 kiedys-powiada w przedmowie-Savigny zamie-
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sposob i w roznej mierze komentatorowie prawa krajowego, a mianowicie Drezner, Zalaszowski i Ostrowski, zapelniaj~c niem luki,
napotykane w ustawach krajowych. Praca ta wyszla po francusku
p. t. Droit romain et greco-bizantin chez les peuples slaves avec
un appendice contenant un extrait serbe des lois romano-bizantaines par Romuald de Rube. Paris-Toulouse 1889 str. 62.
10) Rok 1870-1872 przyniosl nam znacznie od poprzednich,
obszerniejszi'b praq). Jest niem wydana w dwoch cz~sciach Historya
pra11Ja karnego rl1skiego ze zrodel opracowal Romuald Hube. Cz~sc
I wyszla w Warszawie w 1'. 1870 i miesci w sobie dzieje prawa ruskiego od czasow najdawniejszych (str. 214) do cesarza Mikolaja I,
druga zas wydana tez w Warszawie w r. 1872 obejmuje panowanie
cesarzy Mikolaja I i Aleksandra II (str. 1(8). Materyaly do tego
dziela zebral Rube w czasie przygotowywania si~ do wzi~cia udzia1u w pracach nad projektem 110wego prawa karnego, i jak zapewnia,
juz w r. 1843 byl gotow do napisania go. Uwaza je zas jako jedno
z ogniw do porownawczej historyi pl'awodawstw 0 tyle wazne, ze
pomniki prawa karnego ruskiego pozwalaj~ odtwol'zyc w calej pelni najdawlliejszy systemat karny, ktory u innych narodow europejskich pokryty jest pomrok~ czaRow. Dodae jeszcze nalezy, ze
obie cz~sci oznaczone Sf!, na tytnle jako tom I, z czego wllioskowae
mozna. ze autor nie uwazal swej pracy za SkOllczon:j; calose. Co
jednak' mialo bye przedmiotem tOll1U II, domyslee si~ nie moina.
W cz©sci I wyrOinia autor trzy peryody, t. j. od czasow najdawniejszych do wzniesienia si\? 'vY. Ks.
czasy tegoi
ksi§stwa i czasy od Piotra W. do konca panowania cesarza Aleksandra I. W kOllCU tej cz\?sci miesci si\? dodatek 0 historyi formowania "Pm wdy Ruskiej. ,. CZ\?SC II, w znacznej cz©sci, poswi\?cona jest robotom Had redakcy'1 projektu do kodeksu 1845 1'., h:tore
jUi w rozdz. I stuclyum niniejszego przedstawilem 1), nie nwazam tedy
za potrzebne w tem
do nich wracae.
nast\?pnie zmiany zaszle przy kOllCU llanowania cesarza
I i za panowania Aleksandra II, podaj e autor przeglq,d
z rozwoj em
praiyodawstwa karnego
zadania, szczeg61niej
i uznaj e go za
na
zniesienie kary s1ll1ercL
Poniewaz historya prawa rnskiego i do pojawienia
pracy
Rubego i po niej byla przedmiotem wielu wszechstronnych i grul1towllych opracowati, przeto dzielo jego nie 111a tej donioslosci nau-

kowej, ktore posiadaj~ inne jego, choe znacznie co do rozmiaru
drobniejsze studya. Nie znaczy to jednak, ieby jej moina bylo odmowie wartosci. Przeciwnie, jako rzecz opracowana zupeillie samodzielnie i zrodlowo, nie moze bye pomini~ta przez iadnego w tym
kicrnnku badacza.
11) Z r. 1872 mamy jeszcze dwie rozprawki Hubego pomieszczone w Bibliotece Warszawskiej. Pierwsz:j; z nich jest podznaczona literami R. H. recenzya wydanego w 1'. 1871 we Lwowie przez
zaklad imienia Ossolitiskich Kodeksu dyplomatyczuego tyuieckiego
(t. II, kwieciell, str. 134-147). Krytyk wykazuje liczl1e usterki wydania i daje wskazowki co do uskuteczniania tego rodzaju prac.
12) Drug~ jest PogIqd na n01Vsze prace 07w/;0 1Vyjasnienia
historyi pra1V Sl:01Vian Pol:udnio1Vyclt (t. IV, listopad 169 - 192)
podznaczony R. R. Znajdujemy tu wyliczenie i ocen\? wydawnictw
i DlJracowafl pomnikOw prawodawczyeh Slowian poludniowycll dokonanych, pocZl!!WSZY od r. 1858 przez Maciejowskiego, Miklosicza, Bogisica, Leontowicza i wielu innych.
13) W rozprawie p. t. 11,lniem,any statui krola Aleksandra
o Zegitym.acyi dzieci (Biblioteka Warszawska z 1'. 1873, lipiee, t. Ill,
str. 131-135) zwalcza Hube rozpowszechnione do tej pory mniemanie 0 istnieniu takiego statntu. Mniemanie to powzi\.'li wydawcy
statutow i kOl1stytucyi w XVIII w., pozniejsi zas autorowie przyj~li
bezkrytyeznie. Dowodzi tedy, ie statut taki nigdy nie istnial.
llrzez autorow w tym wzgl~dzie nst~p w Volmninach legum
mil. inne zupelnie zna~zenie. Odnosi si© on do wydrnkowanego u Lasldego z polecenia krola Aleksandra t. zw. Privileginm,
ktore
iadnem nowem prawem lecz zbiorem dawnych do tej
porr
tak polskich, jak litewskich, pruskich i miejskich.
innemi ze wzgl~dn na to ostatnie zamieszczone byl:y arty-

stl'.
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rlLiieci, i to dala
llieo istnieniu w tym przedodbitce

z

Biblioteki Warszawskiej,

Kilka aJdow o1'Jil{inalll;),ch Sqd01Vych

Z 11).
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i XV przez Romttalda H],ibego. \Varszawa, 1873 (stl'. 23). 'vV odsyiaezach
tekst roznyeh akt6w pl'ocesualnych, jakoto ponie sf!,dzenia sprawy, swiadectw pro majore (uspraniestawiennictwa sprawf!, \vainiejsz:j;) wypisow swiadk6w i rot
kompromisow, wykaz6w kar, pism 0 darowalliu
a wreszcie "'vypisow z ksi:j;g s11dowych. Sarna rozprawka obja-
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snia znaezenie tyeh dokumentow i zwi~zek ieh z ogolem proeesu
i organizaey~ wladz s~dowyeh.
15) W nast§pnym rokn 1874 znow dwie praee Hubego mamy
do zazllaezenia w Biblioteee ,i\rarszawskiej. 'tY zeszyde ezerweowym (t. II,
str. 438-445), prostuje Vi' artykule Stattd waystki Tl.lladyslawa JagieUy pogl~d Helcla na ten akt prawodawezy. Hekel, nadaj~e temu
statuto wi dwie daty 1420 i 1423 1'. twierdzH, pomimo to, ze istnial
jeden tylko statut JagieUY,obmyslallY i uloiony na Zjezclzie w Krakowie w r. 1420, a zatwierdzony i ogloszony w 1'. 1423 w Warde.
Zdanie to oparte byio glownie na tytule l'§kopisu DzialYllskiego II
z r. 1441. Hube na mocy wywodow logicznyeh, a obok tego na intytulaeyaeh uiytyeh w innyeh rl:)kopisaeh, a mianowieie Balldtkiego
II z 1'. 1450, petersburskiego i t16maezelliu Swil:)toslawa z Wojeieezyna z r. 1449 dowodzi, ie byly dwa osobne statuty, jeden z 1'0ku 1420 wyclany w Krakowie, a drugi z r. 1423 w Warcie. Pierwszy byl wyclany przez samego J agieH§ bez lldzialu panow i dotyczyl
jedynie dotkliwych dla stron procesuj~cych sit;) dylacyi s~dowych.
Pallom ten krok arbitralny k1'ola nie podobal sil:) i dlatego, zdaniem
Hubego, nowe prawo inbo dogodne nie bylo wykonywane. To wywolalo potrzebl:) drugiego zjazdu w Warcie, na ktorym krol oheeny
nie byJ: i dlatego uehwaiony na nim statut, zamies?,czajlj,cy na czele
statut kl'olewski z r.
a nast~pnie reformuj~ey w pcmnej mierze
Kazimierzowskie, wydany zostal w imieniu pralatow i ba-'
1'onow, a nast~pl1ie clopiero przez krola zaaprobowany i usankcyol1owany.
t. 1". (t. IV, str.
Ro(y przysiCf:/s 7wakotVskich z kOlica lV. XIV tVydal i objasnil ROllZ1tald
Httbe. Do tej pory ogloszonych drukiem (przez
owskiego,
a z
zaledvde trzy krakowPrzyborowskiego i Helcla) bylo
sIde. Hube do nieh
73 wyh:),cznie krakowskich. Podal je
wecUug pisowni r§kopisow, zamiesciwRzy obok transkrypcy§ nowoczesl1ij;. Po tekscie podaje wysnutc z nich wnioski co do napotykanych urzij;dzell prawnych, a mianowieie, co do stanow, imion i nazwisk, stosllnk6w familijnyeh, prawnego stanowiska kobiet, praw 1'zeczowych, zastawu i r§kojmi, ora?, przest§pstw.
17) Wydana w roku 1873 praca d-ra Michala Bobrzynskiego
,,0 ustawodawstwie nieszawRkiem Kazimierza Jagiellonczyka" sklonita Hubego do wypowiedzenia swoich w tymze przedmiocie uwag,
ktore oglosH \\' r. 1875 w Bibliotece Umiej§tnosci Prawnych p. t. Stattda niesza1Vskie z y. 1454 (str. 54). Przedstawiwszy dawne pogl~
dy na statuty nieszawskie, wykazuje autor zaslug§ d-ra BobrzYllskiego, ktory stanowczo i zasadniczo spraw~ tt;) wyjasnil. Zgadza sil:)

z nim w zupelnosci co do istnienia nie jednego, lecz ezterech statutow Kazimierza J agiellOllczyka, a miallowicie trzeeh llieszawskich
t. j. wielkopolskiego, malopolsldego i sieradzkiego (z d. 11, 12 i 16
listopacla), oraz czwartego chelmskiego, wydanego w Radzyniu d. 11
grudnia 1454 r. Ze wzgl<i)du jednak na w~tpliwosei, jakie iywil d-r BobrZYllski co do istnienia jeszcze jednego statutu wydanego w Opoka~h, dodaje swoje wyjasnienie opa1'te na nieznanym Bobrzynskiemu
l'<i)kopisie Biblioteld Petersburskiej. Twierdzi mianowicie, ie Wielkopolanie pierwsi wymogli na kr6lu sw6j statut w Cerekwicy. Za ich
przykladem poszli Malopolanie i z~dal1ie swe p1'zedstawili w obozie
Opolmmi, ktore j ednakie uzyskalo zatwierdzenle krolewskie dopiero VI'
gdzie rowniez Wielkopolanie otrzymali VI' miejsce
tymczasowego przywileju ce1'ekwickiego - nowy. Tekst l'§kopisu Biblioteki Petersburskiej, kt6ry Hekel i Bobrzyllski, s~dzq,c j edynie
z intytulacyi wZl§li za osohny przywilej opocki z 1'. 1455, byl zdaniem Hubego tylko projektem malopolskim, przedstawionym krolowi
w Opokach (mil, si§ 1'ozumiec w r. 1454), a zat\vierdzonym pozniej
d. 12 listopada VI' Nieszawie.
Porlobniez jak Bobrzyilski, nie ogranicza si~ Hube zewlll:)trzn~
ustawodawstwa nieszawskiego, lecz sta1'a si§ wyjasnic i przyczyny ich
t. j. powody, kto1'e skronily rycerstwo do dojeh, oraz kOl'zysci, jakie przez nie osiq,gn~J:o. W ohrapolemizuje bynaju1lliej z Bobrzynskim, lecz poglq,d swoj
?'upelnie objektywnie. Konczy rozpnlwt;) szczeg610wy
1'oz])1(!1'
petyt6w opockich, statutow nieszaw-

i nmuy lV Radolnsku, podal ich
ich historyr;; ROJVuald
prezydl/:/Cf:CY 11) dozoWarszawa,
(stl'. 72 i XL \
Prac~ t§, popami~ei zmarlej w tymze roku w Paryiu zony,
nasz
ueZOllY z
poswit;)cenia llowego kosciola parafialnego w Rawzniesionego na miejscu, gdzie stal kosciol dawny. Cz§sc
dotyczy kosciola starego, drug a zas nowego, t. j. dziejow
Druga ttL cz§sc przeznaCZOlla jest gl6wnie dla paraktore do wzniesienia swi~tyni si§ przylozyly, a i pierwSZi1, jakkolwiek opracowana na podstawie materya16w hi8toryc;mych,
a mianowicie ksil:)gi beneficyow Archidyecezyi Gniezniellskiej z 1'ok11
wizyt koscielnyeh i akt tradycyi kosciola z lat 1683 -- 1862,
oraz kilku dokumentow starych kosciola dotyczq,cych, szerszego nie
p1'zedstawia interesu. W kOllcn ksi~zki na 47 8tronicaeh, podal au-
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tor tekst lacinski czternastu starych dokument6w, znajduj~cych si(;l
obecnie w archiwum akt dawnych w Piotrk()wie.
19) 0 datach liada1Vmrych statutom Kazi111ierza W. przez Rol11ualda Hltbego (Biblioteka Warszawska, r. 1877, t. I, str. 161-181).
Przytoezywszy pokrotce zdania dawniejszych badaczow co do skladowych cz§sci t. zw. Statutu wislickiego, oraz czasu ich powstania, zatrzymuje si§ autor obszerniej nad hypotez~ Belcla, przyjmuj~cego
istnienie czterech statutow t. j. wielkopolskiego i malopolskiego z 1'.
1347, drugiego maropolskiego z r. 1354 - 1356, oraz powszechnego
z r. 1368. Opieraj!j;c si§ na tekstach statut6w, pisowni oraz sp61czesllych wyrokach, podaje Hube daty te w w~tpliwosc, choc wstrzymuje si§ od pozytywnych w tym wzgl§dzie przypuszczefl. Zaznacza
tylko stanowczo, ze statut wielkopolski, uznawany przez Helcla za
najstarszy, jest wlasnie ostatnim co do czasu.
20) W r. 1880 w tejze Bibliotece Warszawskiej (t. I, stl'. 426442) znajdujemy PrzY1Vilej zydoJIVski BoleslaJIVa i jego pot1Vierdze11ia
przez R.... Przywilej ten nadany w 1'. 1264 przez Boleslawa Poboznego zydom wielkopolskim znany byl przez dlugie czasy z wydania
:Easkiego. Oueenie posiadamy 1'ozne jego odpisy ale nie z orygiualu, lecz pozniejszych potwierdzell przez kr610w polskich. Odpisy
te przedstawiaj~ dwa rozlle jego teksty, jeden krotszy, kt6ry Hube
nazywa ol'yginalnym, oretz drugi obszerniejszy. Hnbe wykazuje, ze
drugi ow tekst podrobiony na kOrZ}~8C 7;ydow, g16wnie zas co do
prawa pozyczania przez nich pieni§dzy nietylko na zastaw, ale i na
prosty
nio byl
przez Kazimierza Wielkiego, ani
pl'zez bezposrednich jego nast12Pc6w i dopiero w r 1453, podsuni§to
go do potlYierdzellia Kazimierzowi
z falszywem powolaniem sild na. pOl'J'zedllie potwierdzenie Kazimiel'za W.
Z r. 1881 mamy do zaznaczenia drobny artykul zamieszczony w
dey Savig11Y
. 1'( - 21) pod nadel' Schicksale des sogenan11ten Syrisch - yomisclzen Rechtsb'Vtches von R. v. Hube. Z powodn wydallla
pomnilm
przez Bnmsa i Sachan'a podaje nasz
dane co do mocy obowil1owego zbiorn na Kaukazie.
1884
III, str. 477 -zamiescHo
H. H. cenllll: l'ozprawip
lIVrozda,
1'vrozba i pokora. Giekawe te zabytki
zwyczaj6w prawnych,
zwrocil:y na siebie uwag§ Hubego jeszcze VI' 1'. 1829, gdy Hanka
w Pradze 0publikowal z nowoodkrytych doknmentow czeskieh "Po-

kor§ wrazedlnika." Wtedy nasz autor podal 0 niej wiadomosc i zestawil j~ z nasz~ pokor~ w artykule w Themidzie drukowanym p. t. "Pokora wedlug praw polskich i czeskich." Obecllie maj~c pod r§k~ zllacznie
bogatszy materyal, rozszerzyl zakl'es dawniejszej pracy i obj~l w niej
procz pokory, t. zw. wrozb§ i wroZd§ (wrazd§). Wyjaslliwszy znaczenie zemsty, oraz stopniowe przejscie jej do okupu, przedstawia
formy uroczystyeh przeprosin czyli pokory, ktor~ zabojea musiai wobee krewnych zabitego wykonywac, wedlug zrodel ezeskich i morawskich, dalej mazowieckich, a w koflCU wielko i malopolskich. Wykazuje wplyw Kosciola na akt pokory, oraz na sarno ograniczenie
zemsty i dochodzi do wniosku, ze byht ona do nas i do Gzech wprowadzona z Niemiec. Mowi~e 0 Mazowszu, rozpatruje inny zwyczaj,
bfiJ d i1 cy w zwii1zku z przejsciem od zemsty do okupn, a zatem i z pokori1, t. j. wrozh~ (laudum), czyli obowi~zkowem wydaleniem si§ zab6jcy na czas jakis z kraju, z powodu zas zr6der wielkopolskich,
objasnia znaczenie wroZdy czyli wraZcly, kt6ra w miar§ okolicznosci
oznaczac miala zabojstwo lub zemst§.
23) J(si~gi ziemslcie i grodzkie J!Viek% XIV IV Polsce, wydrukowane po polsku w Pradze w r. 1884. (Pojednane Kni1. Geske
Spolecnosti Nauk Rada VI Del. 12. TNda pro filozofii, dejopis a filow Pradze, nakladem 1(1'61. Geske Spoleel1osti N auk, wielka
6semka, str. 8). J est to wiadomosc 0 I)Owstaniu i sposobie prowadzenia
ksii1g si1dowych w Polsce z wyliczeniem zllanych do
pory ksi1J,g, oraz iell wyda6..
DIVa Yf;kopisy srednio11Jiecznego zbion[ praIV kosciell1Ych.,
i krakoJIVski, opisal i ocenil Romuald Httbe. (Biblioteka. Warszawska r. 1885, t.
stl'. 1-9). Mowa tn 0 l'§kopisach
praw koscieillych, nazwanego pl'zez Theinera "Go1zhio1'u
lectio
znajduj~cych si§ w arehiwaeh katedr gniezni611W celu wyjasnienia pochodzenia
zbioru
dla pra wa kanonieznego przytaeza autor poprzedpocz~wszy od w. V i doehodzi do wnioskll, 7;e ten,
nasze l'§kopisy, jest dzielem nieznanego autora z sa-

XI w.
25 i
Biblioteka Umiei§tnosci Prawnych,
VI' 1'. 1887
1888 dwie prace Hubego. Pierwszfj, z nieh jest lVyrok l1voJIVski
1Vydal: i objasnil R0111~tald Hube. Warszawa, 1887, (stl'. 43).
si~ z niej, ie wYfok ow napisany w narzeczu halickol'USillSkim i
mujlj,cy zaleclwie 21 wierszy
druku) , znajduje si§
W
ol'dynacyi hr. Krasiliskieh. Pragn[),e 0 bj asnic j ego Zllaczenie, zabral si§ niestrudzony badaez do przestudyowania ealej hi-
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storyi sl!:downictwa Czerwonej Rusi i przedstawil nam peiny obraz,
dla ktorego wymieniony w tytule wyrok byl tylko pretekstem. Dzieje tego sl!:downictwa, rozdzieli1 aut or na trzy oluesy, t. j. stare slj;downictwo przed przyllj;czeniem do Polski, czasy przejscia od slj;downictwa starego do nowego i wreszcie nowy ustroj wymiaru sprawiedliwosci, t. j. wprowadzenie don zasad ogolno-krajowych. Wyrok z 1'.
1421 naleilj;cy do okresu II, podany zostal W oryginale i polskim.
tlomaczeniu z objasnicniem przedmiotu sprawy, ktorej dotyczyl.
W dodatku wydrukowane zostaly trzy ftkty prawne czerwonoruskie,
a mianowicic, jeden z r. 1414 (po rusinsku), a dwa z 1'. 1427 i 1431
po !acinie.
26) Zbi6r rot przysiqg Sqd01Vych z ko{zca XIV i pier11)szych
lat 1V. XV, obejmujltcy 1140 rot z ksi3dg sltdowych poznanskich, kosciallskich, kaliskich, sieradzkich, piotrkowskich i radomskowskich,
jest druglt z tych prac. W kr6tkiej przedmowie (6 str.) przytacza
wydawca wyjasnienia prof. Briicknera, autora dwoch indeksow (slow
i imion) dotyczlj;cych jt;)zyka i pisowni tekstu rot.
27) Ostatni raz odezwal sit;) st;)dziwy aut or do czytajlj;cej publicZllosci W 1'. 1889 w Ateneum (t. L stl'. 490--501) z powodu wydftl1ego Vi' r. 1888 przez ksil?cift Mikolaja I "Powszechnego zakollnika majq,tkowego ella ksit;)stwa Czarnej Gory.)) IN monografii tej zatytulowanej 0 lwdeksie Czarnog6rza, zaznajamia nas Hube ze stanem politycznym i prawnymCzarnogorza, oraz z usiIowaniami prawodawczemi j ego wJadcow. Pierwszy Wladyka Piotr spr6bowal rzuCIC Vi'
rZi)odzi)oce sil?
staremi zwyczajami, zasaelnicze rozporzlj;elzenia wychodzltce od naczelnej wladzy, wyaaJ1j;c slq
obejmuj~clj; 33 artylmly i
glownie
przeciwko zemscie i vrog61e earnowolnemu v;ymiarowi sprawiedliwosci.
j ej piel'wsza ukazala sil? w r. 1796, druga zas w 1803 1'.
W l'. 1831 Piotr II llstanowil senat, a w rolm 1855, Danilo oglosH
.Powszechnv ziemski zakonnik" zlozonv
z 95 artykul6w, z kt6rych
' 1 ' /
. ; . . ,
26 dotyczylo prawa publicznego, 16 krymillalnego, a pozostale 54
cywilnego. N owy zakonnik ks. Mikolaja opracowany zostal przez
profesora uniwersytetu oc1eskiego Bogisica, na podstawie dawllych
zwyczaj6w. Ma on za przedmiot wyllj;cznie stosunki majlj;tkowe i zawiera 1031 artykulow.
Bogaty sam przez sit;) spis, 27 prac nankowych, opublikowanych w trzecim okresie pismienlliczej dzialalnosci Hubego, pomnaia
sit;) znakomicie dodaniem trzech inllyclJ, ktore na koniec niniejszego
przedstawiellia ocUoiylem. Sklonila mit;) zas do tego niety lko llj;cznose opracowanej w nich tresci i nietylko znacznie l'ozleglejsze od

poprzednich rozmiary, ale nadto i szczegolna ich wazllosc, ktora stawift je wybitnie ponad iune, samemu zas autorowi na zawsze jedno
z najwyhitniejszych miejsc w panteonie polskiej nanki zapewnia. S~
to dziela: Prmvo polslde 11J 11). XIII, przeclstawil i objasnil ze zrowsp61czesnych Romuald Hube, Warszawa, 1874, (str. 271); Pra1VO polskie lV XIV lV., Usta11JOdalvst11JO Kazimierza TT7ielkiego, opraRomuald Hube, \Varszawft, 1881 (stl'. 226 i LXVI) i PYa11Jo
polskie IV XIV 11J., Sqdy icJt pl"aktyka i Stosunki pl-mvne spoleczelisilVa 11) Polsce Ill{ schylkolVi XIV lV. ze zrodel wsp61czesnych, opraHube, Warszawa, 1886, (str. 410 i 110).
te trzy prace stoj:}; ze soblj; w scislym zwii)ozku, co
sam antor wyraznie w przedmowie do drugiej z nich zaznaczyl. Powiada on, ze prawodawstwo Kazimierza Wielkiego, oddawna stft110wilo przedmiot usilnych jego zaj§c i wielorakich rozmyslan. Juz krytyczne wydallie stfttutow Bandtkiego l'ozbudzifo j ego uwag§ i podalo
mysl do zajl?cia sit;) wil?cej szczegolowem wyjasnieniem historyi powstania obu pozostalych po Kazimierzu statutow. Przy pierwszym
jednak kroku w tym kiel'unku przekonal sil?, ie eel zamierzony nie
moze byc osilj,gui§ty bez zaznajomienia sit;) z wil?kszij; liczbij; rt;)kopisow legislacyi Kazimierza, w czt;)sci jeszcze w ukryciu lezl!:cych, czt;)nie close zbadanych. Zabral sit;) tedy do tej przygotowawczej
praey i znalaz}szy kilka r©kopisow w bibliotece petersburskiej, wyglosil na iell podstawie sw6j pogll!:d, naprzod ezt;)sciowy w roku 1839
w Stahttach zinni krako11)skiej, a naRtt;)pnie ogoiny w r. 1852 w Przydo
ltistoryi stattttzi 1vislickiel[o. Wkrotce jednftk
po ogloszeniu tej pracy przekonal sit;), ze zbyt pohopnie wzii)ol sil?
do dziela. Badania Helela podkopaly silnie dawne pogllj;dy nftszego
autora i sklonily go do dalszych poszukiwall i bada!l. Nie ograniw nich jednak samem prawodawstwem Kazimierza. Uznal,
ie do nalezytego zrozumienia go i wyjasnienia niezb§dne jest zapoznanie
ze stftnem prawnym kraju w dobie poprzedzaji)ocej dzialalnosc kr61a-prawodawcy, i w tym celu opracowal prawo polskie
w
XIII. l\l,astt;)pnie rozumieji)oc, jako wytrawny prawnik, ze pisane
drukowane ustawy nie slj; jeszcze same przez sil? obrazem
prawn ego kmju, ze nabierajq, one zyciowej, spolecznej wartow praktyce, w przystosowaniu ich do pogl::1dow i cil):gle
sit;) potrzeb srodowiska, w kt6rem dziahc majq" zabral
materyalu s~dowego w epoce wyclawania statntow i ezasach
po niej idl!:cych, i tlj; drogi)o powstala trzecia, zamykajltten cykl, praca. Pract;) tt;) oglosil autor w r. 1886, ie
jego studyow nad prawodawstwem Kazimierza Wielkie-
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go, datuje od 1'. 1835, rnoierny przeto bez wahania powiedziee, ie
cykl ten jest owocern p61wiekowej, nietylko rnozoll1ej i surniel1l1ej,
ale tei i nad wyraz urniej~tnej i swiadornej pracy, ie wypell1ia 011
prawie call1 l1aukowfl, dzialalnose Hubego, i ie pozostale, Inbo tak
liczne, a w znacznej cz~sci i zllakomite jego studya majfl, charakter
b~dz pomocniczy do glownego zadania, bfl,dz tei epizodyczny. Wywolane
zostaly uadzwyczajnfl, rnchliwosci~ umyslu i potrzebfl, odswieienia g?
przez oderwanie si© od glownego tematu i rozejrzenia si~ w szerszym widnolmilgu. Tej potrzebie szukania odpoczynku po pracy w pracy, temu
nieslabnl1cemn z latami zainteresowaniu si~ wszystkiem, co w dziedzinie prawa na calym niemal swiecie, zarowno przeszlym, jak i biei~cym si© dzialo, zawdzi~czamy t~ iywotnosc, ktorfl, wial Hube
w martwe zabytki naszej przeszlosci prawnej.
Wyklad prawa polskiego w w. XIII poprzedzH autor krotkim
pogl~dem na prace historyczne nad dawnem prawem polskiem,
w ktorym zaznaczyl ze szczegolnym naciskiem donioslosc opracowan
opartych na dyplomatach i ksi©gach s~dowych. Nast~pnie przedstawiI zrocUa do wyjasnienia prawa polskiego w w. XIII, do ktorych
zaliczyl; dyplomaty, Przywilej iyelowski Boleslawa Kaliskiego, Ksi~g§
prawa zwyczajowego z w. XIII, Statuty synodalne prowincyi gniezniellskiej, omz HistorY<2 zaloienia klasztoru Henrykowskiego na Szl!lizku. Na podstawie tego materyalu podal Hube systematyczny wykrad zasad prawnych, ktoremi kierowalo si~ spoleczellstwo w zakresie prawa eywilnego (prawo famililne, prawo wlasn08ci, zobowi!lizania), karnego, organizacyi i procedury s~dowej. Z prawa publicznego rozpatrzyl tylko dzial dotycz!licy ludl10sci (szlachta, ludnose nieszlachecka, duchowienstwo, cuclzoziemcy). W szystkie twierdzenia poparte s~ cytatami ze zrodel, co daje czytelnikowi na kaidym kroku
111oin08e sprawdzenia zasadnosci wywodow. Cechuje je zas wlasciwa
Hnhemu zwi\?zlose, jasnose i trzezwosc. "W wyprowadzaniu ogoll1ych wniosk6w-powiada on w przedmowie-staralem si\? He 111oinosci unikae hypotez; gdzie zebrane fakta nie byly dose dla m11ie jasne, poprzestawalem na prostel11 ieh przedstawieniu. Mianowicie tei
wystrzegalel11 si~ tyle w naszych czasach uluhionych wywodow krajowych instytucyi z obcych zwyczajow Illh obcych ustanowiell." Dzi~
ki tym zaflaclo111 dzielo ma charakter scisle zr6dlowy i przedstawia
doskonaly materyal dla studyow porownawczych, 0 co autorowi g16wnie choelzilo. W ostatnim ocldziale zatytulowanym WylVody i poy6lVnania zllajclujemy tresciwy l'zut oka na stan prawny spol:eczeJlstwa oraz kierunek jegow tym zakresie df1znosci. Zamieszczony

w koncu ksil1iki doclatek obejmuje rozpraw~ 0 Ksi~dze, zwyczajowych
praw polskich z w. XIII.
Przeelmiotem drugiej pracy jest ustawodawstwo Kazil11ierza
vVielkiego. Sklada si~ ona z ezterech cZ\?fki, a mianowicie: 1) Pona zarz!licl Kazimierza IV. 2) Powstanie, przeksztalcenia i obrobienia statutow. 3) Systematyczne zestawiellie rozporz~dzel1_ statutow i 4) Teksty. J ak wiaclomo, zdanie swe 0 genezie statutow Kazimierzowskich wypowiedzial jui Hube w Przyczynku. Praca Helcla podkopala jego poglq,dy szczegolniej co do istnienia statutu
ziemi krakowskiej w w. XIII. Hube ust~pil wobec argumentow Helcla, ale tylko cz~seiowo. Uznal bezzasadllose swoich twierdzell, ale
nie zadowoliIy go wywody znakomitego przeciwllika. Nie trafila
mu mianowicie do przekonania hypoteza czterech statutow, t. j. wie1kopolskiego, dw6ch .malopolskieh (1347 i 1354-6), oraz powszechnego dla ca1ego kraju (1368). Argumentow przeciwko niej dostarczy1a mu glownie trese rozporz!j;dzen statutowych, na ktorq, ani Helcel,
ani jego poprzednicy (z wyj~tkiem nie close scisiych prob Lelewela),
nie zwrocili naleiytej uwagi. Na tej glownie podstawie zabral si~
do nowego ugrupowania materyalu zawartego w roinych uklaclach
r~kopismiennych statutow i doszecll do wniosku, ze po Kazimierzu
11Ozostaly dwa tylko statuty; malopolski i wielkopolski. Pierwszy,
uchwalony na zjezdzie w Wislicy, sklaelal si© poczq,tkowo z dwoch
cz~sci, z ktorychpierwsza obejmowala 24 artykuly, clruga zas 35.
Do nich przybyly jeszcze za panowania Kazimierza d wie grupy przua mianowicie, t. zw. prejudykaty (25 artykulow) i luzne konczyli ekstrawaganty (24 art.), tak ie calose obejmuje 108
. Wielkopolski, uloiony prawelopodobnie w Piotrkowie, zawiera r6wniez dwie cz~sci, z ktorych pierwsza obejmuje 34 artykuzebranie miejscowych, prowincyonalnych zwyczaj6w,
widoeznie przez samego krola dla zabezpieczenia
illteresow IJanstwa. Do tych 46 artykulow przyby.
" z czasem jeszcze 5, kt6re Rube, jako ekstrawaganty, przyl!licza
uO statntu wielkopolsldego, podczas gely Helcel zaliczal je do maw pl'acy Hnbego nanka wypowiedziala ostatnie slowo
powstania statutow Kazimierza
orzec niepodobna.
razie podaje ona cenne i oryginalne uwagi, ktore niema. . wyswietlenia kwestyi si~ przyczyniaj~. Uzupel:nil je autor dziejall1~ ~st~woelawstwa wielkiego krola w czasach pozniejszych, a mianOWlcre Jego przeksztaiceniem i obrobieniem. Znalazly tu miejsce
uklacly systematyczne, wplyw na statuty przywileju czerwiI1skiego
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i statutu wartskiego, t. zw. dygesta krakowsko-wielkopolskie, t. j.
uklady ll);czij,ce ze sob~ oba statuty, perne zbiory statutow, wreszcie
rubryki i summaryusze do nich.
W trzeciej cz©sci dziela, podal Hube opracowanie tresci statutow osobno malopolskiego, osobno wielkopolskiego wedlug system atu przyj§tego w prawie polskiem w w. XIII. IN przedstawieniu tem
nie ograniczyl si© jednak tekstem samych statutow, lecz uzupelnil
je wyci~gami ze wspolczE'sl1ych Kazimierzowi aktow i ksil);g s~do
wych, wyjasniaj~cych praktyczne zastosowanie przepisow prawodawczych. KOI1CZY cz§se t© wykazanie stosunku obu statutOw do siebie,
oraz do zwyczajll ziemskiego. Oba statuty by}y wedlug niego niczem innem, jak sformulowaniem, oczy::;zczeniem, a niekiedy dalszem
rozwini©ciem zwyczaju ziemskiego. Pod tym ostatnim wzgl§dem dopatruje si© zasadl1iczej rozl1icy mi§dzy obydwoma statutami. Wislicki obieraj~c za pUl1kt wyjscia zwyczaj, nie ograniczal si§ nim, ale
szukal w nim zarodow do dalszego ksztalcenia prawa, gdy tymczasem wielkopolski dfj,zyl do wZlUocnienia i ustalenia starodawnego porz~dku.
Sam krol wysoko ceni} zwyczaj i niejednokrotnie powolywal si© na zwyczaj w kwestyach, co do ktol'ych istnialy przepisy
statuto we, tak, ze zwyczaj mial do pewnego stopnia powag© wyzsz~
po nad statuto To byl0 zdaniem Hubego przyczyn~ owej radosci
i wdzi§cznosci, z jak~ narod przyj~l, wedlug slow Dlugosza, wiekopomne dzielo wielkiego kr61a.
Cz§se IV zawiera teksty statutoVI' w ukladzie, odpowiadajt1Jcym
wywodom autora, oraz numeracYil! i naglowki artyku16w dygestow
krakowsko-wielkopolskich.
Sqd)1 ich pralztylza i stosunlzi pralVne spOleCZeJIlst1Va 1V Polsce
lzu schyllw1Vi XIV 1V. s11 tem dla czas6w po Kazimierzowskich, czem
Pra1Vo Polslzie lV lV. XIII dla przedkazimierzowskich, a trzecia cz©se
Usta1VodalVsin'a Kazimierza T;{1. dla epoki wsp6lczesnej jego panowaniu, t. j. systematycznem zestawieniem zasad prawnych, wydobytych z ksi~g s11dowych, aktow i formularzy. W dodatku, wydal autor
tekst 561 rot przysi~g wielkopolskich, oraz kilkudziesi©ciu aktow
i formularl':Y.
Recz j asna, ze praca
rodzaju do streszczenia si§ nie nadaje, musz© si§ przeto dla scharakteryzowania jej ograniczye do paru uwag
N a pierwszym plallie postawie tu nalezy wyb6r
zr6dei, na ktorych oparl si§ autor i sposob ich zuzytkowania. Materyal, n&
oparl
Hube, byl nowy i dot~d zupelnie prawie nie
, t. j. zapiski z ksi~g s~dowych, i to nietyllw swieckich, ale
duchownych (konsystorskich). Na jogo podstawie mogi

autor wniknq,e w ducha zycia prawn ego epoki, poznac Je nie takiem,
jakiem go chcial miee prawodawca, lecz, jak go pojmowal narod i ci
zposrod niego, ktorzy byli l~cznikiem mi©dzy woll); prawodawcy i potrzebami ogolu. A rezultat tych badan wykazal, ze ow, dotl);d w studyach nad dawn em prawem nie dose uwzgl§dniany czynnik, byl, kto
wie czy nie pot§zniejszy, niz ten, ktol'Y pozostawil po sobie slady
w licznych i systematycznie ulozonych ksi§gach. To tez w krotkim
pogl~dzie og61nym, zamykaj~cym dzielo, dochodzi Rube do wniosku,
ze praktyka s~dowa konca XIV w., zachowala ze statutOw prawie
wszystko, co w nich oparte bylo na dawnym zwyczaju, nie 'pi~zyj~la
zas po wi©kszej cz§sci tego, co statuta now ego wprowadzic za·
mierzaly.
Trzy prace Hubego 0 Prawie polskiem w w. XIII i XIV, przy.i§J:a krytyka naukowa z naleznem uznaniem i oddala jedl1og1osnie
zasluzony hold niestrudzollemu autorowi. Zarzuty, jakie im stawiano dotyczyly wyl~cznie szczeg61ow, jak up. nieodpowiedlliego systematu. Najwazlliejszym, mojem zdaniem, jest ten, ze autor zamlm~l
si§ w sztucznych ramach stuleci, ktorych natura p1'zedmiotu nie usprawiedliwia. Zarowno uwzgl©dnienie, bardzo zreszt~ nielicznych zabytkOw w. XII, jak i zaokr~glenie obra.zu w XIV w,' najblizszym mu
co do czasu materyalem z w. XV, podniosloby bezwl);tpienia jej wartose, jako calosci, tem hardziej, ze sam autor postawH sobie za punkt
wyjscia ustawodawstwo Kazimierza W" ktore postanowil wyjasnie na
tIe przeszlosci, a nast§pnie uwydatnie przez wykazanie jego zastosowania w praktyce. Zreszt~ nie zmniejsza to bynajmniej ogolnego stanowiska llaukowego autora. Slusznie p1'ofeso1' Zigel uwaza trzy te prace
za wzor wszechstronnego opracowania dziela prawodawczego (statutow
wislickich), i dodaje, ze niema prawie w literaturze eUl'opejskioj zaprawllego, ktoregoby zbadanie przeprowadzone bylo z taka
i kOllsekwencytl:, jak to uczynil Hube.·
v
Na zakollczenie, pozostaje mi jeszcz~ zwrocie choe w kilku slowach uwag§ na stanowisko, Jakie Hube w nauce prawa u nas,
a zwlaszcza w dziedziuie pra wa polski ego zaj~l. Pod tym ostatnim
nie nalezy zapomil1ae, ze w ci~gu tyloletniej clzialalnosci
llaukowej otoczenie, wsrod ktorego pracowal, radykalnie zmienie sie
musialo, i w rzeczywistosci zmienil0. Gdy jeszcze przed 1830 ro~
kiem, mlody uczony rozgl~dal si© w owczesnym dorobku badall nad
prawem ojczystem, gdy ocenial praciJ Lelewela, gdy skrz§tnie poszukiwal owocow mysli polskiej w dziedzinie prawa karnego, i poma. gal bratu do skreslenia obrazu spadkobrania u slowian, inny zupelnie przedstawial mu si© widok, niz ten, ktory mial przed oczyma,
Pisma Romualda Hubego (wst'lP).
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po szescdziesi§ciu pl'zeszlo latach, w chwili dokonywania pracowitego zywota. Wtedy poza sobf!; mial tylko kilka nazwisk choe zasluzonych, lecz dopiero rozpoczynajf!;cych prac§ nad bogatym wprawdzie,
ale malo znanym, a co gorzej skazonym materyalem: Ozacki, Rakowiecki, Ossolinski, Lelewel, a po cz§sci Maciejowski i Bandtkie, to
prawie jedyni jego poprzednicy. Wprawdzie sam nie odrazu przyIf!;czyl si§ do ieh zast§pu, bo scisle mowi%c, dopiero w Statutach zie111i krakolVskiej (1'. 1839) stanf!;l formalnie w ich szeregu, ale duchern byl przy nich od pierwszego niemal zarania swej karyery naukowej. Dowodzf!; tego nietylko lliektore drobniejsze prace w Themidzie (0 starozytnych zbiorach praw czeskich, Pokora wedlug praw
polskich i czeskich), oraz zdanie 0 waznosci dyplomat6w dla historyi prawa, wypowiedziane we wstl;)pie do wydanych w r. 1829 pil;)ciu
tego rodzaju aktow; ale nadto, jasno i stanowczo sformulowane w k011cu Uwag nad historyCl nauki prawa wyznanie wiary naukowej llaszego uczonego 1). I w tym tez juz czasie wyst%pil Rube do walki
z rozpowszechnionf!; wowczas teOl'H, pragnf!;Cf1 wyprowadzae instytucye prawne polskie lub slowianskie z obcych zrodel, na mocy jedynie zewnl;)trznego ich podobienstwa (krytyka dziela Lelewela, Pokora wedlug praw polskich i czeskich), czem dalszym studyom nad
naszem dawnem prawem oddal rzetelnf!; uslug<;j.
W chwili gdy Rube zstgpowal do grobu, stan nauld prawa polskiego inaczej zupelnie sil;) przedstawia1. Juz rozbudzona przez wiekopomne dzielo Relcla swiadomose potrzeby krytycznego odtworzel1ia zroder powolala do pracy cale zast\?py mlodych uczonych i bogate wydala owoce. Lecz Rube nie dal sil;) nowemu temu prq,dowi
zdystansowae i szedl w pierwszym szeregu, jako "stary druh, ktory
jednak az do poznego zgonu, pozostal zawsze mlodym w nauce" 2).
Co wi§cej, mogi z dumf!; i zadowoleniem na mcll ten spoglq,dae, gdyz
bezspornie magna pars fttit w jego rozbudzeniu. Zapoznanie uczonych naszych z materyalem l'l;)kopismiennym bibliotek petersbuskich,
pierwsze, choe chybione, wydanie statutow synodalnych, a wreszcie,
tak wysoko przez samego Relcla ceniony Przyczynek, nalezf!; do tych
zaslug, kt6re nietylko same przez si§, ale i ze wzgll;)du na dalszy
rozwoj i kierunek nauki, dajf!; mu prawo do szczeg6111ego odznaczenia.
Oharakterystyczn% cechf!; Hubego, jako historyka prawa, jest to,
ze poswil;)ciwszy sil;) po opuszczeniu katedry w uniwersytecie war-

szawskim, wylf!;cznie studyom historycznym i to pl'zewaznie archiwalny111, nie przestal bye prawnikiem. Nie ulega wf!;tpliwosci, ze dzialarnoM urz§dowa w dziedzinie pl'awodawczej, zmuszajf!;ca umysl do
ciq,glego uwzgll;)dniania potrzeb biezf!;cych, mogla sil;) do tego niema10 przyczynie. Lecz s f!;dz ';3, ze g16wny powod byl inny, ze lezal on
w kierunku pierwotnych studyow i w naturze jego umyslu. Pobyt
w Berlinie, w chwili pelnego rozwoju szkoly historycznej z Savignym
na czele, a z drugiej strony wplyw Regla oddzialaly na jasny z natury i trzezwy umysl Hubego, w ten sposob, ze studya historyczne
nabraly dlall znaczenia li tylko przygotowaw~zego, me~od~cznego,
poza ktoremi, jako ostateczny eel, lezy pozl1al1l~ natur! z~awlsk spo~
lecznych. Poglf!;d ten wypowiedzial on z call1 JaSllosclf!; 1 dokladnoscif!; w Uwagach nad historYf!; l1auki prawa i pozostal mu bezwarunkowo wierny do konca. Juz w l'. 1830, nie wystarczaly 111U tezy,
ani dq,zenia' szkoly historycznej. Nie zrozumiala ona jego zdaniem
ducha nowej filozofii (I-Jegla) i lekcewazf!;c jq" ogranicza sig na wyliczelliu i opisaniu samych faktaw historycznych. A tymczasem nowa
szkola fiIozoficzna "dokladniej pojmuje wielkf!; i wznioslf!;, czasow
naszych zagadk§, zarzuca wszelkie abstrah:cye i usiluje wylf!;cznie
pojf!:~ w duchu istniel1ie obeaze, tak pod wzgll;)dem czasowych zjawisk, z kt6rych sil;) toz istnienie sklada, jako i pod wzgl\?dem odwiecznych, ozywiajf!;cych je pryncypi6w." Szkola filozoficzl1a, ZWl'acajf!;c sil;) do historyi, jako zrodla, ma zawsze na uwadze terazniejszosc, kt6ra "zadnego niema powabu" dla szkoly historycznej.
Dalszf!; konsekwencyq, tego pogll1du bylo stale df!;zenie Hubego
do metody porownawczej, a jako ideal przedstawiala lUU sil;) powszeclma historya porownawcza prawa. Z tf!; myslf!; zbieral i kompletowal sw6j bogaty ksi\?gozbi6r, jak 0 tem we wst§pie do wydane·
go w 1'. 1864 wycif!;gu ze swego katalogu wspomina. Jf!; tez ze szczegalnym l1aciskiem podznacza we wstl;)pie do historyi prawa karnego
ruskiego. Ona wreszcie przebija si§ w ukladzie glownych dziel Hubego, t. j. w opracowaniu prawa polskiego w w. XIII i XIV i objasnia zarowno ich zalety, jak braId. Kreslf!:c je, mial autor na uwadze nie tyle Sk0l1CZ0l1l1 i wszechstronnie oswietlollq, calose danej
epoki, He przygotowanie i najdogodniejsze dla przyszlego historyka
prawa wog61e, nsystematyzowanie dokladnego i scislego materyalu.
W tern znaczeniu zgatizam si§ w zupelnosci ze zdaniem prof. Balcera, wypowiedzianem w recenzyi ostatniego z tych dziel (K wartalnik
Historyczny, r. 1887, stl'. 467 - 476), ze wszystkie one sf!; pl'acami
przygotowawczemi, Iubo "w l1ajpil;)kniejszem slowa tego znaczeniu."

1) patrz wyzej str. 33
2) Oswald Balcer, llistorya por6wnawcza pmw slowianskich. Lw6w, 1900, str.24.
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Maj~c zawsze na uwadze przy badaniach historycznych potrzeby terazniejsze, nie wpadl jednak Rube w jedllostronnose i nie przestar bye pomimo to prawdziwym historykiem, co znow wyroznia go
od kierunku, ktory reprezentuj~ u nas g16wnie Dutkiewicz i BurZYllski. Dlatego tez prace jego, mojem przynajmniej zdaniem, nawet,
jako prace historyczne nie tylko nie trac~, ale zyskuj~ na wartosci
llaukowej i nabieraj~ zllaczenia nie tylko ella naszej, ale i dla ogolnej nauki prawa. 2yczycby nalezalo, zeby uczeni zagraniczni, kto-·
rzy do tej pory znajfJ: Hubego z kilku zaledwie i to urywkowych
prac,_ mogli zapoznac si§ z materyalem, jaki zawiera w sobie Prawo
polskie w w. XIII i XIV.
J ako prawnik teoretyk, napisal Hube niewiele, bo pochlon§ly
go, jak wiadomo w calosci badania historyczne. To jednak, co napisal, wystarcza, azeby postawic go na pierwszorz§dnem stanowisku,
zwlaszcza, jezeli wezmiemy pod uwag§ czas, w ktorym prace swe
VI' tym kierunku drukowal.
Wyborny na swoj czas pour§cznik prawa karnego, a szczegalniej uwagi 0 nauce prawa, 0 dzialalnosci prawodawczej i 0 znaczeniu jurisprudencyi nakazuj ~ kaZdemu prawnikowi schylie czolo przed jego rozleglfj, i gruntowl1[); wiedzt1, oraz gl§hokim i do gruntu obywatelskim duchem przej §tym umyslem.

OD VJYDA wcOvV.
Po\vzit1wszy zamiar wydania zbiol'owego prac Romualda Hubego, musielismy przedewszystkiem zdecydowae, czy ma ono obejmowac bez wyj~tku wszystko, co nasz autor kiedykolwiek drukiem oglosil, czy tez ograniczye sie jedynie wyborem jego dziel. Za pierwsz~
alternatyw~ przemawial bardzo naturalny wzgll!d, ze calosc zawsze
lepsz~ jest od cz§sci, ze przedstawia ona dobitniej i wszechstronniej indywidualnose autora, ze wszelki wybor cudzych utworow musi miec na sobie cech§ illdywidualnosci os6b go dokonywaj~cych.
Pomimo to jednak, przyj§lismy prawie bez wahania alternatywl) drug~.
Rube zbyt duzo napisal i zbyt dlugo na niwie pismienniczej
pracowal, azeby prace jego mogly we wszystkich swych odiamach
i szczegolach llosie pi§tno zupelnej jednolitosci i cifl,glosci, oraz
mice j ednakowt1 donioslosc, zwlaszcza dla potOl).1l1osci. J akkol wiek
charaktcryzuje go rzadka bezwlttpienia swiadomosc co do kienmku
pracy naukowej, jakkolwiek wi§kszosc dziel jego jest wykonaniem
zadania, jakie sobie w zaraniu swej llaukowej karyery zalozyl, to jednak potrzeby chwili zmuszaly go, zwlaszcza w okresie pocz~tkowym,
do zhaczania z glownej drogi i zajmowania si§ choe epizodycznie postrol1l1ymi przedmiotami, Przystl)puj~c jako 22-1etni mlodzieniec, bez
zdecydowanej jeszcze specyalnosci do wykladow uniwersyteckich, obj~l jednfl, po drugiej wakujl!;ce kate dry prawa rzymskiego i kryminalnego, ktore przygodnie zdecydowaly 0 pierwotnym kierunku jego studyaw. Jako redaktor Themidy musial dbae 0 zapelnienie lamow
pisma. Z drugiej strony nie trzeba zapominae, ze pierwsze prace
Hubego, dzieli od ostatnich 63-1etni okres czasu. Coz wi§c dziwnego, ze niektore z nich utracHy wszelki interes spoleczny lub ze si§
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przestarzaly. Dotyezy to oezywiscie glownie prae dogmatyeznyeh.
Wreszeie w wykazie naukowego dorobku Hubego, znajdujemy i dzia1a1nos6 wydawniez1');, ktorej rezultaty w zadnym juz razie do przedruku si§ nie kwalifikujl1.
Temi kierowani pobudkami, nie zatrzymywalismy si§ dlugc nad
mysll1 pomieszczenia w wydawnietwie wszystkieh prac Hubego. S~
dzilismy, ie g16wnemu wzgl§dowi, jaki si§ 1l1czy z caloscil1 wydawnictwa, t. j. uwyclatnieniu duehowej indywidualnosci pisarza uczynimy
zadosc, podaj~c na wst§pie obszerniejszl1 notatk§ bibliografiezIll1 z podaniem mniej lub wi§cej w miar§ potrzeby obszernej tresci wszystkieh jego utworow. Chodzilo tedy g16wllie juz tylko 0 sam wybor
dziel, kwalifikuj~eych si§ do przedruku, oraz 0 odpowiednie ich ugrupowanie w wydawnictwie. Chq,c jedno i drugie usprawiedliwic, uwazamy za potrzebne podac przedewszystkiem ehronologiczny spis dziel
i artykulow dla latwiejszego rozejrzenia si§ w materya1e. W spisie
tym, ivobec przytoczenia dokladnych tytulow we wst§pie, ograniezamy si§ na oznaczenill oddzielnych prac w skrocel1in ze wskazaniem
jedynie daty, oraz wydawnictwa, gdzie w swoim czasie pomieszezone
zostaly 1). Oto OW wylmz:
1) Wydanie Upiana, W. 1826, osobno.
2) Wydanie Gaja, W. 1827, osobno.
3) Krotki rys literatury historyi praW3, 1827, Gazeta Polska.
4) De furtis doctl'inam etc. W. 1828, osobno.
5) 0 teoryach prawa karnego, W. 1828, osobno.
6) Wyklad zasad usilowania wyst§pku i t. d., 1828, ThellJtis.
7) 0 chloseie podlug art. 219 i 226 i t. d., 1828, tal1lJZe.
8) 0 prokuratorach we Francyi, 1828, ta11tZe.
9) 0 chloscie za sp§dzenie plodu, 1828, ta11tZe.
10) 0 stallie nallki prawa w naszych czasach, 1828, tamze.
11) Krytyka dziela Lelewela " Wywod prawodawstwa polskiego t. d., 1828, tamze.
12) 0 dzialaniach bezprawnych ze wzgl§du na wol§, 1828, tamZe.
13) 0 starozytnych zbiorach praw czeskich, 1829, tamze.
14) Uwagi nad systematem leod. cyw. franc. 1829, ta11lZe.
15) 0 stosowaniu art. 227 kod. karnego, 1829, tamze.
16) Pokora wedlug praw polskich i czeskich, 1829, tamze.
17) Kilka uwag nad art. 154 kod. krym., 1829, tamze.

1) Frace wydane przez
nych osobno.

Bibli~tet~ Lmiej~tnosci

Prawnych, zaliczamy do wyda-

18)
19)
20)
21)

Dyplomata (tekst), 1829, Them is.
Niektore uwagi nad histol'Yl1 nauki prawa, 1830. tamze.
Ogolne zasady llauki prawa karnego, W. 1830, osobJ!lo.
0 dawnych pisarzach prawa kar. w Polsce, W 1830. osobno.
22) Dodatek do rozprawy Jozefa Hubego "Wywod praw spadkowych u Slowian," 1832, osobny zeszyt Themidy.
23) Starozytnosci meklemburskie, 1839, TygodJ!lik Petersbnrski.
24) ;vlontenegro i JYiontenegrini, 1839, tamze.
25) Statuta ziemi krakowskiej, 1839, tamze.
26) Ueber die Zustande del' neuen jurist. Liter. in Russland.
1842. ]{riiische Zeitscltrijt etc.
27) Uwagi nad art. 0 jurisprudencyi, 1844, Tyg. Petersbnrski.
28) 0 dawnych statntach synodalnych polskich, 1851, Bibl. War.
29) Przyczynek do objasnienia historyi statutu wislickiego,
1853, tamze.
30) Antiquissimae const. synodales etc., 1856, osobJ!lo.
31) Studya nad kodeksem karnym 1818, r. 1863, oso'mo.
32) 0 formulaeh sirmondzkich, 1863, Bibl. Warsz.
33) Wyci~g z katalogu, W. 1864, osobno.
34) Prawo burgundzkie, W. 1865, osobno.
35) Kodeks cywilny wloski, 1866, osobno.
36) Prawo salickie, 1867, osobno.
37) R§kopis XV w. Post§P. Sl1d. w Czechach, 1867, Bibl. War.
38) Wiadomosc 0 sl1dach bozych w Polsce, 1868, tamze.
89) 0 znaczenin prawa rzymskiego i bizantY{lsk. W. 1868, osob.
40) Historya prawa ruskiego, W. 1870-1872, osobno.
41) Recenzya kod. dypl. tynieckiego, 1872, Bibl. Warsz.
42) 0 nowszych pracach 0 prawod. poInd. Slowian, 1872 tamze.
43) Mniemany statut krola Aleksandra, 1873, ta11lZe. '
44) Kilka akt6w oryginalnych sq,dowych, 1873, tamze.
45) Statut wartski, 1874, tamze.
46) Roty przysi~g krakowskich, 1874, ta11lZe.
47) Prawo polskie w w. XIII, W. 1874, osob1lJo.
Statuta nieszawskie, W. 1875, osobno.
49) Kosciol parafialny w Radomsku, W. 1876, osobno.
50) 0 datach nadawanych statutom Kaz. W., 1877, BibZ. War.
51) Przywilej zydowski ks. Boleslawa, 1880, tamze.
Prawo polskie w w. XIV, Ustawodawstwo Kazimierza W"
W. 1881, osobno.
.

o kodeksie syryjsko-rzymskim, 1881,
vigny-Stijtn11g.

Zeitscltrijt d. Sa-
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WraZda, wrozba i pokora, 1884, Atenezil1z.
Ksi<;lgi ziemskie i grodzkie w w. XIV w Polsce, 1884,
1V lVydalVnictlVie czeskiel11 i odbitka z tegoz.
56) Dwa r<;lkopisy praw koscielnych, 1885, Bibl. Warsz.
57) Prawo polskie w wieku XIV, Sl1dy ich praktyka i t. d.,
W. 1886, osobno.
58) Wyrok Iwowski, 1887, W. osobno.
59) Zbior rot przysi~g sl1dowych, 1888, W. osobno.
60) 0 kodeksie czarnogorskim, 1889, Atel1eul11.
Z obj<;ltych powyzszym wykazem wyll1czylismy z wydawllictwa.
1) N°N° wykazu 1, 2, 18, 30, 33 i 59, jako obejmujl1ce wydanie
zrode} lub materyalow.
2) N°N° wykazu 7, 9, 15 i 17, t. j. artykuly natury praktycznej
komentujl1 ce przepisy kodeksu karnego 1818 r. i nie mogl1ce
miec obecnie zadnego interesu.
3) N°N° wykazu 8, 23, 24, 26 i 53, t. j. luzne artykuly bez szczeg61nej wartosci pomieszczane w pismach peryodycznych, przygodnie, z obowil1zku wsp61pracownictwa.
4) N°N° wykazu 4, 6, 12, 20 i 31, t. j. dziela i rozprawy z zakresu prawa karnego. Pierwsza z pomi<;ldzy nicl1, t. j. lacinska
rozprawa na stopiell doktora, 0 kradziezy wedlug prawa rzymskiego bylaby tylko niepotrzebnym balastem w wydawnictwie,
dwie zas nast§pne w zadnym wypadku, miejsca w niem znaIde by nie mogly, weszly bowiem, jakci rozdzialy w sklad
czwartoj, t. j. OgOlllych zasad prawa kartnego. To zas dzielo,
jakkolwiek posiadajl1ce w swoim czasie znacznf); wartose, jest
jednakowoz dzis juz przestarzalyrn podr§cznikiem, mogl/:cym
miee tylko historyczne znaczenie. Wreszcie pil1ta praca, to
jest Studya nad kodeksem karnym 1818 r., jest tylko wst<;lpel11
do obszemiejszego, niedokonanego dziela i to wst§pem niedajij,cym swojf); ogolnikowl1 trescii:); dokladnego poj§cia 0 zal11ierzonej calosci.
5) N° wykazu 22, t. j. luzny i niel11ajl1cy clzis juz naukowego znaczenia, rozdzial w pracy Jozefa Hubego 0 prawach spadkowych
u Slowian.
6) N° wykazu 40, t. j. dwutomow~ History§ prawa ruskiego. Praca ta jakkolwiek niewl1tpliwie cenna pod wielu wzgl§dami, nie
posiada j ednakowoz szczeg61niejszej donioslosci naukowej. Jest
to owoe dlugoletnich studyow przygotowawczych do redakcyi
kodeksu karnego rosyjskiego i z tego wzgl<;ldu ma, jak si<;l s1usznie wyraza profesor Zigel, charakter na pol oficyalny. Wobec

tego, oraz ze wzgl§du na obszernose dziela, uznalismy za odpowiednie uie pomieszczae go w wydawnictwie.
7) N° wykazu 42 jest dose obszernym artykulem 0 owczesnych
pracach 0 prawodawstwie poluduiowych Slowian, nie dose wyczerpujl1cym i scislYl11, a z tego powodu l11aj~cYl11 charakter raczej informacyjny niz nankowy, co sklonilo nas do zaliczenia
go do prac, nie kwalifikuj~~cych si\=) do przedrukn.
8) Wreszcie NG wykazll -19, t. j. Kosci61 parafialny star.v i 1l0WY
w Radomsku, przet:ll,Lczony hyl g16wnie dla parafian i osob,
biol'(j,cych udzial w budowie. Znaczellie dla nauki moze mie.c
ty lko dodatek, lecz ten obPj Illuje Wy l(j,cznie przedruk clokumentow z archiwum kosciPlnego.
Po za powyzszemi wyhllczeniami pozostRlR pokazna jeszcLe cyfra
trzydziestu sZeSci~[ prac do wydnwnictwa zakwalifikowanyth. .l\alezalo
zelecydowae si§ co do ich kolejnego nast<;lpstwa. System scisle c1uonologiczny nie odpowiadal ani naszemu zarozeniu, ani naturze SRlllych
prac. Wprawdzie wszystkie te prace, majl1 jedlll1 wsp6ln(j, cech§, t. j.,
ie wchodzl1 w zakres historyi prawa, lecz r6Z11i~ sil! nieraz znacznie,
tak pod wzgl<;ldem dziedziny, do ktorej si§ odnOiSzfj, jak i slJosobu
opracowania. Nalezalo tedy zlJlizye ze sobij, rzeo,:y pokrewlle bez
wzgl§du na dat§ idl powstania. Sposobow rozklR"yfikowania materyalu mogio bye kilka, i kazdy z nich przl'dstawiHl pewne zalety
i wady. ·Ostatecznie zdecydowalismy si§ ll,t cztery glowllo dzialy,
R mianowicie:
I. Prace 0 charaktel/ze 0lt6lJ1ym i 11letodyczl1ym. Tu zaliczyUSmy nUl11era wykazu 10, 14, 19, 27, 3, 5 i 21.
II. Prace odnoszq,ce sir( do pl'a1VodalVst!V Zachodniej E1WOPY,
a mianowicie N°N° 32, 34. 36 i 35.
III. Prace doty"'zqce SlO1ViaJ1SZCZYZl1Y, t. j. N°N° 13, 16, 54,
37, 39 i 60.
IV. Prace z dziedziny pra1Va polskiego, ktore zRmi'eszczamy
w nastlilPujl1cym porzl);dku llumerow wykazu: 11, 28, 38, 41, 43, 44,
45, 46, 48, 51, 55, 56, 58, 25, 29, 50, 47, 52 i 57.

54)
55)

Pisma Romualda Hubego

(wst~p)

PISMA ROMUALDA BUBEGO

1.

Rozprawy tresci ogolnej.

ostaniB nanki Drawa wnaszych czasach. 1)
(1827 1'.).

Przebieglszy pewien zakres naukowyeh usilowan, wlaseiwq;
jest rzeezq;, iz zwraeamy uwagl2 na ogoIny eel d~zenia naszego. Pytamy si~ wowezas, czyli droga wskazana nam poczq;tkowo przez przyIrlad, nastgpnie zwyczajem i nalogiem utarta, uwazan~ bye moze za
usprawiedliwion~ W obliczu wyzszych z~dan rozumu. W takiem polozeniu zdaje mi sig, jest jurisprudeneya l1asza; mielismy sobie dane
obce przyklady, korzystalismy z nich i stosowalismy zasady nabyte
do czasowej potrzeby. Teraz nadchodzi czas, w ktorym winnismy
blizej poznac, jakiej Sq; natury nasladowane wzory, i 0 ile postgpujl/;C za niemi, mozemy sobie zapewnie stopieii korzystnego i przyzwoitego uksztalcenia. Dopelniaj~c nawet obowiq;zku tego, mniemae wyiz najwlasciwiej wywdzi~czymy sig tym, ktorych zasileni pomocl/;, zdolalismy sig wzniesc 11a stopiell swobodnego sposobu zapatrywania i oceniania.
Dla dopigcia celu tego zastanowmy sig glownie nad naukq; prawa we Francyi i w Niemczech. Obadwa te kraje 11ajwi~kszy mialy
i majl/; jeszeze wplyw na jurysprudeney~ naszq;, nadto nauka pl'awa
wlasciwie kwitnie w nich oryginalnie.
Cech~ charakterystycznlj;, odrozniajlj;clj; w zawodzie nauk umyslowyeh, usilowania uczonych francuskich od prac uczonych niemieckich, jest dlj;znose pierwszych do praktyki, drugich zas do pojgc
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najogolniejszych, teoretycznych. Na tem takze polega caia roznica
szkoly prawa we Francyi i w Niemczech.
.
Dzisiejsze naukowe znaczenie wilma Francya bezw~tpienia 01brzymim usHowaniom uczollym wieku szesnastego. W owych czasach nauka literatury klasycznej zdawala sil;) byia sobie obrac, ulubione siedlisko we Francyi. J ej pomoc11 wsparta podniosla sil;) takze nauka prawa rzymskiego. Kr6tkiego nawet czasu potrzeba bylo
do wzniesienia jej na stopiell najwyzszej swietnosci. Smialo powiedziec mozna, ii w zawodzie nauki prawa rzymskiego, obok Cujaci%sza, Do%ella i Godofreda nikt lekkomyslnie miejsca zaj~c nie moie.
Nadzwyczajna erudycya, obejmujtj,ca cal~ llaukl;) staroiytnosci, przytem pojl;)cie jasne. wreszcie w pracach l1iezwykla el1ergia, czyni~ ich
godnemi wsp6lzawodnikami najwil;)kszych uczollych wieku szesnastego. Ich pracom, jakkolwiek r6ini~cym sil;), byia winna Francya usta1enie powagi prawa rzymskiego w calem s~downictwie, nawet w s1l:dach prowincyi prawa zwyczajowego (pays d% droit co%h[11~ier).
Dziwn~ jednakze rzeczy kolej~, juz w wieku siedemnastym zniknl;)la swietnosc owej dawnej szkoly francuskiej. Utrzymywala sil;)
wprawdzie raz ustalona powaga prawa rzymskiego, ale j edynie tylko
przez praktykl;) sq,dow11. Wydane zas prace dla wsparcia praktyki,
s~ ponajwil;)kszej cZl;)sci tylko zbiorami, dykcyonarzami, summaryuszami z dziel prawnik6w namiel1ionych. Tym sposobem l1auka prawa
rzymskiego uwazan~ byla tylko jako srodek do dopil;)cia pewnej
Zl'l;)czllosci i latwosci w praktyce s~dowej, dla tego tei pierwotne jej
zl1aczenie musialo coraz bardziej l1ikn~c. Umysl francuski, szukaj11 cy
w kazdym badaniu praktycznego zastosowallia, nie byl zdolnym uwil;)zic sil;) w niezbyt rozleglym zakresie hadall nad starozytnosciami p1'awa rzymskiego, 111czyl zatem w p1'acach swych naukowych, albo z prawem rzymskiem prawo zwyczajowe, albo zapuszczaj~c sil;) w gl~bsze
badania, ogarnial jednem filozoticznem spoj1'zeniem prawodawstwa
wszystkich lud6w i czas6w. Jako rep1'ezelltant6w pierwszego sposobu zwazal1ia nauki prawa, znajdujemy Ja%a Domata (1625 -r 1(95),
Kanclerza d'Ag1ieSSea% (1668 -r 1751) i J6zeja Pothier (1699t1772).
Jako reprezentanta zas owego drugiego wyzszego kierunku napotykamv Karola barona JVIontesqz£ie% (1689 l' 1755), Dzieio atoli Monte~quiego jakkolwiek wznioslejsze w sobie miesci widoki, nie moglo
jednakie celu swego osi~gn11c jako teorya prawodawstwa, wypadek
ten byl koniecznym skutkiem 6wczesnego stanu nauki prawa i fi10zofii we Fl'ancyi. Male przysposobienia w historyi prawa, da1ej fi1ozofia frallcuska zawa1'ta w szczuplym ob1'l;)bie badan psychologicznych, byly powodem, ie dzielo l' Esprit des lois mal~ tylko liczbl;)
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og61nych wyobraz811 rozsialo, w szczegolnosci zas na uprawl;) samej
nauki prawa mierny wplyw mialo. - Zasady zatem dzisiejszej nauki
prawa we Francyi stanowi~ tylko dziela powyzej przytoczollych
prawnik6w, Wszyscy trzej byli urzl;)clnikami s~dowymi, V\szystkich
trzech prace wynikn!21y zatem z potrzeby praktycznej stj,dowl1ictwa.
DOl1Iat wystawil system praw rzymskich, jak sil;) wyraia dans le%Y
ordre nai%rel. !lie omieszkal jednakie w kazdym zarazem punkcie
wykazac r6inicl;) praw miejscowych fral1cuskich. Ag1!esseau pisal
mowy i wnioski parlamentowe, w ktorych obok zrl;)cznej wymowy s~
dowej przedstawia rozwi~zanie kombinacyi praw rzymskich z prawami francusldemi. Obydw6ch przewyzszyl Pothier, juz to gl'untown~ nauk~ praw, juz tez gll;)bszym sposobem traktowania szczeg61nych materyj. Obok systematu praw rzymskich (Pandectae Justiniaueae) wydal wazn~ liczbl;) pojedyl'lCzych traktat6w, w ktorych rozwijal 1'6ine cz~sci prawodawstwa francuskiego. W materyi zobowi~
zan trzyma sil;) najwil;)cej zasad rzymskich, w materyach zas 0 stosunkach maj~tkowych i 0 sukcesyach najwil;)cej rozwija praw zwyczajowych francuskich. Dziela Pothier'a tak~ zyskaiy we Francyi
powagl;), ie s~ dotychczas uwazane za jeclyne prawie zr6dio nauki
praw rzymskich i zwyczajowych f1'ancuskich.
Obok tego rodzaju pism, wyksztalcila sil;) jeszcze we Francyi
przecl rewolucy~ tak nazwana J%rispr%deuce des an'Us, to jest jurisprudencya polegaj~ca na zbieraniu i porownywaniu wyrokow w s~
clach zapadlych. Wyroki takie ukladano zwykle podlug porz~dku
alfabetycznego materyi, a to w celn nlienia praktyce. Takiem dzie1em jest np. dzielo Solviata: La J%rispr%de%ce du Parlament de
Bordeat£x. Paris 1787.
Zdawalo si~, iz rewolucya francuska, przez rozsiane zupelnie
!lowe wyobrazenia filozoficzne, w wil;)kszej cZl;)sci antisocjalne, obali
kierunek praktyczl1Y jurispudencyi i zwr6ci j11 na drogl;) czczych 1'0zumowan; wr6cilo jednakie wszystko powoli do karbow dawniejszych.
Kodeks francuski, jakkolwiek w wielu wzgl!2dach nosz~cy pil;)tno nowych wyobrazen, utrzymal jednakie po najwil;)kszej cZl;)sci zasady
dawnej jurisp1'udencyi, polegaj~cej na pol~czeniu zasad praw rzymskich z zasadami praw zwyczajowych. A ustanowienie s~du kasacyjnego i przywr6cenie dawniejszej powagi s~d6w (Za magistrat%re),
jeszcze wi~cej zbliiylo stan dzisiejszy prawnictwa we Francyi do
cl·awnej postaci rzeczy.
Podobnie jak przed rewolucy~, tak i teraz potrzeba praktyczna
s11 down ictwa jest g16wnym, jedynym celem wszystkich naukowych usilowan na polu jurisprudencyi francuskiej. W dzielach dzisiejszych
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p1'awnik6w f1'ancuskich, prawo rzymskie gra tylko rol§ nauki pomocniczej, m6wi~ 0 nim tyle tylko, 0 ile przez zasady kodeksu wyobrazenia jego utrzymane zostaly. Nikt nie zastanawia si§ nad 11im, jako nad calosci~, nosz~c~ sw6j indywidualny i w{asciwy charakter.
Toz samo dzieje si§ z dawnemi prawami zwyczajowemi. Spos6b dopiero, jakim zasady obydw6ch tych prawodawstw maj~ bye kombinowanemi, oznacza codzienna praktyka s~dowa, obj§ta JIU Jurisprudeuc)'i JlUyrokOJIU (Jurisprudeuce des anUs). Dzisiaj jednakze juz nie
wyroki wszystkich st);d6w zar6wno, ale mianowicie wyroki s~du kasacyjnego stanowi~ g16wIll1 norm§ stosowania zasad prawa do praktyki. Wyrok s~du kasacyjnego sam przez si§ nie rna mocy prawa,
nawet nie jest do niego przywi~zana powaga t16maczenia legalnego,
kieruje jednakze naukow~ nad prawem dyskusH, oznacza jej bieg,
wskazuje wreszcie granice, i wog61e tak dlugo uwazany jest za no1'm§ t16maczenia prawa, dop6k~d poll1czone zdallia uczonych nie 0slabi~ jego znaczenia.
Ciekawy jest pod tym wzgl§dem we Francyi stosunek stanu
pl'awnik6w uczonych do wladzy wyrokowania s~d6w. S§dzia jest
w zdal1iu swojem niepodleglym, zdaniem jedl1akze jego kieruje zawsze ustalona i naukowo wyksztalcona wiadomosc prawa. Proknratorowie kr6lewscy we wnioskach swoich wykIadajq; zrliJcznie zasady naukowej dyskusyi nad prawem, mianowicie wyczerpanej z jurisprudencyi
iwyrok6w. Dalej sam sq,d, motywujq,c wydawany wyrok, powoluje si§ na
t§z jurisprudency§. Tern wi§cej jeszcze aelwokaci w glosach na poparcie
zelall i wniosk6w swoich przytaczaj[j, zawsze opinie najslawniejszych prawnik6w. Dalej strony chct);ce prowaelzic wazny i zawiklany proces,
udaj~ si§ do tak zwanych avocats consultants" to jest adwok6w nietrudni~cych si§ juz praktykt);, tylko dla nabytei slawy urz§dniczej
i naukowej udzielaj~cych rady, a to w celu, azeby ciz zdecydowali
z jakiego punktu prawnego na wydarzony wypadek uwag§ zwracae
wypada. Zdanie takowe rna powag§ w s~dach, a oel publicznosci
prawniczej bywa przyjmowane z uszanowaniem. St~d tworzy si§
na drodze praktyki s:tdowej we F1'ancyi wzaj emna zamiana rozs~d
nych zdan. S~dy przez wyroki swe pub1ikowane wskazuj~ kierunek,
doprowadzaj~cy jurisprudency§ do ci~glego ksztalcenia, opinie zas
uczonych prawnikow zasi1aj~ dyskusj~ sfl,d6w i takow~ na stopniu
naukowej dokladnosci utrzymujfJ>.
Skutkiem tego wszystkiego jest, iz nauka prawa, jej udoskona1enie przywi~zane jest prawie wyl~cznie do stanu urz§dnik6w s~do
wych, mianowicie do stano adwokat6w, kt6rych godnose przez zaprowadzone powszechne urz~dzenie Izb obronczych jest ustalon~.

Dlatego i profesorowie po wydzialach prawa zwykle sl1 urz§dnikami
pl'aktycznymi, szczeg6111iej adwokatami.
Z kierunku takowego praktycznego jurisprudencyi wynikn§lo
takze urz~dzenie szk61 prawa we Francyi. Jest w nich dawane prawo rzvmskie, jednakze 0 tyle tylko, 0 ile moze bye zastosowane do
zrozu~ienia praw obowi~zuj~cych 1). Nauka zatem kodeksu kazuistyczna jest g16wnym przedmiotem zatrudniell wydzialu prawa. Kodeks z tej przyczyny dawany jest przez caly przeci~g kursu trzechletniego. Sluchaj~ go uczniowie piel'wszo1etni, drugoletni i trzecioletni. Rozkladany bywa na cz§sci i, stopniowo do poj§cia sluchaczy,
wi§cej albo mniej stosowany do obszernej i rozleglej praktyki sl1dowej.
Inny jest stan dzisiejszy nauki prawa w Niemczech. Dawniejszy jej kierunek byl wi©cej podobny do usilowan szk01y francuskiej.
Po wzniesieniu nauki prawa rzymskiego we Francyi, llauka ta wlu6tce zaszczepioll~ zostala i w Niemczech. Niektorzy uczeni francuscy,
jak np. DoneZlus, zmuszeni dla powod6w politycznych ust~pie z ziemi rodzinnej, znalezli swobodny przytulek na uniwersytetach niemieckich. Za ich wplywem rozwin§ly si§ wrodzol1e Niemcom taIenta, i gl§bsza nauka prawa rzymskiego wkr6tce liczyla w tym naroclzie gOl'liwych i ws}awionych zwolennik6w. Nastala atoli i w Niemczech niezaellugo epoka upadku prawa rzymskiego, zacz§to j e takze
l)]'zerabiae do s~dowego uzycia ,j praktyki codziennej. W calym ciq,gn wieku siedemnastego i na pocz~tku wieku osmnastego znajdujemy 8ftll1e tylko kompilacye i por6wnania jednostronne praw rzymskich z prawami miejscowemi niemieckiemi, tern jeszcze niewlasciW8ze, ii l~czyc zacz§to z zasadami praw stanowionych oderwal1e wyo·
brazenia praw llatury. Dopiero wzrost fi1ozofii prawdziwszej, nadto
post§py olbrzymie, ktore uczynila history a, wyrwaly nauk§ prawa
w Niemczech z zupelnego odr§ttvienia i mieszaniny r6znorodnej, nadaj~c jej powoli te cechy charakterystyczne, kt6remi si§ dzisiaj
szczyci. Prac§ t§ przedsi§wzi§li prawnicy wieku osmnastego, dokonali zas uczeni wieku naszego.
Kierunek nowy przybrany przez szkol§ prawa niemieck~ wog6Ie na tern polega: zacz§to nasamprz6d przedmioty pomieszane i zawiklane rozdzielae i kaidy we wlasciwych swych granicach oceniac

1) Ordollans kr61ewski z dnia 6 wrzesnia 1822 r" tak m6wi w 9 4: Les 111Stitutes de Justi11iel1 et les Pa11dectes serol1t cnseig11ees principaleme11t dal1s leurs rappOTts avec Ie droit jra11fais.
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i zgl§biac. St11d powstaly wyklady szczeg610we praw rzymskich,
i praw miejscowych niemieckich. Tym sposobem wzniosly si§ niejako Niemcy, mianowicie w nauce praw rzymskich, do swietllosci szkoly f1'ancuskiej wieku szesnastego, kt6rej zaleta wlasnie gl6wna polega na poznawaniu samych czystych wyobrazen praw Rzymu starozytnego.
J uz same takowe odl11czenie IV llaukowych badaniach zasad
praw 1'zymskich od praw niemieckich jest dla teoryi nauki nieskoiiczenie waznem, jeszcze wazniejszem atoli stalo si§ przez nadanie
nance prawa khmmku lzistmycznego. Historyczlle badania w nance
prawa, majq, t§ niezaprzeczonq, korzy~c, ze wykazujq,c jak prawodawstwa r6zn~ kolej~ czasu ksztalcily si§, naprowaclza.i~ nas na wykrycie przyczyn i pobudek zmian zaszlych. Tym sposobem przychodzimy jedynie do poznal1ia rzeczywistej wartosci prawodawstw: historya albowiem uczy nas, dlaczego prawa tak, a nie inaczej rozwijaly
si§, i jak dalece illstytucye prawne polq,czone s11 z duchem, charakte1'em, moralnosci~ narodu. Przez history§ przychodzimy do poznani~ stanu obecnego, za pomoq rozwazania wiek6w uplynionych; na
teJ drodze poznanie terazlliejszosci przybie1'a pewn~ nieomylnosc, upowazniaj~c nas uawet do czynienia wniosk6w, w przyszlosci nawet
znaczenie miec mog~cych. Tak powstala w Niemczech nauka histol'yi praw rzymskich i praw starozytnych niemiecldch.
Ustalenie historyi prawa, nadaj~ VliYZRzosc niezaprzeczon~ szkoIe prawa niemieckiej ponad wszystkie dotychczasowe szkolv. Podnosi
j~ multo do stopnia zewll~tl'Znej swietnosci, a zdohi jq, miaI;owicie caly ogrom nank starozytnych. To stalo si§ powodem zazdrosci obudzonej i we Francyi dla niemieckiej szkoly prawa, przywodz11c na pami§c domow~ slaw§ wieku szesnastego.
Obok historyi prawa, zas1uguje atoli jeszcze w Niemczech na
uwag§ jilozojia prawa. Nauka ta we F1'ancyi zupelnie nieznana,
przyczynia si~ niemalo do wyksztalcenia hiRtoryi pra wa. J esli albowiem
historyi celem jest wysledzenie rodzaju i natury zmian zachodz11cych
IV prawodawstwach, filozofii celem jest poznanie tego, co jest bezwzgl§dnie stalem, niewzruszonem, jedynie prawdziwem w stosunkach
prawnych. Nie szuka dzisiejsza filozofia niemiecka zasad niewzruszonych porzl1dku prawnego, tak jak dawniej czyniono poza spolecZeJlstwem, owszem, znajduje je w dzisiejszym porz~dku rzeczy. Dia
tego nie prowadzi do abstrakcyi i ur\Jjell, ale do poznania egzvstuj~cych stosunk6w, wykazuj~c, co IV tych stosunkach jest odwiec;nem,
co zas uleglem zmianom i historycznemu uksztalceniu. Taka filozofia prawa wspiera nieskonczenie w badaniach swych history§

prawa, dop1'owadza albowiem do wlasci~vego powi~zania, wreszcie
zas do dokladnego ocenienia wypadk6w Illstoryczl1ych.
Na tych tedy ogolnych wyobrazeniach spoczyv\:a szk01a prawa
. . 1
Po uIll'wersvtetach zatem za najg16wnieJsz11 nauk§ Ulvamenllec m . "
.
.
zane jest prawo rzymskie; g16wnie zas historya jego, a. to l~l~nov;'~'
n'
dlatego ze z prawa rzymskiego powstaly w znaczneJ CZ.§S~l pozde
' . . eckie Drugi przedmiot gl6wny stanoWl lllstorya
l1lelSZe prawa llleml
.
.
. .
.
pr;w starozytnych niemieckich, jako. wykazuJ~ca, ~ lIe ~rawo; Izy:n.
.p,tem zostalo \" uksztalcelllu llowego pOlz11dku Izeczy, 0 lIe
sue
' .,
"
.
'.
1 przYh
zas uleglo wplywowi llowych wyobrazen. ~\H.e te na.uln .dopehllanl~
sa tvlko jeszcze przez jilozojif: prawa. PlaVia OboWlq,zUn~e zupe
11ie ~lt niemal wyl11czone z. zakresu badal} naukowy~h ~o ~l1lw:er~yt~
tach. Stl1: d tei llochodzi, ze mi§dzy profeSOral~l n:e:n.leck~ml 111e
znajduje si§ wielu urz§dnik6w s~dowych. Z tem l1lem~leJ Jest 1 t? polllczone, ze literatur© prawnlt w Niemczech stanowl~ s~me. l1le:na:
dziela nad prawem rzymskicm i history~ praw dawnycl: l1lelllleclnch,
dziel poswi§conych obowiq,zuj11cym prawom nie masz wIele..
. .,
Takie sq, g16wne cechy szkoly pra11Ja jranC1iskiej i .nte:~u~ckzeJ.
Por6wnywu.i1J,C je mi§dzy sob~, latwo dostrz~dz .mo~na I roZl1lC§ ,o~
bydw6ch szk61, wzajemne ich zalety, wreszCle 1 11l:do~tateczno~c1
wsp61ne. Francuska szkola jest p1'~kty~znl1;: szkola l1lem1eck~ ~eol,e
tYCZl1l!:; szkola francuska zaspakaJa w1§ceJ yotrzeb§ s~do~l1lctwa,
szkola niemiecka wi§cej ksztalci teo1'Y§ nankl prawa, wres~cle szko1a francuska dlatego wlasnie lliedostateczna, ze jest pozbawl~na gl§b~
szej znajomosei praw rzymskich, historyi praw krajowych. 1. fi~~ZO~l
p1'awa, szkola zas niemiecka dlatego nizsza od francuskleJ, lZ me
zwaza nil ksztalcenie si§ praw obowi~zuj~cych przez praktyk§ s11dow~.

Z tego por6wnania jeslibysmy mieli wyci11gn11c. zbawi:.nne dl~
nas uwagi, wypadaloby uczynic bez wl1;tpienia ten wl1los~k, lZ l~czyc
nalezv dla dobra powszechnego i dla wzniesienia naulu do szczytu'
przy;woitej doskonalosci-"-zasady szkoly f1'ancuskiej z zasadami. szk~
ly niemieckiej. Pol11czenie r6zni11cych si§ wyobrazell, a w lStOC:~
tylko nawzaj em uzupelniaj ~cych si§ iwspieraj 11cych, moze zapewn:c
wzrastaj~cej n nas nauce prawa niejak1J, wszechstronnosc. Wszystk~e
wi§c usilowama nasze powinllY byc do tego zwr6cone,. azeby 1'OZW1jaj~c i ustalaj!!:c history§ prawa, odgadn~c jej seisly zWl11zek z praktyk~ S11 dow 11. Tym sposobem p1'aktyka s11dowa nabiel:ze gl§?s~ego
znaczenia naukowego, teorya zas prawa znajdzie potw1erdzel1le I u-

stalenie w praktyce s~dowej.
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Baczne zajmowanie si§ p1'aktykl1 sl1dowl1 jedynie jest zdolne
posunl1e prawodawstwo obowil1zujl1ce do stopnia wyzszego uksztalcenia. W zastosowaniu albowiem praw najlepiej maluje si§ i p1'zedstawia ich wa1'tose i ich niedostatecznose. Zycie spoleczenskie jest
w cil1g1em ksztalceniu si§ i rozwijaniu. Rozwijanie zas takowe mozna tylko poznae. na drodze obserwacyi zbieranych w zdarzeniach sl1dowych. One najlepiej uczl1, w czem prawa osil1gn§ly swoj cel, w czem
zas jeszcze dopelnione bye winny. Tam, gdzie niema obserwacyi
praktycznych, jak np. w niektorych panstwach niemieckich, trudnem
i zagadkowem, jest dzielo prawodawcy. Bez nagromadzonych praktycznych materyalow, tworzye musi sobie tylko ogolne teoremata, 0 ktorych praktycznej uzytecznosci nie moze bye przekonallym. Przekonanie albowiem takowe jest skutkiem poznania nieskonczonych zawiklan i stosunkow zycia spolecznego. Na tej drodze praktyki i obserwacyi Sl1dowej ksztalcilo si§ prawo rzymskie, jedyny wzo1' prawodawczej doskonalosci.
Atoli z drugiej Zllown strony obse1'wacya praktyki samej Sl:j,dowej, bez zagl§biania si§ w historyi prawodawstw, mianowieie historyi
wlasnego narodu, jest znowu niedostateeznl1. Podobnie jest we Francyi. Sarna kazuistyka p1'awa naprowadza na pojedYlleze tylko zasady, na vi'yob1'azenia szczeg61owe; aby zasady takowe poll1czye, podniese je potrzeba do ogolnyeh spostrzez811 histolyeznych i fiJozoficznych. Tylko historya i filozofia Sl:j, zdolne w milionowych przypadkaeh odkrye zwifj,zek jeden ogoilly i dajlj; poznae wysoki eel prawodawstw obowil1zujiLcyeh, wskazujlj;e zamzem, 0 ile bye moglj; posuni§te do stopnia wyzszego nksztalcenia.
Niechze si§ wi§c n nas rozwinie wzajemna swobodna zamiana
wyobrazen pl'aktycznych i teoretycznych; niechaj majl:j,cy rozny stopien uksztalcenia przynoszlj; badania swe z czystlj; ch§cilj; osilj;gnienia wsp61nego celn, a powlj;tpiewae weale nie wypada, ze obok instytnt6w naukowych i rownosci post©powania sl}dowego, staniemy
u kresu pojednania teoryi z praktyka, praktyki z teorYl}.

W Warszawie, d. 7 grudnia 1827 r.

Uwa[i nad systematelll koueksu cywilnB[O franCllSkiB[O l
(1829).

Zdaje si©, ze chwila obecna, kt6rej usiil10sci i I11l1drosci powie}'Zone jest utworzenie narodowego prawodawstwa, pobudzie winna
zastanowienie tych wszystkich, ktorzy czujl1 w sobie zdolnose przyniesienia choe malej ofiary na wspolny oltarz dobra publicznego.
Prawodawstwo kazde jest zwierciadlem czasu. Obrazy, kt6re w nim
dostrzegamy, b~dfj, tern wydatniejsze, tern bogatsze, im wi©cej prornieni od przedmiotow otaczajl1cyeh odbije si§ i im wi§cej przedmioty takowe zblizonemi b©dfj,. Starajmy si§ wi©c z naszej strony
przygotowae i przerobie obfite materyaly 2). Od materyalow tyeh
zawisla jest pomyslnosc calego skutku. Jesli materyaly takowe b©dl1

1)
2)

Themis Polska Y, 270 - 339.

.

, .

Mniemaj~ wprawdzie niektorzy, iz lepiejby moze bylo zrzec ~l~ .korZ!SCI

poprawy prawodawstwa, gdy dostrzE'gaj~ malo do podobnych ~ra~ uSposoblema; mec~
atoli godzi wyrzec zdanie zupelnie przeciwne: kazdy narod Je~t zdolny ,u~worz!c
dla siebie prawo i to tv kazdym czasie; potrzeba tylko, aby wszelkle. zdolno~CI w mm
ukryte poruszonemi byly, aby zostalo swiatlo wszystkich ~ uwag~ wszystkich pobudzon~ i w pomoe wzi~ta. Zgadzam ~i~ na powyzs,ze :wlerdze~le. z~:em wte~?zas
tylko, jesli stworzenie praw ma by6 dZlelem ktlku osob, Jak to wI~zlehsmy w Nlemczech, gdzie nawet jeden profe80r bywal wzywany do ukladama calego .kodeksu.
Srodkiem skutecznym do utworzenia dobrych praw, odpowiadaj~cych potrzeble czasu,
jest drukowanie projekt6w, wyznaczenie nagrod, wzywani~ s.~d6w 0 zdani~.. ~e
w6wczas potrzeba skrupulatnej rozwagi nadsylanych prac I pllnego ro~trz~sm.e~la.
Przykro jest moze prawodawcy zrzec sill stvego zdania, ale w~asciwie me ~owlmen
go miec, powinien tylko oddycha6 zdaniami ogalu. W Bawaryl przy uk1adzIe kod~
ksu karnego Feuerbach nie korzysta1 z uwag udzielanych, st~d wyniknll1o, ze w ktlka lat potrzeba by10 kodeks zmieniac.
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z zycia narodowego, z praktyki wlasnej S1idowej, nadto z pojE;)C nam
wlasciwych wydobytemi, wowczas dzieio prawodawstwa krajowego
bE;)dzie narodowem, bE;)dzie do potrzeb kraju zastosowanem. J esli
materyaly podobne bE;)dq, wziE;)te z zagranicznej praktyki, jeW uwagi
bE;)dq,yvyczerpni©te z kombil1acyi kilku lub kilkunastu kodeksow,
wszystkich dla nas obcych, wszystkich zagranicznych, nie uwolnimy
siE;) od prawodawstw cudzoziemskich i zamiast zbierania obserwacyi
na drodze praktyki krajowej, ciq,gle b©dziemy sobie pomagae dzielawi z zycia i obserwacyi postrol1l1ej wycze1'pniE;)temi.
Wielka zachodzi pod tym wzgl©dem roznica miE;)dzy naHkq, prawa a dzialaniem p1'awodawcy. N auka prawa przybrala dzisiaj niejako charakter nauki unilVersalnej. Do niej nalezy wszystko poznae,
ze wszystkiem oswoie siE;), cokolwiek tylko jest dobrego, p1'awdziwe- .
go u narodow obcych. Ogarniac ona po\~inna caly ci~g prawodawstw
swiata starozytnego, bo klasyczna pochodl1ia Vi wiekach zmf1cenia
i wrz~cych nami©tnosci p1'zyswiecala, i do wyksztalcenia techniki
prawa prowadzila. Ogarniae powinna naukE;) prawodawstw dawnych
oswobodzonej z pod panowania Rzymian Europy, bo w nich s~ z10zone skarby nowych, dawniej nieznanych pojE;)C, w llich wskazane
gwarancye zycia odrodzonego prywatnego i politycznego. Niema
w prawach tych tak wyksztalconych i oderwanych wyobrazen, tak
logicznie rozwiniE;)tej kazuistyki, jak w prawodawstwie Rzymu, za to
wiE;)cej wznios1ych mySli ogolnych, pomys16w silnych, z !dorych obecne uksztalcenie wzroslo. Wszystkie te wyobrazenia i najrozllorodniejsze zasady powinna nauka prawa sledzie i zgl©biae. Glownie usilowae musi, z jednej strony wzniesc historj'(J niejako pOJ!Vszeehr,q,
pratvodaJ!Vshv swiata starozytnego i odrodzonej Europy, z drngiej
o ile siE;) da, zbudowac systemat pojE;)e filozojicznych prawnych. Historya i filozofia pra wa 8q, zywiolami nauki prawa. J ednej oczy
zwrocone Sq, na cal~ przeszlosc rodu ludzkiego, druga siE;)ga dalej
i przewiduje wzrokiem ducha przyszle niejako udoskonalenie, choe
niemniej jak .pierwsza rzeczywista, bo oparta na ogolnych prawclach
wiekami ustalonych.
Tak tedy teoretyk powinien sobie przyswajae wszystldeszczegoIy, choeby najrozl1orodniejsze. Z kazdego doniesienia historycznego,
z kazdej mysli ogolnej czynic moze zastosowanie. Uksztalcenie
prawnika pod tym wzglE;)dem jest uniwersalne. Inne jest polozenie,
pomimo tego niemniej wzniosle, a nawet wznioslejsze, prawodawcy.
Musi on siE;) wzniesc do stanowiska nniwersalnego, musi zbadae umyslem swoim nplynione dzieje czlowieka, zarazem poznac terazniejszy
najwyzszy stan uksztalcenia spolecz811stw, ale nadto co wiE;)ksza,
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musl Jeszcze zatopie siE;) niejako duszq, i mysl~ w zyciu narodu swego. DIa teoretyka dose wiedziee fakta wazniejsze historyczne, prawoda ,rca znac powillien caIq, masE;) dro bllych zwiklall stosunkow
prawnych narodu, tlumnie co dziell, co chwila tworzq,cych siE;). Od
poznania wypadkow tych zawislem jest poznanie indywidualnego charakteru swego narodu. Klucz do pojE;)cia i zrozumienia wlasciwo.sci
takowej narodowej poda ulliwersalnie poprzednio uksztalcony umY81,
na historyi po'vyszechl1ej prawa i filozofii do spostrzezen OgOlllych
zaprawiony, ale materyal dostarczy tylko dOl11owa praktyka sq,dowa.
Z tego wzglE;)du uksztalcenie prawodawcy powinno bye koniecznie indywidualne, to jest, z wlasciwego ducha narodu wydobyte.
Powtarzane u nas cz©sto siyszymy zdallie: jakoby prawodawstwo francuskie, kt6re dotq,d w stosunkach cywilnych obowiq,zuje,
byro jedynym wzorem doskonalosci; slyszymy dalej, iz przerabiajq,c
go na narodowe, dose zmieniac tylko drobne szczeg61y. Nie przecz~, ze jedno i drugie twierdzenie jest usprawiedliwione, a nawet
na mocl1ych podstawach oparte. Niezawodnie prawo cywilne f1'ancuskie, jesli zwazac bE;)dziemy na ogoln}' kierunek llowych prawodawczych poj©c, najsilniej kierullek ten uchwycilo i w zasadach ile
byc moze najpowszechniejszych zaivarlo. Dlatego, jako najwyrazniej
na sobie llosz~ce piE;)tno nowych ogolnych poj©c prawnych, uznane
u nas zostalo za wzor doskonalosci. Uznanie takowe tem byro naturalniejsze, gdy prawo francuskie w tej chwili wprowadzone zostalo
do kraju llaszego, IV ktorej caly dawny porzq,dek rzeczy ju~ nie istnial, tylko obce z wyobrazeniami miejscowemi mniej zgodne zasady.
i na to jeszcze zwazae wypada, iz moze w wielu punktach
zachodzi pewien scislej szy, wewn©trzllY zwi~zek mi©dzy naszemi
a francllskiemi pojE;)ciami. Zgodnosc ta miallowicie jest uderzaj~c~
forl1l~ zewl1E;)trznq, slldownictwa francuskiego, a sposobem,
u nas sq,dy odprawowalle dawniej byly. Okolicznosci te
bezllfl:tpienia Ilolfl:czyly si~ do podniesienia pomi\jdzy nami powagi
prawa francuskiego.
Alisci spostrzezenia te, jakkolwiek sluszne, nie sq, jednak zelolne zniweczye nastrE;)czaj~cych si© samych przez si© przedwnych
uwag. Przedewszystkiem uwazac wypada na to, ze stan ogoiny jurisprudencyi. od czasu utworzellia kodeksu francuskiego znacznie
zmienil si©. Juz ta jedna okolicZllOSC powinna bye zdoln~ pobudzic
w nas chE;)c krytycznego rozbioru pl'awa cywilnego francuskiego. Powierzchownie zastanawiajq,cy si\j nad przedmiotami, mogliby chciee
tWierdzic, iz zmiany w systematach jurisprudellcyi zaszle, nie wplywajfl: na stan prawodawstw, ze prawodawstwa w1as11q, swojf)" nierow-
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nie pewniejszf!; drogf!; ksztalcf!; si©, niz zawsz~, waJ.lajq,ca :i©: z~ws~e
w zasadach swych wf!;tpliwa jurisprudencya. ZblC tWlerdzema Lego me
mozna skuteczniej, jak odwolujq,c si© do historyi: ona nas przekonywa najdokladniej, ze prawodawstwa dojrzewaly razem z nau~f!; ~ra:-T1'e przeczed iz w pierwszych zawif!;zkach stanu spoleczensklego
wa. J.'
prawa zwykly wyprzedzac nauk©, dz.iwn! jednak te? stan rzeczy
trwa tylko tak dlugo, dop6kq,d utrzymuJe Sl© w narod~le e?oka praw
zwycz~jowych. Pobudkf!; wi©dnienia i upadkll zwyczaJow Jest wzno. enie sie ogolnvch poj©c tooretycznych 0 stosunkach prawnych 1).
sz
~
•
.
'1
h
b'
Skoro w narodzie rozwinie si© zdolnosc tworzema ogo nyc ~yo lazen, powaga zwyczajow jest tem samem zacl:wianf!;, zwyc~aJ al~o
wiem oparty jest, jak sam wyraz przekonywa, me na mocy wewn©tIznego przeswiadczenia 0 wytwornosci, dobroci onegoz, ~le na ~owol
nem przyswojeniu sobie danych zasad, bez wch~dzellla.w lstOt~l1:
wartosc takowych 2). Wlasnie zas chwila obecna Jest ChWl1f!;, w ktorej tylko ogolne Q rzeczach poj©cia. rozstrzygajf!;, .czy to. w n~ukach,
czy tez w sztuce praktycznego zycla; zwyczaJ me~a zadne~, albo
przynajmniej bardzo malq, powag©. Wszystko POdClf!;ganen; Jest ~e
raz pod pewne ogolne, z jeszcze ogolnie~szych rozumow,an wyw~e
dzione zasady. Dzisiaj wi©c nie mozna JUz utrzymywac, aby J~
risprudencya, wlasnie dq,zq,ca do utworz.ellia P?j©c uniwersalnych, me
miala bye przewodniczkf!; prawodawczeJ sztukI.
.
Zmiany w jurisprudencyi zaszle od czasu utworz~~la l{Qd~ksu
cywilnego, Sf!; widocZlle tak we Frallcyi, jako i miano.wlcl~ ~. Nl~m
czech. We Francyi w chwili tworzenia kodeksu POWIedZleC mo.zna,
ze nie bylo wcale nauki prawa. Ostatnim pisa~'z~~ zna~omltym
Francyi przed kodeksem byl Pothier. ~ ego tez wl~sc~w~e dZlel~, p~
dlug wyznania samych pisarzy francusklch, staly Sl© zrodl~m plze~l
sow kodeksu. Znajdowala si© tylko podowczas znaczna hc~ba. glow
praktycznie uksztalconych, na kt6rych Francyi nigdy zbYVi:a~ m~ b~
dzie. Uksztal:cenie to bylo wprawdzie rozllorodnem, gdyz Jedl1l ~a
prawieni byli na prawie rzymskiem, drudzy na prawach zwyczaJo-

') Oznaczenie epoki przewazaj,\cych ogoluych. poj'lc nad zasa~y wyc~erpni'lt~
ze zwyczajow jest jednem z najwazniejszych zadan hlStoryka.
teJ albowlem epo
ce wszystko przeksztalca si'l. Pami'ltne:l1i ~'\ pod tym w~gl~dem w Atenach czasy
Sokratesa, w Rzymie ostatnie chwile konagceJ RzeczypospohteJ. . . . ,.'. .
2) Nie podzielam z tego powodu zdania szkoly hlStorY?ZneJ lll~mlec~leJ, Jak?b T 1rawa zwyczajowe by1y wytworniejsze niz prawa sta110WlOl1e, ktore. mesluszme
ta szko1a tworami der Willkiir (A. Savigny: vom Beruf
Gesetzge b ung p. 1")
v. Prawa stanowione nie s'\ dzielem
.
. dOIVolnosci, polegaJ'l takze na zwyczajach, ale na zwyczajach wyrozumowanych 1 pONtych.

,V

n!z~wa

unser~r Zelt~ur

wych 1), aJe punktem spoj enia zelall fila jednych i clrugi{;h stary si©

mysli og61ne, juz wtenczas wszystkim mieszkalleOll1 Francyi wspolne.
Tymczasem oel ut\yorzenia koc1eksu i po urzf!;dzeniu szkol prawa we
Frcmcyi jurispradeneya znowu odzyla, a nawet do pewnego stopnia
wyzszosci nad dawne czasy wzniosla 8i©. Prawd1j, jest niezaprzeczo111l!, na
sallli Francuzi gl",biej my:31ij,ey zaczynaj1j, si© zgadzae,
iz kierune k ieh jurispradencyi jest nl1zbyt j eduostronny. ,lakoz w istocie po \vydzialach prawa dawany
tylko wlasciwie kocleks,
wszystkie inne lJl'zedmioty graj:1 podrz©dnq, rol\j. Poclobnie literatura prawlla ogranicza si© 11a tlomaczenin kodeksu przez praktyk© s1j,i wyczerpni©te ogolne zac;ady z dziel PoLhiel"a i Heinecciusa.
Pomimo tego stan rzeczy od chwili wycLtnia kodeksu zna cznie si§
Juz praktyka sq,dowa, juz tez ogolne zasady teoryi, choe
jeszcze hl1rdzo wlJ,tle ustalonej, przylozyl:y sil? do wykrycia nie jednej niedostateczllosci, nie j ednego zboczellia w kodeksio francnskim.
Dosyc jest przejrzec dziela Toullier'a, aby si© przekollae w jak wieIu wzgl©dach dzisiaj niektore ogolne i szczcg61ne zasady kocleksu
nie podol)[\j~ si© Indziom grulltowniej uksztalconym. i\ikt jut teraz
nie poczytuje sobie za skrupul wytykae uchyhiellia prawodawstwa
narodowego, bo czas, doswiadczenie i !lanka pierwszy urok oslahily.
Jesli atoli jurisprudencya francuska od czasH utworzenia kodeksu znacznie podniosla si©, tem wi©ksze post©py uczyniia llauka
prawa IV Niemczech. IV kraju tym zt'zektszy si© jurispruclencya charakteru indywidualnosci, to jest zastosowania do potrzeb szczeg61nego jakowego prawodawstwa, przybrala kierunek uniwersalny, lltworzyla nauk© historyi praw i filozofii prawa. Tym atoli sposobem 0swobodziwszy nauk© prawa od vl'iclokow zaciesnionych miejscowosci1j"
dac moze pop©d vl'yzszy i smie lszy tak w ocellieniu, j ako i w tworzeniu prawodawstw,
W takim stanie rzeczy, chciec utrzymywac, ze Pl'zy tem co kodeks uczynil z uszanowaniem pozostac wypada, jest zapominac
() tem, co zbawiennego jurisprudencya sama francuska i niemiecka,
zgola jurisprudencya w calej Enropie od czasu lltworzenia kodeksu
francuskiego uczynila i za niestosowne uznala. Riedy naukowe wyobrazenia 0 wielu przedmiotach zmienily si©, trudllO jest to z pobfazaniem wiclziee w prawodawstwie, co teorya zarzucila.
Pierwszym wi©c powodem mowiq,cym silnie przeciwko bezw2gl©dnel11U zachowanin w calosci kodeksu francuskiego, jest post©p ogolnych poj©c naukowych. Drllgim jeszcze wazniejszym powodem jest
1)

Fl'ancya dzielila SJ'l na kraje jJrawa rzymskiego i zwyczajowego.

Pisma Romualda Hubego.
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usposobienie indywidualne narodowe. Niema prawa, przynajmniej
w stanie clzisiejszego uksztalcenia, ktoreby mozna nazwac powszechnem, do kazdego krajn zastosowac si§ mogfj,cem. Nie przecz§, ze
wszystkie prawoclawstwa moze zmierza.il): do jednego wspoillego
szczehla doskonalosci, i ze powoli zasady prawoelawstw elzis jeszcze
rozrnaitych uproszczonemi zostant),. J eelnak chwila ta dott),d nie nacleszla. Prawda, ii stan llasz prawny jest zupelnie wstr:qsni§ty.
Z upadkiem politycznej egzystencyi wprowadzolle zostaly do kraju
obce prawa, jni ll<1Wet w cz§sci w nich przyj§ly si§, wtern caly z~o
wu porzt),dek zostal zmieniony za wprowaclzelliem prawa franc\lsluego. Tak obecne nasze iycie prawne jest zaprowaclzeniem dwoch
prawodawstw zupelnie roinych oclei§te od dawnego iyeia. Sfj,dzicby
wi§c moina, ii po obaleniu dawnego porzt),dkn rzeczy da si§ z~pro
wadzic taki stan, jaki podlug ogolnych poj§c zdaje si§ byc na.Jstosowniejszy, najwi§cej rozumowaniom oderwanym odpowiadajt),cy. Jakoi w istoeir tam, gdzie dawnego materyalu niema, gdzie burze strawily giaz staroiytnego gmachu, tam gdy czas l1adejdzie odbudowania, musimy szukac nowych, w b1'aku trwalych i starannie przygotowanych materyalOw, i zbierac na pr§dce ulepiont), i wypalonf!: cegl§.
Uwagi te jednak nie dajt), si§ zastosowac do iycia prawnego
narodu. Moze wprawdzie nadejsc czas, w ktorym narod wyzuje
si§ z ptaw wlasnych, w ktorym przyjmie obce wyobraiel1i~, :vkr6tce -jednak przyj§cie takowe pokaze si§ niewlasciwem. Zycle ~l
bowiem narodu spoleczenskie pozostanie pornimo takowego przYJ§cia tern samem niemal co dawniej. Pl'aktyka wowczas st),dowa, idt),c
za zyciem, b§dzie w prawie obcem szanowala liter§, ale w duchu
stosowac go nie omieszka do poj§c narodowych. Tak b§dzie pozorna moie istniala harmonia mi§dzy prawem obcem, a sf!:dowf!: praktykf!:, ale wewll§trznie b§df!: z sobt), zupelnie sprzecznemi. .Tak m~
ze i u nas jest w cz§sci. Nie dostrzegamy tej sprzecznoscl, bo me
mamy ani opisow spraw, ani wydanych w tychie sprawach wyrokow.
Kodeks francuski wyczerpni§ty byl z dawnej jurisprudencyi Francyi. J akkolwiek wi§c kodeks zdawal si<;J dawny porzt),dek rzeczy zmieniac,
jednak za wprowadzeniem onego i po ustaleniu nauki prawa, odiyly
dawnej praktyki st),dowej skarby. Przekonywa 0 tem dzielo Merlina. We
Francvi za tern dostrzeiemy niezawodnie pewien wewn§trzny zwif!:zek
mi<;Jdz~ zyciem prawnem dawn em a nowem. U llas musi byc koniecznie
inaczej. Kodeks przyj§ty zostal sam, goly. Praktyka nasza dawna
st),dowa byla zupelnie inna jak francuska. Nie obowit),zywalo u nas
ani prawo rzymskie, ani liczne prawa zwyczajowe ze zrodla germanskich poj§c uksztalcone. Mielismy tylko w chwili przyj<;Jcia kode-
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ksu albo praktyk§ pruskfj, alba austryackf!:. I dla jednej i dla drugiej zasady kodeksu byly zupelnie obcemi. Potrzeba go si<;J bylo
na 110WO uczyc, lecz tylko nczyc literalnie, bo klucz do zrozumiellia
ducha onegoz zloiony byl w zyjf!:cej jeszcze, jeszcze nienstalonej
pl'aktyce sf!:dowej francuskiej. Tej nie znajt),c, tlomaczylismy kodeks
tak, jak kaidego usposobienie, z rOznych szkol pochodzf!:ce, dozwala10. Dopiero moie przezornie Iderowana l1auka prawa i wytrvmle usilowania os6b, ktorym l)owierzol1t), byla, przygotowala czystsze uwazanie zasad kodeksu. Lecz choc i na drodze teoryi zrobilismy znacz11e post§py, teorya takowa nie jest zdolnt)" jak tylko pozornf!: zaprowadzic harmoni§ mi§dzy zasadami kodeksu a praktyki si),dowej. Ze
tak jest, 0 tem przekonywa to mianowicie, iz znajduje si<;J u nas
niemalo stosunkow pra wnycll, kt6re w kodeksie fral1cuskim nie sf!:
:mane, a nawet. moze duchowi tegoi kodeksu zupelnie przeciwne,
a jednak w st),dowej praktyce siJI szanowane.
Uwagi te ogolnie tylko rzucone, moie pobudzf!: ch§c do blizszego roztrzt),snienia tych widok6w, juz ~toli same przez si<;J Bt), zdolne przekonac, ze uznajt),c nieodbitf!: potrzeb§ zmiellienia kodeksu,
powinllismy umiec szanowac moment, w ktorym wielkie dzie10 utworzel1ia prawodawstwa narodowego ma byc dokol1ane.
Lecz jakimze sposobem mamy do tego wznioslego celu dojsc?
Zdal1iem mojem same teoretyczne kombinacye w trudnym zawodzie prawodawczym nie sf!: wystarczajf!:cemi. Wskazf!: one nam moze kres, ktory osiiJIgnt),c zyczeniem byc naszem powiuno, wreszcie 0caly zapas nazbieranych spostrzeiell, ale wlasciwie same spostrzeienia, sam materyal dostarczyc moze tylko praktyka st),dowa.
Tylko praktyka moie wskazac, jakie przepisy kodeksu st), niezgodne
z zyciem narodu, jakie powinny uledz modyfikacyi, jakich wreszcie
zupelnie nie dostaje. Zycie wogole spolecz811skie nie pyta si<;J
o prawa, idzie torem sobie wlasciwym, i tylko wteilczas prawa w1adac 11im mogf!: albo uzacllic go, jesli trafif!: w sensorium commune
i takowe poruszt),. Pod tym wzgl<;Jdem smia10 powiedziec mozna,
ii prawa zawsze st), tylko obrazem zwyczajow narodu. Jesli w tworzeniu praw naszych nie b§dziemy si§ pytac praktyki sf!:dowej i nie
zawezwiemy jej pomocy w dostarczeniu masy nieprzerobionego materyalu. nie postt),pimy w prawodawstwie narodowem dalej, jak teraz
stoimy. Tyle tylko mozemy zyskac, ii w miejsce oderwanych zasad
prawodawstwa francuskiego, wprowadzone zostant), wi§cej zwiklane
kombinacye praw innych narodow. Zludzenie sprzecznosci mi<;Jdzy
prawodawstwem a zyciem prawnem narodu cif!:gle trwac b<;Jdzie.
Prawda, iz praktyka s1);dowa dotq,d, choc kodeks przeszlo lat dwa-
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dziescia obowiqzuje, prawie iadnych, publicznie wiadomych, nie dostarczyla spostrzezell, alisci skarb ich niewyczerpany i oczekujq;cy
na wynalezienie VI' samem grollie osob lini© sq;dow~ sldadajq;cych,
spoczywa.
Wlasci \Vie atoli 11 wazaJq;c, teorya na inny, praktyka na inny
element prawa wplywae powinna g16wnie, W kaidem albowiem p1'awie odr6inie wypada element teclmiczny od elementu materyalnego.
Element techniczny pl'awodawstwa sklada uklad systematyczny, dalej forma wyslowienia si©, wreszcie utranenie przyzwoitej miary mi©dzy ogolnemi przepisami a szczegolnemi 1'eguiami. Przeciwnie element materyalny stanowi sama trese, osnowa szezegolnyeh przepis6w. Trese takowa moze bye nniwersalnq;, alba scisle indywidualnq;
ezyli narodowq;; tamt© dostarczy historya pmw i filozona prawa, t©
jedynie tylko pntktyka s~d(jwa i uwaianie calego iycia spoJ:eezenskiego narodu, dla ktorego prawa Sq; tworzone.
Mnie niech si© godzi ze stallowiska teoretycznego wychodzq;c,
zastanowic si© nieco nad systematem kodeksu cywilnego francuskiego.
Pod systematem rozumiem uklad i nporzq;dkowanie pojedYllczych
materyi. Miallowicie jednak zastanowi© si© tylko nad systematem
ksi©gi drugiej i trzecicj dla tego, ze takowe oczekujq; na wprowadzenie w obr©b prawodawstwa llarodowego.
Wyksztalcenie sYfltematll pmwa prywatnego szlo bardzo powoll1ym luokiem, Nieodrazu doszli~my do tych pojl:)e, kt6re teraz mi©dzy nami krq;if),. Ciekaw~ jest rzeczq; poznae koleje, jakie nauka
pod tym wzgl©dem przebicgala. :E,q;CZf), si© one scisle z historyq;
ogolnego uksztalcenia prawnego.
Posadq;, na kt6rej spoezywa1y 110wsze sJstematy, przynajmmeJ
przez dlugi dosye przeci'lg CZ,ISU bylo prawo rzymskie. Jakim sposob em powstal w Rzymie sYfltematyczny uklad prawa prywatnego,
jest rzeezq; nader trudnq; do wysledzenia. Tyle tylko pewna, ii uklad w Gaja instytucyaeh przyj©ty, Rzezeg61niej powszechne upodobanie znalazl, gely tei instytucye przyj©te zostaly za dzielo elementame w nauce prawa, i jak si© zdaje w ukladzie przez innych znakomitych prawnikow naslaelowanemi byly. Uklad ten jest nader prosty. Gajus m6wi: 01%l1e j%S vel ad personas pertinet, vel ad res vel
ad actiones. Pisarze nowsi w tlomaezeniu tego podzialu najwi©cej
usilowall lozyli na wyjasnienie tego spornego punktu, czyli zobowiq;zania ad res nalezq; czyli tei ad actiones. Zdania zdaj ~ si© bye dotq;d roz d woj one, j ednak niewq;tp Ii we 0 bliga tiones Sq; podcif),gni©te pod
poj©eie rerum. Wszakie w ocenieniu systematu Gaja rozstrzygni©cie tej Wq;tpUwosci moie l1ajmniej zaslugiwalo na uwag©. Stanow-
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~Haien~a,

Vigeli~ts,

Vulteius 1), Dom.at 2), Titius 3), Madhin, Hofacker,
takze potkier i wielu innych. IN szakie szczerze wyznac llaleiy, ii
pomimo gorliwych i dobrych cl1§ci llie byli zdoilli zwyci§sko do zamiaru swego dojsc. Ci1);gle im sposob uwaiania rzymski star na
przeszkodzie, zaledwie tylko jedell i drugi zdoiny byl z lliego si§
otrZ1);Sll~C, za to atoli znowu popadl na zupelne w zastosowaniu bezdroia.

Connan1is nie wznosi si§ do ogolnych mysli, post§puje wogole
za systematem instytneyi, robi t§ tylko roinic§, ii sukcesye miesci
na sarnem koncu caJego ukladu.
Vulteit~s w pierwszej cz§sci systematu swego mowi de jure abSOll1JO, w drugiej de jure relato. Pod llazwiskiem jus absolutum 1'0znmie takie prawa i zobowif\;zania, ktore istniej1); bez doml1iemania
egzystencyi innych praw lub zubowi!l;zan. Tn traktuje 0 osobach
i rzeczach, obejmuj1);c pod nazwiskiem l'zeczy i zobowi!l;zania. Dopiero jus relatum sklada si§ z takich praw, ktore wynik~j~ z .innych~
poprzednio istniejf\;cych stosunkow prawnych, W drugleJ teJ CZ§SCI
wyklada teory§ skarg. Caly ten systemat jest rzymski. Pomimo tego odroznienie juris absoluti i relati jest stanowisko tworcze, nowe
i do dalszych korzystnych wnioskow doprowadzic maj!l;ce.
Althusiusa glowna mysl na tem polega, aby wskazac w pierwszej kf'i§dze rodzaje praw, w drngiej utrat'J tychie praw, w trzeciej
sposob odzyskania utraconych praw.
N owosci!l; jednak pomyslo\,I' i calkowitem l1iemal zarzueeniem
systematu praw justyniallskich odznacza si§ mi,LllOwicie Dom.at.,
Twol'czy jego umysl szukal wsz§dzie pOl'z1);dku naturainego pojmowania, Mysl, na ktorej zbudollal swoj systemat, si'Jg a przeznaczenia calego rodu luuzkiego, Powiada, ii ludzie s1); powolani do
spo1:eczellstwa, spoleczenstwo takowe z jednej strony utrzymuje si'J
obecnie przez 1VzaJemne obmviqzki, z drugiej strony w przyszlosci
zapewnia sobie byt przez przelanie tychZe obowi1);zkow za pom~cf\;
spadkH na przyszle pokolenie. Wlasciwie zatem podlug Domata Jest
tvlko dwie klasy praw, to jest prawa obowi1);zkow wzajemnych i pra,~o sukcesyi 4). Systemat ten, jakkolwiek zaslugujlj;cy na bezwzgl§dne pochwaly z powodu wykazania miejsca i znaczenia prawdziwego,
ktore si§ nalezy prawu spadkowemu, nie zrobil dlatego wielkiego

ii lllllleJ dokl:adnie w szczegolach rozwinilJty zostal. Wiele w mm l11ateryi prawie zupelnie pomini§tych zostalo.
. ~ysk. ~dnie.sio~~y ~ tych usilowan jest widoczny, zl11ienil si§ alba
p~'zynaJl11l1leJ Zl111emC Sl§ byl powinien dotychczasowy spos6b uwaiarna prawa sllkcesyjnego. Rzymianie brali spadek po prostu za S1'Odek n~byeia . wlasnosci, tak jak wszelkie inne srodki nabywania rzeezy. Uwa~arne takowe spadku musialo powoli znilm1);c,
"
Pomllll,o, tych c~1);~tkow}:ch prob w zmianie systematu legalnego,
'H§ksza CZ§sc prawmkow, mllJdzy innemi upowszeclmione dziela Westel:l!:erga i Hei~le~'cinsa, nie sl11iala opuscic drogi utwierdzonej pI'zewazl:em znaczemem Justyniana eesarza. Dopiero rozpostarcie si§
w NIemcze.ch licznych ukladow prawa pI'zyrodzonego i filozofii prawa staIo Sl§ powodem oslabienia powolnego powaoi systematu ksi1);g
j ustynianskich.
" "
.Reforma. ta dokonana w zakresie badan filozoficznyeh, przelliosl~ SlIJ .p~woh w obr§b wyldadu praw stanowiol1ych. Odznacza si§
n:l~n~wlcle systemat Kanta.
On pienvszy nchwyeil prawdziwe prin~l~lU!ll dokladn~go ukladu zasad prawa prywatnego.
Odkryl on, ie
z~odlem wszellu,ch. stos,unkow. prawnych jest wolnosc ezlowieka, lecz
me ,taka WO~110SC Jak J1); soble Rzymianie wystawiali, to jest, woln08: pol~gaJlj;ca na hezwzgllJdnej wladzy nad przedmiotami j f! otac~aJ~ceml, a~e. :volnm~c taka, ktora si§ ustala jedynie przez szano\\ allle wolnoscl
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modyfikacyi nieprzypuszczajlj,c1l;, chyba tylko ze wzglt;]du na innych
Indzi.
Zgola potrzeba juz tylko teraz bylo jednego jeszcze kroku do
zllpelnego wyksztalcenia systematu praw prywatnych. I ten k1'ok uczyniony zostal. Odt1l;d prawo prywatne dzielone bywa na cztery
czt;]sci: w pierwszej miesci sit;] prawo wlasnosci, w drugiej prawo zobowi1l;zan, w tl'zeciej pravl'o familii, w czwartej prawo spadkowe 1).
POl'zlj,dek ten jest zupelnie 10giczny, opiel'a sit;] nawet na stopniowem
ksztalceniu pojt;]c prawnych, i na wzajemnej pojt;]c tych prawnych zawislosci. W prawie wlasnosci przedstawia si© nam stosllnek zachodzf\CY mit;]dzy jedn~ osoblj, a rzecz~, to jest stosnnek zawislosci rzeczy od osoby;
wprawie zobowi1l;zall rzecz stanowi~ca dot1l;d wlasnosc pojedyllczej osoby
zamienia sit;] na przed111iot %kl:adu czyli stosunku prawnego mit;]dzy
clwiema osobami, ktorego to stosunku zrodlem jest wola prawna,
wzajemna, tychie dwoch osob. Atoli w prawie zobowi~zan zwaza
sit;] tylko na przypadkowy zwi1l;zek osob, ktorego przedmiotem jest
jedna tylko rzecz, w prawie familijnem postt;]puje sit;] dalej, zwaza
si~ bowiem na zwi1l;zek konieczny, przyrodzony osob, ktorego przedmiotem jest nietylko juz rzecz pojedYllcza, ale cal}' ogol rzeczy i zobowilj,zall czyli 11zajqtek 11JspoZny calej familii. ,\'reszcie prawo fa-·
milijlle wystawia nam familit;] w jej istnieniu, maj~tek familii w fo1'mie ogolu; przeciwnie prawo spadkowe wykazuje, jak przy rozwi~za
nill familii dot~d istniej~cej, maj1l;tek wspo1ny l'ozdzieia si~ mit;]dzy
llowe zakladaj ~ce sit;] familie: gdyi rozwilj,zanie famiJii przez smierc
ojca jest utworzeniem familii nowych w osobach jego dzieci. Uklad ten,
jak mniemam, jest zupelnie trafny, jako w Kiemczet:h przyjt;]ty jest dzisiaj
zasaduiczy w wykladach filozoficznych jako i rozbiorach pmw stanoWiOllycll 2).
Roznica systematu nowoczesnego a systematu rzymskiego uderza w oczy. Zr6dlo jej latwo dociec sit;] daje. Opaita jest na sposobie, w jakim pojmujemy osobt;] i prawa jej sluz1l;ce. Jes1i uwazac
b©dziemy personam sui juris za nieulegahclj, zadnej wladzy, owszem
wszystko pod wladzt;] SW!j; podei~gaj~c!j;, natrafimy na systemat rzym-

lstotnie jellnak te c£tery cz~sci tworzfj; tylko t1'zy cZE(sci, to jest pl'awo
1vlaS110sci, prawo zobowiqzm4 i prawo Jamilij14e; gdyz prawo sukcesyi, jako pl'zedstawiajfj;ce proste tylko pl'zedluzenie familii zgaslej VI' osobach sukceso1'ow zmarlego,
wlasciwie nalezy do prawa familii.
')

2) Zasady ukladu tego rozwinfj;l E. Gal1s, System des romischen Civilrechts.
Berlin 1827. W czesniej juz przyj~ty byt p1'zez Heisego, znakomitego da\vniej profesora w Getyndze i Savigl1y'ego, ktory podIug niego daje i Instytucye i Pandekta.
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ski;

IJrzeciwme jesli

uwazac bt;]dziemy osobt;] tylko za niezawislf);

w swym okresie, ale jako zostajf);cf); w spoleczenstwie z l'ownie wo1nemi osobami, bt;]uzjemy zmuszeni przyjf);c systemat nowszy, dopie1'0 co wyloiony.
Taki jest ohernie stan naukowo wyksztalconych systematow.
Prawa stanowione, miallowicie pruskie, austryackie z 1'. 1797, i prawo fl'ancnskie mniej wi\)cej trzymajf); sit;] ukladu przyjt;]tego w Instytucyach Justyniana, I1rzynajmniej uklad ten glownie nasladujf);.
OzyJii jednak nankow}' ten nklad da sit;] zastosowac do prawa
stanowionego? czyli prawo stanowione powinno bye do niego zastosowane? oto sf); pytania, ktore pewno kaidy w tern tutaj miejscu bt;]dzie sklonny uczynic.
W rozstrzygnieniu tych zapytall nastrt;]czaj!j; sit;] przedewszystIdem uwadze naszejpewne, dzis cif);gle, w kazdym czasie i w kazdem miejscu powtarzane zdania. Jednem ze zdall tych g16wnie tutaj nalezlj,cych jest znana powszechnie maksyma, jakoby prawodawca nie powinien sit;] starae ani 0 definicye ani 0 uklad systematyczny: i jedno
i drugie ma bye zostawione nance. Na pierwszy rzut oka uwagi te zdajlj, i'i(;! bye w}a,sciwemi, maj1), one zapobiegae jak sit;] zdaje zmieszaniu i tak zblizonych granic wykladu nankowego prawa i porzlj,dku
IJrawa stanowionego. Jednuk, zdaniem mojem, obiedwie te uwagi po·
wstaly w tych czasach, kiedy nie umiano wlasnie ani ogolnych robic
definicyi, ani usprawiedliwiac przyjt;]tego porzf);dku. MniemaJl1, ze
dzisiaj latwo si'3 jest przelwnac 0 icll powierzchownosci 1). 00 do
definicyi takowe 81), w naszym czasie bezwzgl(;!dnie potrzebnemi, gdy
wlasnie uo wynalezienia i oznaczenia ogolnych samych zasad dlj,zymy; co do porzlj,dku zas uznallem jest, ze takowy jest duszlj" ozywiajltclj, wszelki utwor Indzki, coz dopiero prawo st;mowione, ktore
z zycia narodn powinno powstawac, i zwracac sit;] na drogt;] zycia?
W prawie zatem stanowionem wszystko do zycia powinl1o byc zastosowane. W jakim porzf);dku rozwijajlj, sit;] w spoleczenstwie pojt;]cia
praVi'lle, w takim takze powinllY byc wylozone w kodeksie. Kodeks
jest zlderciadlem zycia prawnego narodu.

1) Sl1 pisarzc znakomici, ktorzy uznajl\ potrzeb" nkfadn syst8ll1atycznego
w kodeksach. Jeden z pomif(dzy nich Lassaulx w dziele I11troductiol1 a l'etude du
Code NapoU.ol1. Paryz 1812 p. 10.) mawi: O'apres ces principes toute loi bien redigee seLl necessairement Rystematique, c'est .~\ dire, que llleme en etablissant des
isoiees, elle s'ecal'tera Ie moins Jlossible de I'ordre dans lequel e1les devl'aient
etl'C <'x:posGes, s'ii s'agissait de les faires deriver, comme conseqnences neces'aires, de
certains pl'incipes genel'aux:.
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J ednak pomimo tego wszystkiego uklad prawa stanowionego
musi sil) w l1iejednej rzeczy 1'oznie od ukladu l1aukowego. Roznica
ta jest zupelnie usprawiedliwiol1ij,. W nauce prawa wychodZI) z 0derwanego pojl)cia czlowieka i uwazam, jak czlowiek takowy wchodzi w stosunki z fa mili ij" nastl)pnic dopiero w towarzystwo polityczne. PrzeciWllie prawa stanowione, nie znajij, wrasciwie czlowieka
samego przez sil) uwazanego, ale znajq, tylko czlowieka jako obywatela, jako wychodzij,cego juz z lona pewnej familii i znajelujij,cego
sil) zarazem w towarzystwie. Stij,d wynikae zdaje sil) konieczna przyczyna, ktora wymaga, aby na czele prawa stanowionego zalatwiollij,
byla rzecz 0 familijnym i obywatelflkim stanie czlowieka 1).
N astl)pllej cZl)sci przeelmiotem powinno bye prawo wlasnosci.
N apis francuski wksil)dze clrugiej: des biens et des differentes modifications de la propriete zdaniem mojem jest niewlasciwy. Wprawelzie ksil)ga clruga obejmuje w sobie tytul 0 podzialach rzeczy, jeclnak tytul ten jest tylko, wstl)pnym, przygotowawczym, saml1 trese
ksil)gi stanowi prawo wrasnosci. Alisci tytul ten i z tego jeszcze
wzgll)clu jest lliestosowny, iz uzywa wyrar,enia mod£fications 2). W ksil)clze clrngiej mowi si\:) 0 wlasnoiSci i 0 jej ograniczeniach, albowiem
sluzebnosci wystl:)pujl1 w formie ograniczen istniejij,cego prawa \\lasn08ci 3)0 Polegajl1 istotnie na wyIij,czeniu pewnych praw z wlasnosci, choe przez wyll1czenie takowe wlasnose nie zostanie zniesiol1!:):,
a zatem Ii tylko ograniczon~. Lecz co najwazuiejO'za, tytnl nie wspomina 0 sposobach llabycia wlasnosci. Otoz jest punkt, w ktorym
uklacl kocleksn przeclsta wia llaj wil:)cej sprzecznosci. Skoro sil) mowi
o wlasl1osci, potrzeba kOl1iecznie wspomniee 0 sposobach nabyw<lnia

') 1J i"a1'ze usprawiedli\\'iajqcy porzqdek kodeksu frallouskiego, mianowioie zamieszozenie materyi 0 osohaoh w ksi~rlze pierwszej powo1ujq 8i'1 na fl'. 2 D. de statu ltomil1. gdzie powiedziano: 01Jtrte jus personarum causa C01iStitUtU111 est. Jakoz
w istocie z tego stanowiska zapatrujqc 8i'1 na systelllat praw cywilnych, wypada naprzod mowi6 0 samych osabaob, dla kto1'ych sfl prawa postanowione" nast~pnie 0 prawach, ktore sfI dla tychze osob postallolYione. Tou71ier mowi (Le droit civil fra11j:ais T. !, p. 133:) Il est naturel de s'ocouper d'abord des personnes pour lesquelles
les lois ant ete faites. II importerait assez peu de connaitro les lois si on ne oonnaissait les personnes pour qui elles sout etahlies. Parum est e11im jus Hosse si
personae quarulli causa cOl1stitutU11Z est igl1OreHtur. § 12 lust. de jul'. l1atur.
2) Pisarzem, ktory wogole usprawiedliwia porzqdek kodeksu i zhija poczynione zarzuty, jest juz wyzej pawo1auy Lassaulx I. c. p. 105 sqq. Pi~kne uwagi mianOlYioi8 wzgl'1dnie ksi\gi pierwszej podaje takze Bauer, Beitriige zu)' Cltarakterisifk
tmd Critik des Code Napolemt. Erste Abtlt. p. 22l.
"J SY8temat ksiE(gi drugiej wogole wyklada: Expose des motifs du titre de la
distinctiol1 des biel1s par le conseille1~ d'etat Treilhard.
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dokami, jak widoki prawodawcow frallCUskich, kt6rych wyrok jakkolwiek bujlle przeIatuj~cy przestwory, cz©sto jednak zaciesniony byl
s~czuplemi granicami dawnej praktyki s~dowej i zle kierowanej naukl prawa. Wszakzez zmiana ta systematu oddawna jest juz przyj©t~ w ukladach naukowych kodeksu francuskiego. Znajduje si~ u
To%lliel/'a, u Zachariaego i il1l1ych, Ze zmian1J, atoli t1J, ogolnl:); powinnaby bye takze i ta jeszcze uczYlliolla zmiana szczegolna, to jest,
~rzy wyliczeniu sposobow nabycia wlasnosci, nalezaloby wspomniee
1 de praescriptione adquisitiva.
Prawdziwie jest rzeczlj, trudn1J, w uldadzie porz~elnym prawa znalese miejsce stosowne ella przeelawnienia. Zelaje si© bye wlasciw1J, l'zecz1J, mowie 0 przedawnieniu tak jak
prawo austryackie i francuskie uczynilo na koncu ella tego, ze przed~wnienie jest srodkiem l1iejako umorzenia wszelkich praw; jesli
Wl©C ealy system at kodeksu l1a wskazaniu sposobow l1abycia rzeczy
pol ega, traktat 0 przedawnieniu na koncu zamieszczony wskazvwae
ma niejako granice, do kt6rych nabycia te dochodz~. Lecz s'koro
plan calego systematu zmieniony zostanie, skoro takowy polegae b©dzie raczej na wskazaniu praw sluz1J,cych osobie w roznych jej stosnnkaeh, i stosunki takowe podlug wzgl©dnej ich waznosci uporz1J,dkowane zostan1J" w6wczas miejsce dot~d przeznaczone dla przedawniGlli.a b©dzie musialo bye zmienione. W takim atoli razie bylbym
zclallla, ze powinnyby bye oddzielone gatunki przedawnienia, to jest
tali: nazwana praescriptio aquisitiva i exlinciiva. Pierwsza zajlj,e powinna miejsce mi©dzy sposobami l1abycia wlasnosci, druga mi©dzy
srodkami rozwi1J,zania zobowi~zan. Jakkolwiek albowiem zachodzi
wewn©trzne powinowaetwo mi©dzy dwoma temi rodzajami przeclawl1iell, j eelnak i r6znii), si © takze stanowczo nie tylko pod wzgl©elem
skutku ale i pod wzgl©dem warunk6w do spelnienia ieh potrzebnych. Rozdzial ten tem stosowniej b©dzie wowezas elokonany, jesli
uznamy potrzeb© utworzenia osobnego tytulu 0 posiadaniu. Sam
kodeks francuski uznal potrzeb© wspominania w roznyeh miejscach
o przeelawnieniu, choe na koncu dopiero teory© jego wyklada. I tak
mowi 0 nim przy sluzebnosci, wspomina i wart. 712 mi©dzy sposobami nabycia wlasnosci.
Same zas sposoby nabycia wlasl10sci powinnyby bye tak uporZ1J,dkowane: naprz6d wyliczye wypada wszystkie gatunki przybycia
w seislem znaczeniu; nast©pnie \yszystkie gatunki okupaeyi, jakto,
znalezienie rzeczy, odkrycie skarbu, polowanie, lowienie; potem spo.
soby przeksztalcenia czyli specyfikacyi; wreszcie przedawnienie 1).
1)

MaZZ;ville w A11alyse raisonnee etc. robi takZe uwagi nad systematem ko-
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Porz1J,dek ten jest bardzo naturalny. Przybycie czyli accessio w sciesnionem uzyciu tego wyrazu, dokonywa si© bez przylozenia dzialania czlowieka; kto jest wlascicielem rzeczy g16wllej, ella tego staje
si© wlascicielem i aecesorium, ze takowe li),czy si© z rzeczlj, glown1J,.
,y okupacyi potrzeba juz dziaiauia osoby, ale polegajf);cego na prostem tylko uzyciu sil jego fizycznych przez podci1J,gnienie rzeczy pod
wladz©. Wi§cej skomplikowana jest specificatio, tu potrzeba tak
dzialae na przedmiot, ktory sil) nabywa, aby robota lozona na jego
przeksztalcellie w ustanowieniu wartosci tegoz przewazala pierwotll1J,
wartosc.
wo\rczas szanuje rodzaj pracy naszej wzgl©clnie niego uzytej i zapewnia korzysci z niego wyplywaji),ce dla nasi).
najwi§cej SkOlllplikowanYlll sposobem nabycia jest przedawnicllie. Tu nietylko potrzebne jest dzialanie ze strony naby'
waj1J;cego, ale zarazem zaniedbanie dzialania ze strollY dawnego WhLseiciela. Kto zwiij;zek ten wewn©trzuy uzna. ten zniewolonym bl)dzie zarzucic systelllat francuski. W kaidym przynajmniej razie wypada usul1lj,e nielad, jaki panuje w kodeksie w materyi 0 accesyi,
gdzie wyraz ten jest wzi©ty w najrozleglejszem znaczel1iu.
Juz wspomnianem powyzej zostalo posiaaanie, mys1 tam rzucon~ wypada blizej rozwinfj;e.
Do rz©du uchybien w systemacie kodeksu liez© opuszczenie zupelne posesyi, jako oclelzielnego, wlasciwego
stosunku prawa. Znajduj1J, si© w kodeksie i w procedurze szczegolne wzmianki 0 posiadanin. Prawa pruskie i austryackie m6wi1J,
osobno 0 posiadaniu przed tytulem 0 wlasnosci. Jakoz w pomysli niew1J,tpliwie posiadanie uprzedza nabycie i ustanowienie wlasnosci. Wreszcie wlasnosc jest posiadaniem, ale posiaclanielll
podniesiollem do wyzszej pot©gi. Dlatego wyobrazel1ie wlasnosci
sklada si© takze i z wyobrazenia posiadania. Opuszczenie posiadania jako oddzielnego stosunku prawnego, wynikn©lo z zastosowania

deksu. Twierdzi on, ze wlasciwie przodmiotem kodeksu jest tylko wskazanio
sroclk6w nabycia 1vl:asnosci. Sta;d "'Ynikna;l zarzut, iz \y ksi'ldze pierwszej wiele niew{asci wycb materyi zamieszczonych zostalo.-Toz same stanowisko zapatrywania bylo
niejako wlasciwe i P. Locre; on utrzymuje, ze blizej zastanawiaja;o siE( nad przedmiotami kodeksu, materya; jego jedYlla; jest wlasnosc, Esprit du Code T. I, p.
()(). Nall obydwoma temi zdaniami trafllie zastanawia si'l Lassaulx l. c. p. 115,
i wykazuje, jak dalece do jednostronnycb widok6w wzglE/dnie systemalu prawodawstwa cywilnego mogloby doprowadzie.
1) 1fysli tutaj wskazane wypaclalo by tylko dokladniej rozw illa;e, a mniemam, iz
prawodawca nie zostawalby w slllutnej koniecznosci odworania sit,; talc jest kodel;:s francuski do equite l1aturelle (art. 5()5). Przynajmniej powinno byio prawo wskazae scislc granice, w kt6rycb zawart'l bye powinna dowolnosc s!ldziego.
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I3krupulatnego porz~clku In8tytllcyi. Sami atoli Rzymianie w Pandektach mowi~ przy wlasl10sci W osobnym tytnle 0 posiadanill. Posiaclanie zreszt~ tworzy osobl1Y stosunek prawny, z ktorego wlasciwe
wynikaj~ skutki. Polega liadto, co wi~ksza, w nstanowieniu mt wlasciwych zupell1ie sobie wanmkach: te wi©c warunki potrzeba koniecznie W osobnem miejscu wskazac, tak jak warunki nabycia wlasnosc1. Moznaby wprawclzie powieclziec, iz posiadanie w ogolnem
zllaczeniu jest zawsze tylko przemijaj1l,cYll1 stosnnkiell1, ella tego ze
doprowaclza powoli do wlasnosci, albo przez wlasnose absorbowanell1
zORtaje. Taki byl pewllo. i widok prawodawcow francuskich, leez
jesli z tego sposobu uwazania wyehodzic b~dziemy, wypadnie nam
i zobowii/:zania uwazac za cos przemijaji/:cego, przynajll1niej zobowi~
zania maji!:ce na celu ustalenie wlasnosci, i mowic 0 kupnie i sprzedazy nie w osobnyll1 tytule, ale w tytnle 0 nabywaniu wlasnosci.
Opuszczall1Y ksi©g© drng~ i zwracall1Y oezy nasze na porz~dek
ksi~gi trzeciej 1). Tu uclerza nas glownie to, ze spadki s~ zall1ieszczone przed zobowii/:zaniall1i. Juz poprzednio wykazanem zostalo,
jak w czasach nowszych dopiero odgadl1i©tem zostalo miejsce sto80wne, ktore spadki W ogolnym systemacie prawa prywatnego zajmowac powinny. Prawodawea dzisiaj tworzi/:cy kodeks, nie powinienby lekcewazyc tej nowej na polu naukowem uczynionej zdobyczy i woli/: j~ swoji/: u8wi©cic. Wszakzez to jedYlli/: jest nagrodi/: i
zaslugf), dla nanki prawa, to nawet wYli/:cznie jej prawdziw~ godnosc
stano wi, ze zasady przez niq, na drodze rozumowania wydobyte
i gruntownie z potrzebami spoleczellstwa porownane, zamieniaj~ si©
nast©pnie w prawa wladl1~ce losami tegoz spoleczenstwa. Co teorya uswi~cona powag~ czasu uzna za stosowne, prawodawcy nie mog~ odrzucac. Wreszcie potrzeba zmiany systematu kodeksu co do
zamieszczenia materyi 0 spadkach, jest oczywistq,. J edynie tylko
wskutek tej zmiany zostallie spadek uwolniony od nwazania ublizaji/:cego jego znaczeniu, jakohy nie byl niczem innem, jak tylko srodkiem nabycia wlasl1osci. W Rzymie mogi ten system at podobac si~
zwlaszcza, gdy spadki testamentowe uwazane byly za glowne, a spadId beztestamentowe za podrz©dne. W calej historyi spadkow rzymskich przebijajfl,cem si~ Hem si/: owe slowa powazne XII Tablic: uti lef[assit, ita jus esto. U narodow germanskich, mianowicie u Fral1-

kow, a nast©pnie \'ie Francyi, nadano pienvszeIlstwo spadkowi beztestamentowemll. Hegufi/: prawa frallcuskiego bylo: Ie 111 0 rt saisit
Ie vif. Sporz<),dzanie testamentow bylo nawet w niektorych zwycza·
zabronionem. Spadek uznany tym sposobem zostal wlasciwie
za akt, za pomocl1 ktorego dziedzice obejmujq, uzycie tego, co im
wlaseiwie za zycia juz glow)' familii SluZy. Nie jest wi©c teraz spadek tylko prostem nabyciem wlasllosci rzeczy zupe1nie obcej.
W nlozeniu samej teoryi spadku, bardzo wlasci wie kodeks na
czele mowi 0 spadku beztestamentowym, a nast~pnie dopiero 0 testamentach i spadkaeh testamentowych. W przyj©ciu tego porz~d
ku widac wplyw przemagaji/:cy poj~c dawn ego prawa zwyczajowego.
Dlaczego jedl1ak testamenty zostaly spojol1e z darowiznami
mi©dzy iyjqcemi, nie umiem sobie dostatecznie wytlomaczyc. Niejaka wspolnosc przepisow, zachodzi/:ca mi©dzy darowiznami a testamentam!, nie powinna byla do tego upowaznic, zwlaszcza iz zasady
ogolne jednych i drugich ro;i;nii/: sil). Ze kodeks zamierzyl byl sobie ograniczyc wo1n08c dysponowania za pomoci/: darowizn, tak jak
wolnosc uszczuplania w testamencie praw dzieci, st~d nie wyplywa
jeszcze, aby darowizny i testamentowy spadek jedn© calosc skladaDarowizny nalezi/: z natury swojej do materyi 0 zobowi~zaniach,
stanowi~ one zobowi~zania tal>: zwane jednostronl1e.
Tworz~ pewne
obowi~zki mi©dzy dal'ujl),cYll1 i obdarowanym, jeszcze zYJi/:cemi, przeciwnie z testamel1tu zobowii/:zania podobne bynajmniej nie wyplywaRzecz 0 testamentach bezwzgl~dnie nalezy do wykladn teoryi
VV teoryi tej spadek beztestamentowy czyli prawny zajmowac musi pierwsze miejsce, drugie powinno byc zostawione spadleom testamentowym.
Przed spadkami atoli umiescic wypada zasady 0 zobowi~za
niach. Kodeks bardzo stosownie zasady ogolne zobowi~zall w jednym pol:q,czyl tytule, jeszcze atoli stosowniej kodeksu llaszego ksil)ga pierwsza obj\)la w sobie rzecz 0 stosunkach maji/:tkowych mi~dzy
malzonkami, ktor~ kodeks, mianowicie, przyjmuji/:c za zasad© wspolnose cloll1niemal1i/:, nie powinien byl z teory!!: prostych zo bowi~zan
Stosunki maji/:tkowe ll1i©dzy malzonkami zawisly od sposobu pojmowania malz811stwa, nalez~ wi©c z natury swej do tej samej
co malz811stwa grnpy.
Co si© dotyczy szczegolnych zobowi~zan moznaby w wykladzie
ich isc drogi/: wskazani/: przez Kanta jako najnaturalniejsz~ 1). Pierw-

1) Malleville ze wzgltldu na ksitlg~ trzeci~ robi uwag~ t~, iz nicr6wnie wi~k
sz~ jest co do obj~tosci w pOl'ownaniu ksi~g dwoch pierwszych. Jectnak sam nie wy~
jasnia srodk6w, za pomoo~ Jdor;yoh moznaby sill l)yro uchroni6 od tej dysproporoyl
podziaru. Lassaulx L c. p. 110 dysproporcYil ttl usprawiedliwia.

1) Trafn8 uwagi nad t~ CZllsci~ systematu pra\'1'a cywilnego rozwija Ga11s 1.
c. p. 225 sqq.
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sze miejsce nalezy si~ zobowiq,zaniom dwu3trolluym, drugie jedllostronnym, trzecie umowom wzmacniaj~cym tylko i utwierdzaj'lcym
pierwsze. Porz~dek ten jest niemal zachowany IV kodeksie fral1euskim.
Gdyby tytul 18 0 przywilejach i hypotekaeh nie tworzyl osobnego prawa, wypadaloby jeszcze coskolwiek i 0 nim wspomniee.
Wprawdzie prawo hypoteczne z roku 1818 ma bye uwazane za
wst~puj~ce niejako w miejsce tytulu 18, jednak zelaje sj~, iz prawodawey zamiarem istotnym byIo wylq,czyc go zupelnie z 0 br~bu prawa cywilnego. Prav\,o hypoteczlle z natury swojej stanowi odl'~bn~
calosc; zadaniem jego jest zabezpieczac prawa te, kt6re kodeks cywilny OZllacza i jI/}skazuje. Po ez~sci taka sama jest natura akt6w
stanu cywilnego, wlasciwie jednak zapisauie do akt cywilnych t1VOrzy stan.
S~dz~, ze kilka tych ogolnych uwag udzielonych wzgl~dnie systematu kodeksu przekonalo nas, ze s~ pewne jeszcze w prawodawstwie tem niedostateczl1osci, ktOre rozwini~ta dokladniej nauka prawa dozwala !lam odkryc 1). Nie trudn~ by moze rzecz~ bylo, post~
puj~c na tej drodze badania, dojsc do wynalezienia inllych jeszcze
zboczell. Oh~c przekonania si§ 0 nich nie uwazajl11Y za proste d~
zenie do cheipliwosci, raczej dzi~kujemy wyksztal:collej nauce prawa,
iz nas czyni zdolnemi do podobnych poszukiwan.
Mniemal11 nawet, zc tylko przez podobne cz~stkowe prace naukowe poznamy i ducha prawa, ktore dotq,d obowi~zuje, i wlasue narodowe potrzeby. Nie powinno nas od pracy odstraszac przekonanie, ze ktos inny, inne moze zdanie objawi jak nasze, musimy albowiem bye tyle naukowego uksztalcenia 8wiadomi, iz zaden przedmiot moze bye tylko przez najroznoroclniejsze uwagi wyczerpni~ty.
Non cnique hOl11ini contingit adire Oorinthum. Owszem pragniemy,
aby kazda praca nasza data pow6cl do najliczniejszych, najrozmaitszych rozbior6w i uwag. Tylko scieranie si~ zclan jest zycie naukowe, tylko przez r6z11orodny rozbi6r ksztalc~ si~ poj~cia og61ne. Najl1ieszcz~sliwszy jest stan nauk tam, gclzie wydana na swiat praca
naukowa w tym dnin obumiera, w ktorym swiatlo dzienne ujrzala.

') Ktooy pragll,\l pozna6 blizcj dueha systematu praw germanskich, tego odsylam do wyoornych LIVIng Philipsa, Grul~dsatze des gemeil1el1 deutschel1 Privatreehts, Berlitt 182U. rr. I, p. 11. Tu wy1ozone 8,\ powody, dla czego autor porzuea klassyfikacy\ nlymsk,\.

NiektorB uwa[i nad historya nauki ]Jrawa 1),
( 1830).

Rok jnz l11ija jak w tem samem plsmle powazylem si§ slow
kilka wyrzec, clotyczq,cych tego samego niemal przedmiotu, ktory
dzisiaj nieco obszerniej rozebrae zamyslam. Wywoluje mnie tak
wczesnie w ten sam zaw6d rozprawa godnego wsp6lpracownika naszego, umieszczona w zeszycie zeszlomiesit;cznym 2). W tak porywczej odpowiedzi dostrzeg~ zwolennicy nauki prawa, ze postae dawna
rzeczy zmienia si~, J U2; dzisiaj nie lliknij: prace naukowe w toni zapomnienia, jak niewiele lat wstecz rachuj~c. Kazda znajduje sw6j
zakres czytelnikow, anawet co najwazniejsza, nie jeden pomysl dae
moze pochop do szczeg610wych rozmyslall. Tak zawiij:zuje si~ pewi en rodzaj otwartej dyskusyi, kt6ra gardzij:c widokami osobistosci,
wylij:cznie zamierza sobie nauk~ podniese i ozywie. Sij: to niezawodnie poczq;tkowe usHowania Tokuj~ce pomysln11 przyszlose. Rozlliecony raz interes rozplomieni si~ i zajmie ogniem ducha roazinne
umysly. A wtedy i my bt;ldziemy si~ mogli pochlubie, iz mamy
wlasn(j; nauk~ prawa, kt6ra z krajowego wywiij:zala si~ w~tka i miejscowq, zasilila walkij: 3).
Zamiar pisma, kt6re mi obecnie pi6ro do r&,k podaje, jest dwoi-

1) Themis Polsha XII, 157-207.
2) 00. Aug, Heylmana: IVYIVod zasad ogoZ11ych nauhi pralVa i praIVodmvstlVa. Themis Polsha VII p. 1-55.
") Pomimowolnie przypominam sobie w tern miejscu zyezenia wielu, kt6re
od czasu powstania pisma naszego krqz,\, zyezenia, kt6re usiluj,\ nas od,yi'esc od
prac oryginalnyeh i wskazuj,\ oboe pisma za eel naszej dzialalnosei, sqdz q oni ze
przez tlomaezema l:atwiejbysmy mogli dopiqc tego, co w1asnemi silami tak drogo okupic
wypada. :'IInie sil( zdaje, lie Homaezeniami a ehocby nawet klasyeznych dziel: zaden nar6cl
nie pl'zy1ozyl siE1 do wlasnego umysl:owego nkszt~lee;ia. Czas' tro·
maczeli i pOpl'aWllego pisania podhlg gramatyki juz min,\l.
Pisma Romualda Hubego.
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sty, z jednej strony usilllje opisac gatunki nauki prawa, z drugiej
skreslic sposob powstania ustaw. I jedno i drugie usiluje autor wystawic w duchu szkoly historycznej niemieckiej, ale szkoly dawniejszej, ktorej reprezentantami s~ Hugo i Savigny, szkoly, ktorfj; przed laty pi©tl1astoma widzielismy na szczycie slawy. Z jej
mysli wynikn©ly wszelkie rozumowania, a luho autor gdzieniegdzie wlasne radzi wyrzekac twierdzenia, jednak takowe raczej
za wyplyw jej zasad, jak za osobiste uwazac nalezy pomysly.
Nie jeden znajdzie z tego powodu poz~danfj; w pismie tem sposohnosc poznania ogolnych widokow szkoly historycznej niemieckiej, ho
pierwsz~ jest niew~tpliwie na ziemi naszej powolana powyzejpraca,
ktora dostatniej opisuje zasady, widoki i dfj;zenie tejze szkoly. Daleki od polemicznych wywodow, raczej pragn© ten sam przedmiot
podlug wewn©trznego odmalowac przeswiadczenia. Przywiedziona
rozprawa skresla, jak dopie1'o nadmienilismy, 1'ozne gatunki nauki
pra~va, ja chc© podac history© ich wyksztalcellia., a odkrywaj~c ich
tajniki, VI kto1'ych rozmaitosc nauld pravl'a rodzi si©,usilowae h©d©
hlizej wyjasnic prawdziwe onejze znaczenie. Nie mog© sobie zamierzac w znpelnosci przedmiot tak wazny wyczerpll~e, poprzestan© na
skresleniu ogolnych za1'Ysow. Roznose widokow moich sama przez
si© okaze si©, alaska wy sq,d moze przyzl1a, iz nie bez korzysci swie~
zo traktowany przedmiot na now6 przebiegalem. Ilosc naukowych
kombinacyj jest niezliezona, kazda w swoim zakresie ma niezaprzeezon~ wartosc, ta wszakze celniejsza, ktorej stanowisko clalej i szerzej si©ga.
,Wszelk~ nauk© uwazae nalezy jako ohjawienie umyslowego zycia narodu. Talc jak narod pojmuje swoje istnienie, jak ocenia stosunel~ zachodzq,cy mi©dzy sob~ a otaczaj1!ocym swiatem, tak ksztait,
wewn©trzna budowa, i d~zenie nauld, ktor1!o z siebie wydobywa, 1'ozmait1!o byc moze. J eSli atoli ktora z pomi©dzy nauk seisle si© wi1!oze z zyciem narodn, tedy l1iew~tpliwie nauka prawa najwi©cej z niem
spojona. KaMe tchnienie narodu, kazdy nowy ruch wywoluje zmienione mysli i potrzeh© nowych spoleczellskich form.
Ogolne to spostrzezenie,nakazuje nam uwazac 1'ozne gatunki nauki prawa w zwi~zku z zyciem narodow. Tylko odniesienie wielolicznych postaci nauki prawa do dziejow przeradzania si© ci~glego stosunkow spoleczeIlskich jest zdolne odkryc olm tajemniczll: naszej
nauki rozmaitose. Kto ocenia odmienne systematy nauki prawa, nie
wchodz1!oc w zrodlo, z kto1'ego pocz~tek swoj wiod1!o, latwo pogr1!ozyc
si© moze w ahstrakcye, jeszcze latwiej popase w falszywe oceniallie
widokow, kto1'e wychodz~ z torn raz ubitej drogi. Sklonny do po-

chwal lub gromi1!ocej nagany, uwazac h©dzie nankowe systematy za
twor czasowy indywiduow, nie za ohjawienie koniecznych potrzeb
zvcia spoleczenskiego. :tatwo wtedy czas post©puj1!ocy olhrzymiemi
k~'okami minie go, 110we okolo niego przejdzie pokolenie wznioslejszemi ozvwione uczuciami, a on w stanowisku dawnem nieruchomy,
obumier~~cy pozostanie. My szczegolniej l~kajm.y si©, t~j jednostronnosci w ;danin, tej zgubnej w ksztalcemu 0pleszaloscl. Mamy
rozpoczt),c nowy w naukowem uksztalc~l:i~ zawod, ch.wy~ajl11Yz wi©c
zycie umyslowe w ealej pelnosci, rozvVlJaJmy wszYRtkle Jego wladze,
tylko wszechstronne nwazanie wyrwac llas zdolne z dotychczasowego odr~tvl'ienia.
. . . . . ,. , T . . ] . . .
_
Dueh czasu naszego Jest wzmosly, plzeb18glIsm) JUz dlUgl sze
reg znpelnie spl'zecznych poj©c; wszakze poj~cia te ~ie ~~ ~gubione:
Co raz w dziejach narodow mialo znaczeme, to me mkme, raczeJ
staje si© uzytecznym materyalem, ktory w sklad wcho.dzi wyzszego
stopnia pozniejszego uksztalcenia. Historya przedstawla. nam pod
tvm wzgl©dem, pewien szereg poj©c, ktore si© cz~stkowo Jednostronl;ie ksztaicfj;, potem zw~tlone upadajl1 w znaczeniu dla tego tylko,
utwoI'zye do nowszyeh, gruntowniejszych sledzell pole i ahy
wplynfj;c w· zakres pelniejszego zycia. Tak si© dzieje i z nallk~ prawa. Liczne slj, jej postaci historyczne, jedne z nich stracily na
dawn em znaczeniu, ale wszystkie llawzajem potrzehne do wykwitnienia ohecnego stann nauki prawa. J akoz stan nauki prawa dzisiejszy wlaSllie dla tego wytw0l'l1iej8zym nazwany bye moze, iz zagruntowal
ua ealem wczesniej szem uksztalceniu i umial pol1!oczye
wszelkie rozllorodne mysli. Chc1!oC t© jego wznioslose pojl1c, nalezy
koniecznie sledzie jego rod i stopniowe rozwiniel1ie.
w Nauk© j ak1!obq,dz two1'zy pewna masa poj©c ogolnych powi1!ozanych
z sob~ organicznie. Poj©cia te zawi~zuj1!o si© przez zastanowienie nad ota.
swiatem, zastanowienie zas nie moze powstac jak tylko przez
ocll'oinienie w cluchu zastanawiaj1!ocego si© indywiduum od przedmiotu,nad
si§ zastanawia. W odroznieniu atoli takowem zawarte jest wzniesiellie si© zastanawiaj~cego Had przedmiot. Za jego posrednictwem czlowiek poclmoc umyslu podbija otaczaj1!ocy swiat, a post©puj~c od zwyci©stwa. do zwyci©stwa, nadaje coraz wi©ksz~ swobod© i wolnosc umyslowi swemu. Rozwijanie nank swiadczy 0 post©pie wyswohadzania
si© ducha z pod przemocy zewn©trznych wplywow. Stopniowe to
wyswobadzanie jest hezwzgl©dnym warunkiem nmiej©tnego wyksztalcenia. Lecz nie nalezy w tym j ednostronnym kierunku zadaleko post©powae. Jak z jednej strony wyswobadzanie prowadzi do poj©c
z indywidualnosci wywiedzionych, do poj©e wolnych, nieskr©powanych
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otaczajl1cemi stosunkami, cil1g1e odzywiajl1cych sil;), tak podobnie
i z drugiej strony poj I;)eia te stac sil;) mogl1 \vreszcie oderwanemi pojl;)ciami, zadnego z rzeczywistosci~ i z zyciem zwi~zku niemaj~cemi.
Ta jednostrollllosc musi bye przezwycil;)ZOlll1. W naukowell1 wil;)c uksztaicelliu koniecznie nadchodzi chwila poddania sil;) tych swobodllych i WOlllych pojl;)c pod moc wplywu swiata zewlll;)trznego. W6wczas llankowe ukszta1cenie stac sil;) moze dokladnell1, albowiem pocZYllac sil;) bl;)dzie w swobodzie umyslu a zagruntuje na przetrawieniu calej l'zeczywistosei, nie bl;)dzie mu zbywac i na zywioiach swobody zycia indywidualnego i na bezwzgll;)dnej konieczllosci objawiajl1cej sil;) w zyciu spoleczel1skiem 1).
Kto z tego stanowiska pojmowac bl;)dzie naukl;) prawa, dostrzeie, iz koleje jej sf!, seisle powilj;zane z ksztalceniem sil;) samych praw.
Prawa sl1 wyrazem wolnosci, wolnosci zas z1'6dlo w umysIowej swobodzie; im wil;)cej zatem umysl rozwijac sil;) bl;)dzie, tem wil;)cej ksztalci6 si~ bl;)d~ i umaclliac stosullki WOlllOSei zeWlll;)trznej. M~drose
i prawa z jednego wiod~ poczlj;tku sw6j r6d.
Dzieje swiata pozostanl1 najdokladniejsz~ ksil;)g~ nauki. W nich
skiada czIowiek trese wszystkich swych mysli, uczue, w llich zawiera
tresc swych dzialan. Czego pamil;)ci naszej wieki uplynione nie pozazdroscily, nie moze bye tylko czcz~ fantaz}'11 lub utworem marzenia;
zylo i stanowilo zycie calyeh narod6w. Ta wlasnie historya uczy
nas, iz pojmowanie zr6del i powstania prawa bylo i bye musialo
bal'dzo rozmaitem. Czlowiek zyj~cy pod ustawami, do wykonania
ich koniecznoscii1J porz~dku zewnc;trznego zniewolony, zreszt~ uwazajl1cy stosunki go otaczaj~ce za tw6r wyzszej wladzy, twierdzic bl;)dzie, iz stosunki prawne mil;)dzy ludzmi tworem sil; wyzszej wladzy
prawodawczej. Takie przeswiadczenie 0 poczil;tku stosunk6w prawnych mialy ludy starozytne wschodu, niemuiej pierwiastkowi miesz-

1) Maj'lc to to wszystko na uwadze, czy mozna si'l zgodzie z autorem poworanej rozprawy (13. 15), iz nakoniec tnnogosc praw przestaje bye wiadomosci'l carego
narodu i przechodzi do siamt pra;vnik61V, lecz 00 wi'lksza, czy mozna si~ zgodzie na
to, jakohy podohny stan nauki prawa przyczynial si~ do jej wytwornosci (prawo
w ich r'lku odhywa tryb 1Vzrostli i roz1Vi%ittcia sif umiej~tnego). J alJym sqc1zir, ze
stan podobny prawa jest najniedoIElzniejszy, gdy nar6d straci przeswiadczenie 0 pI'awie. Wtenczas nauka zamieni siEl na Hattd1Verk, jak jq Hugo nazywa, i b'ldzie tak
malo praktycznn" jak jest dzisiejsza nauka prawa w Niemczech. Wlasnie w Niemczech upowszechnilo sifl nllliemanie, ze chcqc bye praktykiem, nalezy wprz6cly to
zapomniee, co si(;; na uniwel'sytecie uczylo. Czuje to i wyrzuca szkole niemieckiej
Welcker. Die UnivC1'sal,ulld die juristisch'poliHscke EHcyklopaedie. Stut,l{art 1829
p. 120.
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kancy Grecyi. Ludy wschodu uwazaly porz~dek prawny jako postanovl'ienie nieodzowne bog6w, ustawy czcHy jako wyroki boskiej ll1~
drosci 1). 1m wil;)cej swiat oddalal sil;) od pierwiastkowego zr6dla
pojl;)C, a z oddaleniem tem mijal urok teokratycznych wyobrazen,
miejsce boskich prawodawc6w zacz~li tez powoli zajll10wac slawieni
mq,drosci~ ludzie. Takiemi byli owi greccy m§drcy, w gronie kt6rych mieszczono pierwszych prawodawc6w. POl'zl1dek prawny uwazany byl z tego powodu jako ustanowienie ludzi szczeg6ln~ m~dro
sci~ i wsparciell1 bog6w zaszczyconych 2). Zmiana ta w wyobrazeuiach, z jednej strony swiadczyla 0 upadku wznioslejszych uczuc,
z drugiej byla zwiastunlq wyswobadzania si§ stosunk6w prawnych
z pod wplywu wyobrazen teokratycznych. Czlowiek sobie sall1emu
odtl1d poruczony zostal, sam mial budowae, sam zbudowane gll1achy
vVil;tlych r~k burzye i po grm:ach wlasnego zniszczenia postl;)powae
do wyksztalcenia indywidualnego. Inaczej zapatruje sil;) na stosunki prawne i ich pocz~tek ten czlowiek, kt6rego nie otaczaj~ ustawy
wyzszf1J nswIl;)cone 1110C~. On dostrzeze, ze 1101'1111;) w rozstrzyganiu
zdarzahcych si§ spor6w stano wi dawny zwyczaj albo swieza potrzeba, on tez powie, iz zr6dlem stosunk6w prawnych s~ zwyczaje, zwyczaje, kt6re maj~ za sobq, powag~ czasu i opinil;) uzytecznosci powszechnej. Nie b§dzie cziowiek taki uwazal prawa, kt6re mu sluzil;
za skutek woli wyzszej) ale za przymiot, kt6ry sobie l1iewidomym
sposobem przyswoil, za wsp61n~ zdobycz, z potrzeby wzajemnej
spoleczeiistwo skladaj~cych indywidu6w, wynikajfj:q. Taki
pojmowania zr6dia stosunk6w prawnych nie by} juz obcy
Hzymianom, szczeg61niej atoli wypiell;)gnowaly go nowe narody EuroPY odrodzonej 0). Germanowie i Slawianie uczuli i uznali tl;) powag§ zwyczaj6w. Nowe to poj§cie bylo dowodem wil;)kszej dojrzalosci
czlowieka. Gll;)bokie byly do niego przywi~zane uczucia. Czlowiek
znaczenie zwyczaju dla tego, iz w zwyczaju uwazal objawienie si§ JlUlasnych okofo swego dobra potrzeh, nie mniej, iz sam

1) Michaelis Nlosaisc1tes Recht. 1775. T. L p. 21G. Sedzi~wie sa llwazani za 0soby s\yiQte. Y. llIojzesz L 17, 19, 27, Dokradnie wyja§nia przed~iot ten Welcker w dziele: Die letztc11 Grtil1de VOlt Recht, Staat ul1d St1'aje, 1813.
2) Takim prawodawcq byl i Xuma podlug wyraznego swiadectwa Liwiusza.
") Hzymianie czcili zwyczaj jako zr6dlo praw, lecz podrzQdne zawsze przeznaczali lUU miejsce nllQdzy innemi zr6dlami. 0 tem przekonywa fl'. 32, 33, 40. D.
de legibus. Julianns m6wi: de quibus causis scriptis legibus non utimur, id custodio
ri oportet, quod morihus et cousuetudine introductum est; wiQc leges scriptae maj'1;
pierwsze miejsce.
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sobie przyznawal moinosc zaradzania tymie potrzebom. Zwyczaje
prawne tam tylko wyksztalcie i ustalie sil? mog~, gdzie czlowiek
czuje, ie mu slui~ pewne z samego przyrodzenia sporeczellskie swobody. Nie potrzebuje wtedy swobody podobne uzyskae z r~k wladzy wyiszej. sam przez sil? posiada je, i tylko stopniowo z czasem
rozwija i us tala. St~d to wyniklwlo, ie zwyczaj w stosunkach
Emopy nowszej uznany zostal za zrodlo praw i powinnosci wzajemnych. Przyszla mu w pomoc i religia chrzescijallska, ktora pierwsza uznala osobist~ wartose czlowieka bez wzgll?du na stosunki,
w ktorych iyje albo na okolicznosci, ktore go otaczaczaj~ 1). Lecz
do zwyczaju przywi~zuje tylko czlowieka uczucie, a uczucie trwa
w pierwotnej czystosci tak dIugo, dopok~d wladza pojmowania Hie
wyksztalci si§. Wtedy pojl?cie opanowywa zwyczaj i oslabia jego
powag§. Czlowiek postl?puje 0 krok dalej w swojem uksztalceniu,
a im wil?cej w nim dojrzewa moc zastanowienia i kombinacyi ogolnych, tem siIniej przejmuje sil? tq, mysl~, iz sam dla siebie byemoie prawodawc~, ie w kaidej ch wili i w kaidym momencie znalese
moie w duchu swym obfite do urz~dzenia prawnego sHy. Tak uznaje czlowiek. ie prawodawstwa zrodlem jest rozum. Ten sposob zapatrywania stworzy1 obrady publiczne nad ustawami, on zrodzil tyle
wytwornych pomnikow nowszego prawodawstwa. Z1'od1em wil?(; praw
naprzod wola bogow. potem wola i m1),drosc milowanych od bogow
ludzi, potem zwyczaj i obyczaj ludzki, jeszcze pozniej rozum nad
zwyczajem panujq,cy. Ktoby temu zaprzeczal, niech wejrzy w tajniki historyi rodu ludzkiego; ona, odkrywajac mu postl?P wyswobodzenia si§ czlowieka, dozwoli poznae tajniki, z ktorych prawa ludzkie
pocz~tek sw6j wiod~.
Jakie wil?c s~ karlowate wyobraienia tych,
ktorzy, holduj~c zaciesnionym widokom ubieglej przeszlosci, oiq,gle
dzis jeszcze powtarzaj~, ii jedynem i wyl~cznem zr6dlem praw ludz-

Idch jest zwyczaj! Szkola historyczna niemiecka, wbrew historyi,
do sytu znudzila juz swiat apologiami zwyczaju 1).
IN tYll1 ci~gu pojl?e 0 zrodlach prawodawstwa widae jawnie
OW stosnnek rozll1aity, VI' jakill1 czlowiek istnienie swe do otaczaj~
cego swiata pojmuje. Rozum jego naprzod lliedoll?zllY, potem d.aj rzewa.i~cy, w koucu dojrzaly. W epoce dziecillstwa u waia czloWlek
swiat ze\vnl?trzny za cos wzgll?dnie sobie obcego, wznioslejszego;
mysl czlowieka zaledwie odwaia sil? lrwielbiae istniej~c~ w swiecie
hannoni§ 2); dopiero, gdy dojrzeje my~l, uczuwa w sobie cal~ dzielnose znac~enia, otacza si§ ;lwiatem wlasnego tworu ,,), w koucu pojmuje sam swiat zewnl?trzny i uczuwae poczyna, ie swiat i mysl
ludzka s~ objawieniem tychie samych wyrokow przedwiecznych
stworcy 4). Te s~ wieczne dzieje mysli; sq, one wspoine i nauce
nrawa.
~
Tam gdzie gmach towarzyskiego zwi~zku wzniesiony wladz1j, bogow, gdzie ustawy s~ tworem bezposl'ednim m~drosci boskiej, tam
czlowiek ~al~ sw~ naukl? moie tylko oprzec na wiadomosci tyehie
us taw. Dla tego na wschodzie niema nauki prawa, bo rozum poza
okresem samych praw boskich nie sam ani dodawae ani zmieniae
nie moze. Boja:bl praw boskich jest pocziJ,tkiern m~drosci. Idzie
tu tylko 0 nauczenie tego, co bogowie przepisali. A jesli s~ jakie
wiadomosci teoretyczne 0 prawaeh na wschodzie, tedy stanowi~ one
cz~stkg teogonii, w kt6rych opisuje natchniony wieRzcz pocz~tek 1'0du ludzkiego i pierwotnych mz~dzeu na ziemil? zstl?puj~cych bog6w 5).
Swobodniejszy nastaje pOPl?d umyslu, gdy ustawy tworzye poczynaj~ m§drcy.
Litera praw staje sil? wowczas widzialna oku

') Trafna jest przedmowa prawa Salickiego, w ktorej wskazany z\yyczaj za
zrodJ:o prawa, lecz objawiony za natclmielliem Baga. Slowa jej Sq: Gens FralYCorum
inclyta, aathors Deo condita, fortis in annis, firma pacis fbedere, profunda in consilio, corpore nobilis et inoolumis... dum adhuo teneretur barharie, inspirante Deo
inq llirens scientiae clavem, juxta mortt11t suo rum qualitate11t desiderans justitiam,
oustodiens pietatem, dictaverunt salicam legem proceres ipsins gentis. Walter Corpus juris germa%ici antiqui I, p. 1. l'\iemniej waine Sq slowa Legis Yisigothorum: lex: est aemula divinitatis, bOl~OS mores inveniens atque componens, gubernacu1= civitatis, justiciae nunciatrix:, magistra vitae, a1~i11ta totius corporis popularis.
Walter I, p. 419.

') l7bostwienie zwyozaju podni6s1 autor nasz 0 szczeb81 dalej jak inni, gdyz
;i;ycie, nanKEI, ksztalcenie, nazywa trybeJ1l; nie ]Jl'zypisuje im "ll'iEic clucha poj~cia, zaprzecza jakoby zycie, nauka i ksztalcenie by10 objawianiem pojilllljqCej si(,l mysli,
skrltkieni odwieczllego post"pn umyslu kn prawdzie, uwaza je raczej za wypadek 1Vegetacyi rodu Illdzkiego, kierowanego jakqs niewiclom'1; Sifq, ktol'q zaledwie czuje, ale
pojqC nie moze. W zwiqzku z tem stoi, ie autor rozJ.m uwaia tylko za zdol110SC.
(p. 8).
2) Filoz0fia piel'wotna grecka jest filozofi q opisujqcq. Pytagorasa zadaniem
odgadniellie muzyki sfer niebieskich. Nawet Platona idee nie siE(gajq 0 wiele dalej.
") Duch ten l'ozbratu mysli i rzeczywistosci stanowi Ho filozofi nowszej.
Juz on w filozofii scholastycznej zawarty.
4)

Zagadkt,: tfl rozwiqzac jest zadaniem filozofii naszych czasow.

Do l'z"dn ksiqg takich nalezy Mahabharaia. I Hesioda teogonia podolme
opie\\'a przedmioty. d. Platner juris et justitiae 1wtio11es ex Hesiodi et Homeri
carminibus explicatae. ]y[arb. 1823.
5)
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smiertelnika 1). Zwraca zaraz na ni~ cal~ sw~ uwag© i przez poznanie litery przyswoie sobie usiiuje przepisy praw. Powstaje st~d
exegiefyka, najdawniejsza nauka prawa, Ona wyslowienie prawa tlomaczy i do rozwijaj~cych si© stosunkow ludzkich nagina. J est ci~
gle zyjij,cym wykladem raz danej ustawy. Eksegietyk© takow~ znajdujemy w zwi~zkach 11ierwotnych Rzymu. Obejmowaly j~ w sobie
komentarze praw Numy, obejmowalo owe jus Papiriallum, obejmowaly niezawodnie tripartita Aeliusa 2). Znaczenie eksegietyki nie
jest juz wi©cej Ii tylko oparte na przyswojeniu zewn©trznem, na
wdrozeniu w pami©e i post©pki nakazu niezmielll1ego, ale jest pierwszym krokiem choe l©kliwym poznania przez liter© mysli prawa i odgadni©ciem zwi~zku tejze litery z rozwijaj~cem si© zyciem spoleczenskiem. Eksegietyka prowadzi bezwzgl©dnie do potrzeby tworzenia
formul, za ich albovl'iem posrednictwem dana ustawa ma bye stosov!'ana do czynnosci ludzkich. Formaly dopomagaj~ do rozwini©cia·
zwi~zkow prawnych, zarazem atoli uroezystoscifj: swej postaci maj~
jeszeze utrzymywac na woelzy zmiennosc stosunkow i poehopn~ do
wyswobadzania zbyt szybkiego z pod whdzy ogolnych ustaw mysl
ludzk~.
Takiemi formulami byly nkladane przez kaplanow rzymskich uroczyste do czynnosci prawnycll aryngi 3), Sij, 011e juz poli{czone z eksegietycznym wykladem Aeliusa. Wspiera je pocz~tkowo
kaplallska wladza i sall1a iell tajemnicze znaczenie rozull1ie. Oz1:owiek tymczasem w ukryciu pracuje nad w1asn~ wolnosci~ umyslow~.
Zaporfj: tej wOlllOSei sfj, wiadome mu ale niepozllane formuly. Pokonywa t© zapor©, formnl:y wychodz~ na jaw, ale w tym samym momellcie w kt6rYll1 znajomose ich staje si© wspoln~ wlasnosciij, og61u,
up ada i niszczeje icll powaga J). N astaje teraz czas, w ktorym znaczellie zewn©trzne litery i formy niknie, natomiast mysl ukryta w literze objawia si© oku ludzkiemu. Szczeg61ne usposobienie, zupelne
zagl©bienie przyswaja sobie t© ll1Ysl. Zjawiajij, si© ludzie cal~ l11~d-

') Prawa Grekow i Hzymian zGstaj'1: wystawione na miejscach publicznych.
d. :\lacipjowski Le/[um Solonis et Decemviralitt11t comparatio (Opusculomm sy1. pric
mao Yars. 1823, ]Jag. 87), Pomponius mowi 0 Decemwirach: in tabulas eboreas per8criptas
pro rostris composuerllnt, nt possent leges apertius percipi. fl'. 1, § 4,
D. T, 2.
2) Pomponiusz mowi: tripartita autun dicitur, quoniam lege duodecim tabularum praep08ita, jungitnr interpretatio, elein subtexitnr legis actio, fl'. 1, § 38, D. T, 2.
3) I'ITazne 8'1: stowa Pomponiusza: omniulll hamm et interpretandi scientia et
actiones, apud collegium pontificum Grant. fl'. L § 6, D. I, 2.
4) Znane nam Sit imiona Aeliusa i FJaviusa, wiadomo ze oni przylozyli siEl do
wyjasnienia tajemniczego znaczenia fonnul. fl'. I, § 7 D. [,2. Liwiusz toz stwierdza.
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rosci~ czasu napojeni, ei mysl

t© pojmnjq" nie\n~zil:c si~ dluzej do
j ej zewn©trzllej powagi. Takiel11i ludzmi s~ rzymscy J urisr.onsulti 1).
MajlJc oni z jednej strony przed sob~ ustawy dane, uswi©cone wyzszq, powagq" z drugiej przejmuj~ si© rozwijaj~cemi stosunkami spoieczenstwa, ktore p©dem post©puj~cej wolnosci wylamnjfj: si© z pod
szczuplego zakresn ustaw. Staj~ wi§c posrodku mi©dzy ustawall1i
i zyciem, zadaniem ich jest pogodzie ustawy z zyciem, zblizye jeduo do drugiego. Lecz zblizenie takowe nie moze bye spelnione
bez naruszenia samej ustawy, a przeciez ustawa jest jeszcze natchnieniem swi§tej m~drosci. A zatem mijajibc seisle znaczenie wyslowiell nstawy, uwazaj~ l1a jej zamiar, wynajduj~ reguly w ustawie
tajemniczo spoczywaj~ce i obok ustawy wznoszq, ogrom llowych wyrokow. zawsze jednak z odwolaniem si© do zrodla, z ktorego pocz~
tek s\~6j wiodi!:. Tak powstaje owa rzymska wzniosla, prawdziwie
zyjl1 ca dogmatyka. Polega on2. z jednej strony na tlomaczeniu ustawy przez wynalezienie jeJ mysli, z drugiej na rozwijaniu ustawy
w miar© ksztalc~cych si© zwi~zk6w spoleczellskich. Znaczenie z tego powodu JOta jest szczytlle. Igraszk~ byloby, gdybysmy JOtow
chcieli porownywac z naszemi prawnikami. Slowa prawnika rzymskiego, jego responsa byly wyroczniami, nie jak nasze zdania opiniami osnhistemi. Sluszuie moznaby JOtow rzymskich pnmiescic
w historyi kultury rodu ludzkiego mi©dzy m©dreal11i prawodawcami
grecldemi a uczonemi nowszych wiek6w prawnikami. S~ oni i prawodawcami, kt6rzy VI' zr6dle boskiej zasmakowali m~drosci i uczonemi rzeczy lud7<kich badaczami. Mogl wi©c smialo VIpian powiedziec:
jurisprudentia est divinarilwt atque httmanarum rerum 110titia, justi atque injnsti scientia; a co wi©ksza, dodaje jeszcze: merito quis
nos sacerdotes appellet, justitial11 llamque colimus et boni et aequi
notitiam profitemur 2). Mogl i Papinian bez zarumienienia wyrzec,
ze lex est commune praeceptum, virorul"lz pntdentil1A11- consulhmz 3).
Mogi wreszcie i Gajus twierdzic, ze responsa prudentum sunt sententiae eorum, quibus permissull1 est jura condere 4). Tak nauka
prawa w Rzymie byIa zarazem bezposredl1ill1 organem prawodawstwa ci[):gle z zyciem ksztalc~cego si© 5). Nie 1l10zna juz bylo w Rzymie mysli powsei~gn~c, poddawala si© wprawdzie ch§tnie pod prze-

')
2)

3)
")
')

Trafnie skresla ich wszechstronn'1: ill'1:drosc Sohlevogt.
fro 10, 1. D. 1. 1.
fl'. 1. D. I, 3.
Com. I, 7. Justynian nie smial tego powtorzy6.
Naturalnie inn'1: zUlJetnie byla nauka prawa w szkolach pozniejszych.
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wag~

raz utworzonej, niezmiennej ustawy, lecz przez tl6maczenie
oderwanej litery ustawy ciftg1e czynila kroki ku wiasnemu wysvvobodzeniu. Dla tego caiy systemat prawa rzymskiego nie przedstawia
nam wiasnie !lic wi~cej llad ci~g scislych wniosk6w, kt6re szeregiem
jedne po drugich w kolei stopniowego rozwijania po sobie nast~pu
j~. Otoz owa slawiona rzymska kOl1sekwencyal otoz owa trafl10se
matematyczllych wypadkow z danych zalozel'i 1).
IN Europie odrodzonej postae rzeczy zmienia si~. Trzymana
na wodzy IV swiecie starozytnym indywidualnose wyzwaia si~ zupeJnie. Budowa politycznego zwi~zku stoi obecnie na wulkanach niezawislej i niepodlegJ:ej osobistosci. .Mysl dawniej swi~toscitlJ ustanowionego wyzsz~ wladztlJ porz~dkn spoleczenskiego wi~zal1a, otrztlJsn~
wszy si~ z pod wplywn ze\m~trznego, zatapiae si~ poczyna sama
w sobie i nadawae bieg nieskr~powany. Zrodlem teraz praw ludzkich zwyczaj, wspoiny dzialan lndzkich okoro urz~dzenia spolecznych zwi~zkow produkt. Do zwyczaju przywi~zuje czlowieka uczucie jego potrzeby i uzytecznosci, bo wlasnie z wzajemnych potrzeb
ludzidch powstaje. Naprowadza na niego koniecznose i koniecznose
go ksztaici. Z tego wszystkiego wynika atoli, ze gdzie istniej~ prawa zwyczajowe w caiej czystosci, tam nie moze bye nauki prawa.
Rozwini~cie wyobrazeil zostawione samemu powolnemu biegu zycia.
IN narodach tez germailskich cafa czynnose umyslowa okolo praw,
ogranicza si~ na oznaczeniu, na zebraniu zwyczajow w zycin istniejq,cych, mianowicie zwyczaj6w niepewnych 2). P6zniej dla uj~cia
w stale karby w~tpliwego i wahaj~cego si~ zwyczaju, tworzone zostajq, fonnuly 3). Lecz ani jedno ani drugie nazwane bye nie moze

1)
Silie si" na dowody trafliosci prawa rzymskiego stalo sit( W llaszych czasach slabosci,\, kazdy, czy wiele czy malo umie z prawa l'zymskiego. chcial mu bye
uslnznym i jesli niB l'Bprodnkcya, jego w<Znioslej dogmatyki, to przynajmniej pochwa1,\ czcz,\ zaleca jego wartoS6. Obok tyeh pochwal nikt z no'.\·szych pisarzy nie poj,\l znaczenia dogmatyki l'zymskiej, nikt nie nsilowal przedstawie jej olbrzymichzarys6w, jej ci,\glego post~pn z rozwijaja,cem
zyciem. Zajrzyjmy do niemieckich systemat6w pra\'>a rzymskiego, do dzieJ: naIVet historycznych, co;!; w nich znajdziemy?
oto naci,\ganie gwaltowne l'oznorodnych pojqe, respons6w z najodleglejszych pochodz,\cych czas6\\' \\' l'egu1y oderwane. St,\d to nowsi uczeni romallisci w owem harmonicznem, matematycznem prawie rzymskiem na tyle zawsze napotykaj,\ sprzecznosci i ci,glyeh kollizyi. .Ta w mojej rozprml'ie de fllrtiR poszedlem inn~ drog,\, lecz
nie l1log1a si'i podoba6 tym, kt6rzy natllry rzymskiej dogmatJ~ki nie poznaj~.
2) Taki jest pocz~tek wszystkieh praw germallskieh dawnych, Eichhorn, Deutche
Staats-und Rechtsgeschickte I, p. 69.
") Iiczba tych formul jest nader wielka n]). formulae Baluzia1Zae, Sirmondiacae i t. d. zebral je Walter 0. w.) '.I' t. nL

nauk~

prawa. Nauka prawa potrzebuje jakiejs stalej posady; posad~ t~ stanowie moze alba litera prawa, tak jak bylo w Rzymie, albo
sama oderwana mysl, wrasnie zas zwyczaj, jako z zyciem post§puj tlJcy, jako przybieraj~cy niezliczone postaci podlug indywidnalnosci
zmiennych ci~gle potrzeb, zawsze si~ z pod qk teoretyka nsuwa
i uchwycie si~ umyslem stanowczo nie daje. Kto stan ten pojmie,
ratwo z niego wywiedzie wszystkie nast~pne ,vypadki.
Narody germallskie musialy pozostac pozbawione tak dingo ojczystej nauki prawa, dopok~d zwyczaj przewazal w nstawach i s~
downictwie. Tymczasem potrzeba wewn~trzna poj~c naukowych
wzrastala. W takim stanie, chc~c miec nank~ jak~ prawa, mozna
bylo miee jedynie nauk~ obc~ wytrawiollq, na staiych i scislych dogmatach. Znalezli Germanowie nank~ tak~ w prawie rzymskiem,
w stosunkach spoleczeilskich w cz~sci jeszcze zyj~cem 1).
Ten jest a nie inny wewl1(;!trzny growny pow6d zaszczepienia
naprzod nauki prawa rzymskiego we INloszech, a potem przeniesienia jej do Francyi i Niemiec. Jaka nauki tej mogla bye postae,
jest latwl): takze rzeczq, do odgadnienia. Ludy germal'iskie mialy
swe zwyczaje, brakowalo tylko tym zwyczaiom i brakowae musialo
na zewn~trznem oznaczeniu, na organizmie wyksztaiconym; celem zatem nauki musiaio bye, przez prawo rzymskie dopelniae prawo miejscowe i zwyczaj podciq,gae pod stal~ oderwan~ form~ dogmatyki
rzymskiej. Jakoz dziela prawnikow wloskich, poczq,wszy od koilca
wieku trzynastego, wyl~cznie zajmujq, si~ oznaczeniem stosnnku jaki zachodzi mi~dzy zwyczajem a regulami praw rzymskich, oraz dzie1eniem i klasyfikowaniem na wzor rzymski danych poj~e. Tak prttwo rzymskie chocw duchu llagi~tem zostaje do nowych poj~e, nawzajem form~ i dogmatyzmem swym panuje nad micjscowellli zwyczajami 2).

1) '1'a byla przyezyna przyswojonia nanki praw rzymskich, nie zas jak ~zkola
historyczrra dose pociesznie twierdzi, wyjazll mlodziezy niemieckiej na uniwersytety
wloskie i tytul cesarza rzymskiego posiadany przez kr616w lliemieekieh.

") IY moich Zasadach pra1va han~ego usilowalem gdzieniegdzie blizej mysli
te rozwin,\c i stwierdzie przyklaclall1i. 0 tem szkola historyczna niemiecka takze Cllt(sto zapomina, i mie!'z;)' wartoS6 badania praktyk6w wloskich podlug dzisiejszych wyobrazen, zarzucaj,\c im niezrnzumienie czystych pojq6 Hzymian. Prawo rzymskie
wiek6w srcdnich jest zupelnie innem jak prawo z epoki Gaia, Papiniana, Ulpiana.
,Ylasnie w wiekach srednich zawi,\zaly sit( kombinacY8 roznorodnych zasad prawa
rzymskiego, w celu nagi<;:cia tyeh zasad do praktyki. Dota,d od zgubnych tych w nauce kombinacyi, dzis jnz niepotrzelmych, nie mozemy si~ uwolni6!
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Lecz nietylko w nauce prawa rzymskie przewazyly wzory, caly duch nowszy we wszystkich kierunkach uj§ty zostal w karby klasycyzmu greckiego i rzymskiego. Wsz§dzie forma grecka i rzymska
odziewala poloty wzlecen umyslowych odradzaj~cej si§ samodzielnie
Europy. W filozofii Arystoteles i Platon uzyczali form dyalektyrznych w rozumowaniu; w poezyi Pindar, 'Horacy i Wirgili tok poetycznych s wycll utworow przenosili na wybnchy silnej fantazyi chrzescijailskiej. W architekturze szcz~tki wielkosci Aten i Rzymu wskazywaly symetrycznosc zewl1§trznego porz~dlm i przenosily j~ na budowy przeznaczone dla il1l1ych zupelnie potrzeb, jak byly potrzeby
starozytne. Tak i w jednym i w drugim kierullku ksztaltnosc wznioslych swiata klasycznego tworow }~czyia si§ z silnemi i coraz silniejszemi pop§dami nowej imaginacyi. Indywidualnose nowozytna,
podobaj~ca sobie w znj)einem rozprz§zeniu osobistych pomyslow
i fantastycznych marzeIl, ulegala tym sposobem stalej formie. To
poddanie si 9 i to przyj§cie ksztaltow starozytnych ocalilo burzliwl:!:,
do nowych zawsze wzniesiell pochopnl:!: mysl. Swiat nowy zyskal
tl:!: kolej~ spokojniejsze i ksztaitne wejrzenie, wzrosl w moc i nieprzel:aman~ trwalosc.
Tak si 9 dzial:o i z prawami; obok tysi~cznych
praw zwyczajowych, nieustannie w nowych ksztal:tach zjawiajl:!:cych
si§, cil);gle tworz~cych si§, stanr,lo, jak je wield srednie nazwaly, jus
commune, prawo powszechne, wzniosle nad roznicij, indywidualnosci.
Jus commune wstrzymalo poci~g do indywidualizowanitt, zagrodzilo
rozpTz§zeniu politycznemu i odznaczylo pewne szranki zewllti)trzne do
ksztalcenia si§ dalszego stosunkom pra wnym. Smialo powiedziee
mozna, ii cah1 zagadk~ wiekow sreclnich jest przyswojenie form starozytnych wzniesieniem imaginacyi nowoczesnej. Tu si© toczy walka mi9dzy odradzaj~cq m~droscil1 swiata starozytnego, a nieustannie
posuwaj~c1j; sir, indywidualn~ oswiatl); nowych popr,dow.
Nauka prawa rzymskiego w czasach tych w dwojakiej objawila
si 9 postaci. Potrzeba bylo ogrom praw rzymskicll do potrzeby stosowae. Zacz§to vl'i©c naprzod na drodze eksegietycznych wykladow
tworzye reguly slabe, wycil1gnibte z w~tka rzymskiego, a duchowi
nowych czasow odpowiadaj~ce. Tem byla wlasnie glossal). Pozniej,
gdy za wplywem filozofii greckiej Arystotelesa odzyia i ksztalcie si§
pocz§la dyalektyka w szkole scholastycznej, oderwane pojedYllcze
glossy zlewac pocz§to w powilj,zany wewl1§trznie system at zastosowanych do praktyki regul rzymskich 2). Lecz ani pierwotna glosato-

row eksegietyka, ani pozmej sza dogmatyka, nie byia owl); wielkl); zyjl);Cfj" ci~gle ksztalctj,cl:!: si§ eksegietykl); i dogmatykl);. Obied wie polegaly raczej w r?ku prawnik6w wloskich na przyswojeniu form
i regul: rzymskich do materyalu nowozytnego, obiedwie '.vl'eszcie 0bumady. W tem tez zablyslo swiatlo czystej klasycznej m~droSci.
Zacz§to pojmowac starozytnosc sam~ w sobie, umysly zasmakowaly
w przezroczystych zrodlach niezmij,Collej klasycznosci, otrzi:j,sly sill
z kombinowania roznorodnych zasad i zwrocily swe sily do ocenienia samego prawa rzymskiego. Angelus Politianus, a za nim fran·
cuscy wieku szesnastego prawllicy, mijajij,c praktyczne zastosowanie
praw rzymskich, nank\) tegoz prawa na rodzimych jego oparli posadach. Pochodnia starozytnosci rzymskich wkrotce przyswiecae poCZ§fa poznaniu prawa czystego rzymskiego 1).
Okolicznose ta stara si§ powodem, iz dawna postae rzeczy
w nauce prawa zmienila sir,. Dwie powstaly teraz nauki prawa.
Jedna praktyczna, druga teoretyczna. Pierwszq, ksztalcili uczeni,
w zawodzie urz§dniczym odznaczajfj,cy si§, drugiej poswi§cali si§
glownie znakomici po uniwersytetach profesorowie. Tak powstal
w nauce prawa rozdzial dotij,d nieznany mi©dzy teoryfj, a praktykf);,
mi§dzy teoretycznem a praktycznem pojmowaniem prawa. Nie znali
takiego podzialu Rzymianie, nie znali glosatorowie, bo rzymskich
prawnikow responsa z zycia wzi§te, dla zycia stanowie mialy regnly, podobnie glossa miala rzymskie prawo bezposrednio do potrzeb
czasH stosowac. Charakter i uldad dwoch tych gatunkow nanki prawa
odmienllY. Praktyczna l1auka prawa polegala cil:!:gle na determinowaniu praw zwyczajowych podlug dogmatow prawa rzymskiego; przeciwnie teorya, zasmakowawszy w czystem pojmowaniu samego prawa rzymskiego, jemu wy1l:!:cznie poswi§cala swe uslugi. Wabila j~ i l1§cila do siebie scislosc i symetrycznose dog matyki rzymskiej, oraz ksztalt wi§cej oderwany rzymskich regul; umysl, niemoglj;cy nigdzie znalesc stalych pod owe czasy poj§e, upodobal sobie
w wytrawionem i logicznem wnioskowaniu prawnikow rzymskich.
Lecz co wir,ksza, podzial ten na nauk§ prawa teo retyczn~ i praktycznl:!: byl skutkiem najistotniejszych potrzeb usposobienia nowszego. Zrodzilo go wyswobodzenie ducha indywidualnego, poczynajij,cego si© pojmowac. Albowiem, im wi§cej ksztalcilo si§ zastano wienie oderwane nad otaczajl);cemi stosunkami, przygotowane stopniowo
w louie swobodnej i niczem kr§powae si§ niedajl:!:cej mysli, tem wi§cej refleksya zacz§la si? ograniczae na sobie samej i odrywae od

') Znaczenie glossy i hist0ry~ szkoly gJossatorow podaje Savigny Geschichte
des rum. Rechts im Mittelalter t. III, IV.
2) Di\zenie to objawilo si(( w szkole BartoJa de Saxoferrato.

') Dosra, gdy sobie

11'
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zewn§trznego zycia. Tak mysl zagl§biala si§ coraz bardziej W BObie, wreszcie wydobyla z siebie nowy swiat idealny, ktory stanl}l naprzeciw swiata fzeczywistosci. W nauce pm-wa objawil sild IJOPldd
ten w powyzej wskazanem odr6znieniu. Lecz gdy wyswobadzajij,ca
si§ z pod wplywu stosunkow zewn§trznych rozwaga, nie byla od razu zdolnl} sama si§ na sobie wesprzec, szukac wildC poczl}tkowo musiala obcej po\\agi; powagl;) tl;) znaIazla \V prawie l'zymskicm, a w przeswiaclczeniu, iz prawo to jest wyrobem samej czystej mysIi, naz\vala
go ratio scripta, raison ecrite.
Tym sposobem mnozyla si§ masa ogolnych pojl;)C, i popl;)d do
uwazania zasad prawa w oderwaniu od zycia rozradzal sil;). Sprzyjaly tym abstrakcyom upowszechniajij,ce sil;) skarby filozoficznej literatury Grecyi. Nie saml} juz teraz chwytano fo1'ml;) z nauki filozofow greckich, jak bywalo IV szkole scholastycznej, zaczl;)to pojmowac
tajniki samej mysli oderwanej. N areszcie mysl zagll;)biajl}ca sil;) uczynila rozbrat Z odziedziczol1q, zwyczajem i ptzekazem puscizl1l}
i powazyla sil;) bez wzgll;)du na istniej~ce stosunki prawne utWOl'zyc
oderwany systemat praw, z samego 1'ozumu wywieclziony. Chcl}c
clojsc do zamierzonego celu, na1eza10 sobie byro wystawic czlowieka w zupelnej niezawislosci od stosunk6w spoleczel'1skich, trzeba by10 wskazac, jak czlowiek z rl}k przyrodzenia wychodzi. Zadanie to
odgadnl;)l:y tak zwane systematy praw natury. N auka prawa l1atury
objawila sil;) jako nowy dotl}cl nieznany roclzaj nauki prawa. SlllSZ11ie nank\? t\? nazwacby mozna chl'zescijallsk[J" albowiern tam tylko
powstac mogla, gdzie pojl;)to czystl} tresc czlowieka, gdzie uznano
iz czlowiek, jako cZlowiek, ma pewne z przyrodzenia sobie sluz~ce
prawa. Nie byly pojl;)cia te obce pierwiastkowym ludorn germal'1skim, lecz zyly tylko w uczuciu; dopie1'o leu schylkowi wiekn szesnilstego w fonnie naukizajasnialy 1).
Wiek sieclmnasty nie przedstawia nic samoclzielnego. Przerabia on tylko mozo1nie to, co popl'zedzaj~ce czasy stworzyly. Istniej1j, obecnie trzy gatunki nauki prawa; naukami temi s~: nauka praktyczna praw obowi1J,zujl}cych, teorya i systematyczne wyklady praw
rzymskich, wreszcie uauka prawa natury. Kazda z tych nauk z w1a-

') Zupelnie inaczej pojmuje autor rozprawy: H'y;vod zasad i t. d. znaczenie
systemat6w praw natury. uwaza je za cos przypadkowego, nazywa czas, W kt61'ym
po"\ystaty, czasem po;vszeclmego zapaJ:u 11iby jilozojiczl1ego (p. ti). J'Sie mniemam,
aby sit( zgadzalo z dostojellstwem historycznego sposobu pojmowania to lekcewazenie
tak wznioslej w swym czasie nauki. Ow niby jilozojicztty zapaI byI z"'iastun1c~ pomyslniejszej przyszlosci i wydobyl z lona swego wszelkie szczytniejsze mysli.

~ny~h sk~ada1a sil;) pierwiastkOw, kazda mia1a swoj cel, swoje dl}zema. PIerwsza tl~udnila sil;) wyjasnieniem praw zwyczajowych
przez pra,vo rzymslne, postl;)pujl}c za ksztalcq,cem sil;) zyciem i rozwijajl}cl} praktyk1J" zasilan<1 nowemi ci1J,gle prejudykatami. 1m
wil;)cej wikla1y sil;) stosunki prawne, tem wi I;)c ej rosly IV ogrom
Wolurnina praktyczne, i tern zawilsze stawaly sil;) zasady, do ktorych
doprowadzala. 1V zyciu splywaly nieznacznie w jednl} caloM prawa
zwyczajowe, prawa l'zymskie, prawo kanoniczne i prawo lenne, zatem nie clziw, ze i w praktycznej nauce prawa rOZllorodne te materyaly wil}zaly sil;). Przeciwnie teoretyczna llauka prawa rzymskiego
z czasem wyzuwa1a sil;) Z obcydl widokow i co raz czystsze przyswajala sobie wyollrazenia. ChCI1C dosi\?gnl}c pierwotnego znaczenia
rzymskich dogmatow, naleza10 juz cz~stkowo zapuszczac sil;) w badania historyezne. One tylko nagie znaczenie pierwotnej mysli odkryc mogiy. Tak atoli teoretyczne wyklady praw rzymskich widocznie zwil;)kszaly sil;) mnostwem pojedynczyeh obserwacyi historvcznych. \V ~ym roznorodnym kierunku p1'aktyczna nauka prowadzila
bezwzg!l;)dme do innych wypadk6w, jak teoretyczne okolo prawa
rzymsJnego poszukiwallia. Gdy albowiem praktyka tworzy1a kombinacye ~ r6znorodnego w~tka utkane, teorya usilowala oclerwane praw
rzymslueh reprodukowac pojl;)cia. Z tego stanowiska zapatruj1j;c sil;)
na systematy praw natury, dostrzedz 1atwo wi\:)ksze mil;)dzy niemi
a teo~YI} praw rzymskich powinowactwo, jak z nauk11 ]lraktyczl1l}'
1 prawa natury zadaniem bylo, puszczajl}c z widoku praktycz~
ne
wynalesc oderwane pojl;)cia prawa. Jakoz w istocie
prawa. natury z owego czaSH \Ii wi\?kszej cZl;)sci utwo~ . z rzy~sl{Ich abstrakcyi. Wyplynl}l stl}d szczegolny stos:ll1eh. mIl;)dzy, teml trzema dopiero co oznaczonemi gatunkami nauk! Imt\'i'~. .Wewnl;)trznie byly wzgll;)dnie siebie zupelnie rozne zewn©trzme Jednak spajaly si\? i zwi1J,zkiem powinowactwa byly ~01!1~zone. Zasad'l; powinowactwa tego byly poj§cia praw rzymskich
kt6re w ~kf~d tycl~ gatunk6w nauki prawa zarowno wchodzHy, a lu~
bo,c~ l~aT~deJ z. lUch ~ra\:o r~ymskie inaczej oceniane bylo, jednak
utI Z) m} \~. alo .mI\?dzy meml zWlq,zek rodzinny. Powstaly st1J,d nowego .rodzraJu d~leia, noszl}ce tytuI: systelnata j1f.,ris-prt£dentiae univerS~~lS. Zadamem dziel tych bylo spoic zewnl;)trznym P orz 11dkiem
rozl~orodne praw ~'zymsk~ch, praktyki i prawa natnry zasady, metod[J, zas bylo wYllaJdowame podobienstwa i roznic 1).

")
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Ktoby umial z danych stosunkow wYPl'owadzac rz_eczywiste
wnioski i okiem ducha odgadywac tajniki obrazu odmalowanego,
ten niewlj;tpliwie wyczytalby z dopiero co podanego o~isu j:UiSPl:Udencyi wieku siednmastego i koleje przeszle, ktore ?rZeblegla 1 wzm~
sle nadzieje, ktore jlj; W przyszlosci spotkac maJ~. Tyle p1'zynaJmniej pewl1o, iz Iudy, kt6re stworzyly oderwan~ praw natury. ~auk§,
mnsiah w uksztalceniu zwi1j:zkow swych spolecznych wychodzlC z poj§c indywidualnej wolnosci. Rowniez te same Iudy, kto:'e ut,worz y ly nank§ praw natury, mnsialy doczekac si§ panowama ogoinych,

mi, porzfj;dek dawny stanfj;l nad przepascifj;. Potrzeba tylko bylo
\\strzfj;Slllj,c go, a musial upase. Niep1'zyjacielem zrazu obojl)tnym
porzlj;dku tego, wreszcie gwaltownie wzburzajq,cym sil) byl rozum.
Dopok~d nie dojrzal chwytal sil) tylko salllych kraflcow dilwnej gotyckiej budowy, lecz skoro sil) umocnil, wzniosl sil) silq, olbrzymifj;
i powalil budowl) starodawllq, zwyczajowego prawodawstwa. Jeden
z filozofow osiemnastego wieku ozwal si~ VI' tej chwili: revenons a la
nature; 'a glos jego obil sil) 0 ostateczne krainy Europy. W kazdym
jP.j zakq,tlm zaczl)to usilnie pracowae nad reformq, prawodawstwa.
Glos ten przebiegal, jak Iskra elektryczna narody, wstrzq,sal dzialania rZf!;dowe, dotykal sere wszystkich ludzi, z jednej stron), si\)gal
z drugiej oparl S1§ na komisyi prawodawczej w Petersburgu.
wszl)dzie nowe prawodawstwa, zupelnie inne, jak prawo·
dawstwa dawniejsze. Zwyczaj zostal wzgardzony, zaczl)to go uwa':"
iac za zahytek barbarzYllstwa dawnych wiekow; prawo rzymskie
stracilo powag§ prawa obowi~zujfj;eego. Ozlowiek wst~pil w glfj;b
swego uczucia i umyslu, tam szukal posady i oparcia dla gmachu
polityeznego, ktory na nowo odbudowywae zaczq,l. Filalltropiczne,
moraIne mysli zajl)ly miejsce surowych regul sprawiedliwosci; rozum
i przekonanie 0 uzytecznosci objl)lo panowanie pokonanych zwyczajow. Pojl)cie roznicy stanow w oblicZlJ prawa zaezl)lo niknfj;e, czlowiek mial bye teraz rowny przed majestatem praw prywatnych.
godnialy ustawy kame, celem ich mial bye sam winny, a ogromy
dawnych dystynkcyi praktycznych splywaly w dro bue kodeksv. Ni
tak wyraznie, z takfj; silfj; pop~d tych llowych wzniesi811 nie
wybuchnll;l, jak we Francyi, wszystko tu do najmniejszego pozoru
przybralo nowfj; postae.
Europa w prawodawstwie i nance prawa doczekala si~ teraz
odrodzenia, Nie zwyczaj ale rozum mial bye najwyzszym prawo.
Nikt nie zaprzeczy, ze chwila ta odrodzenia byla wypadlnem koniecznym poprzednich usposobien. lYIusialo si~ nawet wszystko przeistoczye, wszystko zmienie, bo rozum usilowal wszystko
opanowae, wszystko poelIug swyeh oderwanych mysli przeksztalcie.
Alisci dostrzeze zarazem gll)biej nad histo1'H zastanawiaj1j:cy siIJ badaez, IZ po chwili ogolnego wstrzfj;snienia, musial nastll;pie moment
odpoczynku i zll;dza reakcyi obudzie sil). Reakcya stala si~ bezwzgll)dnie potrzebn~. Ten sam rozum, ktory rebrml) z lona swego
wywoiywal, pozniej przewodniczyl do pojednania z dawnemi czasami. J akoz 1'OZU111 w chwili wybuchu za oderwanemi gonil poj~ciami,

.
oderwanych poj§c W prawie.
Systematy jurisprudencyi uni wersalnej pozorllle utrzY~lywaly
jednosc mi§dzy sprzecznemi zywiolami. J ednak ta 1l10gla byc tyl~o
chwilowa. Musial nadejse czas tozchwiania tego, co tylko gwaHowllle
mozna bylo pol1j:czye. J akoz rozbrat ten ziscil si§ nietylko w nauce ale co wiAksza w zyciu narodow. Masa odziedziczonych p1'aw zwy"
"
,
.
1
czajowych, zwil)kszona przybytkami praw rzymskich i ka~on:cznyc 1,
1'ozrodzona w niezliczonych prejudykatach, ostatnie tchmellle swobodniejszej mysli k1'l)powala. W szelki ruch nowy spoleczenstw, kaMe usilowanie przeksztalcenia sil) w zastosowanej do potrzeb czasu
formie, bylo tlumione. Oi, ktorzy sil) rozkoszuj~ nad wieloscilj; 1'0znorodnych praw i w wielosci ich upatruj~ doskonalose stanu prawnego narodu, nazwaliby czas ten, czasell1 najwytworniejszYll1 prawodawstwa. J ednak mniemana ta wytwornose nie odpowiadala potrzebom ludzkosci. Naprzod wil)c zaczl)ly sil) mnozyc wyl1j:czenia od 0golnych praw, szczegolnie we Francyi ilose wyl1j:czen ~rzy~rala postae zatrwazaj~c1j:. Potem gdy i wyl~czenia pokazaly Sl~ llleudolne.
.,"
POI'o'=nam'a bY1v w owych cza~ach dobye sluszme nazwany 11J~ekzem pOr011Jl1al1"
",.,. J
"
'
wodem wi~kszej gi~tkQsci umyslu, przysposablaly ogolme]sze kom~macye. " Czas~ ~l~
biej zastanawiaja,ce si~ poznaly ieh plytkoS6 i usilow~ly da:e] posta,plC; ch~:e~ ]e
wiEle dzisiaj wskrzeszae tak, jak czyni nasz autor na str. 49, 1 co wIElksza na~k'l, pOlo~ny
wania praw nazywae filozofia, prawa, zdanlem mojem, jest t!le, co eof~c SI~, 0, ]ed.en
wiek w tyl. Nauka, ktora na historycznycil oparla SI~ podamach, gardzl pOlownamami lJO wlasnie celem bistoryi jest wykaza6 i11dY11Jidua111osc potrzeb kazdego ,nar~du
z ;solma. Porownanie zewnE(trzne doprowadza do zmieszania roznorodnych wl~oko,:,
do .sHumienia we'>l'll~trzllej 'wartosci rozbieranego przedmiotu, albo do rezultatow mc
hieznaczacych. Takiemi rezultatami sa, wypadki porownallia, ktore sam na~z au:or
wyprowad;a, jako to: zc czlowiek czlowiekowi ulega, ie zona gwoli m«za i~]e, d~le
ci~ poslucha rodzic6'>1', sluga pracuje ella pana, poddany ocldaje ho:cl kr610WI (p ..00).
'\Vnioski te przywodz q na mysl owe rzymskIe: binc descendlt mans atque ~oemmae
conjclllctio quam nos matrimonium appellamus, ~i~c liberorum, l:rocreatJ~,' h~I~C•. eclucatio. videmus etenim cetera CJ.uoCJ.~le a~imalia lsh~s ]uns pentla cen~e~l. ,GZ} z.n~;
sze wyobrazenia nie mialyby wyze] stac oel tych ptertvzasfko1Vych odeI'" an.) ch p°.lEic.
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lecz gdy wyczerpal caly zakres oderwanych komlJinacyi, dostrzegl
icll niedostateczllOSC, przekonal si©, ze jest jeszcze pewien zewn©trzny porz1j,dek spoleczellski, historyczny, dawl1ych cza80w pomnik, ktory nalezy szanowac. Dala si© uczuc niezadlugo potrzeba sprzymierzenia oderwanego rozumu z dawnym spoleczellskill1 porz1j,dkiem.
PrzYll1ierze to tern latwiej do skutku przyszlo, gdy sam rozum przeswiadczyl si©, iz i historyczny porzlj,dek spoleczenski 1'owl1ie jest olJjawiel1iell1 stopniowo 1'ozwij aj 1j,cej si© wolnosci ludzkiej, i ze mi©dzy
oderwanemi poj©ciami rOZUll1U a spoleczellskiemi wypadkami zachodzi tylko 1'oznica formy. Pogodzil si© wi©c 1'OZUll1 z dawnym porZlj,dkiem, wzilj,l z niego to, co si© moglo jeszcze ostac i uformowal
ustawy, wprawdzie z gl©bi swych tajnik6w wywiedziolle, ale zasilone
i ull1ocnione materyalell1 przez ubiegle czasy przysposobionym 1).
Wazne, dopiero co opisane wypadki czasu, mnsialy si© koniecznie ndzielic i nance prawa. Rownie w nance objawHa si© nagl1j,ca
potrzeba: wynalesc spojellie z jednej strony ll1i©dzy oderwanym 1'0zumem a rzeczywistnsci1j" z drugiej mi©dzy nowemi prawami a stanem przeszlego prawodawstwa. W przeswiadczeniu tej koniecznosci zawilj,zaly si© jilozojia pra1Va i historya pl'a1Va. Filozofia prawa
oparla si© na p1'zygotowanych przez prawo natllry wypadkach, lecz
porzucila oderwany kiernnek, Przekonano si©, ze uwazanie czloWieka w stanie oderwanym przyrodzenia sprzeczne jest ze spoleczensk1j, czlowieka natnr~, nadto, ze wstrz1j,sa cal~ rzeczywistosc. Zadaniem wi©c filozofli prawa sta10 si©, nie tak, jak dawniej byIo, sledzenie pozaspoleczeiiskich przymiot6w czlowieka, ale wybadanie natary rzeczywistej jego wolnosci, tak jak si© w01nosc takowa w towarzystwie rozwija. Filozofia miala odgadn1j,c to, co jest w spo1e-

1) Wszystko cokolwiek tu powiedzianem zostalo, potwierdza historya tworzenia prawodawstwa cywilnego francuskiego. Pierwszy projekt kodeksu oparty zostal
na owej declaration des droits de l'homme. P6Zniejsze redakcye coraz wiE;;cej spaj<tno z dawnym porz'ldkiem, wciftgaj'lc w ich sferr;; dawne prawa zwyczajowe i pra\\'a
rzymskie. Nie wynika przeciez stftd, jak dzisiejsi niemieccy pisarze twierdz'l, ie
kodeks jest tylko da1Vl1em prawem, 0 niewiele pomnoionem i zmienionem dodatkami
swieiemi. Dawne prawo jest w nim zupelnie przeksztalcone. Tymczasem Savigny'emu (Beruj l£11serer Zeit pag. 58) podobalo sir;; uwaiac techniczn,\ CZ((SC kodeksu bez wzgIr;;du na rewolucyr;;, a to dia tego indem er schon besteke1ides Recht eldhalt. Stftd wynikly ruine zarzuty np. ie stosunki maj'ltlwwe VI' kodeksie :de rozwiniElte, z powodu ii redaktorowie nie pojQli natury rzymskioh posag6w! Jest to b1'ld
w Niemczech dose powszeclmy, uwazac prawa lIa mozajki, nie za utwol'y Z jednego
tchnienia powstajftce. Z tego powodu pewno i nasz autor ubole\va p. 47 nad niebezpieczHem staHolviskiem, na ktorym stanftl za1VichrzoHY narod francuski.

czenstwie rzeczywistem, co jest trwa1em i wiecznem 1) B
1. _
. k . I k l'
,
.
0 CZI0
Wle J.a\: 0 w.lek rozn~ pr~ebiega fonny czasowego uksztalcenia, jednak plel©gnuJe w soble cI~gle pewne niezmienne spoleczenskie' '1, '. . I I '
J \'0
:1O~~1 ZywlO y, ,tore z.a posre~nietwem t!lko. spOleCZellstwa rozwija
: ,v,yksztalca, Podobllle zadal1lem stalo SI© hlstoryi prawa, wybadac,
JaK stan obecny prawodawstwa powstal i wykwitnl11 z dawnego stanu. Potrzel);t hyl0 (lowieM, ze obecne rZlj,dz~ce spoleczenstwem
prawa mogl), byc tylko tworem calego dawniejszego uksztalcenia
Tak nastlj,pila zgoda mi©dzy oderwanlj, mys11j" a l'zeczywistoscilj" mi©~
dzy .ob~cnym stanem a przeszloscilj, spo1eczenstwa. Swiat z zaburzel1la I w~wntJtrznego wstrzlj,snienia wr6cil do pokoju i wsparl sie
na po~w6Jne:n przymierzn pojtJc czystyeh z realnem istnienieJ~
uplYl1l~nlj, ~ls~o.rYI1. Prawodawstwo uznano za wsp61n}' produkt
rozumu
1 odzlectzICzonego ZWVczaj'U
naukA'" za zlanI'e
t
•
•
J
"
.
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ryI w Jednlj, organiczlllj, calosc 2).
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stego Zmiellila df!:Zellie historYCzllych dziel. Ohodzilo teraz w historyi 0 wykrycie okolicznosci na post(;)P historyi wplyw miec mogf!:cvch. Przez taki kierunek zYRkara historya prawdziwsze znaczenie,
bVo sledzf!:c tajne przyczyny obecnego porzl),dku, zacz(;)la wyswiecac
natur(;) tegoz porzl),dku i przywil),zywac do niego moc wewn(;)trznego
przekollallia. Pop(;)d do historycznych badan stal si(;) powszechnym
w Europie. Wszystkie llauki i ul11iej(;)tnosci zwrocily baczllosc na
history(;) powstania swego, nauka prawa ostatnie niemal trzymala
w tym wzgl(;)dzie miejsce. 00 wi(;)ksza, do ukladu pierwszej historyi
prawa rZYl11skiego przez Hugona utorowala drog(;) praca Gibbona, historyka 1). U silna i wytrwala starannosc Hugona umiala przezwyci(;)zyc nastr(;)czajl),ce si(;) trudnosci. Szybko llast(;)powaly pO sobie
edycye historyi prawa rzymskiego. Hugo przykradel11 swym zagrzewal innych, liczba historycznych prac rosra. J ednak zbywalo tym
przedsi(;)wzi(;)ciom na stalYl11 kierunku. Nikt nie wyt16maczyl jeszcze
byl znaczenia i waznosci historycznych badarL Dopiero Savigny
. w kilku wydanych pismach dowiesc usilowal, iz wszelka nauka prawa moze byc tylko liistorycznl)" a to dla tego, ze same prawa sll!
wyplywel11 calego wczesniejszego uksztalcenia narodu. Tak zawil),zala si(;) w Niemczech szkola historyczl1a pra11Ja, na ktorej ezele stal1(;)li owezesni wydawcy pisma peryodyeznego prawnego wydawanego
w Berlinie, to jest Savigny, Eichhorn i Gosehen 2). Dueh historyczny szerzyl szerzyl si(;) szybko. Szcz(;)sliwe odkrycia, l11ianowicie
wynalezienie instytueyi Gaja, mow kilku Oicerona, dziela de republica, fragmelltow Watykanskich, cz(;)sci nieznanyeh kodeksu Teodozyusza dziwnie do utwierdzenia prac historyczl1yeh przylozyly si(;),
otwieraj ll!c przed oczyma milosnika starozytnosci rzymskich nowe
widoki i 110we nadzieje 3). Szkola historyczna przy zjawieniu si(;)
stan(;)la w opozycyi dawnej dogmatycznej nauki prawa i systematow
prawa natury. Wzrost jej nagly byl owoeem zmienionego ducha

rzenia ostatnich politycznych wypadkow odel'wane pomysly dawnych
praw llatury zwoleullikow, mysl, gorujll!ca nad wypadkami czasu, zstl),pila na pole rzeczywistosci i dostrzegla bliskie, WeWll(;)trzne powinovmctwo z otaczajl1cym swiatem. Przej(;)ta 8wi(;)tosciij zrodla, z ktorego pocz11tek swoj wiedzie, uznala, ze jest tylko cZ11stkl), objawienia powszechnego. 'rak atolipojedllala si(;) ze swiatem rzeczywistosci. Nie wznosic sil? nad swiat, ale raczej tenze svdat poj1);C, ·odgadnlj,c spr(;)zyny tajne j ego istnienia i ruchu, stalo si(;) zagadkl), no,,,,ej
filozofii.. Rzucili sllliaie zarysy do wielkiej tcj konstrukcyi swiata
filozoficzllego slawni wielm naszego filozofowie l1iemieccy !). Upadly tym sposobem wszelkie dawne abstrakcye, znikly marzenia 0 stanie natury, stanem natury byio teraz ezyste poj(;)cie stann spoleezen-

czasu.
Rownie czynl1ll! byia ze swej strony llauka filozofii prawa, choc
mniej swietnl), w rezultaty znakomite. Przygotowywala si(;) powoli,
aby tem silniej z czasel11 wystll!pic. Skoro si(;) tylko rozbily 0 wzbu1) Rozdziar 44 historyi jego upadku panstwa l'zymskiego poswi'lcony byl k1'otkiemu wvwodowi systematu praw 1'zymskich.
2)" Pisma tego tytut: Zeitsclwift fur geschicMliche Recktslvissel1scliaft od 1'.1816.
'iVlasnie w przedmowie do tego pisma i w dziele Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung rozwin~l Savigny mysli swe 0 szkole historycznej.
") Imiona Niebuhra, A.ngelo lIajo, Peirona i Clossiusa pozostan~ z tego po-

wodu w pamiE(ci poznych wiekow.

Tym sposobem pojmuj~e prYllcypia szkoly historycznej i filozofii prawa nowej, dostrzegamy WeWll(;)trzne mi~dzy niemi powinowactwo.
Obiedwie zmierzajl), do jedl1cgo celu, wsp61nem icll zadaniem jest
odg~,dnl),c obecny stan prawny. J ednak pomimo tego wewl1(;)trznego
P?wll10wa.ctwa, szkola historyczna w swem rOZWilli(;)ciu wzif;)la zupelme przeclwny kiernnek, przynajmniej nie cheiala i nie ehce dotl),d
pozwolic na zwiq,zek blizszy z filozofil), prawa. U waza cill!gle, ze filozofia prawa nowsza jest zbiorem dawnych 0 prawie natury abstrak.
c~i. Wpra~v~zie Hugo wzniosl siQ nad zwykle wyobrazenia szkoly
lustoryczneJ I utwol'zyi jilozojii? praw stal1owiol1ych, lecz dzielo, kto1'6 tem imieniem obdarzyl, jest raczej porownawczym i rozumujq,cym
,?kladem .r~znych praw stanowionych, w kt,orym pierwsze wyobrazema filozofil I zasadnicze wypadki historyi sl), zgwalcolle 2).
W te.m r~ec~y polozeniu z ut(;)sknieniem oczeki wac wypadalo
na przeds~e:vzl(;)ele, ktoreby ua drodze naukowej to spoHo, co wewlll?trznemi JUz zl1);czone bylo w(;)zlami. Tak powstala nowa w Niemczech szk~la prawa, litoI'll! nazwac mozemy szkolq. jiloz~jicznq. prawa.
plerwszy jej mysE Edward Gans 3). :Zasady szkoly tej no.'
~~ , Dose wspomni:~ IV tern miejs?u Kanta, Ficbtego, Wagnera, (szczeg6lniej
dZlelo Jego Dey Staat, n!urzburg 1815) 1 RegIa.
2) Nasz autor odr6znia trzy filozofie prawa. Pierwsza rna bye filozofia 'edl~ego prawa stanowionego, druga kilku pmw stanowiollych. a hzecia idealna. py~m
SliI: ozyh kazcla z tych filozofii b'lclzie w sobie miescila inne rezultab, ozv tez . ?
J . I I .d .
"J
me.
eze I,. mz a ~nne, przeto sqdz'l, ze wszystkie trzy b'ldf\ falszywemi filozofiami. Boe
fll~zofla tak. Jak rozum jeclLlf\ tylko bye moze, a przynajmniej jedn~ bye chce. Jesli
zas wSZyStkl8 trzy do jeclnego bl1clll doprowadzaly wypadku, wi'1 c ich b'ldzie nie trzy
ale Jeclna.
3) Znajclujq sii/ one wyrzeczo1l8 w clziele, Das Erbrecht in lveltgeschichtlicher El1tlvickeltmg. Berlin, 1825.
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wej licz1),cej w sobie mal~ dot~d liczb§ zwolennik6w, S1), wogole
nast§puj~ce 1). Zgadza si§ naprz6d ze SZkOI1), historyczn1)" iz Ch(1),C
pojf!,C prawo stanowione, nalezy zapuscic si§ w badania histo1'yczne.
Dalej zgadza si§ ze szkol1), histo1'yczn1)" iz poj§cia dawnych praw natury s~ czcze i ode1'wane. Lecz zgadzaj1),c si\l na wazne te punkty,
rozni si\l zarazem w stanowczych wyob1'azeniach. I tak inaczej zupelnie pojmuje historY\l jak szko1a historyczna. 8zko1a histo1'yczna
twie1'dzi, ze historya ma wykrywac przyczyny czasowe zmian zachodZ1),cych w prawach, przyczyny szczegolniej zewn\ltrzne na uksztalcenie prawa wplywajl1ce, jakiemi s1), mi\ldzy innel11i zmiany w poj\lciach religijnych, zmiany ksztaltu rz~du, wypadki pomyslnosci publicznej lub k1\lski, wzrastaj1),ea oswiata, tworzf!,cy si\l przemysl publiczny. Przeciwnie szkola filozoficzna twierdzi, ze zl11iany prawa,
wspolnie z dopiero co wytkni<;;temi okolieznosciami, s1), skutkiem jednej i tejze samej wyzszej p1'zyczyny, ze S1), objawiel1iem ci~gle 1'ozwijaj~cego si§ umyslowego i spoleczenskiego uksztalcel1ia czlowieka 2).
8zko1a wi§c filozoficzna radzi za1'zllcic dotychczasowy p1'agl11atyczny
sposob traktowania historyi. St~d atoli wyplywa dalej, ze przel11awia za traktatami uuiwel'salno historyczllemi, uwaia albowiem dzieje
kaidego znakomitego naro(lu za r6wnie wazne, dostrzega w nieh feden ze stopni 1m wyksztaleeniu rodu ludzkiego wiod~cych. Jakoz
w istocie w dziejaeh ludzkosci kaMcn nar6cl llla s\Voje wLlseiwe znaczenic, stanowi co iri\;ksza konicczlle (lgniwo j ednego 1allcucha.
Tymczasell1 szkola historyezna truclni si~ zwykle tylko prawem rzymskiem. uawet
prl1w nowyeh
malo jq, zajmuje.
Leez jeszcze wi1iniejsza pod wzgl~dem pojmowania historyi zachodzi mi\ldzy temi obydwiemlt szkolami r6zni r a. Szkola historyezua
rozumie, ii \\ywi~zala sill z wazllego swego po\Yolania, skoro umie
przytoczyc powed historyczny j akowego wypadku. Przeciez w isto-

cie wynalezienie takowego powodu historycznego malo jest obfite
w praktyczne rezultaty. Kto wskazal powod, dla czego cos w danych okolicznosciach powstalo, usprawiedliwil dopiero potrzeb§ istnienia tejze rzeczy w czasie przeszlym, bynajlllniej zas nie podal nam
moznosci sfl,dzenia 0 obecnej tejze rzeczy wartosci. Okolicznosci co
chwila zmieniaj~ si§, instytucya wi§c prawa w momencie niemal po\\stania swego, jesli b§dziemy szukac jej usprawiedliwienia, wymaga
zmiany wlasnie dla tego, ze okolicznosci juz w ehwili powstania instytueyi s1), inne, jak te, kt6re jfl, poprzedzily. Dla tego badal1ia
szkoly historycznej zaopatruj~ nas w obfity nader materyal, nie podajij, atoli kryteryull1 do ocenienia wewn~trzllej wartosci tegoz materyalu. Przeciwnie badania historyczne szkoly filozoficznej do innych dopmwadzah wypadk6w. W duchu tej szkoly historya odkrywa nietylko przypadkowe przyezyny ksztacenia si~ stosunkow p1'awllych, ktere z czasem nplYllionym niknij" ale wyswieca tajne, a zarazem wieczne spr§zyny, ktol'e wszelkiemi zmianallli historyi wladnfl,.
J esH wi~c szkola historyczna wyjasnia, dla czego cos stalo si~, sz1l:0h filozoficzna odgadn~c usiluje, dla czego cos stac si~ 11lusialo.
Wyplywa stij,d, ;);e szkoia historyczna odkrywa nam nfttur~ zniklej
}Jl'zeszlosci, szkola zas filozoficzna na dl'oclze historycZ1Jych badali
chce
/~ywioly czasowe istnienia 0 becl1ego.
Tit jest jerIua wazna r6znica zachodzij,ca mi~dzyszkol1), historyczn~, a szkoh~ filozoficZHf);
Druga ze \\zgl~dn na pojmolYanie badUll filozoficZllych niemniej jest stanowcza. Szkola historyczna uwa1'az jako nauk\l pur6wna\rcz~, drngi faZ jako
przyszlej spodzIewanej doskollalosci l'oeIu ludzkiego. Dos1 rzega w niej ideal wytworllosci oderwanej, do kt6l'ego czlowiek
si~ wprawdzie olJecnie mOie, ale ktery dosi~gm!c nie jest
\\ sLl.uie. Inaczej znpeillie ocenia filozofi~ szkoht przeci \Vna. Pozelania jest to !lanka, kt6ra wykrywa \V tcrazniejszosci zasabytu spoleczellstwa ludzkiegu, alba U6l11acz~c si§
poetyckim, nauka filozofii prawa ma wykrywac przeszlosc
terazlliejszosci i terazlliejszosc przy~zloscj, czyli wyswiecac to, co
dacha wiecznie ozywiajq,cego i wszechwladnie kieruj~cego
stosunkami spoleczGllskiell1i 1). Prawdziwa filozofia prawa zrzeka

') ::11ala liczba jej zwoleunik6w pochoclzi Sfa.d J11Ja110W1C18, ii uhca.c mie6
VI' niej udzial, nie dosy6 na samych wiadomosciach p1'awnyoh, trzeba bye zaraz~m
inicyo\VanYlll ,v tajniki filozofii< Gdy zas nie kazdy jest tyle szcz~sliwy, aby lll~gl:
]lokona6 obfite trudnoscl nowoczesnej filozofii, przeto szkole tej nie zbywa i na meprzyjaeiolach. Wszakze jnz we Francyi Lenninicl' VI'ystf\pil jako jej obronca. Antol'
llasz p, 7, 8, bynajmniej nie ocenia zasad szl;oly filozoficzllei, raczej sam stworzyl
sobie now a szkore absolutno-jitozojicz1Ul i tf( zbija.
2) ino po~vie dzisiaj, ze prawo falllilijne rzymskie by10 takie, a to dlatego,
ze taki byl: l'z'ld polityczny Rzymu, nie zaspokaja Indzi wif(cej myslf\oyoh, bo mysl'loy ozl:owiek zaraz zapyta: a dlaozego byl taki rz~d? szereg t.ych zapytan pocif\gn~e
siE( ,y nieskonozonosc; tak szkola historyozna, odgaduj~o w~tpliwosci historyozne, Illgdzie nie zaspokaja.

1)
Autol' 113SZ na str. 54 dowodzi, ze filozofii idealnej eel em jest odkJ'yoie
dl)skonarosoi pl'zyszrego zycia za grobe111< Nauka, kt6ra daj'3 nam wskaz6wki tej dof.konarosci, nie jest nauk'l prawa, ale nauk'l t'l jest raozej nimka religii. Tym atoli
sjJosobem to, co autor zowie filozofi~ idcaln'l prawa, nie jest wcalc nauk~ prawa.
Z tego powodu szrusznie twierdzi: ie filozofitt iclealn'l w tem zl1aczel1iu i szyku 011
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si§ sledzenia przyszlych, czczych i idealnych poj§c, bo wie, iz w terazniejszosci juz zlozone Slj; zasady prawdziwej wytwornosci. Falszywy sposob pojrnowania filozofii prawa w szkole historycznej jest
pO\yodem, ze dziela jej slj; ogolocone z wszelkiego ducha filozoficznego. Nie posledzi W llich nic wi§cej nad sarno wyliczenie i opisanie samych suchych faktow historycznych. Przymiot ten oschlosci
jest wspoiny i ceillym nawet sZkoly tej pisarzorn 1). A coz dopiero
mowic 0 podrz§dnych jej zwolennikach? Szkola filozoficzna przcto, dla po\\'odow juz powyzej wyktni§tych, nie odroznia bynajrnniej
dlj;zenia fiIozofii pra wa od cllj;zellia baclan historycznych. wlasnie zas
szkola historyczna zupelnie 1'ozne rnn nadaje cele. Lecz jesH tak
jest, szkola filozoficzna dokl:aclniej pojrnuje wielk~ i wzniosli1; czasow naszych zagadk§, zarzuca wszelkie abstrakeye i usiluj e wyli1;cznie poj~c w duehu istllienie obecne tak pod wzgl©dem czasowych
zjawisk, z ktorych si§ toz istnienie sklada, jako i pod wzgl©dem odwiecznych ozywiaj~cych je pryncipiow. Niesluszny jest wi§c zarznt
szkoly histo1'ycznej, jakoby llowsza filozofia uganiala si§ za idealami
czczemi, raczej za1'zut ten spotyka sam~ szkol§ historyczlli1;, gdyz
szkola ta w badaniach historycznyeh odkrywa nam tylko to, co juz
bylo, co min§lo, a w pornyslach swych filozoficzllych d~zy do wy·
krycia tego, co bye powinno. W tem polozeniu terazniejszosc niema
dla szkoly historycznej powabu 2).
Udzielone tu uwagi nad ksztalceniem nauki prawa, He mnicmac wolno, podadz~ sposobnosc ocenienia roznorodnyeh mnieman
o nauce prawa dzis po Enropie kr~zi1;cych, zarazem p1'zekonaji1;, iz
chc~c krytyczny podac pl'zegli1;d r6znych gatunkow nauki prawa, koniecznie nalezy j e wywodzic z historyi ksztalcenia si§ rodu ludzkicgo. Ktoby mniemal, ze powstanie szkoly historycznej w naszych
czasach jest tylko szcz§sliwym trafem zjawienia si§ kilku lub killm-

nastu uczonych w duchu historycznym pracuji1;cych, mocnoby zbl~dzil.
nasz dzisiejszy sposob zapatrywania jest historyczny, ze wszech
strOll powstaje nieugaszolle p1'agl1ienie pojednania si§ z przeszlosciq,
ubiegl1J" aby tem dokladniej przeji1;c si§ stanern obecnym. Podobllie
bl:~dzilby, ktoby twierdzil, iz zjawienie si§ szkoly filozoficznej jest
przywidzeniem kilku glow; szkula ta, jak latwo mysli1;cemu si§
czlowiekowi przekollac, jest tylko wyzsz~ pot\lg~ szkoly seisle histo-

piBrwszy tak objaJviJ:. Jakoz w istocie nikt jeszcze poji/c idBalnych religii i mor"lnOBci nie bra1 za jedno z l1auks. prawa.
1) Lerminiel' tal!: m6wi 0 Savigny'm: malhereusement it ces vues si profondlJ·
ment historiques :;\1. de Savigny ne joignit pas Ie jugement rationel de philosoph(3.
On dirait ce comme un parti pris par cet illustre jurisconsulte de fuir tout ce qui
ressemble it nne idee philosophique, qu'il craint la philosophie comme 'IueI'Iue chose
de revolutionnaire et de funeste it la jurisprudence. 11#roduction ghterale Ii l'histoiFe du droit 1829, p. 255.
2) Cala szkola historyczna nie zdobyla siEl dots.d na dzielo poswi~cone pm·
wom dzisiaj w ~icmczech obowis.zujs.cym. Autor nasz z tego powodu miesci mi~dzy
historyq prawa a filozofiic\ prawa nauki/ posrednis. to jest dogmatykEl' Jakic\ waznosc
przywiic\zuji/ do wyklad6w dogmatycznycb, powiem w mojem prawie kryminalnem.

rycznej.
Lecz jaldez wycilj;gniemy z tych wywodow dla ojczystej nanki
wnioski? Uksztalcellie narodow tylko powoli post§puje.
Wpl'zody trzeba zgromadzic materyaly, rnateryaly te uporzi1;dkowac.
Potem dopiero mozna rnateryaly okiem ducha zgl§bic i utajolli1;
IV nich mysl na jaw wywolac.
Tyrnczasern na obszernej niwie krajowego prawodawstwa nie znac nawet uprawy zwierzchmej. Nic jeszcze niema przysposobionego, wszystko do zrobienia pozostaje. Zajmijmy si§ wi§c naprz6d zgromadzaniern matel'yalu, porzi1;dkowaniem
odkrytych skarbOw 1). Dlatego i ten korzystnie b§dzie n nas pracowal, kto poprzestajij,c na mniej wznioslych szkoly historycznej widokach, 1l10zoln~ przedsi§wezmie prac§ odkopania dawnych p1'aw
i przyswojenia ich sobie. Pospieszajmy nawet wszyscy z Ch§tlli1; dla
niego pOll1oc~. Lecz nie zagradzajmy z drugiej strony i tym drogi,
ktorzy wyzszemi obclarzeni zdolnosciarni, b§d~ usilowali wZlliesc si§
do polotow ogarniaji1;cych wyzsze nauki cele. Na usposobieniu nam
nie zby\'\'a, mamy zdolnosc i do szczeg610wych poszukiwan, marny
i
do tworzenia ogolnych kombinacyi. Potrzeba tylko i jedne
i drugie ustalic, ull1ocnic, a spodziewac si§ nalezy, iz pracuj~c w duelm prawdziwie naukowyrn nad domowi1; potrzebi1;, b§dziell1Y umieli
zarazem dotrzymac kroku w europejskiej oswiacie.

1) Szczegolniej zyczycby sobie nalezalo, aby sii/ n nas upowszechnia1y historycz1l8 I)adania, one jedynie umysl sklonny do oderwanych, cz~sto proznych rozumowan spoilyby z powo]nym post~pem ksztalc8nia rodu ludzkiego. Jest to u nas po·
'wszechnq c\Jol'obic\, ie bez znajomosci literatury starozytnej, bez postElPowania za bieksztalca.cej si<l nauki, odwaznie wysti/powac zwyklismy w szrariki literackie.
Stfld pochodzi, ze plody naSZ8 naukowe zaledwie u nas cieszic\ sii/ kilkodniows. gazeciarska. slaw a., a Europa 0 nich nic nie wie i wiedziec nie potrzebuje. Stqd takze
pochodz.i, iz mniemamy, ze wszystko w naukach juz zrobiOllo, jnz wyjasniono. Nie
jeden pyta po co pisac, wszakze to juz Delvincourt, Toullier, pisma pruskie wyborne
wyjaBuily? Szczi/sliwe mniemanie, najwiE(cej wlasnej nieudoinosci pochlebiajqce.
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wilj;zywae zwyklisrny do wyrazu Jtwispru,deniia forel1sis mogla byla
podae pioro do r©ki autorowi, jak widocznie, zahartowanernu na
traktowaniu wielkich i wainych kwestyi.
Lecz jezeli taki istotnie by1: zamiar autora, szczerze wyznae
musil11Y, ii w zaden spos6b nie rn ;zel11Y si© z nim zgoclzic. Autor
zapewne nie wezmie nam za zie, jeW powazymy si© twierdzenie nasze poprzee kilkorna rozurnowaniami.
Czytajq;c l'zeCZ 0 jurisprudencyi uderzyly nas mianowicie nast©-

Kilka
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nad artykulem ,,0 jurisprudellcy1" umieszGzonym
wBibIiotBce Warszawskiej. 1)
(1844).

Rzadko si© zdal'za, aby czysto-naukowe artykuly pism naszych
peryodycznych mialy wi©ksze jakowe praktyczne zllaczenie. Tvm
godniejsze uwagi te z pomilldzy nich, kt6re wznoszi1 si© do rozstr;ygnienia jednego z najwazniej Bzych pytall spoleczellskich. Do rz©du
takich pism bezwq;tpieni;t nalezy powyzej powolana rozprawa. Autol'
bezimienllY niespelna 08111 stronie obejmujq;eego artykulu zamierza
sobie w nim rozstrzygnf);C pytanie; ezy nowe prawodawstwa, przystllPne dla wszystkieh, potrzebne i ezy niema w spoleezellstwaeh ezegos takiego, co by same prawa zasti1;pie moglo? Ze taki byl istotnie
eel autora, nie podpada w~tpliwosei; dowodzi tego usilnose, z jak'!J
obraehowy\va efekt pewnyeh swoieh wyrazen, a l11ianowieie surowa
krytyka, kt6rq, rzuea na szkolll historycznq; i filozofiezllq; prawa,
z ktorych lona wszystkie dotq;cl prawodawstwa wydane zostaly i wyzszose jaklj; nacl niemi przyznaje tak nazwanej przez siebie jurisprndenryi.

J ezeli w oznaczeniu celu pisma 0 Ju,l,-ispru,dencyi l11ylil11Y sii,?,
autor nam darlij e - tak poj i,?lisl11Y go i nie nasza w tem wina. Skutek
to .
raczej
jakfl: ca1:e to pis! 0 pokryk
. l11istyczl1osci,
..
"
, niel11oznosci ,
przynaJl11nwJ z nasze] strony, clostrzezenia innego jakiegobq;dz celu,
locz powq;tpiewamy, aby sarna ch©e rozwinienia znaczenia, jakie przy-

1)

Tygodnik Petersburski 1844, Nr. 98.

puj fl:ce aksyol11aty:
Jurisprudencya jest dla kocleksow groznq;.
Uleg1:ose kodeksowi spoczywa na nakazie, uleglose jurisprudencyi na przelwnaniu.
Jurisprudencya jest wyr©czycielk1), prawodawcy.
Jurisprudencya nie jest nallkowosciq;; co innego jest prawo stosowae, co innego prawo wykladae.
Zwracamy na ak8yomaty te dlatego szchegolniej uwagi,?, ze one
najdokladniej przeclstawiaj1), zbiorowi1; mY81 caroga artykulu 0 jurisprudencyi, uclerzyly one nas tern barclziej, ie autol', pod nazwiskiem jurisprndencyi, nie obejl11uje calej wyiszej l1auki prawa, ale
to onej cZ0sC, kt6ra powstaje z zastosowania praw pisanych.
Szanujemy i nmiemy cenie podobnlj; jurisprudency©, milemi nam
S\:l; nawct clzieie prawnik6w franeuskich z tego whtSl1ie powoclu, it
o
0 He zajmujq; si0 obja8nieniem swoich kodeksow, pilnie zawsze wslmzujlj, 11a rezllltaty naukowe, jakie osiq;gni0te zostaj1); z wyrobienia zasad prawa przy praktyczi18m onego stosowaniu do zdarzaw zyeiu przypadk6w; pomimo tego jeclnak nie widzimy
bynajmniej powodn do tak nieograniczonego ub6stwiania sq;(sit venia verbo) jurisprndencyi.
Nam si© zdaje, iz stosunek jurisprudencyi slj,dowej do jnrispl'uwogole, (antor jq; nazywa naukowosciq;) i do samych praw
pisanych, rzeczywiscie w innem zupelnie przedstawia si© swietle.
Zimne oeenienie rzeezy najlepiej nas 0 tem przekona.
Celem kaidego prawa jest, ab}' hylo zastosowane; lecz aby
e do zastosowania onego, potrzeba je naprzod wyiozye, to jest
zroznmiee, zgl©bie jego ducha, poznac jego znaczenie, a potem dopiero zapytae si©: czy przypadek, ktory przeclstawia si© do rozstrzygnienia, jest wprost przez prawo przewiclziany, czy nie. Jeieli przypaclek, ktory ma bye rozstrzygni©ty samo prawo przewidziaio, nic
latwiejszego jak prawo zastosowae; w razie takim moina powiedziee,
110w01anie s©dziego ogranicza si~ l1iemal do mechanicznego, (0 tyle
o ile clzialanie wladz umyslowych mechanizmel11 nazwae mozemy),
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podprowadzania przypadku pod przepis prawa. Trudniejszij; staje
sill zagadka, jezeli przypadek przedstawiajij;cy sill nie jest wprost
przez prawo rozstrzygnillty. W takim razie lliedose jest wylozye sobie zasad©, ktorij; pra wo wyrzeka, w przypadku pod rozstrzygni\jcie
przychodzi);cym, oZllaczye kwesty©, 0 ktorej rozwiij;zanie chodzi: 130trzeba nadto j eszcze wynalese caly sze1'eg analogicznych wnioskow,
poczynaji);c od zasady 'W prawie wyrzeczonej i zstllPlljij;C az do kwestyi, kt6r~ nalezy l'ozstrzygnij;e; jednem s10wem, potrzeba przez sze"
reg stopnio wych, analogicznych wnioskowan, zstij;pie z wysokosci
prawa, az do poziomn przypadku l'ozbieranego.
Oto wolanie jurisprudencyi s8d dowej! Zadaniem jej stosowanie
prawa. Lecz jezeli tak jest, nie widz\j bynajmniej ella czegoby ona
miala bye gyoinq dla samych praw. Przeciwnie, zdaje mi sill, ze
im jest potulniejszij" skromniejszij; i bardziej rozsij;dnij;, tem lepiej
odpowiada przeznaczeniu swojemn. Powaga, ktora jij; zaszczyca, moze bye tylko powagij; samego prawa; jezeliby we wnioskach swoich
oddalHa sill od ducha prawa, zboczyla z drogi analogicznego wnioskowania z zasad samego prawa, zaraz zaczlliaby podkopywae porZij;dek prawny spoleczenstwa i niew<ltpliwie, w walce z prawem,
musialaby nledz przewazlvj jego potlldze. Przypadki wylamywania
sill jurisprudellcyi z pod powagi prawa zdarzaly sill i mogij; sill zdarzye; lecz w kaZdym dobrze urzij;dzonym kraju zwykle przewidziane
st} podolme konflikta i naprzod juz obmyslane srodki dla zapobiezenia im. Przezornosci tej, jak wiemy, winien poczij;tek swoj sij,d
kassacyjny frallcuski, instytucya tyle blasku, tyle 8wietnosci majij,ca,
i dia tego wlasnie tyle szanowana, ze stoi na strazy prawa, ze
przestrzega, aby wyroki sij;dowej jurisprudencyi, zgodne byly z jego
duchem i zamiarami.
ezy sij;d kassacyjny francuski, ten najdzieIniejszy reprezentant
jurisprudencyi sij;dowej, kieclykolwiek stal sill gyoinYl11~ kodeksowi?
Nie Sij;clzll. Owszem, He mi wiadomo, uwazajij;c sobie za prawego
tlomacza woli kodeksu, tylko w trafnym wykladzie onego szuka swojej chwaly i znaczenia. Jak dalece nawet sij;d kassacyjny francuski
w tej uleglosci dla prawa utrzymae sill pragnie, clowodzi milldzy innemi ta okolicznosc, iz He razy dostrzeze we wlasnem tlomaczenin
prawa zboczenia, stara si\j odwolae vvyrzeczon11 poprzedllio przez
siebie jurisprudencYIl.
Ten sam charakter uleglosci prawu powiniell zalecae kazdij; jurisprudencYIl sij;dowij;. JurisprudencY1j;, ktora inne przybiera tendencye, jest albo niewlasciwem mlldrkowaniem, albo karykatu1'ij;. Takij;
jest w cZ\jsci jurisprudencya niemiecka, jesli wogole 0 jurispruden-

cyi s~dowej w Niemczech mowie mozna, a to dlatego, ze usiluje so. k 0 wyZi:lZ
. e nad
samo pl'a\"O,
ktore ma
bie zawsze wyb rac' t
s anOW1S
c
'
stosowae. i nachyla si\j zwykle ku krytycyzmowi. Dla tego tez nie
cloprowadza do rezultatow praktycznych.
.,
.
Wychodzij;c z tego naturalnego stosunku JunspruelencYI elo kocleksow truclno takze zgodzic sill na twierdzenie autora rozprawy,
~~koby 'uleglos c jurisprudencyi spoczywala n:1 przekonaniu, a llieglosc
~rawu tylko na nakazie. AutOl\ jak sill zelaje, .przywi~zuje do aksyo~
matu tego naclzwyczajne znaczenie. I w istoc18, truelno wyrzec cos
N

wi\:)cej zwodniczego.
Dopiero co mowiij;G 0 sij;dzie kassacyjnym. fran~uskim, p~wiedzielismy, iz on sam 0 tyle tylko wlasne wyrokl .swoJe nowem1
pier a wYl'zeczenian1i, 0 He zachowuj e p1~Ze~Onal1le, ze. po~)rzeell1le
byl}' wlasciwe. Tak samo zupell1le 1 moc obOWlij;zuJij;ca wyrok6w sij;du kassacyjnego dla llizszych ilf);elOW polega tylko na pl:zekonaniu 0 ich wlasciwosci. Dlatego sf);d, ktoremu, podlug orgal1lzacyi s1j;downictwa fral1cuskiego poleca sill nowe oSij;dzenie ~pra.w! ~o
skaso\vaniu przez Sij;el kassacyjny pierwszego wyrolm, bynaJmmeJ m.e
jest obowi1!:zal1Y trzymae si~ zasad wskazanych . p:'zez Sij,~ l~a~s~cYJ11y i przyjmuje je wtedy tylko za podstaw\j swoJeJ deeY~YI, J.esh ma
przekonanie 0 icll wlasciwosei. Lecz czyliz na tem w lStOC18 polega wyzszose powagi jurisprudencyi nad pow~g1j; ~am~g~ ~rawa? czy~
liz to uczucie dopuszczalnosci moey ObOWlij;zUJ1j;ceJ JunsprudellcYl
o tyle tylko, 0 He ona zgodna z przekonaniem jej wlasciwosci, w istocie stawia jurisprudency© wyzej nad uczucie swi\jtosci i nietykalnosci ktoremi same prawa otaczamy? Trudno sill na to zgodzie. Zdaui;m moje111 niety1ko w tem nie mozemy dostrzedz zaelnej wyzszosci
11101'a1nej jurisprudellcyi nad kodeksami, ale przeciwnie wyrazllij; jej
nizszose. Junsprudellcya, jezeli uzywa znaczenia, 0 tyle je tylko
ma, 0 He powaga sarna prawa splywa na jej wyroki, 0 ile nakaz towarzyszij;cy postanowieniu ustaw udziela swej sankcyi tym wnioskom,
ktore z nich wyprowadza.
Prawda, iz w mowie potoeznej, gdzie nie idzie 0 seislosc wyrazen, alba gdzie tylko przywiij;zujemy sill elo zewn\jtrznej strony
zjawisk, mozna powiedziee, iz powaga jurisprudencyi oparta na przekonaniu, praw zas na nakazie, w istocie albowiem i jedno i drugie
tak SIll oczom naszym przeclstawia; wyrazenie jeelnak takowe, tam
gdzie nie chodzi juz tylko 0 zewl1~trzne porownywania, jest niewlasciwe i doprowadzie moze do najnietrafniejszych wnioskow. Jakoz
zapatrujij;c sill na rzeczy z wyzszego stanowiska, powaga prawa tak
samo jak i powaga jurisprudencyi bylaby bardzo slab1j;, gdyby byla
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tylko opartt1 na nakazie; wspolne moraIne ich znaczenie wyplywa
z uczucia ich WIasci wosci, wewn§trznej wartosci i wyiszej mt1drosci,
ktorej st1 tylko prostem objawieniem. Zresztt1 w kaidym razie, jeieli prawo niewIasciwe, bezwt1tpienia i jurisprudencya StOSlljt1Ca prawo takowe nie moie bye ani lepszt1, ani WIasciwszt1 jak samo prawo, gdyz jeieliby chcialabye lepsz~, musialaby si§ od prawa oddalie i nie byIa by tem, czem bye powil1lla.
Jeieli to ma stanowie wyiszos~ jllrisprlldencyi, ie wnioski jej
o tyIe tyIko majt1 powag§, 0 He pokazujt1 si§ zgodnemi z przekonaniem indywidualnem czy to urz§dnik6w St1dowych, czy samych St1dow
i ie tyIe razy mogt1 bye odmienione ile razy zmieni si§ przekonanie
o ich wlasciwosci, w istocie pojlj,e trudno, dlaczegoby pod tym wlasnie wzgl§dem prawa stanowione mialy bye niiszemi, chyba dla tego, ie przepisy ich Slj, niezmienne, a przynajmniej nie dajt1ce si§
przeistaczae podlug wyobraien indywidualnych.
Wypadalo raczej autorowi artykulu 0 jurisprudencyi, chct1c wykazae jej lliytecznose, ale nie jej wyiszose nad same prawa, WSPOll1niee 0 uslngach, ktore oddaje prawodawstwu. Powolaniem jurisprudencyi, jak powiedzielismy, jest stosowac prawo, to jest podprowadzae tysit1czne wypadki zycia praktycznego pod postanowienia prawa.
W trudnem tem i mozolnem powolaniu cz§sto odkrye mOie, ii prawo, kt61'e stosuje, nie wystarcza, ie niektore z jego przepis6w albo
niedose oznaczone, alho przeciwnie zanadto specyalne, albo wreszcieie niedostateczne. Wtedy jurisprudencya pIon swoich obserwacyi
powinna przedfltawie prawodawcy i oczekiwae na jego wyrok. J a[{
wiellq korzyse przyniese moie pod tym wzgI§dem jurisprudencya
dla prawodawstwa, pokazuje nam historya tworzenia si§ kodeksow
francuskich. Wi§ksza cz§sc materya10w praktycznych, z ktorych one
obrobione zosta1y, przysposobiona bYIa przez przedrewolucyjne St1downictwo. Ogromne zbiory wyrok6w, systematycznie nporzt1dkowanych i llaukowo przero bionych, by1y przygotowane i czekaly tylko na
chwil§ pOit1dant1, w ktorej oko badawcze prawodawcy zdola z drobiazg6w iycia praktycznego i gmatwaniny przypadkow, wYWOIaC przepisy ogolne i zamienie je w obowit1zujt1ce prawa. T§ samt1 uslug§
zapewnia i dzisiejsza jurisprudencya francnska dla przysz1ego prawodawcy, odkrywajt1c mn mn6stwo Zl10WU nowych stosunkow, ktore
zycie :;polecz811skie, nieustannie przeksztalcajllce si§, codziennie 11a
jaw wyprowadza, a kt6rych prawodawca w chwili tworzenia kodeksu
nie mogi przewidywae, bo odgadnt1e caly przysziy ruch spoleczellstwa moie bye tylko przymiotem Opatrznosci.

. Nie kaida jednak jurisprudencya spelnie moie tak szczytne
powolanie, nie kaida stae si§ mOie, nie jak nasz autor powiada
ruyrgczycielkq prawodawcy, ale jego rusp6l:pracoruniczkq, tylko ta,
Id6ra jest scisle naukow~, to jest, ktora umie samo prawo naukowo
w:vkladac. Zadaleko musielibysmy p6jse, gdybysmy w tem miejscu
chcieli objasniae, co stanowi naukowy wyklad prawa, z jakich on
elementow zloiDny. Wyr§czyl nas wreszcie w tym wzgl§dzie artykul umieszczony w poszycie grudniowym Biblioteki Warszawskiej.
Powiemy tylko, ii zdaniem na8zem, nie mozna bye s§dzi~, nieumiejt1 C prawa naukowo wykIadac. Nie chodzi tu bynajmniej 0 to, ab)'
kaidy s§dzia znal dokladnie history§ drobiazgowl:j, kaidego przepisu prawa, ahy zna1 z gruntu wszystkie nauki filozoficzne i polityczne, ktore two rz t1 zawolanego profesora, niezb§dnfj, jednak jest rzeczlj;, aby przej§ty by1 glownemi i stanowczemi rezultatami tych nank,
inaczej b§dzie z1-1m s§dzi~ i nie podniesie si§ lligdy do wysokosci
powolania swojego. J eieli magist.ratura francuska miala, ma zn[1,czenie, nabyla go jedynie przez talenty wyisze naukowe, ktore zawsze w swym gronie miescila. Komu nieznany Monteskinsz, BrissOlliusz, Molineusz i tyle innych ludzi zajmuj~eych pierwsze z31'6wno
miejsce w nance f w st1downictwie? Nikt pewno nie czcil wi§cej,
jak Brissoniusz 111a1'ftve i zbutruiale cUesto odlamki przesz!;osci rzymskiej, zaden moie wi§cej z dzisiejszych profesorow niemieckich nie
poswi§cil mozolu i pracy, jak on na napisanie ogromnych dziel de fo1'Jn1tlis i do Verborlml Signijicatione, a przeciei iaden ze wsp61czesnych jemu s§dziow nie byl i lepszym kazuistq i trafniejszym wykladaczem praw swego kraju. G1§boka i wszechstronna naukowosc pewno nie zaszkodzi s§dziemu, nie zawadzi obrollcy. Nawet dziRiejszy
kassacyjny francuski, jeieli odziedziczyl znaczenie dawnych parlament6w, dobil si§ i dobija si§ tej chwaly jedynie przez wysok~ naukowose m§iow, ktorzy go skladajfj,. Trudno wi<ilc w istocie rozuco autor nasz chcial powiedziec, twierdz~c, ie jurisprudencya
nie jest naukowosci~, i co zamierzal sobie osi~gn~e, powstajt1c przeciwko naukom prawnym, filozoficznym. Ozyi jurisprudencH ma bye
owe przedkratkowe szermierstwo, w kt6rem na nieszcz§scie zbyt cz§fltO pusty dowcip i niedojrzala sofisterya 0 pierwszel1stwo walcz~
niekiedy, aby zllj, spraw§, pomimo przekonania wystawie w najkorzystniejszem swietle, niekiedy aby pokrye wlasl1t1 niewiadomosc wainiejszych rzeczy? Nie przeczymy, ie i podobne talenty mogfj, sobie
zjednac chwilowt1 slawt2, ale nie stworz~ jurisprudencyi. Tam tylko
jurisprudencya wyksztalci si§, gdzie st1downictwo b§dzie depozyta-
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ryuszem najgh;)bszej llaukowosci czasH swego i reprezelltalltem najwznioslejszych i najczystszych onej tendencyj.
Dobrzeby by1o, aby nareszcie ustala czcza walka mii2dzy naukowosci~, czyli teorYil: a praktyk~, mi§dzy jnrisprudency~ teoretyczn~
a pl'aktyczn~, kt6ra dot~d wi.elu jeszcze ma zwolennikow w Niemczech. Nic zgubniejszego dla dobra powszeehnego, jak utrzymywae,
ze inne s~ cele jednej, a inne drugiej, ze sii2 mog~ bez siebie obejse;
nic niev\'lasciwszego jak wyobrazae sobie, ze w ostateeznym wypadlen jedna i druga doprov,adzaj~ do roznyeh \mioskov,'. Gdzie nauka
przekonala sii2, iz elltzyc powinna do osi~gnienia eelow praktyeznych,
a praktyka, ze nie moze sii2 obejse bez stern nauki. rozbieranie
kwestyi 0 wyzszosci nauki Iub praktyki, nie znajduje juz powabu.
W szysey juz dzisiaj rozs~dni ludzie wiedz~, ze teorya pracuje ella
praktyki, a praktyka ella teoryi. N apotykamy wprawelzie mii2dzy sob~ ludzi, ktoryeh moglibysmy nazwae ezystemi teoretykami i czystemi praktykami, podobno jednak ani tamtyeh teorya, ani tych praktyka niewiele przyniesie korzysei. K ajlliestosowniejsze wszakze, zdaniem moj em, wszczynanie podo bnyeh sporow w kraju naszym, gdzie
raezej idzie 0 po budzanie swobodniej szego rozwinii2cia zdolnosci choe
jeszcze slabych, jak 0 wywolanie mii2dzy niemi antagollizmu i wzbudzeniepodejrzell lub ohydy do prae i usilowall cztgsto mozolnych
i lliewdzii2cznych, ehoe nieki8dy jedllostronllyeh.
Zbieraj~c wszystkie dotq,d zrobione spostrzezenia nad artyku1em
jurisprucleneyi, zdaje nam sii2, ze doszlismy do przeeiwnych
zupelnie od autora artykulu wniosk6w; s~dzimy naprz6d, iz niema
jurisprudeneyi bez naukowosei, dalej, ze przeznaezelliem jurisprudeneyi jest bezwzgli2dlla uleglosc prawu, nast§pnie, ie powaga moralna
jurisprudencyi mniejsza nier6wnie od powagi praw, ktore stosuje,
wreszcie, ie jurisprudeneya nie wyrtgeza praw, ale je spelnia, to
jest, ze nie moze zastq,pic ieh miejsea, tylko obowi~zana wyko1l3e to,
co same prawa wykonanem miee eheialy.
Lecz czyliz w istocie autor powolanej tyle razy rozprawy mial
zamiar sta wiae wyzej jurisprudencYi2 llad same prawa? Zdaje sitg,
bo inaezej ealy artykul jego by1by bez najmlliejszego znaczenia; autor ehcial zaatakowae prawodawstwa, nie wiemy czy dawne, moze
by(~ i nowe, nie znajdowal srodka stosownego do dopii2cia swego zamiarn, postanowil wii2c napisae apologii2 jurisprudencyi, wywyzszyc
jej znaczenie spoleezenskie, i rzucie tym sposobem ciell ullizenia
z jednej strony na prawodawstwa, z drugiej lla nauki2, alba raczej
lla m!!:drosc, ktora z siebie wyradza prawodaweze pomysly.
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J ak!!: korzysc mogq, przyniese podobne naci~gl1ii2te, wypri2zone
dowodzenia? Zadnej. Oswieeony rozs~dek odkryje ratwo cal~ ich
zwodniczosc. Szkoda jednak, kt6ril; zrz~clzie mog~ przez chwilowy
wplyw na opinie, zwykle miotane namii2tnoseiami, nadzwyczajnie
wielka, bo zamiast oswiecellia, podl1iecaj ~ ieh gor~czkowose i oblq,kanie.
Gdyby autor po Pl'ostu byl tylko chcial wylozye, czem jest jurisprudencya s~dowa, jaki jej stoslll1ek do jurisprudencyi w og61nosci i do praw bezw~tpienia by1by nas obdarzyl pismem znakomitem,
kt6rego jeszcze w literaturze nietylko naszej, ale i europejskiej nie
dostaje, bylby stworzyl jedn~ z tyeh rzadkich kompozycyi, odznaczaj~cych si§ nietylKo gruntownosciq, tresei; ale i szlaehetnosci~
i pii21mosciq, fonny, ktorej tak swietne pr6bki sam:1 rzecz 0 jurisprudencyi dostarcza. Jezeli jest przedmiot, kt6ry godzien, aby znalaz1
natclmionego pisarza w naszej literaturze pl'awnej, bez w~tpienia
jednem z najuzyteczniejszyeh przedsii2wzii2c by10by wystawie, jak
uksztalceni bye powinni urzi2dnicy s~dowi, jakie icll obowi~zki, jakie
wzniosle powolanie, czyli opisae, czem jest i bye powinna jurisprudencya slldowa, jedyny cel, jedyna zagadka, wy1il:czlla trese. zycia
urzi2dnika s~dowego.
Obok niew1asciwej apologii jurysprudencyi s~dowej autor liasz
wystawia jeszcze zgubny wplyw, jaki mialy na nowe prawodawstwa
szkola historyczna i filozofiezlla. Poez~tek obu naznacza w kOllCU
wieku przeszlego i obie obwinia 0 tei same b1i2dy. Pod wplywem
piel~wszej, jak sii2 wyraza, gloszono, ze kazdy cziowiek czytac nmiejqcy Jest doskonalym prawnikiem, pod wplywem drugiej wyrodzHa si§
ze z redakcyi prawa nsnnqe nalezy wszelkq technicznosc i ze
pra11Ja odda11Jac nalezy 1V sryZn popnZarnym., potoczl1;Yln. Nie b§dziemy wchodzili w rozbior, 0 ile zgodllem jest z historyq, pojawienie sii2
.tych szk61 w jeclnym i tym samym ezasie, nadto 0 ile prawJest charakterystyka ieh, skreslona wartykule 0 jurisprudeneyi
pozwalamy sobie tylko zrobie ti2 uwagi2, ze jezeli w istocie obi~
utrzymywa1y, ze trzeba aby prawa staly sii2 dosti2pnemi dla
.• ~la ktorych sq, pisane, my w tem l1ietylko nie mozemy znal~sc mc nagannego, ale owszem widzimy szlaehetnf); i prawdziwie
uz.yteczllq, tendencYi2, tendencYi2 prawdziwie godn~ naszyeh czasow.
Historya wszelkich prawodawstw uczy nas, ze g16wllym, jezeli !lie
celem kazdego now ego prawodawstwa bylo: w miejsce dawnyeh, z potrzebami niezgodnych, a zatem niezrozumia1ych praw
utworzye prawa, kt6reby staly sii2 dosti2pniejszymi i pod wzgli2de~
potrzeb spoleezenstwa pod wzgli2dem poji2 e.
Pisma Romualda Hubego.
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Ktore prawo jest najlepsze? to bezwf);tpienia, ktore jest najprostszem oznaczeniem i wyrazel1iem stosunk6w spoleczenskich, a za~
tem to, ktore najzrozllmialszem jest dla ogolu. z tego powodu nie
moglismy si§ nigdy lla to zgodzic, aby kodeks francnski byl prawem
wlasciwem dla krajll naszego, gdy ella zrozumienia onego potrzeba
na kazdej niemal stronicy radzic si§ uczonych komentarzy. We Francyi on zrozumialy i jasny dla og6lu, bo pow·stal ze zwyczajow i potrzeb kraju, ale pytam si§: kto z nas sumiennie moze powiedziec,
ie zrozumial, bez przeniesienia si§ myslf); w history§ Francyi i j ej
wewn§trzne urz~dzenia, r6zne postanowienia 0 stosunkach maj ~tko
wych mi§dzy malionkami, tak, jak je w sobie ll1iesci kodeks i jak
one u nas obowi~zywaly, az do r. 1825? Kto pojmuje uzytecznosc
przepis6w 0 roznych gatullkach najmu, nawet z nazwiska w kraju
l1aszym l1ieznal1ych? Bezw~tpiel1ia wszyscy pragl1~ j uz dzisiaj i z~
daj~, aby prawo stalo si§ zrozumialszem, dost§pniejszem, to jest
wi§cej zgodnem z potrzebami spoleczel'istwa. Lecz jezeli og61nem
i powszechnemz~daniem jest, aby prawa stawaly si§ coraz zrozumialszell1i, a przynajmniej zrozull1ialemi w ll1iar§ kazdoczasowych potrzeb, nikt nie chce i chciec nie moze, aby z praw wygnan~ byia
technika wyrazeIl, oznaczonosc poj§c i logika dystYl1kcyi. Wszyststkie te przymioty dobrej redakcyi praw nietylko nie stoj~ w sprzecznosci z celem glownym zrozumialosci i dost§pnosci onych, ale najglowniejszym s~ onego warllnkiem. Nie s~dz§ wi§c, aby ktokolwiek
jeszcze dzisiaj znajdowal si§, jak autor rozprawy utrzymuje, ktoby,
zaprowadza.i~c nowe prawa, mniemal, ze zrobi niepotrzebnym wyklad
ich naukowy i zagrodzi drog§ jurisprudencyi s~dowej.
KOllczymy na tem nie dlatego, abysmy sljcdzili, ze dosc powiedziano, ale dlatego, ze mamy przekonanie, iz znajd~ si§ inni, kt6rzy wi§cej jeszcze powiedz~; sam autor rozprawy 0 szkole historycznej juryst6w zapewne nie zloiy pi6ra i zacll§ci innych do wszechstronnego wyjasnienia tak waznych i tall: zywo zajmuj~cych kwestyi.
Petersburg, d. 10 (22) grlldnia, 1844 r.

Kratki rys historyi literatnry praia i),
(1827).
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ly 0bfite w rozliczne zasady, tak malo j e d na1{ze J· eszcze w s~.b'Ie teo-"
rycznego wyksztalcenia, tak malo maj f), na~ko~vego P?loru-, l~ na wet.
w czasach dawnych powstac musialo praglllelll e , udzlelema 1m zbywajf),cych tych cech. Za wskrzeszeniem zatem nauk starozytnych -zwr6cono oczy na prawo rzymskie mniej moze w zasadach bogate,
ale za to w rozwinieciu samychze zasad, stopniowaniu i ich zastosowaniu jedyne i mistxzowskie. Powstala stfl;d walka mit;ldzy n~ro
dowemi odziedziczonemi ustawami, a nauczonem prawem rzymslne~l.
Wypadkiem walki tej bylo, ze prawa narodowe naukowo uksztalclly
sit;l i ze wowczas, gdy powstala potrzeba tworzenia n~wy~h, znowu
ustaw, przekonano sit;l, iz takowe wtenczas tylko odpo\~le~z~ec mO~fl;
powszechnej potrzebie, jesli wspartemi zostanfl; na doswla~~zelllu
i nauce wiek6w poprzednich. To stalo sit;l takze powodem, 1Z.. cala
nauka prawa poczt;lla byc na wyobrazeniach histor~czn!ch .1'0ZWIJan1!;.
Niemcy w weWllt;ltrznym swym bycie wit;lcej ~pokoJne. Jak mne narody, staly sit;l kolebkfl; nauki historyi prawa., Za .1ch. doplero pr~yk~adem
poszly inne okoliczne narody. Juz ku koncowl '>Helm zeszl.ego zaczt;lla
w Niemczech kwitnfl;c history a prawa mianowicie jednakze lustorya pl'awa rzymskiego. J eszcze swietniej jedn~kze "wzniosla . sit;l .z po~
cZfl;tkiem obecnego wieku. Slawni nauczyclele Hugo, Sa~lgny zJednah
nauce tej niepospolit1!; wzit;ltosc; za ich wplywem uznano hlst~l'~t;l ~rawa
rzymskiego za naukt;l elementarnfl; w kursie ogolnym pra,~a. SWlezo :',ydana 10 edycya dziela Rugona: i,Lehrbuch del' Gescluchte des rom~
Rechts'i Berlin 1826 Tom II, jak zjednej strony swiadczy 0 zaslugach
autora, ~ak z drugiej przekonywa 0 wzrastaniu samej n~uki. Obok H~
gona stant;llo niemalo innych pisarzy, j ako to: Zachane (V ersuch.. e~
ner Geschichte des rom. Rechts, Wroclaw, 1814), Schweppe (Romlsche Rechtsgeschichte und Rechtsalterthiimer Getynga, 1826, edycya
2-ga). Zimmern (Geschichte des rom. Privatrechts.-Juz wyszl! dw.a
tomy. Heidelberg, 1826), kt6rzy w ukladzie. ~owyc~ kompendy~w. h1storyi prawa rzymskiego z r6zne~ szczt;l sCl~m Sl~ ,sw~cl~ dOSWl~d
czali. Przyklad uczonych niemiecklch, zacht;lCll mt;lzow sWlatl~ch lllnych krajow do obznajmienia wspolziomkow swoich z p.1'aWal111 szkoly niemieckiej. Dwie edycje historyi prawa rzymsklego wydane
przez Waclawa Maciejowskiego (1'. 1822 - 1825), ot,:orzyl y nam
skarby postronnych prac i usilowan, zjednaly nadto llleplonl1~ nadziejt;l, iz jestesmy zdolnymi w galt;lzi tej prac nat~kowych za~zczy~
ne kiedys zajfl;c miejsce. We Francyi wydal Bernat St. Pnx. HI'
stoire du droit civil Romain, Paris, 1820, p6zniej Dupin: PreCIS de
l'histoire du droit Romain, 1821. Obadwa przeciez dziela nie z.dolaly dosit;lgnfl;c wzorow, ktol'e nasladowaly, ostatnia nawet praca Jest
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tylko powtorzeniem blt;ldow panuj~cych w nauce przed 20 latami.
W Holandyi usilowanie mianowicie niezmordDwane profeso1'a Warnkkoeniga w Liege zwiastuj!! postt;lP w nauce historyi prawa rzymskiego.
Pod jego kierunkiem prze]:ozono juz czt;lSC pierwszfl; dziela Hugona
na j§zyk lacillski (Amsterdam, 1827). 1nne narody Europy niekorzystaly jeszcze dotychczas z wielolicznych tych usilowan. A jeW gdzie
dawanl), jest historya praw rzymskich, tam albo dawniejsze dziela
z wieku XVIII, jak np. we Wloszech dzielo Graviny, albo tez kompendya niemieckie za podstawt;l wykladn sluzfl;, jak np. na uniwersytetach w Rosyi.
Ugruntowana i rozsz erzona tym sposobem po wszystkich stronach Europy nauka historyi prawa rzymskiego-obudzila cl)§c poznania sit;l z history~ instytucyi nowych narodow. I tutaj zn6w pierwszy stanowczy przyldad udzielili nam uczeni niemieccy. Nasamp1'zocl Savigny umyslil dopelnic prace okolo historyi prawa rzymskiego. Gdy albowiem poprzedzaj~cy go pisarze dosit;lgali tylko
w badaniach swych czasow panowania cesarza Justyniana, on posta110wil wykryc koleje, kto1'ym p1'awo rzymskie w od1'odzonej Europie
uleglo. Erudycya nadzwyczajna, trafne ocenienie starozytnych doniesiell, naprowadzilo Savigny'ego na przekonanie, iz prawo rzymskie
szczegolniej w urz~dzeniu Wloch pod wladzl), Gotow i Longobardow,
mianowicie znaczniejszych miast. jakoto Rawenny, Medyolanu, Bolonii, ci[j,gly mialo wplyw na rozwinit;lcie sit;l wewnt;ltrznych onychZe
stosunk6w prawnych. Dalej wykryl, jak wiele s~ winne wplywowi
prawa rzymsldego ustawy: Burgundow, Wissygotow, Bajuwa1'ow, Alamannow. Ogolne te badania uto1'owaly mn drog§ do zajt;lcia sit;l wyjesnieniem epoki wsk1'zeszenia nauld prawa we Wloszech i we Francyi. Ch§e dokladniejszego zglt;lbienia przedmiotu tego, powodowala
go do skreslenia ogolnego stanu dawnych uniwersytetow wloskich
i francuskich, mianowicie ulliwersytetow w Pa1'Yzu, Montpelier i 01'leanie. Czwarty dopiero tom calego dziela miesci w sobie opis zycia i nauki Glosatorow. Reszta pracy wk1'6tce oczekiwana spelni
zapewne powzit;lte zyczenia. Tytul dziela jest: Geschichte des 1'oem.
Hechtes im Mittelalter. Zalowac tylko wypada, iz badania Saviglly'ego nie dalej jak do 16 wieku dojdl)" nadto, iz przywifl;zal sit;l do
szkol wloskich. Oczekiwac wit;lc jeszcze wypada na dopelnienie tak
wielkiej pracy. Znalazlyby sit;l jedllak po roznych narodach juz dosc
pi§kne nagromadzone materyaly do wystawienia dokladnego histo1'yi praw rzymskich ok1'zesanej Europie. Mianowicie u nas prace
Czackiego, Bandtkiego, Ossolinskiego i Mickiewicza zblizajfl; do 1'ozstrzygni§cia wazne zapytanie. jak znaczny mialo wplyw prawo 1'zym-
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skie na nasze narodowe instytucye. Toz samo pytanie rozbiera
wzgl§dnie Francyi Berriat-St.-Prix w dodatku do powyzej cytowanego dziela. Krotki wreszcie rys prac naukowych prawnikow wszystkich narodow okolo prawa rzymskiego pl'zedstawia Hugo'na Geschichte des rom. Rechts seit Justinian, Berlin, 1818, edycya 2-ga.
Ty1e uczyniono d1a wyjasnienia stosunku praw rzymskich do
prawodawstw nowozytnych. Nie wszystko, jak widzimy dopelnionem
jest, a pozostaje jeszcze obszerne pole do uprawy-mianowicie zbywa nam na dokladnych porownawczych dzielach, ktoreby obejmujq,c
rzecz wyzszego fi1ozoficznego stanowiska-mniej sledzily drobne szczegoly, wi§cej zas staraly si§ 0 wyjasnienie ducha prawodawstw starozytnych, uwazanych w stosunku do instytucyi nowych. J ednakze do
dziera podobnego juz Sq, niemal wszystkie materyaly przygotowane.
UsHowania albowiem obudzone dzisiaj wsz§dzie, a majq,ce na celu
wyjasnienie praw i instytucyi ojczystych, do powzi§cia celn tego kiedys skutecznie przyloz1j, si§.
Krotki rys tego, co w historyi praw krajowych w roznych stronach zrobiono, jest nast§puj[J,cy. W Niemczech dzielo Eichhorna
"Deutsche Rechts und Staatsgeschichte" edycya 3-cia r. 1821, uwazane za elementarne, zapozl1aje nas z zawiq,zkami, rozwini§ciem
i ksztalceniell1 prawodawstw niemieckich. Eichhorn poczyna od wybadania starozytnych us taw Germanow. Dopelniaj[J,c jednakze tego
obowi[J,zku, ldadzie fundamenta historyi praw calej Europy zachodmeJ. Prawa olbowiem Salickie, prawa Alemannow, Ripuarow, Baiuwa1'ow, Saxonow, Frisow, Werin6w, Got-ow i Longobardow - slj; filarami, na ktorych spoczywa cala wspaniala budowa prawodawstw
francuskich, niell1ieckich, angielskich, hiszpallskich i wloskich. Od
tego przedmiotu zwraca siid Eichhorn do wystawienia prawodawstwa
Karola Wielkiego. Jego zwyci§skielllu pokonaniu winne Sq, Nielllcy
pierwsze pozostanie uporz[J,dkowanego zwiq,zku politycznego. Pod 11ast§Pcall1i Karola tworzy si§ oddzielne pallstwo niemieckie, 0801)1111
juz odtq,d kole.il1 w uksztalceniu swojell1 od innych narodow zachod~
nieh post§puje. Nastaje czas panowania feudall10sci - stosunkl
prawne pod wplywelll religii chrzescianskiej prz}-bierajq, dopiero te
cechy wlasciwosci, ktorych w calym swiecie starozytnym szukac nie
ll1ozemy. Duch przeciez lennosci, jako doprowadzajq,cy do odosobnienia, do wyll1Czell, sprowadzil tak wielkie rozdrobnienie zasad
prawnych, tyle utworzyl sprzecznosci, iz lllusial upase. Na miejsce
jego powstaly wolniejsze stosunki prawne~szczegolniej ll1iasta, jako
punkty srodkowe hand1u, przelllysiu i oswiaty do zmiany jej skutecznie przylozyly si§. Czasy, w ktorych si§ to dzialo, stano wi l1
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podIng Eichhorna epok§ trzecilj;. Czwarta epoka poczyna si§ od reformacyi. N owa rozszel'zaj ~ca si§ nauka wymagala zmiany wieln
stosuukow prawnych. Pokoj mianowicie westfalski, b§dq,cy jej skutIdem, uwazac wypada za zrodlo dzisiejszego ksztaltu Niemiec; przez
niego albowielll zar§czol111 zostala poraz pierwszy panRtwom niemieckim niepodleglosc wzajelllna (la souverainete). Odt[J,d Austrya, Saksonia) Bawarya, Prusy, wylamujq,c si§ powoli z pod przewagi ogolllych praw, tworzyc sobie zacz§ly osobne systemy prawodawstw.
Ka7.dq, z tych cz§sci ogolnej historyi, rozwinql Eichhorn staranie,
opisujq,c naprl.od stan publiczny, nast§pnie zas dopiero podaj11c wyldad systemu praw prywatnych. Szczeg6lne, jak naturalnie, przedmioty s11 lllniej dokladnie rozwini§te. J alikol wiekb[J,dz, dzielo Eichhorna uwazac wypada za elementarne, z ktorego poj edYllcze dopiero prace powstaly i powstawac b§dq,. Takiego dziela eleme11tarnego zyczycby sobie takze i n nas potrzeba bylo, wszystko co albowiem dotychczas z historyi pmw polskich posiadalllY, jest tylko
urywkowem, nie wyplywaj[J,cem z jednej ogolniejszej zasady historycznej. J akzeby wi§c pragn~c wypadlo, abyBandtkie, Lelewel
udarowali Has rozleglejszellli hadaniami nad historya pra wodawstwa
ojczystego.
Co do wazllosci staje obok pracy Eichhorna dzielo Merera:
Esprit, origine et progres des institutiolls judiciaires des principaux
pays de l'Europ0 tomow 6 Amsterdam 1818-1823. Jest tu wpmwdzie tylko wystawiona historya s~downictwa, za to ato1i stanowisko,
zktorego si~ na przedmiot zapatrujemy, jest ogolniejsze. W pierwszej cZ\:isci carego dziela znajdnjemy obraz prawodawstw gerll1allskich. N ast§pnie przechodzimy do narodow, ktore z wielkiego tego
szezepu powstaly. Przebiegamy tutaj koleje sq,downictwa we FranAnglii i Holandyi. Szczegolniej historya praw fraucuskich zajmowac nas powinna, z niej wyczerpnl}c mozemy wiadomosci, jakim
sposobem powstalo wiele takich instytutow, ktore tylko prawie imien11ie z praw fracuskich nas obowiq,zujl}cych zuamy. Meyer tlomaczy
nam i wyjasnia histol'Y§ owych slawnyeh parlal1lentow francuskich,
dalej history§ ksztalcenia si§ powagi urz§dow publicznych, stanu adwokat6w - niel1lniej odkrywa zrodlo sq,dow pokojowych, instytucyi
hipotecznych i sq,du kasacyjnego. W historyi zas angielskiej szczegolniej poci1j,gajq, nas badal1ia nad ksztalceniell1 si§ sq,dow przysi§glych.
Cale dzielo zaleca si§ jasnosciq, w wystawleniu i lekkosciq,
szczegol11q, stylu, co tel1l przyjell1niejszem zrzq,dza czytanie dziela
petnego erudycyi i faktow historycznych. Wreszcie badania histo-
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ryczne nabierajf!; przyzwoitej praktycznosci, wazllosci, przez umieszczone na koncu calego dziela uwagi ogolne, w ktorych mianowicie autor zamierzyl sobie wykazae, ile pod wzgl§dem dzisiejszych
stosunkow z doswiadczenia uplynionych wiekow korzystae mozna,
i w czem zbawiennf!; z przykladu ich wycif!;gnf!;e wypada nauk§. Tutaj mianowicie znajduje si§ wiele trafnych uwag i gi§bokich spostrzezen. W tem tez glownie rozni si§ praca Meyera od podobnych prac
. historycznych autor6w niemieckich. Gdy albowiem pisarz niemiecki
poprzestaje na samem wyjasnieniu calego pasma szczeg6low historycznych, przeciwnie pisarz francuski usiluj§ proste historyczne badanie przez wyci~gni§cie z niego rezultatow praktycznych, wi§cej do
istotnego zycia narodow i potrzeby czasowej zblizye.
Te Sf!; dwa glowne dziela poswi§cone historyi prawa narodow
zachodnich Europy; reszta znajdujf!;cych si§ w tym przedmiocie
pism, rozbiera raczej pojedYllcze szczegoly i to mianowicie z historyi jednego narodu. I tak, w Niemczech cellione jest z gatunku tego prac inne dzielo Eichhorna pod tytulem: Einleitung in das deutsche
Privatrecht Getynga. edyc. 2-ga, 1826. Dzielo to przedstawia systemat praw powszechnych Niemiec z rozbiorem krotkim historycznym kazdej materyi. Wi§cej niemal jeszcze zasluguje na pochwal§
podobne zupelnie dzielo Mittermaiera, profesora w Heidelbergu: Grundsiitze des gemeinen deut. Privatrechts edyc. 2-ga, 1826. Szczegolniej styl jasniejszy jest od stylu Eichhorna, nadto, ze porzf!;dniej
rozwini§ty systemat, wreszcie zebranie zasad prawodawstw nowych
niemieckieh, jakiemi Slll prawo austryackie i pruskie, nadajf!; mu do
pierwszellstwa takowego pl'awo. Rzecz 0 sf!;downictwie w Niemczech
rownie dokladnie znajdujemy wyjasnionf!; w kilku celowi temu pOBwi(Jconych pismach. Dzielo prof. Rogge "U eber das Gerichtsverfahren del' Germal1en" Halla, 1820 przedstawia krotki rys najdawniejszego sf!;downictwa. Pi§knie wyjasnia Rogge starozytnf!; teory§
dowodow sf!;dowych. Wykrywa, ze poczf!;tkowo zast§powaly miejsce
zwyczajnego post§powania przed s~dami, wzajemne stron pokrzywdzonych si13d zbrojnf!; napady czyli pochwalki, za ustaleniem dopiero
porz~dku spoleczellskiego, w miejsce pochwalek wyksztalcil si§ instytut consacramentalium (Eideshelfer) czyli wspolprzysi§zcow, ktorzy
podlug roznicy sporn, w rownej stawaj~c liczbie przed sf!;dem, przysi§gali, ze obwil1iony wolny jest wszelkiej skazy podejrzenia, ze po~
siada dobrf!; slaw§, tem samem zaB, ze uwolniony bye powinien od
czynionego mu zarzutu. Liczba takowych przyjaci61 wynosila niekiedy podlug praw ripuarskich 72 osob. Wreszcie wykryl Rogge starannie znaczenie pierwotne s~dow bozych czyli ordaljow. Pozniej-
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szem dzielem jest praca Maurera, prokuratora przy s~dzie bawarskim w Monachium "Geschichte des altgermanischen 6ffentlichen ml1ndlichen Gerichtsferfahrens", 1'. 1824, praca ta wilma swe powstanie
zadaniu uczynionemu przed kilku latami ze strony akademii nauk
w Monachium, z~daj:=J:cel11U wyjasnienia, jak dalece publiczne prowadzenie spraw znanem bylo dawnym Germanom, mianowicie zas Ba·warom. Maurer uzyskal wyznaCZOl1f!; nagrod§, rozwilj,zal albowiem
podanf!; w1!;tpliwose w sposob zupelnie zaspakaj~cy. Okazal 011,
ze publiczne prowadzenie sprawy przed zgromadzonym ludem, nast§pnie przed urz§dnikami Iud reprezentujf!;cymi, bylo najwlasciwszf!;
formf!; odbywania sf!;d6w w pierwotnych czasach Niemiec, wyjasnil
nadto, ze nawet do ostatnich chwil trwania dawnej politycznej formy paIlstwa Niemieckiego, rZf!;dy naczelne ci~gle zasiadaly publicznie. Dopiero zwyczaj zaprowadzony w s~dach miejskich odbywania
posiedzell sl1du przy zamkni§tych drzwiach, ustalil si§ w ostatnich
czasach we wszystkich s~dach niemieckich. Niemniej i historya praw
kryminalnych niemieckich dose starannie wypracowanf!; zostala przez
Henkego "Geschichte des deutschen peinlichen Rechts" Sultzbach,
1809. Tom II. W dziele tem rZllcone jest jasne Bwiatlo na pierwotne prawa kryminalne Niemiec, szczegolniej atoli rozwini§tf!; jest historya ustawy kryminalnej nadanej rzeszy niemieckiej przez Karola V,
cesarza. Ostatnia zas cz§sc dziela wi§cej zajmuj e si~ wylozeniem
historycznem roznych teol'yi praw kryminalnych, ktore ku koncowi
wieku zeszlego powstaly, jak rozbiorem praw kryminalnych.
Uczeni francuscy rowniez zwrocili uwag§ swf!; na nowy ten rodzaj
badan historycznych. Bernardi, czlonek akademii, wydal j eszcze
w r. 1816, dzielo pod tytulem "De l' origine et des progres de 1a
legislation fran<;aise ou l'histoire du droit public et priv~de 1a France".
Bernardipoczyna swoj wywod, si§gaj ~c czasow najodlegJejszej starozytnosci Francyi, daIej przebiega glowniejsze zmiany porzllldku
prawn ego poeliug nast§pstwa domow rZf!;dz~cych we Francyi, konczy
zas caly obraz wystawieniem gwaltownych wstrz~snieIl, ktore byly
skutkiem rewolucyi. Przedmioty, ktorym badania swe poswi~ca,
Sf!; liczne i wazne. Szczegolniej zajmuje si§ wyjasnieniem stosunkGW politycznych i prawnych Francyi, oznacza prawa fundamentalne
rZl!:du, wykazuje stopniowanie stanow, wreszcie dokladniej, jak ktorykolwiek z dotychczasowych pisarzy, wykazuje ksztalcenie si§ hierarchii kosciola gallikal'lskiego. W tym wzgl§dzie pami§tne panowanie Franciszka I sciesnieniem w!adzy s~downictwa duchownego
i konkordatem z Leonem X, papiezem. Rzecz 0 sl1downictwie, niemniej wystawienie historyczne praw z wlasnosci i stanu osob wyni-
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lmji1cych, rowniez wchodzi1 w zakres ogolny badan Bernardi'ego. Dwa
przeciez wazne zarzuty pracy calej uczynic wypada: pierwszy, ze jest
nazbyt w rozwini§ciu swem ogoll1i1, malo miesci w sobie faktow historycznych, tem mniej zas jeszcze obznajmia nas ze zrodlami, dmgi, ze jest w duchu stronnictwa napisanll. Bli1d ten ostatni podziela Bernardi z innemi pisarzami frallcuskiemi, ktorzy kazdy przedmiot naukowy si1 przyzwyczaj eni w duchu stronnictw politycznych,
do ktorych nalezi1, wystawiac; dla tego niema w nich tej spokojnosci i tej bezinteresownosci w badaniu, ktori1 si§ koniecznie wszelkie
naukowe prace, mianowicie zas dziela historyczne, zalecac winny.
Skoro albowiem history§ czasow odJeglych uwazac b§dziemy podlug
naszych widokow, zaraz ducha jej ?:lllienimy i na miejscu prawdy
zlllyslenia podawac b§dzielllY. Na uspmwiedliwicnie zdania naszego
dose przytoczyc wlasne slowa Bernardi'ego, w ktorych cel pracy swej
wystawia: :Mes veux seraient de voir disparaitre de notre legislation
cet alliage monstrueux, (mowi tu 0 prawach nowych Francyi) et
avec lequel un pouvoir legal ne peut se concilier. Procz dziela Bernal'di'ego zasluguji1 na uwag§ chci1cych poznac history§ praw francuskich dziela poswi§cone rozbiorowi instytucyi zapro wadzonych przez
Ludwika Swi§tego, dzielallli temi Si1: :Mignet: de 1a feodalit6, des
institutions de St. Louis, Paris 1822 i Philipp: Examen de l'6tat du
gouvernement de St. Louis. Paris. 1822.
Takowe usilowania we Francyi skutecznie dzialaly na Holendrow; juz albowiem posiadaji1 dzielo w szczegolnosci i historyi nal'odowej prawa poswi§cone; napisane jest przez Rapsaet, wyszlo pod
napisclll: Analyse historique et critique de l'origine et des progres
des droits civils et politiques des Belges et Gaulois, Gandawa 1824.
tom I. Spodziewana kontynuacya dziela tego spelni pewno juz powzi§te sluszne oczekiwania.
Gdy. tak pracuji1 okolo historyi istytucyi narodowych Nielllcy,
Francllzi i Holendrzy, niemniej baczne oko zwracaji1 na tenze sam
przedmiot mieszkallcy krajow polnocnych Eul'opy. Pierwszy przyHad dali DUllczycy. Kolderup-Rosenvinge, profesor prawa przy
uniwersytecie w Kopenhadze wydal w roku 1821 krotki rys historyi praw dUllskich: Dankse Retshistorie. Dzielo to przet1omaczyl i cz§scii1 wlasnellli jako tez i samego autora notami wzbogacil Homeyer prof. w Berlinie. Tlomaczenie to wyszlo w 1'.1825 pod
tytulem Grundriss del' danischem Rechtsgeschichte; same dzielo zaleca si§ szczegolniej jasnym wykladem, nadto przez przytoczenie
skl'upu1atne licznych zrodel obznajmia nas z calem prawodawstwelll
skandynawskiem. Prawa publiczne kryminalne i pry watne si1 tutaj

w dobitnych zarysach wystawione. Rozwini§cie samo historyczne dosi§ga r. 1683 jako epoki wydania praw Chrystyana V-go, kt6re podlug zapewnienia autora stanowic lllaji1 podstaw§ calego dzisiejszego
stanu prawnego Danii. S?:czego1niej zajmowac moze milosnika starozytnosci po1nocnych opis stanu Danii przed zaprowadzeniem religii chrzescianskiej. Wiadomosci, rozjasniajl1ce history§ odleglych
tych czasow, czerpane Si1 ze starozytnych sag polnocy, mi§dzy
ktoremi celuje Inglillga Saga.
Nast§pnie przenoszl1c si§ do Anglii, znajduj emy, iz historya
pmwa 11al'odu tego waznego, rowniez zna1azla pisarzy starannych.
Pierwszy przyklad dal Blackstone, ktory w obszernem swem dziele,
wystawiajfjjcem caly system at pmw angielskich, na samym koncu
przechodzi historn prawa. Praca Blackstolla zyskala przez przerobienie Gifferta, jeszcze wi§cej zas przez tlomaczellie niemieckie wydane w Szlezwigu w 1'. 1822. (Blackstone's Halldbuch des englischen
Rechts von Golditz.) lYIianowicie przedmowa sporz!1dzona do dzie1a
tego przez Falka, profesora prawa w Kielu, uzupelnia wiadolllosci
o historyi praw angielskich, w samem d?:iele obszerniej rozebrane.
Wazniejszl1 jeszcze praci1 jest dzielko Philippsa Versuch einer Darstellung del' Geschichte des ange1sachsichen Rechts Getynga. 1825;
praca ta choc szczupla, jest pl'zeciez skarbem nadzwyczajnej erudycyi. Jak slychac, Phillipps zalllierza sobie i pozniejszi1 history§
pmw angielskich rozwin1j,c. To co dotychczas zrobil, zaleca si§ dokladnym rozbiorem pmw llajdawniejszych angielskich, mianowicie
wyja:snia mi§dzy illnemi starannie poczi1tek Si1dow przysi\;glych
i twierdzi, iz pierwszy onychze slad dostrzegamy pod panowaniem
Wilhelma Zdobywcy w spol'?:e biskupa Rochester z hrabii1 Pichot.
Historya praw wloskich, hiflzpanskich i portugalskich jest zupelnie prawie zaniedbanl1. Wlosi popisuj!! si§ ty1ko starannemi zbiorami stal'ozytnemi, sporzi1dzonemi pl'zez Muratorego, Hiszpanie zas
przytaczajl1 tylko krotki zbi6r historyi prawa krolestwaLeon; Merina Ensajo historico critico sobre la antiqua legislacion y principales
cuerpos legales de los reYllos Leon. Madryt. 1808. J eszcze wi§cej
jednak, ze zaniedbani1, zdaje si§ historya prawodawstw ludow slowiauskich -dotychczas albowiem same tylko urywkowe cz§sci rozbiemnemi by1}'. Do starozytnego prawa w Rosyi wydal bardzo wazne dzieIo Rakowiecki: Prawda Ruska, 1820 w Warszawie. W tymze salllym
przedmiocie wydal rozpraw§ niellliecki1 Evers w Hamburgu. Zreszt1j, nie si1 nawet jeszcze dotychczas i lllateryaly zebl'ane. Zyczycby
wi§c na1eza1o, aby zadanie akademii petel'sburskiej w roku 1827
uczynione, maji1ce na celu wysledzenie pierwotnej historyi i ducha
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praw slowianskich, znalazlo uczonych, do rozwi~zania podobnego py_
tania przyzwoicie przygotowanych. W olnoby nawet bylo w przedmiocie tak ogromnym i nietkni(,)tym, gdzieniegdzie potknlj,c si(,), 01brzymia albowiem praca, na ktorl}; porwacby si(,) wypadalo, chocby
i w polowie dokonanlj, zostala, zawsze znalescby powinna powszechne poklaski i chlubne dla j ej autora wzi(,)cie.

oteoryach DraWa kryminalne[o. 1)
Rzecz czytana na puolicznem posiedzeniu kr6lewskiego uni'lllersytetu
dnia 19 wrzesnia 1827 r.

Celem pracy mojej ma byc wykazanie cech charakterystycznych
roznych teoryi prawa kryminalnego, teorye takowe mi(,)dzy sobl}; porownac, dalej ocenic, wreszcie wyprowadzic ogolne zasady praw
kamych. Idzie tu wi(,)c glOwnie 0 poznanie natury kary, to jest
o zbadanie jej zasady prawnej, jej celow, jej stosunkow do spoleczenstwa i przekraczajl};cego indyviduum. Zaiste przedmiot nader
wainy. Stoi z nim w zwil};zku nietylko odgadni(,)cie, na czem pQlega
swi(,)tosc publiczna ustaw, ale nadto droga, jakl}; przekraczajl};cy do
pojednania si(,) z ustawami post(,)powac winien. Rzecz zatem zarowno scil};gajl};ca S1(,), tak do publicznego, jako i prywatllego dobra
i szcz~scia.
Jasnosc w badaniu wymaga ieby przedmiot nasz w nast(,)pujl};cym porzl};dku przedstawiony zostal. Nim si~ przyst~pi do ocenienia
rozlicznych teoryi praw kamych, wypada nasamprzod uczynic niekt6re ogoille uwagi nad wyobraieniem istotnym wyst(,)pku i kary.
Uwagi te b~dl}; jedynie zdolne przygotowac w nas i utwierdzic
sl};d ogolny, ktory jest celem zamierzonego rozbioru. Nast~pnie dopiero wdamy si(,) w zgl~bienie szczegolnych wazniejszych teoryi prawa kryminalnego. Tutaj ogolne wyobrazenia posluzl}; do dokladniejszego ocenienia pojedynczych mniemal1. Wyprowadzone dopiero stl};d
prawdziwe wnioski, ustall}; i rozcwinl}; poczl};tkowo powzi~te zdanie,
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IV Warszawie, w drukarni Jozefa WE(ckiego.
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ktol'e 0 tyle b§dzie pewniejszem, 0 ile wykrytl); zostanie niedostatecznosc jednostronllych mniemall, i 0 ile pokaze si§, iz dopiero
pl'zez poll);czenie zdan takowych l'oznorodnych, cel prawdy osi~gni§
tym byc moze.
Podlug przyj§tego rozkladu przyst§pujemy lliezwlocznie do podania ogolnego wyobrazenia 11Jyst((pk1t i kary.
1. W rozwi~zallin pytania tego przyjmujemy za zasad§, ze
gdy l'ozbior szczeg610wy pl'awa karzlj;cego, mogiby nas wywiesc
w pole nieskoticzonego badania, nadto gdy badanie takowe mogloby
za sobl); pocil);gnlj;c rozliczne zwiklania i przecil);c bieg jasny, porzl);dny i krotki wyjasnienia samych glownych zasad, przeto ograniczye
nam si§ wypada w rozbiorze lliniejszym na wyluszczeniu tylko glowniejszych pryncypiow. Poniewaz zas w teoryi praw kryminalnych,
jesli takowa porzlj;dnie rna bye rozwini§tl);, wszystkie zasady wynikae
po winny z oznaczenia stosunku, jaki zachodzi mi§dzy wyst§pkiem
a karlj;, przeto punktem niejako srodkowym, z ktorego wszystkie 1'0zumowania nasze wychodzic i do kt6rego znowu zwracae si§ b§d:t,
koniecznie bye musi uwazanie zwi~zku wewn§trznego mi§dzy wyst§pkiem a kaq,. Stl);d dopiero, jesliby potrzeba wymagala, latwo wyprowadzie si§ dadz~ dalsze wnioski, podrz§dlle zasady, zgola caly systemat praw kryminalnych.
Uwaga ta ulatwia nam sam przyst§p do rzeczy. Chociaz i tutaj znowu nastr§cza si§ niemala trudnose, b§dl);ca wszakze wlasnosci~ wszystkich badan filozoficznych.
W filozofii kazdy szczeg61
powinien bye wlasciwie udowodnionym, tymczasem rozbieraj~c tylko
matery§ jakowl); pojedyncz~, potrzeba wychodzie z zasad nieudowodnionych, z zasad tylko na pewnej jakowej zewl1§trznej powadze opartych. W takiem polozeniu i my w tej chwili znajdziemy si©. Aby
sobie w porozeniu tern drazliwem poradzie, wybierzemy przynajmniej
za zasad§ rozumowall naszych takie pryncypium, ktorego pewnose
jest niejako oczywist~.
Zasad~ tl); jest, ze za bezwzgl§dny warunek egzystencyi spoleczenstwa uwazae wypada: zachowanie p01vagi i swi((tosci praw. Na
czemze atoli utrzymanie swi§tosci takowej polega?
Ustawy podaj~ powszechne i ogolne przepisy, zl);daj~, aby
przepisy takowe calkowicie i zupelnie zacbowanemi byly. Jedynie albowiem przez wykonanie podobne praw osil);gni§t~ bye moze ogohta harmonia dzialan spoleczenst1Va. Gdyz wtenczas dopie1'0 panuje jednosc i zgoda, gdy wszystkie szczeg610we dzialania zmierzaj~ do jednego wspolnego punktu. Skoro zas wola szczegolna, partyknZarna wyhj,czae si§ poczyna zpod panowania woli ogol·

nej ustaw, wowczas OCZywl;:lCle powszeclmy porz~dek nietylko oslabiony zostaje, ale nawet zllpelnie wstrz~snil;)tym bye moze. W po·
10zeniu takowem, powstalby l1iew~tpliwie ow stan, kt6ry Hobbes slusznie nazywa: bellu/l1~ omni~un contra omnes. Gdzie bowiem widoki
szczegolne, stoj~ce w spl'zecznosci z powszechnemi prawid-lami prawa, panuj~, tam kazde indywiduum, tworz~ce sobie widoki takowe,
ma swoje osobne prawo, ktore jest w naturalnej walce z prawem
innego indywiduE.!l1. Dla zachowania zatem swi§tosci ustaw, potrzeba, aby wola partykularna, zawsze i cil);gle utrzymywan~ byla na wodzy i ulegala ogolnej woli ustaw prawnych. Dopiel'o wowczas, gdy
to nast:-),pi, panowae b§dzie zupelna harmonia w spoleczenstwie, dopiero wowczas ch§ci i zyczenia szczeg61ne b§dl); mogly bye zaspokojonemi bez uszczerbku, owszem z tryumfem dla zl);dan i zyczen powszechnych.
Z krotkiego tego wywodu juz niejako sarno przez si§ wynika
wyobrazenie wyst§pku i kary, przynajmniej poznajemy, gdzie pOCZl);tku wyobrazen tych w spolecz811stwie szukae l1alezy. Teraz wypada
wi§c tylko nad kazdem z tych wyob1'azefl z osobna zastanowie si§.
A) Wyobrazenie wyst((pk1f.
DWJe tutaj 1'zeczy I'oztrzl);sn~e wypada, nasamprzod, co jest dzialanie w znaczeniu prawnem, dalej dopiero co jest dzialanie bezprawne, czyli wyst§pek.
Wszystkie dzialallia nasze nalez~ce do swiata zjawisk zewn§trznych, s~ dwojaldego 1'odzaju, to jest, albo s~ skutkiem woli naszej,
alba tez spelniaj~ si§ pomimo woli naszej. Pie1'wsze s~ tylko wlasciwie dzialaniami do nas nalezl);cemi, dzialania111i naszeJ1lti, to tylko bowiem przypisywanem, poczytanem nam bye moze, czego obraz
przed spel:nieniem w umysle naszym utworzyl si§, i do wykonania
czego powiodla nas ch§c i z~dza nasza. Drugie, jako niezawisle od
woE naszej, sl); raczej zrz~dzel1iem przypadku, s~ skutkiem okoliczktorychSmy przed czynem l1ie poj\lli, kt6rych dlatego samego
chciee i pragnl);e nie moglismy; s~ to wi§c dzialania zupelnie dla nas
s~ czyny, kt6re poczytanemi nam bye l1ie mog~. Pierwszego
gatunlm dzialania zowiemy dzialaniami 11JolneJ1!zi, to jest dzialaniami
z woli wyplywajl);Cellli, dzialania drugiego gatunku zowielllY dzialaniami pmnimo1VolnerJ1i, to jest dzialaniallli bez przylozenia si§ woU
naszej zrzf!;dzonemi.
Do obr§bu nanki prawa llalez~ wlasciwie tylko dzialania' pierwszego gatunku. Nie dose atoll jeszcze i na tern. Dzialania wolne
w stosunku do ustawy prawnej, mog~ bye jeszcze dwojakie, to jest
1l10g~ alba w harmonii zostawae z ustawl);, albo tez bye z ustaw~ t~
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Pierwsze z takowych dzialall zwae zwyklismy dzialanimni prawnel11i, drugie dzialanimni bezpraw11t:llzi, ttiepl~awnenzi,
w scislejszem zas znaczeniu wyst~pka11Zi. Nieprawnem zatem dzialaniem jest taki czyn, ktory jest skutkiem woli partykularnej przeciwnej woH ogoillej ustaw prawllych, dzialallie zatem, ktore dlatego
samego J1,adiVer~za, przekl~acza.
:Mamy jui wi§c w OgOlllosci udeterminowane wyobraiellie wyst§pku. Temz zobaczmy tylko jeszcze, jakim sposobem nad,,'er©zenie pl'awa lezfj:ce w wyst©Pku, dokonanem zostaje. Aby to uskutecznie, potrzeba si© zastanowie, jaka jest egzystettcya prawa, przez poznanie albowiem egzystencyi tej, poznamy i sposob, w jaki nadwer©zenie egzystencyi takowej nastij,pie moze.
Egzystencya prawa w spoleczellstwie jest dwojaka, raz istuieje
jako prmvo szczeg6Ztte, szczegolnej takze osoby, up. jako prawo wlasnosci lub jako prawo do slaw}' tej lub owej osoby (reahw egzystencya praiVa); drugi raz jako prawo wog6le, jako wyraz ogolnego
zewn©trznego porzij,dku dzialaii w towarzystwie (idealna egzystencya
prawa). Odroznienie dwoch tych gatunk6w egzyslencyi jest atoli
wi©cej tworem abstrakcyi; w istniejf);cym porzf);dku rzeczy egzystencya i jedna i druga prawa, splywaja" w siebie, i tworz!JJ jedn!JJ nierozdzieln!JJ calose. Prawo szczegoine 0 tyle jest tylko wlasciwie prawem, 0 ile podniesione bye moie do znaczellia ogolnego, to jest,
o ile jako prawo w szczeg6Inym stosunku, tej jest natury, ie moie
bye i jest wlasciwie prawem ogolnem, ktoremu wszyscy zarowno ulegae winni. I tak, gdyby moje prawo wlasnosci sprzeciwialo si© po.,.
wszechnemu prawu wlasnosci (nie mowirny tu 0 wyj!JJtkach ustawa>
mi dozwolonych), byloby bezprawiem. Podobnie z drugiej strony,
prawo choe jest przepisem ogolnym, i tyrn sposobern wzniesione jest
nad wszelkie stosunki szczeg61owe, przeciez 0 tyle tylko jest prawern, 0 ile istniee moze i istnieje pod form!JJ szczeg61owij" czyli muszf); si© znajdowae osoby, ktoreby prawo podobne wykonywae mogly.
Realna zatem egzystencya prawa i idealna slj; scisle z sobf); pol!JJczone, jedna bez drugiej istniee nie moze. Szczegolne wi©c prawa, !ctore osoba jakowa posiada, uwazanebye mog!JJ nietylko jako jej osobiste prawa, jako atrybuty jej indywidualne, ale zarazem uwazane
bye musz!JJ, jako oznaczenie szczegolne przyj©tego ogolnego w towarzystwie porzlj;dku. Dlatego kaide prawo indywidualne ma sobie zapewnione znaczenie ogolne, stoi pod gWarancyq og6lnq praw.
Wtenczas dopiero, gdy prawo indywidualne podniesionem jest do znaczenia ogolnego, egzystencya jego jest prawdziwq, wtenczas istnieje
dopiero prawo jako prm1Jo.
w sprzecznosci.

.
Skoro atoli egzystencya prawa jest dwojaka, przeto i naruszeme prawa musi bye dwojakiem. Moze hye mianowicie alba nadwer~ielliem pl'awa szczegolnego alba prawa wogole uwazanego. Pod
plerwszym wzglsdem ub1iza nadwer©zenie atrybutom prawnvm osojako,vej, np. usnwa jq, z posiadania rzeczy, pod drugim: ubliia
publicznej powadze praw. Gdy jednakze jakesmy dopiero co nadmienili, prawo szczegolne 0 tyle tylko istniee moze, 0 ile jest llwazan~ za ~golnij, norm© i 0 ile ma powag§ publiczl1lj;, pl'zeto st~d
wymka, ze kaide naclwer©zenie prawa szczegolnego jest zarazern
nadweri.jieniem prawa w ogole uwazanego. Przez nadwereienie lladt~ sZ,czegolnego prawa, przywiq,zanego do jakowej pojedyli~zej os-oby,
:lerpl cale towarzystwo, albowiem kaMe nadwer©ienie szczeg61ol\e
Jest zarazem pogwalceniem publiczllej powagi praw, jest naruszeniem owego punktn srodkowego barmonii wszystkich dzialali spoleczeiiskich.
Lecz gdy. egzystencya istotna prawa jest wtenczas dopiero, jawykazalr, gely prawo jako prawo istnieje, przeto tei i nadweri.jzenie istotne prawa b©elzie wtenczas dopiero, gdy pratvo (szczeg-6lne) ja!?o pra1l/Jo (ogolne) nadiVer~ZOl1e11l zostal1ie. Naelwer©zenie
zas takie jest wlasciwie iV"yst~pkie1n.
Raidy wii.jc wyst©pek sklada si© w rzeczy samej z dwoch elementow: 1) z nadweri.jienia prawa szczegolnego, 2) z nadwer©zenia
prawa jako prawa.

Co do pier1l/Jszego. Wyst©pek jest nadwer©zeniem prawa szcze. - Prawo szczegolne jest zawsze atrybutern jakowej osoby.
prawo szczegolne l1aruszonem zostaj e, naruszollij, zarazem Jest ,osoba prawo takowe posiadajq,ca. W szakze Iubo si© na to
tWlerdzeme zgadzamy, trudno nam jest jednak wystawie sobie, jak
nadwer©ienie prawa np. wlasnosci, a zatem rzeczy jakowej zewnetrznadwer©iae moze osob©, prawo to majq,cq,. Wlj;tpliwose jednak
ta tak si© rozwiq,zuje. Nabywajij,c rzeczy, a tem salllem prawa, nabywamy je jedynie tylko tym sposobem, iz przenosimy na rzeczy takowe niejaki uclzial naszej woli prawnej, w skutek zas tego stawiamy je IV, obri.jbie zakresu tejze woli. Zakres tell tworzy sfer© zev,:n©trzneJ wolnosei naszej, czyli prawnej osobistosci: sfer© swi©tq"
menamszall1ij,. W szelkie zatem naclwer©iellie jakowej rzeczy naszej,
zarazem nad wer©zeniem woli naszej, ubliieniem prawu naszemu.
zgwalceniern sfery prawnej osobistosci naszej, Gdy atoli nad~
weri.jzenie rzeczy pociq,ga za sob~ nadwer©zenie woli, wszelkie zas
naclwer©zenie woli, jest inne onejie oznaczenie, jak te ktore jej si~
przybrac podobalo, przeto Imide nadwer©zenie wiasl10sci osoby jaSkor~ WI©C
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kowej, jest zarazem gwaltem, przymliSel1/f lub zleNt 1110raZnem wzgl§dem lliC'j spelnionem.
Co do drugiego. Nadwer§zenie prawa jako prawa, na tem polega: iz wola osoby wyst§pek spelniajq,cej, zq,da na siebie przybrac
charakter og61nego przepisu. Razdy bowiem przekraczajq,cy uwaza
czyn sw6j jako usprawiedliwiony, przynajmniej 0 tyle, iz go wZl10si
llad przepis szczeg610wy prawa, kt6ry nadwer§za, tym atoli sposobem ubliza powadze istniejq,cych praw, kt6re jedYllie tylko, jak namienionem zostalo, og61nemi bye mogf!,. W ola os6b szczeg6{owych
tylko spelniae winna ogOlne zasady prawa, na tem wlasciwie polega
harmonia ustaw i woE partykularnej. Na tem polega panowanie
ustaw nad luclzllli! Panowanie to jest tem swietniAjsze, im wi§cej
wola szczeg61na przej§ta jest uszallowauiem dla og61nych nstaw.
Skoro atoli zerwie stosunek nleglosci takowej, wyrzf!,dza tem samem
gwalt prawom og61nie obowii1zuji);cym.
Z powodn tego pokazuje si§, iz kazdy wyst§pek jest poclw6jnym gwaltem, raz gwaltrm wyrz'tdzonym woh prawnej osohy szczeg61nej, clrugi rilZ gwaltem \\yrzl),dzonym woli nstaw og61nych. Poniewaz zas \Vola osohy szczeg61nej, przrz wyst§pek naclwer§zona, jest
wolij: pl~aW]/{q, wolf), zatem b§ctf1CflJ wyplywem woli og6111ej ustaw,
woh!, kt6ra jest pocl tal'czq, i opiel,!!: tychZe ustaw, l)rzeto kazcly
wyst§pek wzgl§dem osoby szczeg61nej jest tem samem zarazem wyst(jpkiem wzgl(j(lnie calego towarzystwa, a nawet clalej jeszcze ici1),c,
kazdy wyst(jpek wyrz1),dzony osobie szczeg61nej, jest takze wyst§pkiem wzgl§dnie wszystkich inHych osob IV spoleczellstwie zyjq;~ych,
albowiem przez naclwer§zenie woh powszechnej ustaw, cierpi za1'azem wola prawn a os6b pojedYllczych, pod opielq tychZe ustaw zostaj1),ca.
Wyst§pek jest zatem naclwe1'§zeniem prawa jako prawo 1). Ta
jest bezw1),tpienia llajog61niejsza i zarazem najIJrawdziwsza dennicya
wyst§pku. Stwierdzona jest clefinicya ta powszechnym clzisiaj przyj§tym sposobem zapat1'ywallia na wyst§pek. Dlngiego jednakze czasu potrzeba byIo nim przeSwiaclczcnie to ustalilo si§. Sami nawet
Rzymiallie tak trafnie zapatrujq;cy si§ 11a stosunki praw prywatnych
nie mieli w tym wzgl§dzie zupelnie czystych wyo brazell. N ap0ty kamy w prawie ich kl'yminalnem tak nazlvane delicta privata, wyst§pki prywatne, to jest takie naclwcr§zenia praw, kt6re byly tylko UW,t-

zalle jako uszkodzenia interesu szczeg6lnej jakowej osoby, nie zas
jako uszkoclzenia, poci1),gaj1),ce za sobf!: ublizenie pllblicznej powadze
praw. Kara postanowiona na delicta privata, jakiemi byl}': ftwtum,
bona vi rapta, damnum iPljIwia datum i injuria sf!: karami pieni§znemi, kt6re wyplacajij: si§ osobie llszkodzonej, przewiniaj1),cy nie
ponosi ka1'Y pnblicznej, Inb przynajmniej 1m1'Y pieni§znej, kt6raby
byla oplacan! 11a rzecz sknrbu pUblicznego. Nie upat1'ywali zatem
Hzymianie oczywiscie, izby przez popelnienie wyst§pk6w takowych
ogolny zwif\;zek spoleczenski coskolwiek mial tracie. Dlatego tez
\\olno bylo 0 wyst§pki tego 1'odzaju st1'onie poszkoclowanej ukladac
si(j. Tenze poniekq,cl charakter wyst§pk6w prywatnych nosz1), 11a sobie wystf.lpki w teoryi praw pienvotnych germanskich, a nawet i poli:lkich. Na kazdy wyst§pek postanowiona jest kara pieni§zna (C0111positio), ktora si§ placi na korzysc osoby lub familii osoby poszkoclowanej. Stal'ozytni Germanowie szli pod tym wzgl§clem 0 tyle jeszcze dalej jak Rzymiallie, it w ich p1'awach nawet morclerstwD, podpalania i t. p. wyst§pki ka1'om pieni§znym ulegaly. Z wyobrazelli8m tem wystf.lpkow, jako naelwe1'§z811 tylko praw szczeg6111ych osob,
nie zas jako czyn6w naruszaj1),cych iclealnq, egzystency§ prawa, polq;czonem bylo ito, iz pierwotnie proces w sprawach kryminalnych
aCcZisatoryjnym. DocllOclzenie wyst§pku bylo rzeczij: os6b prywatnych. Tylko kiecly osoba prywatna wyst§powala jako skarzq,ca,
poszukiwano wyst§pku, gely zas wyst§pek nie zostal udowodnionym,
natenczas skarzf),cego pociq,gano do oelpowiedzialnosci. Dopiero p6i, mianowicie pocl wplywem praw kanonicznych, wyksztaicil si§
proces inkwizytoryj11Y, to jest, zacz§li urz§elnicy i sf!:cly w imieniu
pmwa, clochodzic wyst§pk6w, nawet wtenczas, gelyby nie
osoby prywatnej skal"z:fcej. Proces inkwizytoryjny wyplynij:1
albowiem z tego przeswiaclczenia, ii wyst§pek jest ohraz1), prawa jako prawa, nie zas tylko uszkoclzeniem interesu osoby prywatnej. Uwazano oclt1),d, ze wyst§pek nadwer§za powszcchJl1), harmoni§ prawa, na
spoczywa cale znaczenie i powaga spoleczellstwa. Przeswiaclczenie to stalo si§ powszechnem, cllatego nie mainY juz dzisiaj
prawodawstwach naszych kryminalnych wyst§pk6w prywatnych, ani
tez nie jest juz wi§cej tolerowanym proces accnsatoryjny, wszystkie
sq, teraz wyst§pkami publicznemi, a proces k1'yminalny zawsze i11.kH1izytoryj11.ym. Smialo powieclziee mozna zmvsze, chociaz
alhowiem znajduj1), si§ wyst§pki, kt6re tylko na z1),danie stron clochoclzone bye mogij:, liczba takowych jest barclzo mai~, a z pomi§elzy tych nawet sq, jeszcze i takie, 0 kt6rych powq,tpiewac nalezy,
czyli slusznie za wyst§pki prywatnc sq, uwazanemi.

1) Nad\Yer~zenie p1'awa, jako atrybutu oRoby szczegolnej, jest \ylasciwio tylko obrazq, pokrzYlvdzel1iem. Szkoda
wynikajqca, llarnsza tylko illteres indywidualny i przoz zaspokojenie int.erosH takowogo zaspokojonq bye moze.
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Rozwin<;)lismy dot~d naukowe wyobrazenie wyst<;)pku, llrzechodzimy teraz do oznaczenia:

II.

Wyobrazenia i koniecznosci k,zry.

Zwrocie nam si<;) i tutaj znowu wypada do owej glownej zalozenia llaszego zasady, ze byt spoleczenstwa polega na utrzymaniu
harmonii woH partykularnej, a tem samell1 i jej uleglosci wzgJ<;)dnie
woU ustaw.
Skoro atoli wyst<;)pek, jakesmy dopiero mieli sposobnosc wykazae,
jest aktem l1adwer<;)zaj~cYll1 harll1oni~ takow~, czynem obrazai~cym istniej~ce prawa, dalszym zatem naszem zadaniem jest, wyjasnie, za pomoc~ jakich srodkow akt podobny l1ieprawy zniszczonym i harmonia
praw przywr6con~ bye moze.
Ohc~c udowodnie moznose, a zarazem i konieczllose kary, wypada jeszcze przedewszystkiem roZtrZ~Sll~e blizej, czem jest wyst§pek w porownaniu do prawa, ktore nadwer<;)za, i 0 He prawo przeZell istotnie nad wer<;)zonem zostaj e.
Wyst<;)pek, zdaniem mojem, choe popelniony zostaje, choe tym
sposobem wst<;)puje w szereg dzialall zewn<;)trznyeh, jest jednakze tylko falszyw~, czez~ egzystency~. Kaidy wyst§pek albowiem miesei
w sobie sprzeeznosc, ktorej wprawdzie dziaIaj~ca osoba poniek~d
niepoznaje, ktora go jednakt:e znikomym czyni. Zrodlem i pocz~t
Idem wyst<;)pku jest z~dza, wola partykularna indywiduum dzialaj~ce"
go, zatem wola, ktora podlug powyzej podanych wyobrazen jedynie
tylko przez zastosowanie do woH powszechnej ustaw byt trwaly
i prawdziwy w spoleczenstwie uzyskae moze. To st~d pochodzi, iz
wola indywiduum pojedYllczego jest zawsze tylko, uwat:aj~c j~
w praktycznym wzgl<;)dzie, wol~ szczegoln~, a zatem wol~, ktor~ po·
st§powae winna za kierunkiem przez wol§ ogoln~ ustaw jej wskazywanym. Tymczasem wola, b<;)d~ca zrodlem wyst<;)pku, wlasnie wznosi
si<;) sama nad siebie, rozszerza sw~ sfer<;) naturalnej rozci~glosci
i znaczenia, czyH usiluje zyskae powag§ woli ogolnej. Wyst<;)pek
albowiem jest, jakosmy juz powyzej mieli sposobnose wskazac, narzuceniem si<;) woli szczegolnej, osobistej za prawo. Otoz to jest
owa sprzecznoscwysfgp!w samego z osob~, owa sprzecznosc, w skutku ktorej wyst<;)pek podlng woli osoby dzialaj~cej jest zupeillie czem
innem, alba przynajmniej czem innem zdaje si<;) bye, jakim jest
wskutek WeWl1!dtrznej swej natury. St~d wYllilm Jiicosc wystgpku,
gdyz wola szczegolna pojedynczej osoby lligdy znaczenia ogolnej
woli nstaw ustaw prawnych uzyskae nie jest zdolni1. Lecz na to
zlvazae jeszcze tutaj wypada, ze wyst<;)pek b<;)dl1c skutkiem czczej,
wIasni1 sw~ natur<;) gwaJc~cej woli, sam w sobie si§ trawi i niszczy.

Panowanie jego, jest niepodobnem. Wola albowiem szczegoll1a, partyl~ularna w kOllcU zawsze si§ poddae musi panowaniu woIi powszech.
neJ ustaw.
Otoz doszIismy w rozumowaniu naszem do tego punktu, w ktorym znaczenie i kOl~iecznose kary b<;)dziemy w stanie wykazac.
~Vyst§pek jako czcza, falszywa egzysteneya musi bye zniszczonym, Jego nicose winna bye na jaw wykazalll1. Obo,vi~zek ten spada na ustawy. Przez wyst<;)pek zostajl1 ustawy nadwen;zone, nadwer<;)zone dIatego, it: wola 'partykularna wbrew wskazanemu przez nie
kierunkowi postt)puje. Nadwer§zenie ustaw nie jest jednakze icll
zniszczeniem. Jeszcze i po nadwer<;)zeniu ustawa pozostaje bye powszechnym, ogolnym przepisem, nadwer<;)zenie jest albowiem tylko
cz~stkowem zboczeniem. Oierpi przeciez ustawa na swej powadze
skoro wyst§pek popelniony zostanie; znaczenie ustawy, jako po~
wszechnej i ogolnej reguly lla dzialania upada. Abv zatell1 dae dow6~ .mo:~y, .81~eI'g~i. w sobie ukrytej, ktora pOll1imo l1~sti1piol1ego nad'~eI<;)z~l1la JeJ llleJako przyrodzon~ wlasnoscilJ, pozostaje, otrz~sl1lj,e
Sl<;) wmna ust~wa z zadanego sobie pokrzywdzenia i zwrocie sil<;)
~wlJ, cal1j; prze~l\vl{O przekraczaj~cemu, a dotykaj~c go zlem, ktore
Jes~ ~~r~zem ~lz'ycznem i moralnem, odeprzee wol§ bezprawn~, odwrOCIC H do JeJ granic prz}'l'odzonych i znaglie do uszanowania bezwzgl§dnego . dla ustaw, p,anuj~cych nad z~dzami osobistemi. Odpor
takowy zdzlalany przez ustaw§ jest w najogolniejszem znaczeniu
. Z.dedukcyi tej wykazuje si<;) nietylko, czem jest kara, ale nadto wymka dla nas przes wiaclczenie 0 j ej koniecz%osci.. N admienili. wp.rawdzie powyzej, iz wyst§pek sam w sobie ni«zczy si<;) i traze Jest czcZlj" falszywlJ, egzystencylJ" niemniej wykazalismy ii
przez pOllelnie,nie wyst<;)~ku us.tawa prawna, nie zostaje zniszcz;I1l1,
.zuawaloby SI§ wYl1lkae, iz kara jest czems zbytecznem.
albowlem wyst§pek sam si§ niszczy, skoro nstawa po'mimo powys~<;)pku . pra:"em bye nie poprzestaje, skutkiem tedy
Jest, ze lUepotrzebn~ zdaje si<;) bye kara, czy to ella
. wyst<;)pku, czy dla utrzymania powagi llstaw prawnvch.
Jednakze bliiej nad tym waznym punktem zastanowimv
p~'~ekonac si§ latwo zdol:amy, iz inny w tYll1 wzglEJdzie wniosek ucz;~
:1.1~
Wyst~pek albowiem
tyle tylko sam w sobie niszczy
l§~. o. lIe panowal1le ustaw prawnych jest utwierdzonem, znikomose
oneg~z ~ tyIe tylko objawia si<;), 0 ile wola bezprawna uznae nast§P:ue J est obowil1zan~ przewag<;) nad sob~ ogolnej woli prawneJ"
dale] ustawv 0 t l '
t .
,
'"
y e me zos aH przez wyst§pek zniweczonemi, 0 iIe
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obok wyst~pku zachowuj~ sw~ sil\) i energi\). Oboje zas i jedno
i clrugie wtenczas tylko moze miee miejsce, skoro wyst\)pek uka1'anym zostallie. Skutkiem albowiel11 kary jest z j ednej strony zmuszenie woli bezprawnej do uznania przewagi praw powszechnych,
z drugiej strony okazanie, ze ustawy nie uznaj~ prawosci popelnionego wyst\)pku. Gdyby albowiel11 po wyst\)pku nie nast\)powala ka1'a, wyst\)pek, p1'zynajmniej chwilowo, p1'zybieralby niejako znaczenie
czynu prawnego, a ustawa ze swej strony prawose takow~ w pewnym wzgl\)dzie uznawalaby. Kara zatem jest jedynym tylko srodkiem do przywrocenia zepsutej w spoleczenstwie przez wyst\)pek harmonii prawllej.
Dowodzenie to stanie si\) zrozumialszem jeszcze, jesli zwazymy sposob, w jaki kara tak na przekraczaj~cego, jako i na cale spoleczellstwo dziala.
Kara sci~ga na przekraczajq,cego jakowq, dolegliwose, g16wnie
dolegliwose fizyczn~. Albo pozbawia go wolnoE,ci zewl1\)trznej, albo
cZl2sci jakowej majlJ,tku. Dolegliwosc fizyczna w skutlm swym staje
si\) doiegliwosci~ moralnq" si~ga woli osoby popelniajf!:cej wyst\)pek,
zadaje mianowicie tejze woli przymus. Wypadkiel11 zas ostatecznyl11
tegoz przymusu jest, iz wola bezprawna zwrocollq, przezell zostaje
do da\\'nego kierunku, to j est do llzllania nad sob~ panowal1ia woH
powszechnej ustaw.
Moznaby atoli tutaj powiedziee, iz nie w kaZdym przypacllm
ka1'a wymierzona dopiero co oznaczony cel osi~gnie; zgadzam si\) lla
to, ale tyll{o z ograniczeniem na samego przekraczaj~cego. Moze p1'zekraczaj~cy nie uznae moralnie tej wyzszosci ustaw nad sob~, spoleczenstwo jednakze w wykonanej karze b\)dzie mialo zawsze r~koj mi~
mocy istniejij;cych ustaw i dowod, ze ustawy wszystko ze swej strony uczynily, aby wyst\)pn~ wolt; zwrocie na drogt; jej wlasciwl!, aby
wykazae, ze l1ie 1{Zl1ajq dzialail bezprawllyrh. Wlasl1ie zas nieuznanie takowe wyst\)pku popelnionego jest jeclynym srodkiem utrzymania powagi ustaw w spoleczellstwie.
Dosi\)gn~wszy w badaniach naszych tego punktu, z ktorego zastanawiaj~c sil2, zyskujemy przeswiadcznie 0 kOl1ieczl1osci kary, winnismy jaknajstaranniej nad nim zastanowic si\). Wyobrazellie a1bowiem koniecznosci ka1'Y, jest wyobrazeniem zbiorowem, tworz~cem
sit; wlasci wie z pol~czenia szczegolnych zasad, mianowicie zas polega na oznaczeniu pO'IVodu do 'lVY11zin'zel1ia kary, nast\)pnie na wskazaniu celu kary, wreszcie na podaniu pra'IVnej zasady kary. Nad
kaid}Tm zatem z tych punktow w szczegolnosci zastanowic sit; nam

wypada, gdyz rozbior ich dopiero szczegolowy da 11am poznae istotne znaczenie kary.
Co do pO'IVodu 1Vynzierzenia kary. Wyjasnienie punktu tego
ulegalo wielu w[);tpliwosciom, mianowicie dlatego, ze ka1'a, Inbo uwazan~ jest za skutek popelnionego wyst\)pku, przeciez nie zostaj e
w chwili popelnienia wyst\)pku wykonan~, dopiero nierownie pozniej,
nadto dlatego, ze nie jeden skutek, kto1'y wyst\)pek za sob~ poci~
ga, musi bye uwazany za niecofni\)ty. Juz z pomi\)dzy staroiytnych filozofow wyrzekl byl pami\)tne slowa Seneka 1): l1el110 prudel1s
PUllit quia peccatul1t est, sed ne peccetuy. Bezw1),tpienia zasada ta
ma cos za sob~, jesli si\) zwaza na krzywd\) indyyl'idualn~ wy1'z~dzo
nij; przez wyst\)pek obrazonemu. Krzywda albowiem, ktor~ wyst~pek
za sobl1 pociflga, jest po najwit;kszej cZl2sci niecofniollij;; nawet wywynagrodzenie cywilne, ktore jest dalszym skutkiem kary, nie jest
zdolnem dostateczuie pod tym wzgl\)dem zaspokoic obrazonego.
Krzywda, raz popelniona, nie daje si~ uchylic. Z tego widoku uwaiany wyst\)pek popelniony, nie moze bye brany za powod dostateczny do wymier~enia kary, spelflienie jego jest juz zawsze rzeczq,
w przeszlosci lezij;cl1. Pomimo tego jednakze, z innego wzgl\)du zapatl'Uj~c siIJ na wyst\)pek, takowy jest zawsze dostatecznym powoclem do wymierzenia kary. Wystt;pek albowiem nietylko nadwert;za
prawo szczegolne osoby obrazonej, ale jest zarazem obraz~ powagi
publicznej praw. Obraza zas takowa tak dingo istnieje, jak dingo
wola przest©IJlla nie zostanie zmuszonq, do uznania przewagi usta w
obowiij;zujq,cych. Wlasnie atoli uznanie to, moze bye dopie1'0 skntkiem wymierzenia kary. J esli przeciez tak jest, pow6d rIo
wykonania kary uie jest opartym na zjawisku, ktore juz mill\)lo, kto1'e lezy w przeszlosci, ale na wypadku, ktory uwazany ogolnie istotnie jcszcze trwa. Harmonia, bowiem, ogolna czynow wyplywaj~z woH szczegoinych osob, tak dlugo jest nadwerllzonq" jak dIugo wola wyst\)plla przez wzniesienie si\) nad ogolne przepisy prawa,
w. tem :}ezprawnem wzniesieniu utrzymuje sit;. Dopiero p1'zez wymlerzeme kary przywroc011ij; zostaje nadwer\)zona harmonia dzialan
~:czegolnych.i pmw. Smialo zatem wyrzec mozna tt; ogolnij; zasad\),
1Z powodem J edynym do wymierzenia kary jest tylko popelniony wyS~t;pek,. 11ie ja~o 0brazenie, ktOre juz przemiu\)lo, ktore si\) cofn[);e
me da,] e, ale J ako 0 brazenie ci~gle trwaj ~ce.
Przechodzimy nast\)pnie do oznaczenia celvt kary. Przedmiot
ten stal si\) powodem do rozlicznych w czasach naszych rozumowan,
1)
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b§dziemy mieli sposobnose takowe szczeg6iowo w wlasciwem mleJscu poznae. Tn dose tyle lladmienie, iz tak dalece r6znil);cych si§
mnieman 0 celn kary, ta jedynie tylko okolicznose stala si§ powodem, ze szukano celn kary, Ilie VI naturze jej wewn§trznej, ale
w skutkach, jakie ta kara zrzl);dza, uwazajl);c j11 w niezliczonyclI
zwil);zkach, w kt6rych z calym og61em towarzystwa albo przynajmniej ze szczeg61nemi tegoz towarzystwa czlonkami zostaje. Badano, mianowicie, jakie wrazenie chwilowe zrobie jest zdolnl); kara na
umJ'sle osoby przekraczajl);cej, gdy wykonanl); zostanie, alba jak wplywa na caly og61 towarzystwa, lub sledzono, jak dziala na dopuszczaj:),cego si§ wyst©pku jeszcze przed rozpocz§ciem samego bezprawnego dzialania, pl'zez samo powscil);gni§cie z11dzy wyst§pnej, albo tez
wreszcie uwazallo, 0 He kara zaspokoie moze prawa osoby po·
krzywdzonej.
Jakoz w istocie, uwazaJl);c dzialanie 1mry w skutkach, jakie za
soba poci~ga we wzgl§dzie na rozliczne stosunki spoleczenstwa,
usprawiedliwie mozna roz1iczne cele kary. Spoleczellstwo sklada si§
bowiem z istot mo1'alnych, kt6re posiadaj~ zdolnose przyj§cia wszelkich wraiell i s:), usposobionemi do zjednania sobie przeswiadczenia
prawnego. I{ara zatem jako zle fizyczne, zarazem atoli jako akt
najwyzszej sprawiedliwosci 1'6znie wplywae moze na llmysly istot
spoleczellstwo skladahc,Ych. Cel wi§c kary, \V kazdym pojedJ'llczym
przvpadku, b§dzie m6g1 bye zawislym od wraienia rozlllaitego albo
obawy, alba pORzanowania ella praw.
I tak wykonanie kary moze 1'6zne skutki za sob/); pocil);gul);e
wzgl§dnie samego przekraczahcego. Najblizsz,Y111 skutkiom kary, jesli jest wlasciwie nzytl);, bye moze Jl.z01~alna popva11Ja przekraczajq,cego. Kara albowiem, mianowicie, jesli jest wykonanq, przez zamkni§cie obwinionego, a zarazem przaz odosobnienie onegoz od spo·
ieczerlstwa, dzialae moze szcz.eg61nie 11a umysl przekraczajq,cego
przez wzbudzenie w nim zastanowienia nad sw11 godnoscil); wewn§trzIll); i doprowaelzie go powoli do przekonania, iz nieprawnie, niezgodnie z llatnrl); morall1l); dzialal. St~cl powstae moze zupeilla przekraczajq,cego moralna poprawa. Tej znowu moralnej poprawy najblizszym skutkiem bye moze popra11Ja polityczna, to jest, iz przekraczaj3,,(;y przcz wycierpienie kary nabywa przekonania, ze tylko szanov,-anie ustaw zapewnie mu moze byt swobodny w spoleczenstwie.
Poniewaz zus pnrz:),dek zewn§trzny prawny juz i wtenczas istniec
mOie, gdy indywidnu wstrzymujq, ~i§ od ezynow bezprawnych z powodu mniej szlachetnych pobudek, jak np. bojazni, zysku czasowego, kt61'e w nich wzbudzajq, zle slmtki kar, przeto poprawa poli-

tyczna moze bye nawet wyplywem takowych mniej szlachetnych pobudek, a w tym razie bye zupelnie niezawisl11 od poprawy moralnej
i miee miejsce pomimo tego, ze przekraczajij:cy moralnie poprawiony nie zostal. Pod tym wzgl§dem moze miee kara, nawet jeszcze
wi§cej specyalny eel, jak clopiero co ozuaczony, to jest eel zapobiezenia dalszym 11Jystf6pkom ze strony osob'y przekraczaj11cej. Wreszcie podlug elopiero co uczynionego przypuszczenia ogolnego pocil);ga
za sobl); popraw§ polityezn11 przekraczajl);cego, przeto jako dalszy
j ej eel wzgl§clnie przekraczaj q,cej oso by moze bye przY11Jrocenie czci
i dobreJ sla11J)! osobie, kt6ra jij: wycierpiala.
Gdy zas z drngiej znow11 strony skutki leary udzielie si§ mog11 calemu spoleczerlstwu, wi§c jako cel kary moze bye naprz6d
uwazan.e pn)!1vvGcenie pOlvaJ{i pl'awa 1V OpifIii kazdego czlonka spoleczenstwa. Wyst©pek kaZdy oslabia bezwij:tpienia powag§ praw,
oslabiaj11 c zas takow11 rzuca w umysly zar6d nieuszallowania dla
praw, kt6l'y 1'1 kaZdej chwili moie wybuchn~c i zachwiae byt spoleczenstwa; gdy atoli po wyst§pku kara nast11pi, w6wczas zar6d takowego nieuszanowania zostanie zniszczonym i prawo, jako umiejq,ce
powag§ sw11 utrzymywae, uznanem. Niemniej celem kary pod tym
wzgl§elem bye takze moze wzbudzenie zaujania we wspolob)!watetach dla przekraczaJqaj oso~y. Skoro albowiem pocUug uczynionych
powyzej przypuszczerl kara za sob11 poci:),ga mora1n11 i polityczl1q, popraw§· przekraczaj11cego, przeto najbliiszym skutkiem tej poprawy
jest bez w~tpienia, ie wsp610bywatele przekraczajl);cego utracone do
lliego przez popelnienie wYRt§pku zaufallie odzyskae 1ll0g11. RDwniei z tego wzgl§du wychodz11c, jako cel kary uwazae takie 1110zna
h0110Y1~ osoby POkVzYlVdzoneJ; elop6kq,d albowiem wyst§przez kary nie zostanie zmazany, elop6t:),d osoba obrazona wyjest na elowolnosc bezprawll11 zbroclniarza, dop6tq,d pozbajest opieki ogolnej praw i wyzutq, z prawnego honora, kt6ry
jej zabezpieczajl); prawlle stosunki spoleczellstwa. Gely atoli przez
wymierzcilie 1mry bezprawnosc wyst§plm nznan~ zostanie, zarazem
osoha pokrzywdzona wraca si§ pod opiek§ praw powszechnych: odsw6j honor prawny.
Wreszcie, jesli si§ zwazae bfi)elzie na skutki, jakie samo zagroienie kary przez ustaw§ sprowadzie jest zelolne, utrzymywae mozna,
ie celem kary jest odslvaszeHie od pepelnienia wyst§pku. Skoro albowiem kara jest z1em, z1em nadto zwykle wi§kszem, a przynajmniej 1'6wne111, j ak pOl1§ta wiod11ca do wyst§pku, przeto przewidy·
wanie, a nawet pewnose, iz wyst§pek pocil);gnie za sob11 podobne
zle, moze na umysl osoby cl1c11cej popelnie wyst§pek, tak dalece
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korzystnie dzialae, it. jiB odstrllczy od popelniellia wystllPlm, zniewalaj~c jil; tem s.amem do zachowania si§ w sferze prawosci.
Tak tedy rozliczne mog~ bye cele 1mry ze wzgllldu na wplyw,
jaki wykonaaie lub samo zagrozenie kary miee moze w stosul1ku
do przekraczaj ~cego lub calego spolecz811stwa. Gdy atoli liczba podobllych skutkow przez subtelniejsze jeszcze rozumowanie dalaby si§
latwo powi§kszye, przeto tez i liczba celow kary musialaby si§
w nieskonczonose powi§kszac. Wtenczas nietylko zwykle powszechne skutki kary, ale nawet wszelkie przypadkowe, chwilowe skatki
knry, 111og1yby bye jako eele podrz§dne kary oznaczonemi.
Juz atoli tak wiclka rozmaitose i przypadkowosc skutkow kary, wyczerpni§tych ze zwil!:zlm kary z lliezliczonemi stosunkami zycia spoleczeuskiego, dose wykazywae zdaje si§, iz na tej drodze do
ustalenia wyobrazenia jednego, ogolnego, stnlego celn kary weale
dojse nie mozna. Dlatego drog§ til rozumowania koniecznie o}1uscie wypada.
Cel pran;dzin;y kary, zdaniem 111 oj em, l1lusi bye wyczerpany
z samej ogolnej natary kary; to jest wypada dla ustanowienia celu
kary takowil; salllil; w sobie uwazac, bez wzgl§du lJa wszelkie chwilowe lub przypadkowe skutki, ktore w zwiil;zku ze stosunkami spoleczellskiellli zdolnlj, jest osi~gnlj,c. Cwazajq,c karll Ram~ w sollie,
ma sill wprawdzie tahe na uwadze zwil!:zek, w jakim takowa zostaje tak z osobl!: popelniajl!:cl!: wyst§pek, jako i ze spoleczellstwem
calem, zwiq,zek atoli podobllY jest IV razie takowym zwil!:zkiem bezwzgl§dnie ogolnym, powszechnym. Pod tym wzglli]dem zapatrnjl!:c
Rill na kal'§, rozmnialbym, ii cele111 11Jykonanic7 kary, nic inn ego bye
niemoze, jak tylko przY1vrocenie pOlva/fi 11adlvergzone/fo pra/va,
Przez wystllpek zostaje praw~, jako prawo, nadwerllzollem, nadwer§zenie to trwa tak (Hugo, az nie zostanie uznanem, ze wyst§pek jest
bezprawiem, nznanie zas takowe tylko przez kar§ dopi§tem bye moze. Wymierzon3 albowiem kara dwojako dziala, raz na przekraczaj ~cego, drugi raz na caly og61 spoleczellstwa, N a przekraczaj q,cego
tym sposobem wplywa, iz zmusza go do uznania przewa/fi pra11J
nad wol~ partyknlaruq, bezprawnq, na spoleczellstwo zas, iz niszczq,c
egzystency§ wyst§pku, przy1vraca pon;a/fg pra wom powszechnym.
Obydwu tych skutkow kar), nienalezy atoli w rozlq,czenill uwazae, wJasciwie s~ Ol1e jednym tylko i tymsamym skutkiem. Kara albowiem,
zmllszaj~c przekraczajqcego do llznania przewagi praw powszechnych, tern samem niszczy wystllpek, a niszczl!:c wyst§pek, tem sarnern przywraca powag§ praw.
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Moznaby wprawdzie przeciwko rozull1owaniu temu to zarzucie,
lz dopiero co opisane skutki kary zdaj1j; si§ bye takze ~ylkO przypadkowemi. I tak pytanie moze zawsze jeszcz~ w1j;tphwe z~cho
dzie czyli wykonana kara zniewala w kazdym raZle przekraczaJ~ce
g~ do l~znania przewagi ustaw nad wol~ zbrod.nicz1j;. J ak:z Joswla~-
czenie nawet codzienne zdaje sili] nas uczye, 1Z tel:, ~tory popel~1l1
raz wyst§pek, zwykle ochoczo post§Puje, do pope1mem.a nowych .~y'm
K'ara zatem zdaje si§ zupe1111e w zdarzemach takow)ch
st ~1){0".
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ne upemniee si§ 0 ,~\'yrz1j;dZollq, sobie krzywdli]o ?aleJ .moznab Jeszcze zarzucie, iz kara nie niszczy wyst§pku. 'W lstocle pewne zle
skutki z wyst§pku ci~gle· p020staj1j; pomimo ,:y~wnania .k~r!, ~rz~:
ciez wogale nwazajlj,c, tak jakesmy to powyzeJ JUz. W!W18Cih, .n~cosc
wyst©Pku przez wymierzenie kary wykazan1j; zostaJe 1 udowocilllonq,.
To zas wystarcza do ntrzymania ogolnego porzlj,dku prawl.lego. .
WYfuszczylislllY zatem podlug uczynionego zalozerna, co Jest
powodem wymierzcnia kary i co jest celem k~ry. ~owodem. do k,:ry jest popelniony wyst§pek, celell1 zas wY1m~rzallla kar~' Jest Zl1l~
szczenie tegoi wyst§pku. Maj~c to na wgl§dzle, PostllPuJemy dale]
i pytaroy sill, co stanowi prawnq zasadg \:Yl~ierzellia kary. Ten zatem jeszcze szczeg61 dla zupelnego zgl§blema natUl'! :mry z~slugu
je !let uwag§. Nie dosye albowiem, ie cel instytucYI .lakoweJ o,znaczonym i usprawiedliwionym zostanie, potrzeba ll~dto wyk~zac co
upowaznia pm wie do osi~gnillcia celn takowego. Nle wszystlne albo-.
wiem cele szlachetne moglj, bye osi~gni§temi sposobem prawnym.
Cz§sto cel szlachetny musi bye zaniechanym z p~wo.du, ii za~hodzi
niemoznosc pogodzenia celu takowego ze wszystJneml pr~wneml st~
"ullkami z ktaremi moze wejse w zwil!:zek w mOlllenCle, gdy Sl§
;mierza' do dopillcia onegoz. Potrzeba zatem i Ham wykazae zasadg pran;nq kary dla zupelnego usprawiedliwienia. uzycia kar!.
Zasadg prawnq ki1,ry podlug mniemania mOJego st~noW1 . pol~
czenie powodn i CdH, czyli to, co jest powodem do wyullerzema ~~
ry i co jest celem wymierzonej kary, jest zarazem prawn~ on~Jze
zasad~, usprawledliwiaj1j;cil; jej wykonanie. Zasad~ zatell1 kary Jest
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1Vyobrazenie sprmviedli1Vosci bezl1Jglfldnej. Kara pod tym wzgl§dem,
jako srQdek do utrzymania swi§tosci praw, nie moze stae w sprzecz-.
nosci z prawami ani osob szczegolnych, ani tez pallstwa calego,
tem wi§cej, iz prawa te, ktorych swi§tose za pomoc~ kary rna bye
utrzymal1~, s~ prawa pmvszechne, bez1Vglr:dne, zatem zadne partykulame, osobiste prawo nie moze wstrzymae wykonania kary, musi mu
ust~pie; interes prywatny przywi~zany do praw szczegolnych winien
bezwzgl©dllie uledz interesowi ogolnemu praw, interes zas takowy
zawisl od utrzymania powagi i swi§tosci praw, wszystko zatem <;0kolwiek prawa nakazuj~ na obroll§ sw~, uwazane bye musi, ja1.o
akt bez1Vglfldnej spra1Viedlin)osci czyli jako dzialanie prawne, ktoremu wszelkie stosunki pojedyncze prawne poddae si§ bezwgl©dnie
winny.

Twierdz~c atoli, ze za zasad§ prawl1~ kary uwazae potrzeba
ze jest aktem sprawiedliwosci bezwzgl§dnej, podajemy tylko
W ogolnosci powod usprawiedliwiajij,cy wymierzenie kary.
Niedosye
przeciez na tem. Chc~c albowiem wykazae zasad§ prawn~ instytucyi
jakolrej, niemozna poprzestac na samem ogolnell1 wykazaniu prawosci onejze, potrzeba nadto blizej wskazae warunki tejze prawosci,
mianowicie dokladnie oznaczye granice, do ktorych przywi~zan::j; jest
w wykonaniu prawose takowa. To albowiem, co wogole da si© usprawicdliwic, nie koniecznie jeszcze we wszystkich indywidualnych stosUllkach jest sprawiedliwell1, latwo albowiem usprawiedliwiony w ogolnem rozumieniu krok moze w szczegolnym stosunku stae si© naduzyciem sprawiedliwosci. Podobnie i kara usprawiedliwiona wogole,
jako konieczny skutek wyst§pku, jako akt sprawiedliwosci powszechl1ej bez zachowal1ia miary czyli przyzwoitej granicy, moze si© stac
naduzyciem.
to,

Z tego widoku zapatruj~c si© nast©pnie na zasad© prawn::j; kar)" dostrzegamy, ze niedosyc zasad© takovi'q, wogoie wskazac, nalezy
koniecznie w dalszem rozwini©ciu oznaczyc granice jej w samem
wykonaniu, J es1i atoli z tego wzgl©du zapatrywae si© b©dziemy na
kar§, dostrzezemy latwo, iz zasad~ prawnlj, liary jedynie tylko bye
moze odlVet pranmy. Prawnym zas musi bye odwet takowy dlatego,
iz nietylko ma bye wogole skutkiem obrazy wyrz1j;dzonej prawu, ale
zarazem ma w sobie obejmowac scisl~ 1nian}.
Zfl,stanowmy si© teraz blizej nad wyohrazeniem odlVetu pra1Vnego. Powiedzielismy powyzej, ii p1~zyczynq wYlllierzania kary jest
popeiniony, jeszcze istniejij,cy wyst©pek, czyli trwaj::j;ce wskntek popelnionego wyst©pku nadwer©zenie prawa; dalej twierdzilismy, 1Z ce1em kary jest przywrocenie powagi nadwer©zonego prawa prZAZ zni-

szczenie dokonanego wyst©Pku. Chc::j;c teraz wynalese zasadfl pra:vnq kary, powinnismy takij, sobie utworzye, kt6ra~y do niczego. W1~
cej nie upowazniala, jak tylko do tego, co w!mka z wyobra:ema
zas wvobrazeme
odwetu. IV. ogolnoprzyczyny I· cel~Jw kal'y • .xTlasnie
n
"
sci uwazanego polega na wyobraieniu r01Vnego zupelme I zastosowanego odplacenia za pow6d, ktory si© stal przyczyn~ do wykonania oneO"o. Tvm wi©cej jeszcze odlVet pymvnjl warunkom tym odpowie, b©dzie albowiem do przyczyny i celn kary nietylko wogole, ale
nadto w szczegolnych wypadkach zastosowanym.
. , ,.
Przyczynij; kary jest popelniony wyst©pek. Ka~'a :V1©C Jesl~. ma
bye w indywidualnym wzgl§dzie llwaiana za sprawledlnY::j;, powll1ua
bye koniecznie w geanicach rozci'lgiosci swej zastosowan~ do ta~o
wego popelnionego wyst©pku. Gdyby nie byla zasto~owan~ w mle~
rze do wyst©plm, w6wczas popelniony wyst©pek me moglb)' byc
.. jedYllY powod do wymierZel1la
.
. oneJze..
'.
Skoroby albo-,
uwazany za
wiem wi©cej w sobie obejmowala, jak sam wyst§pek, muslalaby bye
nadto jeszcze skutkiem czegos innego, jak sal11ego wyst©pku. Wlasnie atoli powjzej wykazanem zostalo, ze jedynym powodell1 do wymierzenia kary jest sam spelniony i trwaj~cy wyst©pek Wsz~lka
zatem kara powinna bye zastosowan~ do 1Viellwsci 1VystflP10u, to Jest
zle) ktore za sob~ poci~ga, powinl1o bye rowne zlemu, kt6re przez
wyst©pek zJ'z~dzonell1 zostalo.
.
,.
Dalej, gdyby kara nie byla zastosowan~ do w1elkos.c1 wyst©~ku,
nie odpowiadalaby takze i celowi swemu, to jest ceiowl przywroce111a powagi nad1Verflzonego prawa. Gdy albowien: wsze~kie nadwer©ienie prawa jest naruszeniel11 tylko cz~stko:vem 1 sto~Ulo:vem ust~:
wy, przeto kara powinna l11iec na wzgl©dzle przywroceme powa~:
prawa 0 tyZe tylko, 0 ile takowa nadwer©zol1::j; zostala. Prawda, 1Z
przez cz~stkowe naruszenie prawa cierpi na tem cala powaga prawa, wstrz~sni§te zostaje cale onegoz znaczenie,. jedllakZe dl~ ~r~y
wrocenia
tej powagi niepotrzeba nawzaJell1 prawu uzyc lllsrodk6w, jak tylko zastosowanych do wielkosci popelnionego
pokrzywclzenia. Wielkose kar bynajmniej 11ie przyklada si© do utrzymania ich powagi, OW8zem, 0 ile s~ wi©cej do wyst©pkow zastosowanemi, 0 ty Ie tez pokazllj f!J si© i wlasciwszemi i skuteczniejsz_emi. J eden tez tylko w starozytnosci Dvalwn postanowil byl jedllalwwe na
wszystkie wyst©pki kary, maj~c hezw~tpiellia t§ tylko wyl~cznie strow,;; wyst©pku na wzgl©dzie, ii takowy wog6le nadwer©za p~wag© p~'a
wa, przepomniawszy przytelll, iz nadwer©zenie takowe. Jakkolwwk
og61ne, jest przeciez skutkiem tylko szczeg61owego, .stoplllo~e~o nadwer§ienia, podlug ktol'ego j edynie jestesll1Y w stame 0 celllc I oznu-
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czyc l1lian~ wielkosci realnego ubliiel1ia prawu. Realne zas takowe
ubliienie zawisJo znowu zawsze od stopnia bezprawnosci woli osoby
przekraczaj~cej
i od wielkosci pokrzywdzel1ia zwi~zku ogolnego
prawllego spolecz611stwa.
Z rozbioru tego pokazuje si§, iz uznajfj;c za zasadft) kary odFuet
pYaiuny, nietylko nie przeci1/;za sift) przekraczaj1/;cego, znosic albowiem jrst zmuszony, tTlko karft) rovl'lllj, winie, ale nadto jeszcze czyni sift) zadosyc w zupelnosci widokom i celom panstwa, gdyz kara
wowczas wystarcza wlasnie do przyzwoitej obrony nadwerft)zonego
prawa. Tym atoli sposobem dostrzegamy dalej, ze kara, jako odwet prawny, najdoldadniej odpowiada i wyst§pkowi, ktory byl powodem do jej wymierzenia, i celom, ktore sobie osi~gn~c zamierza.
Dotychczas jednilkze uwazalismy wlasciwosc kary, jako odwetu
prawnego, tylko z ogolnego stanowiska, teraz zwrocic jeszcze wypada blizej na ni1/; uwag§ porl wzglft)dem tym, 0 ile takowa indywiduall1ie co do przekraczaj1/;cego nsprawiedliwic si§ daje. Z tego stanowiska zapatrujf!c sift) na kar§, dostrzegam, iz sama osoba popelniaj1/;ca wystft)pek, wymierzan~ przeciwko sobie karft) dziaianiem
swem usprawiedliwia. Przekraczajq,cy, dokonywaj11c wystft)pek, czyn
swoj za prawny poczytuje, dopuszcza si§ albowiem wyst§pku jedynie
przez to, iz woli swej tylko pal'tykularnej, szczegolowej nadaje
w dzialaniu przerlsiewzift)tem znaczenie ogolnej woli, gdyz jlj, l1arzuca osobom trzecim i pragnie, azeby sill jej poddaly. Tak atoli ten
sam pocisk, ktory wzgl§dnie innych byl wymierzonym, sam przeciwko sobie zwraca. Skoro albowiem towarzystwo po spelniol1ym wyst§pku gwalt. mu wyrz[j:dza w rozcifj,gni§tej na niego karze, uledz
jej winien, jako dzielu wlasnemu, poddac sift) prawu, ktore sam dla
siebie byl wyrzekL Usprawiedliwiaj[j:c bowiem gwalt przez siebie
przedsi§wzi§ty wlasnym cZYl1em, usprawiedliwia zarazem kar§, ktora go spotyka, gdyz to, co za prawo wzgl§dnie innych uzna1, wzglft)dllie niego takze, jalw prawo jego wlasne, wykonanem zostaje. Jesli
atoli tak jest, nie znajduje przekraczaj~cy w karze nic dla siebie
obcego, owszem nwazac j[j: winien za clzielo w{asne. Tym jedynie
tylko sposobem uwazajq,c kar§, szanuje sift) godnosc osoby poperniajq,cej wystft)pek, w tym bowiem tylko przypadku kara wystft)puje
wzglft)dl1ie przekraczaj1/;cego, nie jako prosty gwalt zewl1ft)trzny, ale
jako Rkutek woli moralnego j estestwa, oznaczajlj,cego kierunek dziaian swych podlug wewJ1ft)trznych z rozwagi wyplywajq,cych pobuclek.
Tak uwazana kara jest whsciwie srodkiem pojednania zamiarow
osoby przekraczaj~cej z zamiarami i celami ustawy karz11cej.

Rozumowanie to najwyrazniej przeswiadcza nas 0 tem, ze kara
jest odlvetem. Co wi§ksza nawet, z dowodzenia tego wyplywa przekonanie, ze slusznem jest zdanie pospolite, iz kara nie hatitbi przelwaczajqcego. Dlatego tez CZft)sto si§ trafia w prakt),ce, jz sami
zbrocllliarze clobrowolnie i z wiedzq, 0 ziem, ktore ich ma spotkac,
IJrzecl wladz~ karzfj,clj, stawaj11 i 0 ukaranie dopominaj11 sift), widz~
albowiem w karze skutek swych wlasnych czynow, nadto zas jeszcze upatrujq, IV niej srodek pojednania sift) z ogolnemi prawami
l)allstwa, ktore zarazem S11 ubrazem moralnego i prawnego porz1/;dku towarzystwa.
Kara zarazem nietylko jest odweten!l ze wzgl§dn na ustawy,
ktore j~ uzywajlj, za srodek wlasnej obrony, ale i ze wzglft)du na
moraluq, wewl1§tt'zn11 llatur~ osoby popelniajq,cej wystft)pek. Poniewaz zas nadto jeszcze odwet ten jest pral1mym, przeto kara nietylko jest w ogoll1osci aktem sprawiedliwosci powszechl1ej, ale procz
tego sprawiedliwosci szanuj1/;cej zarazem stosunki i prawa illdywidualne.
Ze wreszcie kara niczelll innem nie jest, j ak tylko od wetem,
o tem przekonywa nas historya wszystkich uarodaw. Sledzlj,c pierwiastkowe dzieje kaidego narodn, dostrzegalllY, ii kara wyst§puje
zawsze pocz1/;tkowo pod form1/;: alba oelwetn jizycznego (talio), alba
1V)lllagroelzenia piel1ir;znego, czyli pod forlll~ kar pienir;znych. Wprawdzie z post§pem historyi obadwa te gatunki kar w czasie pozniejszym znikaj1/;, kara jednak, jakkolwiek zamieniona w lZaJ~r; publicznq.,
zachownje zawsze charakter odwetu, lllianowicie w oznaczeniu wysolwsci kar na pojedyllcze wyst§pki, gdyz jakkohviek przy oznaczeniu
kar rozmaite wl'adac mog~ prawodawcq, wyobrazenia, ta
zawsze potrzeba ohjawia sill z rownowazenia przez kar§
Charakter ten kar mianowicie jasno wystft)puje w tych
gdy za popelnione zabojstwo nast§puje kara smierci.
dopiero co wspomlliane' trzy g aitmki kay s1/; odwecara roznica mift)dzy niemi zachodzij,ca zawisla tylko od sposobu
uwazania wystft)pku, przeciwko ktorelllu zwraca si~ kara. Jesli
brany jest za obraz§ osobist1/;, natenczas wywoluje takze
przeciwko sobie obrazft) osobistq" zemstr; czyli odlVet jizyczny. Oznaczenie miary ouwetu zostawia si~ w tym razie obrazonemu. Wiasnie atoli ta okolicznosc sprawia, iz np. u Arabow wymierzony odwet uwazany bywa za 110Vl'e znowu pokrzywdzenie, stlj,d wyllika, ze
wystt;)pek sciq,ga za sob11 szereg nieskollczonych, z familii na
famili§ przechodzq,cych krzywrl, z ktorych kazda jakkolwiek jest odwetem, 11 wazanq, przeciez jest ZIlOWU, j ako clzielo woli partykularnej
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broni!):cego si~, jako wyst~pek, wywoluj!):cy do wzajemnej zell1sty. DOl1iero skoro si~ uwaia, ie prawa indywidualne, przez wyst~pek
o~raione, stoj!): pod opielq praw ogolnych towarzystwar, jednakie
me przepuszcza si§ jeszcze, aby obraza prawa indywidualnego byia
zarazell1 istotn!): obl'az!): praw towarzystwa, w6wczas ll1iara odwetu
oznaczon!): zostaje pl'zez praw~; gdy zas ustawy ile moinosci pragn!):
stop§ kal'Y przybliiyc do wysokosci popelnionego wyst~pku, wynajduj!): przeto za srodek do kary rzecz wyrazaj!):cl1 wartosc og6In11
wszystkich przedmiotow: tak!): zas s!): pienil1dze. K atenczas kara wyst§puje pod forml1 wynagrodzenia, odwetu pieni©inego, dostajl1ce~o
si© w r~ce osoby obraionej, czyli pod form~ odtVettt pral1mego pryJ1)atnego. N akoniec dopiero, gdy wyst~pek brany jest za lladwer~
zaj~cy bezposrednio same prawa spoleczenstwa, kara takie wyst~pu
je, jako wlasciwy odJ1)et pratVny Pl1,~llic.zny. Nietylko albowiem ll1ia1'30 odwetu takowego oZllaczonl1 jest przez ustawy, ale nadto jeszcze
\vykonany odwet takowy zostaje na korzysc calego spolecz811stwa
w zamiarze przywr6cenia ogoillego porz1j,dku pl'awnego, przez wyst~pek na uszczerbek llarazonego.
Na tern zakonczyc winnismy uwagi nasze wzgl~dl1ie wvobraienia wyst~pku i kary, nast~pnie podl:ug podanego rozkladu Pl:zyst~pu
j emy do cz~sci drugiej.

II.
Systematy pr-a1va krY111ina111ego.
W cz~sci tej zwrocimy uwag~ naszl1 na sposob, w jakim
1'oine wyobrazenia 0 karze i wyst~pku na drodze rozumowallia teoretycznego czyli jiZozojii ksztalcily si§.
Nau7uJ pra11Ja kr)mzinalnego jllozojicznego uwaiac wlasciwie
naleiy za utwor 110wszych czasow. Wprawdzie wszyscy filozofowie
tak dawniejsi, jako i nowsi zgl~biali rzecz 0 wyst~pkach i karach,
jednakie iaden z nich nie zajmowal sill wybadaniem oddzielnem
tych wyobraien.
Ookolwiek 0 prawie kryminalnell1 od czasu odrodzenia si~
nauk i prawa w Enropie pisano, wszystko ll1ialo jedynie na celu
wyjasnienie ustaw kryl11inalnych obowi1j,zujq,cych, mianowicie wytloll1aczenie zasad praw kanonicznych karnych, pozniej dopiero niemieckich. Miano w pracach tych wyl1J,cznie na celu uiytek praktyczny

s1J,downictwa. W rzq,d dziel podobnych szczegolniej policzyc wypada : Julii CZari, Receptae sentel1tiae lib. VII. (1'. 1564), Jodoci Da111,lzouderi, Praxis rertHl1 criNziuahu111 (1'. 1554) i Carpzovii, Practica

nova

1111pel~ialis

Saxonica rerzttn cl,iminalittm (1'. 1635).

W takim stanie nanki prawa kryminulnego, sall1a teorya prawa
tego musiala pozostac bez nprawy, to albowiem co obowi1j,zywalo
i raz zwyczajem przyj§te zostalo, uwazano za doldadne i potrzebie
czasu odpowiadsj<j;ce.
Postac ta l'zeczy zmieniac si~ dopiero pocz~la z pocz~tkiel11
wieku osiemnastego. Obudzona w owych czasach tak nazwana jilopopztlarna, oparta na rozul11owaniu nad poworaniem i godnoczlowieka, nad prawami z natury wyczerpni~temi, nad stosunIdem indywidu6w do calego ogolu pal1stwa, zwrocil:a uwag§ powszech1111 na uswi~cone w pl'awach krymillalnych naduiycia, Pierwszy pisarz, ktory powstal przeciwko odziedziczol1ym w p1'awie karnym wyobraieniom, byl slawny w Niemczech J{yyst. Tho l1'tasius. Oel prac jego daje si§ latwo obj!):c z samych jUi tytulow pism, ktore wydal.
G16wniejsze za~ sl1: De cyimine magiae. Hal. 1701. De tortura foris Christianoyum pl'oseribenda. Hal. 1705. De }ztn agratiandi principis. Ha1. 1707. De origine processvs inqztisitol'ii. Hal. 1701. Skutek wszakie Thomasiusa prac nie odpowiedzial szlachetnym jego
usilowanioll1. Pisma jego, jakkolwiek dobrze przyj§temi zostaly, pisane jedllak w j~zyku naukowym, suchym, slabo tylko wstrz1j,saly dotychczasowe wyobraienia. Zgola, aby przywiesc do skutku reform~
nauki prawa krymillalnego, llalezalo si~ tl6maczyc z ognistem uczuciem, przemawiac do serc j~zykiem jasnym i obrazowym. Odpowiedzi;lJ oczekiwaniom tym Cesare Beccaria w dziele Dei delitti e delle
pene (1764). Jakoi praca jego w jednej prawie chwili stala si~ powszechnl1 w calej Europie, tl6maczono j!): i komentowano wsz§dzie.
Beccaria i jego zdania staiy si~ przedmiotem powszechnych 1'ozmow,
wynikn~lo, ie wyobra:i:;enia jego, wkrotce wplyn~ly na ulepszeuie stanu praktycznego prawodawstwa kryminalnego, mianowicie pod
wzgl~dem, iz lIary dawniejsze ostre i srogie zl,tgodzono. Procz
atoli jeszcze i w naukowym wzgl~dzie praca Beccarii dzialac
nie poprzestala; skutkiem j ej bylo ntworzel1ie dotychczas nieznanej
nanld polityki prmvakrYl1zinalnego. Zadaniem n,wki tej jest oznasposob, w Jakim 1'oine kary ze wzgl~du na spolecze(lstwo, na
przekraczaj~c~, na czas i miejsce clzialaj1j"
czyli wskazac na
drollze ogolnego rozumowania i historyi, jakie kara miec moie cele
1Vzglccdne. Naleil1 tutaj mianowicie dziela: Filangierego, La scienza
Pisma Romuallin Hubego.
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dell a le gislazioJl e. N eapol 1780. Pastor et' a: La Theorie des lois penales i Benthama: Theorie des peines et des 1,ecompenses. Gel1ewa 1811.IN pismach tych, poswi©conych polityce praw kryminalnych, leial jUi zarod do pozniejszej nauki prawa kryminalnego. Obejmuje
albowiem w sobie nauka ta i filozoficzl1e badania i historyczne spostrzeienia. Filozoficznym jednakie badaniom zbywa na wewll©trznym
scisl:ym zwiq,zku, uwaiajq, naclto kar© i wyst©pek wi©cej jako wyobraienia lvzgltgdne, uIegle wplywom rozlicznyeh ezasowych stosunkow;
historyeznym zas hadaniom niedostaje na ealosci i ehronologieznym
post©pie, sq, tylko urywkowe i wi©cej dla przykladu i objasnienia
przytaezane.
Jakkolwiek zatem polityka prawa kryminalnego upowszeehnila
swobodniejsze wyobraienia 0 wyst\?PkU i karze, byla wlasciwie jednak tylko zwiastunkq, prawdziwej jilozojii praJva krYlninalnego. Nauka ta powstala dopiero z samym kOlleem wieku XVIII w Niemezeeh ,
i w Niemezeeh tei tylko powstae moga. Przedsi©wzi©ta w krajll
tym reforma mozofi] przez Kanta, a dopelniona przez Fiehtego, obalila dotyehezasowlj, jilozojitg popuZarnq, a wraz z niq, wszystkie wyobraienia powierzehowne. Zaez©to teraz zastanawiae si© nie nad uzyteezllosciq" nad przyzwoitoseiq, rzeczy, nad ieh czasow~ korzysciq"
ale zacz©to zgl:©biae ich wewn©trzn~, bezwzgl©dnq, natur©. Na tej
drodze podniosla si© filozofia prawa wogole, a obok niej filozofia prawa kryminalnego specyall1ie. Pierwsze zasady do nauki tej poloiyli
sam Kant i Fichte 1), pozniejsi atoli pisarze bliiej je rozwin©li
i uksztaleili, Kaiclego nawet z nieh nazwac mozna tworellJ oddzielnej prawa kryminalnego teoryi, jakoz ieh nast©pcy rozdzielili si© na
dwie zupelnie osobne szkoly, jedni z nieh poszli za tak l1azwanq, teoryq bezJ1.lzgltgdnq prawa kryminalnego, drudzy za tak llazwailq, teoryq
11Jzgltgdnq.
Powod do odroinienia teoryi praw kryminalnych byl nast©puj~ey.
Nauczyciele prawa karnego, zastanawiajq,c si© Had natuI'!j;
i prawnosciq, kary, praWl10se takow~ dwojakim spo8obem udowaclniali.
Jedni z nieh, to jest ci, ktorzy poszli za wyobraieniami teoryi
wzgl©dllej, utrzymywali, ii kara 0 tyIe tylko usprawiedliwionq, bye
mOie, 0 ile przez wykonanie onejze, osilJ:gni©ty zostaje pewien jakowy cel koI'zystl1Y dla calego og6l:u spoleezel.lstwa. IN zwi~zku z tern
wyobrazeniem utrzymywali dalej, ii popelniony wyst©pek jest tylko

powodem wzgl©dnym do wymierzenia kary, nie zas prawl1llJ, bezwgl©dn~ do wykonania jyj zasadlJ:. Przeciwnie drudzy twierdzili, iz prawnose kary bynajumiej niezawislaod celn jakowego szczegolnego, od
skntku, ktory wykonanie jej rna zrzlJ:dzie, owszem mniemali, ii prawnose i koniecznosc kary leiy w samym popelniollym wyst©pku i ie
kara iest aktem sprawiedliwosci bezwzgl§clnej, nieszukajlJ:cej utwierclzel1i~ swego w eelaeh szezegolnyeh, ale w samej konieeznosci utrzymania porz~dku ogoillego prawllego w spoleczenstwie. Tych wi©e,
ktorzy za pierwszem zdaniem poszli, nazwano slusznie strollnikami
teoryi wzgl©dnej prawa kryminalnego, tych zas, ktorzy drugiej zasady trzymali 8i<;;, nazwuno stronnikami teoryi bezwzgl©dnej.
Ty sposobem skresliwszy charakter d,;voch tych zupelnie 1'oinych teoryi prawa kryminalnego, pl'zystq,pmy do bliiszego pozl1ania
sposobu i kolei, jakiemi kaida z tych teoryi oddzielnie ksztalei-

') Dziela uczonych tych tutaj nalezftce 8ft: I. Ka11i, Metaphysische Anfangsgriinde der Rechtslehre, Kr6lewiec 1794 i J. G_ Fichte, GnmdJage des Naturrechts
nach. Prinzipien der Wissenschaftslehre, Jena 1796_

la si\?
A.

Teorye 1Vzg-[tgdne.

Po odrodzeniu w Niemczech filozofii daly powod do doldadniejszego rozwinii;lcia teoryi tyeh zasady filozofii Ficlzteg-o, ktory
w ocenieniu instytucyi prawnych i politycznych, opieral si© na wzgl©dach szczegolowyeh, zewn~trznych. Zarocl jednakie do teoryi tyeh
poloiony byl w rozumowaniaeh i twiel'dzeniach wielu dawniejszych
pisarzy, nawet juz starozytnych; wogole albowiem sposob uwazania
prawnosci kary podlug wzgl©dow jej uzyteczl10sci latwiej mogi si©
rlastr\?Czye uwadze i rozwaieniu filozofow, jak ocenienie kary poding
jej wewn©trzej natury. Nie b©dzie nas zatem dziwic, ii w miejscu
tem wspomniemy i 0 niektorych dawniejszych pisarzach.
N ast©pnie nadmienie wypada, ii zwolenniey teoryi wzgl©dnej,
rozdzielili si© na kilka jeszeze szczegolnych klas, a to pocllug rozniey szezegolnych wzgl©dnych celow, ktore im si\? podobalo karze
IV wyliczeniu klas tych iIe moznosci zastosujemy si© do
powstawania onychZe chronologicznego.
1. Pierwsze miejsce w liezbie zwolennikow teoryi wzgl~dnej
prawa kryminalnego zajmuj1}: ei pisarze, ktorzy za eel kary wstrzymanie przekraczaj1}:cego od popell1ienia nadal wyst©pkOw obrali.
Juz staroiytl1i filozofowie rzucili hyli teoryi tej g16wnlJ: mysl
w rozlicznych dzielach 1). Mianowicie Se14eRa w dziele de ira I, 16,

1) Plato de Legib. IX. ATistoteles polito VII, 13, 19.
II, 31, de Clem. I, 21.

Seneca de ira T, 16.
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wyrzeka nast~pujl1ee slowa, ktore juz w ez~sei powyzej przytoezylismy: newtO prndens puuit, quia peccatu}1/t est, sed ne peccet~w. Revocari enim~ praeterita no]·," posslm!, futura prohibentZ1r. Za przykladem starozytllych poszli i llowsi pisarze, jak np. Hobbes 1), szczegolniej atoli ei, ktorych jako wskrzesieieli badan filozofieznych oko10 prawa kryminall1ego powyzej poznalismy. Do rz~du ieh llalezy
glowl1ie Beccaria, ktory wyraznie nieja:;:o slowa Seneld powtarzajl1e,
twierdzi, ze: celem kary nie moze bye udr~czenie jestestwa czuciem
obdarzonego, ani tez zniszczenie czynu spelnionego, celem kary rary raczej jest wstrzymanie przekraezajl1cego ad nowych przekroczel1 2).
Podobne zupelnie zdanie wyrzeka Filangieri, twierdzf!:c: ze przedmiotem kary jest zapobiedz dalszym ze strony przekraczajl1cego wyst~pkom.
Kara zresztl1 nie moze bye zemstf!: 3). Tez same zdania
znajdujemy potwierdzone przez pisarza francuskiego Servin, w dziele:
de la legislation crim-inelle 4).
Zdanie to urywkowe przyj~li takZe i powtorzyli lliektorzy pisarze
niemieccy, jakimi s~ mial10wicie Stiibel 5), Kleinschrod G) jednakze
zostawionem w1asci wie by10 bieg}osci GroZZ111an11a, wyksztalconego
w szkole filozofii Fichtego prawnika, rozwini~cie calej tej teoryi
z przenikliw~ i wszechstronnl1 gruntownosci~. Stij;d poehodzi, ze nawet autorowie niektorzy zwykle Grollmal1na uwazajij; za tworc~ teoryi
zapobiezenia (rozumie si~) dalszym wyst~pkom (Praeventionstheorie) ..
Nad jego zatem szczegolnie rozumowaniem blizej nam si~ zastanowie wypada. Trese twierdzell GroUma{;l11a jest niemal nast~puj~ca:
W stanie pra.wnym, mowi Groll111ann, powinien kazdy bye upowaznionym do mniEHl1ania, iz nie b~dzie wystawionym na czyny bezprawne innych. POlliewaz atoli czyny s~ skutkiem woli, przeto poWilli en bye zapewniollym, iz wola wszystkich w kazdej chwili, sarno
tylko prawo chciee, nieprawose zas pot§piae b§dzie. Ten zatem

czlonek stanu calego prawnego, na ktorego spuscie si~ w tym wzgl<;}dzie niemozna, zostaje wlasciwie w sprzecznosci z ogoln~ idel1 istnienia zasad prawa. Wszystko wi~c cokolwiek dla dopi~cia celu tego
za uzvteczne uznanem zostanie, winno bye do poskromienia czlonka
tako\;ego uzytem. Za srodek odpowiadaj~cy celowi temu uwaza
GroUmann przymus nzyczny, ktory podlug niego dwojako rna dzialae:
raz rna dl!:zye do zniweczenia juz istniejlJ:cego niebezpieczenstwa, gdy
wyst~pek spelniany zostaje, drugi raz ma miee na wzgl~dzie zniszczenie samego juz grozl1cego niebezpieczenstwa. Pierwszy przymus zowie przyl1zttSem obrol1Y konieczllej (ZWa11g zur Nothwehr),
drugi prZ)'11ZUsel1t prewel1C)'jl1:)'11Z czyli zapobiegajq.cym. (Defel1s~ol1s,
Praevenfiouszwal1g) 1). Przymus ten drugiego rodzaju, Jak daleJ dodaje Grollmalln, jest usprawiedliwionym, wtenczas, skoro jest jaWlll1
rzeczl!:, ze czlonek spoleczenstwa rna wol~ nadwer~zenia praw, jawnose zas takowa w tym tylko przypadku rna miejsce, gdy przez niego popelniony jut zostal wyst~pek, przez czyn albowiem takowy, dowi6al llieprawnosci swej woU 2). St~d wyprowadza dopiero GroUmann ten wniosek: iz kara jest owego dYl;rgiego rodzajH przymuse114,
kt6re/i'0 celem jest odjqc' wolr; popelnienia nadalwystr;pk6w, a to alba
przez sanzo jizyczne odjr;cie 111~t 111OZ11osci popetnienia Ivystr;pktt, albo
przYlzaj111Jiiej przez odsfraszel1ie.
Teorya ta Grollmanna, jakkolwiek scisle i dokladnie z przyj~tej
ogolnej zasady rozwini~ta, zaraz po wyst~pieniu swem na swiat uczony znalazla przemoznego antagonist§ w oso bie F'enerbacha 0). N ajwazniejszy zarzut nczyniony Grollmannowi byl, iz za warunek egzystencyi spoleczellstwa uwaza zasady moralne, niezas zasady scisle prawne, z~dac albowiem, aby wola os6b skladaj~cych spoleczCllstwo zawsze przeciwko wyst~pkowi zdeterminowanf!: byla, jest zlJ:daniem moralnem. SpoleczCllstwo uwazane, jako polegaj~ce na instytucyach
prawnych, to tylko przed oczyma miee powinno, co prowadzi do
utrzymania tychze instytucyi. W gl~danie w wewn~trzne usposobie-

') De Cive. Cap. 3 § 11.
2) Dei delit. eel. pen. § 12. «II fine delle pene non c di tormentare e a'aff1igere un lessere s8nsibile. II fine dunque non
altro, ehe d'impedire il reo dal
far nuovi danni ai Buoi cittadini».
3) La seienza etc IlL 27. L'oggetto duno,ue elle leggi nel punire i delitti altro
non puo essere se non queHo d'impedire. ahe il delinquente rechi altri danni aHa
societa. nr, 17. La vendette e una passione, a Ie leggi ne sono esenti.
") K8. I § I, m6wi, ie karac przekraczaja.cego jest: lui faire un mal, dont
i1 souffre assez ]lour que la crainte d'un mal semblable au plus grand Ie determine i\ ne plus faillir it r aveniI'.
0) Diss. de justitia poenarun capitalium. Yiteb. 1795.
6) Systematische Etltwickelung del' Gl'undbegl'ifie des peinlichen Rechts. II, 45.

e

Grtlndsatze del' Criminall'echtswissenBchaft. Giessen 1818 ed. 3, § 1-5.
§ 6. «Rechtlich begrlindet wird der Praeventionszwang dadurch, dass
man auf das fur das rechtliche Yerhaeltniss erforderliche Daseyn genugender JlIotive gegen unreehtliche '\Villensbestimmungen bey einem JYIGnschen nieht rechnen
kanll».
") 1st Sicheru11g vor dem Verbrechen Zweck der Strafe? (Biblioth. des peinlich. Rechts. I, 2). Revision etc. I, 2. Ueber die Strafe aZs SicherungsmiiteZ vor
kiinftigen BeZeidigungel1 des Verbrechers. Chemnitz 1800. Odpowiedz na zarzuty
Feuerbacha udzielil GroUmann w pismach: Ueber die Begrundtmg des Strafrechts,
Giess. 1799, i 1V Magazitt fur die Phil. Tom T, str. 2, nr. 5.
1)
2)
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nie woli indywiduow skladajl1cych spoleczenstwo przechodzi granice
praw. N adto realne pokrzywdzenie praw spoleczenstwa, jak dalej
wywodzi Feuerbach, polega nie na przewidywanej moinosci popelnienia wyst§pku, ale na istotnem przekroczeniu tychie praw, na dzialaniach zewn§trznych opartem. Rozumie zatem Feuerbach, ii kara
przez Grollmanna przyj§ta, jest raczej srodkiem na uchybienia moraIne, jak skutkiem nadwer§ionych praw, zmierza albowiem nie do
zniszczenia popelnionego wyst§pku, ale do zapobieienia groil1cym
wyst§pkom. - Uwaga zaiste nader sluszna, przynajmniej z jednej
strony, s§dzia albowiem karzl1cy zatrudniac si§ wlasciwie tylko winien czynami zewn§trznie bezprawnemi. Tym sposo bem udowadnia
Feuerbach, ie kara prewencyjna Grollmanna pozbawionl1 jest zasady
prawnej.
N ast§pnie i ten j eszcze zarzut jest nieskollczenie wainy, ie
chociaiby si§ nawet przyj§lo, ii zapobieienie jest celem kary, natenczas niemoina przeciei udowodnic, ie kto raz wyst©pek popelnil,
przez popelnienie wyst§pku wykazuje, ie i nadal wi§cej wyst§pkow
dopusci si§. Potrzeba wi§c prewencyi niekol1i,ecznie uwaianl1 bye
powinna za skutek popelnionego wyst§pku.
Jabym wreszcie uwazal, ii pr7.yjmujl1c Grollmanl1a zasad§ za
pryncypium fuul1damentalne prawa kryminalnego, niemoinaby ustanowie na zasadzie jego stopniowania mi§dzy rOinymi wyst§pkami
i karami. Kaidy bowiem choe najmniejszy wyst§pek, zawsze uwaiany bye moie j ako znak, jako ostrzeienie najwi§kszych wyst©pkOw
pozniej popeillie si§ majl1cych, objawiollych poczl1tkowo przez male
przekroczenia.
Stl1d wynika, ii rozllmowanie Grollmanna, jako bezwzgl§dnie
przynajmniej prawdzlwe, przyj©tem bye nie moie.
2. N ast§pIlq, co do czasu jest teorya samego Fichtego 1),
oznaczajq,ca za cel kary pokut§.
Fichte w rozumowaniu swem niejako wyszedl z wyobrazell
Kanta, twierdzi on, ie ten kto nadwer§ia umow§ spoleezellskl1, czy
to przez ezyn ezyIi tei przez zaniedbanie, traci wlasci wie wszystkie
swe prawa jako ohywatel, a nawet jako czlowiek, powinien byc zatem wskutek tego z towarzystwa wy1l:\;czony. Zdaje si§ wi§c, ii
Fichte w twierdzeniu tem, wyrzeka form§, w jakiej si§ spelniae
winny dziela sprawiedliwosci bezwzgl§dnej, mogl1cej il1dae dIll, zachowania swych zasad poswi§cenia lub zniszczenia wszystkiego. Na-

tychmiast atoli odst§puje Fichte od tego ogolnego wyobraienia,
i przechodzi do wskazaniajui nie bezwzgl§dnych ale wzgl§dnych, jakowl1 szczeg61nq, uiytecznoscil1 zalecanych si§ celow. DaIsze Fichtego
twierdzenia sq, nast§pujq,ce. Z drugiej przeciei strony panstwo uwaill, za cel tylko zabezpieczenie praw wszystkich czlonkow, wzgl§dnie
wszystkich, dIll, tego jest panstwo wlasciwie obowil1zane tylko do
uiycia srodk6wdo celu tego dl1il1cych. J esli wi§c oznaczony cel
da si§ osil1gnl1C bez wyll1czenia obywatela przekraczajl1cego ze spoleczGllstwa, raczej na miejsce wyll1czenia, skazae go powinno patistwo na pokut§, aieby go tym sposobem przez kar§ oczyscie z wyst~pku i zachowae w zwi~zku spoleczenskim, zwlaszcza ii i samemu pal'istwu na tem zaleiy, aby zachowae obywatela w spoleczeti·
stwie. Zamiana przeciei wylt}czenia na polmt§ nie moie nastl1pie,
jak tylko wskutek domniemanej umowy, zawartej mi§dzy panstwem
a przekraczajl1cych ehq,cym i nadal pozostae w zwil1zku spoleczenskim.
Teorya ta nie wchodzt1c w gl~bszy jej rozbior, mianowicie
z dw6ch wzgl§dow przY.i§tl! bye nie mOie, najprzOd dlatego, ii odejmuj~c osobie przekraczail1eej wszellde prawne przymioty, wyzuwaj~c
jl1 tym sposobem ze wszelkiej zdolnosci prawnej, przeciei opiel'a
ukaranie jej na oczywistej alba domniemanej umowie zawartej mi§dzy przeluaczaj~cym a panstwem, dozwaia tedy temu zawierae umowy, ktory z praw wszystkich wyzuty zostal. W tym zdaje mi si§
leiee bezwzgl©dna sprzeeznose. Pl'OCZ tego atoli cab llmowa majt1ca uprawnie kar§ jest tylko ezems czczem, w istoeie weale nie egzystujl1 cem 1). Nast§pnie przyjmuje za cel kary pokut§, znowu popada si~ w te same niedostatecznosci i inkonsekwencye, l,tore dostrzeglismy w teoryi Grollmanna, to jest, ze kara traci charakter swoj
prawn}', i ie nie mozna dokladnie oznaezye podlug celn wskazanego przez Fiehtego stopnia szczeg61nych kar.
3. Trzeci~ teory~, jest teorya Kleina zwana Erstatttt11gstlzc:.orie 2).
Dwie poprzedllie teorye polegaly na ch~ci przeistoczenia woH
przekraczajl1 cej a to VI" celu, aby si~ nie sprzeciwiala og61nemu zwi~zkowi spoleczellstwa prawnego. Teorya zas Kleina przyjmuje za cel przytlumienie ch~ci do wyst§pkow, wzrastajl1 cej przez

') Grundsaetze des Naturrechts
Oz. II, stl'. 95.

11ach

Prinzipiel1 del' FVisse11chajtslehre.

') Podobue zdanie 0 celach kary wyl'zekl byl takze i Rousseau, uwazai'\c i'\
za 8kutek umowy zawal'tej z towarzystwem. Falszywosc jednak sposobu tego zapatl'ywania iuz oddawna dowiedzion,\ zostala.
2) Gnmdsiitze des peil1lichel1 RecMs, 1796, § 9.
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popelnienie przekroczenia, ale nie w tym, kt6ry popelnil wyst~pek,
lecz przez wykonanie kary w tych, kt6rzy si~ patrzyli na wykonanie
kary. Zasad~ zas prawn~ kary, podlug Kleina, ma bye koniecznose
wynagrodzenia towarzystwu szkody, kt6rlJ, przekraczaj~cy calemu towarzystwu przez wyst~pek zrz~dza.
Najwainiejszym zarzutem przeciwko teoryi tej jest to, ii zwaia osob~ spelniaj~c~ wyst~pek, nast~pnie zas karze ulegaj~c~ tylko
za srodek do poprawienia politycznego innych. Dlatego tei kara
spada na przekraczaj~cego, nie jako zle, kt6re sam zawinil, ale jako
zle, kt6re dla dobra innych zniese powinien. Zniszczenie zatem popelnionego wyst~pku jest podlug teoryi Kleina tylko posrednim powodem do wymierzenia kary.
4. Czwart~ teory~, do kt6rej przedstawienia zbliiamy si~, jest
teorya Feuerbacha zwana teoryq odstraszenia (Abschreckul1gstheorie).
Teorya ta 1) jasnym, zwi~zlym, nadto najwi~cej do ducha praw
stanowionych zbliionym wykladem, zyskala w czasach naszych niepospolite znaczenie. Wi~ksza cz~se pisarzy prawa kryminalnego, wychodzila z jej przypuszczell, byly nawet chwile, w kt6rych niemal
wszyscy prawnicy przyznawali si~ bye jej stronnikami.
Gl6wny ci~g rozumowan Feuerbacha polega na nast~puj~cych
myslach 2); "obowi~zkiem g16wnym panstwa jest bronie praw wszystkich iudywidu6w, naleiq,cych do panstwa, st~d wynika, ii panstwo
posiada nietylko upowainienie, ale rna nawet i obowi~zek zapobiegania wszystkim czynom bezprawnym. Srodkiem do dopi~cia celu
tego jest przymus. Przymus moie bye atoli dwojaki, albo fizyczny,
dla odwr6cenia jUi 0 becnego i wisz~cego przekroczenia, lub ella powr6cenia, jUi przez przekroczenie zrz~dzonej szkody, albo przymus
moie bye psychiczny. Przymus ten drugiego rodzaju jest nawet
skuteczniejszy jak przymus fizyczny, a to z tego powodu, ie wszystkie wyst~pki biorll swe zr6dlo w zmyslowosci, s~ skutkiem dzialan
wewn~trznych duszy, wlasciwie zas przymus psychiczny wplywa na
umysl i umie takowy w granicach prawnej dzialalnosci utrzymae,
przymus jednakie tego rodzaju, aby m6gI miee miejsce, potrzeba,
by kary, maj!l>ce spotkae przekraczaj~cego publicznie zagroionemi
byly. Wlasnie albowiem zagroienie kary dziala na umysl chc~ce-

go wyst~pek popelnie, dzialanie zas jest znowu 0 tyle skuteczniej8zem, 0 ile zle przez kary zagroione, jest wi~ksze od spodziewanej
korzysci, maj~cej splyn~e na przekraczaj~cego przez dopuszczenie
si~ wyst~pku. Samo atoli zagroienie nie jef't jeszcze wystarczajf!,cem, potrzeba nadto, aby, gdy wyst~pek popelniony zostanie, zagroione zle zostalo wykonanem, gdyi inaczej, gdyby bez wykonania pozostaIo, byloby bezskutecznem." Z rozumowania takiego wyprowadza "Feuerbach te wyobraienia: 1) ii zasad~ prawn~ zagroienia kary jest obowi~zek pallstwa zabezpieczenia praw; 2) ii zasad~ prawnfJ: wykonania kary jest poprzednie zagroienie; 3) ii celem wreszcie
kary bozposrednim jest odl'aienie (odstraszenie) od wyst~pku.
Mijajlj;c pierwszt\: zasadl}, ktora jest za zbyt og6lnll i przez
kt6r~ wlasciwie da si~ wszystko usprawiedliwie, przyst~pujemy do
rozebrania drugiej, to jest, ze zasadll wykonania kary jest poprzed11ie zagroienie tejze kary. Zasada ta jest nader szlachetna, przyj~
tfJ, zostaia we wszystkich llowszych prawodawstwach za bezwzgl~dl1ie
obowi~zujllc~, z niej albowiem wynika dalej, ie gdzie niebylo zagroionej kary, tam tei i niema wystQpku, mog~cego uledz poszukiwaniu prawnemu i karze (sino poena l1ullum crimen). Zasada ta w ob1'Qbie praw stanowionych, gdzie tylko idzie 0 zastososowanie bezwzgl~dne tego, co obowi~zuje, jest zupelnie trafn~ i usprawiedliwion~, jednakze bynajmniej ze stanowiska filozoficznego. 2e kara jest
wiadom!l> przekraczajf!;cemu, nie wynika jeszcze st!l>d, ie jest sprawiedliwll, powstaje albowiem pomimo tego jeszcze do rozstrzygni~cia
to zapytanie, co upowainia pallstwo do zagrozenia kary? - Dalej, co
si~ dotyczy trzeciej zasady Feuerbacha, jakoby celem kary bylo odraienie, takow~ jui z tego wzgl~du odrzucie koniecznie wypada, ii
wlasnie wszystkie popeinione wyst~pki s~ oczywistym na to dowodem, ie oclraienie podo bne nie skutkowalo. Zatem to, czego kara
nie osi~ga, ma bye jej celem. Lecz najwainiejszy przeciwko teoryi
l"euerbacha uczynil zarzut Thibatd 1), iz chc~c z konsekwency~ rozwin~c g16wne zasady Feuerbacha, mianowicie zas te dwie, ze celem
kary jest odraienie, przyczyn!j, zas prawnt\: onejie zagroienie, ii
w razie takowym wypadaloby postanowie prawa DrakOllskie, a nawet jeszcze nier6wnie ostl'zejsze, albowiem im kara b~dzie wi~ksz~,
tem pewniejszy zdaje si~ bye skutek odraienia, a zatem tem pewniejsze osi~gni~cie zamierzonego celu. Feuerbach odpowiadal wprawdzie na te zarzuty, nie zdolal si~ jednakie z nich usprawiedliwie;

1) Za poprzednika Feuerbacha uwaza6 II' pewn:\111 wzgltldzie mozna Michaeliprzedmowie do tOI1lU IY dziela «Das lvIosaische Recht».
2) Rozwin~l mysli swe Feuerbach w Lehrbuch des gemei11en in Deutschland
giiltige11 peil1lichen RecMs. ed. 9, 1826, § 8-20, i w Revisiol1 der Grundsatze Imd
GrtmdbegYiffe des positiven peil1lichel~ Rechts, Chem11itz 1800.
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1)

Beytriige zur Kritih dey Feuel'bachischel1 Theorie, Hamburg 1802 str.76.
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~).opadl nawet w t\? inkonsekwency\? w rozwini\?ciu systematu swego,
IZ przyszedlszy do ustanowienia miary kar, zupelnie z inl1ych wyszedl: zasad; tern sall1em atoli l1iejako sam siebie zbiJ:, jesli albowiem
zasady S1); prawdziwe, tedy cel i zasada prawl1a kary, musz1); zarazem w sobie obejmowac miar\? kary l1a wszelkie pojedYllcze przypadki.
5. Z temi teoryall1i 11);czy sit;) dalej inn a teorya, wprawdzie juz
bardzo dawl1a, wlasciwie jednakze w l1aszych dopiero czasach l1aukowo rozwinit;)ta, teory~ t::e jest nauka, przyjmuj1);ca za cel kary popraW\? przekraczaj1);cego. Teorya ta panowala prawie powszechl1ie pocz~wszy od wiekn XVI w dzielach poswit;)conych nance prawa kal1oniczI~ego, st~d przeszla do wielu dziel zastanawiaj1);cych si\? nad prawaml 8wieckiemi, p6zniej dopiero upowszechnila sit;) w Ameryce
P6lnocnej i w Anglii 1). W Niemczech rozwin~,l jej zasady Haensel2).
C~l ": przywiedzionej dopiero teoryi jest bardzo szlachetny, odpowladancy ll10ralnej godnosci czlowieka. J ednakze jeW juz Fichtemu i Grollmannowi zarzncanem bylo, iz dla ustalenia porz1);dkn prawnego w paIlstwie uzywaj::e srodk6w moralnych, szczeg61niej tez teory\? t\? podobny zarzut spotkae musi. Rara moze miec i powinna
miec na celu poprawt;) prawnfj; przekraczajfj;cego, jednakze cel ten
musi bye tylko podrzt;)dnyll1, cele kary sit;)gajfj; albowiem jeszcze nier6wnie dalej. Zresztfj; kara w takim razie zall1ienilaby sit;) na prosty tylko srodek pedagogicznego skarcenia.
Tym sposobem przebieglisll1Y wszystkie wazniejsze teorye wzglt;)dll~ prawa ln~yminalnego. Kazda z nich, jakesll1Y uwazali, podala peWIen szczegolny cel, do kt6rego kara pocHug jej zalozenia gl6wnie
zmierzae powinna. PojedynczYll1i tymi celami byl:y: zapobiezenie dalsZY11l J1)yst~pkom, pokuta raz za popelniol1Y wyst\?pek, drugi raz jako
gwarancya wstrzymania sit;) nadal od przekroczen, dalej odsfraszeuie
od .popelnienia wystt;)pku, nastt;)pnie poprawa przekraczajq,cego, wreSZCle przytluHtienie pociq,gu do wyst\?pk6w, obudzonego w innych
przez wyst\?pek. Rozbi6r kr6tki kazdej z tych teoryi pokazal, iz
cel g16wny przez niij, obrany, nie jest zclolnyrn odpowiedziec warunk~m, ktoreby Robie spoleczenstwo zyczyl0 miec objt;)te w wyobrazelUll kary,
Slusznie wi\?c, wskutek tego, I'odzi si\? zapytanie, czyUby

.
. 1) 0 1Ypf,Y\Yie teoryi tej na pra1YO kryminalne pOfnocllo-amerykanskie i anglelskw, powziqc moina dokfadne wyobrazellie z dziera: 'C'eber die sittliche ~md biir!ferliche Bessenm!f der Verbrecher miitels des POe1$itel~tiarsyste11ts. Frey Hack dem
E1t!flichm von Spa1t!fenber!f, 1821.
2) Ueber das Pril~zip des Strafrechts. Lipsk 1811.

przez polq,czenie wszystkich tych celow razem, nie m02ma utworzyc

j ednej, wlasci wej kary?

.
6. W istocie tei na mysl t\? polfj;czenia w karze wielu szczegolnych celow wpadl Welker 1). Uwazajfj;c on sprzecznosc pojeclynczych teoryi, kt6re go poprzedzily, ich stosunkowij, wq,trosc, zaraze~
atoli dostrzegajfj;c, ze kazcla z nich obejmuje w sobie cos prawclzIwego, wyrzekl by1, iz kara nie powinna zmierzae do jednego s~cz~'olnego celu, lecz ze musi w sobie miescic wszellde, usprawIed~I
si§ dajfj;ce cele; zapuszczajadc si\? zas wdalsze rozum?wame,
oznacza bliiej siedem mianowicie celow, ktore kara wymierzona
osifj;gnil: e wilma. Przy oznaczeniu ce16w. tych zwr6cil byl
elker
uwagt;) na szkodt;), jakfj; wyst§pek popehnon.y dla przekrac:aJfj;cego
i dla spoleczellstwa zl'zfj;dza. Uwaia zatem Jako cele szczego~ne kary: a) popraw~ moralnfj; przekraczajfj;cego, b) popra~t;) pohtycz.n~:
c) przywrocenie powazania, kt6re by} stracil przekraczaJ fj;cy w OPI~ll
innych, d) przywr6cenie w innych szacunku dla praw n~dwert;)zo
nych, e) przywr6cenie czci prawnej osobie na przekroczeme wystawionej, f) przywr6cenie w osobie obrazonej szacunku dla prawa,
g) oczyszczenie pallstwa z indywiduum bezpraw:1ego.
.,.
Porownywaj~c teoryt;) Welkera z teoryaml poprzedmkow Jego,
bczwfj;tpienia nalezy przyznac teoryi jego wit;)kszfj; wszechstronno.sc,
l110znaby pl'zeciez latwo wit;)cej jeszcze wYllalese ce16w kary, Jak
Welker uczynH, tym atoli sposobem moznaby udowodnic, iz jego
teorya nie obejmuje jeszcze wszystkiego, co obejlllowac winna.
W tern miejscu dobieglismy kresu, u kt6rego stanfj;wszy, po
wyliczeniu rOill}'ch teoryi wzgl\?dnych prawa kryminalnego, mozemy
uwagt;) naszil: zwr6cic na ocellienie wszystkich tych szczeg6lnych razem wzi\?tych teoryi. PowtorzYll1Y tutaj W CZ<2sci to co juz inni pisarze, mianowicie sam Welker 2) na zwalczenie teoryi wzglt;)dnych
przytoczyli, dlatego, ii zdanie ieh znajdujemy usprawiedliwionem,
fj;C tylko jeszcze niekt6re z naszej strolly uwagi.
W powyzszym obrazie clostrzeglismy mianowicie w teoryi Feuel'iz kara uwazanfj; jest za srodek do zabezpieczenia spokojnego uzycia, illStytucyi prawnych w towarzystwie. Cel bezwfj;tpienia
wazny, wcale nieobojt;)tny dla towarzystwa i dla szczeg6lnych indywiduow. Godzi si<2 jednak pl'zeciwko mlliemaniu temu zwrocic jeddnq, wazllfj; uwag<2; to jest, iz podlug podobnych wyobrazen, kara
uwaza sit;) tylko, jako srodek do utrzymania bezpieczenstwa publicznego. Przyjfj;wszy atoli wyobrazenie to, pokazuje sit;) oczywiscie, iz

!'iC

v:
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2)

Die letztel1 Grfinde VOH Recht, Staat u1~d Strafe, 1813.
str. 19lf. He%ke, Ha11dbuck des Krimil1alrechts. Tom I, str. 64 nastilP·
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sfera praw karnych, iz natura kary zupelnie zgllue, miejsce ich zajmie natenczas sfera urzl1dzell policyjnych, srodk6w zaradczych policyjnych, kt6rych wlasnie jest celell1 utrzymanie bezpieczenstwa publicznego. Ten jest jedel1 wazny zarzut.
Drugi zarzut jest ten: we wszystkich dopiero co przywiedzionych teoryach nie idzie 0 sam wyst§pek popelniony, 0 zgladzellie
onegoz, 0 zatarcie skutk6w nieprawych, kt6re za sobfj; pociq,ga,
o przywrocenie swi§tosci obrazonego prawa, lecz g16wnie 0 dopi§cie
jakowego odleglejszego celu, jakim jest 11p. zapobiezenie, pokuta
i t. d. Tym sposobem popelniony wyst§pek daje tylko posred11i powod do wymierzenia kary, nie stano wi glownej i koniecznej przyczyny wymierzania kary. Kara zatem nie jest rozci::),gni§tl1 dla pope1nionego wyst§pku i nastq,pionej obrazy praw, ale dla dopi§cia jako\Vegos odleglejszego celu. Zarzut ten jest rownie wazny i silllie
zhija zasady teoryi wzglt)dllych.
Trzeci zarzut, podobllie usprawiedliwiony jest, iz teorye wzgl§dne odrozniajl1 zasad§ prawlll1 kary od celu kary, twierdzq,c, 1Z llmy
jest pow6d do wYll1ierzania kary, iune skutki i cele, ktore rozci~g
ni~ta kant rna osi1!gnl1e. Twierdzenie takowe jest najwi§kszl1 filozofiCZll11 niekollsekwenc},[!.
Wreszcie z tego wyplywa jeszcze czwarty, prawie najwazniejszy zarzut, b~d:tcy skutkiem tejze niekonsekwellcyi, ze zasada prawna kary i cel kary w ogolnosci nie sl1 zarazem uwazaue za zasad§
do oznaczenia wielkosci kary we wszystkich pojedYllczych przypadkach. Sttj,d wynika, iz stronnicy teoryi wzgl§dnych, gdy przyjdzie
do oznaczenia miary kar, takowl1 w innych zupelnie znowu zasadach
szukaj:t, jak w zasadzie ogolnej i celu kary.
Na tern kOllCZtj,C uwagi nasze nad teoryami wzgl§dnemi, post§pujell1Y dalej do rozbioru teoryi bezwzgl§dnej, to jest tej, ktora
uwaza, iz prawnose j kOlliecznosc kary lezy w samym spelnionym
wyst§pku.

dem do tego jest, ze oni tylko zastanawiaj:tc si§ nad przedmiotami
prawnymi, takowe bezwzgl§dnie, podlug wewll§trznej ich natury uwazali. Przeciwnie zas wszyscy llizszego rz§du pisarze zwykli si§ trzymac drogi l:atwiejszej w badaniach i opuszczajl1c wysledzenie wewl1§trznej natury przedmiot6w, uwazaj:t tylko na ieh przypadkowe
i ZeWll§l'Zne stosunki. Pierwsze miejsce w naszych czasach, jako
tworca teoryi bezwzgl§dnej kitry trzyma KallL.
Dla poznania dokl:adniejszego mysli tego filozofa, powt6rzymy,
He bye moze, same jego slowa. "Kam - 1l10wi Kant 1) - nie moze
bye nigdy uwazan1Jl jako srodek do dopi~cia jakowej korzyscL stoj1Jlcej w zwi:tzku z towarzystwem calem alba z sall1ym przekraczaj:tcym,
powinna bye raczej jedynie dlatego tylko przeciwko zbrodniarzowi
wymierzonl1, ze popelnil przekroczenie, czlowiek albowiem nie jest
celem dla innych, ale dla siebie samego." Nast§pnie dodaje: "biada temu, kto popelnil wyst§pek, lepiej albowiem jest podlug wyrazow pisma, aby jeden czlowiek zgin&;l, jak aby caly Iud w przepase
zepsucia wtr:tcony zostal, albowiem jesli upadnie sprawiedliwose, nierna jnz wowczas wi§cej wartosci zycie. Po tel1l przygotowaniu wykazuj~cem, iz sam tylko popelniony wyst§pek i sal1la potrze ba utrzymania sprawiedliwosci jest zasad1j, kary, pyta si§ dalej Kant co
przyj:te wypada za miaI'§ stopnia kary? Na zapytanie to daje Kant
ow~ wlas111J1, przez miliollY ust, od wiekow powtarzanq odpowiedz,
iz zasad:t stopnia kary jest: pryncypium zrownowazenia wyst§pku
pl'zez kar§, pryncypium odwetu. Wyraznie albowiem 11l0wi: to zle
ktore wyrzf);dzasz drugiemu, na ciebie samego spada (lVas jilr unverschzildetes Uebel du eine111 andern im Volke zujugst, das thust du
dir selbst zu). Popel:niony wyst§pek i utrzymanie idei sprawiedliwosci tak clalece uwaza Kant za bezwarunkowy powod do wymierzenia kary, iz dodaje, "ze choeby nawet care spoleczenstwo ludzkie
si<2 mialo, jednakze musiaiby bye jeszcze ostatni zbrodniarz VI' wi§zienin siedztj,cy ukaranym, dlatego iz kazdego sp otkae to
co czyny jego s1Jl warte w obliczu sprawiedliwosci, niemniej
ze w przeciwnYll1 razie wina spadlaby na caly lud. ii
Zdanie Kanta, jakoby popelniony wyst~pek, nie zas inny jakowy
powod by} zasadf); do wymiel'zania kary, jest zaiste g1:~-

B.

Teorya bez11Jzgl(Jdna.

Teory§ t§ znajdujemy przyj§tl1 przez wszystkich niemal pierwszego rz§du filozofow tak dawniejszych 1) jako i nowszych 2). PowoJak np. Leibrtitz, kt6rego .zdanie 0 karach jest: La justice punitive n'est
qru demande une certaine satisfaction pour l'expiahon d'uuc mauvalse action; rapport de convenance, qui contente non seulement l'offense, mais encore les sages, qui la voyent: comme rule belle musique ou bien une
bonn: ar?hitecture contente les e~prits bien faits. Car on peut dire, qu'il y a ici un
certam dedommagement de r eSPTlt, que Ie desordre offenseroit. si Ie chatiment ne
contribuoit it r8tabIir I'ordre. Theodicee I, § 73.
2) Naprzyklad francuski filozof COUSil1, w przedmowie do tl6maczenia
,

1)

f?nde~ que dans .Ia convenence,

ro~mowy Platona poel nnl1isem:
:lIuwi tll miQdzy innymi: la premiere loi
de I orell'e, no us l"avons \·u. est
fidels it la vertH et a celle partie de Ja vertu
qUI se rapports il Ia societe, savoir, Ia justice. Mais si ron y manque, la seconde Ioi
de lordre est d·tJxpier "n fant8; et on n8 l"expie 'lue par la plmiiiol1. d. The11lis
Vol. VIII. Ziv. 5, p. 105.
1) MetaplJysische Anfallgsgrusnde dor ReGhtslehre. 2 eel. stl'. 226 i nast~p.
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bokiem, z naturq, rzeczy zgodnem przeswiadczeniem. Dalej ·rownie
wielkq, jest mysl Kanta, ze 1'.' karze to zle, ktore si§ przez wyst§pek innym wyrzq,dzHo, spada na nas samych. Mysli te jednak, jakkolwiek prawdziwe, dlatego znalaz1y rozlicznych przeciwnikOw i niezdo1aly zamienic si§ w ogolne przeswiadczenie, iz je Kant przez blizsze rozumowanie nie wyjasnil, tem samem nlozoficznie nie udowodnil. Przywodzi tylko wogole na usprawiedliwienie swych twierclzen
iz, jak si§ wyraza: das Strajgezetz ist ein lwtegorischeJ! 1111perativ,
to jest, ze ustawa kama jest ustawq, przez samq, natur§ wyrzeczonq,.)
polegajq,cq, na samem bezwzgl§dnem wyobrazeniu i uczuciu sprawiedliwosci 1). Obok wi§c prawdy, ktorq, zdanie Kanta w sobie miesci,
przyznac wypada, iz jest nieudowodnionem.
Procz tego zarzutu uczyniono Kalltowi wkrotce i inny niemniej wa7.ny, iz przyjmujq,c za zasad§ kary odwet (jus talionis), bez
wskazania odwetowi temu pewnych granic uswi§ca zdalliem f:!wojem
ow starozytny odwet praw Mojzeszowych: zycie za zycie, oko za oka,
zqb za zqb, rgka za rgkg, noga za nogg 2). Upatrywano zas w tem
slusznie pewnq, niestosownosc, niezgodnq, z wyobrazeniami wiekll.
Skutkiem ostatniego tego zarzutu bylo, iz Sal. Zachariae 3),
przyjmujq,c wyo brazenia ogolne Ranta, usilowal brak w rozumowaniu
jego spostrzegae si§ daj ltcy, nzupeJ:nie. Zasady jego 1'.' tym wzgl§dzie sq, nast§pujq,ce: kara jest 0 tyle tylko sprawiedliwq" 0 He zasluzol1lt zostala, a zatem 0 He jakosc i wielkose onejze oznaczonq,
zostala przez j akose i wielkose wyst§pku. Dostrzegamy atoli, ze
prawa ograniczaj1J: zewn\)trzl11!: wo1n08e cZlowieka, 11ie samq, przez
si§, ale tylko w stosunku do innych, niemniej iz wyst§pki takowq,
tylko zewll§trZl1q, wolllose nadwer§zajq" przeto tez prawna kara polegae ty1ko moze na ograniczeniu wolnosci przekraczajq,cego wzg1§dnie innych. St1!:d tedy wnioskuje Zachariae, iz prawna kara moze
bye tylko karl} wiezienia. Rozumowanie to, jakkolwiek wycbodzi
z przyzwoitej zasady, przeciez VI' wypadlm swym ostatecznym nie
zaspakaja. Skoro albowiem kara ma odpowiadae i jakosci i wielkosci wyst§pku, kary powinny bye tak rozne, jak pojedyncze wyst§pki,
wyst§pki zas nietylko, jak Zachariae utrzymuje, ograniczajq, wo1nose

1) Co Kaltt roznmie pod lwtegorischer Imperativ wyjasnia w dziele: Gru%dZeguttg zur Metaphysik der Sitten, Ryga 1785, mianowicie od str. 110.
2) JifojZ. II, 21, § 23, 24, 2.). Ill, 24, § 19, 20. Y, 19. § 19.
B) Anfangsgrnende des pbilosopbiscben Criminalrechts. Lipsk. 1805. pTzedm.
str. 30 i nast.
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zeWI1§trzllq" ale cz§sto wo1nose takowl} zupelnie nawet niszczl}, jak
up. morderstwo. Zastosowanie zatem teoryi Kallta przez Zachariaego do podania stalej miary kar tylko cZl!stkowo jako prawdziwe
przyj§tem bye moze.
Pomijajq,c nast§pnie mniej znaczenia maj~c'ych pisarzy, ktorzy
w rozwini§ciu zasad prawa kryminalnego trzymali si§ zasad teoryi
bezwzgl§dnej, przyst§puj emy w kOllCU do podania mysli -pierwszego
czasow naszych fLlozofa RegIa, ktoremu i w obecnym przedmiocie
winnismy rozwini§cie i udowodnienie nlozonczne \iv-yo brazenia Kanta
o wyst§pku i karze 1). Zasluga atoli RegIa nietylko polega na dopelnieniu wyobrazeli Kanta; jest on zarazem w spostrzezelliach
swoich tak nowym i tak gl§bokim, iz wlasciwiej za tworc§ teoryi
hezwzgl§dnej uwazany bye willien.
Najwazniejsza zasluga RegIa jest, iz przyjmuj11c za zasad§ prawnq, kary odwet prawny, ndowodnil prawnose odwetu takowego. VV tym
celu hadal nasamprzod, czem jest wyst§pek. Mil1~l on w tym wzgl§dzie wszystkie dotychczasowe wyobrazenia wyst§plm, uwazaj~ce, ze
wyst§pek jest np. nadwer§zeniem spolwjnosci i bezpieczenstwa puhHcznego, min~l je zas dlatego, iz w podaniu defiuicyi wyst§pku,
nie zas na wewn§trznq, onegoz natu!'§. Tak przedstawiaj~c sobie wyst©pek, twierdzil, iz jest nadwer§zeniem prawa jako praw~, blizej zas
ze wzgl§du na indywiduum spe1niajq,ce go, iz jest wzniesiel1iem woli
partykularnej illdywiduum nad ogoll1e prawa. To clopiero llczyniwszy, zastanowil si§ nad tem, na czem polega powaga praw w spoleczenstwie. Powag§ t§ wynalazl w panowaniu woli prawa, nad wopartykularnl} indywiduum. '.V panowanill zas ustaw dostrzeg1 pan~wanie wyobrazenia bezwzgl\;ldnej sprawiedliwosci. Stq,d dalej wy1llkn~10, 1Z popelniony wysttWek wywoh\j e ze strony ustaw pmwob1'o11§, obrona zas takowa jest odwetem, i to z clwojakiego
.
raz, ze jest konieczl1ym skutkiem popelnionego wyst§pku
I
ustaw, drugi raz, ze oddaje przekraczajq,cemu toz samo
zupehlie w zamian, co tenze wzgl§dnie nstaw paI1stwa by} przez czyn
bezprawny wyrzq,dzil. Poniewaz zas nadto odwet takowy jest
prawny, przeto jeszcze ani mniej ani wi§cej nie spotyka przekraczajak tylko tyle He zawinil i co sam za prawo w popel11ionym wyst~pku wzgl§dnie siebie by1 wyrzekl.
Na tej drodze post§pujq,c, Regel uzna1 byl, iz wymierzenie kary nie zawislo od jakowego szczegolowego zewl1§t.rznego celu, ale
skutkiem bezwzgl§dnym obrazy trwaj1),cej ustaw prawnych, nad')

GrnndJinion del' Philosophie des Rechts, 1821 str. 91-102.
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to, iz jedynf!, zasadf!, prawnf!, kary jest odwet, ktory jest znowu srodkiern bezwzgl§dnie koniecznyrn do zapewnienia ustaworn panowania
nad wolf!, osob pojedYl1czych, tern sarnern atoli i aktern bezwzgl§dnyrn sprawiedliwosci.
.
Te sf!, glowlliejsze rnysli Hegla wzgl§dnie natury i prawnosci
kary.
Tym tedy sposobem przebieglismy caly zak1'es roznych wyobraze11 0 kal'ze, a poczynajf!,c od pierwotnych, stall§lismy u najpozniejszej teoryi. Tera.z wi§c wypada tylko jeszcze zwrocic na podane
pojedyncze mysli uwag§, takowe ogam~c jednym niejako rzutem
oka, i stf!,d dopiero wyvviesc ogolny wypadek calego rozumowania.
Powiedzielismy w pierwszej cz§sci wywodu naszego, iz zasady
prawnej kary, jej celu szukac nie nalezy w przypadko'l"ych, zewn§trznych skutkach splywaj~cych z wykonania kary na przekraczaj~cego
lub caly og61 towarzystwa. St~d wynikn§lo, iz wszystkie teorye
wzgl§dne prawa kryminalnego, jako polegaj!j,ce wlasnie na przywi~
zaniu do kary podobnych dopiero co wytkni§tych celow za niedostateczne os~dzilismy. Dla zaspokojenia zatem naszego udac musielismy si§ do teoryi bezwzgl§dnych, ktore wlasnie prawnosc kary
czyni~c niezawisl~ od przypadkowych skutkow, takow~ uwazaj~ za
akt bezwzgl§dnej sprawiedliwosci, zmierzaj~cy tak do zabezpieczenia
powagi ogolnej praw 1'1' pallstwie, jakotez do pojednania przekraczaj~cego sarnego z sob~ i z calym ogolnym kierunkiem stosunMw
prawnych w spoleczellstwie. Uznaj~c temsamem wyzszosc teoryi bezwzgl§duych nad teorye wzgl§dne, nie chcemy jednakze, jakby si§
zdawac moglo na pierwszy rzut oka, teorye takowe za zbyteczne
uwazac; owszern zdaniem mojem teorye wzgl§dne s~ koniecznem dopelnieniern i dalszem rozwiui§ciem teoryi bezwgl§dnej.
Mniemanie to usprawiedli wiam nast<;lpnym wywodem. Kary stosowl1ose moze bye wogole pod dwojakim wzgl§dem uwazan~, raz
bezwzgl§dnie, drugi raz wzgl§dnie. U wazaj ~c kar§ bezwzgl§dnie,
przyjlj,c nalezy, iz takowa jest prostym i koniecznym skutkiem wyst§Pku, ze sam wyst§pek przez si§ jest dostateczl1ym powodem do
wYl11ierzenia jej, ze zresztlj, zasad~ jej prawn~ czyli powo~em llsprawiedliwiajlj,cyl11 jej wykonanie jest konieczllosc utrzyrnania zasad
sprawiedliwosci to jest powagi praw powszechllych. Z tego stano wiska uwazana kara jest usprawiedliwion~ chocby zadnych za sobf!,
nie pociq,gn§ra skutkow, nawet skutkow korzystnych i zbawiennych.
Wykol1anlj, byc l11usi jedYl1ie dlatego, ze wyst§pek popelnionym zostal i ze wrazie gdyby nie zostala wykonan~, wyst§pek popelniony przybralby na siebie cechy prawnosci, tym atoli sposobem wzniosl-

by si§ nad powag§ ogolnie dot~d obowi~zanych praw. ZgOfa powinno byc pod tym wzgl§dem spelnionern starozytne przyslowie: fiat
iHstitia, pereat111~mdlIs!
Przeciwnie inaczej uam si§ przedstawia kara, jesli jlj, uwaiac
bt)dziemy wzgl§dnie; natenczas nie ocenia si§ jej prawno~ci, podlug
wewll§trznej onejze natury, ale podlug rozlicznych skutk6w, ktore
scilj,gn~c za sobt): moze na szczeg61ne indywidua i spoleczenstwo.
Tak dopiero UiHtZa.jij;C kar§, wolno jej rozliczne szczegolne przypisywac i przyznawac cele, ile albowiem kara jest zdoll1lj" poding naturalnego biegu rzeczy zrz~dzic dobrych, ze szcz§sciem ogoIu zgodnych skutk6vY, tyle tez ma celow pojeclynczych W takim dopiero
polozeniu ma si§ na uwadze, jaki najlepszy skutek kara osif!,gn~c
moze, i ten ostatecznie (podlug r6znego sposobu zapatrywania)
przyjmuje si§ za najgl6wniejszy i najprawdziwszy skutek calej kary.
Z tego cosmy dopiero nadmienili wyplywa, iz pol~czenie wyobrazen teoryi bezwzgl§dnej z teoryami wzgl\}dnemi jest nietylko podobnem, ale co wi§ksza koniecznie nawet potrzebl1em. Teorya albowiem bezwzgl§dna podaje samq, tylko prawl1t):, bezwarunkowf!, zasad§ do kary, pryncypium oclwieczne, na ktorem jedynie prawose kary spoczywa; przeciwnie teorye wzgl§une, zwazajlj,c na caly og61 1'ozlicznych stosunkow spoleczellskich, wskazuj~ cele pojedyncze, kt6re
prawnie wymiel'zona kara osi~gnq,c moze. Cele jednakze te fUl1damentu kary stanowic nie mog~, albowiell1 przedmiotem ich sf!, wrazenia, ktore podlug okolicznosci zmieniae si§ mog~ i rozrnaicie dzialac, podlug teoryi bezwzgl§dnej karze si§ Jedynie cllatego, ze powaga praw nadwer§zon~ zostala, ze potrzeba zatem powag§ takow~
praw uszczuplon~ przywr6cie, ze wreszcie przekraczaj~cego potrzeba
z prawall1i, czyh karze si§ wog61e dlatego, aby sprawiedliwose panowara. Zaden tu uboczny wzglt):d, zadl1e szczegolne cele
nie mogfj; wplywac na spowodowanie do wymierzania kary, sama wyobrazona sprawiedliwosc IJragnie kary. Przeciwnie, poteoryi wzgl§dnych kara wymierza si§ dla dopi§cia
korzystnych ce16w, ktore si§ zmieniac mog11 pocUug
czaSH, mianowicie atoli podlug stopnia cywilizacyi narodu, podlug
wyobrazell, kt6re narocl jakowy sobie obiera. Cel kary
wlasciwym, wfasciwYll1 zas moze bye tylko wtenczas, jeW
powszechnemu usposobieniu. St~d ted)' wynika, ze gdy
kara ze wzgl§du na glown~ swt): zasad§ praWllij;, jedYll11 cilj,gle i t~
sam~ jest, przcciwnie podlug szczegolnych celow rozmaicie modyfibyc moze. St~d dalej wyplywa, ze gd)' teorya bezwzgl§dna
Pisma Romualda Hubego,
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powszechn~ podaje zasad§ karygodnosci czynow, wyrzelmj~c, ii kara powinna jakosci i wielkosci wyst§pku wyrownywac, przeciwnie podIng teoryi wzgl§dnych miara takowa albo powi§kszon~ bye moie
alba zml1iejszol1~, z pO'vvodu roinych celow, ktore jeszcze z wykonaniem kary pol~czye si§ mogq.
Polq,czenie takowe zasad teoryi bez\ygl§dnej z wyobraieniami
teoryi wzgl§dnych moieby si§ komu moglo zdawae niewlasciwem,
moinaby albowiem powiedziee, ie idzie tylko 0 to, aby kara byla
sprawiedliwq" sprawiedliwq, zas jest kara, gdy wymierzon~ zostala podIng zasad teoryi bezwgl§dnej; zdaje si§ wi§c bye rzeczq, l1iepotrzebn~
miee procz tego jeszcze na inne jakowes cele szczegolne wzglq,d
przy wymiarze kary. Na to jednakze odpowiadamy,iz wyobrazenie
sprawiedliwosci jest wyobraieniell1 ogolnem, powszechnem, nieulegajq,cell1 modyfikacyom; wlasnie atoli natura stosunkow spoleczenskich
jest tego rodzaju, ii procz koniecznej potrzeby zachowania sprawiedliwosci musi takze miec lla celu osi11gnienie czasowej i wzgl§dnej
stosownosci. W spoleczellstwie lq,czye si§ winny wyobrazellia bezwzgl§dnej sprawiedliwosci z wyobrazeniami czasowej polityki, z widokami moralnell1i, wreszcie nawet ze wzgl§dami policyjnemi, majq,cemi na celu zabezpieczenie spokojnego uzywania praw czlonkom
spoleczenstwa. Wlasnie atoli w teoryach wzgl§dnych znalezlismy
podane za cele kary takowe czasowe, polityczne, moralne i policyjne widoki. Cele takowe same przez si§ usprawiedliwie kary nie mog11, lecz skoro jest jui wogole usprawiedliwiol111, cele podobne przyczyniajq, si§ do zapewnienia zbawieunego wplywu karze na caly ogor
towarzystwa.
Jesli atoli tak jest, tedy przekonywamy si§, iz rozliczne koleje,
ktore nauka prawa krymillalnego przebipgla, byly do wyksztalcenia
dokladnego wyobrazel1ia pary koniecznie potrzebnemi. Wszystkie
nawet pojedYllczO uwaiane teorye wzgl§dne, jakkolwiek niedostateczne, skon) tylko pol11czone zostan11 z wyobraieniami teoryi bezwgl§dnej s11 peIne korzysci i wogole usprawiedliwione. Mozna zatem z kaI'q, uwazanq" jako odwet prawny, pol11czye wszelkie, jakiekolwiekbq,dz
cele, byleby tylko takowe nie sprzeciwiary si§ ogolnym zasadom odwetu prawnego; sprzeciwiae l11U si§ zas nie b§df!:, jeW je tylko uwaiae b§dziemy, jako podrz§dne zasady do utworzenia ogolnego wyobrazenia kary wplywa.i11ce. Kara wi§c obok przywrocenia powagi
prawa, co g16wnie na wzgl§dzie miec musi, powinna w sobie obejmowae cel poprawy politycznej i moralnej przekraczaj11cego, dalej
cel zapobiezenia tym sposobem dalszym wyst§pkom, nast§pnie cel
przywrocenia czci pra wnej oso bie, ktora na przekroczenie narazonq,

bvla, zarazem zamiar wzbudzenia w osobie uszkodowanej i we wszystkich innych poszanowania dla prawa. Zgola miee moze kara naceIn osiq,gni§cie wszelkiego wraienia zbawiennego, ktore jest zdolnq,
uczynie albo na przekraczaj11cym, albo obrazonym, albo na ~a~e~l
towarzystwie. Wraienie takowe 1110ze bye nadto albo na terazmeJszosci opartem, alba bye obrachowanem na przyszlose. .
Tak wi§c w ostatecznym wypadku przekonywamy Sl§, ii 1'oznica wielolicznych teoryi, jakkolwiek na pozor zdaje si§ bye dowodem
na to, ze do pewnych i czystych wyobraien nigdy przyjse nie moiemy, z drugiej jedl1ak strony jest wlasciwie tylk0. srodki?ll1 do zupe~
nego i wszechstronnego zgl§bienia rzeczy, tak, lZ. wkoncu :vszys~kle
takowe 1'ozn6 teol'ye dajq, si§ pod jeclen ogoIny wldok podclq,gn11 c.
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odawnych pisarzacll prawa karnB[O WPolsce. 1)
(J830 l'.).

Ch§tnie korzystam z uroczystosci dnia dzisiejszego. Ona mi
podaje sposobnosc odwrocic na chwil§ oczy od obecnych wypadkow
czasu, i sklania do zaj§cia si§ przeszloscilj; llaukowego uksztalcenia
narodu naszego. KaZdy narod rna wlasciwe sobie poj§cia, wlasciwe
uczucia, wlasciwe potrzeby. Poznac te warunki istnienia naszego, jest niewf!;tpliwie najwailliejszlj; zagadklj; naukowych usilowan.
Kto pracuje tylko dla czasu, w ktorym iyje, tego wzrok latwo moie
zostac zaciesniony stosunkami i wypadkami momentalnymi. Rozumowania jego b§dll: tworem ulotnym chwili jednej. luna b§dzie wartosc pracy naszej, jesli jll: oprzemy na rezultatach wywiedzionych
z calego przeszlego istnienia. lstnienie takowe, jakkolwiek zniklo,
zniklo jednak 0 tyle tylko, 0 He wypadki czasowe, ktore go zgodzily, przemin§ly; dnch przeciei, ktory go oiywial, ktory nim wladal,
dzis jeszcze utrzymuje si§.
Niezaprzeczenie narod nasz w poj§ciach naukowych mial pewne, sobie tylko wlasciwe widoki. Cywilizacya nasza dlugo post§powala w rowni z europejskiem uksztalceniem, niekiedy je przewyzszala. Odkryc t§ wlasciwosc korzystnf!; b§dzie niezawodnie dla dzisiejszych prac wskazowklj;. Tym tylko sposobem, jak mniemam, przygotujemy sobie posad§, na ktorej b§dziemy mogli dalej bndowac.
Wowczas prace nasze nie b§dll: jUi Ii tylko przemijajf!;cemi zjawiskami, ale spojolle zostanlj; z calem wewn§trznem dawnem i nowem
usposobieniem. Tym tylko sposobem, oswobodzimy si§ z nawalu
1) W Warszawie w dmkarni Jozefa W'lckiego. 1830.

roznorodnego uksztalcenia, ktore nam wplyw postronny udziela,
i przyswoimy sobie takie w naukach i w badaniach rozumowania
i twierdzenia, ktore slj; dla llas najwIasciwszemi. Kto pracuje w widokach i systemacie obcych poj§c, ten potrzebom kraju nigdy nie
odpowie.
Moie byc, ii uroczystosc dzisiejsza poswi§cona pamif!;tce uczonych m§iow kraju llaszego, dozwol.i mi, choc ,w cz§sci .przynajmni~j,
przvIoiyc si§ do dopi§cia tak wzmoslych celow. Zamlerzam sobIe
wy~zyta6 w przeszlosci naszej sposob, w j akim pojmowali przodk~
wie umiej§tnosc praw karnych, jak jlj; do potrzeb kraju stosowall.
Nauka, st!lJd wyczerpni§ta, moie byc korzystnie zastosowalla do potrzebv czasu obecllego.
. Zamiar przedsi§wzi§ty nie pozwala mi zajmowac si§ wywodem iycia tych znakomitych m§zow, ktorych imiona przyjdzi~ ~i
wspommec. Wyll1>cznie tylko oceni§ ich prace naukowe. J akoz 111'storya wewn\jtrznego ,zwiij:zlm dziel uczonych, stosunek ich do czasu,
w ktorym wydanemi zostaly, niewf!;tpliwie wi§cej na wzgllld zasluguje w wybadaniu post§pu nank, jak wystawiellie kolei iycia prywatnego. Co z iycia prywatnego wiedziec wypada temu, ktory sledzi
posttiPY naukowego ksztalcenia pisarza i narodu, to wszystko same
rozbierane dziela dostarczf!;. "Wi§cej one nawet udzielij: wf!;tka, jak
ktorykol wiek ze wspoliyj f!;cych byl zdolny przekazac szczeg610wych
o pisarzn wiadomosci; odkryj~ albowiem przed potomllosci~ wszystIde tajniki mysli, wszystkie siabosci usposo bienia, wszystkie zalety
oryginalnosci, wszystlde wady pojmowania. Pisarz lmidyw dzielach takim si§ maluje, jakim jest z tresci i zaslugi swoj ej, ani
mlliej ani wi§cej wartosc jego nie wynosi, prace llaukowe slj; tworem llajceilliejszych zdolnosci w czlowielm, Zresztf!; w literaturze
naszej posiadamy dosyc jUi prac biograficzllych, ktore starannie
zebraly szczegoly dotyczf!;ce iycia llajznakomitszych pisarzy.
Historya llauki pravia karnego w kraju naszym scisle 11j,czy si§
z kolejami europejskiemi tejie nauki. Pojij:c znaczenie jej, wtenczas
tylko moie dokladnie, jesli si§ oceni przyczyny i post§py badllIl postronnych. W innem jUi miejscu mialem sposobnosc coskolwiek
o przedmiocie tym nadmienic 1), 11ie b§dzie od rzeczy obecnie blizej go roztrzf!;snlj;c, zwlaszcza, ie dotlj;d nie posiadamy w literaturze
europejskiej pisma, ktoreby zagadk§ t§ rozwif!;zywalo, Pisarzom nowszym prawa karnego zdawalo si§, jakoby nauka praw luymil1alnych
wytworniejsza byia dzielem ost~tnich czasow, tworem kilku pisarzy
1)

0 teoryach p1'a1Va kryminal11ego, 1828. (pOl'. wyzej str. 77 i iUll.)
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wloskich i francuskich, iyjl'),cych na poczl'),tku wieku XVIII, ktorych
prace niemieccy, dopiero dzis zyj I'),cy, pisarze wyksztalcili. Bll'),d ten
w uwaianiu histoI'yi, nauki praw karnych jest tak powszechny, ie
nawet Henke, ktory z urnyslu sleclzil w obszernern dziele koleje
ksztalcenia si§ nauki l1aszej, wyrzekl zdal1ia ublizajl'),ce trafn08ci i zaslugorn dawl1ych pisarzy 1). Prawda, ii postac nauki prawa krymil1alnego dzis zmienila si§, wyklady zyskaly na jasnosci, na precyzyi,
na utwol'zeniu ogolniejszych definicyi, zato atoli caly materyal do
ogolniejszych tych poj§c dostarczyly prace starodawne praktyki, mianowicie wloskiej. Wszakie dzisiaj przywil'),zujemy nawet jui nierownie mniej wartosci do ogolnych i oderwanych definicyi szkoly niemieckiej, jak przed kilkoma latami powszechnie czyniono; sami pisarze niemieccy uczuli t§ niedostatecznosc, sami wykazali jak generalizowanie w nowo wydanych prawach karnych jest niewlasciwe,
a nawet szkodliwe dla nauki i praktyki 2).
Niezawodnie dawni pisarze wroscy sl'), ojcami nauki llaszej. Od poznania ich prac zawis10 poznanie wartosci pozniejszych usilowan. Nie
poznamy atoli natury ich badan naukowych, jesli nie pojmiemy ducha
czasow, w ktorych pierwsze prace oko1o nauki· prawa karnego przedsi§wzi§te zostaly. Wiek dwunasty by1 swiadkiem we Wloszech odrodzenia nauki prawa. Nielatwij; by10 rzeczl'), odpowiedziec potrzebie czasu.
Wlochy od dawna wystawione byly na wplyw trzech prawodawstw, zupernie odmiennych w powstaniu, zupelnie odmiennych w dij;ieniu. J ednem z praw tych by10 starodawne prawo rZYll1skie, odziedziczone po
w1adzcach dawniejszych tej krainy. Utrzymywalo si§ ono, jak (lowiodl
wybornie w naszych czasach Savigny, tak w prawach pisanych, jako
i niektorych urzl1dzeniach juz to sl1dowych, juz administracyjnych. Drugiell1 z kolei bylo prawo kanoniczne, jUi to sHl1 wlasnego znaczenia,
jUi tei wsparciem dzielnem urzl'),dzeIl dawnych rzymskich, do coraz
wi§kszego wzniesienia przychodzl'),ce. Trzecim gatunkiem pmw we
Wloszech istniejq,cych, by1'y statuty ll1iejscowe, r6inemi czasami zaprowadzone. Do nich dolfl,czyc jeszcze wypada prawa feodalne. Dusz§ sl'),downictwa i czynnosci prawnych twol'zyly, jak naturalnie, prawa miejscowe. Prawo rzymskie i kanoniczne, mialo tylko wyjl1tkowe i okreslone znaczenie. Postac j ednakze rzeczy zmienila si§ wow'
czas, gdy dziwllem zrz1j,dzeniem nauka pmwa rzymskiego, wkrotce,

kanonicznego odzyla. Prawa miejscDwe jako wyczel'pni§te ze zwyczajow malo nosily lla sobie teclmicznego poloru; j§zykiem surowym,
IV regulach urywanych wyrazaly og61niejsze zasady z iycia praktycznego wyczerpni§te. Z tego powodu statuty nie mogly byc uzyte
do naukowego udoskonalenia: wlasnie na niem najwi§cej im zbywa10. Zalet§ t§ 111czylo w sobic prawo rzymskie. Zloione z dzie1
wytwornych prawnik6w, naleil1cych do najswietniejszej epoki nauki
prawa rzymskiego, wabHo do siebie czystoscil'), wyslowienia, p oci l1g a 10 jasl1oscifj; poj§c, pokollywalo wytwornoscil'), i scisloscil'), dedukcyi.
Wszystkie wi§c sHy, mlodociane i krzepkie zwrocone zostaly do wyrozumienia Vi' nowej tej szkole wloskiej zrodel prawa rzymskiego.
Zapomniano niemal zupelnie' w szkole 0 statutach miejscowych, zaledwie przytaczano je tam, gdzie bezwzgl~dnie cos innego stano wilv ale nie oceniano ich zasad. Tenie poczl'),tkowo los dostal si§
",
.
w udziale prawom kal1onicznym. Lecz prawa kanoniczne niezadlugo znalazly swoieh zwolenuikow. Tak 11a k011CU wieku dwunastego
i lla poczl'),tku trzynastego utworzyl si§ we W10szech rozb1'at niejako mi~dzy llaukl'), i praktykl'),. Nauka szla albo za prawem rZyll1skiem alba kanonieznem; praktyka byra zmuszona zwyczajem post§powac za prawami miejscowemi. W naukowym wzgl§dzie powsta1o
stronnictwo i walka mi§dzy tak zwanell1i Zegistae i canonist<le,
w praktyeznym zas mi©dzy zwolennikami praw l'zymskich i statutow
miej sco wyeh.
Walka ta byla jednak nie bez korzysci tak dla nauki, jako
i dla praktyki. Powoli albowiem i jedna i drnga strona przekonaly
si§, ze naleiy so hie podac r§k§ braten;kl'),. Rosl tym sposobell1 nowy zupelnie systell1at prawa, oparty na kombinacyi praw rzymskich,
kanonicznyeh i statutowych.
Og6111e te koleje podzielala takze nauka prawa krYll1inalnego.
uprawiano tylko sarno prawo kame rzymskie, niezadlugo i Imnolliczne. Placentil1,l1s i Accl1rsius celujl'), jako pisz~cy glossy
do ksiq,g zbiorow Justyniallskich, traktujl'),eyeh 0 prawie krYll1inalnem. Glossy iell nie si§gajl'), dalej nad zasady prawl1 rzymskiego,
ll1ajfj; jednak t© zaslug©, ii z regul pojedYllczych praw rzymskieh,
wywodzl'), reguly i poj§eia ogolne. W prawie karnem kanonicznem
oclznaczajl'), si§ jako glossatorowie Roffredus 1) i Goffredl1s 2). W tych
atoli jui czasach, to jest na poczl1tku wieku XIII, zl1ajdujl'), si§ pi8a1'ze, ktorzy traktujl'), prawo kame systell1atycznie, jesH nie cale,

Gesckichte des deuische1~ Kriminalrechts, Sulzbach 1808 t. II.
Mittermeier, Ueber die Gnmdjehler de1' neue11 Strajgesetzbiicher. 1817.
Tenze, Uebel' den neuesten Zustand der KTi1llinalgesetzgebzmg in Deuisc"ltland,182,).
")

2)

1)
2)

Roffredus pisat: libelli super jure pontificio (pisane okolo roku 1237)
Pisal: summa aecl'eialiu111 okrJfO J". 12·41.
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to przynajmniej cZllsci onegoz, lecz tak, ze na czele zwykle wystawiajij, zasady pl'awa rzymskiego, nastllpnie zasacly praw kanonicznych
bez wewn§trznego spojenia, bez dij,zenia do rezultatow praktycznych.
Pisarzem takim jest Henricus de Segusio. Byl on arcybiskupem.
W dziele jego aurea SU11111W ksillga V Poswillcona jest nauce prawa
karnego. Ohcij,c oznaczye cel clziela swego tak sill w}'raza: "in hoc
opere renovando et prosequendo diversorum doctorum summas, flores glossarum, quaestiones et distinctiones ntiles, opiniones majorum
clifficiles, et quid verius vicleatur apposui, summatim tangendo omnia,
ut melius memoriae commendentur." Wazniejsze atoli nastllPuj~ce
slowa: "qui ergo diYersa scripta ntilia, in unum volumen, quod ad
titru111que jtiS fideliter redacta habere desiderat, ad legendam hanc
summam accedat securus, quam ego post studium utri1isqtie juris
diutinum et longu:n exercitium composui." Juz wi§c Henricus W}'stllpnje jako zbier,lcz zdall poprzednich; l~czy je i kombinuje. Lecz
niezadillgo !lanka prawa karnego jeszcze dalej post§puje. Powstaj~
teraz pisarze w}'l~cznie poswillca.i!!Jc}, prace swe prawu karnemu;
prace te 0 tyle s~ wazniejsze, 0 ile opartemi zostaly na praktyce
s!!Jelowej. Juz vdllC z tego powodu musialy w zakres badall swoich
WCi1j:gll!!JC prawa statutowc miejscowe. Nieprzerwanym odt1j:el ei~giem
wychodz!!J praktyki kryminalne, j edna po drngiej. W nich zrodlo
niewyezerpane nauki i doswhtdczenia Sllclziowskiego.
Kajdawniejszym 1), ile dot!!Jd z pev<.-nosei1), wiemy, pisarzem traldatu prawa kryminalnego
AZbertns Gandino. iyl niew!!Jtpliwie
w drngiej polowie wieku XIII. Byl uczniem Gu,ido de Suzaria.
W sp 61czesnymi j ego byE: Di11US, Fral1ciscns ACC1Writis i J acotus
Arena. Sprawowal godnose slldziego w rozllych miejscach, mianowieie byl asesorem w Perugii, Florencyi, Siennie, Bolonii 2). Dzielo
jego kryminalne nosi tytul demaZejiciis. Milo jest rozczytae si§
w tym dziele. Widae w nim obok zrllcznych naukowych badan ozywiony do najwyzszego stopnia interes praktyczny. Panowalo za jego czasow i przed nim, jak nadmienionem zostalo, l'ozdwojenie
w opiniach teol'etycznych. Rozdwojenie to bylo skutkiem odl'llbnego
uwazania zasad praw rzymskich i kallonicznych, nadto wyobl'azen
statutow miejscowych. Do praktyki nalezalo rozdwojenie pojlleia
spajae i lq,czye. FonnowaJ:y sill willC liczne nad kaZdym przedmio-

tem uwagi, liczne zdania. Kto chcial sobie zjednae znaczenie, lllUsial albo przekonywae 1ll0C1), rozumowania i dedukcyi, albo powolywac sill na powagll znanych imion w nauce i praktyce. I tak mi§elzy innymi rozbiera Gmz,dil1o w tytllle de h0111icidiaJ/iis et eorU111
poenis, zapytanie, jak powinni bye karani pomocnicy, czy tak jak
sprawcy, czyli tez lagodniej? J ednych zdanielll byro, do ktorych nalezal Odofredlis i wsp61czesny Dinus, ze maj~ bye karani jak sprawcy. Drudzy twierdzili, ze lagodniej. Powolywano sill w tym wzgl§d~ie miallowicie na powag§ pravra kanonicznego 1). Pierwsi szli za
prawem rzymskiem. Az nareszcie, jak sill wyraza Gandino: post
lllultas allegationes et altercationes fuerunt dicti doctores et sapientes in concordia, zgodzili sil? bowiem, ze vel ex forma Juris communis. vel ex forma statuti, powinni bye karani poena media. PodObl1V sposab rozwazania i decydowania dostrzegamy w kazdej niemal J,.:westyi, wsz§dzie tworz!!J sill reguly pnlktyczne z kombinacyi
praw rzymskkh, kanonicznych i miejscowych statu tow.
Zgoda naturalnie i jednose w zclaniu nie by}y talI latwe do
osi~gnienia. Prawo rzymskie mialo za soblj, powagll naukow1)" poci~galo urokiem wytwornosci teoretycznej i technicznej; statuty zas
miejscowe zniewalaly powag~ s1),downicz1j:. Niekiedy zgocla ta byla
nawet niepodobn1j:, it przynajmniej nader trudn~. Zdarzalo sill to
mianowicie w takich przeclmiotach, kt6re na zupelnie innych w prawie rzymskiem i statutach miejscowych polegaly pryncypiach. Nie
sillgaj~c daleko, mamy na to oczywisty przyklad w nauce 0 usilowanino Prawo rzymskie mianowicie w wystllplmch publicznych uwaza10 usHowanie na r6wni z clokonaniem; przeciwnie, prawa dawne germallskie i statuty pozniejsze nie karaly go wcale, tylko wystllpek
dokonany. W tem polozeniu gdziez byro mozna znalesc przewodnika w rozllll1owaniu, sllclziego w rozstrzygnillciu? Praktyka, nie chc!!Jc
llblizae ani prawn rzymsldemu, alli prawom statutowym, musiala postljpowae drog!!J sredl1i1),. Tak utworzyla si§ !lauka 0 stopniach 1'oznych usilowania i 0 roznej tychZe stopni liary godnosci. Przedstawia j1j: nam wybornie z przytoczeniem zdall i opinii dawnych J. CZaYUS 2).
Raz polozony fundament ci!!Jg1e nmacniany i rozszerzany zostawar. W nieprzerwanej kolei uast§puj 1), teraz we Wloszech pisarze praktyk kryminaillych w wieku XIV, XV i XVI. W wieku XV
nad innymi celuje Petrus de Ferrariis, na pocz1),tku wieku XVI Hip-

') 'Wazniejsze dzielo moze bylo: Roltmdi de ovdil1e maleficiovum, let;z nieznana dzisiaj, ni edycya, ni jakowy onegoz mallllskrypr, of. Savigl1Y, Geschichte des
riimischen Rechts t. V, p. 488.
2) Savigny, Geschichte ita. t. IT, p. 492.

I)
2)

cap. G. X. de homicidiis.
Lib. V. Sel1tentianl11Z § si practi. crim. q. 60.
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polytus de J11arsiliis, a w polowie tegoz samego wieku J. Clarus,
nast§pnie Prosper Farinaccitts. W szystkich zaslugi slj; rownie wielkie, wczesniejszych powiedzialbym nawet jeszcze wl§ksze, jak poi-

nego. Tak tedy cz§sto wloskie definicye,
pryncypia, przybieraly
wlasciwy, od pierwotllego rozny, ksztart. Niemozna llawet zaprzeczye, aby zmiana ta w wielu wzgl©dach nie byla nader korzystn~;
byia ona zagruntowanf!: na ci~gle rozwijaj~cych si§ wyobrazelliach

niejszych; bo wi§cej dzialajlj; sillj; wlasnego ducha i oryginaillosci,
przeciwnie poiniejsi skrz§tniej kompilujlj;. Zato atoli cenie llalezy
J. Clara, iz w nadzwyczajnej mnogosci zdal'l umial zawsze jasno
l'zeczy uwazae i skierowae nmysl czytajlj;cego na trudniejsze wlj;tpliwosd praktyki slj;dowej !).
Mnogosc wyrzeczol1ych opinii w cz§sci doprowadzala do dose
szczegolnego sposobu rozwilj;zywania kwestyi wlj;tpliwych. Chclj;c zjednae sobie zaufallie cytowano i wypisywano zdania wielkiej liczby
poprzednikow. Kto mial za soblj; wi§cej doktorow, albo kto wykazal, ze doctores consentiunt, tego sprawa byla lepszlj;. St!1;d wynikn§lo, ze dziela pisarzy, 0 ktorych mowimy, sit przepeinione cytacyami; liczba ich bywa tak wielk!1; niekiedy, ze Sluszllie dziwie si§
wypada, jak jedell czlowiek mogi zawertowae tak znacznlt ilose pism
pojedYllczych. Z przymiotem tym poh!;czyla si§ znaczna wad a, to
jest, proste przepisywanie pism obcych i podawanie ich za wlasne
zdania. Wad a ta jest dawnlt w szkole glossatorow. Juz w wieku
Xln surowe robilj; sobie nawzajem pisarze 0 przepisywanie zarzuty2).
Z Wloch przeniosl si§ ten sam sposob zapatrywania do Frallcyi, do Hollandyi, wreszcie do Niemiec. We Francyi wslawil si§
ogromnem dzielem kryminalnem Tiraquellus de causis mitigandarum
poenarum, w Hollalldyi celuje nad innych Dal11ltouderius, w Niemczech Chilian Koenig, mianowicie atoli zyjlj;cy na poczq,t1£u XVII
wieku Carpzoviz,[s, nast§pnie Berlichius. Pisarzy dopiero co wspomnianyrh mozllaby nazwac kOl1tynuatorami sz1£oly wloskiej, rozkrzewicielami jej wiclokow po postronnych luajach. Tez same w rozwazaniu przedmioty, taz sama w wykladzie metoda, tez same wreszcie
i usterki. Tym sposobem za pOl1l0C~ dziel wymienionych uczonych
stala si§ Europa uczestniczkf!: swiath i nauki wl'osldej. Rozumie
si§ jednak samo przez si§, iz w kazdym kraju poj©cia wloskie stosowano do potrzeb indywidualnych miejsca; mianowicie, potrzeba by10 miec wzglf!:d na rozmaitosc miejscowego prawodawstwa kryminal") Biener, Beytrage Zlfr Geschichte des l11qlfisitiollsprocesses p. 112, m6wi
o nim: Julius Clarus besass Gelehrsamkeit und Belesenheit in dem Grade, wie es nach
damaliger Sitte erfordert wurde, daneben vielfache practische Erfahrllng. Das Ausgezeichnete bey ihm ist abel' die Freiheit des Geistes, mit del' sich libel' die lifasse
des Vall den Glossatoren iiberlieferten Materials und selbst li.ber die Praxis seiner
Zeit erhob.
2) cf. Savigl1Y, Geschicltte t. IT, p. 320, 419.

wiekow nast§pnych.
J akoi od poczq,tku wieku XIII ksztalt prawodawstwa kryminalnego w calej Europie zmienil si§. Trzy lllianowicie llajglowniej·
sze w prawodawstwach kamych dostrzegae si§ dajlj; zllliany. Na
miejseu kar pieni§znych czyli kompozycyi zaprowadzono kary publiczne; dalej na miejsce procesu a1£kuzatoryjnego zaprow.adzon y proces il11£wizycyjny; wreszcie za eel 1£ary uznana wylq,czme potrzeba
utrzymania bezpieczenstwa publicznego. Rozwini§cip. mianowicie
ost;tniej zasady doprowadzilo do wypadku w swym rodzaju zupelnie szczeg61nego; uznano post§pujlj;C coraz dalej w rozwijaniu poj§cia bezpieczenstwa publicznego, iz kazda kara jest nadzwyczajnf!:,
poena extraordinaria, to jest, ze niemozna naprzod oznaczae w prawach kar, tylko, ze takowe powinien oznaezae s§dzia w kazdym pojedynczym przypadku, podlug okolicznosci miejsca i czasu. Uswi§cily
zasad§ te prawa zwyczajowe (coutullles) Frallcyi, w Niemczech najdzielniej brouil jej Carpzovius. Nawet prawo Karola V wspieralo pod tym
wzgl§dem widoki owczesnej teoryi. Cz§sto albowiem, prawo to dozwala s§dziemu czynie wybOr rodzaju i stopllia kary. Jedna1£ze
z drugiej strolly toz samo prawo usilowalo w wi§ks7.ej liczbie zdarZ811 tamowae dowolnose s§dziowsklJ;, oznaczaj~c kar§ pewnlj;.
Miala i Polska w tern enropejskiem uksztalceniu udziaf. Wlasciwy tylko dnch stosunkow krajowych wlasciwe sprowadzil odmiany. Post©powalo i u nas prawodawstwo kame tit sam~ droglt wyksztalccnia, co w calej Europie. Na miejsce kompozycyi nastaly 1£ary publiczne. I~ecz swoboda szlachty opieraia si§ naglemu uchylelliH glowszczyzny.
Polska byla niewlttpliwie krajem, w ktorym si§
najdluzej utrzymywala 1£ompozycya. W Nielllczech dotrwala zale·
clwie do wiekn XVI i to tylko w Szwajcaryi i Oldel1burgskiem. Nie
zbywalo jednak Polsce na glowach tworczo lllyslq,cych, przejlllujf!;cyeh si§ widokami ogoinellli uksztalcenia powszeclmego i post§pu
czasu, nie zbywalo na ludziach przewidujlj;cych llawet smutne z zaniedbania si§ koleje. Juz w wieku XV powsf,awal smialo na bl§dy
rZq,du Ostrorog w dziele de reformanda Repttblica. Zasilony zasobem gruntownych nauk, mianowicie biegly znawca owezesnych pism
prawniczych, wyst§powal z energi~ przeciwko naduzyciom glowszczy:.
zny. mos jego przebrzlllial, powstal na nowO w obronie ogolnej
sprawy Frycz Modrzewski. W swoich mowach przypominaj~cych
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e~y~tosc i .moe j~zyka Oyeerol1ow, przekonywal krola,Renat, duehoWlenstwo I szlaeht§ 0 potrzebie zaprowadzenia kary smierci na zabojeow 1), podawal rozumowania rozliezne, uwazal przedmiot swoj
z rozmaityeh stanowisk. Przywodzil powag§ zdaIl filozofieznyeh,
praw obeyeh, mianowieie powo}ywal si~ na ksi~gi Pisma Swi§tego 2).
Leez proznq, byIa i usilnosc Jl1odrzervskiego, nie nie pomogly liezl1e
glosy za nim pod110Szon8. Za zarzueel1iem glowszezyzny pisali i mowili: Ll1alecki, SoZitari%s, GilolVski, Grzegorz z Zar11OlVa, Bialobrzeski,
~karga, BirkolVski, Siemek 3). Tak liezne glosy l1iewq,tpliwie przy~lesc. nam mogl! chlubue swiadeetwo ozywionego ducha naukowego
1 polItycznego, ehoc bezskutecznose tych glosow przywodzi na mysl
smutne opoznienie si§ post§pu prawodawstwa krajowego.
Znajdowali si§ zawsze ludzie, ktorzy byli zdoll1i plany zmian
prawodawstwa tworzye, leez do egzekucyi tyeh planow nie cheiano si~ wziij;c. Tak glowszczyzna zaledwie w wieku XVIII ostateeznie uchylol1ij; zostala. Toz Ramo dziaro si§ z zaprowadzeniem
proeesn inkwizytoryjnego VI' l11iejsce starodawneh akuzaeyi. Uwazano eil);gle popelniony wyst§pek za obraz§ osobista. nie za nadwerezenie. praw calego spolecz811I:ltwa: tym sposobem"' szerzyly si§ be;prawla, a wladza rZq,dowa nie uwazala si§ bye npowazniollq, do dochodzenia icll.

Jus Regni Poloniae i Czecholvicza: Praktyka kryminalna. Zastanowie si§ nad niemi, porowna6 je z pracami postronnemi, oznaczyc cechy icll wlasci wosci b§dzie dalszem naszem zadaniem.
Andrzej Lipski biskup krakowski, pocz~tkowo za podkanclerza
Piotra Tylickiego wezwany na godnose asesora Sq,dDW zadwornych,
nast§pnie sam kallclerz, postanowil owoce praktyki svvej sl!;dowej publicznemi uczynie. G16wnym powoclem, ktory go sklonil do napisania obserwacyi, byio zaniedbanie, jak si~ Uomaczy, w Polsce jurisprudencyi: His rebus animatus, mowi, et quod praeclarum nihil esse,
quod idem difficile non sit, existimare meum laborcm, difficultatibus
omnibus, ea, quae in animis homillum extitit communis utilitatis au.gendae eupiclitate, 'dctis atque superatis, sllscepi, manumque oped
continuo admovi, atque divina favente clementia hanc centuria practicarum observationum inter medias occupationes et publica negotia, successivis ac plene furtivis horis, summo tamen studio et labore confeci. Dorywczosc praey wsr6d znakomitych zatrudni811 byla
pewno powodem, ze obserwacye same nie zostaly blizej w jeden
og61niejszy systemat praktyki Sl!;du zadwornego spojone. Kazda obserwacya poswi§cona jest szczegolnej jakowej kwestyi prawnej, jednak w ukladzie ieh zachowany porzq,dek; naprzod idij; w centuryi
pierwszej kwestye z prawa cywilnego 1), poczq,wszy od in jus vocatio, potem kwestye z prawa karnego. Pierwsze obeenie nie zajmujl!; nas, na drugie zwrocmy szczeg61niejszq, baeznose,
Szczeg6lne kwestye, ktore Lipski rozbiera, byly mu, jak sam
wyraznie przyznaje, przez praktyk§ sq,dowq" mianowieie dawniejszlli,
dostarczone. Ohcial przekonae, ze praktyka sq,du zadwornego powinl1a bye opartlli na stalych posadach prawa cywilnego rzymskiego.
"Licet quidam, twierdzi, rerum praesertim patriarnm nimis religiosi
observatores, jura civilia tallquam peregrina a moribus et consuetudinibus nostris prorsus aliena existiment ... attamen quia jus mud civile Romanorum, ex praeeeptis jurisnaturalis et gentium (quorum
nos non minor quam alibi usus esse debet) Juris Oonsultus
confiatum esse testetur: merito etiam nostri, nOll modo juris et justitiae Emina adenntibus sed causarum etiam patronis, ac
munere fUllgentilms, oll1nibusque viris vere politicis, commendatum esse debet." Dlatego kazde zapytanie rozbiera naprzod
zasad prawa rzymskiego, do niego stosuje przepisy praw
magdeburskich lub cheimillskich, 0 ile te miasta rZq,dzily, wreszcie

Oddzieillym systematem prawodawstwa karnego. nierownie silniejszym, rz~dzily si§ miasta i osady na prawie niemieckiem. One
Szl! .za ,,;zoran:i postronnymi, mianowicie za wzorem niemieckiej pra~{t}'.ln .. l.n glowszezyzna wkrotce wyrugowana zostala przez kar§
snuerel I proces inkwizytoryjny niezadlugo ustalony. Tym sposob:m. Polska przyszla powoli do posiadania skarbow postrOlll1ej nauk: I p~'zys\voila sobie praktykl) tak w!oskq, jako i niemieckq" nie zamedbu]q,c zwazac na potrzeby miejscowe i indywidualne usposobienie. Trzy mianowicie prace naukowe odznaczajq, si§ pod tym wzgl§demo Sq, niemi Lipskiego: Practicae observationes; ZalaszolVskiego:

1)

cf. edyeya Bazylejska z r. 1550, fol. De poma homicidii oratiofotes. III.

p. 689.
2) p. 725, opposite mihi jam prudential1l majorum nostrorum, opposite, si plac:t v~I Lechum ipsum. nominis nosh'i auctorem; an hnjns s8ntentia pecuniaria plu~'lS ent sententia Dei immortalis? 8i majores jactatis nosh-os, si prudentiam ilIorum
III coelum fertis, si antiquitatem miramini: nemo nee major est, nee prudentior Deo
nosh-o: nuUa sententia antiquior est illa, quae rerum principio dicta est: nulla sanotior, quam quae COil sensu pOIlll]ornm et gC'lltillm omnium comprobata.
") Czaclii, 0 polskich i litClvskich pntlvach t. II, p. 116.

') cf. edyeya Bazylejska z r. 1559, fol. De poena homicidii orationes III,
p. 689.
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przy kazdem zapytaniu wskazuje, jakich regul sl),d l1adworny w wydanym wyroku trzymal si~. Pod tym wzgl~dem praca Lipskiego podo bn1l; jest zupelnie do prac teoretyczllo-praktycznych czasow, w ktorych
zyl. Przewazalw owych czasach, jak nadmienionem zostalo, kierunek praktyczny; prawelll rzymskielll zajmowano si~ wogole 0 tyle,
o ile stosowanem bylo do potrzeby sq,downictwa. Pierwsza dopiero
szkola krytyczna K14jaci11.,sza powazyla si~ prawo rzymskie uwazac
same w sobie, bez zwil),zku z obszern~ praktylq. Stosowanie do
praktyki prawa rzymskiego niezawodnie uauce czystej tegoz prawa
szkodzilo, bo w stosowaniu tem cz~sto falszywe, pozniejsze nadawanG znaczenie zasadom prawa rzymskiego. Umial si~ od tego
uchronie AndrzeJ Lipski. Pokazuje wsz~dzie czyste rzeczy poj~cie
i zdolnosc pojmowania roznic mi~dzy prawem rzymskiem a pozniejszymi przepisami praw nielllieckich i praktyki s1I;dowej krajowej.
Znae, ze z pracami Kujac:iusza poznal si~ gruntovl'llie. Jakoz na jego powag~ wyraznie powoluje si~ 1). .T esli cytuje prawo rZYlllskie,
przytacza wsz~dzie sam tekst i "amo brzmienie miejsc cytowanych;
strzeze si~ przytaczae tak zwane argumenta, z3,pewnie w przekonaniu, iz gdzie niema wyraznej litery prawa, tam dowodzenia z analogii s1l; niewlasciwemi, a przynajmniej latwo na niewlasciwose naprowadzie mogfj;. Z tego powodu strzeze si~ powolywae na tlulllne
zdania licznych pisarzy, jak bylo we zwyczaju praktykOw wieku owczesnego, woli raczej w samych zrodlach czerpac powagi na zdania
swoje. .Mowi w tym 'wzgl~dzie: "snperfluas legum et authoritatum
allegationes, quibus vulgo quidam ambitiosa magis, quam necessaria
prolxitate scripta sua infarcire solent, data operaomisi: idque ob
eam causam, ne videlicet legentium animos, ignota quadam et prolixa auctorum nominatione confundere vel pro rebus, notas saltem
aUquas iisdem obtrudere videaI'. "
Rozlanlj; jest dlatego po calem dziele Lipskiego, choe trudne
sq, rozhierane pytania, jasnose w wykladzie, trafnose w sl),clzie
i czystose w rozumowaniach. W kwestyach z prawa karnego powoluje si~ tylko niekiecly Lipski na powag~ Juliusza Clara 2), Domhoudera 3). Oz~sciej cytowany znajduje si© Chiliau Koenig z tego
pewno powodu, iz chodzilo Lipskiemu obok prawa rzymskiego, glow-

nie 0 wyrozumienie zasad praktyki niemieckiej, szczegolniej saskiej 1).
Z temi zaletami l/l;czy si© wsz~dzie uszanowanie dla zwyczajow miejscowych s~dowych i postanowieii ogolnego prawa krajowego. I tak
powiada, ze w karaniu obelg nalezy si~ trzymae innych regul jak
wskazanych przez pra wa magdebul'gskie i saskie 2).
Podobnie ze wzgl©du na waznose swiadectwa, mianowicie w lllateryi zah6jstwa, twierdzi, ze nienalezy ise za zwyczajem s/l;downictwa niemieckiego, przyjmuj/l;cego swiadectwo dwoch osob, ale za zwyczajem
s::j;dowym kraju, ktory nalmzuje stawiae siedmiu swiadkOw. Nie widae w Lipskim owej cilj;glej walki, ktora objawia si© w pisarzach
wloskich i niemieckich mi~dzy uznaniem wyzszosci prawa rzymskiego nad prawa krajowe lub praw krajowych nad prawo rzymskie.
Jakkolwiek szacowal powag~ praw obcych, umial w wa.tpliwosciach
uchronic sil? od uhliZenia prawn i zwyczajowi krajowemu.
Szczeg6lniej dwa traktaty w przedmowie prawa karnego powinny zwrocic uwag~ naszlj; na siebie. Dowodz~ one, jak Lipski daleki
byl od pochopnego uwodzenia si~ widokami czasu, jak umial utrzymac w poj~ciach swych miar~.
Dwie mianowicie materye byly w wieku XVI w nauce prawa
karnego zawichrzone: materya 0 torturach i 0 dowodach. W obydwu nachylano si~ na stron~ dowolnosci, w obydwu dowodzono, ze
zdanie s~dziego, uczucie i potrzeba powinny rozstrzygae. 00 do
pierwszej, twierdzi Lipski 3): iz tortury mogq, bre tylko wykonane
wtenczas, gdy s~ zupelne, pewne, przekonywaj1l;ce dowody; co do
rownie dowodzi 4), wsparty na powad;oe KuJaciusza, iz s~
dzia powinien ise za sprawiedliwoscilj;, nie zas za mniemanelll UCZUciem s}uszllosci.
Widac juz za czasow Lipskiego sl),dzenie podiug slusznOsci musialo brae gor© w s~dach; bylo to oznaklj; upadaj~cej nauki prawa.
Nie mozna jednak utaic obok tak wielkich zalet, niektorych
Lipskiego usterek. lYIi~dzy innemi tlomaczy niedostatecznie dlaczego przy pl'zest~pielliu granic koniecznej ohrony, oplaca si~
mulcta s~dziemu 5). Wszakze nie jego w tem wiu<1- to zaciesniopoj~c wieku, w ktorym zyl.

")
4)

IIp. Obp. XXII. nr. 8, p. 55.
Libr. LXXYIU p. 214.
Obs. 1.
Obs. XXI.

D)

Obs. I"XXXIII. nr. 11, p. 226.

')

1)
ne mn s'\
2)
")

Ob. XXvI, nr. 1, p. 6t cd. Gedenensis. an. 1648, apnd Forsternm.
i prace Hott011la11a p. 62.
Ob. LXXXVI, Hr. 6, p. 232.
np. Obs. LXXXIII, Hr. 6, p. 223.

Zna-
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Obserwacye Lipskiego sf!, niezawodnie zwierciadlem, w ktorem
przedstawia si~ sposob, w jakim prawa niemieckiego poczf!,tki w sf!,dach naszych miejskich i kr61ewskich do potrzeb kraju byly stosowane, przedstawia, jak w iycie llarodu wchodzily, jak byly oceniane
i rozumialle.
Drugiem niemniej wainem dzielem tu llalei?1cem jest ZalaszolVskiego Jus Regni Poloniae. W cz~sci ostatniej przechodzi Zalaszowski systemat prawa kryminalnego 1).
Charakter dziela Zalaszowskiego jest zupelnie inny, jak pracy
Lipskiego. Inny tei byl cel, inne widoki czasu. Zalaszowski chcial
podac systemat prawa karnego krajowego, g16wnie wi~c chodzilo
mu 0 wybadanie przepis6w karnych w zbiorach ustaw narodowych.
Radzil si~ i radzie mogi obcych praw 0 tyle tylko, 0 He naukowy
wyklad wymagal przysposobienia praw obcych albo, 0 ile ustawy
krajowe pokazywaly si~ bye l1iedostatecznemi. W jego zatem pracy postronne prawa i obcych uczonych dziela, majf!,c wiasciwie tylko powag<;) pomocniczf!, 0 tyle znaczf!" 0 ile slaw a przywif!,zana do
pojeclynczych imion moie im wplywu na przekonanie s~dzi6w krajowych zjednae.
W miejsce zatem czasem zbyt odleglych dowodow, opartych na
zrodlach prawa rzymskiego, Zalaszowski pozwala sobie raczej cytowac zl1acznlj; liczb~ pisarzy w czasach owych, w ktorych pisal, powszechnie wslawiol1ych. Szczegolniej powoluje si~ w rozstrzygni~ciu
kaidej wlj;tpliwej kwestyi na powag~: J. Clara, Da111Jwudera, Fariuacciusa, Carpzoviusa i Berlichiusa. Wszystko imiona znakomite,
maj ~ce za czasow Zalaszowskiego pierwsze znaczenie w sf!,dach.
Dwoch jednak z liczby tej uiywal g16wnie do wyrobienia dziela swego Zalaszowski, to jest Farinacciusa i Berlichiusa. FarinaCi14,S
przycif!,gaJ: nadzwyczajnq, obfitosci~ materyalu nazbieranego
w kaidej niell1al wf!,tpliwej cz~sci prawa karnego. On pozbieral
wszystkie rozproszone rozull1owania po licznych dzielach i utworzyl
najwi~kszy jaki jest w swiecie traktat 0 praktyce kryminalnej 2).
N ajlatwiej wilJc bylo z niego czerpae wiadomosci potrzebne i naukowe spotrzeienia. Przeciwnie Berlichi~ts w clziele swem przytaczal
praktyk~ saskq" ktora z powodu bliskosci dwoch krajow, dalej z powodu powagi, jakq, si~ oddawna prawo saskie u nas szczycilo, uwaia.ne bylo za llajwlasciwsz~ wskazowk~ w urz~dzeniu clomowego sf!,downictwa. Nie zbywa mu i na cytacyach z teologow 3).
ed. 11arsov. 1742, t. II, p. 408, lib. II', de deliciis.
2) Prosperi Farinaccii Praxis et Theoreticae crimil1alis lib. 11 ColoFiiae 1597.
") d. p. MJ3.
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W cytowaniu obcych pisarzy nie pomija Zalaszowski pl'ac kraJo:"ych. Szczegolniej zdaje si§ wysoko cenie powag§ Andrzeja Lipskt.e~o 1), a '''. kwestyach dot'ycz~cych praw koscielnych l'ozstrzyga
?Pllll~ Pawla. Ptasec~iet.0 2). Wreszcie nie pomija Zawadzkiego 0)
1 kraJowych 111StOl'ykow Jako IIp. Kromera, Dlztgosza 4).
Wyklad Zalaszowskiego, jakkolwiek przel'adowany podlug psujf!,cego si§ gustu czasu cytacyami, jeclllak pomimo tego jasny i zwollla do l'ozjasnieui1.t rzeczy post§puj~cy. Poczyna, gdzie natura przedmiotu traktowanego pozwaIa, od historycznych postrzeiel'i, nast~pnie
przytacza prawa krajowe. Dopiero, gdy przepis prawa krajowego,
stanowi:r,cy kar~ na czyn jakowy przytoczy, wdaje si~ w obszerny
dogmatyczny rozbior samego przedmiotu. Tu znowu na czele podaje ogoine reguly; od regu} llast~pnie, przytacza wyji1;tki. W tworzeniu regul i wyj~tkow pokazuje najwi§cej zr~cznosci, tu dyskutuje
zdallia rozroinione, porownywa je i oznacza wypadek gTuntowny
tych wlltpliwosci. Wyst§puje mianowicie Zalaszowski z wiadomo'~ciami hist~rycznell1i w obszernych traktatach 0 samoMjstwie i po.Jedynk~ch ~). Wiadomo jest, ze gi6wnie kosciol usilowal wyt~pie
~wyczaJ po~edynk6w, dlatego na rozwini~cie przedmiotu tego uiywa
Zalaszowsln caJ:ego zapasu wiadoll1osci kanonicznych.
Zgola ~sz~dzie tam wdaje si~ Zalaszowski w wywody z praw
o.bcych, gdzre prawa krajowe niedostateczne podawaly poj~cia, jak
Sl~ wyraza pro m.eliori resolutio11e hujus titztli 6). Czul Zalaszowski
niedJstatecz.nos? praw narodowych, widzial cz~sty brak przepisow,
albo prz!naJmmeJ dostrzegal, ii si1; niedostatecznie rozwini~tymi, usiIO~",al Wl~~ obfit~ naukf!, wyczerpni~tf!, ze zrodel obcych, wynagroduc ten medostatek i podniesc przynajmniej za pomoc~ nauki praktyk~ tam, gdzie nie dostawalo zasad prawodawczych. Pomill1o tego
szallowal za,:sze ~alaszowski przepisy prawa krajowego, nigdy mu
w
.
me ubhzal, tylko wyjasnie je chcial i wspomodz.
Llczne wszakie te zalety, podnoszi1;ce nawet prace Zalaszowwartosci literackiej nad obserwacye Lipskiego, nie moga
rownie wielkiego, jak Lipskiell1u znaczenia. IN Lip~
.
sarno~zielnosci ducha, wi§cej wlasnego sposobu pojmowania l.zawsze sk16rowane ocz)' na obecl1f!" iyji1;c~ praktyk~ SllJ do wf!,.
medostatecznose ta w Zaliszowskim, jesli b~dziemy chcieli bye
1) of. p. 412.
:3) p. 477, 478, 525.
~ p. 49~ 510.

2) cf. p. 53-l.
') cf. p. 492.
~ p. 540.
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sprawiedliwymi, W oczach naszych nie zbytecznie go poniz» .nie zapomniemy albowiem, ze zagadka Zalaszowskiego byla trudmeJsza do
rozwi~zani.a. Zyl juz w czasach wi§cej w naukach up~sledzoJlych:
nareszcie mial do czynienia ,z wykladem praw szlachecluch, te zas
jak wiadomo, ci~gle niemal odlogiem lezaly. Nie b!l? ~1l jJ~WllO tak
trafnie wyrozumovl'anych wyrokow, jak w s~dach mleJsklCh 1 zadwornych, nie bylo tylu zebranych spostrzezen praktycznych.
Po Zalaszowskim llauka coraz wi§cej upaclae zacz§la. N astaly
czasy, w ktorych zupelna dowolnose w s~dzeniu spraw krymillalnych
niemal za reo'ule uznanll; zostala. Tak si§ dzialo IV s~clach szlacheckich. nie cZ;llil~ jednak wyj~tku od powszechnej reguly i miasta,
zwla~zcza pomniejsze, powoli niszczejfl,ce. Dosyc jest wzi~e prz~d
oczy licznie dot~d zachowane z czasow owych sentencyonarze si:):dow
miejskich, aby si§ 0
prawdzie w calej zupelnosci. przekonae.
W wyrokach znajdujemy tylko cytowane albo prawo bos.k16,. alba Saxon bez powolania szczegolnego miejsca, bez powolama SI§ na p?wage jakowego pisarza. Kraj wichrzJI si§ coraz wi§cej i niepokOll.
Dopiero w polowie wieku XVIII zaczi:):l si§ budzic z letargu. Obudzila si§ na nowo i
do poszukiwall i prac naukowych. Tworczym alisci pracom ustflJpily miejsca kompilacye.
..
W tym czasie
miasUt
dawniej uczell akadell111
krakowskiej,Ozechowicz,
dzielo \v j§zyku polsk.ill1 0 Pral~tyee hyminaZnej. UlozJI go ella
jak siIJ zdaJe domoweJ;
dopiero po smierci jego praca ta dostala si§ w y§ce dl'ukarni chelmillskiej, ktora j~ drukiem
r. 1769 i przypisala magistratowi miasta Ohehnna.
Dzielo Ozechowicza co do obfitosci nazbieranJch zdall i spo80bu wyldadu podobne jest do Zalaszowskiego, 00 do tresci je~t
zupelnirjsze, a1bowiem zaczyna od ogolnych zasad procesu kr~Tml
nalnego, mowi naprz6d w tJtule pierwszJm 0 gatunkaeh kr)'l1'ltnal0
obo11JiqzRaeh S(jdziego przy torbwaeh,
nyeh, potem 0
o pOlVtorzeniu torhw; w tytule drugim dopiero i nast\;lpnych przechodzi rzecz 0 pojedYllczych wyst§pkach.
Przebiegajl1c dzielo Ozechowicza, uderza przedewszystkiem .zllac~
na liczba wycytowanych autorow. Znal niewi:):tpliwie wszystklCh plsarzy znakomitszych prawa karnego; ze szkoly dawniej w10s1£iej cytnje: Bartola, Hipolita de Jl1arsiliis, Balda, Angela Aretina, z nowszyeh J. Clara, }arinaeeiusza, z Holendrow zna. Damhoude~a,
z Niemcow J{oeniga, Berliehiusza, Carpzoviusza. OytuJe nawet dZl~10 jego mniej znane to jest: Deeisiones illustres saxonieas, powoluJe
takze lvfoZlenii C0117mentariu11'l in Constitutiones saxonieas. Z 1£ra-

jowych pisarzy przytacza Lipskiego i ZaZaszo11Jskiego, ostatniego
wtenczas mianowicie, gdy chce przywiese zasady prawa 1£rajowego
kryminalnego.
Zgola dzielo OzedlOwicza pod tym wzglIJdem nosi na sobie kroj
pism kryminalnych z w. XVI i XVII, w ktOrych nau1£a ta zacz§la si§
wzbogacac w pisma wyczerpujl1ce callj, nauk§ dawnej szkoly w1:oskiej.
W roZWii:):zaliin kazdej wiltpliwosci s~ przytoczone obficie rozwini§te
zdania lieznych pisarzy, w kOlleu oznaczona decyzya, ktorej si§
uchwycie nalezy w p1'aktyce. Sposob przedstawienia rzeczy jest 131'0pomimo licznych cytacyi, jedllem sl:owem, dzielo Czeehowicza
przypomina nam w kazdym wzgl§clzie najle13sze dziela 13ostronne, poswi§cone nance 131'aw 1£arnych.
Jeclnak te zalety nie mog~ nas uwolnic od 13rzJtoczenia u10mnosci l}l'acy Ozechowicza. Pierwszi:): w rz§dzie z tych wad jest niezawodnie brak znajomosci Ozechowicza nowszych 13rac okolo prawa
v,'ydanych w eiq,gu wieku XIII. Stan nauki prawa karnego
na poczq,tku juz wieku tego zaczi:):£ si§ zmieniac. Dziela krymiualne
teraz odmiel111~ od dawnej 13ostae. Traeily one na ogroobfitosci materyahl, za to zacz§ly przybierac form§ systeMniej ehodzHo tam 0 rozbi6r licznych w1j;tpliwych
wi§cej 0 wysledzenie ogolnych zasad, podlug ktorych naleza10 oceniac pojedY{lcze reguly. Tym sposobem nauki ogolne, jako
llauka 0 usilowaniu, 0 pomocy, 0 woli bezprawnej, wi§cej teraz
zaprz11tac uwag§ uczonych, jak dawniej. Dzielami IV 11ow1'm
duchu
byly pisma:
Bohmera i wi~le
Wlasnie nie zl1a1 dziel: tych Ozechowicz, dla tego wystawial:
podlug dawl1Jch widokow. Tym atoli sposobem 1'OZszerzal: u nas powag\;l tych pisarzy, ktOrzy we wlasnej ojczyznie coraz wi\;lcej na znaczeniu trade zacz\;lli.
Nast§pnem jeszcze wainiejszem uehybieniem Ozechowicza, niego weale ze wzgl§du na zdolnosci wyzsze 1llnyslowe,
spos6b, w jaki sobie przyswaja1: prace obee. Po pill1em kilkakrotnem przejrzeniu dzie_la Ozechowicza i porownaniu z pismami, kto1'e
przekonalem si§, Ii wiele rozdzial:ow dziela swego co do
slowa wzi1bl: z pism obcych. .Mianowicie tez przepisywal: i wlasciwie tylko tlomaczyl: Zalaszowskiego, cz§sto 11ie przytaczaji:):c nawet
nazwiska jego. I tak rzecz 0 samoh6jstwie, 0 zah6jstwie z umyslu 1).
o kazirodztwie 2), 0 kazirodztwie pobocznych 3), 0 podpaleniu, po-

') p. 135.

2) p. 136.

3) p. 60.
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cz~wszy od stl'. 144, 0 pojedynkach 1) bierze prawie zupelnie z Zalaszowskiego z Opuszczeniem tylko tego, CO mn si~ zdawalo bye zbytecznem. Par~ innych oddzialow dziela wyjmuje z pism kilku obcych. Mi~dzy innemi rzecz 0 kradziezy z poczli;tku excerpowa~.a
z Da111Jwudera 2), reszta z Berlichiusza. Podobnie rzecz 0 m~zoboJ
stwie wzi~ta z poczli;tku z Zalaszowskiego 3), dalej wyczerpni~~a
z Carpzowiusza. Niemniej artykul 0 powtorzeniu tortur doslowme
przelany z Ca,rpzowiusza, mianowicie poczli;WS~y od ~tr. 32.
,
Z takowego surowego pism obcych uzycla wY11l1m~lo w koncu,
iz jl;)zyk Czechowicza jest w wielu miejscach zupelnie n~ fO:'~1;) lacitiskiej mowy uksztalcony. Tak mowi np. 0 dowodach JasmeJszych
nad slonce dzienne, 0 deliberowanym umysle.
.
Z chl;lci tej post~powania wylli;cznie za powagli; obcych, wymkn~lo zapewnie, ze Czechowicz przy kaZelej niema~ waz~iejszej materyi zajmuje si§ wyjasnieniem zasad nstawy krymll1~lne.J Karol~ ~
cesarza, ktora prawd~ mowi~c, w kraju naszym me m~gla mle.c,
a nawet nie powinna byla miec tak wysokiego znaczema, aby H
rozbierae i obszernie przytaczae.
Wreszcie ow duch praktyczny, ktory ozywial Lipskiego, nie daje si§ dostrzedz w Czechowiczu. Chociaz sam byl assesorem :,;~du
chelminskiego, jeszcze i podowczas slynli;cego trafnoscili; wyro.ko:v a nia, jednak zajmowal si~ wi~cej, jak widac z dziela, przy~waJallle~
ogolnych zdan, jak uwazaniem cili;glych p~st~p~w pra~tykl ,sli;doweJ .
Ona bylaby mu zepewne dostarczYIa nie JedneJ uwagl, ktOl'li; prz~
obszernych wiadomosciach, jakie posiadal, i jakich mu zaprzeczyc
niemozna, bylby szcz~Sliwie zalatwil. Tak atoli dzielo jego, por?wnane z potrzebami czasu, w ktorym zyl, ze zmienionymi widokaml na.uki prawa karnego, przybralo pewn~ obumarl1j; postae. Niema w mm
ducha tworczego, niema przej§cia si~ zyciem praktycznem. Jest.o?o
zgola wi~cej przypomnieniem dawniejszych czynnych i zastanawIaJ~cych si§ czasow.
Takie s~ zalety i wady szczegolowe pism, ktore mialem ~amiar dzisiai podci~gll~e pod blizsze zastanowienie. Aby si~ WyWl~
zac z przyj'~tego obowi~zku, winienem jeszcze raz zwrocie oczy na
ogoiny charakter dziel naszych dawnych poswi~conych nauce prawa
kryminalnego.
Wogole Lipski, Zalaszowski, Czechowicz, w pracach swoich musieli zrownae wzorom postronnym i podniesc w tym wzgl§dzie chwa-

p. 148. 2) p. 170. ") p. 67.
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narodu do stopnia pewllego znaczenia naukowego. Formli;, sposobell1 pimnia, gatunkiem uzywanej dyskusyi przy rozstrzyganiu wli;tpliwosci, wreszcie porz~dkiem w ukladzie materyi, podobni s~ do
najlepszych wzorow z w. XVI i XVII. Wi~cej w nic1] przewaza, tak
jak w pisarzach wloskich i niemieckich, pocili;g do roztrz~sania szczegol6w i drohnych pytan praktycznych, jak usilowanie oparcia nauki
na ogolniejszych poj~ciach. Wazne przedmioty, jako to: rzecz 0 bezprawnej woli, 0 usilowaniu, 0 dokonaniu, 0 pOll1Ocy, 0 sterowaniu
kary, 'wlasnie to, co stanowi dzisiaj ogoln~ cz~se nauki prawa karnego, s~ VI' pismach tych zaniedbane. J eszcze w materyi 0 zabojstwach zwykle pozwalali sobie pisarze dawniejsi na kwestye te cokolwiek uwagi zwracae. Wynikalo wszakze st~d, ie wszystko co
przy okolicZllosci tej powiedzieli, nosilo na sobie pi§tno jednostronnosci. Jesli atoli pisarze postrollni nie mog~ pod tym wzgl~dem
zasluzye na pochwal~, nasi pisarze zasluguh niew~tpliwie na nagag~; kwestyall1i albowiem temi wIasciwie wcale si§ nie zajmujli;.
W wieku, w ktorym duch praktyczny przewazal wzniesienie si~ do
ogolnych filozoficznych pojt;)e, prawda, spostrzezenia podobnego gatunku pie mogly si~ ustalie. Alec przynajmniej choe w cZl;)sci umysly powiuny by1:y zaj~e. Oto jeden wazny punkt porownania pism
naszych kryminalnych w stosunku do prac postronnych.
J esli w tym wzgl§dzie dziela narodowe ust~pujli; w znaczeniu
postronnym, posiadaj~ pod drugim wzgl~dem stanowczli; zalet§. Zalet~ t~ nazwalbym wlasciwli; nam narodowli;, polega ona na tem, iz
przyswajajli;c sobie pisma i prace obce i wznosz~c si~ na rOwni ze
stanem nauk u obcych, umiemy zachowae poszanowanie dla praw
krajowych.We Wloszech, w Niemczech prawa narodowe ulegaly
i ci~gle ulegajli; pod ci~zarem widokow starozytnych i obcych, nie
mog~ sil;) z tego powodu wyzwolie i obj~e wylli;czne panowanie nad
zyciem spolecz611skiem. Przeciwl1ie u nas, jak si~ pokazuje z dziela mianowicie Lipskiego i Zalaszowskiego, wywody z praw zagranicznych nie mialy ublizae powadze praktyki krajowej i swi~tosci
ustaw narodowych. Tak obok uszanowania dla prac krajowych, umiano sobie zjednae i zapewniac skarby obcego wydoskonalenia i podnosie si~ do rownowagi z uksztalceniem europejskiem. Objawia sit;)
w tem wszystkiem pewien duch lagodny, lq,czli;cy i spajaj~cy. Umiejmy w Bobie zdolnose t~ szanowae, ona nam zapewnie moze gl§bsze,
wszechstronniejsze uksztalcenie. Przed oczyma naszemi stoj~ nagromadzone obcej nauki roznorodne skarby, takowe przyswoic i przerobie w jednli; masl;) uksztalcenia ogolnego zadaniem bye naszem poWill110.
Swietnose narodowych przykladow moze wiae przeswiadcze-
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nie 0 zdoll1osci i zachl)cic do prac nam wlasciwych, naszym potrzeborn odpowiadaj1j;cych.
Pozniejsze koleje nauki prawa kryminalnego byly zupelnie podobne do dawniejszych jej losow. Za przeksztalceniem nank prawa
karnego we Wloszech, we Francyi i Niemczech, szybko swiatlo nowych prac udzielilo sil) krajowi l1aszemu i pobudzilo do usilowall
podobl1ych zagral1icznym. Pomijam wszakze blizsze zastanowienie
sil) nad tym przedmiotem, moze w innym czasie powiedzie si§ sk1'eslie historYI) prawa krymil1alnego i nauki praw karnych w Polsce.
VV owczas zebrane tu spostrzezenia uogolnionemi zostan1j;.

II.

Prace odnosz€lce si~ do prawodawstw
Zachodniej Europy.

o formulach sirmondzkich 1),
(1863).

Znamienity autor Historyi prawa francuskiego, zmar.J:y dzisiaj
Laferriere, bardzo wlasciwie zwr6cil uwaglj na wainosc dawnych fo1'mu.J: pod wzgliddem histol'ycznym. Bez w~tpienia stanowil), one jeden
z najwainiejszych materyal6w, za pomocl), ktorych wyjasnic moiemy
stan prawa w r6inych cZidsciach Francyi, w czasach, z ktol'ych nie
posiadamy innych, a przynajmniej bardzo mal~ liczblj pomnik6w histol'ycznych. Dot~d jednakie materyal ten nie jest jeszcze tak, jakby iyczyc sobie naleialo, krytycznie opracowany. Edycye formul
nie opisujll: manuskryptow, z ktorych wziidte zostaly, ani pod wzglljdem ukladu zawartych w 11ich pomnikow, ani wreszcie pod wzgliddem cech charakterystycznych, kt6reby naprowadzic mogly na wyjasnienie miejscowosci, dla kto1'ej uiytku pl'aktycznego sporz~dzony
byl l11anuskrypt. 1'Yl11czasel11, te wlasnie tylko okolicZIlosci wyjasnic
s~ zdoine wzgliddn~ historyczn~ wartosc samych forl11ul i nadac im
stosowne znaczenie w dalszych badaniach historycznych.
Jak dalece twierdzenie nasze jest usprawiedliwione, polmi~ nastidPuj~ce uwagi nad zbiorem t. zw. formul Sirmonda.
N abywszy w roku zeszlym dla biblioteki publicznej w Warszawie znany manuskrypt klaromontallski brewiarza Alaryka, kt6ry w 0statnich czasach z biblioteki Meermana przeszedl byl, do zbioru
ksif1g zmarlego profesora Kellera, i rozpatrujl),c manusluypt ten bliiej, aby z czasel11 podac dokladny jego opis swiatu uczonemu, mi\)-
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Biblioteka Warszawska, r. 1863, t. TIl, stl'. 416.
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dzy innemi, zwrocHem szczegolniejszq, uwag§ na t§ cz§sc onego, horq, obejmuje w sobie zbior powyzej powofanych formul sirmondzkich.
Przy pierwszem porownaniu mannskryptn z Kancianim i Walterem pokazalo si§, ze zbior formul w nim zamieszczony, jest co do
tozsamosci i ilosci formul, ten sam zupelnie, ktory reprodukujq, 'poworane edycye.

bie nader ciekawy zbio1' formul znanych pod nazwiskiem Markulfa.
N azywam go dlatego ciekawym, ze po znanej przedmowie miesci
w sobie 117 formul, bez podzialu ich na ksif;)gi, tak jak to w zwyczajnych zbiorach Markulfa ma miejsce, a w liczbie tej na samem
czele znowu tylko owe 33 pierwsze formuly sirmondzkie.
Fakt ten dowodzi, ze w czaflie, w ktorym Markulf zbi6r swoj
sporzl);dzal, istnialo tylko 33 pierwszych formul sirmondzkich, gdyz,
jesliby byla znajdowala si§ w zbiorach reszta tychze formul, bezwq,tpienia nie bylby jej pominq,l. Pytanie tylko powstacby moglo,
czy w istocie manuskrypt pod N° 2123 przedstawia zbior Markulfa.
Nie mia,lem dosyc czasu blizej sif;) z nim zapoznae, sl);dzf;) jednak,
ze to bye wlasnie moze zbior oryginalny Markulfa, albo przynajmniej n~jwi§cej zblizony do zbioru oryginalnego, podzial bowiem na
dwie ksif;)gi zbioru Markulfa moze bye dopiero dzielem pozniejszych
kompilatorow 1).
J akkol wiek si© rzeczy maj q" dla naszego celu to stanowcze, ze
33 pierwsze fonnuly wystf;)pujq, w tym zbiorze, ktory bez wlltpienia
jest pozniejszym od poprzedzaj1J,cego i razem tworzfj: osobnq, grup§;
musialy wi§c i w oryginale, z ktorego wzif;)t.e zostaly, stanowie oddzieluq, calose.
Tym sposobem pI'zybywa nowy wazny dowod przekonywajq,cy,
ze pierwsze 33 formuly zbioru Sirmonda stanowil); jego cz§se, jesli
nie pierwotnq" to przynajmniej dawniejszq,.
Alisci nie dosye na tem. Zdaniem mojem, pierwiastkowy zbior
formul sirmolldzkich obejmowal tylko 29 formul i to bez dodatkn
do ostatniej formuly, ktory w malluskryptach i w edycyach napotykamy. Slad niewE1tpliwy, ze poczq,tkowo caly zbior kOllCZyl sif;) na
wyrazach: et bonornm virorlIm roborandum elecreJ!l)i, zachowal manuskrypt bilioteki cesarskiej, pod N° 4409, ktory po wyrazach powyzej przytoczonych miesci slowo: finit.
Ze w kazdym razie wszystko to, co umieszczol1e w formule
pod napisem: et si de h0111icidio accusatio processerit, nie tworzy
cz§sci oryginalnej formuly, nie podpada najmniejszej wi1;tpliwosci;
jest to dodatek pozniejszy, obejmujl);cy w sobie proste objasnienie,
prosto glossf;).

Formuly stoj q, w manuskrypcie pod napisem: intipiunt capituZa,
bezposrednio za prawem salickiem, a mianowicie po znanym epilogu prawa salickiego, zaczynajl);cego si§ od slow: guem vero rex Erancorum. Pierwsza formula w zbiorze rna napis: donatio eecZesiae,
ostatnia de causis commendatis. Formuly sl); nUll1erowane, num!')r
jeden jest dwa tazy powtorzony, wszystkich zatem formul jest tyle
rzeczywiscie, He w wydaniu Waltera, t. j. czterdziesci szese.
Poczq,tkowym zamiarem moim bylo wydac na uowo formuly
sinnondzkie podlug manuskryptu warszawskiego. Im wi§cej jednak
wczytywalem si§ w ich trese, im dokladniej porownywalem poczq,tkowe formuly z umieszczonemi ku kOllcowi, tem wif;)cej zys~iwalem
przekonanie, ze to zbior nie jednolity, ze odnosi si§ do roznych
czasow, ze mianowicie poczq,tek jest dawniejszy, a koniec pozl1iejszy.
Aby zagadk§ tf;) rozwiq,zae, uwazalem za potrzebne obejrzee inne mannskrypta, w ktorych formuly sirmondzkie znajdujl); sif;). Mianowicie tez chodzilo mi 0 zobaczenie manuskryptu N0 4409 Biblioteki cesarskiej paryskiej, ktoryl), jak dowiedzialem si§ z przedmowy
PardessUfl do wydallia prawa salickiego, l11a tylko obejmowac w sobie pierwsze 33 formuiy sirmondzkie. Zamiar ten w cZf;)sci dopI'owadzilem do skutku, bf;)dq,c ku kOllcowi rokn zeszlego dlli kilka
w Paryzu. Pokazano mi w6wczas d wa l11ianowicie manuskrypta,
w ktorych znalazly sif;) nasze formuly, jeden pod N0 4409, powyzej
wzmiankowany, i drugi pod N° 2123. Jak widz§ z wydania de Rozi81'e, znajdujl); si§ w Bibliotece cesarskiej jeszcze dwa inne manu~
skrypta, obejmujl);ce w sobie formuly sirmondzkie, ale tych nie oglq,dalem. Przy obejrzeniu manuskryptu pirrwszego w istocie pokaza10 sif;), ze on obejmuje w sobie tylko 33 pierwsze formuly edycyi
Waltera.
Okolicznosc to uader wazna. i 1110glaby sama juz przez si§
dostatecznie poprzee powzi§te domniemanie 0 nie jednoczesnem powstaniu calego zbioru formul sirmondzkich, chociaz moznaby takze
powiedziec, za to proste uchybienie kopisty, ktory zaniedbal wypisac wszystkie formuly, tak, jak stae musialy w oryginale. W szakZe,
ze tak nie jest, przekonywa manuskrypt drugi. Obejmuje on w sol)

Obecnie Bibtioteka Narodo1va (przyp. wyd.).

1) IVprawdzie w przedmuwie Markulfa nastr'lczona jest mysl do podzialu na
dwie ksi'lgi, tam gdzie m6wi 0 interesach, kt6re zalatwiaj'l si'l in peZatio lub i11 pago,
obok tego jednak wyraznie powiada, ze w zbiorze swoim pomieszcza formuly, H6re przez
innych poprzednio nlozone zostaly i takie, ktore sam ulozyl (ex se%su proprio cogitavi),
wlasnie zas wz6r, pomieszczony w N° 2123, zaczyna si'l od formul ulozonych przez popoprzednik6w.
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Opie1'aj~c sil:) na tych danych, utrzymuj I:) , IZ zbio1' formul sirmOlldzkich, tak, jak go dzisiaj przedstawiaj~ edycye, sklada sil:)
z tych cZl:)sci: pierwsza, llajdawniejsza, obejwala tylko formul 29 1);
druga, pozniejsza, ale w kaZdym razie uprzedzaj~ca zbi61' Markillfa
obejmowala w sobie formul cztery, to jest od formuly 39 do 33 inclusive, a trzecia ostatnia formul 13.
Ze to nie proste tylko domniemanie, oparte na kombinacyach
wypiywaj~cych z oznak zewnl:)trznych manuskryptow, przekonywa
gnmtowniejsze zastanowienie sil:) nad samemi fOrlnulami, wchodzl!:cemi w sklad tych roznych cZl:)sci.
Porownywajl!:c pierwsze 29 formul z pozniej dodanemi czterema, tak co do uzytego w nich jl:)zyka, jako tez co dD t1'esci, wyraznie pokazuje si<;,), ze pierwsze uldadane byly pod wplywem innych
pojl:)c, drugie zas w obliczu zmienionego juz spoleczenstwa. W pierwszych fOrlnulach jl:)zyk jest czystszy i pOI}rawniejszy, a stosunki,
ktol'e w nich napotykamy, malujl!: jasno spolecz811stwo gallo-rzymsIde, ktore nie zetknl:)lo sil:) jeszcze ze swiatem barba1'zynskim
i w ktorym panujl!: wyll!:cznie tylko pojl:)cia rzymskie obok miejsco·
wych dawnych ustanowiell galicijkich. Przeciwnie, cztery formuly pozniej dodane, wprowadzajl!: nas widocznie w sPOreCZ811stwo, w ktorem
panowanie nalezy do Frankow i w ktorem prawo salickie i poll!:czone z 11iem urz~dzenia juz w caIej swej mocy istniejf!:. Dowodem na
to cary porzf!:dek sf!:dowy, ktory w formulach tych napotykamy. Rownie dobitnie ten sam charakter na sobie noszf!: ostatnie tl'zynascie
formul.
Zastan6wmy sil:) obecnie nad miejscowoscif!:, do ktorej fonnuly
sirmondzkie naleil! i llad epokl!:. w ktorej powstaly. J ak sil:) zdaje,
miejscowose icll mozna oznaczyc ze wszelkfl, pewnoscif!:. Wspomina
sil) w nich trzy razy Turonum civitas (c. 3, 28 i 29), to jest miasto
Tours. Widocznie wil:)c kompilator pierwszej cZl:)sci zbioru formul
mieszkal w Tours i ukladal formuly dla uzytku prowincyi turollskiej,
w ktorej, jak wiadol11o, lex romana, obowif!:zywala. N adto w fo1'muIe pierwszej, obejmuj~cej w Bobie wzo1' darowizny na rzecz kosciola,
mowi sil:) 0 bazylice, w ktorej cialo sw. Marcina spoczywa; jest to
wlasnie owe znakomite Monasterium majur (1t,1arl1~outiel~) w Tours,
tyle slawne w historyi politycznej i koscielnej merowingskiej i fran-

konskiej. W zbiorze formal Markulfa zniknl:)ly te cytacye miasta
Tours i bazyliki sw. Marcina, dlatego ze Markulf, jako iyjf!:cy w innej miejsco\~osci, nie uwazal za stosowne cytacye ~e repro~ukowa~;
Niemniej stanowczy dowod posiadamy na to, ze 1 ostatma czl:)sc
zbioru formul sinnolldzkich scil!ga sil:) do Turonii. Dostarcza go
nam manuskrypt biblioteki warszawskiej powyzej powolany. Nietylko zachowan~ w nim w formu1ach cytacye Tours i bazyliki sw. Marcina, ktore, jak dopiero co wspomnielismy, opuszczone w zbiOl:ze
IYIarkulfaiako przeznaczonym dla innej miejscowosci, ale nadto Je~zcze pO~llieszczony w nim na samym kOI1CU ,;zo1', tak ~wa:l~j epistola formata, w ktorej cytujq, sil:) J ozef, arcyblsk~p t~ron~k: 1 Fredegirius, opat bazyliki sw. IYIarcina. Z czego plYllle lllemmeJ .zupelne przekonanie, ie caly zbior praw i formul w manuskrypc16 tym
zamieszczonych, odnosi sil:) do Turonii. Niemniej i to waina okoliCZllOSC, st\~ierdzaj~ca domniemanie nasze co do miejscowosci, do
ktorej nalezf!: formuly sirmondzkie, ze mi<;,)dzy dyplomatami zach?w~
nemi w Bibliotece cesa1'skiej w kollekcyi Dupuy, a odnoszf!:ceml SII:)
do kosciola sw. Marcina, znajduh sil:) dyplomata, ulozone na wzor
formal sirmondzkich (n. p. Tom 828, str. 85). Takie zreszt~ jest
zdanie co do miejscowosci formul sirmondzkich Bignona i pozniej-

') Gdybysmy wi'lcej mieli bardziej starozytnych n,kopis6w formul, alba przynajmniej gdybysmy mieJi wiE,;cej krytycznie obrobion!t edycy~ formul, nie w!ttpi'1, iz
formula 27 i koniec furmuly 28 przedstawilyby jeszcze materyal do daJszych
wniosk6w i okazalyby si'1 takze p6iniejszemi wstawkami.

szych pisarzy.
Co do czasu, w ktorym caly zbior powstawal, rzecz tak sil:)
przedstawia.
,
Pierwsza czesc formul niewfl,tpliwie odnosi sil:) do czasu, w ktorym w Tours sto~unki prawne mi<;,)dzy mieszkallcami urzl!:dzono podlug lex romana. Na nif!: wyraznie powolujf!: sil:) fOl'muly 2.0' ~2,
24. 35 29. Przy blizszem rozpatrzeniu tych formul pokazuH Sll:),
ze'uld~dajf!:cy je mia! na widoku nie tyle sam tekst kodeksu Teodozyusza, tak, jak jest umieszczony w brewiarzu, jak raczej spon-;~
dzon~ do niego przez kompilatorow gockich interpretacYI:)·
W czasach, w ktorych powstala cZI:)SC pierwsza fOl'mul, utrzysil:) jeszcze w Tours w calej swej sile rzymskie, mUl~icypal
ne urzi1:dzenie, to jest curia weaz ze swoimi honorati cives I z defel1sor'em civitatis, jako to pokazuje formula druga i trzecia, gdzie
mowa de gestis lmmicipalibus. Toz same potwierdza formula
gdzie ZllOWU wspomina sil:) forum pt1.blicuwf, curia publica,. defensor civitatis. Bye nawet moze, i to wielce podobne do prawdy,
ze formula trzecia ulozona byla w czasach przed opallowaniem Tours
przez Gotow, gdyz slowa, od ktorych formula ta w wydalliach zaczyna sil:): anno illo regl1ante Rege iUo, su!J die ilIa, nie znajdujl!:
sil:) ani w manuskl'ypcie Biblioteki paryskiej pod N° 4409, ani nawet
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w manuskrypcie Biblioteki warszawskiej. POCZ'1tek ten zdaje sifg dopiero pochodzic z redakcyi Markulfa.
Na tych opieraj'1c sifg faktach, s1j;dzfg, iz niektore formuly pierwszej cZ(;lsci zbioru nalez'1 jeszcze do epoki gallo-rzymskiej, a przynajmniej w ukladzie swoim zaehowaly pamifgc tej epoki; iune zas
bezposrednio odnosz1j; sifg do ezasu, w ktorym kodeks Alaryka ogloszony zostal, t. j. do roku 506 i do epoki lliezbyt dlngiej, w ktorej
Tours pozostawaio jeszcze pod wladz1j; Gotow.
Nie zaprzeczamy, ze niekt6re z pomieszczonych w pierwszej
cZfgsci formul mogly byly powstac i trochfg pozlliej, bo chociaz usta10 panowanie Gotow nad Turoni~, zachowala jednak lex romana
i IV pozniejszych czasach moe obowi1j;zuj1j;c1j; w tym kraju, jako praViTO obowiazuj'lce calf!, davl'l11j; populac}'1j; rzymsk1j;. Ozego elowod,
chocby zadnego innego nie bylo, juz w tem lezy, ze w zbiorach
pyaw ella cZfgsci tej Francyi, sporz1j;dzonych pod panowaniem FrankOw, jaki to zbior znajdujemy w manuskrypcie N° 4409 Biblioteki
paryskiej, a mianowicie w manHskrypcie Biblioteki warszawskiej, stoi
zawsze na czele kodeks Alaryka, a za nim dopiero prawo salickie,
jako prawo narodu panuj1j;cego i w tych stronach stale osiedlonego.
Ozy wspomniane w formule 28 napady nieprzyjaciol odnoszf!,
si(;l do woj en mifgdzy Ohilperykiem, luolem N eustryi a Sigebertem,
krolcm Austrazyi, w latach 567
573 i 575, jak p. de Roziere
Vi' swem nowem wyclaniu formul twierdzi, coby mowila za pozniejszem powstanienl pierwszej cZ(;lsci zbioru formul, a przynajmniej formu}y
nie uwaiam za twierdzenie, nie ulegajllce zaprzeczelliu,
bo byc moze, ze autor formuly mial na wzglfgdzie pocz1j;tkowy napad Frankow na owe strony przed ostateeznem zawl'adni(;lciem onemi, a moze tez wyraz hostis, bral Vi' zupeinie innem znaczeniu.
1'y1e, ze pierwsza cz~sc formul w calym prawie ukladzie 8woim,
w ktorym powiewa dnch rzymski i jasno maluje sifg istota spoleczenstwa gallo-rzymskiego, ulozona w czasach, w ktorych dnch ten w calej jeszcze zupelnosci ogarnial spoleczenstwo. Stan tald rzeczy nie
magi wiele co dalej sifggac Had d1va pienvsze dziesiqfki wieku VI,
choc dopuscic moina, ze ukladacze formul mogli i pozniej trzymac
si\.) dawllych wzo1'ow.
Nie wiele zapewne pozniejsze sq, cztery nast©Plle formuly tworZf!,ce, jak powiedzielismy, drugf!, CZfgSC skladow~ naszego zbioru;
pochodzf!, przeciez juz z czasow, w ktorych w Tours zaprowadzone
zostaly formy sllelownictwa nowego Frankow. Ze te mial'o miejsce,
przekonywajl1; nas 0 tem 1iczne opowiadanie Grzegorza z Tours.

W kaidym 1'azie obie te cZ(;lsci formul sirmondzkich W tym
skladzie, W Jakim nam je przedstawiajl1; rfgkopisy dzis znane, odlliesc
mozna przynajmniej do w. VI bo znalazly sifg w polowie w. VII,
pomieszczone IV z bio1'ze formul Markulfa.
Kiedy powstala trzecia cZ(;lSC formul sirmondzkich, trudniej
oznaczyc, tyle tylko pewno, opieraj~c sifg na manuskrypcie warszawskim, iz trzecia ta cZ(;lSC w calym swoim komplecie istniala i dol1j;czon1j; byla do pierwszych dwoch cZfgsci przed kOllcem w. VIII. Dowod lIa to stanowi owa epistoZa formata, ktora sifg w rfgkopisie
warszawskim znajduje, a ktorej utwo1'zenie odniesc nalezy, do pierwszych lat wieku X, gdyz J6zef byl arcybisknpem Tours do r. 815,
a Fredegirius wst1j;pil na opactwo po Alkoinie, najdalej OkOfO 1'0ku 807.
Oznaczywszy tym sposobem miejscowosc, w ktorej powstaly
formnly sirmondzkie i dla ktorej uzytku i nadal przechowywalle bya nast©pnie i czas, w ktorym pojeclYllcze cZfgsci calego zbioru
, przekonany jestem, ii pOSUlllj,C moina 0 wiele badanie
nad sposobem, w jaki stosowane byly do praktyki w Turenii naprzocl zasaely kodeksn Alaryka, nastfgpnie zas przepisy i poprawa salickiego. Zdaje mi si(;l, ze do tego wyborny materyal
f01'111u1y sirmolldzkie. Bfgdzie to stanowilo p1'zedmiot
pracy, ktora ukaze si© wraz z now~ edycYi); formul sirmonUh'U\oJ,l. jak tylko
znajd\? sposobn08c porownania kilku jeszcze manuTymczasowo chcialem tylko uwag§ zwrocic na potrileb©
zebrania
wiadomosci nad te, ktore posiadamy do
historyi powstania roznych zbiorow fo1'mu1.
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PRAiO BURGUNDZKIE,
historya jego powstania i oCBnieniB nowBj jBgO edycyi i),
(1865).

Prawo burgundzkie bylo i dawniej i za dni naszych kilkakrotnie wydane, rowniei i histol'ya powstania onego i stopniowego wyksztalcenia byla przedmiotem nie malej liczby ba,dan, dawniejszych
i nowszych; wszakie trudnosc przedmiotu nie dozwalala dotl'!;d dojs6
do pewnych i zaspakajajl'!;cych wnioskow. Nie ma w tem tak dalece
nic dziwnego, gdy zwaiymy, ie za jedyny materyal do wykonania
podobnej pracy, sluiy prawie wyll'!;cznie sam tekst prawa: po za nim
posiadamy tylko jednl'!; wainl'!; wiadomos6 0 pracach prawodawczych
Gundobada, krola burgundzkiego, w dziejach Grzegorza z Tours,
o kt6rej p6zniej bliiej wspomnimy.
Pierwsze wydanie prawa Burgund6w wyszlo w drugiej polowie

') Warszawa, w drukarni Gazety Polskiej. 1865. 16 0 st. II, 58. ,\V przedmowie, oznaczonej «W VlTarszawie 7-go lutego 1865 1'.» m6wi autor: «Zajmuj,\e sit{ odda\yna zhieraniem zasob6w do dziej6w prawodawstw narod6w zachodnich, mifldzy
licznemi studyami przygotowawczel1li wypadalo poswi~cic chwil kilka na zhadanie historyi pov,stania prawa Burguud6w, jednego z najciekawszych pomnik6w prall'odawczych, tak zwanych narod6w harharzynskich. Praca byla ukonczon,\, gdy tymczasem zjawilo si~ w :I\iemczech nowe wydanie Kodeksu Burgundzkiego, sporz,\dzone
przez p. Blmllego, profesora uniwersytetu w Bonn, dla znakomitego Zbioru historycznych pomnik6w germanskich, wydawanego przez p. Pertza, dyrektora bidlioteki kT6lewskiej w Berlinie. OkolicznoS6 ta stala
powodem, iz nalezalo przygotowan,\
prac~ podda6 nowemu starannemu rozbiorowi ella por6wnania z rezultatami osi,\gni,(temi przez wydanie p. Blumego. Mnostwo nieznanych dot,\d szczegolow, na ktore
wypadalo zwrocie uwag,(, sktonilo nas do oalkowitego przerobienia i uzupelnienia po-

XVI-go wieku staraniem Du Till eta, znakolllitego badacza dziej6w
francuskich 1). Wydanie to zwraca przedewszystkiem na siebie
u wag\;] naszl'!; nietylko dlatego, ze sluzylo p6zniej sZylll edycyom za
podstaw\;], ale i z tego powodu, ie wi\;]ksza cz§s6 domys16w dotychczasowych co do sposobu, w jakim prawo burgundzkie przeksztalca10 si\:1, oparti), zostala lla formie, w jakiej tekst prawa w wydaniu
telll wyst§puj e.
Poszukiwania llowsze pokazaly, ze Du Tillet do wydania swego uiyl r§kopisu Aleksandra Petawiusza (Petaux), kt6ry obecnie
ozdabia bibliotek~ watykallsk[j; z daru kr610wej szwedzkiej Krystyny.
R§kopis ten przedstawia prawo Burgnnd6w w nast§Pujll:cej postaci: na czele prawa stoi index mieszczl'!;cy W sobie 88 liczbowanych tytu16w, potem linia pusta, a za nill: 19 napis6w nienumerowanych; w salllylll tekscie podobnie idl'!; naprz6d tytuly numerowane,
dalej tytuly nieopatrzone llumerami, nareszcie bez napisu i bez porZi);dkowej liczby postanowienia wydane w Ambaryaku (Amberieux) 2).
Du Tillet, majll:c taki lllanuskrypt przed sobi);, nie wahal si\:1 utworzy6 Z pierwszych 88 tytu16w tekst g16wnego prawa, a z 19 tytulow
nienumerowanych i tym sposobem wyr6znionych od g16wnego tekstu,
uformowa6 pierwszy dodatek (additalllentum), postanowienia zas ogloszone w Ambaryaku pomiesci6 w drugilll dodatku. Pl'OCZ tego z innego r\;]kopisu do tekstu glownego doda} tytul 89-ty (de reis corripiendis), a w pierwszym dodatku tytul 2-gi (de ani111alibns damnnm
inferentibns).
Tak powstal tekst Du Tilleta, w kt6rym prawo gl6wne sklada
siE;) z 89 tytu16w, a dodatek pierwszy z dwudziestu ust\?p6w, takie
nazwanych tytulami.
przeiiniego wywodu. Powstalo tym sposobem obeene pismo. Ostrzegal1lY, iz idzie
tutaj wyls.cznie 0 skreslenie ohrazll wyjasniaj,\eego sa111,\ tylko history'l tworzenia
kodeksu hurgllndzkiego i kolei, Jakim on ulegl w nast'lpstwie ezasu, az do upadku
dawnego panstwa Burgundow. JeSli przy badaniaoh tyoh wypadalo niekiedy dotkn,\c
objasnienia 1'ozwojn samyoh zasad prawa, \v sklad jego wehodz,\oyoh, to przeeiez wyklad onyoh historyozny kompletny, nie stanowil zadania oheonej praoy. Vozynionem
to zostanie w innem mlejsou. Kto oswojony jest z natur,\ badall tego rodzaju, wie
dobrze, jak dalece l1lusz,\ one bye szczeg610we i drobiazgowe; oZElsto, bez wniknl'(cia
w najmniejsze drobnostki, osi,\gni~cie glownych wypadkow jest niepodobnel1l. Cala
niemal ioh zasluga polega na krytycznem, skrupulatnem rozstrz,\snieniu i ocenieniu
r~kopisow, edyeyi i tekst6w.»
1) Aurei veHerandaeque antiquitatis libelli. Paryz, 1575.
2) Jest to miejsce po1ozone na dzisiejszej drodze zelaznej l1liEldzy Lyonem
a Genew,\.
Pisma Romualda Hubego.
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Do tego dodac nalezy, iz w manuskrypcie watykanskim na czeIe samego prawa miesci si§ krotka przedmowa, przypisana krolowi
Gundobadowi, za niq, formula publikacyi prawa w Lyonie, w drugim
roku panowania tegoz samego Gundobada, nareszcie rodzaj drugiej
obszerniejszej przedmowy albo raczej wst§Iw, obejmuj~cego w sobie
rozporzq,dzenia organiczne, podpisane przez trzydziestu kilku hrabioVl' (comites). Dopiero po tej drugiej przedmowie wyst§puje tyiul
pierwszy prawa, a za nim nast§pne.
Ponieviai wypadnie nam cz§sto powolywac si§ Ita pierwsz11
przedmow§ Gundobada i na formul§ publikacyjn11 prawa, przeto pomieszczamy je tutaj w calosci.
Tekst przedmowy jest:
Oum de parentum, nostrisque constitutionibus, pro quiete et
utilitate populi nostri impensius cogitaremus, quid potissimum, de singulis causis et titulis honestati, disciplinae, rationi et justitiae conveniret, coram positis optimatibus nostris universa pensavimus: et tam nostril" quam eorum sententia, mansuris in aevum legibus sumpsimus statuta perscribi.
Formula zas publikacyi brzmi, jak nast§puje:
In Dei Nomine anna secundo regni Domini Nostri Gloriosis simi Gundobadi Regis, libel' constitutionum de praeteritis
et praesentibus atque in perpetuum conservandis legibus,
editus sub die IV kal. April. Lugdulli.
Przypomniec wszakie zaraz w tern miejscu nalezy, ze jui trzeci z kolei wydawca Prawa burgundzkiego Lindenbrog zauwazyl, iz
w innych manuskryptach w formule publikacyjuej zamiast nazwiska
Gundobada, pomieszczone nazwisko syna jego Zygmunta 1).
Z pomi§dzy pisarzy, ktorzy zajmowali si§ zbadaniem historyi
powstania prawa burgundzkiego, w pierwszem miejscu wspominamy
uczonego francuskiego Benedyktyna Dom Planchet, ktory w historyi
swojej Burgundyi, poswi§cil przedmiotowi temu osobny dodatek do
tomu pierwszego 2). Podlug zdania jego, Gundobad jest tworclj;
dwoch zbiorowprawa burgundzkiego. Pierwszy zagin11l. Drugi, ktory przedstawiaj~ druki, jest ten sam, 0 ktorym wspomina Grzegorz

z Tours, a ktory zawiera prawa lagodniejsze, maj11ce na celu zjednanie so bie populacyi rzymskiej. Lecz i ten zbior znany nam tylko
w tej postaci, w jakiego pozniej oglosH Zygmunt w dnigim roku
panowania.
Twierdzenie swoje opiera Dom Planchet na tem, ze w wydaniu Lindenborga formula publikacyi jest przyznan~ nie Gundobadowi, ale Zygmnntowi, i ze rok drugi pal1owania, 0 ktorym wspomil1a,
nie moze si§ sci11gac do panowania GUlldobada, bo bylby w sprzeczllosci z podaniem Grzegorza z Tours, odnosz11cego powstanie redakcyi lagoJniejszych praw do r. 503, ktory to rok nie byl rokiem drugim, ale trzydziestym panowania Gundobada.
Zgadzamy si§ w zupelnosci z tym wywodem. Fakty, ktore
przedstawimy, przekonaj11 nas, ze zgOdllY jest z istotllem polozeniem
rzeczy. Ostrzedz tylko winnismy, iz, pochwalaj11c wogole zdanie Dom
Plancheta, odrzucamy j ednak mniemal1ie jego, jakoby i pierwsza
przedmowa, ktor11 powyzej podalismy, przyzl1an~ bye winna Zygmunto wi, jest ona bowiem niezaprzeczenie dzielem Gundobada.
Z kolei czasu przechodzimy do zdania Kancianiego, znakol11itego wydawcy i komentatora praw Iudow barbarzYllskich z konca wieku przeszlego.
I on twierdzi, iz Prawo burgundzkie w formie, w jakiej je
przedstawiaj11 wydania, jest dzielem GUlldobada, lecz ze Zygmunt
przejrzal je, uzupelnil i na nowo wydal. Do redakcyi Gundobada
rna l1alezec pierwsza krotsza przedmowa, nosz~ca na czele jego nazwisko, do drugiej ma si§ stosowac przedmowa obszerniejsza, podpisana przez hrabiow. Co do dodatkow, 0 ktorych dom Planchet nic
nie wspomllial, Kanciani l11niema, iz pierwszy jest utwol'em Zygmunta, a drugi brata jego Godemara, ostatniego krola Burgul1dyi.
Zdanie Kancianiego 0 autorstwie dodatkow, jakkolwiek niczem
nie byIo poparte, znalazlo jednak w czasach pozniejszych wielki
rozglos.
Za dui naszych zwrocil znowu uwag§ na history§ prawa burgundzkiego Savigny w znakomitel11 swem dziele, poswi§conem histoprawa rzymskiego w srednich wiekach 1), wlasciwie jednak powtorzyl on tylko zdanie Kancianiego. Podlug wywodu Savigny'ego
autorem wi§kszej liczby postanowiell zawartych w Zbiorze praw burgundzkich jest Gundobad, Zygmunt zas prac§ ojca wzbogacil nowemi postanowieniami i w roku drugim panowania swego (517) oglosic polecit Zgodnosc ta opinii idzie tak daleko, iz Savigny nie roz-

1) Ze znanych 1''1kopis6w szeso ma w tem miejscu nazwisko Gundobada,
a szesc nazwisko Zygmunta.
2) Hisloire generaZe et parficuZiere de Bour/[O/[l1e. Dijol1. 1'739, T. I. Disser.
premo Sur les Rois de l'al1ciel1 Royau11te de Bourgo/[11e et sur le Rectieil que 1'011
a des a11ciem1es Lois des BOliY/[ui/[11011S. p. 449-463.

')

GesclticMe des Rumischen Rechts im MitfeZalter. T. II, p. 1- 9.
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strzygajlj;c stanowczo pytania wzgl§dnie dodatkow, zgadza si§ na to,
ze moglj; pochodzie albo od Zygmunta, albo od Godemara.
Wi§cej niezawisle zdanie od poprzednikow swoich wynurzyl
zmady juz dzisiaj profesor uniwersytetu wroclawskiego Gaupp. Nie
poprzestaj~c na szczuplym zakresie faktow, ktory dot~d uzyty by:!:
do wyt16maczenia powstania historyi prawa burgundzkiego, pierwszy
zwrocil uwag§ na nowy, dot~d niedostrzezony szczeg61, dowodz~cy,
ze przedmowa druga musi bye wczesniejsz~ niz ostatnia publikacya
prawa, gdyz tytul 81 powoluje si§ na ni~ i uchyla l1iektore jej postanowienia. Sk~d widoczne plynie przekonanie, ie nie moze bye
przypisywan~ Zygmuntowi, lecz musi bye jeszcze dzielem Gundobada. Slusznie takze spostrzega Gaupp, ze to nie przedmowa, ale
oddzielna konstytucya. W dalszem rozwini§ciu swych badml zwraca uwag§ na niew~tpliwe istnienie w Zbiorze praw burgundzkich pojedyitczych postanowieit, nprzedzaj~cych panowanie Gundobada i twierdzi, ze w tej fo1'mie, w jakiej go posiadamy, jest zlozony z dwoch
cz§sci, z ktorych dawniejsza miesci w sobie 41 piel'wszych tytulow
za wybj,czeniem jednak tytulu pierwszego, nalez~cego do pozniejszej
redakcyi, a druga, nowsza, reszt§ tytulow do 89 wl~cznie 1). Oz§sc
pierwsza, w ktorej pOl1lieszczone zostaly i postanowienia poprzednikow, miala powstae w drugim roku panowania Gundobada, cz§se
druga pozniej, ale zawsze jeszcze pod panowaniem tego samego
k1'ola 2). Do oddzielenia pierwszej cz§sci zbioru od drugiej sklonila Gauppa ta okolicznose, lz pomieszczone w tytule 42 postanowienie wspomina juz 0 prawach poprzednio wydanych i nosi na sobie
oznaczon~ dat<.; 3). Zreszt~ dodatek pierwszy przyznaje Ganpp kro10wi Zygmuntowi, a drugi Godemarowi, lecz takze bez przytoezenia
jakiegob~dz na to dowodu.
Zwraeamy na drobne te szezeg61y dla tego uwag§, ze jak pokaz~ pozniejsze nasze badania, wlasciwie za ieh tylko pomoc~ moze bye odbudowan~ historya praw burgundzkich. Dat pojedyitczyeh
konstytucyi,na jakie wskazuje Gaupp i jakich dostarczyly dotiJId r§kopisy,

jest-szese 1), jeszcze wi§cej znajduje si§ powolait w pojedyitczych konstytucyach na wczesniejsze prawa, najwi§cej zas dostarcza materyaIu do historyi gruntowne zbadanie i porownanie tresci roinych przepisow mi§dzy sob~,
Zdanie Gauppa w zupelnosci podziela p. Ginoulhiac, profesor
prawa w Tuluzie 2).
Nie przytaczaj~c innych opinii, mniej wi§cej podobnych do dopie1'0 co wskazanych mniemall, uwazamy jednak za stosowne nie pomin~e dwoch nowszych autorow, ktorzy usilowali dokladniej jeszcze
oznaczye chronologi§ dawnego burgundzkiego prawodawstwa. S~ nimi: Titrk i Davoud Oglou 3).
Titrk utrzymuje, iz cz§se kodeksu burgundzkiego pochodzi,
czasow,
wyprzedzaj~cych rok 451 4), ze nast§pnie sporzl1dzone byz
ly dwa zbiory czyli rewizye, z ktorych jedna odnosi si§ do r. 500,
a druga do 1'. 517, ze wreszcie niektore pojedyitcze postanowienia,
a mi§dzy illnemi i additmnenta nalez~ do czasu mi§dzy rokiem 517
a 534 5).
W tym samym kierunku id~c, Dayoud-Oglou twierdzi, ze kodeks burgllndzki sldada si§ z kilku oddzielnych grup konstytucyi,
z ktorych kaida powstala w illnej epoce i ktore w kodeksie zamieszczone s~ VI' chronologicznym porz~dku. Grup takowych ma bye

1) Zdanie Gauppa znajduje siE( obszemie rozwiniElte w dziele, kt6rego tytul:
Die ger111a11ischel1 AHsiednuHgel1 u11d La11dtheilu11ge11 i11 dm ProviHzm des Romischm Westreiches, TVrocta1V, 1844, p. 296.
2) Przy rozhiorze postanowien, kt6re weszly w tEl drugit cZflSC, Gaupp przypuszcza, ie mogit siEl w niej miescic i niekt6re dawniejsze prawa, p. 305.
3) Tit XLII. Licet de heredibus eorum qui sine filiis moriuntur, complura
prioribus legibus jusserimus. Data Ambariaco in colloquio sub die III NOH. Septemb. Abieno VC. Consule.

1)

LXII

(1'.

Konstytucye nosz,\ce daty Sit: XLII (1'. 501), XLY (r. 502), LII (r. 517),
517), LXXYI (1'. 513), LXXIX (r. 515).

2) Revue historique du droit fra1tf;ais et liiranger. T. II. p. 558; Quand it la
loi des Bourguinol1s eIle-m8me, elle n'a pas ete oomposee en une seule fois, eIle
comprend deux parties: une partie ancienne qui remonte a la deuxieme annee du
rEigne de Gondeband (rEigne qui commence en l'annee 470) et qui s'etend jusqu'au
titre XLI. Dans cette partie se trouvent les lois des anciens rois hourguignons, dont
il est fait mention dans la preface et quelques constitutiolls de Gondeband. Elle
commence au titre II de homicidiis, Ie premier n'appartenant pas it cette partie ancienne de la l6i et etant posterieur aux titres XXIV et LI. Le recueil des lois
bourguignollnes se compose encore d'une deuxieme partie qui it partir du titre XLI
comprend une suite del' constitutions placees sans aucun ordre, posterieures pour la
plupart it celles comprises dans la premiere partie et qui ont eu evidemment pour
ohjet de modifier l'ancien droit, ou de combler ses lacunes.

3) Zaluj emy mocno, ie dotitd nie moglismy otrzyma6 prac p. ,Valentego
Smith, radc.)' "IV sitdzie apelacyjnym paryskim, w ktorych ile wiemy ma sifl znajdowac wyw6d historyi praw burgundzkich.
4) "'IV roku tym stoczona hyla owa slawna bitwa z Hunnami, w kt6rej Burgundowie hrali udzial i 0 kt6rej wspomina tyt. XVII prawa hurgundzkiego.

5)

Forschu11ge11 aUf deNt Gebiete der Geschichte. Rostok, 1829, p. 21-36.
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siedem. Procz tego mniema, ii cary kodeks w koncu panowania
Gundobada poddany byl ogolnej rewizyi i na nowo ogloszony zostal 1).
Powstanie oddzielnych grup oznacza w sposob nast§pujl}cy:
1) tytuly 1 do 41 maj~ naleiee do roku 471,
2) tytul 42 do 1'. 501,
3) tytuly 43, 44 i 45 do 1'. 502,
4) tytuly od 46 do 52 wll}cznie do 1'. 512,
5) tytuly od 53 do 62 do niedajl}cego si§ ze scisloscil} oznaczye roku, ale w kaidym razie nie wiele co pozniejszego 2).
Szusta grupa zloiona z tyt. 63 do 89 wll}cznie wraz z pierwsZl} przedmowq" majq, naleiee do nowej redakcyi, przy ktorej przejrzany zostal caly kodeks i na nowo ogloszony w samym koncu panowania Gundobada.
Nareszcie siodma cZ§sc kodeksu, obejmujq,ca w sobie oba dodatki, rna pochodzie albo z czasow panowania Zygmunta, albo tei
rna naleiee do panowania Godemara.
Zdal1ie to Davoud-Oglou zasluguje 0 tyle na uwag~, ie w istocie niektore oddzielne kontltytucye w Zbiorze praw burgundzkich sq,
OZl1aczone pewnq, datl}, ie nawet daty te idq, po sobie w pewnym
chronologicznym porzij,dku, ie zatem opierajq,c si§ na tej wskazowce,
w istocie dopuszczae mOina, ii konstytucye, nie majq,ce dat, odnoszq,
si§ do postanowien opatrzonych takowemi i razem z nimi stanowil}
jednq, calose. Wszakie domniemanie to przez odkrycie w r§kopisach
wi§kszej liczby dat, ktore l1aruszaj~ powyiej oznaczony porzll:dek
chronologiczny, znacznie oslabione zostalo, tem wi§cej, ze z rownem,
a nawet i wi§kRzem podobiellstwem do prawdy utrzymywae moina,
ii konstytucye opatrzone datami, sq, tylko wstawkami oddzielnemi
i nie lq,czl} si§ bynajmniej chronologicznie ani z poprze'dzajq,cemi,
ani z nast§pujl}cemi po nich postanowieniami.
Wad!} glownq, wi§kszej liczby dopiero co przedstawionych kombinacyi jest, ie w znacznej cz§sci oparte sl} na bardzo slabych dowodach i ie sl} zwyczajnie prostemi domyslami. Powod, dlaczego
to nastq,pilo, leial w tem, ie zazbyt malo wglq,dano w zwil}zek wewn\)trzny samych rozporzlj,dzen prawa i przywi~zywano wywody zwykle do pewnych tylko zewn\)trznych wskazowek, ktore 0 tyle majlj,

znaczenia, 0 ile Sq, objasnione i zrozumiane za pomoclj, samyeh tekstow prawa.
Z drugiej strony przyznae naleiy, ii niedostatecznosc dotychczasowych badaIl nad historYl1 prawa burgundzkiego, pochodzila
w cz§sci i stl}d, ie nie posiadalismy krytycznej jego edycyi. Wydanie Du Tilleta, ktorem si§ dot~d glownie wyr§czano, przedstawia
jeden tylko manuskrypt, a chociai pozniejsi wydawcy, jako to Herold, Lindenbrog i D. Bouquet mieli pod r§koma kilka jeszcze innych manuskryptow, nie opisali ich wszakie i nie obrobili tak, jak
wymaga dzisiejsza nauka krytyki historycznej.
Dopiero w 1'. 1863 pojawila si\:) pierwsza edycya krytyczna
Prawa burgnndzkiego, za' staraniem Blume'go, profesora w Bonn,
b§dl}ca rezultatem porownania dokladnego wszystkich dotl1d znanych r§kopisow. Tylko praca podobnego rodzaju dostarczye mOie
potrzebnej ilosci materyalu do ustalenia tekstu prawa i wyprowadzenia uzasadnionych wnioskow historycznych.
Pierwszem i glownem zadaniem nowego wydawcy bye musialo
rozstrzygni§cie pytania, 0 ile oddzialy, przyj §te przez Du Tilleta, i nadal utrzymanemi bye winny, lub czy opierajq,c si§ na dokladniej8zem zbadanin r§kopisow. uie wypada Prawo burgundzkie przedstawie w nowej zupelnie postaci. Uczynil to pan Blnme. Stanowczo
pot§pia ekonomi§ Dn Tilleta i utrzymuje, ie ntworzol1Y przez niego
dodatek pierwszy (jakkolwiek w tym wzgl§dzie poszedl za wskazowkq, manuskryptn watykallskiego) jest prostym jego wymyslem
i ze postanowienia w nim obj\)te, naleiq, do g16wnego tekstu prawa
i tworzq, z nim j ednlj, calose 1).
Jesliby to zdanie Blnmego bylo uzasadnione, wtedy to wszystko, co dotl}d mowiono 0 tym dodatku w historycznem jego znaczeniu, sarno przez si§ upadloby i cala historya Prawa burgundzkiego,
przedstawilaby si\) w innej postaci.
'
Znanych i zbadanych r§kopisow Prawa burgundzkiego, posiada,my dwanascie. W samej F'rancyi znajdllje si\) ich osm i wszystkie
zgromadzone w bibIiotece eesarskiej w Paryiu, gdzie zapisane sq,
w katalogu pod Nr. 4417, 4418, 4626, 4633, 4758, 4759, oraz pod
Nr. 65 i 215 2) suplementu; nast§pnie we Wloszech Slj, dwa r§kopi-

1) Histoire de la zegislati01~ des anciel1s Germail1S. Berlin, 1845, I, p. 387.
2) Wiadomo teraz, iz konstytucya LXII, ktora za czasow wydania dziela Davoud-Oglou nie nosira daty scisle udeterminowanej a tylko oznaczon9; byra: data sub
die III kal. April, dzisiaj na zasadzie r~kopis6w poiniej odkrytych, uwazan9;by6
musi za nalez9;c9; do roku 517.

1) IVyjasnieniu historyi powstania prawa burgundzkiego poswiE(cil: p. Blume
dwa pi sma; jedno pod tyt. Das 1Vestburgul1dische Reich 111~d Recht, w Jahrbuch des
gemeiHen deutsche1~ Rechts. Lipsk, 1857, p. 48-89, drugie tworzy przedmowE( do nowej edycyi.
2) RE(kopisy te nosz9; dzisiaj numel'a ci>\gl:e: 9653 i 10763.
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sy, jeden w Watykanie, drugi w Iwrei; nareszcie dwa w Niernczech,
jeden w bibliotece w W olfenbiittel, a drugi w ,St. Paul w Klagenfurcie w Karyntyi 1). Niektore z nich si§gaj1} IX wieku, inne pochodz1} albo z X, alba XI wieku.
W szystkie r§kopisy paryskie w roku zeszlyrn staralern si§ starannie przejrzec i stosowne z nich zrobic wypisy. 00 do reszty poprzestac rnusz§ na opisach sporz1}dzonych przez inne osoby, ktore
to opisy zwyczajnie w badaniach tego rodzaju nie zaspakajaj1}, 130
zwykle nie zwracaj11 uwag§ na to wlasnie, co stanowczo rozstrzyga
w1}tpliwe pytania. Porownywaj1}c wszystkie r§kopisy rni§dzy sob1}
pod wzgl\:ldern ilosci zarnieszczonych w nich tytulow prawa, rnozna
nazwac jepelniejszerni, drugie mniej pelnerni.
W tern znaczeniu S1} pelnemi te wszystkie, ktore przedstawiajlj, kodeks burgundzki jako zlozony ze 105 tytn16w, obj§tych jedn11
ci11g11} l1umeracY1}, Szesc jest rnanuskryptow nale;~1}cych do teJ kategoryi, a mianowicie: cztery francuskie oznaczone Nr. 4417, 4626,
65 i 215, oraz r§kopisy przechowywane w Ivrei i w W olfenbiittel.
R§kopisami mniej pelnemi s1} te wszystkie, w ktorych Prawo
burguudzkie wyst\:lpuje z mniejszlj, liczb1} tytu16w.
Najmniej pernym albo najkrotszym z pOll1i§dzy r§kopisow, kto1'e sam ll1ialell1 pod r§k11, jest manuskrypt paryski pod Nr. 4626;
pochodzi on z miasta Macon, polozonego ll1i§dzy Dijonel,lJ. a Lyonem, zatell1 ze srodkowego niemal punktu dawnego pallstwa burgundzkiego, Kodeks, w nim pomieszczony, obejmuje w Bobie tylko 88
tytu16w, z ktorych ostatld jest de libe1ciaiibv[s,
N ast~pny r§kopis, nalezlj,cy do tej kategoryi, jest Karyncki.
Obejmuje on tytulow 89, 0 jeden wi§cej jak poprzedni. Ostatni nosi napis w indeksie: de mzimalibus iu vinea ingressi 2),
Dwa iune r§kopisy Biblioteki paryskiej, to jest Nr. 4418 i 4633
wykazujlj, znowu jeden tytul wi\:lcej jak poprzedni, czyli wogole tyturow 90. Tytul 89 w obu mowi de itiueribus, a tytul 90 de judiciis i de reis corripiendis.
Srodkowe niejako miejsce mi~dzy 1'~kopisami pelnemi a m:i'iej
pelnemi zajmuje opisallY na pocz11tku manuskrypt watykansld, gdyz
liczy w prawie glownem tak samo jak r§kopis z Macon tylko 88
tytu16w numerowanych, ale dodaje do nich w oddzielnym ust§pie

kilkanascie tytu16w nienumerowanych. Mi§dzy tymi tytularni stoj1}
na pierwszem miejscu oddzialy de itineribus i de judicHs, ktore
spotkalismy w l'§kopisach pod Nr. 4758, 4418 i 4633, nast§pnie 15
tytulow, ktore znajdujemy tylko w f§kopisach pelnych, nareszcie dwa
tytuly, ktore wyl11cznie s~ wiasciwe manuskryptowi watykanskiemu,
a mianowicie tytul de Ziberali causa i tytul, zaczynaj11cy si§ od wyrazow de vineis hoc observanduJ1lt. Zobaczymy w swojem ll1iejscu,
jakie jest zl1aczenie tych tytu16w; tu wypada nadmienic, iz tytuly
de itineribus i de Ziberali causa sl1J wyj§te z Papiana i nie na1ez 11
wcale do Kodeksu burgundzkiego 1).
Blume maj11c przed oczyma tak znacznie roini~ce si§ l'§kopisy, nie wahal si§ wyrzec, iz krotsze sl1J l1iekompletne, przez
niedbalstwo 1ub niewiadomosc przepisywaczy skrocolle; przeci wnie,
ie r§kopisy zlozone ze 105 tytnlow, przedstawiaj11 prawo burgundzkie w jego istotnej postaci i wzi§tGmi bye powinny za podstaw~
do nowej krytyczej edycyi tego prawa. Pytanie wi§c teraz, kto
jest blizszym prawdy, czy Du Tillet, czy Blume? Samo przytoczenie, ze niejako wi§kszosc r§kopisow przedstawia 105 tytu16w, nie
rozstrzyga bynajmniej zapytania: ho j ezeli przypuscimy, ze byIo kilka redakcyi Prawa burgundzkiego, co utrzymuj1} powoiani pisarze
i co jest takie zdaniem Blumego, nastr§cza si~ prosty domysl,
iz roznica w ilosci tytulow stoi ,'I' zwil!zku z dopuszczeniem istnienia r6znych redakcyi. Fakt podobny bardzo cz§sto spostrzega si§
przy obrobieniu krytycznem pomnikow prawodawczych.
Dla uspra wiedliwienia przyj§tego systematu w nowej edycyi,
powinien byl p. Blume udowodnic, ze tytuly, kt6re manuskrypt watykallski odroznia od glownego tekstu, a Du Tillet przedstawil w oddzielnym dodatku, tworz11 rzeczywiste dopelnienie poprzedl1ich tytulow i kompletujlj, t§ redakcy§ kodeksu, ktorl1J zamierzal obrobic. Zdaniem wszakie naszem dowiesc tego niepodobna, a nawet co wi§ksza,
nierownie latwiej wykazac, ie tytuly zamieszczone przez Du Tilleta
w dodatku, jako obejmuJ11ce w sobie rozpo1'zl!dzenia, niezgodne w duelm swoim i w przepisach swoich z postanowieniami glownego tekstn, z nim razem nie mog11 tworzye jednej calosci.
Poniewai wyjasnienie tej okolicznosci stano wi podstaw§ do ocenienia ukladu edycyi Blumego i rozwi1}ie zarazell1 jedn11 z najwazniejszych zagadek historyi kodeksu burgundzkiego, przeto lliech
nam b§dzie wolno w tem miejscu, wejsc w l1iekt6re szczegoly, mog~ce na przedmiot ten l'zucic niejakie swiatlo.

1) Dokladny opis tego r~kopisu podaje Merkel w Archiv der Gesellschaft fur
Geschichtskunde. T, XI, p. 575,
2) Manuskrypt ten pl'zedstawia t~ jeszcze nadzwyczajnosc, ze nie miesci w sobie tyt. 6, 8, 19, 28, 34, 38, 45, 53, 54, 60, 73-75.

1)

Lex Romana Burgundionllm tit. XI, XLIV.
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W tym celn porownajmy tymczasowo cztery tytuly wzi§te
z pierwszego dodatku Du Tilleta, a mianowicie tyt. V, IV, VI i XVI
dodatku, z tytulami XXXIII, LXX, XL VIII i XXVII tekstll prawa
glownego. Spodziewamy si§, ii porownanie to w zupelnosci potwierdzi dopiero co uczynion~ uwag§, ale zarazem mocno zachwieje zasad§, na ktorej pan Blume oparl cal!1J sw!1J edycy§.
Nie 1l1ega w~tpliwosci, ze tytul V dodatkll, odpowiadajltcy
tytulowi XOII edycyi p. Blumego, stanowi przepisy co do tego samega przedmiotu, ktory znajdujemy juz urz!1Jdzony przez rozporz[):dzenia tytulu XXXIII. Oba mowi!!; 0 zniewagach wyrz[):dzonych kobietom. Roznica mi§dzy nimi polega na tern, ie w tytule dodatku
przewidziane tylko wyrwanie kobiecie z glowy wlosow, a w tytule
XXXIII dodany i ten przypadek, gdy kobieta bywa ci!!;gniona za wlosy po ziemi; dalej, ie w tytule dodatku mowi si§ wyl[):cznie 0 napasci kobiety w jej domu, a w tytule XXXIII i 0 napasci na ulicy;
nast§pnie, ie w clodatku postanowiona wyl!1Jcznie kara za dopuszczenie si§ poclobnego zelzenia na kobiecie swobodnej i niewol,nicy, w tytule zas XXXIII oznaczona l1adto kara za zelienie takimie sposobem kobiety wyzwolonej (liberta). Z porownania tego ja.
sno wYl1ika, ze tytul XXXIII w stosunku do tyt. V dodatku przeclstawia prawo nowsze, dopelniaj~ce albo raczej udoskonalaj!1Jce rozporz~dzenia prawa dawniejszego.
Niepodobna dopuscie, aby podobne dwa rozporz[):dzenia mogIy obok siebie stae w jednym kodeksie:
widocznie jedno naiezalo do jednej redakcyi, drugie do innej.
Toi sarno stosuje siEj do tytulu IV dodatku czyli tytulu XCI
edycyi p. Blumego i § 1 tyt. LXX.
W dodatku powiedziano, ie czlowiek swobodny (ingenuus), popelniajlj,cy razem z l1iewolnikiem kradziez kozy, swini, i t. p., powinien oplacie potrojl1~ cen§ podlug ustanowionej taksy, a l1iewolnik
powinien odebrae 300 plag; przeciwnie tytul LXX robi z tego przepisu rozpol'z~dzenie ogolne i powiada, ie czIowiek swobodl1Y, dopuszczaj~cy sil;) k1'adziezy razem z niewolnikiem, phci cen§ potr6jll~
tego, co bl;)dzie skradzione, a l1iewolnik ma bye skazany na chIost§
podlug uznania s~dziego, i dodaje, ze rozporz[):dzellie to sci~ga si§
do wszystkich tych przypadkow, w kto1'ych kradziez nie jest uwazana za p1'zest§pstwo g16wne (crimen capitale). Rownie i tu widoczne, kto1'e z tych 1'ozporzf!idzen jest wczesniejsze i mniej kompletne,
ktore zas pozniejsze i przedstawiaj~ce regull;) ogoln~.
Rzuemy dalej okiem na tytul VI dodatku czyli
edycyi
p. Blumego i tytul XLVIII.
W tytule VI postanowiona kara na tego, kto przelamie dru-
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giemu r§k§ lub nog§ przy pomocy kamienia lub kija (lapide vel fuste).
KOl1stytucya XLVIII przewiduje to samo przest§pstwo, tylko inaczej
stopniuje karl;), a mianowicie podlug tego, czy zlamanie 1'l;)ki lub nogi poci!1Jga za sob!!J lub nie poci[):ga ochromienia. Ni ew !1J t pli wie prawo, ktore dopuszcza stopniowanie w karze, ll1usi bye pozniejsze,
a p1'zYllajmniej niepodobienstwo dopuscie, aby dwa podobne 1'ozporz~dzenia mogly si§ zllajdowae jedno okolo drugiego, w jednym
i tym samym kodeksie.
edyWreszcie porownajmy jeszcze tytul XVI dodatku czyli

ern

cyi p. Blumego z tyt. XXVII.
W tytule dodatku stanowi prawodawca kar§ na tego, kto wchodzi w dzi~n do obcej winnicy w celu popelnienia kradzieiy, i dodaje, ze jezeli to czyni w nocy, moze bye zabity; nastl;)pnie dwa te
rozpo1'z~dzenia stosuje do niewolnikow. To samo zadanie 1'ozwi[):zuje p1'awodawca w §§ 7, 8 i 9 tyt. XXVII z t!!J roinic[):, iz Im1'ze, kto1'ij, ustanawia, ma ulegac nietylko ten, kto zakradnie sil;) do
winnicy, ale i ten, kto gwaltem w ni!!J wejdzie, czy to dla uczynienia kradziezy, czy wogole dla wyrzl1dzenia szkody. I tu rozporz[):dzenie drugie jest obszerniejsze i wylij,cza potrzebl;) przepisu pierwszego.
To cosmy powiedzieli 0 czterech dopiero co wymienionych tytulach clodatku, da si§ zastosowae i do kilku innych. Poprzestallmy jednak na tem. Osi~gnil;)ty z porownania naszego rezultat, sam
przez si§ jest jUi nader wazny. Pozniej wszystko to jeszcze wi§cej
rozjasni si§, lecz czas juz przyst!!Jpie do skreslenia samej historyi
pl'awa burgundzkiego.
Wszyscy powolani przez nas pisarze, a z niemi i p. Blume
zgadzaj!!J sil;) na to, ze prawo burgundzkie kilka razy i w roznych
czasach bylo redagowane i oglaszalle. Opini~ tl;) i my poclzielamy,
pomimo tego s!!Jdzimy, ze wiele jeszcze na tern polu jest odkrye do
zrobienia i ie to, co powiedziano dot~d, przedmiotu stanowczo nie
objasnia.
Przebiegaj[):c pomniki prawodawstwa burgullclzkiego, widzimy,
iz krolowie burgundzcy wydawali liczne pojedyncze prawa, kt6re nosily nazwisko konstytucyi (constitutio) na wzo1' p1'aw wydawanych
przez Oezarow rzymskich 1). KaZda konstytucya obejmowala zwyczajnie jedell przedmiot, ktory starala sil;) mniej wi§cej wyczerpae.
Konstytucye byly opat1'ywane we wstl;)PY, w ktorych wykladano powody prawa i powolywano si§ na poprzednie rozporzl1dzenia, gdzie
chodzilo 0 dopelnienie ich lub zmienienie. Nie wiaclomo, czy od
')

Od konstytucyi odrozniano edicta i

praeceptiOl~es.
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samego pocz~tku wydawane byiy z dorad~ panow; pozniej, jak si§
zdaje, zamienilo si§ to w staly zwyczaj.
Ktory k1'ol burgundzki pierwszy wystl'!;pil z konstytucyami, nie
wiemy: tyle tylko pewno, co wyplywa. ze slow Gundobada, uzytych
w pierwszej przedmowie, ze juz jego parenies, to jest jego przoclkowie konstytucye wyclawali. Mi<;ldzy konstytucyami temi, jak wiemy, znajdowaio si<;l niew~tpliwie rozpol'zl'!;dzenie, kto1'e zapewniaio
Rzymianom wlaclz© s!!:dzenia si<;l mi<;ldzy sob!!: prawem rzymsldem 1).
Rownie podlug wszelkiego podobienstwa clo prawdy i przepis, ktory
nie pozV'mlal poclnosic sp1'aw nieukonczonych a rozpocz§tych przecl
bitwl'!; mauriacensk!!:, stoczonl'!; w r. 451, wraz z kilku innemi postallowieniami zawartemi w tyt. XVII, wydany bye musial alba przez
ojca, albo p1'zez stryja Gundobada.
Najwi§cej kOllstytucyi pojecly11czych wyclal sam Gundobad w ci!!:gn wi~cej jak czterdziestoletniego panowania swego. J edne z nich
popl'zedziiy pierwszy zbio1' praw, iune ogloszone zostaly mi§clzy pierwszym a drugim zbiorem, inne wreszcie wydane byly po drugim
zbio1'ze.
Bez w~tpienia do rZ<;ldu pierwszych konstytucyi Gundobada nalezaly postanowiellia 0 podziale grunt6w mi<;ldzy Burgundami a Rzymianami 2), niemniej konstytacya de cttballis advel1iitiis, kt6r!!: sam
pozniej ucbylil 3). 2e liczba tych kOl1stytucyi miala bye dose znaczna, dornyslae si<;l kaz!!: same okolicznosci, w ktorych znajdowalo si§
paiistwo. Burgundowie, osiedliwszy si<;l w Galii, i wyrz;eklszy, iz
i Rzymianie ich prawom ulegaj!!: we wszystkich sprawach, ktore
z niemi miec b©dq" nie mogli si<;l juz tem sarnem obejse bez praw
pisanych. Wymagala tego, jezeli nie sarna slusznose, to potrzeba oZllaczenia stanowiska, jakie populacya rzymska zaj!!:c rniala w 110wem panstwie. Mial10wicie tez nalezalo ustanowic wysokose
oplat za wyst§pki, w miar§ tego, czy byly popelnione przeciw Burgundowi, czy przeciw Rzymianinowi. Rzymianin, postawiony w nizszej politycznej kondycyi, zostal zapewne w tym wzgl§dzie znacznie
uposledzony. Tak przynajmniej bylo w innych panstwach barbarzynskich. Zatem szla potrzeba wydania przepisow 0 karach za 1'0!lne przest<;lpstwa. Zapewne tez wi§ksza liczba postanowiell karnych
o zabojstwach, skaleczeniach, gwaHach, kradziezach wazniejszych odnosi si© do pocz!!:tkow panowania Gundobada. Zdaje si<;l nawet, ze

w rz§dzie tych pierwszych postanowien miescilo si§ i rozporzl'!;dzenie 0 podziale maj!!:tku mi§dzy dziecmi, a miallowicie 0 udziale, jaki im mial sluzyc w wydzielonych maj~tkach (sortes), 0 wittemon 1)
i 0 prawach wdowy po smierci m<;lza.
Istnienie znacznej liczby pojedynczych konstytucyi wywolalo
samo przez si§ potrzeb<;l utwo1'zenia ich zbioru i ogloszenia ich
w formie systematycznego kodeksu, zwlaszcza przy tak czynnym' umysle, jakim byl Gundobad, tern wi<;lcej, ze do przedsi<;lwzi§cia tego
m6g1 bye zach<;lcony przykladem i wzorem rzymskich kodeksow.
Przytoczeni powyzej pisarze Dom Planchet i Gaupp stanowczo
utrzymuj!!:, ze Gundobad byl tworc~ d woch kodeksow: jednego wydanego na poczf!;tku panowania, drugiego ogloszonego w ostatnich
latach dlugich rZl'!;dow. To sarno twierdzi p. Blume i my w zupelnosci zdallie icll podzielamy.
Na istnienie pierwszego kodeksu posiadamy dwa stanowcze dowody, ktore usuwajl'!; wszelkie w~tpliwosci, jakieby si<;l pod tym
wzgl<;ldem nastr§czye mogIy. Pierwszy nietylko zaswiadcza istnienie
kodeksu, ale pokazuje, jaki byl sklad onego; clrugi przekonywa, ze
i po sporz!!:dzeniu nowego czyli drugiego kodeksu, dawny czyli pierwszy mial bye jeszcze w niektorycll przypadkach stosowany.
Dowod pierwszy tworzy zachowana do dni naszych przedmowa,
nosz!!:ca na sobie nazwisko Gundobada, a kt6r~ na czele kodeksn
pierwszego postawit Oto jej slowa:
"Gdy dla spokoju i pozytku naroda naszego rozwazalismy
konstytucye przodkow naszych i nasze Wlasne, postanowilismy z nich wybrac te, ktore zdaniem naszem i panow naszych zdawaly si§ najwi<;lcej odpowiadac zacnosci i kamosci, rozsl'!;dkowi i sprawiedHwosci, i z nich ulozyc prawa na
wieki trwac maj!!:ce" 2).
Kodeks, ktory wst<;lpuje w rn18Jsce pojedynczych poprzednich
rozporzl'!;clzell, jak z natury rzeczy wyplywa, jest pierwszym icll
zbiorem.
Drugi dowod stanowi rozporz!!:dzenie Gundo bada pornieszczone
w tytule wst§pnym do drugiej redakcyi, w ktorym powiedziano, iz
wszystkie sprawy dawne zle os!!:dzone, majij; bye rozpoznawane na
zasadzie rozporz~dzen, stanowi!!:cych przedmiot poprzedlliego prawa 3).

')

1)
2)
3)

Przedmowa druga § '7.
Tyt. LTV.
Tyt. XLIX, 4.

Witteman jest to oplata, ktorfl mflz sklada za zon'l.
Przedmowa ta w tekscie lacinskim jest przytoczona na stronicy 3.
3) § 8. De male vero ante acto tempore judicatis prioris legis forma servabitur. Wyrazy te jasno wskazujfl na poprzedni kodeks.
2)

158

159

Dodajmy do tego, ze w poznIeJszej redakcyi kilka razy prawodawca powolnje si§ lla poprzednie postanowienia, jako lla tworz~ce
zbior dawniejszych konstytucyi, jako na kompletny kodeks 1).
Niemniej i ta okolicznosc za zdalliem naszem przemawia, ze
przedmowa, ktor!j, powyiej przytoczylismy, znajduje si§ tylko w dwoch
r§kopisach, to jest w r§kopisie z Macon i w manuskrypcie oznaczollym Nr. 4758 2), co dowodzi, ii przy nowej redakcyi, jako nie odnosz!j,ca si§ do niej, opuszczana zwykle bywala.
W sklad nowego kodeksu weszly, jak naucza przedmowa, wybrane konstytucye poprzednikow Gundobada i jego wlasne, i 0 tyle,
o ite wnioskowac mozemy z ciemnego wyslowienia p1'zedmowy, n:iektore 110we rozporz!j,dzenia ulozone za rad~ panow. 2e przeniesione do kodeksu dawniejsze konstytucye ulegly niejakiej zmianie pod
wzgl§dem formy ieh, zdaje si§ takze rzeczllJ podobn~ do prawdy.
Opuszczono zapewne w nich wst§py i rozporz~dzenia, nieodpowiadaj!j,ce potrzebie.
Puding zdania Gauppa, pierwszy kodeks tworzyly pierwsze 41
tytulow wydania Du Tilleta.
Nie ulega w!j,tpliwosci, ii tytuly te (za wyl!j,czeniem jednak
pierwszego, ktory nalezy do drugiej redakcyi) nosz!j, na sobie pewien wfasciwy charakter i co do formy i co do tresci. Przedstawiaj~ one same rozporz!j,dzenia prawa bez wst§pow, motywow i bez powolywania si§ na prawa wczesniejsze, a co najwainiejsza, mieszcz~
w sobie po najwi§kszej cz§sci rozporz~dzenia kryminalne. Na czeIe ieh stoi tJtul 0 zabojstwie, co, jak wiamy, stano wi jedn~ z najniew~tpliwszych oznak pierwiastkowej 1'edakcyi 3).
Stq,d nie wynika j ednak, a bysmy sq,dzili, ie tytuly oddzialu tego doszly do llaszych czasow w tej postaci, jak~ mialy w pierwszym
kodeksie. Znaczna ich cz§sc pI'zero bion~ zostala pI'zy drugiej 1'edakcyi, niektore nawet calkowicie zast!j,pione byly p1'zez llowe 1'ozl)Ol'z!j,dzenia.
Lecz procz tyeh tytulow CZ\;)SC dawnej redakcyi stano wily jeszcze tytuly, od 3 do 17 wl1)pmie, dodatku Du Tillleta. Tytuly te,
zdal1iem mojem, zasluguj~ nawet na tem wi§ksz~ z naszej strony
uwag§, ii s~ zabytkami czystemi pierwotnego kodeksu.

Do rz§du zabytk6w takowych naleiq, zreszt~ § 1 do tytuln XII
nowy § 3 do tytulu XXIV, odkryte przez Blumego w I'§kopisach.

1) Tyt. XLI: secundum constitutionem priortt11t legum. Tyt. "L: de guibus
praecedmtillm cottstitutiol1um ordo non evidenter observanda decrevit.
2) W r((kopisie tym dopiero p6zniej na boku dopisana, zostaJ:a.
3) Pra\\"a Fryz6w i Saxon6w zaozynajq od przepis6w 0 zab6jstwie i skaleczeniach. Toz sarno ozyniry najdawniejsze CZQsci prawa Aleman6w i Bajuwar6w.

Poding tego oznaczenia kodeks pierwszy Gundobada Hczy} oko10 pi§cdziesi§ciu tytu16w. Znaczna i bardzo znaezna liczba na prawo
narodu wyst§puj ~cego poraz pierwszy z kodekseml
Co do czasu, w ktorym pie1'wszy ten kodeks powstal, to pewna, ze naleiy do epoki, w ktorej Gundobad nie by} jeszcze krolem calej Burgundyi, w tytule bowiem VI prawo odr6zl1ia cz§sci kraju, ulegle Gundobadowi, od tych, ktore do niego nie llalez~ 1). TwieI'dzic, ze uloiony zostal w drugim roku panowania, tak jak to utrzymywal Gaupp, z powodu wyraienia zamieszczonego w formule publikacyjnej (anno secundo) 2), nie rna dostatecznej podstawy, gdy po
po1'ownaniu znanych manuskryptow mi§dzy sob~ i gruntownem 1'ozwazeniu wszystkich okolicZllosci, pokazalo si§, ie formula ta odnosi si§ bez najmniejszej w~tpliwosei do Zygmunta. Prof. Blume miesci go mi§dzy 1'. 480 a 490. Ja jestem sklonniejszy ezas jego powstania naznaczyc okolo r. 480, a to dla tyeh powodow, ze rozporz();dzenia tytu16w XVII i III, zamieszezone w kodeksie, nosz~cym
pozniejsz~ dat§, nie mialyby wlasciwie praktycznego zl1aczenia, a nast§pnie dlatego, ie postanowienia z konca wieku V, ktore si§ na
niego 'pov\'oluj~, zowi~ go juz prawem damuo wydanem 3).
Zalowac wielce p1'zychodzi, ie nie posiadamy kodeksu tego
w jego pierwotnej postaci. Przerobienia pozlliejsze zatariy w nim
pewllo niektore ciekawe wlasnosci. Z tego, co pozostalo, widzimy,
te za popelnienie przest§pstw postanowione byly oplaty, z ktoryeh
jedlle szly na skarb ksi~i§cy (mulctae), drugie na rzeez pokrzywdzonego, ie tylko bardzo mala liczba przest§pstw uiegaia karze smierci 4), ze wysokosc oplat regulowala si§ albo podlug cellY (pretium)
pok1'zywdzonego Iub popelniajtj;eego przest§pstwo, albo podlug wa1'tosci przedmiotu, albo tei podlug mniej wi§cej dowolnie przyj§tej
shli 5), ze kara za porwanie dziewicy byla albo dziewi\;)c razy, albo
szesc razy jej cena 6), ie uchybiajq,ey przepisom 0 goscinnosei byl
karany 7), ze na niewolnikow, popelniajq,cych przest§pstwa, postana1)
2)

")
4)
5)
6)
7)

Tyt. VI. lnter provinoias ad nos pertinentes... extra sortem.
Formuf'l t(,! podalismy \vyzej na str. 146.
Tyt. LV" i XXII.
Kl'adziez koni i wo16w, rozb6j i gl'abiez z wl'amaniem. Tyt. IV. XXIX.
Tyt. II, XXXVI, XXXIV, XXVI.
Tyt. XII. ed p. Blumego.
Tyt. XXXVIII
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wiane byly zwyezaJnw kara smierci i kary cielesne 1), ze zony nabywaly si§ u najblizszego krewnego, za zlozeniem tak zwanego wittemon 2), ze zona otrzymywala od m§za darowizl1§ przedslubnf!; zwanf!; morgengeba (donatio nuptialis 3), ze zostawszy wdowf!;, zatrzymywala darowizn§ i otrzymywala udziar w spadku m§za 4), ze mq,z
mogi dowolnie zow; oddalac 5), ze ojciee zyi z dziecmi w niejakiej
wspolnosci majf!;tkowej G), ze spadek regulowal si§ podlug bliskosci
generaeyi (parelltila) 7), ie maloletni przechodzH pod opiek§ najblizszego krewnego 8), ze kupna, darowizny, a nawet darowizny na przypadek smierci dopelnialy si§ wobec swiadkow 9), ze procesy rozstrzygaly si§ przez przysi§g§, wykonywanf!; z pewl1f!; 1iczb~ wsp61przysi§znikow, a ez§sciej jeszeze przez pojedyl1ek 10).
Wszvstko to Sf!; eechy mlliej wi§cej wspolne prawodawstwom·
illllych na~'odow barbarzynskich. Jesli si§ rozl1i prawo dawne burgUl1dzkie od drugieh praw wspolplemiennych, to roznica ta glownie
polega lla tern, ze nie znajdujemy w l1iem wyrazol1ego poj§cia 1%U14dii, ze l1ieuregulowany obowi~zel{ przykladania silil familii do op1:aty
za zabojstwo, ze nie wspomina 0 wystf!;pieniu z familii, ze l1iema
w niem nie 0 udziale familii przy dokonywal1iu r6znych aktow, ze
mu nieznane s~ formalnosci zwodu czyli zeslania sit;l tego, u kogo
rzecz skradziona znalezionl1 zostala, na oso b§ trzecif!;. Brak tych
rozporz~dzen i innych tym podobnych pokazuje, ie narod burgundzki w chwili, gdy otl'zymywal pierwszy kodeks, w cz§sci juz wyszedl
byl ze stanu pierwotnego, ktorego instytucye i przypomnienia
grajf!; jeszeze tak przewaznf!; rol§ w prawaeh innyeh narodow barbarZYllskich, a w cz§sci, ze w rozwini§ciu prawa swego w duchu narodowych dawnych poj§c, w3trzymany byc musial jakiemis nadzwyczaj-.
nemi wypadkami.
Tak byio w istocie. Burgundowie wczesniej i pr§dzej jak inne

narody barbarzynskie swiezo przybyle z lasow Germanii, weszli na
drog§ przyswajania sobie rzymskich poj§c. Zniewalaio ich do tego
sarno nawet stanowisko, jakie zaj§li byli zaraz z I}OCzf!;t1zu wzgl§dnie populacyi gallo-rzymskiej. Postanowiwszy bowiem przy samem
zaj§ciu Gallii, iz Rzymianie w kazdej sprawie, do ktorej wplywac b§dzie burgundczyk, ulegac winni prawom burgundzkim, bez wzgl§du,
czy wyst~powac b~df!; jakD skarzl1ey, ~zy tez jako obZalowalli, postawili si§ sarno chcf!;c w nader trudnem poiozeniu. Grzegorz z Tours,
ktoremu dokiadnie znane byiy dolegliwosci i zyczenia podbitych,
wyraznie powiada, iz prawa, ktore zaprowadzili Burgundowie, nie
zyskaly przychylnosci populacyi gallo-rzymskiej, ze je uwazala i za
ucif!;zliwe i za surowe. Z poczf!;tku okoliczllosei sprzyjaiy jeszeze
Burgundom, powoli jednak zacz§ly sil:} nad glowami ich skupiac liczne niebezpieczellstwa. Nie mozl1a nawet byio diu go wahac si§.
Gundobad, umysl przenikliwy i gi§tki, czul zapewne najlepiej
to poiozenie, ale byl mu tez potrzebny i pewien czas, aby dokonac,
co uwazal za llzyteczne i potrzebne. I,atwo przewidziec, ze musial zrazu natrafic na silny opor, ktory mu stawialy dawne przywyknienia, bo wistocie nie moze byc rzeczl1 jednej chwili wyjsc ze
stanu l1ieokrzesanego i podniesc si§ odrazu do poj§c spoleezenstwa
wysoko uksztalconego, jakiem byIo spoleczellstwo rzymskie.
Przyklad wzi§ty z historyi prawa burglll1dzkiego, objaslli jak
dalece wypada niekiedy ulegac okolicznosciom. Jak wiadomo, llarody barbarzYllskie do zaiatwienia czynnosci prawnych, nie uzywaly
pisma; miejsce pisma zast§powaly symbDle, formuly uroczyste i swiadeetwo osab przytomnych. Zetknf!;wszy si§ z towarzystwem rzymski em, w ktorem pismo gralo tak wielkl1 rol§, gdzie w kazdem mieseie znaj dowali si§ tabelliones do spisywania wszelkich akt6w zycia
prywatnego i procedury s~dowej, gdzie byly kurye ~ltrzymujf!;ce akta
(gesta), w ktare zapisywano wainiejsze czynnosci 1), latwo Gundobad mogi si§ przekonac, ze porzf!;dek rzymski jest lepszy i nzytecz"
niejszy, ze w razie sporow dokument spisany 1110ze wtedy jeszcze
stanowic dowod, kiedy wszyscy swiadkowie do ezynnosci nzyei juz
nie zyjl1; przywyknf!;c jednak do tych form calej masie narodu nie
bylo tak iatwo. Fonny dawne IV oczach ogaiu zdawaly sil:} pewno
i solenniejsze i powainiejsze, przytem spisanie aktu pocit1galo za
sobf!; potrzeb§ uzycia rzymskiego notaryusza i j<;)zyka lacillskiego.
Z pozostalyeh zabytkow prawa burgulldzkiego pokazuje si§, ze usi-

Tyt. XXXV, XXIV, 4. XXV.
Tyt. LXVI, LXIX.
3) Tyt. XLII, 2.
4) Tyt. XXIV. ed. p. Blumego.
5) Tyt. XXXIV.
6) Tyt.. I. l.
') Tyt. XXIV, XLII.
8) Tyt. LIX.
.
") Jest to tylko wniosek og61ny, kt6ry wyprowadzamy z por6wnania t~t. XLI~,
LX i XII add. I, bo niew~tpliwie juz znajdowaly sill w pierwszym kodeksle przepIsy 0 potrzebie uzycia pi sma.
10) Tyt. XLV.
1)
2)

1)

0 istnioniu kuryi pod panowaniem BurglUldo\\· s\yiadczy Papian.

Pisma Romualda Hubego.
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lowaniem bylo Gundobada zniewolie swoj na1'od juz p1'zy spisaniu
pie1'wszego kodeksu, aby przy sprzedazach, darowiznach i testamentach uzywal pisma, pod niewaznosci~ caIej czynnosci. U silowanie
to pozostalo jednak w cztlsd bezskutecznem i wypadalo nareszcie
zostawie kazdemu woltl, czy chce czynnosci swoje zalatwiae romana
consnetudine, rzymskim obyczajem, czy tez patrio more, to jest podrug zwyczaju ojczystego 1). Przy tej okazyi wspomniec mozna, ze
zwyczajem bylo Burgundow o'soby stawaj~ce na swiadkow za uszy
ci~gnl1e, zapewne dlatego, aby lepiej pamitltaly czynnosc w przytomnosci ich dopelnion~. Byl to zwyczaj prawie powszechny u wszystkich narodow barbarzynskich. Napotykamy go u Ripuarow, Bawarow, Alemanow 2).
Jakkolwiek ogloszony kodeks byl dosye peiny i obejmowal
w sobie mniej witlcej wszystkie materye kryminalne i cywilne, nienietylko nie wstrzymal, ale zachtlcil nawet Gundobada do nowej
czynnosci prawodawczej. Jakoz wyst~pil wkrotce z nowemi pojedYllczemi uchwalami.
Z pomitldzy konstytucyi zamieszczonych w kodeksie po tytuIe XLI, ktory, jak wspomnielismy, stano wi granictl pierwszej redakcyi, oczywiscie niektore konstytucye odnosz1li sit} do tych czasow
i nalez~ do epoki mil;)dzy pierwszym a drugim kOdeksem. Do rztldu
ich liczl;) przedewszystkiem konstytucye tworz~ce tyt. XLIII, LI i LIII.
Zasady, na ktorych zdanie to opieram, wyczerpujl} z samej ich tresci w po1'ownaniu z wczesniejszemi i pozniejszemi przepisami.. I tak
konstytucya XLIII stoi wY1'aznie mitldzy r()zporz~dzeniami pie1'wszego kodeksu, a rozporz~dzeniami tyt. LX; konstytucya LI mitldzy
przepisami objl;)temi w tytule XXIV. 5, a postanowieniami tyt. I.
1, 2; konstytucya zas LIII mitldzy zasad1li wyrzeczon~ w tyt. XXIV. 3.
(edycyi Blumego), a rozporz~dzeniem tyt. LXXIV. 1.
W konstytucyi XLIII Gundobad mowi, iz zamierza sobie dopelnic prawa 0 donacyach wydane 1V czasie da1VJ!1.iejszym i stanowi,
ze wszystkie donacye i testamenta, ktore nie s~ sporz~dzone na pismie i nie s~ podpisane lub podznaczone przez pil;)ciu lub siedmiu
swiadkow, S1li niewazne 3).

Jesli witlc nowa ta konstytucya Gundobada, miala na wzgll;)dzie rozporz~dzenia zawarte w pierwszym kodeksie, a ktorych dzisiaj juz nie posiadamy, wydan1li zatem byla po ogloszeniu onego;
a poniewaz sama znowu zmodyfikowan1li zostala przez poiniejszij, konstytucyl;), zawart1li w tyt. LX, przeto wnioskowae godzi sil;) z zupelnil; pewnosci~, iz musiala bye ogloRzon~ nie w innym, jak wyzej oznaczonym czasie, to jest mil;)dzy dawnij, a nowil; redakc)'i!; kodeksu.
To samo zupelnie stosuje sil;) do tyt. L1. 0 niewaznosci rozporZil;dzen maj~tkowych, dokonanych przez ojca przed wydzialem synow i do tyt. LIII, 0 prawach matki do spadku po synie.
Obie konstytucye modyfikujil; rozporz~dzenia dawnego kodeksu,
i same znown zmodyfikowane zostaly, juz to przez nowy kodeks
1. 1. 2.), juz to przez uchwaly po wydaniujego ogloszone (LXXIV. 1).
Do tychsamych czasow, odnosz~ sil;) postanowienia tyt. LIV,
maj1lice na celu zapewnie skutecznosc wydanych poprzednio rozporZ1lidzen, 0 podziale gruntow i lasow mitldzy Burgundami i Rzymianami. Przy wydaniu tej konstytucyi, mial glownie na widoku Gundobad, p1'zybywaj1lice na osiedlenie nowe hufce (faramanni) Burgundow.
Do konstytucyi, ogloszonych w tym przeci~gu czasu, licztl niemniej kODstytucH L, stanowi1liCil; karl;) za zabicie rz~dcow dobr k1'olewskich (actores), konstytucy~ XL VIII, 0 zlamaniu rl;)ki lub nogi,
modyfikuj1lic~ postanowienia pierwszego kodeksu 1).
Mozna wreszcie
zaliczye tutaj konstytucye: XL VI, 0 zakladalliu na dzikie zwierzl;)ta samost1'zalow, XLIX 0 zwierz§tach na szkodzie zajtltych, LVI 0 niewolnikach cudzych w Alemanii wykupionych, LVII 0 skutkach wyzwolenia, LVIII 0 zabiciu psow.
Wszakze we wszystkich tych konstytucyach nie oddala sil;) jeszcze Gundobad od ducha pierwszego kodeksu; pozostaje po najwitlkszej cztlsci w zakresie pojl;)c narodowych, a prawo rzymskie wywiera tylko wplyw odlegly. Czas nie nadszedl do przyjl;)cia now ego
kierunku.
To samo stosuje sil;) do dwoch konstytucyi, ktore okres ten zamykaj1li, a z ktorych jedna wydana r. 501, a druga l'. 502. Pierwsza stanowi 0 prawach wdowy w maj~tku zmarlego ml;)za 2), druga
o pojedynkach 3); S1li one niczem wil;)cej, jak uzupelnieniem dawnego
kodeksu.

1) Ad. I 12 (ed. Blumego XCIX), XLIII, LX i postanowienia w Ambariaku § 2, ed. Blumego.
2) Lex Ripuariorum LXI Lex Baiuwaiorum XXV: de venditionibus, Lex Alamanorum XCIV. Jakie w czasie pOiniejszym zachowywaty sifl mit,:dzy Burgundami obrZt,:dy przy spisywaniu akt6w, pokazuj,\ formuly ogloszone przez Kancianiego T. II,
p. 472 i nast.
3) Dla objasnienia przepisu 0 liczbie uzy6 sit( maj,\cych swiadk6w przy spi-

sywaniu testament6w przypomnie6 nalezy, ze prawo cywilne rzymskie wymagalo
przy sporz~dzaniu testament6w obecnosci siedmiu os6b, a prawo pretorskie pit(ciu.
1) Tyt. VI Addit. 1. Tyt. XCIII cd. Blumego.
2) Tyt. XLII.
3) Tyt. XLV.
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Nie omylimy si\;l wreszcie, jezeH zaliczymy do r. 501 lub 502
konstytucY\;l XLVII. Uzyte w niej wyrazenia intra regni nostri provincias, pokazujq;, ze wydanq; zostala juz po polq;czeniu w jedno
krolestwo wszystkich cZ\;lsci panstwa, co wlasnie na te czasy przypada.
Pierwsze oznaki poj\;lc, przybierajq;cych now~ barw\;l, przedstawiaj~ nam rozporz~dzenia zjazdu w Ambariaku, umieszczone przez
du Tilleta w drugim dodatku, a teraz dok1adniej wydane przez
Blumego mi\;ldzy tak zwanemi Extravagantami.
Nie mam bynajmniej zamiaru blizej zastanawiac si\;l nad scislem oznaczeniem czasu, w ktorym zjazd ten mial miejsce; powiem
tyle tylko, iz z postanowien, ktore na nim zapadly pokazuje si\;l, ze .
wtedy, kiedy zjazd odbywa1 si\:l, Gundobad nie byl jeszcze krolem
ca1ej Burgundyi, ci~gle bowiem odroznia cZ\:lsci kraju, ktore do niego nalez~, od tych, ktore s~ w obcem r\;lku 1). Nadto, caly szereg
rozporz~dzell pokazuje, ze zjazd mia1 na celu urzq;dzic najgwaltowniejsze chwilowe interesa, ktore skutkiem swiezo odniesionej kl\;lski
nie cierpia1y odwloki. W polozeniu takiem wypadalo si\;l pokazac
natehnionym uczuciami wyzszej sprawiedliwosci i, He byc moze, zjednac sobie przychyillosc poddallych. W tym celu upominahrabiow
burgundzkich i rzymskich, aby w sq;dach sprawiedliwosc scisl~ wymierzali, winnych karali i podlug przepisow prawa s~dzili; aby koscioly i duchownych szanowali, a ze wzgl\;ldu na Rzymian, aby nowo
nadci~gaj~cym Burgundom dawano nie tak jak dot~d dwie trzecie
ziemi, ale polow\;l, pozostawiaj~c przy Rzymianach drug~ polow\;l ziemi i wszystkich niewolllikow. Byly to wielkie ust§pstwa i musialy
wywrzec, mianowicie na populacyi rzymskiej, nader korzystne wrazenie.
Tak nadszedl powoli i czas, w ktorym nalezalo przyst~pic do
stanowczych reform, a ktore postanowienia w Ambariaku tylko zdale1m zapowiadaly.
Chwil§, w ktorej te reformy zaszly, i ogoiny ich charakter
oznacza z zupelnq; dokladnosciq; Grzegorz z Tours. Doniesienie j ego w tym wzgl§dzie, choc nader krotkie, jest jednak zupelnie jasne
i stanowcze. Powiada 011, ze Gundobad po pokonaniu wiarolomnego bra,ta swego Godegisla, co nastq;pHo w 1'. 501, nadar Burgundom

1) Slowa i1i regiolZe nostra i sors alie11a powtarzaja; siEl w § 2, 3, 5. Nadmieni6 nalezy, ze r<ikopis paryski Nr. 215 Sup!. zamiast bl:'i;dnego wyrazenia manuskryptu watykaiiskiego, za ktorym poszedl Du Tiliet, ma takze na pocza;tku nie i11
regno 1wstro, ale iN regioNe 1wstra.
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lagodniejsze prawa, aby nie ciemi\;lzyc Rzymian pod bedem jego
zostaj(j:cych 1).
J akkolwiek nie posiadamy blizszych historycznych doniesien,
z owych czasow pochodz~cych, ktoreby waznq; t\;l okolicznosc dokladniej objasnily, z ogolnego jednak biegu owczesnych wypadkow
pokazuje si§, ze Gundobad, pomimo ze pokonal brata swego i stal
si§ panem calej Burgundyi, b§d~c jednak zagrozony coraz wi\:lcej
wzrastaj~c~ i uma(;lliaj~c~ si§ pot~g~ FrankOw, i nie mog~c wiele
rachowac na Wisygotow, zniewolony byl we wlasnem panstwie szukac skutecznej pomocy. Dobrze obrachowane plany doradzaly przedewszystkiem zjednac sobie wszelkimi sposobami duchowienstwo katolickie i populacH rzymsk~, aby w razie nieprzewidzianych wypadkOw mogi na nich liczyc. W widokach tych reforma kodeksu, ktory jak objasnilismy, wplywal tak przewaznie na oznaczenie stanowiska Rzymian, stawala si§ koniecznosci~.
W takiem polozeniu, nie moglo tez zachodzic najmniejszej
wq;tpliwosci, w jakim kierunku zamierzon~ reform\;l dokonac. Dotyehczasowe prawa BurgUlldow, za wyl~czeniem kilku rozporz~dzen
uformowanych wprost na wzor rzymski 2), nosily na sobie wogole
charakter narodowy. Zblizenie ich do poj~c rzymskich i udoskonalenie za pomoc(j: pra,wa rzymskiego, stalo si~ obecnie zadaniem Gundobada.
Co i jak zrobione zostalo, objasniaj~ same pomniki prawodawstwa burgundzkiego: nalezy je tylko wytlomaczyc i zrozumiec.
Klucz niejako do ocenienia calej reformy przedstawia nam tak
zwana dotl),d druga przedmowa, a wlasciwie postanowienie organiczne, ktore Gundobad umiescil na czele nowego kodeksu. Postanowienie to, jak wspomnieli~my wyzej, sam pozniej nazywa pierwszq
kOltstytucyq.
Zdajmy w krotkosci spraw§ co si~ w niej znajduje.
Wiadomosc, ktora nas najwi\;lcej obchodzi, stoi na samem ezeIe. Powiada tu Gundobad, ze zwolal na narad\;l komesow swoich
i panow i za wspolnem z nimi porozumieniem si§ ulozyl i poprawil prawa; aby zas prawa zawarte w tej konstytu.cyi i nast\;lpne,
w kodeksie umieszczone, zaehowaly na przyszle wieki moc nie-

1) Historia reg. Francorum IT. 33. Burguudionibus leges mitiores instituit
ne Romanos opprimeret.
2) Do rZ'i;du ich liczEl g16wllie wyzej powolane postanowienie 0 formie donacyi i tcstament6w, postanowienia 0 latrocinium, zawarte IV tyt. XXIX, rozporZa;dz8nia
o pocia;ganiu do odpowiedzialnosci karnej niewolnik6w, podane w tyt. VIL
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wzruszonego zobop61nego ukladu 1), podal do podpisu obecnym
hrabiom.
Wiadomose ta jest stanowczl1. Celem pracy Gundobada) bylo
nietylko ulozye, ale i popraJIVic prawa, to jest zreformowae zasady
dotychczasowego prawodawstwa.
Po wstl)pnych slowach konstytucyi idzie caly szereg rozporzl1dzell organicznych 0 karach na sl)dzi6w wydajl1cych l1iesprawiedliwe wyroki, ezy to w skutek przekupstwa, czy z niewiadomosci lub
niedbalstwa, 0 stronach falszywie skarzl1cych sl)dziow 0 przekupstwo,
o sl)dziach odmawiajl1cych sprawiedliwosci, 0 stronach, ktore pomijajl1c sl)dzi6w, wprost do kr61a 0 Sl1d zglaszajl1 sil), 0 zast!),pieniu
przez hrabiow sl)dziow w razie, gdyby ci byli nieobecnymi. Nadto
postanowiono, ze skal'b krolewski nie rna nic wil)cej brae, jak oznaczone prawem kary (mulctae), a notaryusze nie wil)cej nad to, co
im przyznane w stosunku do wielkosci spraw. Procz tego dodano,
o czem juz i wyzej uczynilismy wzmiankl), ze wszystkie sprawy zle
oSl1dzone pod panowaniem poprzedniego prawa, majl1 bye podlug tegoz prawa s(J:dzone. Nie przepomniano wreszcie i spraw przychodz~cych do oSl1dzenia mil)dzy samemi Rzymianami. Sprawy te mialy
bye s!!dzonepodlug praw rzymskich; aby jednak w rozpoznaniu ich
,i sl1dzeniu, zapewnie jak najwil)ksZlio sprawiedliwose i zapobiedz, aby
sl)dziowie llie wymawiali sil) nieznajomoscil1 prawa: przyrzeka GUlldobad Rzymianom, ze otrzymajl1 spisany wyklad tych praw 2). Co
ze sil) ziscilo, przekonywa tak zwany Papian, obejmujl1cy w porzl1dku kodeksu burgundzkiego wyciil:gi z praw rzymskich.
Sarna reforma dawnego prawodawstwa, polegala na tern: 1°, ze
przerobiono w duchu nowych pojl)e i potrzeb, znaczn~ liczbl) postanowien pierwszego kodeksu; 2°, ze dodano do dawnych przepisow
nowe rozporz~dzenia, nacechowane dl1znosci~ zblizenia sil) do praw
rzymskich; zreszt~, 3°, ze usunil)to z pierwszego kodeksu postanowienia albo sprzeczne z postanowieniami nowemi, albo nie odpowiadajl1ce nowemu kierunkowi prawodawstwa.
Nastl)puj11cy szczegolowy wywod da nam poznae ws:qstkie te
przeksztalcenia. Zaczynamy od zmian w dawnym kodeksie.
Najpierwszym przedmiotem, ktory zwr6cil na siebie uwagl) Gnndobada w dawnem prawie, byly bez w~tpienia postanowienia 0 zab6jstwach. Wiemy, iz we wszystkich prawach narodow barbarzynskich

oplata za zab6jstwo czIowieka nalez~cego do narodu panujl1 ceg o
byla wyzszl1 niz za zabicie czIowieka nalezl1cego do narodu podbitego.
Ze tak bylo i u Burgundow, dowodzl1 same teksty. Wyraznie z nich
plynie przekonanie, ze pocz~tkowo za zabicie pana (optimatis) placiIo sil) 300 solidow, za czlowieka swobodnego, nalezl1cego do sredniej klasy, 200 solid6w, a za czlowieka nizszego stann-150 solid6w.
Tak sarno za zal:J6jstwo niewolnik6w w miarl) klasy, do kt6rej nalezeli, skladaly sil) r6zne oplaty 1). Lecz kary te postanowione byly tylko na ten przypadek, gdy zabity byl natione barbarus, jak tego oczywisty slad zachowala redakcya tytulu X, jesli zas byl Rzymianinem, kara musiala bye zllacznie nizszl1 2). Stawialo to popuiacyl)
rzymskl1 w pozycyi podrzl)dnej, i bylo pewno jednym z glownych
powod6w, dla kt6rych czula sil) prawami burgundzkiemi ucisnionl1.
Temu staral sil) zapobiedz Gundobad w nowej redakcyi. W tym ceIn przerabiaj~c tyt. X pierwszego kodeksu, dodal do dawnej redakcyi, ze rozporzl1dzenia 0 zab6jstwie niewolnikow maj 11 bye rozcil!-gnil)te i na niewolnik6w z rodu rzymskiego, a w § 3 tegoz tytulu,
wyraznie jeszcze uczynil wzmiank© i 0 niewolniku Rzymianinie 3).
T§ sam~ zasad© przy.i©to i w postanowieniach 0 zab6jstwie ludzi
swobodnych i, co wil)cej, uchylono zarazem glowszczyznl) i postanowiono za zabicie swobodnego Burgunda i Rzymianina bez roznicy
klasy, do ktorej nalezal, karl) smierci, to jest karl) prawa rzymskiego. Byia to ogromna zmiana i wyrazna koncesya na rzecz pojl)e
l'zymskich. W dawnem prawie burgundzkiem kara smierci wyrzeczon~ byla tylko za ograbienie i zabicie kupca czy handlarza (l1egociator) 4). Zwracamy na rozporzl1dzenie to szczeg61n~ uwagl) w tern
miejscu i dlatego, ze istnienie podobnego przeplsu w dawnym ko-

') IV tekscie uzyte wyrazenie perpetuae pacti01'~is. Przypomina one owe
pactus legis Salicae.
~) Formam et expositionem legum conscriptam ... se noverint accepturos.

')

Tyt. X.
Czy tyt. XVII. 3. nie zachowal nam pamis.tki kary postanowionej za zahicie Rzymianina swohodnego?
3) Zmiany i dodatku zrohione w wyslowieniu tyt. X przy nowej redakcyi,
oznaczamy kursyws.:
Tyt. X. De interiectiooe servorum. Bur/!ul1dio et Romal1US una COI1diti01'te tmeantur. I. Si quis servum natione harharum occiderit lectum
m inisterialem sive expeditiorialem LX solid. inferat, mulctae autem
nomine sol. XII. II. Si alium servum Romanum sive harharum, aratorem aut porcarium occiderit XXX sol. solvat.
4) Tyt. XXIX. Nadmieni6 tu nalezy, ie Frankowie postanowili kar~ smiel'ci
za latrocinium nier6wnie p6iniej. Zjawia si\l ona dopiero w postanowieniach Hlotam i Childeherta z r. 593 of. Pertz. Leges T. I, p. 7. Nazwanie ne/!utiator, jako
oznaczenie 080hy zaszczytne, spotykamy na pami\ltniku grohowym w Lyonie z r. 60l.
cf. Spon: Recherche des Antiquites et Curiosites de la ville de Lyon. Lyon 1857,
pag. 53.
2)
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dcksie oczywiscie przekonywa, ze kara smierci za zabOjstwo w ogolno sci, nie mogla bye jeszcze w nim przepisan1j;, gdyz gdyby tak by10, rozporz~dzenie powyzsze byloby tern samem zbyteczne, i pewI10
nie istnialoby w kodeksie.
Wreszcie za dowod stanowczy, iz prawa dawniejsze stano wily
tylko oplat© za zabOjstwo, poczytuj© powolanie si© na prawa takowe w § 2 tytniu LXVIII 1).
Mniej wyrazne slady przerobienia noszlj: na sobie w nowym kodeksie postanowienia 0 zelzeniach i skaleczeniach. Gl©bsze jednak
zastanowienie przekonywa, ze i tu zaszly wazne zmiany. Zapewne
w dawnem prawie przy oznaczeniu kar na tego rodzaju pl'zest©Pstwa, dopuszczano odroznienie ze wzgl©du na pochodzenie pokrzywdzonego; dalej odrozniano rany i uderzenia zadane zelazem od ran
zrzq,dzonych innym sposobem, jako to: uderzeniem kamienia lub kija; nadto zdaje si©, ze w dawnem prawie znajdowaly si© taksy na
rozne gatunki ran 2). N owy kodeks uchylil wszystkie te zasady,
a mianowicie pozostawil ocenienie ran uznaniu s~dziego, jak to wyraznie znajdujemy wyrzeczone i w Papianie 3). Przyjmujq,c jednak
zmiany te, nie dose starannie odrobiono samq, redakcy~. Stq,d pozostala w przepisach prawa niejaka pozorna niedostatecznose i niezrozumialose 4).

raieniu tern lezy zupelne przekonanie, ze zwyczaj takowy w mysli
prawodawcy mial bye uwaiany za uchylony, nietylko wzgl©dnie Rzymian, ale i wzgl~dnie Burgundow.
Napotykall1Y dalej w tytule XV 0 najsciu domu, dodatek do
dawnego prawa, tak wyraiony;
quod tamen inter Burgundiones et Romanos aequali conditione volumus custodiri.
J ak si~ zdaj G, dawne prawo rozciq,galo opiek~ swojlj: tylko nad
domami zamieszkalell1i przez Burgundow; obecnie opieka ta rozciq,gni©tq, zostala w rownej mierze i na Rzymian 1).
Ulegl takze przy rewizyi znacznej zmianie tytul XII 0 porwaniu dziewic. Upowaznia nas do tego wniosku zrobione przez pana
Blull1ego w dwoch r~kopisach odkrycie dodatku do tyt. XII. W dawnej redakcyi odrozniano dwa przypadki porwania dziewicy, a mianowicie porwal1ie dziewicy POfq,cZOl1e ze zgwalceniell1 i bez zgwalcenia.
Prawo rzymskie nie robilo tej roznicy, uchylono jlj; zatell1 i w 110wej
redakcyi.
2alowae tylko nale~y, ie nie zadano sobie wi~cej pracy dla
przerobienia dawniejszego tekstu; sarno opuszczenie pierwszego pa~
ragrafu bylo l1iedostateczne; a moze tez niepoprawnosc dzisiejszej
redakcyi drugiego paragrafu, ktory tym sposobem stal si~ pierwszym
ust©pem, przypisae nalezy dowolnosci pozniejszych nieswiadomych
przepisywaczy.
,
W zwilJ,zku z tym przedmiotem staly rozporzq,dzenia 0 skutkach pO}l:!iczenia si~ w zwiq,zek malz811ski bez zezwolenia rodzicow.
Pan mlody, ktory to uczynil, placil podlug rozporzq,dzen dawnego
kodeksu ojcn panny mlodej, jesli sam naleial (to klasy pal10w lub
ludzi sredniego stann, 150 solidow, jesH zas byl prosty leudis, 45
solidow, czyli potrojn!J; cen~ kobiety 2). Przepis ten uchylony zostal w nowej redakcyi, a na miejsce jego postawiuno dwa oddzielne
I'ozporzlj;dzenia, jedno na przypadek, jE?sli panna mloda byla z rodu
barbarzYllskiego, drugie jesli byla Rzymianklj:. W pierwszem zdarzeniu mial pan mlody oplacac, jak si© prawo wyraza, tylko (tamtull1)

Przy rewizyi przepisow 0 zabiciu i skaleczeniu zwrocono takze uwag~ na przepisy oparte na dawnym zwyczaju, rozcil1gajq,ce surowq, odpowiedzialnose na wlasciciela zwierzq,t, ktore zabijajq, lub
kaleczlj; ludzi albo zwierz~ta do kogo drugiego nalezq,ce. Przepisy
te zmieniono, mianowicie ze wzgl©du na Rzymian, jak 0 tern przekonywa sarna redakcya tyt. XVIII, w ktorej powiedziano, ze zwyczaj dawny nie rna bye zachowany i co do Burguudow 5). W wy1) Si unum occidel'it pretium ipsius solvat, sub ea traditione preiii, quae est
prioribus leg-ibus constituta.
2) Tyt. XL In triplum vulneris pretium jubemus exsolvere, quantum in sim-

plum ex vulnera aestimantur.
") Tyt. IT. De injuriis aut caedibus admissis.
4)
tytule XXVI, oznaczaji\cym kary za wybicie z<lb6w, wyrazy ponizej
kUl'sywi\ oddane, uwazam tak:1:e za dodatki nowej redakcyi,
I. Si quis guolibet casu dentem optimati, tam Burg-ul1diol1i vel Romal10 l10bili excusserit, sol. XV cogatur excolvere.
II. De mediocribus personis ingenuis, tam Burg-ul1diol1ibus quam
Roma11is, si dens excussus fUel'it, X solid. componatur.
5) Si quodcunque animal quolibet casu, aut morsus canis homini mortem intulel'it jubelllus etiam i11ter Burg-ul1diones antiquam exinde calumniam removeri .. ,
Jak dalece jednak dawny zwyczaj przetrwal wieki i pomimo uchylenia go utrzymal

,V

sif(, pokazuje wiadomoS6 podana przez p. De Lacuisine II' dziele: Le Parlemel1t de
Bourg-og-l~e. Dij011, 1857, tom I, p. LXI.
1) Oary paragraf pierwszy tytulu XV tak brzmi:
Quicunque ingenuus Burg-111tdio iu domum cujuslibet ad rixam ingressus fuerit, YI solidos inferat illi cujus domus est, et lllulctae nomine
sol. XII. Quod [amel1 inter BU1'g-u11dio11es et Roma11os aequali co11ditio11e
volumus custodil'i.
I wyraz BUTg-Ul1dio na poczi\tku, jest dodatkiem drugiej redakcyi,
2)

Tyt. XIX Dodatku I, a edyc. Blumego tyt. Or.
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cen(J pojedY1ltczq (in simplum) POlij,czonej z sob!j; kobiety 1), a w drugim, panna mloda miala tracie pra wa do spadkn po rodzicach w niejakiej analogii do rozporzq,dzen praw rzymskich 2).
Niemniej waine przeksztalcenia zaprowadzonemi zostaly w tyt.
XXXV. W dawnym kodeksie tytni ten liczyl pewno nie wi~cej jak
dwa pierwsze paragrafy. W pierwszym postanowione byIo, ie iona
opuszczaj!j;ca m~ia ma bye topiona w bagnie; w drugim, ie jeieli
m!j;i znagli ion~ do nst!j;pienia z domn, ma zaplacie cen~, jakq, za
niq, dal. Przepis ten ostatni, przeciwny owczesnym rozporzq,dzeniom
prawa rzymskiego i nance kosciola, musial wywolywae ze strony
Rzymian reklamacye i star si~ powodem, ie w nowej redakcyi zastq,piono go rozporzl1dzeniami, zaslaniaj!j;cemi ion~ od dowolnosci
m~ia.
Postanowienie dodane brzmialo: ii ml1i moie i!j;dae rozl!j;czenia z zon!j; tylko wtedy, gdy dowiedzie jej, ze jest alba adultera,
albo malefica, albo seplflcrorum violatrix 3). N owe to rozporzq,dzenie uwaiae moina za znakomite nst~pstwo na rzecz nauki rzymskiej,
ale i Rzymianie z drugiej strony mnsieli si~ poddae dodatkowemn
rozporzq,dzeniu Gundobada, ie wolno jest samemu m~iowi opuscie
ion~, byleby j!j; w takim razie pozostawil wraz z dzieemi w domu
i przy calym majl}.tku. Zapewne po dodaniu tych dwoch paragrafow do tyt. XXXIV dawnego kodeksn, wykreslono z niego dawniejszy drugi paragraf, tymczasem pozniej wkradl si~ znowu do r~kopi
sow. Prof. Blume dla pogodzenia widocznych sprzecznosci redakcyi,
ktorl1 zwyczajnie w edycyach napotykamy, proponuje niektore w niej
zmiany; nie s!j;dz~ jednak, aby one byly zaspakajaj!j;ce. Jesli paragraf drugi pozostawimy w tyt. XXXIV, iadna {loprawa redakcyi nie
pomoze.
Nie pomin!j;l Gundobad w przegll1dzie swoim dawnych rozporZ!j;dzen 0 opiekach i wzbogacil je wainym dodatkiem. W dotychczasowych postanowieniach znajdowal si~ przepis, przyznaj!j;cy

1) Tyt. LXI. ,\Vyrazenie to tmtium oczywiscie uzyte ze wzgllldu na dawne
rozporz'ldzenia, ktore teraz usnnillto.
2) Tyt. XII § 5.
") Podlug konstytucyi Cesarza Konstalltyna (Cod. Th. HI. 16. 1), trzeba by10 zonie ndowodni6, ze jest 11toecha, medicamentaria lub conciliatrix, podlug Edyktu
Teodoryka: ze jest adultera, malefica lub aggagula (LIV), podlug lnterpretacyi wisygockiej: ze jest adultera, malefica i co%ciliat1'ix. Wiadomo jest, jakie wnioski
opierali nowsi uczeni na zgoduosci Interpretacyi z prawem Gundobada. Podlug zdania mojego, rozporz'ldzenia Gundobada wzillte z doktryny, to jest z tlomaczenia. jakie przywi'lzywano do przepis6w przy praktycznem ich zastosowywaniu.
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opiek~ dziadkowi na przypadek nast!j;pionej smierci ojca

1). W q,tek
do zmian podala mu konstytucya cesarzow: Walel1tyniana, Teodozyusza i Arkadyusza, wydana w JYIedyolal1ie pod wplywem natchnien
chrzesciaflskich. Powolywali nilj, cesarze do opieki matk~ maloletniego, jesli zloiyla przed kury!!: oswiadczenie, ze nie rna zamiaru wst~powae w nowe zwi!j;zki malienskie. Zapatruj!j;c si~ na postano wienie takowe, dodal do powolanego dopiero co rozporz!j;dzenia (tyt. LIX), ii dziadek 0 tyle rna bye do opieki powolany, 0 ile
matka pozostala nie zrzecze si~ zamiaru wst!j;pienia w nowe zwiq,zki
malZenskie i nie zechce opieki przyj!j;e na siebie.
Zdaje si~ wreszcie, ie przy rewizyi, zapatrujl1c si~ na zasady
prawa rzymskiego, postanowiono zreformowac dotychczasowe przepisy 0 ukaraniu kradziezy. Prawo stare burgundzkie, tak sarno jak
. inne prawa barbarzynskie, nie stanowilo przepis6w og61nych 0 sposobie, w jaki maj!j; bye karane kradzieie, lecz mowilo 0 kradzieiach
szczegolnych przedmiotow i na kazdq, z l1ich oznaczalo oddzielnlj,
kar~. Wi~ksze kradzieie, a mianomicie kradziei koni i wolow, byly
karane smierciq" mniejsze karq, pieni~in!j;. Wielkose kary, ktora
szla na poszkodowanego, oznaczalo albo sarno prawo, podlug rozmaitych wzgl~dow, alba polecalo jlj, oznaczae s~dziemn podlug taksy
roznych przedmiotow przez krola zatwierdzonej, jak m6wi tyt. IV
§ 3, secundum formam praetii constituti. W ostatnim przypadku
zwracal zlodziej rzecz skradzionl1 lub wynagradzal j!j; i oplacal nadto jej wal'tose podlug taksy. Lecz i to nie stanowilo ogolnej reguIy, bo w razie gdy czlowiek swobodny popell1ial kradziez wspolnie
z niewolnikiem, musial nie pojedyl'lcz!j;, ale potrojn!j; taks~ placie 2).
Ta l'ozmaitosc przepisow zwrocila na siebie bezw!j;tpienia uwag§ prawodawcy i stala si~ powodem do stanowczych reform. Znajdujemy je wyraionemi naprzod w zdaniach, jakim ulegla redakcya
dawn ego tytulu IV § 3 i w nowym tyt. LXX, ktorym zastfJ,piono
dawniejsze rozporz!j;dzenia tyt. IV Dodatku Du Tilleta. Zasadq, nowej legislac;y-i bylo: ie kradziei jest alba crimen capitale i wtedy
karze si~ smierci!j;, albo nim nie jest, i wtedy zlodziej sklada potrojn!j; wartosc przedmiotn skradzionogo, nie podlug dawnej taksy,
ale podlug oszacowania s~dziego. Ze taka mianowicie byla mysl
Gundobada, pokaznjq, zmiany zaprowadzone w redakcyi § 3 tyt. IV.
Paragraf ten w nowej redakcyi brzmi tak:
1) Przepis ten stal w konstytucyi, kt6ra obecnie pomieszczona w tyt. LIX:
Nepos amisso patre cum rebus omnibus ad avi ordinationem vel sollicitudinem con
feratur.
2) Tit. IV, Ad. I, ed. Blumego tit. XCI.
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Quicunque ingenuus tam Burgundio quam Romanus, porcum,
ovem, apem, capram furto abstulerit in triph£J14 solvat secundum formam praetii constituti et mulctae nomine sol.
XII id est pro porco, sol. I, pro ove, sol. I, pro ape sol. I,
pro capra, tremissem. Praetia vero haec in tripltmz solvantur.
Wyrazy, kursywij, oddane, sq, wyraznie dodatkami nienalezq,cemi
do pierwszej redakcyi. Gdyby pierwsza redakcya byia sporzq,dzanq,
~od wpIywem tych idei, pewno byiaby i skladniejszq, i zrozumialszij"
1 prawodawca nie bylby potrzebowal dwa razy powtarzae jednej i tej
s~mej mysli, co przy poprawach dawnego tekstu, dlatego tylko uczyml, aby byl zrozumialy. J ak dalece zas pragnq,l, aby nowa ta zasada byla uwazanq, za rozporzq,dzenie ogolne, tam przynajmniej, gdzieby nie utrzymano wyjq,tkowych rozporzfj,dzen, to wskazuje § 1 tytulu
LXX, ktory, jak wspomnielismy, zajq,l miejsce w nowej redakcyi tyt.
IV Dodatku. Nie mowi jUi w nim prawodawca 0 kradziezy wyliczonyc.h. poj.edynczych przedmiot6w, ale wog6le 0 wszelkiej kradziezy
mmeJszeJ.
Mniemam wreszcie, ze caly tytul VI, jest dzielem nowej 1'ed~kcyi i ze zaj~l w kodeksie miejsce jakiegos dawn ego 1'ozporzl);dzen.la, ktorego pami§c nie dochowala si§. Tyle tylko domniemywae
Sl§ l~oina, ii musialo byc nader uci1);zliwe dla panow, ktorych niewolmcy pocil);gani bywali do odpowiedzialnosci karnej. Chcq,c temu
zaradzie, za wzorem praw rzymskich postawiono, iz w razie oddania
pod wiadz§ karnl); cudzego niewolnika naleialo skiadae j ego cen§,
aby w razie, jesliby niewolnik okazal si§ niewinnym, takowa dostawala si§ panu jego.
Z tego cosmy powiedzieli pokazuj e si§, ze nie pozostal zaden
prawie wainiejszy przedmiot w dawnym kodeksie, ktoryby nie byl
u~egl przy rewizyi bardzo znacznym reform 0 111, natchnionym po najwI§kszej cz§sci zapatrywaniem si§ na prawo rzymskie. Przeistoczono cale niemal prawo karne, amianowicie przepisy 0 zabojstwach,
o skaleczeniach, 0 porwaniu dziewic, 0 najsciu domu, 0 kradzieiach,
a w prawie cywilnem przerobiono rozporzij,dzenia
rozwiazaniu
zwil);zku malzenskiego i 0 opiekach. Pod wplywem tych przeksztalcen dawn}' kodeks burgundzki przybral charakter prawa na wpM
rzymskiego.
Lecz nie dose na tem. Przy rewizyi zaprowadzono jeszcze
niektore zmiany drugorz§dne w dawnej redakcyi, majl);ce na celu juz
~o uogolnienie niektorych dawnych przepisow, jui to dokladniejsze
lch rozwilli§cie i zastosowanie. Przyczynily si§ do tego, jeieli nie
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wprost 1'ozporzq,dzel1ia p1'aw 1'zymskich, to przynajmmeJ wyzsze poj§cia prawl1e, kt6re call); 1'efo1'ml); kierowaly. Do rz§du tych zmian
zaliczam usuni§cie z dawnego kodeksu rozporzl);dzen, ktore nam dochowaly tyt. XVI, V i IV Dodatku Du Tilleta, i zastl);pienie ieh przez
nowe kompletniejsze postanowienia, zawarte dzisiaj w § § 7, 8, 9
tyt. XXVII i w tyt. XXXIII oraz w § 1 tyt. LXX nowej redakcyil).
Odnosz<;:l do tej samej kategoryi nadanie obszerniejszego zastosowania rozporzq,dzeniom tyt. XXVIII i tyt. XXXI. Az do nowej rewizyi stosowaly si§ one, jak si§ zdaje, tylko do Burgundow, obecnie
mialy bye wspolne i Rzymianom. Bye mOie, ze i slowa Burgundio
aut ROinanzis w tyt. IV, IX i XXI dodaue dopiero zostaly przy 1'ewizyi dawnego kodeksu.
Przechodzimy do drugiej klasy reform zaprowadzonych w pierwszym kodeksie. Poiegaly one, jak powiedzielismy, na dodaniu do
dawnego kodeksu nowych rozporzq,dzen. Wil)ksza cZ§sc tych dodatkow wyplyn§la takie z nasladowania prawa rzymskiego. Wskaimy
je w porzl);dku, w jakim wyst§pujij, w kodeksie.
Tyt. LXV zaprowadza na korzyse wdow)' i dzieci cesyq, majq,t1m na przypadek, jezeli si§ chcq, zaslonic od obowi/j,zku oplacania
dlugow ci~ifl;cych na majfl;tku zmarlego ich spadkodawcy. Jakkolwiek rzymska cesya w tem zastosowaniu nie byia uiywanl);, pomimo
tego jednak sluiyIa tutaj bez wl1tpienia za osnow§ do uformowania
now ego przepisu.
Tyt. LXVIII dozwala scltwytanych na cudzo16stwie zabijae.
Wiadome R~ rozporz~dzenia prawa rzymskiego w tym przedmiocie 2).
Mial je pewno na uwadze Gundobad, stanowil);c swoj przepis, odstlj,pil tylko w tem od nich, ze jako warunek bezkarnosci stawial koniecznosc zabicia razem obu winowajcow, inaczej zabijajl);cy mial
skladae ustanowiollq, za zabOjstwo dawnemi prawami oplat<;:l 3).
LXX, § 2. Cesarze Teodozyusz i Walentynian dozwolili
przest<;:lpcom szukae schronienia w kosciolach, aby im dac sposobnosc wyjednania sobie przebaczenia lub zmniejszenia oczekiwanych
dolegliwosci pl'zez wdanie sir;:l miejscowego bislmpa. Papian dwa
razy wspomina 0 schronieniu si§ winowajcow w kosciele, jako 0 srodleu zlagodzenia postanowionej kary, pl'zy zabojstwach i kradzi8iach.
Zapewne przy l'ewizyi kodeksu burgundzkiego nastawano, aby po-

') Por6w. wyiej str. 154 i n.
2) Fr. 20, 24. Dig. Ad. leg. Jul. de adulteriis.
3) Si unum oceiderit pretium ipsius solxat, sub ea traditione praetii, quae
est prioribus Zegibtis cOllstituta.
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174 dobne zastrzezenia i w nim pomieszczone zostaly; wszakze nie dopuszczono ich przy zabojstwach, za to przy kradziezach postanowiono, ze jezeli popelniajl1cy kradziez kapitalnl1 schroni sitl w kosciele,
moze sitl wykupie za oplatq" ktorl1 poszkodowany oznaczy.
Tyt. LXXI. Rozporzq,dzenia tego tytulu przypominajq, nam
uchwaly, zapadle na zjezdzie w Ambariaku. Byly tam mitldzy innemi wyrzeczone kary na tych, ktorzy omijajl1c drogtl Sl1dowl1, sami
ukladali sitl z przesttlPcami, i na stldziow, ktorzy w ukladach podobnych udzial przyjmowali. W tym kierunku idq,c, rewizya wyrzekla,
ze kto pominie Sl1d i uloiy sitl ze zlodziejami, rna poniese kartl, na
ktorl1 zlodziej zasluguje, a stldzia, ktoryby do ukladow takich wplywal, rna b)re skazany na oplattl 12 solidow na rzecz skarbu.
Tyt. LXXII dodany dla uzupelnienia rozporzl1dzen tyt. XL VI
o zakladaniu samostrzalow na zwierztlta.
Tyt. LXXXIII obejmuje w sobie rozporzl1dzenia, zapobiegajl1ce naduzyciom przy poszukiwaniu rzeczy skradzionych. Nie u1ega wl1tpliwosci, iz przy uldadaniu tych rozporzl1dzen miano glownie na celu populacytl rzymskq, i jej przywyknienia, jakie miala pod
tym wzgltldem.
Tyt. LXXXV dopelnia urywkowe rozporzl1dzenie 0 opiekach
. umieszczone w tyt. LIX i powtarza zamieszczony w nim nowy przepis 0 opiece przyznanej matce 1).
Tyt. LXXXVII zawar! w sobie nader wazne przepisy. WY1'zekl
nasamprzod, ze tenllillem ukonczenia maloletnosci rna bye poczl1tek
roku pitltnastego zycia i w tern nasladowal prawo rzymskie. NasttlPnie postanowil, ze maloletni nie mogl1 ani nic sp1'zedawae, ani czynie darowizny, ani niewolnikow wyzwalae, wreszcie, ze jezeliby cos
podobnego mialo miejsce, sluzy im pl'awo odwolania czynnosci
w czasie malo1etnosci dokonanych, w ClfJ,gU nasttlpnych lat pitltnastu.
Jest to takze zastosowanie zasad konstytucyi Teodozyusza,
ktora zapewnia prawo 1'estytucyi przeciw czynnosciom zawal'tym
przez maloletnich, az do ostatniego dnia roku trzydziestego ich zycia. Roznictl stano wi tylko termin, do ktorego odwolanie jest dozwolonem. Zwracamy tu uwa.gtl na interpretacYtl wisygockl1 powyzej przytoczonej konstytucyi. W niej powiedziano: in his duntaxat provinciis, usque ad XXVIII annum, si contestatus fuerit, integra ei... restituentur. Wyklad ten naprowadza na mys1, ze ogolne p1'awo w zastosowaniu go do Gallii, gdzie, jak sitl zdaje, wyksztalcH sitl bylosobny zwyezaj, ulegalo pewnej modyfikacyi. Mial za1)
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pewne zwyezaj ten na wzgltldzie Gundobad, stanowil1c przepis swoj
objtlty w § 3 tyt. LXXXVII; sl1dztl nawet, ze nie mial weale zamia1'u oddalania sitl od niego, tylko mysl swojl1 nie dose jasno wy1'azil, i zamiast powiedziee do poczqtku roku pir;tnastego, uiyl wyl'azenia intra alios XV annos, eo nadalo przepisowi ealemu inne znaczenie 1).
Tyt. LXXXVIII W ezasach dawnych dla waznosci manumissyi niewolnikow bezwl1tpienia potrzebnl1J tylko byla obecnose swiadkow. Gundobad uwazal za wlasciwe zastosowae do aktow wyzwolenia uzycie pisma, tak sarno jak to juz bylo przepisane~ dla darowizn i testamentow z obowil1zkiem, aby akt takowy podpiRany byl
nie mniej jak przez pitlciu lub siedmiu swiadkow, w 1'azie zas jesliby nie uzyto pisma, aby p1'zynajmniej powolano takl1 saml1 liczb~
swiadkow.
Czy nie dodano witlcej jeszcze nowych p1'zepisow, nie jestesmy
w stanie stanowczo odpowiedziec, bo zbywa nam na stosownych
wskazowkach.
Ostatnil1 czynnoscil1 przy 1'ewizyi bylo zdecydowae, kto1'e rozporZl1dzenia z dawnego kodeksu usunl1e nalezy, jako nie odpowiadajl1ce nowemu na stan rzeezy pogll1dowi. Ze usunitltych miejsc musiafa bye dose znacZlla liczba, nie trudno domyslee sitl, j eMU zw1'ocimy uwagtl na ogromnl1 1'oznietl, jaka zachodzila mi§dzy pojtlciami,
ktore p1'zewodniczyly przy ukladaniu pierwszego kodeksu, a temi,
ktoremi kie1'owal sitl prawodawca przy rewizyi. Tam chodzilo 0 spisanie prawa narodowego niewYl'obionego, zlozonego w znaeznej cztlsci z 1'ozporzfl;dzen szezeg6lowych i niep1'zychylnego elemelltowi
rzymskiemu; tutaj 0 zaszczepienie na niwie lla1'odowej, ile bye moze,
najwitlkszej liczby pojtle rzymskich i 0 uogolnienie rozpo1'zl1dzen.
Lecz gdzie szukac tyeh wyll1czonyeh z dawn ego kodeksu 1'ozporZl1dzen?
Traf szczegolny z1'zl1dzH, iz sitl zachowaly. Posiadamy znaczl1l!:
ieh CZtlse zebranl1 w Dodatku I Du Tilleta.
Juz pop1'zednio, mowil1c 0 edycyi Blumego i po1'ownywajl1c jl1
z wydaniem Du Tilleta, a takze wspominajl1c 0 prze1'obieniach dawnego kodeksu, wykazalismy, iz tytuly: IV, V, VI, XVI Dodatku, zast1!:pione zostaly w llowej redakcyi p1'zez § 1 tyt. LXXV, p1'zez tyt.
XXXIII i XL VIII i przez §§ od 7 do 9 wll1cznie tyt. XXVII. Tak

1) Przepis tak wyrazony:

Ita ut quod ante quintum decimum annum gestum fueTit, intra alios XV
annos, si voluerint, Tevocandi habeant potestatem.
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sarno tyt. IV Dodatku stal si§ niepotrzebnym z powodu przepisow,
obj§tych w ustawie organicznej, postawionej na czele nowego kodeksu, a tyt. VII z powodu przyj§tych llowych zasad w ukaralliu kradziezy, tytul zas VIII z powodu jak si§ zdaje ch§ci usulli§cia po~
woli wejatorow od udzialu w poszukiwaniu przedmiotow skradzionych 1). Podobllie tytul XIV Dodatku, nie mogi pozostae w kodeksie ze wzgl§du na nowe zasady przyj§te w tyt. LXI. Widoczne
slj, takze powody, ktore sklonily do usuni§cia tytulow X i XI: oba
miescily w sobie specyall1e Tozporzlj,dzel1ia 0 ukaral1iu za kradziez
psow i sokolow i przeclstawialy nadto przypomnienie dzikich obyczajow starych Burgundow, ktore przy wejsciu w nowlj, faz§ zycia politycznego slusznie oburzae musialy. Uszlachetnienie ogolnych d~zno
sci stalo si§ rownie powodem, iz usuni§to wyjlj,tkowe surowe rozporZq,dzenia co do Zydow, ktore nam przedstawia tytul XV Dodatku.
Co do tyt. XII i XIII Dodatku, mniemam, ze oba usuni§te zostaly z powodu niezgodnosci ich z zasadami prawa rzymskiego. I tak,
wiadomo, ze podlug praw rzymskich do waznosci kupna bynajmniej
nie jest potrzebny akt na pismie, co przepisywal tyt. XII, lliemniej
wiadomo, ze w zwilj,zkach, kojarzonych bez zezwolenia ojca, nie
moglo bye nawet mowy 0 wladzy m§za i 0 opartych na niej prawach, jak to czyni tyt. XIV.
Sposob, w jaki sobie post§powano przy porzlj,dkowaniu nowej
redakcyi, przedstawia si§ zupelnie jasl1o. Gdzie szlo 0 zmian§ postanowien obj§tych w dawnej redakcyi, zaprowadzono jfJ: albo w samym dawnym tekscie, alba usuwano tekst dawny i w miejsce jego
podstawiano przepifl na nowo zredagowany. Gdzie zas chodzilo 0 nowe przepisy, ukladano je oddzielllie i oddzielnie w kodeksie mieszczono, nie lq,cz11c icll zwyczajnie z jednorodnemi dawniejszemi rozporzq,dzeniami. Wreszcie to wszystko, co nie zgadzalo si§ z pozniejszemi postanowieniami, albo z nowemi przy redakcyi przyj§temi widokami, starano si(;) z kodeksu usunq,c, na co przedstawiaj11 dowod
§ 1 tyt. XII i § 3 tyt. XXIV, ktore znajdujemy tylko, jak wspomnielismy, w dwoch l'§kopisach i rozporzfJ:dzenia zawarte w Dodatku I
Du Tilleta. W szakie nie byIa to regula bezwzgl(;)dna, cz§sto bowiem zachowywano VI' kodeksie zrefonnowanym i takie postanowienia,
kt6re ulegry cz§sciowym modyfikacyom.
Po Ukollczeniu rewizyi dawllego kodeksu i zredagowalliu nodo niego dodane, chodzilo zawych rozporzfj,dzell, ktore mialy
pewne 0 nadanie carosci pewnej formy. W naszych czasach jeste")

Porow. tyt. LXXXIII, LXXYII. 3.

smy tak dalece przyzwyczajeni do logicznego ukIadu, iz nie mozemy sobie wyobrazie jakiegob~dz prawa, ktoreby nie bylo uporz~d
kowane podlug pewnych prawidel logiki. Inaczej bylo W owych czasach, gdy ludzie dopiero co zblizeni do swiata cywilizowanego, lamali si§ z pierwszemi tl'udnosciami wyraienia i przedstawiania mysli swoich. W tem polozeniu nie wymagajmy od redaktorow wi§cej
nad to, co byE w stanie zrobic. Systemat ukladu, ktory przyj§li,
nastl'(;)czyl si(;) nicjako sam przez si§.
Jest on, 0 ile po dlugiem zastanowieniu nad tym przedmiotem
dojsc moglem, nast(;)puj11CY: na czele postawiono (jak juz 0 tern kilka razy wspominalismy) ustaw§ organiczll!):, obejmujfJ:c!): w sobie glOwne gwarancye 110wego, ustalie si(;) majq,cego porzfJ:dlm;
lla drugiem miejscu umieszczono nowq, kOllfltytucy§, kompletuj1l: cq, zakres publicZllych gwarancyi, przez zapewnienie mocy nadaniom uczynionym przez poprzednikow krolow;
nast§pnie pozostawiono na swoich miejscach zachowane tytuly
dawllego kodeksu, w postaci, jakq, im nadano przy rewizyi;
za nimi umieszczono poj edyncze konstytucye wydane w epoce
mi§dzy dawnym i nowym kodekflem;
na koncu zas rozlokowano wszystkie nowe postanowienia, przy
rewizyi do kodeksu dodane.
Za wylq,czeniem wi§c dwoch pierwszych tytulOw, ktorych miejsce wskazaly wyzsze widoki, reszta kodeksu uporzq,dkowallq, zostala
chrol1ologicznie w tem znaczeniu, ie pierwsze miejsce zachowaly tytuly dawnego kodeksu, ostatnie zas zaj§ly Howe rozporzq,dzenia.
o ile od porz11dku tego w niektorych razach odstq,piono, niepodobna wskazae. Kazdy, kto w przedmiot ten blizej wejrzy, przekona si(;), iz ustanowic clokladnq, chronologiq, mi§dzy wszystkiemi postanowieniami kodeksu jest rzeczq" w dzisiejszym stanie pomnik6w
prawa burgulldzkiego, lliemozliw11·
Nie jestesmy rowniez w stanie z zupeinq, dokladnosei11 oznaczye chwili powstania nowej redakcyi. Tyle pewna, ze wieika reforma prawoclawstwa, ktorfJ: przedsi§wzi!):l Gundobad, nastfj,pie musiala wkrotce po pokonaniu Godegisla, tak przYllajmniej naucza Grzegorz z Tours. Prof. Blume wskazuje jako dat§ powstania nowego
kodeksu rok 502. Na rok ten mozemy si§ w cz§sci zgodzic. JeW
jednak przyjmiemy pod uwag§, ze tytui XLV, obejmujfJ:cy w sobie
konstytucY(;)
w Lyonie w polowie roku 502, wchodzil juz
w sklad tegoz kodeksu: wtedy samfj; redakcy§ onego musimy uwazae za dzielo odnoszq,ce si§ do konca 1'o1\u powyzszego, alba do pocZ11tku roku nast(;)pnego. Poding wszelkiego podobiellstwa do prawPisrna Romualda Hubego.
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dy, miasto Lyon, byro miejscem, w ktorem redakcya nowa byra dokonani1 i ogloszoni1.
J ak wydanie pierwszego kodeksu nie wstrzymalo czynnosci prawodawczej Gundobada, tak samo i ogloszenie nowego nie poloiyl0
tamy w dalszych zamiarach reformatorskich k1'o1a prawodawcy. Posiadamy trzy konstytucye Gundobada, ktore niew~tpliwie nalei~ do
epoki pozniejszej. Si1 niemi: konstytucya z roku 513 1) pomieszczona dzisiaj w tyt. LXXVI; dalej konstytucya z rolm 515 2), wydana
w Lyonie, tworzl:ica przedmiot tyt. LXXIX i konstytucya pomieszczona w tyt. LXXIV, modyfikujij,ca przepisy uchwaly z 1'. 501 (tyt. XLII)
i powoluj~ca si§ na lli~ jako na prawo wydane ante actis tempol~i
bus, sk~d wniosek wypada, ie sarna nie mogla bye wczesniej ogioszonfj;, jak okolo roku 515.
Do rz§du konstytucyi, odnosz~cych si~ mmeJ wi§cej do tego
samego czaSH, z pewnosci~ takie doliczye moiemy konstytucy§ (tyt.
LXXX), obostl'zajij,c1j: rozporz~dzenia wydane w r. 502 IV Ambaryaku
o pojedynkach i konstytucy©, zawarti1 w tytule LXXXI, modyfikuji1cij, rozporzij,dzenia prawa organicznego 3).
Z tij, sam~ pewnosciij, utrzymywae godzi si©, ii konstytucye LX
i LXXVII wydane zostaly jui po ogloszeniu llowego kodeksu, a to
dlatego, ie obie uchylajij, 1'ozporzij,dzenia w nim obj~te.
o wlasci wem znacz8niu konstytucyi LX mowilismy jui wyzej;
pozostaje dodae slOw kilka 0 konstytucyi LXXVII. Jest ona ciekawfj; pod tym wzgl§d8m, ie za posrednictwem l'ozporzl:idzen prawa
rzymskiego lagodzi su1'owos6 dawllych przepisow. Celem jej byl0
jeszcze wi©ksze ograniczenie samowolnego pociij,gania niewolnikow
do odpowiedzialnosci karnej i obrona tym sposobem, 0 He mozna, od
niezasluionych cz§sto mij,k tortury. Srodek skuteczny dla dopi©cia
tego zamiaru 11l'Zedsta wial0 tak~e pra wo rzymskie, z ktorego poprzednio zapoiyczony jUi zosta1, jak wyiej nadmienilismy, tyt. VII zrefo1'mowanego kodeksu. Obecnie nie dose bye mialo zlozye panu na
kaucy© cen§ powo}ywanego niewolnika, ale na1eza1o dla osii1gni©cia
skutku oskarienia, uczynie inskrypcYi6 i poddae si~ jej nast©pstwom.
Rowniei nie omylimy si©, jesli utrzymywae b~dzierny, ie i konstytucye LXXV, LXXVIII, LXXXIV i LV naleif!, do tej samej kategoryi uchwal. Dwie ostatnie zasluguji1 na szczegolniejszij, uwag©,
Idzie i w jednej i w drugiej 0 podniesienie znaczenia populacyi rzym-

skiej. W skutek rozpo1'zi1dzen konstytucyi LXXXIV przy sprzedaiy
przez Burgundczyka wydzielonej rnu ziemi (sol's), rna miee do
kupna jej pierwsz61lstwo Rzymianin, u ktorego ziemia wzi©ta, przed
kaidym drugim, a podlug konstytucyi LV, jeSli mi~dzy dwoma Rzyrnianinami - posiadaczami wyniknie spor 0 granice ziemi, b©dfj;cej
w cz©sciowem posiadaniu z gosciem (hospes) burgulldzkim 1), niema
bye wolno Bnrgundczykowi do sprawy mieszae si© i wyst©powae ze
swemi iij,daniami, dopokij,d sprawa nie zostanie mi©dzy Rzymianarni
os~dzonij,.
Najciekawszy jednak w konstytucyi tej przepis nast©Pny, mocl:i ktorego udzielono pozwolenie Burgundczykom w przypadkach takowych, czy b©dfj; powodami, czy tez pozwanemi, sprawy prowadzie podlug przepisow prawa rzymskiego. Tym sposobem prawn
rzymskiemu pl'zyznano niejako znaczenie prawa powszechnego.
Wlasciwem b©dzie przypomniee w tem miejscu znamienitego
juryst© fraucuskiego Bouhier, prezesa parlamelltu w Dijon. W komentarzu swoim nad Zwodem prawa zwyczajowego (coutume) BurgundyL wydanym na poczlJ;tku wieku XVIII, pelnym nader ciehwych
i gruntownych wywodow historycznych, obszernie zastanawia si© nad
tem, 0 He Burgundya moie bye uwazan~ za kraj prawa pisanego (pays
du droit ecrit) i mi©dzy dowodami przemawiajij,cemi. za ciltg1fj; moci1
obowiij,znjij,cej w Burgundyi praw rzymskich, przytacza i powyiszij,
konstytuc}'© 2). Za naszych takie czasow p1'ofesor Gaupp zwracal na
nit! uwagll, jako na stanowii:),c~ dowod, ze prawo rzymskie w pallstwie Burgundzkiem zyskalo znaczenie prawa terytoryalnego 3).
Nie blldziemy si© dluiej nad tym przedmiotem zastanawiali, jako nie wchodzfj;cym w zakres naszych badan. Powiemy tylko, ie powolany przez nas wyiej przepis jasno pokazuje, ze prawo rzymskie
w Burgundyi coraz wi©cej i coraz wyrazniej zyskiwalo przewag©
i swiadczy, jak daleko sillgaly plany reformatorskie Gundobada.
W istocie nie wiele jui b1'akowalo do z1ania sill prawa burgundzkiego z prawem rzymsldem w jednij, harmonijnfj; calose; wszakie przeznaczeniem byl0 1'ozwi1j:zanie tej zagadki pozostawie pozniejszym
dopiel'o czasom, wi©cej przygotowanym i usposobiollym do spelnienia tak wielkiego dziela.
Pomimo, iesmy tyle jUi mowili 0 pojedyl'lczych, wydanych przez
Gundobada uchwalach, winnismy przeciei w tem miejscu dodac,
iz w kilku r©kopisach prawa burgundzkiego znajduj~ si© jeszcze

1)
2)
3)

Daty te wykazuje rElkopis z lI1:akon i r'lkopis 215 Supl. paryskiego.
DatEl tEl podajv, tez same rElkopisy.
Tyt. LXXXI. Prima constitutione a nobis decretum fuerat.

1)
2)

3)

LV. 1. de agrorum finibus, qui hospitalitatis jure a Barbaris possidentur.
Les coutumes du Duchi! de Bourgogl1e ed. Dijo11 1742 T. I, p. 224.
Die germal1ische11 A11siedelu11geH str. 235, 236.
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dwa postanowienia Gundobada, 0 ktorych dotl),d nie wspominali~my. Jedno z nich, noszl),ee nap is de reis corripiendis, znajduje
si§ w dwoch r§kopisaeh paryskieh pod Nr. 4758 i 215 Suplementu;
drugie w manuskrypcie watykallskim krolowej Krystyny. Z pierwszego ntworzyl Du Tillet tytul LXXXIX 1), Z drugiego tytul XX dodatku. Rozporzl),dzeniem pierwszem poleconem zostalo komesom
chwytac podejrzanych 0 kradziez koni i 0 wlamanie si§ do domow
(effractores), gdziekolwiekby odkryci zostali i przedstawiac krolowi,
dla ukarania winnych. Drugie postanowienie, jak si§ zdaje, mialo
na celn zaprowadzenie zmiany w § 4 tyt. XXIII kodeksu, stanowil),eym przepisy 0 szkodaeh w winnicaeh. Gnndobad donosi nam we
wst§pie do nowej ustawy, iz skloniony zostal do wydania jej wspolnemi prosbami Burgundow i Rzymian. Zatem podlug wszelkiego podobi8l1stwa chodzilo tn 0 przedmiot praktyeznie dose wazny. Podlug dawniejszego prawa, wlasciciel winniey, dostrzeg}szy w niej obce swinie robil),ce szkod§, powinien byl przedewszystkiem ostrzedz
o tem posiadacza ich i dopiero wtedy, gdy tenze zaniedbal ieh pilnowac, mial sobie dozwolone zabic je. Gdy zachowanie tych formalnosci narazalo wlascicieli winnic na znaczne straty, nowy edykt
dozwalal, zwierz§ta mniejsze znalezione w szkodzie wprost zabijac.
Pozniej dowiemy si§, jaki spotkal los to rozporzll:dzenie.
Tymczasem nadszedl rok 516, w ktorym Gnndobad nmarl.
Nie latwo znalezc mi§dzy wladcami Indow barbarzynskich prawodawc§ wi§cej czynnego i wi§cej oswieconego. Aby wszystko to
dopelnic, co Gundobad na polu prawodawczem uczynil, potrzeba by10 czlowieka nadzwyczaj bacznego na wszelkie potrzeby ludu swego
i natclmionego stall), woll), ise cii:j;gle na drodze ulepszel'i, przytem
obdarzonego niezwyczajnemi zdolnosciami, dozwalahcemi z latwosci~ i rozwagi:j; przechodzic z jednego na drugie stanowisko.
Szczeg6lniej godnemjest zastanowienia, ie byl autorem dwoch kodeks6w stano,\vczo r6znii:j;cych si§ mi§dzy so b~ i zasadami i og61nym kierunkiem. Bye i tw6rcl), i reformatorem kodeksu narodn swego, w historyi naderrzadkie to zjawisko, zwlaszczajesli zwroeimy uwag§ na trudnosci, jakie pokonywac musial przy speIl1ianiu zamiarow swoich.
Lecz rzucmy jeszcze okiem na trzeci zbi6r prawa, ktory istnie11ie swoje winien takie inicyatywie Gundobada 2). Jest nim tak zwany Papian. J eSli zbiorowi temu blizej przypatrzymy si§ i wnikniemy w caly jego uklad i porownamy z kodeksem burguudzkim, do1)
2)

Wzi~l je du Tillet do edycyi swojej, jak sifl zdaje, z r'lkopisu 4'758,
Wyzej str. 166.
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strzezemy bezwl),tpienia najscislejszy mi§dzy nimi zwil),zek llietylko,
pod wzgl§dem zewu§trznej formy ukladu, ale co wi§ksza pod wzgl§dem wspolnego ducha rozporzl),dzell zamieszczonych w jednym i drugim. Widoczna 'VI' obu tendencya do zblizenia si§. ,\Yyst§puje ona
szczegolniej jasno w Papianie,gdzie dobierajl), si§ niekiedy z pewnem nacil),ganiem 1'ozne postanowienia praw rzymskich, byleby je
tylko zastosowac do kodeksu burgundzkiego. Wspolllinamy 0 tem
glownie dlatego, aby pokazac jak daleko rzeczywiscie si§galy zamiary Gundobada: wyraznie celem ich bylo zjednoczyc Burgundow
i Rzymian pod jednem prawem.
Przechodzimy do prac prawodawczych Zygmunt a syna Gundobada.
J akkolwiek Zygmunt byl tworcl), kilku oddzielnie wydanych konstytucyi i jakkolwiek sporzl),dzil nowl), redakcy§ ojcowskiego kodeksu,
wszakze nie posuni:j;l juz naprz6d rozpocz§tego przez ojca dziela reformy; zabraklo sil, a i salllO panstwo burgnndt;kie wkrotce pochlolli§te zostalo przez mOl1archi§ Frank6w.
R§kopisy, przejrzane przez Blumego, dostarczyly nam wiadomosci, iz tyt. LII i LXII wydal1ia Du Tilleta tworz~ dwie konstytucye
wydaneprzez Zygmunta w roku 517 1). Pierwsza z nich utworzolli:j; zostala z wyroku wydanego w pojedyiiczej sprawie, ktory jednak
ogloszony zostal z poleceniem, aby w podobnych wypadkach sluzyl za norm§ wyrokowania; druga dopelniala rozporzl),dzenia tytulu
LXXIV i XLII. Obie konstytucye 11ie odznaczajl), si§ tak dalece niczem, coby zaslugiwalo na niejakl), nwag§.
WazniejszYlll bez por6wnania wypadkiem odnoszi:j;cym si§ do
tego samego roku jest ogloszenie nowej ostatniej redakcyi kodeksu.
Powodelll g16wnym do przedsi§wzi§cia tej pracy bylo zapewne, ze
Zygmunt znalazl znaczllq, liczb§ konstytucyi ojca po drugim kodeksie wydanych, i pragnl),l zachowac je od zaglady i zapewnic im wy- .
konanie przez wcielenie ich do samego kodeksu. Mia} tez juz pod
r§kll; dwie wlasne konstytucye, ktorym zar6wno pragnl),l dac miejsce

1) Prof. Blmne podaje, iz obie te konstytucye wydane zOBtal~' d. 28 kwietnia
(IV Kal. April.) czyli tego samego dnia, ktory pOiniej spotkamy jako datfl oglosze·
nia now ego kodeksu. Moze bye, ze w niektorych rtlkopisach znajduje si"l ten sam
dziell wskazany, niew~tpliwie jednak musi to bye omylk'l kopistow, bo niepodobienstwo przypuszczae, aby konstytucye oddzielnie wydane tego samego dnia, w ktorym
caly kodeks ogloszony zostal, mogly byly bye jeszcze tego samego dnia pomieszozone II' kodeksie i razem z nim na nowo pod t~z sam~ dat~ publikowane. Wydanie
ioh musialo wyprzedzi6 sam lmdeks przynajmniej na kilka dni.
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w nowym kodeksie. Wykonanie powzi©tego zamiaru nie bylo trudne
Nie chodzilo tu jak przy drugim kodeksie 0 reform© da wnego prawodawstwa, ale jedynie 0 wcielenie do gotowego kodeksu pozniej
pojedynczo ogloszonych dodatkow. Dla dopi©cia tego celu najstosowniejszem moze bylo pojsc za przykladem drugiej redakcyi kodeksu i pomiescic si§ majl!ce w nim dodatkowe rozporzl!dzenia postawic na kOllCU calego zbioru. U czynionem to wszakze nie zostalo
o tyle przynajmniej, 0 ile 0 tern sl!dzic mozemy z ukladu r©kopisow, ktore do czasow naszyeh doszly. Z pomi©dzy konstytueyi dodanyeh, szesc stoi w kodelnlie na ezele drugiej jego polowy, inne
zas nie tyle na koncu jak raezej ku kOllcowi onego. W stanie obeellym zrodel nie umiemy sobie faktu tego wytlomaezyc, co do jedllej
tylko konstytueyi, zamieszczonej w tytule LII, moznaby si§ zgodzic
na domniemanie Blumego, ze dlatego w tern miejscu znajduje si§,
iz zastl!pila dawlliejszl! uchwal§ z tego samego miejsca usulli©tl!.
Podlug wszelkiego podobienstwa do prawdy chcial Zygmunt, aby nowa jego edycya kodeksu ojcowskiego, ile byc moze llawet zewll©trznl! postacil!, jak llajmniej rozllila si© od poprzedniej. St~d poszlo,
ze pozostawil w kodeksie takie nawet rozporzl1dzenia, ktore przez
wcielenie pozniejszych staly si§ zbyteeznemi, jak np. tyt. VII i LXIII,
obok tytulu LXXVII i LX.
Bardziej zaspakajajl!cym sposobem mozemy objasllic, dla czego
nie znalazly miejsca w nowym kodeksie ani postanowienie de reis
corripiendis wydane przez Gundobada, ani jego edykt 0 szkodach
w winnieach; pierwsze dlatego zapewne, ze bylo prost~ tylko praeceptio czyli rozporzl!dzeniem a nie prawem, drugie zas dlatego, ze
przepisy jego nie weszly w praktyczne wykonanie, jak 0 tern zawiadamia nas sam Zygmunt, a to zapewne z powodn, ze edykt nie byl
uehwal~ wydanl! za zgodl! panow, ale postanowieniem wychodzl!cem
od samego krola 1).
Przygotowana przez Zygmunta nowa edycya kodeksu, zawierala w sobie tytu16w LXXXVIII, to jest tyle, ile ieh przedstawia manuskrypt watykanski w ez©sci opatrzonej biez~eemi numerami. Wszystko co znajdujemy z nim pOI~czolle w innych r©kopisaeh jest dodatkiem pozniejszych przepisywaczy i zbieraezy dawnych pomnikow prawa burgundzkiego, mi©dzy ktoremi szczegolniej odznaeza si© pisarz r§kopisu Biblioteki parysldej pod Nr. 215 Suplementu.
1) W konstytueyi Zygmunta, 0 ktorej zaraz wspomnimy, a ktors. wydal: prof.
Blume, stoi: unde jam gloriosae memoriae patris nostJ'i edictum proeesserat, in quo
de singulis quibusque anil1lalibus aut oceidendis aut solvendis ordine dicitur statuisse,
quod praetermissum o11tl$iu11t abutione cognovimus.
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Ogloszenie nowego. kodeksu, albo raczej noweJ Jego redakcyi,
nastl!pilo w Lyonie d. 28 kwietnia (IV Kalendis Aprilis) roku 517,
czyli roku drugiego panowania Zygmunta, jak to pokazuje wyzej podana formula publikacyi.
Blume w f()rmule tej po nazwisku Zygmunt a, dodaje jeszcze
nazwisko Gundobada w taki spos6b:
In Dei Nomine Anno secundo Regni Domini lloStri Gloriosis simi Sigismundi Gundobadi Regis liber. ..
Nie zgadzamy si§ na ten dodatek, jako nie oparty na zadnym
ze znanych r§kopisow. Zreszt~ w czasie, w ktorym nast§powalo
ogloszenie, wszyscy wiedzieli co si© oglasza i w napisie nie powiedziano bynajmniej, ze si© publikuje ksi§ga praw ulozona przez Zygmunta, ale tylko, ze ogloszenie ksi©gi praw nast©Puje w drugim
1'oku panowania Zygmunta, co usuwalo wszelkie podej1'zenie, jakoby
on ehcial sobie kodeks ojca przywIaszczyc.
Po publikaeyi kodeksu widzimy Zygmunta jeszcze kilka razy
czyunym jako p1'awodawc§: przynajmniej dwa nowe postanowienia
mog~ mu byc ze wszelkl! pewnoscil! przypisane: jedno 0 podj§tyeh
a porzuconych przez rodzicow niemowl§taeh (de collectis 1), drugie
o szkodach w winnicach. Postanowienie 0 szkodach zllalismy dot~d
tylko w wyci~gu zlozonym z trzech paragrafow, dopiero Blume oglosil je za pomoc~ kilku r©kopisow w calosci 2). B©dl!C wydane po
pUblikaeyi kodeksu, nie 1l10gi0 w nim znalezc miejsca i dostarezylo
tylko niektorym przepisywaezom powodu do pomieszczenia go mi©dzy
dodatkami do kodeksu 3).
Blume przypisuje nadto Zygmuntowi konstytucy©, ktorl! znajdujemy pod tytniem XVIII Dodatku Du Tilleta Twierdzenie to nie
znajduje jednak zadnego poparcia w samym tekseie ustawy. l\1owi
sit;) tu wprawdzie 0 zmianie dawniejszego prawa, ktore stanowic mia10 kar© smierci na zajmuj~cyeh woly, wszakze zmiany tej mogI tak
dob1'ze dopelnic Gundobad jak Zygmunt. Nie popiera takze domniemania tego eytacya, jakoby tytulu setnego pi~tego jakiegos kodeksu,
gdy z tego wszystkiego cosmy dot~d powiedzieli widoezne, ze zadna
o

1)
Edykt de colleelis oglOSZOllY naprzod zostal przez Pardessus W T. 1843;
znajduje si~ on tylko w jednYl11 manuskrypeie (Nr. 215 Supl.).
2) U Du Tilleta stoi w Dodatku pod tyt. II. U Blumego w tyt. LXXXIX.
") IV Y!i!kopisie St. Paul formuje tytul:, ids.cy bezposrednio po ostatnim rozdziaJe kodeksu i t"'orzy tym sposobel11 tytul: LXXXIX. IV r!i!kopisaeh 4418 i 4633
zajJlmje dopiero drugie miejsee w dodatku, po tytule de itineribus wzi'ltyl11 z Papiana, i stanowi tytul XC. W r~kopisie 4758 weale pomieszezonem nie zostal:o,
eh06 nlkopis ten obejmuje w sobie trzy dodatki.
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z re~akcYi kodeksu burgnndzkiego, nie liczyia tak znacznej liczby
tytulow 1). Do tego dodae nalezy, ze konstytucya powolana mieSzczona b~wa raz p.od tytulem CIV 2), clrugi l'az pod tytulem CV 3);
CO wskazuJe, ze me miala u kopistOw miejsca stalego i pozostala
po za kodekRem czy to drugim, czy trzecim.
Sluszl1ie zapytae si~ jeszcze mozemy, Jakie nazwisko, ze tak
powiemy urz~dowe, nosil kodeks burgundzki. Nazwisko to, zdaje si~
wskazywae Zygmunt w formule pubHkacyjl1ej. Byla niem nazwanie
Liber C01~stitutiol1tMn, Ksifga Konstytticyi. Odpowiaclalo 0110 w zupeinosci roclzajowi materya16w uzytych do uformowania r6znych ko~eks~w, ktore jak widzielismy po najwi~kszej cz\;]sci powstaly z poJedynczych, odclzielnie wyclanych konstytucyi. Nazwy Lex inter
Burguuiones et Romanos, Liber Legum GUl1dobati, Liber Gtindobati, slj; nazwami uzytemi przez p6zniejszych przepisywaczy w zbiorach, gdzie kilka mieszczono praw clla odr6znienia Prawa burgundzkiego ocl innych. W jednym z kapitularzy Karola Wielkiego prawo burgunclzkie nazwane j est Lex GUl1dobada 4), skl1 cl pozniejsza
nazwa francuska Loi Gom,bette.
Jakkolwiek liczba zachowanych clo czas6w naszych pomnik6w
prawod~wstwa burgundzkiego jest dose znaczna, i jakkolwiek za pomocij, mch skreslie mozna close pelnl1 history~ rozwini~cia si~ dawnego prawa Burgunclow, w kazclym rasie zaIowae przychodzi iz nie
mal:a ich cz~sc zatracona zostala. I tak nie mamy pierwszy'ch rozporzl1clz611
0
.
. obj~ciu w posiadanie zabranej Hzymianom wlasnosci,
me mamy plerwszego przepisu 0 pozostawieniu Hzymian przy uzyciu
prawa rzymskiego, nie mamy wszystkich poczl1tkowych ustaw karnych w pierwiaRtkowej postaci przed zmianami zaprowaclzonemi
w. nich przez Gunclobacla i wielu innych, 0 kt6rych wspominajl1 pozmejsze postanowienia. Nie rna nawet juz teraz naclziei oclkrycia
czego~ nowego, bo wszystko, co dotl1d bylo nieznane, znajduje si\;]
obecme zgromadzone w eclycyi Blumego.

PocUug wydania Blumego § 1 tej ustawy tak brzmi:
§ 1. Sub titulo centesimo quinto inV8niml1s in libro constitutionum, quod
quincUllilue boves pignerare praesumpserit, capite puniatur,
Pal'agraf zas drugi tak sit( zaczyna:
§ 2. Nobis veru cum optimatibus nosh'is hoc con venit, ut quicunque ...
Postanowienia noszf1;cego t3kft form~ niema w calym kodeksie.
2) np. w r'1kopisie Nr. 4417.
3) W rt(kopisie NT. 65 Supl.
4) Pertz, Leges T. T, p. 187.
1)
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Pod tym wzgl~clem edycya ta stoi wyzej ocl wydal1ych poprzednio.
Nie w tern jednakze nalezalo szukae wyll1cznej jej wartosci.
Podlug zdania mego, przyst\;]pujl1C clo uporzl1clkowania zebranych materya16w do nowej eclycyi, potrzeba bylo przedewszystkiem
postawie sobie pytanie, co ma bye w niej przedstawione, czy zbi6r
materyal:ow, ktore wchoclzily w sklacl roznych reclakcyi prawa burgunclzkiego, i kt6re nam przypaclkiem zachowaly rozne r~kopisy, czy
tez jedna z tych reclakcyi, a mianowicie kt6ra z nieh. Zapytanie to
tern willcej powinien byl sobie postawie Blume, gcly i on utrzymuje,
ze Prawo burgunclzkie mialo trzy reclakcye. Pytania tego nie rozwil1zat Domniemywae si~ tylkomozemy, ze zamiarem jego bylo
clae nam ostatni~ reclakcy~, to jest t~, ktorl1 Zygmunt przygotowal
i w clrugim roku panowania swego oglosH. Lecz jezeli tak jest, wtedy niewlasciwie clodany zostal nowy § 1 clo tytulu XII, nowy § 3 do
tyt. XXIV i wi~ksza cz~se tytulow, kt6re Du Tillet pomiescil w cloclatku, a ktore stanowily ez~se pierwszego kodeksu i przy rewizyi
onego przez Gundobacla wyll1czone zostaly.
Juz wyzej wspomnielismy, ze stan l'l}kopisow bynajmniej nie
upowaznial clo uwazania tekstow zlozonych ze 105 tytul6w, za wi~
cej autentyczne od tych, kt6re przeclst9,wialy 88 tytuJ:6w, albowiem
z jeclnej i drugiej strony staje po szese r~kopisow. W takiem poIozeniu rzeczy, jesli Blume nie chcial na siebie wzil1c obowi~zku objasnienia nastr~czajl1cych si~ pod tym wzgl~dem w~tpliwosci, powi!lien byl przynajmniej wyrzec Iagoclniejszy sij,cl co do wartosci wyclania Du Tilleta i uclzielie dokladniejszych wiadomosei 0 sklaclzie pojedyflczych manuskrypt6w, aby baclaczom pozniejszym historyi Prawa burgundzkiego poclae w r\;]ce wszystkie do rozwazenia przeclmiotu t"ego posluzye moglj;ce wskaz6wki.
Wychoclz~c ze stanowiska naszych baclan, sl1clz~, ze przyszly
wyclawca Kodeksu burgunclzkiego powinien wzil1e za punkt wyjscia
l'l}kopis z Macon, jako pl'zeclstawiajl1cy najcloklaclniej ostatnil1 1'eclakcy~; nastl}pnie zebrac starannie pozostale z dawniejszych reclakcyi szcz1):tki, na koncu zas poclae kilka rozporZl1clzell Gunclobada
i Zygmunta, ktore nie weszly jako cz~sci skladowe do zadnej redakcyi i pozostaly zawsze po za kocleksem albo cllatego, ze nie byly
w scislem znaczeniu konstytucyami, albo cllatego, ze wyclane zostaly juz po ogloszenin ostatniej reclakcyi. Zaliczam do ich rz~du: postanowienia na zjezclzie w Ambaryaku 1), eclykt Gunclobada 0 szko1) Nie umiemv sobie wvtl6maczyc, dlaczego postanowienia w Ambaryaku postawione sa. u Blum~go w dn;:giem miejscu mi~dzy Extl'avagantami; zdaje sie, ze
w porzftdku chrouologicznym ustawa ta znajdowa6 si~ powinna na pierwszem miejscu.
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dach w winnicach, rozporz~dzenie (praeceptio) de reis corripiendis
i edykt Zygmunta de collectis, a nadto konstytucy§ Zygmunt a 0 szkodach w winnicach, wydan~ po ogioszeniu ostatniego kodeksu dla zastl1pienia poprzedniej ojca jego uchwaiy, a maj~c~ na celu zmodyfikowanie postanowien kodeksu zawartych w tyt. XXVII, wreszcie konstytucy§ 0 zaj§ciu woi6w, pozostal~ takie po za kodeksem, a nie
wiadomo dla jakiej przyczyny. Wreszcie nowy wydawca powinien podar dokladnq, tablic§ por6wnawcz~ r§kopis6w. Tablice podobne
w badaniach tego rodzaju graj~ wielk~ rol§, bo tylko za pomoc~
nich mozna uwydatnic sklad rozmaitych r§kopis6w i ulatwic mOinosc
dojscia do ostatecznych wynik6w.
Z naszej strony zal~czamy takie tablic§, kt6rej celem jest wskazar pochodzenie kaidego z tytu16w dzisiejszych wydan kodeksu burgundzkiego, a mianowicie oznaczyc, do jakiej nalezy redakcyi lub
do jakiego czasu wypada odniesc jego po~stanie. Przytem w tablicy tej wskazane zostaio, 0 He wiadomosci nasze si§gaj~, czy tekst
prawa, w tytuiach obj§ty, jest pierwiastkowy czy zreformowany. Za
pomoc~ tej tablicy latwo b§dzie oznaczyc sklad kaidej z trzech oddzielnych redakcyi kodeksu.

TABLICA
·!l.ea, do kt6rego ezasu nalezy .powstanie
wy kazuh
. h kazdego
I hz tytul6w Prawa burgundzkiego i zmIan w me zasz ye .

Wydanie

Wydanie

Du Tilleta

Blumego

Pierwsza przedmowa.
Formula publikacyi.
Konstytucya pierwsza.
Tyt. 1.
I I.
II.
II.
III.
III.

IV.
V.
VI.
VII,
VIII.
IX.
X.
XI.
XII § 1.
§ 2. 3.
§ 4.

1)
2)

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII §
§
§
§

1.
2.

3. 4.
5.

I

Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcva
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya

I.
III.
II.

n.

1. Zmieniony w II 1).
1.
1. Zmieniony w n.
1.
1.
II.
1.

1.
1. Zmieniony w II.
1.
1. Opuszezony w II 2).
1.
1.
1.

Znaczy, 1;e tytul ten w drugiej redakcyi ul:~l przerob.ieniu.
Znaczy, 1;e § ten opuszczony zostal w dl'llgle] redakcyI.
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Tyt. § 5.

XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV § 1.
§ 2.

I

XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV § 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.

§ 3. 4.
§ 5.

XXV.
XXVI.
XXVII.
§ 1-6.
§ 7-9.
10-11.

XXV.
XXVI.
XXVII.
§ 1-6.
§ 7-9.
~

10-11.

--

XXVIII. XXVIII.
XXIX. XXIX.
XXX.
XXX.
XXXI. XXXI.
XXXII. XXXII.
XXXIII. XXXIII.
XXXIV. XXXIV.
§ 1. 2. § 1. 2.
-

§ 3. 4.

- XXXV.
- XXXVI.
- XXXVII.
XXXVIII.
-XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.

Du Tilleta

WYd=-l
Blumego

I § 6.
I XIII.

§ 3. 4.

XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII.
XLIII.

-

Wydanie

Wydanie
Du Tilleta
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Wydanie

II

' B 1 u meg ~I

1'1

1

Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya

II.
1.
I.
1. Zmieniony w II.
I.
1.
II.

Redakcva
Hedakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya
Redakcya

I.
II.
1.

I.

1.
I.

1.
1.
I.
I
I. Opuszczony w II.
I.
I.

I.
I. Zmieniony w II.

I.
I.
I.
I.

I.
II.

Redakcya I.
Redakeya II.
Redakeya I.
Redakeya I.
Redakeya I.
Redakcva I.
Redakcya I.
Redakcya I.
Redakcya I.
Roku 501.
Po pierwszej redakeyi 1).

.
1) Znaczy, ze rozporz1\dzenia w tym tytule objElte, ogloszone zostaly miEldzy
plerwsz1\ a druga. redakcY1\·

Po pierwszej redakcyi (?).
Roku 502.
Po pierwszej redakcyi.
Po pierwszej red'lkeyi.
Po pierwszej redakeyi.
Po pierwszej redakeyi.
Po pierwszej redakcyi.
_ L.
L.
Po pierwszej redakcyi.
_ LI.
LI.
Roku 517. Redakcya III.
LII.
_ LII.
Po pierwszej redakcyi.
_ LII1.
LIII.
Po pierwszej redakcyi.
_ LIV.
LIV.
Po drugiej redakeyi 1).
_ LV.
LV.
Po piel'wszej redakcyi.
_ LVI.
LVI.
Po pierwszej redakcyi.
_ LVII.
LVII.
Po pierwszej redakcyi.
_ LVIII.
LVIII.
Po pierwszej i Redakeya II.
_ LIX.
LIX.
Po drugiej redakeyi.
_ LX.
LX.
Redakcya II.
_ LXI.
LXI.
Roku 517. Redakcya III.
_ LXII.
LXII.
Po pierwszej redakcyi (?).
_ LXIII.
LXIII.
Po pierwszej redakcyi (?).
_ LXIV.
LXIV.
Redakcva II.
_ LXV.
LXV.
Po pieI:wszej redakcyi (?).
_ LXVI.
LXVI.
Po pierwszej redakcyi (?).
_ LXVII. LXVII.
Redakcya II.
_ LXVIII. LXVIII.
Po pierwszej redakcyi (?).
_ LXIX.
LXIX.
Redakcya II.
_ LXX.
LXX.
Redakcya II.
_ LXXI.
LXXI.
Redakcya II.
_ LXXII. LXXII.
Po pierwszej redakcyi (?).
_ LXXIII. LXXIII.
Po drugiej redakcyi.
_ LXXIV. LXXIV.
Po dl'ugiej redakcyi.
_ LXXV. LXXV.
Roku 513.
_ LXXVI. LXXVI.
Po drugiej redakcyi.
LXXVII.
Po drugiej redakcyi.
LXXVIII.
Holm 515.
LXXIX.
Po drugiej redakcyi.
LXXX.
Po drugiej redakcyi.
LXXXI.
Redakeya II (?).
LXXXII.
Hedal{cya II.
LXXXIII.
Po drugiej redakcyi.
LXXXIV.

Tyt. XLIV. \ XLIV.
_ XLV.
XLV.
_ XLVI. \ XLVI.
_ XL VII. I XL VII.
_ XLVIII. XL VIII.
_ XLIX.
XLIX.

> zone zostaty I)O rlrugiej redak·
') Znaczy, ze postanowienia ty tul: u t.ego OglOS
a
cyi, t. j. miEldzy· 1'. 503, a koncem panowalll Gundobada.
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I

I

Tyt. LXXXV.I
- LXXXVI,;
-LXXXVII.
LXXXVIII. I
- LXXXIX. i
Ad. I. 1.
I
2. I
I,

LXXXV.
LXXXVI.
LXXXVII.
LXXXVIII.
Extrav.
LXXXIX.

r

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

I XC.

I XCI.
i XCII.
I XCIII.
!
i

I
l

I

i
,

XCIV.
XCV.
XCVI.
XCVII.
XCVIII.
XCIX.
C.
CI.
CIL
CIlI.

erv.
CV.

Redakcya II.
Redakcya II (?).
Redakcya II.
Redakcya II.
NiTe . wchodzil wcale w sklad Kodeksu.
W YJ©ty z Papiana.
Konstytucya Zygmullta wydana po Redakcyi III.
Redakcya I. Opu:,;zczony w II.
Redakcya I. Opuszczony w II.
Redakcya I. Opuszczony w II.
Redakcya I. Opuszczony w II.
Redakcya I. Opuszczonv w II
Redakcya I. Opuszczony w II:
Redakcya I. Opuszczony w II.
Redakcya I. Opuszczony w II.
Redakcya I. Opuszczony w II
Redakcya I. 0puflzczony IV II:
RedaKcya I. Opuszczony w II.
Redakcya I. Opuszczony w II.
Redakcya I. Opuszczony w II.
Redakcya I. Opuszczony w II.
~~dakcya I. Opuszczony w II.
Nw wszedl do Kodeksn
Wzi©ty z Papiana.
.
Nie wchodzil wcale w sklad Kodeksu.

PRAWO SALICKIE
podlu[ tekstu r~koDisu BilJlioteki Glownej warszawskiej 1),
1867 r.

Pa11stwo rzymskie kona. Ludy, kt6re poczytujl1 sobie za zaszczyt
nazywae si© barbarzynskiemi, obalajl1 wspanialy i pot©zny gmach 01'ganizacyi 1'zymskiej, a ludzkose powolana znowu wyrokami Opatrznosci na podj©cie dlugiej i ci©zkiej pracy do wyrobienia nowego spolecznego porzl1dku. Wszakie swiat starozytny choc dogorywa, przeC
nast©pcom cywilizacyjne tradycye, kt6re niebawem OwiOlll1
majl1 umysly ludow wywoianych na widowni© dziej6w i stae sil:) jeW
nie zarodem, to przynajmniej srodkiem do wypiel©gnowania i wyrobienia przyszlej cywilizacyi swiata.
Ziemia, w granicach kt6rej pierwszy akt wielkiego dramatu nowej historyi mial bye rozegrany, byla Gallia. Kraj wprawdzie nie
czysto rzymski, ale ktory skutkiem przyrodzonych zdolnosci w pierwszych wiekach ery naszej, tak w organizacyi swej spolecznej, jako
i w umyslowem uksztalceniu, dor6wnal staremu Rzymowi.
Nie tu jest miejsce, abysmy obraz ten przedstawili w calej jego wznioslosci; obieramy sobie do naszkicowania j eden tylko jego
ust§p, kt6rego gl6wnym pl'zedmiotem b©dzie historya prawa salickiego, najdawniejszego z pomi©dzy praw lud6w barbarzynskich i najciekawszego, jako prawa szczepu przodujl1cego, kt6remu dostalo si§

1) Warszawa, w drukarni Gazety Poiskiej, 1867, str. LXXXIX i 47.
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w udziale zalozenie pierwszej wieIkiej, niemal uniwersaInej monarchii chrzesciaitskiej 1). Obok niego ugrupujemy niekt6re wi<Jcej og61ne spostrzezenia, 0 tyle jednak, 0 ile one scisle z nim si<J wi 1J,z 1J,.

szcze wi§cej na praktycznem znaczeniu zyskaly, przedstawiajf!;c wielkij, analogi<J z podobnemi instytucyami giermallskiemi 1).

§ 2.
§ 1.
"Varody barbarzYl1skie, ktore osiadly
Stan prmvny GaUii przed osiedle1iiewt

]V

IV

GaLZii, i iclz praiVa.

1iiej l1aJ/odoru barbarzynskich.

W calej Gallii przed osiedleniem w niej lud6w barbarzyitskich,
obowi1J,zywal:o prawo rzymskie, wszyscy swobodni jej mieszkaitcy byli
obywatelami rzymskimi (cives romani); pr6cz tego cala Gallia byla
rZ!!Jdzona w sposob rzymski i od pol:udnia az ku poInocy i wschodowi zasiana miastami maj1J,cemi swoj wl:asny zarz1J,d municypalny;
wszystkie wazniejsze czynnosci zycia prywatnego wnosily Ri<J do akt
senat6w czyli kuryi miejskich. Zbiorem praw obowi1J,zuj1J,cym w GalIii byl: kodeks Teodozyusza, a jak dalece llauka prawa i wymowa
s!!Jdowa w tym kraju kwitly, swiadcz1J, znakomite imiolla prawllikow
i mowcow pochodzellia galskiego 2).
Za moq, obowiij,zujij,cij, prawa rzymskiego nie szlo jednak byllajmniej wyl:ij,czenie wlasciwych miejscowych zwyczaj6w prawnych.
Liczba ich byla dose Zllaczna, a niektore z nich zostaly nawet uregulowane przez konstytucye cesarskie i podci1J,gni<Jte pod ogoIny systemat rzymski 3). Takiemi byly mi<Jdzy innemi darowizny przedslubne, ktore pozniej po osiedleniu Iudow giermaitskich w Gallii je-

') History€( pl'awa salickiego specyalnie wyjasni6 starali si€(: Legrand d' Aussy,
Sur l'aI1cien1ie legislation de la Fral1ce. Pal~yz. An. VII. ,Viarda, Gesckichte ul1d
Auslegung des Salischen Gesetzes. Bre11ta. 1808. J)lliller, Der Lex Sahca Alter
U11d Heimatll. Wiirzburg. 1840. Pardessus, Loi Salique. Paryz. 1843. Diss. premiere de Ia redaction de la Ioi SaZique et de ses differentes revisiol1S. p. 415-436.
Waitz, Das alte Recht der Salischen Fra1ikm. Kiel 1846. Petigny: Etudes sur
l'histoire, les lois et Ies iMtiiutiolls de l'epoque klerovil1gie111te. Paryz 1851. Nie
wspominamy 0 mnostwie dzieI innych, mianowioie niemieokich, IV ktorych przedmiot ten mniej wi'ioej szczeg6lowo dotkni€(ty. Zdania innyoh zestawil: Stobbe: GeschieMe del' deutsclim RecMsquellet1. Bnms11Jik. 1860. I, 28-55.

2) Kto blizej pragnie zaznajomi6
z tym przedmiotem, tego odsylamy do
dziela Savigny'ego: Geschichie des romisclten Rechts im lIfiftelalter. Edycya druga.
Heidelberg. 1834 1. 310, II. 83.
8) Na miejscowe te instytucye Gallii, zWl'ocil uwag€( szczegolniej Lafferiere,
i oaly przedmiot, ile na raz pierwszy, bardzo gnmtownie opmcowal II' swej Histoir6
du droit jral1fais. Paryz 1853, II. 408-634.

Z pocz:J:tkiem wieku V Wissygoci wkraczajij, do stroll poludniowych Gallii, Burgundowie osiedlaj:J: si<J na nizszym Renie, a Frankowie saliccy i rypuarscy posnwajij, si<J od wyzszego Ronn w glq,b kraz poczi:l;tku poprzestaji:l; na uznanin niejakiego zwierzchl1ictwa
Rzymu, przyjmnjf!,c tytnl skl'omny zwi!!Jzkowych (auxiliares) ludu
rzymskiego, niebawem jednak rozpl'zestrzeniajij, swe siedziby, zdobywajij, stanowisko niepodlegle i zakladajij, niezawisle krolestwa Wissygotow, Burgund6w i Frank6w. Osieclliwszy si<J stale, biorij, si<J zaraz do prac prawodawczych. Dowod niewij,tpliwy poci:J:gu i zdolnosci do uregulowania si<J w silniejsze ciala polityczne.
U Wissygotow juz na poczij,tku drugiej polowy wieku V. krol
Euryk (466-483) wystlJ,pic mial z pelnym ukladem praw dla Gotow,
kt6rzy dotij,d, jak donosi Izydor 2), rZlJ,Jzili si<J prawem zwyczajowem;
zanim na poczij,tku wieku VI Alaryk II oglosil dla populacyi rzymskiej, w jego pallstwie osiadlej, pami<Jtny zbior praw rzymskich, znany powszechnie pod nazwiskiem Brewiarza Alaryka.
Zbi6r ten tem wi<Jcej godzien uwagi, ze pozniej w calej Gallii
zajij,l miejsce kodeksu Teodozyusza i stal si<J zrodlem, z ktorego
dlugo czerpano wiadomosc 0 rozporzij,dzeniach praw rzymskich, dopok~d z czasem nie zostal zasti:l;piony przez legislacY<J Justyniana 3).
Podobnie u Burgundow natrafiamy w polowie wieku V na pojedyl'lCze rozporzij,dzenia kr61ewskie, i na konstytucye wydane z popanow, a 1m kOllcovd tego wieku na kompletny zbior konstytucyi, przygotowany i ogloszony z polecenia Gundobalda kr6la.

') To samo zjawisko napotykamy ill' Hiszpanii i w POl·tugalii; z czasem mam
zamiar przedmiot ten blizej
T\\'o1'zy on w historyi prawocla\yst\\,a hiszpaiti portngalskiego nader ciekawy ust~p.
2) Sub hoc rege Gothi legum instituta habere coeperunt, nam antea tamtnm
moribus et consnetndin8 utebantur. Chronico11 p. 720, II' Gratii, Col/eetio rerum
Gothicaru11l, Amstelod. 1658.
")
II. 37 . .0Jajnowsze wydanie Brewial'za jest, Haenel: Lex Romana
17issi,l/othorlf11t. Lipsk 1849; II' Bibliotece GlCnmej \\'arsza\\'skiej posiadamy r"kopis
B1'8\\'iarza z w. lX.
Pisma Romualda Hubego.
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Niebawem ten sam zbior na poczq,tku wieku VI przerobiono i na
nowo ogloszono, a jakkolwiek w nowym zbiorze starano si<;J, ile bye
moze, zmodyfilwwae zasady czysto giermanskiego prawa, stosownie
do poj<;Je rzymskich, aby tym sposobem zjednae sobie wi<;Jcej populacY<;J rzymskq, Burgul1dyi, uwazano za potrzebl1e procz tego ella
uzytku tejze populacyi ulozye jeszcze oddzielny zbior praw rzymskich, zwyczajllie zwanych Papianem 1).
Niewq,tpliwie w tych samych czasach, a jak wzmiankowalismy,
wczesniej od inllych, Frankowie saliccy porzq,dkujq, swe prawa i ukladajq, je 1'1 zbior systematyczllY. Przeczuwajq,c wielkie przeznaczenia,
ktore ich czekajq" nim uczyniq, krok stanowczy na drodze chwaly,
ktora przed nimi staje otworem, regulujq, i wzmacniajq, wewn<;Jtrzlle
stosunki prawne.
Za nimi mniej rq,czo post<;Jpujq, Ripuarowie. Podlug podania,
pierwsze prawo pisane, ktore otrzymae mieli, pochodzi dopiero
z poczq,tku wieku VI.
Skutkiem tych wypadkow ogolny stan prawny Gallii OkOfO 520
roku jest taki, ze na calej jej przestrzeni stajq, obok siebie dwa prawodawstwa: z jednej strony prawo rzymskie, ktorem rZq,dzi si<;J populacya rzymska 1'1 interesach, ze tak powiemy domowych mi<;Jdzy sob~;
z drugiej, prawa plemienne nowych osiadlyeh na ziemi gallijskiej
ludow giermallskich, ktore procz spraw swych wlasllych, regulujq,
mniej wi<;Jcej stosunki publiczne, wyplywajq,ce z prawa karnego i post§powania sq,dowego. Prawami temi Sq,: 1'1 panstwie dawnem 'IVissygotskiem Brewiarz i prawa Gotow, w Burgundyi Papian i nowo
ogloszony przez Zygmunta krola kodeks Gundo balda, a 1'1 stronach
zaj<;Jtych przezFrankow kodeks Teodozyusza i prawo salickie, a moze juz i prawo l'ipuarskie.

jemy jednak zarazem, ze wywody, ktore przedstawimy, w ostatecznym
wypadku zyskajq, powag<;J prawie historycznego dowodu.
J edynym dawnym pisarzem 1), ktory nam podaje scisle oznaczon~ wiadomose 0 spisaniu prawa u Fl'ankow, jest nieznany z nazwiska autor kroniki, pod tytuiem: Gesta FranCOntln, ulozonej pod
panowaniem Teodoryka IV, zmarlego 1'1 roku 737. Powiada on, ze
Frankowie pierwsze prawo pisane otrzymali za sprawq, przedstawicieli narodu, ktorych nawet nazwiska wymienia za czasow pierwszego krola Faramunda 2). Wnikajq,c blizej 1'1 zrodlo, z ktorego doniesienie to wzi<;Jte, znajdujemy, ze cz§sc tylko onego oparta na powaznem historycznem podaniu, reszta zas, a mianowicie co do czaStl, do ktorego caly wypadek odnosi si<;J, jest raczej dowolnem przypuszczeniem. Nie podpada bowiem wq,tpliwosci, ze kronikarz nasz
wiadomose swq, wyczerpllq,I z dawnych prologow i epilogow do prawa salickiego 3), ktore mowiq, 0 pierwszej redakcyi prawa, ale nie
oZllaczaj q, czasu, 1'1 kt6rYl11 powstae miala.
J akiez tedy znajdujel11Y 1'1 nich podanie? Wiadomosc jest dwojako zredagowana: krocej i obszerniej. Podiug wiadomosci krotszej,
ulozyly i spisaJy prawo salickie 4) oznaczone z nazwiska osoby,
w kilku rownie z imienia oznaczonych miejscach. W podaniu jednak nazwisk i licz by teksty znacznie si<;J rozni~: mi<;Jdzy nazwiskami
080h figuruj~: Wisogast, Widegast, Windegast, Bodegast, Aregast,
Salegast; mi<;Jdzy l1azwiskami miejsc: Bodham, Saleham i Widham.
W obszerniejszej relacyi tego samego wypadku osoby te wyst<;Jpujq,
przedl1iejsi (pro ceres), jako wybrani z pomi<;Jdzy inl1ych (electi
de pluribus), i dodano, ze zebrali si<;J na trzech wiecach (per tres
mallos convenientes) i zbadawszy gruntownie zrodla i okolicznosci
spraw, co do kazdej z nich wyrzekli co l11a bye prawem 5). Podlug
wszelkiego podobienstwa do prawdy obszerniejsza relacya jest tylko

§ 3.
Pra1lUo salickie. Historya jego p01lUstania. Pactus legis Salicae.
Zabierarajq,c si<;J do skreslenia historyi powstania prawa salickiego, zapowiadamy, ze wst<;Jpnjemy 1'1 cZ<;Jsci na pole hipotez; doda-

1) Kto blizej pragnie pozna6 hiBtorYE/ starego prawodawstwa burgundzkiego, tego odsylamy do pisma naszego: PralVo burgundzkie (pOI'. IVyzej stl-. 144 i inn.). 0 Lex
Romana Burgundionum obszernie traktuje Savigny II. 9 i nastE/p. Najnowsze wydanie Papiana jest Blumego II' zbiorze Pertza, Leges. Ill. 579-630.

')
z kroniki
wie IV 1'.
na czem
")

Nie wspominam 0 innem sIViadectwie, przywiedzionem przez Pardessus
.ilberyka z pierwszej pol'owy XIII wieku, II' ktOl'Bj powiedziano, lie FrankoJ23 zaczE/li ]'z~dzi6 si~ prawami pisanemi, jako 0 doniesieniu niewiadomo
opartem.
IV wydaniu D. BouQueta: Scriptores rerum Gallicarum. II. 543.
3)
Wydal jB Pardessus, Loi SaZique p. 344, a nast~pnie Merkel: Lex Salica.
Eerol. 1850. p. 93, 94. Zdamy 0 nich obszerniejsz~ sprawE/ II' § 5.
4) Teksty wyrazaj~ to dwoistym sposobem: qui legem Salicam tractaverunt-q!£i fecel~unt legem Salicam.
5) 'IY jeclnych l'E/kopisach: omnes causarum origi11es soZicite discuciel~dum,
tractalldis de si%gttlis iudicibus deCI'eVeni11t hoc modo; w clrugich: de singttlis sicut
ipsa lex decZarat judicium.
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amplifikacH pierwiastkowego krotszego podania, ale wogole nosi lla
sobie 0 tyle pi§tno rzeczywistosci, iz ZgOdll~ jest ze stanem rzeczy,
ktory opisuje i ktol'Y odnosi si§ do czas6w, IV ktorych wszystkie
sprawy zalatwialy si§ lla zgromadzeniach ludu, pod kierullkiem wybl'anych naczelnikow pojedyllezych gmin.
Ze fakt ten wazny spelniony zostal wtedy jeszcze, kiedy Frankowie byli poganami, rownie i to stwierdzone jest dawn em podaniem 1).
Zgodnie z temi podaniami, ktorych prawdziwosci nie mamy
najmlliejszej zasady i powodu zaprzeczac, tyle jest pewnem, iz pierwsza redakcya prawa salickiego uloion~ zostala przez przedstawicieli
ludu i pod jego sankeH. Czem przedstawiciele ci rzeczywiscie byE,
ilu ieh bylo, jak prowadzili robot§, jest rzeez~ niepodobn~ do wysledzenia, i w istoeie mniej stanowez~. Wi§cej waznem jest, gdzie
uklad ten nastq,pH, ezy z prawej, czy z lewej strony Rel1u, to jest,
ezy na polaeh Germanii czy tei jUi w granicach Gallii, a zatem na
niwach Belgii, gdzie Salijezykowie przeszedlszy przez Ren, obrali sobie byli pierwsze stale siedlisko 2).
Podiug wszelkiego podobiGllstwa do prawdy, musialo to nast~
ple dopiero po zaj§ciu Belgii. Mowi za tem formacya licznych miejscowych nazw nalei~cych do tej wlasnie cz\:)sci BelgU, ktor~ wow-'
czas zawladn§li Frankowie, a zupelnie podobnych do tych, 0 ktorych wspominajq, prologi 3). Jeszcze wi§cej domniemanie to popieraj~ zaszle wypadki. Samo przeniesienie z pierwotnych siedlisk,
gdzie mogIy wystarczac starodawne zwyczaje, gdzie nie razHy pewne
icll nieregularnosci, stac si§ musialo powodem do rewizyi zwyczaju
prawnego i doprowadzic do ustalenia wyrzeczeii. jego przez pismo.
Okoliczl1oSC ta mogla byla nawet spowodowac uzupelniellie dawnych
regul w miar§ zmienionych stosunkow. Co wi§cej, moiemy zanizem

dosc dokladnie oznaczyc czas, w ktorym to nast~pilo. Mialo to
miejsce bez wq,tpienia przed rokiem 445, albowiem w tym roku
znaczna jUi znowu cz§sc Salijczykow opuscila swe dawne siedziby
i pod przewodztwem Hlodiona pokonaia Rzymian, zaj©la miasto
Kambre (Cameracnm, Bambrai) i osiedliia si© ai po rzek\:) Somm\:) 1).
Tego rodzaju wypadki jui nie sprzyjaj~ pracom prawodawczym,
i IV kraju nowym, ktorzy zaj§li Salijczykowie, niema wi\:)cej podobnych miejscowosci jak te, wsrod ktorych tradycya stawiala powstanie pra wa salickiego 2).
Dokonana przez przedstawicieli narodu praca prawodawcza nazwan~ zostala Pactus legis Salicae 3). Nazwanie to oznacza uroczyst~ ugod§, Rolenne zatwierdzenie przez strony zawartych w ugodzie rozporz~dzen, i samo przez si§ swiadczy, ie pod oslon~ jego
obj\:)te jest nie tyle to co dawny zwyczaj wprowadzil, ale raczej to,
co skutkiem nastq,pionej zgody za prawo uznano, czy wzi§te zostalo
z dawn ego zwyczaju, czy tez podlug uznanych potrzeb zmiel1ionem
lub dodanem bylo.
Wskazac, Jakie cz§sci znanego dzisiaj prawa salickiego do Paktu
wchodzily, jeszcze nie tutaj miejsce. Idimy dalej za wypadkami.
Zaraz nast§pca HI odiona Hilderyk rzuca si\:) na czele uzbrojonych hufcow na srodkow~ Galli© i dosi\:)ga ai mur6w Orleanu; lecz
mcll ten nie jest przesiedleniem nowej cz§sci populacyi do nowych
siedzib, ale samem tylko wyst~pieniem zast§pow wojennych, ktore
po wzi§ciu bogatego lupu wracajq, do swych siedzib. Gallia srodkowa jest jeszcze rzymsk~ i zachowuje nawet pewl1q, niepodleglosc;
Hlodoweg zdobywa i zajmuje caly kraj az po Loar§.
Teraz na nowo cz§sc ludnosci salickiej posuwa si\:) za zwyci§zcq, i zasiedla za woj 0 wane kraj e; im wi§kszy j ednak by} kraj, tem
rzadziej osadza si§ i rozprasza po dalekich obszarach. To zmiel1ia
znowu poioienie rzeczy.
Zdobycie tak obszernego kraju, znacznie wi\:)kszego od dotychczas posiadanego, napelnionego ludnosci~ inn ego pochodzenia, z in-

1) IV jednej z extrayagant czyli uowel do prawa salickiego, kt6re wydal
Pardessus, powiedziane jest quando ilZi (Fralzci) leg-em composuertmt, 1401t eral1t
christiani p. 335. Tak:);e w T'lkopisach prawa salickiego nalez8ecych do kategoryi
tyoll, z ktorych jeden obecnie wydajemy, przy tyt. xcrv- umieszczono, ze pTzepisy
w nim podane zachowywaly si'l, kiedy Frankowie byli poganami.
2) Znakomity J ak6b Grimm przechyla si~ do zdania, it pierwsza redakcya
prawa salickiego na zierni gierma!lskiej dokonan8e zostala. Por6w. przedmow\l do edyc.
lYIerkela, p. LX,\'IU.
0) Bardzo trafnie \\~ aitz zakresla granice kraju, w kt6rYl11 0 bfituj8e nazwiska
miejscowe tej wlasnie fonl1Y co podalle w prologu. Krajem tyl11 byly ziel11ie dotykai'\ce na zach6d rzeki Leye (Ligeris), na poludnie lasu Karbol1arskiego, str. 53.

1) Gl'egoriu8 Turonensis: Historia FraI1COrtt111 IT. 9: Chlogio missis exploratori bus ad urbel11 Camera cum, perlnstrata omnia ipse secutus, Romanos proterit, civitatem adprecheudit, in qua paucum tempus residells, usque Suminam flU\~inm occupavit.
2) Zupelnie pl'zeciwny temu wniosek w'yprowadza Stobbe, Geschichte del'
deut. Rechtsqllellen. I, 3U.
") Nazwisko to l1apotykamy w r~kopisie Biblioteki pal'yskiej 4404, i w edycyi
Herolda, a nacHo IV prologach.
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n~ zupelnie cywilizacy~, nakazywalo si§ mlec na bacznosci i, ile okolicznosci pozwalaly, doI'adzalo umocnic powag§ wladzy krolewskiej
i I'ozszerzyc dzialalnosc prawa. Zalowac wypada, ze historya 0 tern
wszystkiem zupelnie milczy i pozostawia nam tylko obszerne pole
domnieman.
Ale wrocmy do prologow, moze znajdziemy w nich wskazowki,
z ktorych b§dzie moina wywiesc dalszy w~tek.
Drugie wazne historyczne podanie, ktore obszerniejsze prologi
zawieraj~, jest: ze krolowie Hlodoweg, Hildebert i HIotal', czego nie
byro w pactum, jasniej wylozyli, jak wyrazono w barbarzynskiej 1acinie:
quod minus in pactum habebatur idoneo per proconsulis regis Chlodovehi et Chideberti et Chlotarii fuit lucidius emendatum.
Zostawiaj~c tymczasowo na boku to co si§ odnosi do Hildeberta i Hlotara, rozwazmy co mogI Hlodoweg dla prawa salickiego
uczynic? Jest to jedno z najciekawszych a zarazem z najtrudniejszych pytall, ktore rozwi~zac przychodzi.
Nie b§dziemy wyliczae wszystkich rozlicznych mniemall i hipotez, Jakie w tym wzgl§dzie inni podali; postaramy si§ tylko rzecz
wytlomaczyc tak, jak jtj, sami pojmujemy.
Trzymaj~c si§ scisle sensu, ktory przebija z pod niedol§znej
barbarzynskiej laciny powolallego okresu, widac, iz podlug sposobu,
w Jakim pojmowal aut or obszerniejszego prologu rzeczy, dawne Pactum nie obejmowalo w sobie wszystkiego, ze zatem wzmiankowani
krolowie niedostatek ten starali si§ dopelnic. Oto mysl glowna: ze
to uczyU Hildebert i HIotal', wiemy z pewl1osci~, znamy nawet akta
prawodawcze, ktorych byli tworcami; nie wiemy jednak, co zrobil
Hlodoweg.
Pertz i Pardessus mniemaj~, iz pI'zydanemi do prawa salickiego przez Hlodowega dodatkami, s~ zachowane w I'§kopisie biblioteki paryskiej Nr. 4404 postanowienia obj§te liczbami ci~glemi od
LVI do LXXVI wl~cznie. Wydali je nawet w ogloszonych przez
siebie zbiorach pod nazwiskiem tego kroia 1).
Zalujemy, iz zdania tak powaznych uczonych podzielic nie mozemy, a to naprzod dlatego, ze gdyby wspomniane dodatki w isto-

cie byly dzielem pot§znego Hlodowega, niew~tpliwie bylyby weszly
w sklad redakcyi pozniejszych, tak jak uczyniono z postanowieniami
Hiideberta i Hlotara, ktore dol~czano do glownego tekstu w formie
drugiej i trzeciej ksi§gi; nadto dla tego, ze wchodz~c w ocenienie
tresci postanowien obj§tych temi dodatkami, nie s~dz§, aby panuj~cy,
ktory tak wielkich rzeczy dokonal, mial byl zajmowac si§ tak malo
znacz!j,cemi rozporz~dzeniami, jakiemi sq, IIp. przepisy 0 zdj§ciu czlowieka powieszonego z sZllbienicy bez pozwolenia s§dziego, lub 0 obelgach zadanych kobiecie, zwlaszcza, ze 0 tym ostatnim pI'zedmiocie
znaj dowaly si§ juz postanowienia w samym Pakcie. Pierwszy zreszt~ przepis nie mogi pr§dzej bye wydany, dopok~d nie upowszechnila si§ i nie zostala uprawnion~ mi§dzy Frankami kara smieI'ci, co
dopiero pozniej nast~pilo.
J esli dopuscimy, ze Hlodoweg zajmowal si§ prawem salickiem,
musimy koniecznie na to zgodzic si§, ze dolozyl do niego r§k§ swoj!j" ab}' podniesc jego wartosc i znaczenie praktyczne.
Wychodz~c z tego stanowiska, utrzymllj§, ze dodatki, ktol'e
sporz~dzil, weszly w sam sklad prawa tak jak go nam pI'zechowala
najdawniejsza znana redakcya i jak j~ powtorzyly pozniejsze redakcye. Pytanie tylko, co w tekscie tym llalezy do pierwszego Paktu,
a co jest dodatkiem Hlodowega.
Ktokolwiek z I'ozwag~ wejI'zy w tekst prawa salickiego, nie
moze nie dostrzedz, iz takowy widocznie sklada si§ z d woch cz§sci.
Pierwsza, j.ednolita, od tytulu I do XLIII wl~cznie obejmuje sarno prawo kame, ml1iej wi§cej ulozone w systematyczl1j'm porz!j,dku; druga,
nosz~ca wyraznie na sobie cech§ czegos odr§bnego, od tytulu XLIV do
ostatniego XL V miesci w sobie bez zadnego prawie systematu rozne
postanowienia cywilne i proceduralne, a takze kilka scisle kryminalnych, ktore, gdyby byly nalezaly do dawnego Paktu, by}yby zapewne
zllalazly lepsze pomieszczenie obok wlasciwych podobnych pI'zepisow.
Zdaniem tedy mojem jest, ze tytuly od I do XLIII wl~cznie stal10wily przedmiot dawnego Paktu, a tytuly od XLIV do LXV wlq,cznie, s!j, dzielern staran Hlodowega.
Poniewaz w nast§puj~cym tytule podae mamy charakterystyk§
prawa salickiego, tymczasowo nie wspomnimy 0 donioslosci rozpoI'Z!!dZell zawartych w tej drugiej cz§sci prawa, i dodamy tylko, ze
twierdzenie nasze popieramy powag~ epilogu, zachowanego w I'§kopisie lejdejskim prawa salickiego. W epilogu tym wyraznie jest powiedziane:

1) Pertz, Jl.lo11Ul1lmta, Leges. Ha1111Overae. 1837. T. II, p. 2-5. Pardessus:
Diplomata ad res Gallo-Fral1cicas :;pecta11tia. Parisiis. 1843. 1, 4~ - 50. a prosto
pod nazwiskiem Extrayagant6w w Loi Salique, 1'. 319 - 334-. Dobtcz,Y1 je takze do
wydania swego Merkel, d. 35 - 37, nie przypisujl1c jednakze w,Yl'azuie Hlodowegowi.
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primus rex Franeorum statllit et postea una cnm Francis
pertl'actavit ut ad XLIIII titulos aliquid amplius addederint 1).
Wbsnie tedy til druglj, eZllsc dodal Hlodoweg i to nie sam,
ale za wspoludzialem s'woich Frankow. Byl to nowy Pactus milldzy
narodem a krolem, tak jak poprzedni milldzy roznemi gminami narodu. Stlj,cl poszlo, ze caly tekst dawllego prawa saliekiego oel pierwszego tytulu do konca szescdziesilj,t pi~tego nosi nazwanie Pactus,
bo obie CZllsci pod wzgllldem sposobu, w jakim ulozone zostaly i za
prawo przyjllte, zupelnie byly jednorodne.
Zdanie nasze 0 niezawislem powstaniu cZllsci pierwszej Paktu
od drugiej popiera nadto wyrazenie prologu krotszego, w ktorym
autol', mowil1c 0 pierwszej pracy dokonanej przez przedstawicieli ludu,
ogranicza jlj, wyraznie do samych spraw i rozporzij,dzell kryminalnych 2).
Ze w istocie drug a cZllse Paktu powstala na drodze ukladu
z przedstawicielami narodu, i ze w pierwszej za iell tal{ze zgodlj, poczynione by}y niektore dodatki, na to dowod znajdujll w wyrazeniu
tytulu XL VI:
hoc convenit 0 bservare

i w slowach tytulu VIII, gdzie przy dodatlm wprowadzonym do dawnego tekstu, powiedziano:
causam superius comprehensam convenit observare.
Wyrazenie podobne stale napotykamy w pomnikach prawodawczych tej epoki dla oznaczenia rozpol'Z~dZell wydanych na skutek
porozumiellia z przedsta wieielami narodu (optimates)
W interesie nauld zalowac wypada, ze ani pierwszy PaId ani
drugi w pierwiastkowej swej czystosci nie doszedi naszych czasow.
Pierwszy zapewne bardzo dawno zagin~I, dl'ugi dochowal sill, ale
przeistoczony zmianami i dodatkami czasow pozniejszych, z ktorych
dot~d jeszcze pomimo usilnych staran krytyki, nie udalo sill tekstu
oryginalnego wydobyc.
Za zdaniem Pardessus, najznakomitszego wydawcy roznych tekstow prawa salickiego, tekstem najwillcej zblizonym do oryginalu
ma bye ten, ktory nam podaje r§kopis paryski prawa salickiego

') Nie majflc kopii z r'ikopisu lejdejskiego, cytuj'i to llliejsce podlug waryantow podallych przez PardeS8US p. 347.
2) Pardessus Loi SaZique p. 343, ut juxta gualitatelll causarUlll sUllleret criminalis actio terminnm.
") Tak samo pojmuje wyrazenie tyt. XLYI Beseler, Die Vergabungel1 von
Todes 1vegen. Getynga, 1835, p. 98.

1'\1'. 4404 i ktory w wydaniu swojem na czele innych zamiescil

1
).

Obok niego bezposrednio stoi tekst rllkopisu paryskiego Nr. 65 suplementu, dalej teksty r§kopisow W olfenbiittel (Weissenb. 97) i Monachij skiego (Oim. IV. 3).
Na tych rllkopisach opierajf1,c sill, dwaj uczeni niemieccy Waitz
i Merkel, usilowali restytuowae tekst oryginalny Paktu salickiego 2).
Zdaniem naszem i j eden i drugi stanllii bardzo bUsko celn, w tem
jednakze jak slj,clzll chybili, ze procz powolanych rllkopisow nie zwrocHi uwagi na tak zwany tekst czwarty 3) prawa salickiego, ktory
jakkolwiek obrobiony zostal dopiero w wieku VII, oparty jednak byl
na tekscie przynajmniej w jednej cz§sci willcej zblizonym do tekstn
oryginalnego Paktu, jak ten, ktory przedstawiajlj, powoIane rllkopisy.
Nie moglj,c blizej nad tym przedmiotem tutaj rozwodzic sill,
wskazemy tylko dla objasnienia kwestyi, ze nievqtpliwie za wstawki
pozniejsze nalezy poczytae przepisy w rllkopisie pierwszym XLII, 5,
o swiadkach, w r§kopisie trzecim XIV. 3. i XV. 3. takze 0 swiadImcg, a w rllkopisie czwartym XLI. 3. 0 zabojstwach; wreszcie, ze
opierajl1 c si§ na powadze tekstu czwartego, uwazamy milldzy innemi
za po:2;niejsze rozporz~dzenia: I. 3. 4. 5. II. 3. 4. XVII. 5. 8. XXX.

6. 7. LXIII. 2.
W samym kOllCU wypada jeszcze wspomniec, ze nie malo takze w naszych czasach bylo rozbierane pytanie, czy Pactus pierwiastkowo by! zredagow~my w dyalekcie starozytnym Frankow, czy tez
VI j§zyku lacillskim.
Po\vodem glowllym do tej dyskusyi stab sill zamieszczona
w dawnych tekstach prawa salickiego tak zwana Glossa Malberska.
Sklada sill ona niew~tpliwie z wyrazow pochodzenia giermanskiego,
ktore wstawione zostaly do tekstu Iacillskiego 4). J edni tedy utrzyll1ujlj" ze to s~ zabytki pierwotnej reclakcyi niemieckiej, drudzy, ze
to s~ tylko objasnienia umieszczone w celu, aby tekst uczynie zrozumialszym ella Slldziow, niedostatecznie oswojonych z j§zykiem lacillskim.
Pytanie rzeczywiscie nader trudne do rozstrzygnillcia. Zdaniem
naszem willcej mowi za tem, ze jest dodatkiem pozniej szym, co
stwierdzae zdaje sill ta okolicZllOSC, ze glossa w roznych rllkopisach

Loi SaZique p. 1-34.
Trtuly dziel ich powyiej przytoczone.
") Tekst ten podany przez Pardessus na str. 117 -156.
4) Profesor Leo, many autor historri wloskiej, utrzymywal, ie glossa malherska jest zahytkiem jE<zyka celtyckiego. Por. co 0 tem mowi Waitz, p. 26-32.
')
2)
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do tych samych miejsc jest 1'oz11q,. i ta uwaga ze r b
I
cZl),tk
.
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, I C Z a g oss poowo .me z yt li~Z11ych,. nastli)p11ie powi~ksza sili) 1).
, ' POn~ll1lO t~go me odlnegniemy moze od prawdy, jesli ut1'z'm _
;\:c b;dz~em.Y, .ze gIo~sy. powst~ly z t16maczen wsp61czesnych P~kt~,
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.
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.
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J
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Nil11 przyst<1pimy do przedstawiell1'a 1
kt'
g ownych rozporz1!;dze6,
ore, w sobie mieszcz<1 pierwszy i drugl' P k
a t salicki, winnismy
wprzo dy dokl:adllie oZllaczye znaczellie teO"o W'"Tazu
Ju'
.,
"
J
•
. . . z w!zeJ powiedzielisl11Y, iz pierwiastkowy uklad p1'awa sahcklego nOSI nazwanie Paktu dlatego, ze pod wzO"l d
w jakim powstal wzi I
k
. . . . . " ~ em sposobu,
'1 .
'. . <1 pocz<1te z POIOZUl11IemJ1 1 wzaJemnego przy. z"o ema stron sPlsuJl),cych go; lecz nie dose na t
D
'
dae obecni I I " "
, .
em.
0 tego do. .
e la e~}, .ze pod wzglli)dem przedll1iotow, kto1'e w sklad
Jego wchodz>l me Je't 0 1
. "
n ch
.
'1>'
"
n )ymlJmmeJ pelnym zbiorell1 regul prawy .11al odu, kOll1pletnym w dzisiejszem rozumowaniu kodeksell1 al
' e
raczeJ cZ1!;stkow<1 tvlk k d fik
0 0 y aCY<1 pewnych prawnych zwycza' 0
a mlanOWlCle t"ch It' .
J w,
J
,
{01 e w oznaczonym czasie budzily ceIn
.
teres.
y lU•

•

•

v

I tak,. pier,wsz! Pakt kodyfikuje tylko ustanowienia kame. drugi k~dyfikuJe glOw~le przedmioty prawa cywilnego, a szczegolni'e' 1'eguluJe postli)powal1le S<1a.owe. Ale ani jeden an' d' ,"
J
j<1 calego zasobu P1'awa d
.
"
1
lugl me wyczerpuSalijczykow 3). Ze w
.aw.nego sahc~Iego, owej starowiecznej ElVy
I'
b'
.
~oJli)clach sal11ego prawodawcy prawem salicnem y~o cos Jeszcze mneg'o 'k
t
.
;
Ja pac us, cos ogolniejszego dalej
sl§gaJ1!;cego, dowodz<1 tego cZli)ste powolania samego pactus n~ legem

----

') Najgruntowniejsze pismo 0·1,'
II
"
ga Jakuba Grimm Z 'd' , ' .
g oSSle ma Jer~kIe] nalezy do znakomitego filolo2) Zab tk'· t na] u]e Sl'il ono n~ cz~le wydama Prawa salickiego przez MerkJa.
3) TaJ/ I" e z. r'i!kOp~8U Trewll'sk18go wydal: Merkel, Lex Sa7ica p 107-111
zwaiJ BIEI u Glerman6w dawne icb t,·
' .
.
nienia 0 Ewa Bajuwaiorum E, Al
s alozytne prawa. St'ld wspomJ
, , , a .Ii amannorum, Ewa Saxonum.

salicarn. Znajdujemy tez i w formulach i w samych aktach prawodawczych odwolania do takich ustanowiell prawa salickiego, ktorych
nie rna w orzeczeniach pactus 1). Przypoll1nijmy sobie tylko, ze Fredega1' 2) mowi<1c 0 malzellstwie Hlodowega z wnuczk<1 Gundo balda,
krola Bllrgundyi, wspornina, iz zwyczajem Frankow p0810wie jego
onarowali za ni<1 jednego solda i denar, i ze w jeclnej formule wyraznie powiedziano, ze to sili) dzialo secHndnm legem. salicam; tym·
czasel11 0 tem wszystkiem nie ma najmniejszej wzmianki w prawie
salickiem 3).
Jednem s10wem w obu paktach skodyfikowano tylko cZ§sc prawa salickiego, i ta tylko CZIi)SC spisana i za wzajemn1!; zgod<1 uporZ<1dkowana zowie sili) Pactns Legis Salicae, reszta zas zwyczaju
prawnego nosi nazwanie ogolne Lex Salica.
Pakt pierwszy, jak powiedzielismy, zawieral wyl<1cznie same 1'ozpMzlj;dzenia kame. Wszystkie przepisy w nim obj§te bardzo szczeg610we; kazuistyka schodzi cZli)sto do clrobiazgow.
W rZli)dzie przestli)pstw wylicza Pakt kradziez, szkody w zbozu,
porwanie ludzi, ograbienie i lupiestwo, podpalenia, rany, otrucia, nierZ<1d, ochromienia, zelzenia, gwalty, zabicie przez zwierz§ta, zabojstwa. Najwi§cej jest przepisow 0 kradziezach. Paid zaczyna od
kradziezy swi6, dalej mowi 0 kradziezy bydla, owiec, leoz, ps6w, ptakow, pszcz61, niewolnikow, 0 kradziezy czolen, 0 k1'adziezy w mlynie,
o kradziezy przy polowaniach, 0 kradziezy w ogrodach, 0 kradziezach koni, i ma naclto oddzielny tytul XXVII pod napisem de fnrtis diversis, w ktorym pomieszcza liczne przypadki kradziezy, nie
podchodzllce scisle pod specyalne rubryki i kilka gatunkow wyrz~
dzonej szkody. Znane mu jest odroznienie kradziezy gwaHowllej od
prostej. Podobnie w innych przestli)pstwach prawodawca nigdzie nie
stawia ogolnych regul, tylko opisuje zawsze pojedyllcze przypadki.
'IV ranach wyroznia skaleczenie glowy takie, ze mozg odkryty zostaje i trzy kosci, ktore na nim 1ez1):, odskakuj 1),; przebicie brzucha az
do wn§trznosci; uderzenie zerdziq, z wytrysni§ciem krwi i bez niej;
w ochromieniach: odjli)cie r©ki lub nogi, ubezwladnienie r~ld i nogi,
odj~cie palca wielkiego, drugiego i nastli)pnie trzech innych; w zabOjstwach: zabicie proste i morderstwo, czyli jak je Pakt opisuj e
przez wrzucenie w studnili) lub w wodli), lub przez ukrycie zabitego
')

Np. Form. Lindenb, LXXIX, LXXXVIII. App. Marc, XXlX.
Legaros ad Gundebaldum dirigit petens Chrotechildem in conjuginm ... legati efferentes solidum et denarium ut mos erat FTaI1COrU111, eam partibus Chlodovei
sponsanL D. Bouquet. II. 399,
B) Form. Lindenb. LXXV.
2)
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pod gal§zie; dalej zab6jstwo popelnione przez wi§cej ludzi (contuberniull1) i na biesiadzie (in convivio). Godne uwagi, ze prz}' zab6j.
stvrach odr6znia usHowanie od sall1ego dokonania i wyrzeka na nie
lzej sZq, kar§.
. . Na wsz}'stkie te w}'st§pki postanowione sq, same tylko kary
PWllI§zne (compositio). Zwyczajnie pakt oznacza karp 15 35 45
'"
,
,
,
62 .
. I pOl, 100 i 200 solid6w. Lecz dopuszcza i nizsze i posrednie,
1 ,:yzsze oplat}'.
Nizsze oplaty schodzq, do 7 denar6w, w}'zsze si§gaJq, 1800 solid6w. Pi§tnascie solid6w placi si~ np. za ukradzenie
swini dwuletniej, a 200 za zabicie swobodnego czlowieka, za otrucie,
za porwanie cndzej zony, za zaprzedanie swobodnego czrowieka.
Nie od rzeczy wspoll1niec, iz 200 solid6w .uwaza si§ wlasciwie
z~ cen§ swobodnego czlowieka, a 100 nie za podwyzszenie oplat
mzszych, ale raczej za polow§ ceny czlowieka.
W szystkie te oplaty Sq, nadzwyczaj wysokie, jesli zwazymy, ze
w owych czasach za wolu placono 2 solidy, ze zatem 200 solid6w
r6wnalo si§ cenie 100 wo16w. Popelnienie sredniej wielkosci przest§Pst.wa moglo bylo latwo pochlonq,c caly dobytek dose zamoznego
cZfowleka, a c6z m6wie 0 zab6jstwie? Pr6cz tego w kradziezach
skladalo si§ tak zwane capitale i dilatul'a. Pod capitale rozumiano
~l?o z,:l'ot przedmiotu skradzionego, albo jego cen©. Dilatura zas,
JaK Il1memall1, byla oplata dla tego, lito rzl:CZ sliradzionq, wynalazP).
Placono nadto doktoroll1 za kuracy§ ran.
Za przest§pstwa lliewolnik6w albo placH pan, alba niewolnik
skazywa1 sill na kal'}' cielesne podlug stale oznaczonej proporcyi,
t~k, ze je::1li na przest§pstwo, popeillione przez swobodnego, postano\nol1il; byla oplata 15 solid6w, lliewolnik otrzymywa1 120 plag; jesli
oznaczone bylo 35 solidow, brat 120 16z, a jesli przestllPstwo bvto
willksze, ponosH smierc. W niektorych przypadkach ni6wolnik ;legal kastracyi.
PaId uczy nas, ze nar6d, kt6rego byl dzielem, skladal spoleczelistwo stale osiadle, Poswillcone rolnictwu i hodowaniu znacznych
trz6d swill, owiec, k6z, stad bydla rogatego, stadnin lwni, ze oddany b~l pielllgnowaniu pszcz61 i polowalliu; kazdy swobodny posiada
dom I zabudowania gospodarcze dla postoju trz6d i dla zachowania
zboza, dom otoczony plotem, w domu osobne pomieszczenie dla kobiet; na strazy domu psy, na nslugi domn liczni niewolnicy; trzody
pasq, si§ pod nadzorem pastucha, siedziby poj edYllcze lq,czq, sill nie-

1) Dot1(d znaczenie tego wyrazn nie wyjasnione; parow. \Vaitz p. 198 __ 200.
Dilatma znajduje sifl tylka przy zaborach cudzych rzeczy.
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kiedy 1'1' cale wsie, kt6rych stada razel11 idl!!. na ~asz\? .. W spol:czenstwie ko biety otoczone szczegolniej szq, CZClq" mlanOWlCle te, kto1'e jeszcze rodzq" a ll1\;zczyzna dosillga peinoletnosci z kolicem ~W:l
nastego roku, bo w6wczas zdolny juz nosie orllz. Godn.8 uwagl,. 7,e
SaUjczykowe nie znajq, juz kupna zon i tylko zachowah symbohc:nv obrz§d nabycia zony. Za to los lliewolnik6w twardy. Spoleczenstwo zresztq, balwochwalcze, w kt6rem piel~gnujil; ~wierzllta ~fiar~e,
w kt6rem pogwalcenie grobu pociq,ga przeklelistwo 1 wyrzuceme Wlllnego z towarzystwa ludzi 1); nakoniec przesiq,lde r6znemi zabobonami, W kt6rel11 wystllPujq, czarownice i czaro wniki.
..
Pl'zy rozwazeniu Paktu szczegolniej wpada w oczy S~ISla 10gljaka kieruje prawodawcq, w oznaczeniu r6znych st~Plll przekroczell i odpowiednich za nie oplat i jaka mu przewodl11czy IV Ug:'L:powaniu gatunkow przekroczell i w ulozeniu systematycz~em c~lo~c:.
Prawodawca nie moze si~ wprawdzie podlliesc do pOJ~c ogolmeJszych, wi§cej oderwanych, nie podci~ga roznych gatunk6w ~l~adzie~y
pod jednil; og61nq, regulll, ale za to z tel11 wi§kszq, zrllcznosclq, Ul~lG
znaleze w szczeg610wych rozporzi1dzeniach i zachowae w mch
najscislejszq, konsekwencn. Znae w tem wszystkiem ducha drobiazgowego porz~dku i niepospolite zdolnosci umy~l?we, ~tore z c~a:
sem od wyrobiollych starannie szczeg6I6w przeJsc maH do pOJllc
og61niejszych.
. .
. .
Nier6wnie rozmaitsze przedmioty przedstawlaJij; dodatln Hlodowega. Z prawa cywilnego podane przepisy 0 zaslubieniu wdowy
czyli 0 opl:acie reipus, 0 przekazaniu majq,tku czyli tak zwanej. a~
fatomia, 0 rmkcessyi, 0 wystflipieniu z familii; z proce~ury 0 Z~JIlClU
rzeczv wlasnej znalezionej 11 kogo innego, 0 egzekucYl w raZle ZO.bowi~zania si§ do uiszczenia (fides facta), 0 sciq,gni§ciu ?ozyczl~l,
o wykupieniu si© od ordalii kona (aeneum),. 0 .eg~e~ucYl przeclw
niechc~cemu sill stawic przed sq,dem, 0 poclq,gl1lllclU luewnyc:l .do
za zab6jstwo; z prawa karnego, 0 ukaraniu za farszywe SWlaza wzbranianie si§ zlozye swiadectwa, za zabicie grafa, za
odm6wienie sprawiedliwosci, za zabojstwo czlowieka po za krajem
hoste).
.
J esli zadaniem pierwszego Paktu byro uregulowame prawa karnego, stojq,cego na strazy majq,tkn i os6b, to gl6wll~m celem (~od~t
kOI'I' bylo zapewnienie skutecznej egzekucyi prawa 1 stworzel11e 8.11llej wladzy i otoczenie jej potrzebllil; powagq,. Wszystkie przeplsy
') Czlowiek taki zowie
nakarmic.

si~

1vargus,

·k- t
lll',

. ac u siebie nie maze, niH
go prz;n,
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procednralne, zawarte w dodatkach, 1m temn zmierzajtj" a wspierajtj,
je i niekt6re rozporztj,dzenia kame.

do udzielenia mu pomoey w zlozeniu oplaty, takowej 11ie uiszcz~, ze
ze ma de sua vita componere 1).
Tym sposobem silna egzekueya prawa, tyle potrzebna dla wzmocnienia nowego pallstwa, w pebi ubezpieezolltj, zostala, awladza, dot!Jid w spoleezellstwie zlozon8o, skupila si§ w osobie kr6la.
Co do rozporz~dzell eywilnych obj§tych w dodatkach Hlodowega wspomnimy tyle tylko, iz wszystkie wywolane bye musialy potrzeblj; dokladlliejszego oznaezenia pewllych zwyezajowych zasad.
.Mi§dzy inllemi w postanowieniach 0 spadku ehodzilo pewnie g16wnie
o bezwzgl§dne wyllj;czenie c6rek od brania spadku II' ziemi, sktj,d
wzi§la si§ owa slawna regula prawa salickiego, kt6rlj; W p6zniejszych
czasach zastosowano do sukcesyi tronu.
Za tem poszla takze potrzeba zrefonnowania i uzupelnienia
niekt6rych rozporztj,dzen pierwszego Paktu. Zaraz w pierwszym tytule, gdzie mowa byla 0 powolalliu do slj;du, nalezalo jasno powiedziec, ze wezwanie, kt6re dot~d wyehodzilo od samego pozywajij,eego, dziae si§ mialo pod powagl1 wladzy kr61ewskiej, dominicis legibus, i postawie tym sposobem rozporzlj;dzenia tytulu I w zwilj;zku
z nowym przepisem tyt. LVI, 0 kt6rym dopiero co wspomnielismy.
W tytule XIV dodano 0 zatrzymaniu ludzi, kt6rzy idlj; z polecenia kr61a, 0 napadni<;)ciu na calij, wies; w tytule XXVI 0 manumisii przed krolem; w tytule XLI 0 zab6jstwie antrustio1l6w czyli dworzal1 (qui in truste dominica sunt), stanowi!j;e oplat§ potr6jntj, 600
solid6w; 0 zab6jstwie Rzymian biesiadnikow kr61a (convivae regis);
w tytule XLII 0 zab6jstwie otrok6w, czyli paeholk6w kr61ewskich
(puel'i regis).
Nie przepomniano i 0 skarbie i wyrzeczono, ze oplata za zabOjstwo ezlowieka, nie majlj;cego krewnych, ma ise na skarb kr61ewski (LXII).
J eszcze wazniejsze bYlo, ie postanowiono za wszystkie przekroczenia pobierae z oplaty, na nie postanowionej, jedn§ trzeci~ cz§sc
w znaczeniu fredus, czyli oplaty za naruszenie przekroczeniem powszechnego pokoju 2). Przekroezenia tym sposobem przestaly bye

Dawne slj;dowe zwyczaje salickie nie dawaly pod tym wzgll;)dem dostatecznej l'l;)kojmi, i inaczej bye n1e mogio w spoleczellstwie,
W kt6rem wszyscy bylisobie r6wni, i gdzie w}asciwie nie bylo wladzy wykonawczej. Ostatecznym i jedynym srodkiem zapewnienia powagi prawa w spoleczenstwie takiem mogio bye tylko wyrzncenie
opornego ze spoleczenstwa. Wladza wykona,vcza znalazla sil;) dopiero p6zniej w osobie grafa i zarazem w osobie kr61a. Dawni tungini byE wladztj, ludowlJi i nie mieli ll1oznosci wvrobie sobie bardziej niezawislego stanowiska. Z takimi naczelnika~i gll1in nie mozna bylo rZl1dzie, zostawil ieh na swojell1 miej.3cu Hlodoweg, ale za
narzl;)dzie do l1adania skuteeznosci prawu uzyl nazl1aczanych od
swego ramienia graf6w. 0 tem, co w6wczas zaszlo, najdokladniej
pouczaj1} nas rozporztj,dzenia tyt. L i LVI. W pierwszem stano wi
prawodawca, ze jesli ktos na skutek wydanego wyroku, zobowitj,te
sil;) do uiszczenia oplaty, i tego nie spelni, i trzykrotl1ie bezskutecznie wezwallY zostanie na s1}d, ze wtedy egzekwuj~~cy winien sil;) udae
do grafa, kt6ry z raehinburgami ma zejM na miejsce pomieszkania
nieuiszezajlj;cego sil;) dluznika i przysttj,pie do zaj~cia jego mienia na
zaspokoj enie wierzyciela. W drugiem dodaj e, ze j esli trzykrot.nie
wezwany usuwa si§ od stawienia przed slj;dem, Iub, b§dlj;c juz skazany, nie chce si§ zobowitj,cae do uczynienia wyplaty, ze w takim razie moina go wezwac przed samego kr61a; a gdyby i to nie skutkowalo, aby uporny uznany zostawal za niegodnego opieki krolewsldej
i szedl osoblj; i majlj;tkiem swoim na laskl;) kr61a; jesliby kto zas
smial go potem przyj1j:e do siebie, aty byl surowo karany. W zwilj;zku z tem postanowiono, ze graf, kt6ry nie ehce wlozonego na siebie obowitj,zku spelnie, albo przyegzekucyi wi\;cej zajmie, jak to, do
czego prawo go upowaznialo, ma bye skazany na okupienie zycia,
tak samo jak i ten, kto uzywa grafa do egzekucyi, nie majij,c do tego prawa 1). Ktoby zas grafa zabil, mial placie potr6jnlj; cen§ 8WObodnego czlowieka, to jest 600 solid6w. Niemniej postanowione zostaly kary na raehinburg6w, kt6rzyby nie chcieli wymierzyc sprawiedliwosei, lub przeciw prawu slj;dzili.
W tym samym kierunku postanowione zostalo, ze jesli ten, kto
popelnil zab6jstwo ani sam, ani jego krewni, kt6rzy powolani b§dl1

1) W L. 3 powiedziano: de vita culpabilis esse debet aut quantmTI valet se
redimat. Podobnie wzywaj~cy nieprawnie Grafa, placi 200 solidow, czyli cen~ 080by swojej (LL 1).

') ,Yyraienie to oznacza, ze winny zlozy6 powinien optat'l wyr6wnywaj~c'1,
kt6ra postanowiono za jego zabicie, a jesliby tego nie m6gI uczyni6, ie rna iS6
osob~ i rnaj~tkiern na ra8k'l bola.
2) Rie wchodzimy tu w blizsze zastanowienie nad fredus. Niektore dobre uwagi podaje Waitz p. 102. Wogole przedmiot ten wymaga nowego, gruntownego
i wszechstrollllego rozbioru. Dla udowodnienia, ie fredus bylo 1/, calej oplaty, moina miE(dzy illnemi powola6 si'l i na Kapit. 817 r. c. 2 (Pertz, Leges 1. 310).
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wylq,cznie uwaiane za krzywdy prywatne, przybraly znaczenie czynow, naruszajq,cych publiczny porzq,dek, na ktorego straiy stal krol.
Pakt salicki porownany z prawami innych narodow giermanskich, a mianowicie z Burgundzkiemi i Longobardzkiemi, najwi§cej
co do czasu do niego zbliionemi, a nawet z pozniejszemi, pokazuje,
ie Salijczykowie w chwili ukladania onego, stali jui wyiej w skali
poj§c spolecznych, jak wsp61plemienne narody. Nie ma jUi u nich
kupna zon, osiablo znacznie mundium, wskazane srodki wyjscia
z uci2j,iliwych zwit}zkow familijllych (LX), pomini§ta zupelnie zemsta.
Zasluguje procz tego i pod tym wzgl§clem na szczegoln1J, uwag§, ie jest pomnikiem prawodawstwa giermanskiego, zupeinie wo1nym od wplywow postronl1ych; spoleczellstwo dawne giermanskie wyst§puje w nim w calej swej pierwiastkowej naiwnosci. Niema w nim
sladu uzycia pisma; pismo zast§l)Uj~ symboliczne obrzlt)dy i swiadkowie, wszystkie wazniejsze czynnosci prawne odbywajq, si§ wobec gminy, i niejako w oczach wszystkich. Dla tego, jak slusznie zauwaiono, pozostanie zawsze pomnikiem w swym rodzaju jedynym, do ktorego wypadnie zawsze odnosic wszelkie badania nad pierwotnym stanem ludow giermallsldch.

§ 5.
/{onstyft,tcye, delzreta i edyNa kr6Z611J 112ero1Vingskich.
Fl'ankowie, doszedlszy do Loary, wkrotce przekroczyli jq, i niebawem opanowali prawie cal~ Galliq" naprz6d Akwitanill;, potem BurgUlldH·
Tak znakomite rozszerzenie granic podnioslo bez w1J,tpienia
znaczenie polityczne Frankow, ale zarazem mnozy1o trudnosci zarZ1J,du.
Lndnosc Frankow nie wystarczala na zajllcie formalne podbitych obszernych kraj6w; na poludniu i w Burgundyi Frankowie mogli ledwie sporadycznie osill;SC, a nawet trudno im bylo miec wszlldzie rZll;dcow i zalogi swego pochodzenia.
Stll;d ciq,gle wzburzenia, ci1J,gle usilowania do odzyskania niepodleglosci; za niemi coraz willcej spustoszen, rabunki i pozogi miast;
ucisk klasy rolnej; dawni mieszkancy 11boiej1J" nowi zwycillZCy nie
umiej1J, szanowac zebranych skarbow, proletaryat coraz willcej pomnaia si§; Wszlldzie niepokoj i brak bezpieczellstwa.

Poloieniu temu nie mog1J, sprostac ani prawa plemienne, ani
prawa rzymskie, pozbawione pomoey wladz, ktore z zawojowaniem
rUllllly, ani kosciol, kt6remu zbywa na srodkach regularnych udzielenia pomocy. Cala przyszlosc zaleiala lla rozwinillciu i ustaleniu
wladzy kr61ewskiej.
Glownie chodzilo 0 wynalezienie wlaseiwego zakresu dzialania.
Z jednej strony stal kosci61 prawie niepodlegly, z drugiej stawialy
opol' prawa plemienne i starodawne nawyknienia. Dla wladzy krolewskiej pozostawalo zatem stanowisko posrednie: czuwanie nad porZq,dkiem i bezpieczel'istwem publicznem. T§ tez sfer§ dzialania opanowywali krolowie: tu dzialac mogli i dzialali nieograniczenie. Krol
stal si§ przedstawicielem powszechnego pokoju (pax) i jego obrol'lcq,. W szystko, co w tym celn przedsillwzi1J,l, by10 legalne i wykonywa10 sill z pokOl'11 1).
Role prawodawstw, w krajn obok siebie istniej1J,cych, scisle odgraniczyly sill. Prawa koseielne i plemienne skupily pod swoj e
sluzydla interesa prywatne i korporacyjne, prawo krolewskie owladll§lo stosunkami publicznemi.
Nie do nas naleiy objasniac, co prawodawstwo krolewskie zrobHo dla uregulowania stosunkow publicznych; gdy jednakie w stopniowem rozwinillciu swojem dotku§lo i instytucyi, wchodz1J,cych w zakres prawa salickiego, przeto zadaniem naszem b§dzie til glownie
stroll§ onego wyswiecic.
Tn znowu wypadnie oddzielic postanowienia, odnosz1J,ce silt) do
calego kraju, od postanowi811 miejscowyeh, danych przez panuj1J,cych
w oso bnych dzieillicach, na ktore kraj ci1J,gle byl rozdzielallY.
Wyci~gi nasze przedstawimy w chronologicznym porz1J,dku.
Najdawniejszem ogoll1ell1 postanowieniem jest konstytucya Hlotara I-go, wydana jak si§ zdaje po smierci Hildeberta I 2), okofO
l'. 560, wtedy gdy sill stal panell1 calej Gallii 3).
Nie idzie w niej
'wlasciwie 0 wskazanie nowych srodkow do urzfj,dzenia pallstwa, tylko 0 utwierdzenie tego, co dotll;d biegiell1 wypadkow ustalilo sie.
I tak, nakazuje przedewszystkiem, aby w ogolnosci w s~dze
niu spraw stosowano dawne prawo 4); aby sprawy mi§dzy Rzymia")

Historycy, mianowicie Grzegorz z Tours i Fredegar, clostarczaj1\ nader ciepod tym wzgl'ldem ,,·iadomosci. Z nich clowiadujemr si'l, jak obszern~ i siln1\ rozwioE1li kr610wie wladz(( karania nieporz1\dk6w, jak szafowali kar~ smierci, mutylacyami i wygnaniem.
2) Hildebert umarl w Paryzu l'. 588. Gregorius TuI'. II'. 26.
:3) Podaje tEl konstytucYll Pertz: Leges. I. p. 2.
") Lt in omnibus causis antiqui juris norma servetur.
Pisma Romualda Hubego.
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nami slldzone byly podlug praw rzymskich 1);, dalej.' aby :nalze~stw~
nie zawieraly si© bez zezwolenia kobiety, ktor~ bl.erze Sl©. ~a zon©,
aby nikt nie mogl zenie si© z zakonnir,~; aby darOWIZn! z~~Ilych, na
rzecz kosciolow uczynione, pozostaly niewzruszone, rowmez aby d~
rowizny krolewskie nie byly od wolywane; aby spadki podlug przeplSOW praw bvly dziedziczone; aby nikt nie byl karany bez wy.sluchania' aby w~dane podlug prawa wyroki pozostawaly w sW~J mocy~
ab; s©dziowie, ktorzy postanowi~ niesprawiedliwy wyr?~, byh karam
przez krola, a w jego nieobecnosci przez bis~upow IDl.eJsCowyc~. ~ e~
den tylko w calej konstytucyi nowy przepls, ~le 1 te~ moz~ JUz
praktykfj; Slldow~ wprowadzony, to jest ze trzydziestole~llle ~oslada
nie ma bye uwazane za niewzruszone, byleby pocz~tkwm Jego byl
prawny tytul 2).
Wi©cej stanowczo na nowll drog© wst©p.uje tak zwany pac~ns
II. okolo. 10pro tenore pact::".~ zawarty przez Hildeberta II 1. Hlotam
'.
ku 593 3), wstrzllsa bowiem systematem kar plem©znych 1 uzn~~e za
potrzebne dla bezpiecz61lstwa i spokojnosci pan8twa wprowadZlc kar© smierci na Zatrocininm 4).
. .
,
Zmiana ta byla tem donosniejsz~, ze pod nazwlskwm lo~rostv\~
obj©li prawodawcy rozboje i grabieze, nadto, ze jako lotI' ml~l b~c
karany, kto ukrywal przest©pcow tego rodzajn, lub kto go~zll. Sl©
z przest©pc~ 0 okup i nie wydawal przest.©pc~ w r©~e sprawl~dhwo
sci. Przytem zgodzono si© jeszcze na l1lektorc Zmlal1Y w plocedurze karnej 5). Zwracamy tern wi©cej uwag© na ~'~zny ten akt prawodawczy, raz dla tego, ze uwazae go mozn~ l1leJako za. prototyp
owyeh tak dobrze znanyeh, niezliezonych z wlekOw sredl1lch post~
no~ien 0 utrzymaniu powszechnego pokoju, drugi raz dlatego, ze
strony zawierajllce uklad chcialy, aby uwazany byl za a~t. dodatkowy
do Paktu salickiego. Z tego powodu w r©kopisaeh zwyezaJllle wyst©puje w polfj;czeniu z prawem salickiem. Stal si© on jeszcze i pod tym
wzgl©dem waznym, ze skutkiem jego wydane zostaly dwa nowe po-

Inter Romanos negotia causarum Romanis legibus praecipimus termin~ri.
2) Quidquid ecclesia, clerici vel provinciales nostri, ~ntercedente ta~en Justo
possessionis initio, per triginta annos inconcusso jure possedlsse probantnr, III eorum
ditione res possessa permaneat.
B) Znajduje sill u Pertza: Leges 1. 7.
. .
4) Decretum est, ut apud quemcunqne post interdictum latroclllms conprohatnr vitae incurrat periculum.
,
5) PorOw. Pactus c. 3, tyt. XL prawa salickiego.
')

stanowienia, z ktorych jedno stosowalo go do Neustryi, drugie do
Austrazyi. Pierwszego dekretu autol'em byl Hlotal' 1).
Dla skuteczniejszego utrzymania pokoju poleca wybierae z dworzan krolewskich setnikow 2). Obowi~zkiem ich ma bye ~cigae lotrow i poszukiwae nietylko w N eustryi, ale i W sfj;siednich prowincyach; przyczem wszyscy mieszkancy maj!j; im bye powoIni. Wyrzeka procz tego, ze u kogokoIwiek znajdfj; rzecz skradzion!j; pod kIuczem, ma odpowiadae zyciem, tak samo jak i ten, kto z rzeczfj; skradzionfj; schwytany zostanie.
Podobnej tresci jest dekret (decretio) z r. 596 Hildeberta w zastosowaniu do Austrazyi 3). W nim mi©dzy innemi wklada si© obowi!j;zek na s©dziow, aby jak tylko dowiedzfj; si©, ze w domu jakim
znajduje siE;! latro, winni natychmiast tam udae si©, schwytae go,
i jesli jest osobfj; nizszego rz©du (debilior persona), natychmiast powiesie, a jesli Frank, przed krola stawie; nadto stanowi, ze centeny
wynagradzaj~ wszelkie kradzieze, w ich okr©gu popelnione, lub te,
ktorych Slady na nie naprowadzaj~.

I jeden i drugi mialy takze za zgodfj; obu panuj!j;cych bye uwazane za postanowienia kompletuj~ce rozporzfj;dzenia praw plemienuych 4).
Procz tego dekret Hildeberta tem odznacza si©, ze zawiera jeszcze w sobie kilka nader waznych innowacyj. I tak, uchyla za zabOjstwo oplat© i wyrzeka naIl kar© smierci; tym sposobem znosi
obowifj;zek famnii przykladania si© do opiaty za zabicie; rowniez
smierci1! nakazuje karae porwanie kobiety; dalej, dzialajfj;c w ducllU
rozporzfj;dzell kosciora, zabrania malZenstw mi©dzy bliskiemi krewnemi i nakazuje dnie swillteczne swi©cie, a z zapatrzenia si© na
prawo rzymskie zaprowadza w spadkach reprezentacy© 11a rzecz wnukow i dopuszcza w okr©gu, stoifj;cym pod jednym s©dzi~, dziesi©cio~
letnie przedawnienie na korzyse spokojnych posiadaczy niewolnikow
i gruntow, do dajfj;c , ze we wszystkich innych przypadkach bronie si©
moina trzydziestoletni~ preskrYPcH.
W tym kierunku nader takie wainy edykt Hlotara II z roku
612 5). W nim na czele przyznana moc obowi~zuj!j;ca kanonom ko-

1)

U Pertza: Leges 1. 11-13.

2) C. 8. Pro tenore pads jubemus, ut in truste electi centenarii ponantur,
per quorum fidem atque solicitudinem pax praedicta observetul'.
3) Znajduje sill ponizej na str. 44; takze u Pertza: Leges 1. 9. 10.
4) Tak przynajmniej rzecz tll przedstawiaj'l epilogi do prawa Salickiego.
5) Znajduje sill u Pertza: Leges 1. 14. 15.
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sciola 1), a nast§pnie w zastosowaniu tej zasady wyrzecz?no, ie ksi§ia oskarieni 0 kapitalne przest§pstwa, maj~ bye s~dzem podlug kano'now i dodano ie zniewalaj~cy gwaltem zakonnic§ lub kobiety,
Bogu 'poswi§cone: do zawarcia malienstwa, powil1ni bye smierci~

rorem; 10) ze kaide pismo niewaine, jesli w niem nie wskazany 1'ok
i dzien wystawieriia 1).
Przywileje schronienia (jus asyli) nadane kosciolowi przez cesarzow rzymskich, a wspomnial1em dopiero przytoczonym edykcie Hildeberta II, two1'z~ jedn~ z llajwazniejszych instytucyj owych burzli·
wych i pelnych nieladu czasow. Wp1'awdzie otwieraly onedrog§
i do cz§stych naduiye, wogole jednak podawaly 1'§k§ ucisniol1ym,
a wstrzymuj~c pierwsze pOP\ldy barba1'zYllskich uniesieil, otwieraly
drog§ do rozwainiejszego zalatwiel1ia niekiedy nader groznych i l1iebezpiecznych dla powszechnego pokoju wypadk6w. Opowiadania
Grzegorza z Tours najlepiej przedmiot ten wyjasniaj~.
Przejdzmy obecnie do postanowien miejscowych, to jest takich,
ktore tylko w pewnych miejscach zyskaly moc obowi~zuj~c~, i jak
si\l zdaje, tak dlugo tylko bywaly stosowane, jak dIngo panowal
krol, ktory je do wykonania podal 2).
Do 1'z§du tych postanowien zaliczamy edykt Hilpe1'yka i caly
rz~d postanowien niewiadomych z nazwiska kr61ow, a sci~gaj~cych
si§ jak si\l zdaje prawie wyl1lieynie do prawa salickiego, dla czego
slusznie mog~ bye nazwanemi nowelami do prawa Salickiego 3).
Edykt Hilperyka wydanym zostal dla krajow po za Garonn~ 1ei~cych 4). Podlug wszelkiego podobienstwa do prawdy, ogloszony
zostal okoro 1'. 573 w celu uregulowania stosunkow p1'awnych wojakow (leo des) salickich, kto1'zy w krajach tych mi§dzy populacy~

karani.
.
Jui przytoczone rozporz~dzel1ia wystarczylyby do ,:yjas~liema,
jak~ drog~ stopniowo rozwijalo si§ pra\yodawstwo mer~Wll1g.s~le; a?y
jednak dae jeszcze dokladniejsze wyobraienie 0 zakres16 pOJ§c, w J~
kim ono krq,zylo n£1 pocz~tku wieku VII, uwaiamy za stosowne zw1'ocie uwag§ na edykt tego samego Hlotara, kt6ry znajd.ujem y p.os~a
wiony na czele prawa Alamauskiego, a ktory nast§pme przemeslOny zostal i do prawa Bajuwa1'skiego 2).
Znaczenie jego tern wi§ksze, gdy wydany zostal na zgromadzeniu biskupow, duMw, g1'afow i ludu i gdy obejmuje sankcH ~szyst
kich wainiejszych zasad prawnych, ktore w tym czasie powoh wy1'obily si\l w panstwie Franko,,'. Natrafiamy w nim na kilka nader
wainych rozporzq,dzeil.
S~ niemi w porz~dku, jak je edykt 3), wymienia: 1) ie kaidemu wolno 1'obie darowizny na rzecz kosciola, byleby uzyl do sporZt};dzenia darowizny pismo (carta) podpisane przez 6 lub : swiadkOw; 2) ze kaidy, ktoby powazyl si§ naruszye rozporzq,dzeme podobne, powinien placic na rzecz skarbu fridus; 3) ie wolno ~obra,
ofiarowane kosciolowi, brae od tegoi kosciola do uzytkowam£1 (~d
beneficium), pod obowiq,zkiem placenia czynszu (census); 4) ie me
wolno czlowieka, ktory si\l schroni w kosciele, gw£1ltem sta:nt~d ~a
bierac ktoby zas to uczynH, pr6cz oplaty n£1 rzecz kosclOla mlal
jeszcz~ skladae fridus; 5) ie zabOr rzeczy kos?ielnych. ~a bye karany w trojnasob; 6) ie zniewagi wyrzq,dzone blSkupOWl 1 p1'ez?y~e
rom takze maj~ bye karane w trojnas6b, a diakonom podwo~me;
7) ie nie wolno laikom trzymae maj~tkow k?sciel~lych .b~z plSll1a
(absqae carta); 8) ie w dni swi~teczne zabrolllona Jest .cl§zka robota (opus servile); 9) ie wzbronione s~ zwi~zki malzenslne z so:rum,
norum, privignam, novercam, fi,liam fratris, fratris uxorem, UXOrIS 80-

C. I. Definitionis nostrae est ut canonum statuta in omnibus conserYentuT.
,Viemy barclzo dobrze, ze Gfrorer w dziele: Zur GeschicMe deutscheT Volksrechte. Szaf1u~za. 1865 utrzymuje, 2;e prawo Alamanskie. zl:edagowanem zostalo po.~
Karolem Martel em, nie s,\dzimy jednak, aby dowodzema Jego byly zdol~e oslablC
jednozgodne wyrzeczenie r'lkopis6w przyznaj,\cych r:"dakcy'l jego Hlotarowl.
') '?IT najllowszem wydaniu prawa Alamanslnego u Pertza: Leges. III. 41~64.

1)

2)

') W intel'pretacyi konstytucyi 1. Kod. Teod. I, 1, tak powiedziano: quaecunque leges sine die et consule fuerint prolatae non valent. Zdaje sill, ze wyrze·
czona w edykcie motara zasada jest niczem willcej, jak zastosowaniem tej samej
mysli.
2) Na okolicznosc t'l zwrocil bardzo trafnie uwag'l Boretius prof. uniwersytetu berlinskiego, w dziele, kt6re ponizej cytujemy w § 9.
3) Kilka z tych postanowien znan~Tch juz bylo dawniej z r'lkopisu Wolfenbiittelskiego, wydanego przez Ekkarda (r. 1720). Dopiero w naszych czasach Pertz
dostrzegl jeszcze wi'lksz~ ich liczb'l w rllkopisie 4404, biblioteki lejdejskiej, a opieraj~c sil'( na doniesieniach epilog6w do prawa salickiego, przypisal je cZ'lsci~ Hlodowegowi, cZ'lsci~ HiJdebertowi I i Hlotarowi I, i nieznanemu jeszcze z nazwiska panuj~
eemu. IV szabe krytyka domniemanie to uznala za bezzasadne. Same postanowienia pierwszy wydal Pertz: Leges II. 2--9, 12, 13, za nim dwa l'azy Pardessus: raz
w Diplomata I. 43-50, 177-195; drugi raz przy prawie Salickiem, pod nazwisldem
Extrawagant6w. Liczba ogolna extrawagantow wydanych przez Pardessus za wyl~
czeniem edyktu BiJperika wynosi 40. Wydal je wreszcie i Merkel: Lex Salica
35-44.
4) Edykt HiJperyka pierwszy raz wydal z r'lkopisu lejdejskiego Pertz: Leges
II. 10. 11. Po nim Pardessus: Diplomata I. 143.
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rzymskl1 osiedli. Excentrycznosc usposobien Hilperyka tlomaczy smialose innowacyi. N aprzod uwalnia wszystkich swoich leudow od
oplacania reipus 1). Dalej stanowi, iz pO smierci syn6w do s~adku
w ziemi majl1 ise corki, a po smiercl braci, siostry. Nast¥pme 1'e:
guluje prawa spadku w darowiznie slubnej uczynionej zo~ie.' .czY.h
jak jl1 zowie w posagu (dus), stanowi/1c, ze na przypadek, Jezeh me
rna dzieci, po smierci zony polowa posagu wraca do m¥za, a druga
polowa idzie na krewnych zony, a po smierci m¥za, bierze polow¥
posagu wdowa, a druga przechodzi na krewnych m¥za. Procz te~o
wp1'owadza jeszcze niekt6re zmiany w post¥pow~niu sl1dow.em, a ml¥dzy innemi nie pozwala pozywae bez poprzedmego uznama sluszn?sci zapozwu. CiekawlJl jest wzmianka, ktorl1 napotykamy w ust¥Ple
7-ym edyktu, a ktora zdaje si¥ pokazywae: ie w tych stronach r~
chinburgi byli wybierani przez samego krola lub grafa z klasy k1'olewskich antrustyonow, nie zasprzez wolny wybOr ludu 2). Mog~?
to sarno miec miejsce w tych czasach i w innych cz¥sciach Galln,
gdy jak wyzej wspomnielismy, Hlotar bral swoich setnikow takze
z pomi¥dzy ant1'ustyon6w.
R6wnie roznorodne Sq, dalsze postanowienia" do tej klassy odnoszl1ce si¥. Jedne urzl1dzajlJl stosllnki cywilne, drllgie regullljl1 post¥Powanie s/1dowe, inne wreszcie podajl1; pl'l~episy kryminalne.
.
He z samej redakcyi wnioskowac moiemy, wi¥ksza przyna]mniej ich cz¥sc nalezy do stron, w ktorych element rzymski gorowal i w kt6rych mniej wi¥cej idee rzymskie przewazny wplyw wywie~aly na poj ©cia. Stronami temi byly Akwitania i zachodnio-poludniowe strony Nellstryi, ktore cz©sto przy podzialach panstwa Frankow tworzyly oddzielne lldzialy. Ze w istocie tak jest, dowodz!Ji tego uzyte w nich wyraienia: judex, antrustio, libertus, dos, obce tekstowi pierwiastkowemu prawa Salickiego. Jedno nawet z tych rozporzlJldzen wyraznie uzupelnia postanowienia dekrecyi Hilde.berta II,
ktory jak wiadomo by} krolem Austrazyi, ale posiadal udzla: ': z~
chodnio-poludniowej Neustryi, a ktore rozprzestrzenia kar© ~ml.er~l,
postanowionlJl przez Hildeberta za porwanie kobiet, . na wspolll1kow
przy porwaniu (c. 6) 3); inne ZllOWU, dotycz/1ce darowlzny przedsillb-

1) Idll tutaj za poprawq tekstu, ktorq Pardessus przedlozyl. .
2) Slowa, ktore na domniemanie to naprowa.dza!q, Sq: ~t ~raphlO cu~. septem
rachi11Iburgiis antrustionis bonis credentibus aut qUI sClant aCClOlllS a casa Ilhus am-
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nej, ktorlJl zowie dos, przypominlJl trese formul uloionych dla Andegawii (c. 7. 8) 1).
Z pomi©dzy postanowien cywilnych, wazmeJsze Sl1: rozporzlJldzenia, modyfikujlJlce przepisy 0 reipus i urzl1dzajlJlce spadek w darowiznach przedslubnych (c. 7. 8); postanowienia, dozwalajlJlce wyllJlczac
z massy spadkowej darowizll© zrobionlJl na rzecz corki lub krewnej
przez ojca lub luewnych w nocy, w ktorej odbywal si© slub, i darowizll¥ uczYl1ionf!, na rzecz syna w czasie jego postrzyzyn (c. 14).
Z postanowien proceduralnych godne uwagi: oznaczenie przyczyn, usprawiedliwiajlJlcych niestawiennictwo w slJldzie (c. 21); przepisy 0 zapozwaniu antrustyonow i przewodzie przeciw nim procesu
(c. 18); przepisy wskazujlJlce; jak syn rna si© bronic w razie gdy pozwany zostanie 0 przedmioty, ktore osoba trzecia poczytuje za swoje, a ktore on znalazl w spadku odziedziczonym po ojcu, dopelniaj~ce rozporzlJldzenia prawa Salickiego de filtortis (c. 13); przepisy
zabraniajf!,ce robie zaj¥cie bez upowainienia s©dziego (c. 10); prze~
pisy wskazujf!;ce jak nalezy post¥Powae, gdy cialo zabitego znalezione zostanie na granicy dwoch wsi (c. 9).
Najliczlliejszemi sf!, rozporzlJldzenia kryminalne. Z nich waz;..
niejsze: 0 morderstwie antrustyonow i ludzi swobodnych (c. 17);
o zabiciu otrok6w kr61ewskich i wyzwolencow (c. 24); 0 oplacie na
l;zecz krewnych za zabojstwo (c. 15); 0 zabiciu przez niewolnika
niewoll1icy cudzej (c. 18); 0 kastracyi (c. 17); 0 zniewazeniu swo~
bodnej kobiety (c. 11); 0 falszywych swiadeetwach (c. 39); 0 rozwaleniu cudzego domu (c. 19); 0 zlllpieniu cudzej siedziby (c. 34);
o wlamaniu si§ do ogrodu (c. 36); 0 zaborze gwaHownym cudzego
cz61na (c. 30); 0 rzucaniu kamieniami na dom' w czasie, gdy si¥
iv nim ludzie znajdujlJl (c. 22); 0 zaQorach przy polowaniu i lowie
l'yb (c. 26); 0 nieprawem zbieraniu klos6w (glennare) po zniwie
(c. 33); 0 sp©dzeniu trzody z drogi (c. 29):
Pelnosc wykladu nakazuje wspomniee, iz nie wszystkie tak
zwane extrawaganty, tak jak je nam podaje Pardessus, uwazamy za
istotne nowele do prawa Salickiego. Kryjlj, si¥ mi©dzy niemi bezwlJltpienia ust©VY, ktore niczem innem nie s~, jak jakiemis adnota~
cyami do tekstu prawa, jak np. c. 26 i 20 § 2, nadto w ich liczbie
znajdujf!, si© niew~tpliwie i prejudykaty, do rz©du ktorych zaliczam
extrawaganty umieszczone w c. 4. 2 i 3. Te ostatnie stanowilJl dla
tego juz osobnlj, kategory¥, ze nie zostaly jak inne usuni¥te na bok,
lecz weszly w sklad tekstu pomnozonego prawa salickiego.

bulent.
3)

Cytujemy zawsze edycya Pardessus.

1)

Porow. Formuly andegawenskie. 1. § 3.
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Tak~

§ 6.
Praktyka.

Forrnuly.

Akta.

J akkolwiek przytoczone dopiero co

Wyroki.

rozporz~dzenia

r6inych ustaw
kr61ewskich, dozwalaj ~ nam utworzye sobie dose dokladne poj§cie
o stanie prawnym spolecznosci Frank6w, tak jak ona na ziemi gallijskiej przeksztalcac si§ pocz§la, s~dzimy jednak, ie poj§cie to stanie
si§ jeszcze pelniejszem, jesli zwr6cimy uwag§ na wewn§trzn~ niejako prac§ spoleczenstwa, kt6ra niezawisle od wplywu wladzy prawodawczej sarna powoli wyrabiac zaczyna nowe poj§cia prawne i wynajdowac nowe formy dla wprowadzenia ich w iycie. Do tego doprowadzi nas rozwaienie zachowanych z tych czas6w formul czyli
wzor6w do spisywania r6inego gatunku czynnosci, i rozbi6r pozosta1ych z tej epoki akt6w, sporz!J,dzonych. czy to przez osoby prywatne,
czy tei wydal1ych przez s~dy. Znany to zreszt~ fakt w historyi narod6w pOMolanyhh do przodkowania w cywilizacyi. Duch organiczny
kt6rym s~ przej§te, tak zawsze silny i czynny, ie gdziekolwiek znajd~ si\l i w jakichkolwiek stosunkach, umiej~ si§ zaraz uporz~dkowac
1 kaide, nowo zdobyte stanowisko, sformulowac.
Ze sarno wst!J,pienie Fran.k6w na ziemi§ gallijsk~, gdzie po miastach zl1aleili dawne kurye rzymskie, gdzie zetkn§li si§ z narodem,
kt6ry zwyk1 byl wszystkie czynnosci prawne zalatwiac za pomoc~
pisma, gdzie istnieli uczeni tabellioni czyli notaryusze do spisywania akt6w wszelkiego rodzaju; gdzie znaleili mn6stwo stosunk6w
prywatnych, kt6re im dot~d nie by1y zl1al1e, a kt6re zaspakaja1y rozliczne potrzeby iyciawi§cej wyksztalcol1ego; ie poloienie to musia10 na nich oddzialac, nie moie ulegac najmniejszej wi1tpliwosci.
I w istocie tak si§ sta1o. Niew~tpliwy na to dow6d przedstawiaj!J,
liezne formuly z epoki merowingskiej, zastosowane do uiytku Frank6w 1).
Najdawniejszy zbi6r formul tego rodzaju, tworz~ formu1y tak
zwane andegawellskie, mi§dzy kt6remi kilka si§ga czas6w Hildeberta I 2).
1) Zbi6r zupelny i systematyczny formul wydal de Roziere: Recueil general des formules usities dans l'empire des Francs du V au X siecle. Paryz. 1859.
Tom II.
2) Pierwszy wydal je Mabillon. Za naszych czas6w dokladniej de Roziere,
w dziele Giraud: Essai sur l'histoire dn. droit fral$fais. Paryz. ltl46. II. str. 433
i nast€lP,

iest formula darowizny przedslubnej, nazwallej tu rzymskim wyrazem dos (XXXIV). Mamy dalej w formulach dow6d, ie
malionkowie mogli rozl~czac si§ w skutek wzajemllej zgody (LVI);
ie wyzwolenie niewolnika nietylko dopelnialo si§ wobec kr6la, jak
wspo~ina Pakt salicki, ale i za posrednictwem aktu prywatnego (XX),
i ie wolnosc udzielala si§ wyzwolonemu albo zupelna, albo z zastrzeieniem pewnych usiug na rzecz wyzwalaj~cego (XXIII); ze moina bylo osobie swobodnej, kt6ra zawierala malienstwo z niewolnikiem i jej potomstwu zapewniac swobod§, wbrew przepisom Paktu
(LVIII); ie ludzie swobodni mogli si§ zaprzedawac w niewol§ z powodu ub6stwa, a szczeg61niej dla niemoinosci zloienia oplaty za
popelnione przestl2Pstwa (XIX, XXV, II, III). Znajdujemy mi§dz,Y
formulami: akta sprzedaiy (IV, IX, XXVI), zamiany (VIII), darowlZl1y r6inego rodzaju z omini§ciem form salickich, a mianowicie darowizny na rzecz iony (XXXIV), na rzecz syna za wyswiadczone szczegDlnego rodzaju uslugi (XXXVI), darowizny na rzecz wnuk6w (XXXV),
darowizny na rzecz wychowanca za starania 10ione okolo siebie (L V)~
podzialy maji1tku mi§dzy bracmi (LIV), poiyczki pod zastaw (XXII!,
poiyczki pod obowi~zkiem odslugiwallia si§ (XXXVII), pelno~ocm
ctwa do zalatwienia pewnego rodzaju czynnosci lub prowadzema procesu (LI, L, XLVII). Wyst§puj1): tu takie nadania rnaji1tkDw koscielnych pod tytulem beneficy6w, czyli na uzytkowanie po dzien
smierci z obowilj,zkiem placenia czynszu (VII).
Formuly andegawenskie konstatuj~ nadto bardzo waine zmiany, zaszle w s1J;downictwie. Mi§dzy innemi podaj~ formy na akta
dowodz~ce niestawiennictwa przed s~dem (XII, XIII, XIV), na akta
wykollania przysii1g eX. XLIX), na r6inego rodzaju wyroki. Formuly te przekonywaji1, ie s~downictwo z wiec6w odbywanych pod go1em niebem przenioslo si~ do koscio16w, ze potrzeb§ uiywania licznych swiadk6w na udowodnienie kaidej oddzielnej czynllosci czy
stroll czy s!J,du, zast~pilo pismo; ie s~d za zab6jstw{) w Angers odbywal si§ przed komesem i rachinburgami, i obwiniony za zab6jstwo
powolywany bywal do {)dprzysi§ieniasi§ samotrzynasty, co si§ dopeillialo w g16wnym kosciele (senior ecclesia) (XLIX); ie w sprawach cywilnych zwyczajnie sprawowal sl1d opat lub illny naznaczony sl;dzia, i tak zwani boni homines 1) (XLVI,· XXX, XXIX, XXIV,
X). Odbywaly si§ pr6cz tego w Andegawii zjazdy, na kt6rych zasiadal biskup, komes i il1ni vel1erabiles et magnifici viri, na kt6rych
1) Padlug zdania Gfrorera, byli to s€ldziowie wybierani z klasy posiadaczy
ziemi (possessjonaci).
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zajmowano si~ sprawarni ogolnemi prowincyi, a mi~dzy innemi dochodzeniem i karaniem latrociniow (XXXI).
Frankowie, zastosowawszy formy gallo-rzymskie do spisywania
aktow z czynnosci przez siebie dopelnianych, zac1lOwywali zarazem
sposob. rzyms~i korrobowania onych. Stwierdzali akt podpisem sporZij;dzaJij;cego 1 uproszonych swiadkow i dodawali, ze on si~ umacnia
stipulati~ne subnixa, kt6r~ zwali cz~sto stipttZiatio Aquilana, a nadto
oznaczah w akcie kana na tego, ktoby powazyl si~ waznosc aktu
atakowac (VI, IX, XXVII, XXXVI). Procz aktu spisanego Rama
czynnosc przeniesienia ezy to wlasnosci, czy posiadania rzeczy dopelniala si~ ~a pomoc~ festttca)' tak forma narodowa spajal~ si~
z uroczystosclami rzymskiemi w jedn~ calosc.
.
.. W zbiorze formul Markulfa, mnicha dyecezyi parajskiej z drugWJ polowy wieku VII, procz powyzej wskazanych formul zasluguj~
na uwag~: darowizna maj~tku nieruchomego, uczyniona przez prywatnego na rzecz kosciola, z przeniesieniem natychmiastowem na
kosciol dobr darowanych (U. 4); darowizna na rzecz kosdola z zastrzezeniem dozywocia na darowanym maj~tku (II. 6); praecaria czyli
akt, ktorym zobowi~zuje si~ przyjmuj~cy dobra koscielne nauzvtkow.a?ie ~o dzie.n smierci do meliorowania ich (II. 5); epistola co~po
sltlOnahs czyh akt, moc~ ktorego porywaj~cYl1iewiast~, maj~c sobie
darowan~ kar~ smierci za wdaniem si~ kaplanow i innych osab dla
zast~pienia formalnej przedslubnej darowizny, robi zonie swej ;apis
~om~ ~ ~olami, l~kami, lasami, konmi, wolami, trzod~ swin, owiec
1 daJe JeJ na pewn~ sumiJ wyroby ze zlota, sl'ebra i sukna z warunkiem, ze posiadanie tych przedmiotow rna na ni~ przejsc tego
samego dnia (II. 16); epistola securitatis czyli akt, ktorym luewni
zabi~ego za wdaniem si~ kaplanow i znakomitych osob, i za otrzymamem stosownej oplaty, zab6jcy daruj~ zycie i zobowi~zuj~ si~ pozostawic ~o b.ez ~lagabania ze swej strony i wladzy s~dowej (II. 1S);
alit nadama Zleml sludze (gasindo) lub niewolnikowi za wiern~ sluzb~, moc~ ktorego nadany i jego sukcesorowie uwalniaj~ sill od wszelklCh wzgl~dem nadaj~cego ohowi~zkow (II. 36); akt podzialu maj~t
ku; do~elniony przez missa krolewskiego, co mialo miejsce gdy podZlal me zostal dohrowolnie dokonany (1. 10).
. . Sz~zegolniej godn~ uwagi jest formula 16 ksi~gi I, w kt6rej
pO':ledzlano, ze. jakkolwiek ziemia w spadku podlug ustalonego zwyczaJu przechodzl tylko na synow, gdy jednak wszystkie zarowno dzieci dane s~ od Boga i zarowno s~ godne kochal;ia, przeto rohi~cy
akt chce, aby po smierci jego wszystkie dzieci, to jest synowie
corki, rown~ otrzymali cz~sc w spadku. W innych podohnych for-

mulach zamiast powolania si~ na zwyczaj co do wyl~czenia corek
powiedziano, ze wyraznie tak stanowi prawo Salickie 1). Formula
ta wazna nietylko z tego wzgl~du, ze pokazuje, iz usilowano derogowac przepisom prawa Salickiego, ale i dlatego, ze dowodzi, iz mi~
dzy Frankami zacziJly juz wchodzic w uzycie dyspozycye na przypadek smierci, obce prawu plemiennemu, kt6re dopuszczalo tylko przeniesienie wlasnosci mi~dzy zyj~cemi.
Rownie ciekaw~ jest formula 13 ksi~gi I. Podlug dawnego
zwyczaju) kto chcial maj~tek swoj oddac w dziedzictwo osobie wybranej, musial tego dokonywac na wiecu s~dowym przed tunginem
z zachowaniem rozlicznych form, ktore opisuje ohszernie tyt. XLVI
de adfatomia. Kiedy wladza krolewska podniosla si~ i weszlo w uzycie pismo, dawne fonny us~~pHy miejsca prostej darowiznie przed
krolem. Otoz wyzej powolana formula swiadczy 0 tej zmianie, podaj~c zarazem powod, zmian~ t~ usprawiedliwiaj~cy w tych slowach:
quisquid in praesentia nostra agitur vel per manu nostra videtur transvulsum, volumus ac jubemus ut maneat in posterum
robustissimo jure firmissimum.
Pozniej dla zrohienia adfatomii, czyli Jak j~ takze zwano adfatimus, nie byIo nawet potrzeha aktu dopelnionego przed krolem
i za jego posrednictwem; wystar- czal na to akt pro sty prywatny,
jak tego dowodzi wydana z r~kopisu watykallskiego poraz pierwszy
przez Roziere'a formula 2), za pomocl1; ktorej dziad powoluje wnukow swoich do cz~sci, ktora si~ nalezala ieh zmarlemu ojcu i stanowi kariJ na stryj6w, gdyby zapis ten chcieli atakowac. Zdaje si(,l, ze
formula ta powstalaprzed dekrecy~ Hildeberta II, ktory, jak wyzej
wspomnielismy, zaprowadzil prawo reprezentacyi, alb 0 . tez ze nalezy
do takiej cz~sci Gallii, w ktorej dekret ten nie otrzymal mocy obowi~zuj~cej.

Znajdujemy nadto mi~dzy formulami zapis maj~tku na rzec~
cOrki naturalnej, po nast~pionem jej w}'zwoleniu 3}.
Procz tego wchodz~ mi~dzy Frankami w uzycie zobopolne darowizny mi~dzymalzonkami na przypadek smierci. Kilka formul na
sporz~dzenie akt6w takowych, podaje Roziere 4), s~ to tak zwane
interdonationes inter virum et uxorem. Najwazniejsz~ zpomi~dzy
nich jest formula 12 ksi~gi I Markulfa, gdzie malzonkowie, robi~cy
1)
2)

")
")

Appendix MarkulfaXLIX.
Recueil: 1 171. 172. nr. CXXXV.
de Roziere: Recueil L 115. nr. CXXXVIL
Recueil: L 299-309.
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sobie darowizny, stawajl'!: przed krolem i za posrednictwem jego (per
manu nostra) takowe dopelniaj!);. I tutaj zatem wladza krolewska
uswi§ca czynnose, ktorej ani wyrazny przepis prawa, ani zwyczaj nie
upowainial, i to nietylko co do sposobu w jakim byla dokonanf!J,
ale i co do samej tresci.
Dla dopelnienia tego wywodu, wspomnijmy jeszcze 0 aktach,
wychodz!);cych wprost od krola. Znajdujemy je zgromadzone w ksi§dze I Markulfa. Szczegolniej godne wspomnienia sl'!:: akt naznaczenia biskupa (I. 5); akt nadania godnosci duka, patrycyusza i komesa, w ktorym krol nakazuje, aby zostajl'!:cy pod ich zarz!);dami Frankowie, Rzymianie, Burgundowie i ludzie wszystkich innych narodowosci, rZl'!:dzeni byli podlug ich prawa i zwyczaju (secundum legem
et consuentudinem eorum) (I. 8); akt przyj§cia na antrustyona (I. 18);
akt wzi§cia pod opiek§ (mundeburde) kosciola lub klasztoru (I. 29);
akt nadania kosciolowi immunitatis, to jest wyll!czenie z pod sl'!:downictwa zwyklego i uwolnienie od ponoszenia ci§iarow publicznych (I. 3).

Godno dalej uwagi zatwierdzenie Hlotal'Yusz a II z 1'. 627 nadania, zrobionego na l'zecz kosciola Sw. Dyonizyusza pod Paryiem,
przez Joanna negocyanta (negocians) 1); zatwierdzenie Dagoberta
z r. 628 podzialu dobr zrobionego mil}dzy Ursynem a Beppelenem 2);
darowizna z r. 680 Nizeciusza i iony jego Ermentrudis znacznych
dobr lezf!Jcych w pagus tuluzkim i nad Garonn!);, pokryta formf!J sprzedaiy 3); darowizna z 1'. 690 Valdomiris i Erkamberta na rzecz kosciolow z zachowaniem doiywocia na dobmch darowanych 4); epistula praecaturia z r. 730, moc~ ktorej Wademerus i Erkamberta darowane przez siebie dobra kosciolowi Sw. Gm'mana otrzymujll, usufructuario nomine na dozywocie, pod obowill,zkiem oplacania czynszu, z zastrzezeuiem, ze jesliby w tern uchybili, maj f!J bye wyrzuceni z dobl' 5).
Z pomi§dzy wyrokow powolae moiemy: wyrok Hlotam III z r.
658, mocll, ktorego na zasadzie przedstawionego aktu kupna przysl!dza kosciolowi Sw. Dyonizyusza dobra 6); wyrok Teodoryka III z 1'.
680, ktorym maj~tek przys~dzony zostaje pozwanemu na zasadzie
wykonanej przez niego samosiedm przysi§gi, ze maj~tek ten on i ojciec jego posiadajl! przez lat 31 7); wyrok Hlodowega III z r. 691,
ktory nakazuje pozwanemu zlozye dokumenta w nast§pujl!cym terminie s~dowym, jak si§ wyraza in noctis quadraginta (wyrazenie i termin prawa Salickiego), a j esli tego nie uczyni, aby postf!Jpiono quod
lex in tali causa edocet S); wyrok tegoi Hlodowega z r. 692, z ktorego dowiadujemy sil}, ze pozywaj~cy stawil sil} w s~dzie i czekal
in palatio per triduo seu per pluris dies et lex habuit, to jest jak
prawo miee chce, przeciwllik zas sonia non nuntiavit, to jest 0 przeszkodach nie zawiadomil 9), i placitum suum cstodire neglexerit,
postallowiono przeto, aby pozwany zniewolony byl spelnie quidquid
lex loci vestri de tali causa edocet 10); wyrok Hildeberta III z 1'0ku 697, ktorym pozwany z powodu, ze nie mogi przedstawie aktu
zamiany, na ktory sil;) powolywal, ods~dzol1Y zostal od posiadania
dobl' 11). W sf!Jdach krolewskich, jak widzimy z powolanych wyrokow, zasiadali biskupi, major do mus, ktorym byl w ostatnim wyroku Pip in, optimates, domestici krolewscy i w ogolnosci rOine przed-

Obok formul, zastosowanych do potrzeby i uiycia Frankow,
zbiory przedstawiaj!); formy aktow wy1l!cznie dla uzytku ludnosci rzymskiej 1), oraz formuly do zastosowania w interesach koscielnych, uloione w mysl przepisow kanonicznych 2).
Pomi§dzy dyplomatami z czasow merowingskich zachowalo si§
takie kilkanascie aktow, ktore dowodzl!, jak prawo byro w owych
czasach' w praktyce stosowane 3).
Z rz§du testamentow najdawniejszym jest testament S. Remigiusza, biskupa Reims, tego samego, ktory udzielil chrztu swi\}tego
Hlodowegowi 4); nast§pnie testament S. Cesariusza, biskupa Arles 5); testament opata Arediusa na rzecz kosciola St. Marcina w Tours z r.
571 6), i inne; wszystkie sporz!);dzone w duchu rozporzf!Jdzeti rzym~kich ze zwyczajnem zastrzeieniem, ie jesliby niewaine bye mialy
Jako testamenty podlug przepis6w prawa cywilnego lub p'retorskiego,
majf!J miee moc kodycy1l6w.

.
1). Mi!,!dzy formufami rzymskiemi najciekawsze s'\ te, ktore swiadcz,\ 0 istniemu kUryl w roznych stronach Gallii i 0 zachowaniu dawnych uroczystosci przy wnoszeniu czynnDsci prawnych dD regestrow (gesta) kuryi.
2) Formaly tego rodzaju zebral de Roziere: Recueil II. 611-963.
3) Najkompletniejszy zhi6r dyplomat6w merowingskich przedstawia dzielo
Pardessus: DipZomata ad res Gallo-Prancicas spectantia. Paryz. 1843-1849. T. II.
Praca wazna, ale niezupelna i nie dose krytycznie obrobiona. Porown. Bordier:
Du recneil dcs chartes merovingiennes. Pa1'Yz. 1850.
4) Pardessus I. 81. 5 Pardessus 1. 104. 6) Pardessus 1. 136.

1) Pal'dessus 1. 229. 2) Pardessus II. 2. 3) Pardessus II. 184. 4) PaTdessus II. 210.
5) Jest to zuany kosciol St. G.ermaill des Pres w Paryzu, wowczas pol:ozony
za murami miasta. Pardessus II. 360.
6) Pardessus II. 107. 108. ') Pardussus II, 185. 186. 8) Pardessus II. 217.
9) Porow. PTawo Salickie I. 10) Pardessus II. 223. 11) Pardessus II. 241. 242.
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nie osoby, a w kaZdym razie comes palatii, ktory prowadzH instrukcy§ i wyrok oglaszal.
Zamiczamy 0 licznych nadaniach krolewskich, czynionych na
rzecz kosciolow, 0 udzielanych wylf!;czeniach (immunitates) do brom
koscielnym, 0 braniu ich pod opiek§ (mundeburde), 0 udzielollem
kosciolom prawie schronienia (ius asyli) i innych tym podobnych,
objasniajf!;cych stosunki krolow do kosciola.

§ 7.

Poiniejsze redakcye prawa salickiego.
Mowif!;c 0 sposobie, w jakim uformowal si~ Pakt prawa salickiego, wspomnielismy, iz nie posiadamy jego oryginalnej redakcyi,
tak jak ona wYR;"ra z rf!;k Hlodowega, i ze r~kopisy, ktore przedstawiajf!; najdawniejszy dzis znany nklad prawa Salickiego, obejmujf!; juz
w Bobie dodatki pozniejsze.
Obecnie pochwytujlj,C ten sam wlj,tek, dodajemy, ze z pozostalych r~kopisow pokazuje sil;), iz Pakt w czasach pozniejszych porn nozony jeszcze zostal nierownie znaczniejszij; liczblj, dodatkow. To naprowadza na mysl oddzielnych pozniejszych redakcyi prawa salickiego, przed ostatecznlj, jego reformq" ktora dokonanij; zostala za czasow Rarola W-go, jak to ponizej wyjasnimy.
Pardessus, zasluzony wydawca prawa Salickiego, ktory zgromadzil byl dla przygotowania swej edycyyi niemal wszystkie znane r~
kopisy tego prawa, po gruntownem ich mi~dzy sob~ porownaniu, stanowczo wyrzeld, iz mil;)dzy Paktem a ostatnilj, redakcYlJ" odnoszij;clj,
sil;) do czasow Karola W., wyroznie nalezy dwie posrednie redakcye.
Jednq, z nich w zbiorze swym oznaczyl numerem Ill-cim, drngij;
IV-tym 1).
Przystf!;pmy do objasnienia jednej i drugiej i zacznijmy od tak
zwanej redakcyi trzeciej.
Pardessus znalazl jlj, w dwoch r~kopisach, a mianowicie w manuskryptach 4403 i 252 F. 9 (Fonds Notre-Dame) biblioteki cesarskiej paryskiej. T~ samlj, redakcy~ przedstawia jeszcze i r~kopis
uzyty przez Herolda, ktory jednak pozniej zaginlJ,l i znany nam tylko z j ego wydania.

Cechlj, zewnl;)trznlj, tej redakcyi jest, ze sklada si~ tak sarno jak
Pakt z 65 tytulow. Dodatki, ktore przedstawia, dolq,cza do rozporZl1dzen analogicznych Paktu, jedne ku kOllcowi wlasciwych tytulow,
drugie w srodku tytulow stosownie do rozporzq,dzen, z ktoremi poIlj,czone zostaly. Same dodatki tworzq, albo oddzielne rozporzl1dzenia, ulozone w formie osobnych paragrafow, albo s~ tylko wstawkami do dawn ego tekstu. Oddzielnych pelnych rozporzl1dzell liczba wynosi okolo trzydziestu.
Tyle co do ukladu tej redakcyi. Wazniejszem jest pytanie, jak
ona powstala i jakie jej znaczenie? Na nie dotl1d nikt stanowczo
nie odpowiedzial. Jak si~ zdaje, odpowiedz nasza powinnaby si§
znalezc w tern, co powiedzielismy wyzej.
Wyzej pokazalismy, jak si§ przeksztalcil byl stan prawny spoleczellstwa salickiego pod wplywem r6znych postanowien krolewskich i na drodze powolnego rozwini§cia samych pojl;)c prawnych.
N ajprostszy zatem wniosek powinienby bye ten, ze dodatki, jakie
spostrzegamy w redakcyi trzeciej, nalezaloby uwazac za prosty wypadek tych przeksztalcell. Tak jednak nie jest. Zadne z postanowien krolewskich powyzej powolanych nie weszlo w jej sklad. Nawet niektore z dodatkow, ktore przedstawiaj~ cztery r~kopisy najdawniejszej redakcyi 1), nie uwazano za stosowne w niej pomiescie.
Powod dlaczego tak si§ stalo, byl zapewne nie inny jak ten,
ze postanowienia krolewskie, ktorych tresc w swojem miejscu podalismy, mialy tylko znaczenie miejscowe, jak to widocznie pokazuje
si§ na edykcie Hilperyka, na dekrecie Hildeberta i Hlotara, a moze
nawet tylko znaczenie czasowe 2). Procz tego wiadomo, ze stosownie do zasad dawnego prawa publicznego same prawa plemienne
i dodatki do nich mogly bye stanowione nie inaczej jak za zgod!j;
samej gminy. Ten sam fakt dostrzeglismy i w Burgundyi, jak 0 tern
byla mowa w swojem miejscu 3). Osilj:gnq,c zgod§ t§ przy ciq,glych
podzialach monarchii Frankow bylo niepodobienstwem, a nawet wtedy gdy si~ znajdowala polq,czon·l1 w jednem rl;)ku, trudno bylo jl1
utrzymae z powodu cil1g1ego zwasnienia stronnictw, a mianowicie tez
stronnictwa starego, reprezentowanego przez populacy§ salickf!;, osiadll1, w pierwiastkowych siedzibach. Do tego kr610wie merowingscy
mieli zamalo sily.
,Yyzej str. 201.
Zdaje mi si~, ie 11erkel w wydaniu swojem popelnil wielki blqd, wcielaw tekst prawa Salickiego niektore z tych postanowien.
3) Prmvo burgundzkie p. wyzej str. 182, 156.
1)

2)

Dla objasnienia tych numerow nalezy wspomnie6, ii Pardessus uwaia za
II t~, ktol'q przedstawia T~kopis 65 sup. biblioteki paryskiej, a 0 ktorym byfa mowa na stl'. Xv.
1)

redakcy~
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Ale co wa2miejsza w dodatkach nie napotykamy wlasciwie zadnej mysli PostlilPowej; nie dostrzegamy w nich ani kar innych jak
kompozycye, ani zadnych nowych postanowien cywilnych, regulujlj;cych no we stosunki 1), ani zmian w procedurze przeksztalconej pod
wplywem zastosowania do niej pisma. Jedyne dwa rozporzlBdzenia,
ktore od ogolnej tej reguly robilj; wyjIBtek, SI1: przepisy 0 stopiliach
pokl'ewienstwa, w kt6rych malzellstwo ma bye uwazane za wzbl'onione, domieszczone do postanowien tytulu XIII, a wzililte prawie doslownie z interpretacyi do ksililgi III, tytulu 12, konstytucyi 3 kodeksu Teodozyusza, i przepisy 0 ogl'abieniu i podpaleniu bazyliki, pomieszczone w tytule LV.
Dodatki, pomieszczone w tekscie trzecim, slj; po naj wililkszej
C~lilsci przepisami scisle karnemi, a jesli im blizej przypatrzymy sill,
me slj; wiasciwie niczem innem, j ak tylko alba zastosowaniem zasady ~v Pakcie wyrzeczonej do nowego przypadku nieprzewidzianego
w lllm, albo podniesieniell1 reguly specyalnej Paktu do znaczenia
przepisu ogolniejszego. I tak, np. znajdujemy IV Pakcie rozporzlBdzenia 0 karaniu usilowania przy zabOjstwach, w tekscie trzecim dodany przepis analogiczny 0 karaniu usilowania przy kradziezy z wiamaniem (XXVII, 28); w Pakcie kara na zabOjstwo stopniuje sill podlug tego, czy przestlilPstwo popelniolle na Franku albo na Rzymianinie, w tekScie III na wz6r tego rozporzllidzellia oznaczona stosowna kara za zwilj;zanie Rzymianilla przez Franka, i Franka przez
Rzymianilla; w Pakcie mowa 0 ukradzelliu Inn i wywiezieuiu go lla
koniu Iub wozem, tekst III dodaje: vel in his similibus (XXXVII, 8).
Dodatki tego rodzaju w dnchu czasn nie potrzebowaly koniecznie
powstae na drodze prawodawczej.
Zdaniem mojem jest, ze nie slj; niczem wildcej, jak dodatkami
wzildtemi z prejudykatow. Podobne prejudykaty znajdujemy w prawie Burgundzkiem i w prawie FryzOw. Slj;d tem wildcej upowazniony byl do decydowania podobnych przypadkow, nieobjliltych samym tekstem Paktu, ze sam pakt, jak to objasnilismy we wlasciwem
miejscn, skodyfikowal tylko cz§sc przepisow, ktore uswildeal zwyczaj
prawny salicki. Zdeeydowanie ich i zredagowal1ie na pismie, nie moglo bye uwaiane za odstlj;pienie od prawa, a przynajmniej od jego
mysli.

1) IVyj'ttek stanowi6hy chyha mogly zmiany, jakie dostrzegamy w tyt. LIX
o spadkach, gdySlllY ch0ieli przypuszczac, ie one lllialy w istooie na oelu rozszerzenie lub soiesnienie dawnyeh rozporza.dzeui tak jednak ~ie jest. Dotkna.lem przedllliotu tego w przedmowie francuskiej str. Xli reszt<.; w innelll ruiejscu wyIozymy.

To, co powiedzielismy, poprzee jeszcze mozemy specyalnym
przykladem. Milddzy dodanemi przypisami do Paktu znajduje sill
rozporzlj;dzenie stanowilj;ce kar§ na dopelniajlj;cego postrzyiyny bez
zezwolenia rodzicow. Postrzyiyny by}y starozytnym zwyczajem Frankow. Redakcya trzecia, pomieszczajlj;c milddzy dodatkami to rozporZlj;dzenie, nie wprowadzala bezw~tpienia nie nowego, tylko oznaczafa to, co juz dawno leialo w zwyczaju prawnym narodu 1).
Gdziez tedy tekst powstal, jakim sposobem, i w jakilll czasie?
Podlug wszelkiego podobiel'lstwa miejscem powstania jego byla
wschodnio p61nocna Neustrya, czyli okolice, w ktorych zwyczajnie
przemieszkiwali krolowie merowingscy, panowie Neustryi, okolice,
w ktorych zwykle zbieral silil s~d krolewski. W s~dzie tym zawsze zasiaelal comes palatii czy Ii kanclerz panstwa i przyzywani hyli prawnicy uczeni 2). Bylo to najpowazniejszezgromadzellie,
na jakie w pallstwie merowingskiem natrafiamy. W niem obok krola
cz!:)sto spotykamy majordoma, a zawsze najznakomitszych dostojnikow pallstwa, tak duchownyeh jako i swieckich.
Otoz mniemam. ze reelakcya pomnozona, 0 ktorej mowimy,
uformowala sild wlasnie pod powagl1 tego s~elu, i jak Sllidzld pod
wplywelll kallclerza. Niema wprawdzie na to wyraznych dowod6w,
wszystkie jednak okolieznosci za tem przemawiajlj;. Naprzod bowiem
redakcya ta weszIa w sldad tekstu Karola W., co nie mialoby pewno
miejsca, gdyhy nie przywilj;zywano do niej pewl1ego, ie tak powiem,
urz!:)dowego znaczenia; nast§pnie uiytlli takze zostala za podstawlil
tak zwanego tekstu czwartego, 0 ktorym zaraz wililcej powiemy; dalej, jesliby jlj; przypisae innej jakiej miejscowosci i uwaiae za pracld
Ii tylko prywatlllj;, slusznie zapytaeby sill mozna, dla czego nie uformowalo sill wi§cej takowych redakcyi, pomnozonych innemi znowu
dodatkami? Poniewai to nie mialo miejsca, przeto naturalny st~d
wyplywa wniosek, ie uforlllowanie jej przypisywae naleiy jeelnemu
wyzszemu wpiywowi. Wplyw zas ten nie mogi sk1tdin~d wychodzie,
jak oel najwyzszego W kraju s~du, i od osoby kanclerza, do ktorego
nalezala W s8"dzie instrukcya spraw a lladto wydawanie wszystkich
postanowiell i rozporzllidzen krolewskich. Pod jego takze blizszym
nadzorem chowaly si!:) akta publiczne 3).
2) Dlatego nie s'tdz'l, aby przepis ten, ktory w r<.;kopisie 4404 zllajduje sill
mi'ldzy postanowieniami kr6lewskiemi, w istoeie do rZE,;du ieh nalezal. Wyzej str. 22l.
2) Pardessus: Diplomata II. 418, wyrok z r. 751, w ktorym wspominaj't si<.;
mi<.;dzy s'lclz'tcemi legum doctores.
3) Ze 'II' istoeie dodatki odnieS6 nalezy do rZ€1du wyrzeczell s'tCh1, zloionego
z najwyzszych dostojnikow pallst\\'a, 0 tem przekonywa w cZ'lsci 8ama redakcya niePisma Romualda Hubego.
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Jakkolwiek domniemanie to ze wszech stron rozwazone moze
si§ okazae dostatecznie ugruntowanem, nie mog§ jednak zaprzeczye,
ze obok niego staje drugie, niemal rownie silne przypuszczenie, ktore, nie uwazam za wlasciwe zataie, to jest, ze stl:dem, pod ktorego
powagfj, i wplywem wyksztalcila si§ redakcya, 0 ktorej mowimy, nie
byl Sfj,d krolewski, ale wiece s!!dowe paryskie (mallum publicnm),
stoj1)ce pod kierunkiem komesa Paryza. Znajdziemy pozniej mi§dzy
aktami prawodawczemi Karola W. kapitulal'z, ktory nas przekona
o wysokiej godnosci tego wieca, 0 powaznym jego skl:adzie i 0 znaczeniu, jakie przywi!!zywa:!: Karol W. do jego wyrzeczen wlasnie
w zakresie przedsi§wzi§e prawodawczych, dotycztl:cych udoskonalenia
prawa Salicldego.
Domniemanie, ie tekst trzeci odnosi si§ do cz§sci Neustryi
wschodnio-polnocnej, stwierdza takze jeden z l'§kopisow, w ktorych
przechowany zostal; zawiera bowiem w sobie dekret Hlotara II, wydany wlasnie dla tej cz§sci N estryi 1).
;tatwo domyslie si~, ze tekst pomnozony pierwiastkowej redakcyi musial stracie nazwanie Paktu i przybrae nazwisko ogolniejsze
Legis Salicae.
Sarno przez si§ rozumie si~, ze tekst, ktory tym sposobem powstal, nie mogi bye dzielem jednego czasu, ale ze formowal si§
stopniowo, ze nawet do uformowania jego potrzebny byl dose dlugi
przeci1}g czasu. W kaZdym razie jedna jego cz§se, jak si§ zdaje,
juz chyba si§ sformowala przed czasami Hildeberta II i Hlotara II,
jak to zaraz zobaczymy, mowi!!c 0 tekscie czwartym. Reszta zapewne dorobion!! zostala w citl:gu wieku VII.
Przechodzimy do tekstu czwartego.
W przedmowie frallcuskiej do wydania tekstu, ktory oglaszamy 2),
staralismy si§ ze wszelktl: dokladnosci!! wyjasnie znaczenie tego tekstu i skreslie history~ jego powstania. Tu wi§c, nie powtarzaj!!c
tego co tam powiedzianem zostalo, przedstawimy tylko same g16wne
wypadki naszych w tym wzgl~dzie poszukiwan.
Miejscowoscil1, w ktorej powstala redakcya czwarta, byia niew!!tpliwie cz§se zachodnio-poludniowa Neustryi, cz~se, ktora ku· koncowi wieku VI, tworzyla dzielnic~ Hildeberta II.

Do tej cz§sci N eustryi w samym koncu wieku VI dostala si§
byh redakcya trzecia, tak jak wowczas b!la si~ juz sfor~ulowala,
z dodatkiem do niej owych trzech dekretow Hlldeberta 1 Hlotara,
o ktorych wyzej szczeg61owo byla mowa, i z podzialem calego zbioru na trzy ksi§gi, w ktorym cz§se pierwszlli zajmowal tekst prawa
Salickiego pomnozony, drug!! pactus pro tenore pacis i dekret Hlotara a trzecif!, deki'et Hildeberta.
, W powolanej dopiel'o co przedmowie wskazane. s~ dod~t~i, kt~
re podowczas w tekscie tym pomnozonym prawa Sahc~lego JU~ znaJdowaly si~. Jest ich prawie polowa tyle co w .tekscle trzeclm. zu:
peinym. Godne uwagi, ze mi§dzy braknj!!Ceml rozporzllidzemaml
znajduje si§ nawet kilka, kt6re dzisiaj zwyczajnie uwazamy za nalezlli ce do tekstu pierwiastkowego 1).
Dostawszy si§ tutaj, tekst trzeci wkrotce zapewne ulegl przeksztalceniom, jakie obecnie w tak zwanej redakcyi czwartej przed-

kt6rych dodatk6w. IV tyt. XXXIII powiedzianem jest, ie przepisy 0 polowaniu mai1t znalei6 zastosowanie do przekroczen popelnianych przy rybo16stwie, a to na skutek nast1tpionej zgody (convenit observare), to jest zgody tych, kt6rzy skJ:adali s1td
najwyiszy. Podobn1t fonnuli/ dostrzeglismy i w Pakcie Hlodowega, gdzie miano na
uwadze zgod~ narodu, czyli jego przedstawicieli z kr61em.
1) Jest nim ri/kopis 252. Pardessus: Loi Salique. Przedmowa str. XXXII.
2) Tekst ten w wydaniu niniejszem nie zostal przedrukowany. (Pyzyp. 1Vyd.).

stawia.
Przeksztalcenia te polegaj!! naprzod na tern, ze wprowadzono
nowy uklad i w miejsce 65 tytulow zrobiono ich 99, zestawiaj~c
materye jednorodne razem i dziel!!c .tytuly, w ktorych znalazly Sl§
roznorodne przepisy na kilka oddzielnych tytulow; nast~pnie na tem,
ze w tytulach niekiedy ltl:czono kilka przepisow w jed~o roz~or~lli
dzenie czyli w j eden pal'agraf; wreszcie, ze starano Sl§ gdzlemegdzie redakcyf!, star!! tekstu poprawie i uczynie jasniejsz!!.
W szystkie te zmiany przypisujemy ideom wi~cej wyksztalconym,
sklonniejszym do wi~kszej systematycznosci, j ednem slowe~, t~'a~y
cyom rzymskim, ktore w tej stronie N eustryi zachowaly WI§Ce] sily
zywotnej, jak w stronach bardziej p61nocnych. . '
.
Dowod glowny, na kt6rym opieramy to tWlerdzeme, wyczerpuJemy ze skiadow r§kopisow, w ktorych tekst czwarty znajdujemy,
a ktore wszystkie obejmuj!! zawsze w sobie dekret Hildeberta II, do
tej cz§sci N eustryi odnosz!!cy si§, i brewiarz Alaryka, ktory~ r~11:
dzila si§ populacya rzymska, jesli nie wyll1cznie, to przynaJmllleJ
w wif;lkszej cz~sci, okolice te zajmuj!!ca.
Skutkiem stalego l!!czenia redakcyi czwartej z dekretem Hildeberta bylo ito, ze do redakcyi nie weszly rozporz!!dzenia 0 stopniach pokrewienstwa, w ktorych wzbronione bylo zawieranie malzenstw, a to dla tego, ze w dekrecie przedmiot ten byl uregulowany i nie potrzebowal bye powtarzanym w tekscie prawa, jak to uczynila w dalszem rozwinif;lciu swojem trzecia redakcya.
')

S1t one wskazane w przedmowie francuskiej str. Y.
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Lecz redakcya czwarta odznacza si§ jeszcze tem, iz procz dodatkow wzi§tych z tekstu trzeciego 1) zamieszcza cztery postanowienia sobie wlasciwe, a mianowicie rozporz~dzenie tytnlu LXXIV de
hOl11ine de furca demisso, tytnl LXXVII 0 zabiciu presbitera i diakona, tyt. XCVI 0 opuszczeniu narzeczonej, i tyt. XCVII de terra
condemnata. Dwa z tych postanowien znajduj~ si§ w prawie AlamaIlskiem, to jest drugie i trzecie w tyt. XIII, XIV i LIII, a dl'llgie i trzecie w prawie Ripuarskiem w tyt. XXXVI. Okolicznose ta napI'owadza na mysl, ze elwa te rozporz~dzenia zaczerpl1i§te zostaly z jakiegos ogolniejszego ella calej monarchii postanowienia i to zapewne
koscielnego. Dwa iune mog~ bye prejudykatami miejscowemi, tak
samo jak wszystlde inne dodatki, ktore weszly w sklad redakcvi
trzeciej.
"
Podlug wszelkiego podobiellstwa do prawdy, redakcya czwarta
istniala juz przed koncem wieku VII.
Dodajmy tylko jedno jeszcze spostrzezenie. Nie powinno nas
dziwie, ze tekst czwarty zachowal w poludlliowo-zachodllich stronach Neustryi moc obowi~zuj~c'h pomimo ze tekst trzeci z ktorego
powstal, pozniej dopeilliony zostal; to samo bowiem mialo miejsce
i w illnych stronach Gallii z tekstami, ktore raz do nich dostaly si§,
i tam zachowaly niejako miejscowe typowe znaczenie. Na dowod
tego przytoczye mozemy tak zwany przez Pal'dessus tekst II 2), ktory uwazam za tekst prawa Salickiego taki, jaki pierwiastkowo przeniesiony zostal do Burgundyi i tekst mOllachijski, z nim niemal identyczny, a jak pokazuje sklad rfgkopisu, w ktorym si§ zachowal, takze pochodzenia burgundzkiego 3).
Wreszcie zaliczal11Y do tekstow posrednich prawa Salickiego
tekst oddzielny, przedstawiaj~cy wlasciwe sobie cechy, ktory obecnie
wydajemy z r§kopisu nalez~cego do Biblioteki Glownej Warszaw-

1) Spostrzegaj~ si(( niemniej w redakcyi czwartej p8,me drobne uzupelnienia
tekstll dawniejszego, kt6re rozszerzajq jego zastosowanie. D1a przykladn przytoczyc
mozemy podobll,\ wstawkQ w tyt. LXVIII. 3, gdzie mi'ldzy sposobami dokonania morderstwa dodalle spalenie oiala zabitego ozlowieka. Podobietlstwo nawet jest do prawdy, ie przy formowalliu tej wstawki, zapatrzono siEl na nowell(( 17.
2) Tekst ten oparty na r((kopisie 65 supl. biblioteki paryskiej, w kt6rym zawarta Lex Bllrgundiol1um. brewiarz i prawo Salickie. Jest to wyraznie zbi6r miejscowych prall' Burgundyi, talc samo jak rE(kopisy, obejmuj~ce II' sobie redakcy'l czwart~, przedstawiaj,\ zbi6r praw czyli tak zwany libeT legum dla zachodnio-poludniowej
Neustryi.
3) DowodZfj tego dodane II' tym r((kopisie do tekstu prawa SaIickiego niekt6re postanowienia prawa Burgundzkiego.

skiej. I 0 tekscie tym obszernie rozpisalisrny si§ w przedmowie francuskiej do naszego wydania. Tu wspomnimy tylko, ze tekst ten powstal z tekstu czwartego, ze ,v ukladzie zewn§trznyrn zupelnie do
l1iego podobny, ale ze zreszt~ znacznie si§ od niego rozni, przedstawiaj~c wogole redakcy§ skrocon~ i niekiedy w formach j§zyka
poprawion~. Skrocenia jego polegaj~ na zlewaniu p1'zepisow analogicznych w jedn~ regul§ i na usuni§ciu niektorych rozporz~dzen
dawnego prawa. Procz tego, tekst nasz rozporz~dzenia dedebilita:'
tibus przedstawia w innej fOl'l11ie jak redakcya pierwiastkowa i zl11ienia rozpo1'z1j,dzenia 0 kradziezy gwaHownej, stanowi~c na 1'ozne jej
gatunki t§ sam~ ka1'§.
Wreszcie tekst nasz, ktoryby slusznie nazwae mozna pi~tyrn,
a przynajmniej poddzialem osobnym tekstu czwartego, w porownaniu
do poprzedniego tern si§ odznacza, ze opuszcza tak zwan~ gloss§
malbersk~,ktorij, napotykamy jeszcze w tekScie czwartym.
Jako miejscowose, w ktorej powstal, oznaczylismy takze cz§se
poludniowo-zachodni~ Neustryi, a mianowicie Tunel1i~; w niej przynajmniej zachowal moc obowi~zuj~c~ jeszcze po ogloszeniu redakcyi
Karola W. Za czas uformowania tego tekstu oznaczamy p{)cz~tek
wieku VIII.
Oba zreszt~ teksty tak czwarty jak i pi~tys~ p1'ac~ prywatn~ 1).
Wniosek ostateczuy, z wywodu tego plyn~cy, zdaje si§ bye ten,
ze po wyl~czeniu tekstu czwartego i pi~tego, ktory obecnie wydajemy, a ktore tworz[j, redakcy§, nalez~c~ do pewnej scisle oznaczonej
miejscowosci, i s~ prac~ prywatn~, istnial tylko jeden tekst posredni
mi§dzy redakcH najdawniejsz~ Paktu a ostateczniJ; redakcy~ dopelnion~ za czasow Karola W., ktory przedstawia w pierwszej polowie
swego wyksztaicenia tekst czwarty, (rozul11ie si§ po wyl~czeniu tego, co rnu jest wyl~cznie wlasciwe), a w ostatniej fazie swego rozwini§cia, tekst trzeci.
Pod tym wzgl§del11 rna zUpelll~ slusznosc Waitz, stawiaj1},c
IV klasyfikacyi roznych tekstow prawa Salickiego tekst IV przed
trzecim. J est to zarazem poniek~d tekst urz§dowy, jak objasl1ia hi.:.
story a jego powstania.
') Dla wiadomosci chc,\cych pytanie to bliiej roztrzfjsn,\c, wspominamy, ii j~
Wilda w swej Historyi prawa karnego niemieckiego (Das StmjTeeM deT GeT11tane11
Hala 1842. str. 83) wyrzekl byl, ze r6ine redakcye prawa Salickiego uwaza za roboty prywatne. Zdanie to zbija W aitzlla stl'. 23. Dot!td py'tanie .pozostawalo wlasciwle
bez l'ozstrzygni'lcia.
.
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Jesli tak jest, dalszym niemniej uzasadnionym wnioskiem bye
powinno, ze wszelkie dodatki, ktore przedstawiajl1 q~kopisy, a ktore
nie weszly w sklad redakcyi trzeciej i Karola W., sl1 dopiskami,
ktore mogly miee tylko znaczenie miejscowe, a moze tylko wil1zaly
si~ z pewnemi czasowemi urzl1dzeniami; przyczem nienalezy spuscie
z uwagi, ze wiele drobnych roznic mi~dzy tekstami przypisae nalezy
wyll};cznie przepisujl};cym, ktorzy naginali je do potrzeb miejscowych,
a cz~sto i do sposobu, w jakim pojmowali rozporzlj,dzenia prawa. Co
jesli wezmiemy na uwag~, latwo zgodzimy si~, ze restytucya oryginalnego tekstu staje si~ tym sposobem prawie niepodobnl};.

§ 8.

Naukowe obrobienie trade! prawa pod Merowingami.
W czasach, ktore rozpatrujemy, nie wiele moze bye mowy
o obrobieniu naukowem prawa obowil};zujl};cego; wlasnie jednak dlatego kaZdy objaw mysli porzl};dkujlj,cej lub objasniajl1cej dany materyal tern wi~cej powinien na siebie zwrocie uwagfi} naszl};.
Z tego powodu nie od 1'zeczy bfi}dzie p1'zedstawie w tern miejscu wszystko, co pod tym wzglfi}dem w epoce merowingskiej dost1'zedz bfi}dzie mozna.
Liczfi} do naukowych objawow tej epoki: formowanie zbiorow
praw 0 bowil};zujlj,cych, dzielel1ie ich l1a ksifi}gi, przerobienie na uklad
systematyczny podzialow prawa Salickiego, ulozenie do prawa Salickiego prologow i epilogow, ulozenie streszczen prawa Salickiego, zamieszczenie w zbiorach praw obowil};zujlj,cych wyjl};tk6w z dziel
Izydora hiszpanskiego, nie wspominajlj,c juz 0 formulach i two1'zeniu
z nich zupelnych zbio1'ow, stanowil1cych oddzielnl}; galq,z lite1'atu1'y praktyczno-p1'awnej.
Nie wiele bezwl1tpienia potrzeba uksztalcenia, aby two1'zye
zbiory praw obowil1zujq,cych, wszakze samo poczucie potrzeby podobnych £biorow, zwlaszcza jesli uklad ich oparty na obszerniejszej
mysli, godne jest uznania i moze bye slusznie poczytane za pierwszy krok ku dalszemu wyksztalcel1iu.
Jak sitl zdaje, w panstwie merowil1gskiem dose wczesl1ie zaczfi}to tworzye podobl1e zbiory. Zestawiano w nich prawo Salickie z 1'oznemi dodatkowemi rozporzlj,dzeniami. 1m tez winni jestesmy zachowanie pamitlci licznych nowel do prawa Salickiego, ktorych trese
i znaczenie wyzej objasnione zostalo. Najwazniejszemi z pomitldzy

231
nich byl pactus pro tenore pacis Hildeberta i Hlotara i dwa dekrety tychze samych panujl};cych, stosujlj,ce rozporzl};dzenia pactus do
N eustryi i Austrazyi.
Nie zawsze jednak mieszczono je razem, Sl}; r~kopisy, w ktorych spotykajlj, si~ obok siebie; sl}; inne, w ktorych zamieszczony tylko Pactus i dekret Hlotara; inne znowu, w ktorych opuszczony pac~
tus i tylko zachowany dekret Hildeberta, a to, jak si~ zdaje, w mial'~ praktycznych potrzeb miejscowosci, dla ktOrej r~kopis byl ukladany. J esli byl austrazyjski lub pl'zeznaczony dla zachodnio-poludniowej Neustryi, mieszczono w nim dekret Hildeberta, jeW neustl'yjski, wystfi}powano z dekretem Hlotara.
Zestawienie tekstu prawa Salickiego z nowelami, a mianowicie
z dopiero co powolanemi aktami, wywolalo mysl podzielenia calego
zbioru na ksifi}gi. Wtedy pierwszazwykle obejmowala tekst prawa
Salickiego, druga pactus pro tenore pacis, a trzecia dekrety 1).
W zbiorach dla okolic gallo-rzymskic4, choc wypuszczano pactus pro
tenore pacis, i nie miano materyalu dla utworzenia ksifi}gi II-ej, zawsze jednak po dekrecie Hildeberta kladziono slowa: explicit liber
III, jak to dowodzl1 wszystkie r~kopisy tekstu IV i V, a mitldzy innemi i r~kopis warszawski.
Za zbiorami prawa Salickiego z jego nowelami poszly zbiory
obszerniejsze, obejmujl1ce w sobic zestawienie praw calej prowincyL
I tu znowu, jak si© zdaje, przodowaly przykladem swoim kraje gallo-rzymskie. Rfi}kopis warszawski zachowal nam podobny zbi6r.
W nim pomieszczony naprz6d Brewiarz, nast~pnie tekst V prawa
Salickiego z dodaniem dekretn Hildeberta, dalej formuly tak zwane
Sirmonda, wyjq,tek 0 prawach z dziela Izydora hiszpaJ.'1skiego, postanowienia koncyliow i inne rozporzl};dzenia kanoniczne.
Widocznie ukladaczom zbiorow podobnych chodzilo nietylko
o sam uzytek praktyczny, ale zarazem 0 zaszczepienie niektorych
poj©e teoretycznych 0 poczl};tku praw i ich roznyeh gatunkach. Dostarczyla icll znakomita encyklopedya nauk, ulozona w poczl1tku wie1m VII przez Izydora, biskupa Sewilli. W niej w ksifi}dze V, traktujl1 cej 0 prawach i 0 czasie, swifi}ty biskup pomiescil krotk~ wiadomose 0 pierwszych nadawcach praw, poczynajlj,c odMojzesza do
Teodozyusza cesarza; nastfi}pnie podal objasnienia 0 podziale praw
na boskie i ludzkie, 0 roznicy zachodzlj,cej mifi}dzy prawem, ustawf!
i zwyczajem, 0 znaczeniu prawa natury, prawa c'ywilnego, prawa na1) Podzial na tl'zy ksiElgi pJ'zedstawia l'Elkopis wolfenbiittelski, podzial na
dwie ksiElgi J'llkopis lejdejski (bo trzecia jest tylko powtorzeniem drugiej).
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1'odow, wspomnial 0 plebiscytach, senatuskonsultach, edyktach, 0 1'esponsaeh juriskonsultow i tym podobnych.
Za pomoc1j: takich zbio1'ow 1'ozchodzily si© wiadomosci tego 1'0dzaju po st1'onachmniej uksztalconych i stawaly si© zarodem, oko10 ktorego w czasach pozniejszych zawil1zywaly si© i kupily pierwsze
historyczne wiadomosci 0 poczl1tku praw i pierwsze ogolne poj©cia
o prawie.
Z nich, jak Sl1dz©, wzi©li pohop przepisywacze prawa Salickiego, a nast©pnie prawl1 Alemal1skiego i Bajuwarskiego do formowania
prologow, w ktorych podali wiadomosc 0 ich powstaniu.
Dwa posiadamy prologi do prawa Salickiego: jeden krotszy,
drugi dluzszy 1).
Krotszy jest zapewne dawniejszy. W nim mowa tylko 0 powstaniu pierwszego Paktu. G16wnl1 sw1j: osnow© zaczerpnfj,l ze wzmian1>:i 0 osobach, ktore Pakt ukladaly, a ktor!! dostarczyla. albo jaka
dawna honika, albo tez prosta adnotacya na jednym z egzemplarzy
prawa Salickiego, wzi©ta z tradycyi narodowej 2).
Dluiszy prolog, wcielajij,c w siebie podania pierwiastkowe, dodal
do nich wiadol11osc 0 pracach prawodawczych okolo prawa Salickiego Hlodowega, Hlotara i Hildeberta.
Co mowi 0 pracach Hlodowega, wyiej objasnilismy, tu dodamy
tylko, ii wzmiallka 0 Hlotarze i Hildebercie sci1j:ga si© wyl1j:cznie do
pactus pro tenore pacis i do dwoch przez nich wydanych dekret6w.
Za prologiem powstal epilog i zapewne ulozony byl przez t©z
sam,!: osob©, kt6ra byla autorem dluiszego prologu. Celem jego bylo
dokl'adnie wskazac, co i komu w zbiorze pl'zypisac naleiy, aby uzywajij,cy zbioru nie mylili si© co do znaczenia dodatk6w, zamieszczonych obok tekstn prawa.
Jak mniemam, i prolog i epilog powstaly w tych samych okolicach, w kt6rych nformowal si© tekst trzeci; t© przynajmniej mysl
nastr©czajf!: r©kopisy, w ktorych te wst©py i zakonczenie znajdujfj,
si© 3). Czas powstauia ich odnosz© do do drugiej polowy lub 1\:011ca wiekn VII.
Ogloszone przez Herolda, tak z,vane cliuunae, sf!, krotkim tra-
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ktacikiem, podajf!:cym redukcyfj, kompozycyi obliczonych w denarach
na solidy. Czyby stij,d nie nalezalo wnioskowac, ze w teksc~e ory.,
ginalnym prawa kompozycye by}y tylko oznaczone w denarach?
o usilowaniach uporzf!,dkowania tekstu prawa Salickiego w sposob wi©cej systematyczny wspomnielismy w § poprzednim.
o ile inskrypcye nad tytulami nalezy nwazac za przynaleznosc
tekstu pierwiastkowego, trudno .i eszcze l'ozstrzygn,!:c, nie maj 1j:c pod
tym wzgl©dem dostatecznie opisanych r©kopis6w 1).

§ 9.
Stosuuek pra11Ja Salickiego do Ripuarskiego.
U ddawna spostrzezonem zostalo, ze pra wo Salickie znaczny
wywado wplyw na prawo ripuarskie. Wsp6lnosc pochodzenia obu
szczep6w, co wi©cej dawna ich zapewne j eclnosc, i mniej wi©cej
wsp6lne losy polityczne dozwalajf!, dopnszczac, ze zwyczaje i poj©cia
prawne obu tych szczepow, mianowicie w czasach dawniejszych, byly mocno do siebie zbliione. Wlasciwie wi©c fakt ten nie przedst~
wia tak dalece nic trudnego do zrozumienia. Gdy jednak dotf!:d me
posiadamy jeszcze krytycznie opracowanego wydania tekstu prawa
Ripuarskiego, gdy zatem nie moiemy tez jeszcze mie6 historyi for1l10wania si© tego prawa, a to, co w tym wzgl©dzie zrobione, nie zaspakaja 2), przeto i my w tell1 miejscu poprzestajemy na tej og61nej
wzmiance, tem wi©cej, ie blizszy rozbi6r przedll1iotu tego, lezy po
za obr©bem naszego gl6wnego zadania. Dodajemy tylko, ie miejsca
z prawa Salickiego zaczerpl1i©te odnoszf!, si© do redakcyi Paktu, i ze
wszystkie tytnly prawa Ripuarskiego poczynajf!:c od XLI do LVI, sf!:
wzi©te z prawa Salickiego; nacHo tytu:ty XXXII. XXXIX i znowu
tytuly LXIII, LXXXI, LXXXIII, LXXXIV i LXXXVI. Zwyczajnie
przeciez nie jest to proste przeniesienie tekstu jednego prawa do
drugiego, ale raczej skorzystanie tylko z jednego rozporzf!:dzen zasadniczych i obrobienie ich podlug wlasnych widok6w i potrzeb.

§ 10.
ll1:owi 0 nieh obszernie Waitz, stl'. 36-44.
WiadomoS6 t~ 21najdujemy w l''lkopisaeh: 4403 par'yskim i wolfenbuttelskim i w edycyi Herolda.
3) Prolog krotszy znajdujemy przy tekscie III, w l''lkopisie paryskim 252
N. D.; prolog dluzszy w l'~kopisie 4404, a epilog w r~kopisie WolfenbUtelskim. Inne
r~kopisy wskazuje Pardessus: Loi SaZique p. 342-347.

Pra11Jo Salickie pod pra11Jem Karola W.

1)

2)

Zacznijmy od przytoczeniadawnych podan 0 pracach prawodawczych Karola W.Dlozymy je w porzf!:dku chronologicznym.
1)

2)

Waitz uwaza za utwor samyeh redaktorow prawa.
Rys treseiwybadan nad prawem Ripuarskiem przedstawia Stobbe str. 56-05.
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Naprzod w rl:)kopisie paryskim 4404 prawa Saliekiego ostatniej
redakeyi ezytamy.
Anno ab inearnatione D. N. 1. C. 768 indietione 6, dominus
rex noster Carolus hune libellum traetati legis Salieae seribere
jussit 1).
W drugim znajdujl!:cym sil:) w St. Gallen, powtorzona ta sarna
wiadomosc ze zmian!lJ daty na rok 778 2).
N ast«;,;pnie biograf Karola Einhard, wspolczesny wielkiego monarchy, donosi, ze po przyjl:)ciu godnosci cesarskiej dostrzeglszy, iz
prawa, ktoremi rZl!:dzily sil:) ludy jego, Sl!: niedostateczne, gdy Frankowie mieli dwa znaeznie miI:Jdzy sobl!: rozne prawa, umyslil, aby co
w nieh nie dostawalo dopeinic, (addere), sprzeeznosci pogodzic (discrepantia unire), a zle poprawic (eorrigere); skoiiczylo sil:) przeciez
lla tern, iz do praw juz spisanych dodal tylko kilka postanowien
(capitula), i to bardzo niedostatecznych, a dla narodow, ktore nie
mialy praw pisanych, kazal prawa spisac (deseribere et litteris mandad) 3).
Trzecil!: wiadomosc napotykamy w kapitularzu akwisgranskim
r. 802. W nim stoi, ze cesarz wybral z pomil:)dzy optimatow swoich
najroztropniejszych i najml:)drszyeh i rozeslal ich po calem panstwie
z poleceniem, aby przekonali sil:), coby w prawach bylo niesprawiedliwego i 0 tern mu doniesli, izby z pomoc!lJ Bozl!: mogl niedostatki
poprawic (meliOl'are) 4).
Czwartl!: wiadomosc podajl1 Roczniki Laureshaimimlskie, pochodZl1ce z wieku IX. W nich wyczytujemy, ze w roku 802 w Akwisgranie zgromadzil cesarz duk6w, komes6w i Iud z prawoznawcami
(legislatores) i kazal im przedstawic sobie wszystkie prawa pallstwa,
takowe poprawic (emendare), gdzie pokazala sil:) potrzeba, i, poprawiwszy, spisac (emendatam legem scribere) 5).
,Vreszcie w rZl:)dzie kapitularzy, ktore wydal Karol, znajdujem}r
dwa z roku 803, H6re w rl:)kopisach prawa Salickiego zal11ieszczaj~
sil:) pod napisem: capitula qttae iu lege Salica mitteuda sunt.

Przytoczylismy wszystkie te wiadomosci naprz6d dlatego, ze
Sl!: jedynemi wskazaniami, ktorych nam dostarcza historya dla wyjasnienia losow prawa Salickiego za czas6w Karola W., nastl:)pnie dlatego, ze w nowszych czasach tyle niemal utworzylo si~ rozlicznych
zdan co do tego przedmiotu, He byly pisz!lJcych 0 nim. N am si§ zdaje, ze id!lJe za temi wskazaniami, rzecz cal!lJ jasno i dobitnie przedstawic mozna.
Poniewaz nie mamy najmniejszego powodu do podawania
w wl!:tpliwosc doniesien, ktore zawieraj~ w sobie rlJkopis Paryski
i St. Galski, utrzymujemy, ze znana dzisiaj redakcya prawa Salickiego pod nazwiskiem Legis emendatae, czyli tekst pil1ty Pardessus,
jest prac~ dokonan~ z rozkazu Karola przed rokiem 800, chociaz samego roku redakcyi nie mozna z pewnosci!l; oznaczye, a to z powodU, ze rok ten w 0 bu rl:)kopisach rozmaicie j est podany. J esli j ednak wezmie sil:) na wzgll1d wspomnian!!l indykcYlJ, nie moze nim bye
rok inny, jak 768 albo 783 albo wreszcie 798, za ktorym Pardessus glownie przel11awiac zdaje sil:). Co do pierwszego przedstawia
sil:) ta tylko w!l;tpliwosc, ze przyjmujl1c go za rok redakcyi, wypadaloby przypuscic, iz Karol zaraz po smierci ojca, kt6ra w tym roku
nast!lJpila, zaj111 sil:) redakcH, kiedy jeszcze rZ!lJdy sprawowal razem
ze swoim bratem Karlol11anel11.
W kazdym razie na zasadzie tej danej przyj~c nalezy, ze redakcya nast~pila przed przyjl:)ciel11 godnosci cesarskiej.
Por6wnywaj~c redakcYIJ nowl!: z dawniejszel11i, dostrzegamy, iz
jest prac~, ktora powstala z kombinacyi l11il:)dzy sob~ Paktu, tekstu
trzeciego i czwartego.
Pod wzgll:)dem materyalu gl6wnie opiera si«;,; na tekscie trzedm i przejmuje w siebie dodatki, jakiemi tekst ten stopniowo wzbogacony zostal, a nadto posilkuje siI:J jeszcze tekstem czwartYl11, z ktorego bierze dyspozycye tyt. LXIX: de eo qui h0111inem de bargo di111iserit, i tyt. LXX: de eo qzti filiam aZiqUat11 adquisierit et se retraxerit i rozporz~dzenia 0 zab6jstwie dakona i presbitera.
Pod wzgllJdem podzialu zachowuje porzl1dek podzialu Paktu,
ktory, jak wspomllielismy wyzej, zachowany takze jest i w tekscie
trzecim, podnosi tylko liczbl:) pierwiastkowl!: 65 tyt. do 70 1). Dodanych pil:)c nowych tytu16w powstalo: przez wprowadzenie tytulu

') Pardessus: Loi Salique p. 205.
2) Pardessus w przedmowie p. LXIII, pr6cz tych dw6ch r~kopis6w, podaje
dwa iune 4628 i 4760, w ktorych ta sama wiadomoS6 znajdowa6 si~ miala. Por6wn.
nadto Loi Salique p. 265.
3) Einhardi: Vita Caroli Magni. r. 25. u D. Bouquet Script. reI. gall. v.
p. 100.
4) Pertz: Leges I. 91.
5) Amzales Laureskaimienses. Pertz: Monumenta kist. Germanae. 1. 33. To
samo w Ann. Moisciacenses u D. Bouquet v, 80.

') Stl r~kopisy tej redakcyi, kt6re licztl nie 70, ale 72 tytu16w. Wszakze oba
tytuly stl p6zniejszym dodatkiem, jak 0 tem widocznie przekouywa r~kopis biblioteki
cesarskiej petersburskiej, gdzie oba dopisane inntl r~ktl. Z nich tyt. LXXI de terra
condempnata wzi~ty z redaltcyi Iv.
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nowego XIV de fi1,rtis arboru114, na wzor tekstu czwartego; przez
I'ozdzielenie tytulu XIV dawnego, takie za wzorem tegoi samego
tekstu na trzy tytuly XV, XVI i XVII, wreszcie przez dolq,czenie
do dawnego ostatlliego tytulu de caballo excordigato dwoch dopiero
co wzmiankowanych tytulow LXIX i LXX, utworzonych z materyalow dostarczonych przez tekst czwarty.
Tai sarna czwarta redakcya s.tala sil} zapewne powodem, ie
niektore dawniejsze napisy nad tytulami zastq,pione zostaly przez
nowe z redakcyi tej wzil}te, jak np. napis nad tytulem XL VIII de eo
q7£i viZla117 alienam occupaverit zamiast dawnego de migra17tibtiS.
Nowych rozporzij,dzeil w stosunku do tekstu trzeciego nie wieie. Procz powolanych, wzil}tych z tekstu czwartego, znajdujemy wainy dodatek w XLIII, n. 12, 13. W dawniejszym tekScie byla ty1kooznaczona kara za usilowanie zabicia przez wrzucenieczlowieka
in puteum, tu oznaczona kara za.,dokonanie tym sposobem zabojstwa,
nadto dodany przepis 0 usilowaniu i dokonaniu zab6jstwa przez wrzucenie w przepasc. W tyt. VIII 0 kradzieiy drzew dodane rozporzij,dzenia 0 ukradzeniu gall}zi (vites). W tyt. IX ,,0 kradzieiy pszcz61"
dodany dotq,d nieoznaczony przypadek skradzenia ula z pszczolami
(§ 3). W tyt. XX, ,,0 oskarieniu niewinnego czlowieka przed kro1em" wprowadzono odroillienie, czy skarga podana 0 male przestl}pstwo, czy 0 takie, ktore moie za sobq, pociij,gnq,c skazallie na smierc.
W tytule XXXIV dodano 0 porwanill czlowieka winnego, zostajfl;cego pod straiij, grafa.
Tekst samego prawa usiluje redaktor uczynic, He byc moie, jasnyrn, jUito przez poprawienie jl}zyka barbarzynskiego, jUi tei przez
dodanie objasniell wyrazow uiytych w tekscie. Dla przykladu powofaC mOiemy: VI, 3 1), XLI, 2 2), XLIII, 7 3), LVI, 4 4).
Same rozporzij,dzenia w tytulach zwyczajnie uporzq,dkowane Sij,
w ten sam sposob jak w tescie trzecim, niekiedy jednakie od zasady tej odstij,piol1o i zachowano uklad dawniejszy, jak to mialo miejsce np. w tyt. XIV.
Dla wprowadzenia do wykladu wil}cej systematycznosci, niektore
rozporzij,dzellia przeniesiono z jednego miejsca na drugie, jak np.
§ 3, VII tekstu trzeciego, przeniesiOlio do XXIX, 12; § 5, XXIV
tekstu trzeciego, przeniesiono na koniec tytulu XXVI, 9; rozporzfl;dzenia zas § 5, XV wzil}to z tyt. XIV, 10.
1)
2)

")
4)

Canem custodem domus sive curtis qui die ligari solet ne damnum faciat.
Id est per circumventionem de servitio domini sui abstraxerit.
Possessor, id est, qui res in pago ubi commanet proprias possidet.
In mallobel'giis, id est, plebs quae ad unum mallum. convenire soleL . "
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Najwainiejszem z tego wszystkiego jest, ie pomimo tych wszystkich zmial1, ogolny charakter redakcyi Karola pozostal zupelnie t.en sam
co Paktu; dodatki nie rozszerzyly bYl1ajmniej zakresu pojl}c pierwiastkowych, i wszystkie zmiany, jakie zaszly w ogolnym stanie spoleczellstwa, nie wywarly najmniejszego wplywu na sarno prawo za
wyll1czeniem kilku rozporzq,dzell uiytych z poprzednich redakcyi, napil}tnowanych ,vplywem kosciola. W zwifl;zkn z tern stoi, ie nowa
redakcya zachowala i rozporzij,dzenia takie, ktore stracily jUi zapewne byly praktyczl1e zastosowanie, albo przynajmniej przedstawia1y sil} w zmienionym charakterze, jak majale sacrivum, jak clzrenechruda, jak dawne wYl'zucenie winnego ze spoleczenstwa (wargus).
W tyrn zakresie uwaiana nowa redakcya przedstawia si§ wogole jako praca sumiennie i z rozwagij: dopelniana, choc nie moina
nie wspomniec 0 malych usterkach, swiadczij,cych, ie nie dosyc poswi(;)cono czasu na przejrzel1ie jej i ostateczne skornbinowanie przepiSOW. I tak, porownywajfl;c § 3 i 4, IV, pokazuje sil}, ie nie rna
kary na skradzellie owiec w ilosci od 41 do 49, a sij: kary na ukradzenie 40 i 50 owiec. Powtorzono takie w LVII 4, co jUi urzfl;dzono przez XVII 3.
Ze sam Karol W. do redakcyi tej rl}kl} swoj~ pl'zyloiyl, !'Ie byla zrobiona bezposrednio pod okiern jego, dowodzi tego, jak najwyrazniej,ostatni § tytulu VIII, obejmujlj,cy w sobie 110we rozporzij,dzenia w slowach: hanc legem et de vilibus furatis observari jussimus.
Redakcya prawaSalickiego, dopelniona za czasow Karola W.,
u pisarzy nowszych zwyczajnie nosi nazwisko: Lex eme17data.
To co powiedzielismy 0 nowej redakcyi, jeszcze i pod innym
wzgl(;)dem nader jest waine; ustala, bowiem, poj I} cie 0 redakcyi trzeciej i czwartej i umacl1ia nas w sposobie naszyrn zapatrywania. Pokazuje bowiem, ie i jedlla i druga redakcya mialy istotnie znaczenie i powagl} praktycznlj" ie w rozumieniu osob, uiytych przez Karola W. do nowej redakcyi, tworzyly teksty w uiyciu sij,dowem b§dij:ce; zarazem jednak uczy nas, ie znaczenie, jakie do tekstow tych
przywifl;zywano, nie byro 1'owne, i ie tekst trzeci mial zawsze pierwszellstwo. J akoi przy redakcyi nowej on byl wzil}ty za podsta w§,
a tekst czwarty gral tylko rol§ pomocniczij:, drugorzl}dnfl;,
Oznaczyc dokladniej, w jaki sposob redakcya nowa przyszla do
skutku, w braku zupelnym doniesien niepodobna. Wnoszij:c tylko
Z ogolnego poloienia kraju i wiedzij:c, ie Pipinidzi dostali sil} do
trOl1U slmtkiem wysilen starej narodowej partyi, dopuscic naleiy, ie
glownym zamiarem Karola bylo przy nowej redakcyi schlebiac jej
widokom, uswil}cajij:c powaglj, swojlj, stare wiekami niewzruszone pra-
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woo Sama praca dokonan1! byc musiala na zgromadzeniu przedniejszych Salijczykow, przy uzyciu owych legislato1'es, czyli znawcow prawa narodowego, 0 kto1'ych wspominaj1! Roczniki Laureshamienskie,
a ktorzy znowu i w tej okolicznosci zlozyli dowody jasnego i prostego pojmowania stosunkow, choc moze za zbyt stacyona1'yjnego.
To, co powiedzielismy, w ostatecznym wypadku zgodne jest
z doniesieniem Einharda; w istocie bowiem tak, jak wykazalismy,
prawo Salickie przy nowej rewizyi zyskalo tylko kilka dodatkow,
choc p1'zy blizszem zastanowieniu to, co miaI na mysli Einha1'd, nie
odnosi sil;) bynajml1iej do nowej redakcyi prawa, ale do kapitu16w,
ktore wydane zostaly pozniej, to jest po przyjl;)ciu juz p1'zez Ka1'ola
W. godl1osci cesarskiej, i tworz1! dopelnienie nietylko prawa Salickiego, ale i inl1ych praw plemiennych. Jakim sposobem to sil;) staIo i kiedy, objasniaj1! Roczniki Laureshamienskie i kapitularze.
W istocie mil;)dzy kapitularzami Karola W. znajdujemy dwa
kapitula1'ze z r. 803 1), kt6re w rl;)kopisach prawa Salickiego dodawane bywaj1! do jego tekstu pod tytulem: capitula qltae in lege Salica mittenda sunt 2).
Nie bl;)dziemy sil;) blizej zajmowali wyjasnieniem sposobu, w jakim one powstaly. Profesor uniwersytetu w Berlinie, Boretius,
przedmiot ten tak dokladnie zgll;)bH, iz wszelkie dalsze nad nim badania staj1! sil;) zbytecznemi ~). Powiemy tylko, iz kapitnla te nie
odnosz1! sil;) wyl1!cznie do prawa Salickiego, jak to dawniej zwyczajnie utrzymywano; ale ze wydane zostaly w dopelnieniu innych praw
plemiennych w pallstwie Karola istniejrtcych, a mianowicie prawa Salickiego, Ripuarskiego i Longobardzkiego.
Z doniesien rocznik6w i kapitularzy z 1'. 802 i 803 4) pokazuje
sil;), ze byly wydane po poprzedniem wys}aniu w 1'6zne strony panstwa ludzi doswiadczonych, kt6rym polecone zostalo, aby zebrali
spostrzezenia nad sposobem, w jakim prawa wykonywaj1! sil;), i nad
ich niedostatkami; dalej, ze po wydaniu ich przeslano je zaraz mil;)dzy innemi komesowi Stefanowi, aby je na wiecu w Pa1'Yzu oglosil
i kazal przeczytac przed skabinami, poczem przytomni objawili na

nie swe p1'zyzwolenie, a skabini, biskupi, opaci i komesy podpisali
j e wlasn1! rl;)k1! 1).
Kapitularz pierwszy 11 r. 803 miesci w sobie 11 ustl;)POW czyli
kapitu16w 2). Wazny on szczeg61niej pod tym wzgll;)dem, ze w kilku postanowieniach swoich przekracza zak1'es pojl;)c prawa salickiego, a mil;)dzy innemi, ze uznaje waznosc wyswobodzenia dopelnionego przez pismo (c. 7) i ze utwierdza darowizny na 1'zecz kosciola
dopelnione w domn p1'zy swiadkach (c. 6). Takze godne uwagi, ze
stanowi na zab6jstwo krewnego w oznaczonym przez siebie p1'zypadku karl;) smierci (c. 5). Zreszt1! reguluje kompozycye za zabicie
biskupa, presbitera, dyakona i mnicha (c. 1); obwarowywa immunitates koscielne (c. 2), i oznacza rozleglosc prawa schronienia w kosciolach (c. 3); przepisuje karl;) na udzielaj1!cego pomoc niepraw1!
w s1!dzie (c. 4), na wyst~puj1!cego ze spraw1! po oS1!dzeniu jej po
raz drugi (c. 10), i wskazuje osoby, ktore maj1! byc na swiadk6w
powolywane (c. 11).
Postanowienia te, choc nieliczne, jesli je zblizymy do zasad
uswil;)conych w prawie Salickiem, najdokladniej pokazuj1!, jak chwiejny byl stan 6wczesnego p1'awodawstwa, jak nowe kierunki i d1!znosci zawi1!zywaly sil;) obok dawnych, ale zarazem jak dawne poj~cia na
przekor nowym utrzymywaly sil;), a no we nie byly jeszcze w stanie
zawladn1!c spoleczenstwem. To tez staIo sil;) zapewne powodem, dlaczego i owe wzniosle zamiary, kt6re mial Karol, podlug doniesienia
Einharda co do zrefol'mowania p1'awodawstwa Iud6w swoich nie
spelnily sil;), a cala czynnosc prawodawcza okolo praw plemiennych
(leges) wielkiego cesarza og1'aniczyla sil;) na ogloszeniu kilku kapitu16w, i to niedostatecznych.
Byloby moze rzecz1! nader ciekaw1! w tem jeszcze miejscu rzucic okiem na ow1! cZI;)SC prawodawstwa, kto1'1! Karol W. za pomoc~
licznych kapitularzy swoich ustalil i rozwin1!l; przeszlisbysmy jednakie tym sposobem w zakres instytucyi pnblicznych, i za zbyt oddalilibysmy si§ od tego, co wlasciwie formowalo tresc prawa salickiego.
Pozostaje wszakze kilka d1'obnych szczeg616w, wi~z1!cych sil;)
blizej z prawem salickiem, 0 ktorych nalezy wspomniec.
J eszcze w tym samym roku, w ktorym wydany zostal powyiej
cytowany kapitularz, ktorys z miss6w cesal'skich p1'zedstawil 1'6zne
pytania do rozwi1!zania cesarzowi. l\Ul;)dzy innemi chodzilo 0 oplaty

Wydane sa, przez Pertza: Leges 1. 112, 114, (Cap. minora).
Pod tym mianowicie napisem pomieszczone sf! w r~kopisie biblioteki cesarskiej peters burskiej.
") Die Capitularien im Lal1gobardel1reich Hala. 1864 str. 71 i nast.
4) Pertz: Leges I. 91, 112.
1)

2)

1)

pisal:

TaJd sam spos6b ogl:oszenia i stwierdzenia kapitul6w, nowo ogloszonych, przekapituJarz z tegoz roku. Pertz. 1. p. 113, (c. 19).
IY r~kopisie petersburskim jest ich 13.

nast~pny

2)
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za wydanie aktow slj;dowyeh (notitia). Cesarz odpisuje mu, ze jesH
idzie 0 sprawy Hzymian, rna zasi§gnfj;c w tym wzgl§dzie rady w Lex
Romana, jesli zas 0 Salijezykow i nie znajdzie nie w prawie Salkkiem 0 tym przedrniocie, rna wniesc kwesty§ do rozstrzygni§cia na
placitu114 generaZe 1).
Przytaczamy ten szczeg61 glownie dlatego, aby pokazac, jakim
sposobem kwestye, nie rozstrzygni§te w prawie, zwykly si§ byly decydowac.
W z r. 811 podniesiono w trojnasob kary postanowione w prawach (lex aewa), za w-l'amanie si§ do domu i rabunek 2).
Jako zabytek, zresztl!; bardzo ciekawy, poj§c jurydyeznych z owego czasu i wkradajlj;cego si§ ducha rabulistyki, przytaczamy jeszcze
wyjl!;tek z kapitularza wydanego w 1'. 809. Widac z niego, ze podlug poj§c, wyksztalconych mi§dzy Frankami, skazany na smierc
uwazany byl za zmarlego cywilnie, za utracajlj;cego wszystkie prawa
a tern samem i caly majlj;tek; sklj;d dalej powstala regula, ze choc
skazany na smiel'c od niej ulaskawiony zostal, majlj;tek jego przechodzil na skarb. Otoz tedy ulaskawieni popelniali no we przest§pstwa, i kiedy ich poci~gallo do odpowiedziaillosci slj,dowej, bronili si§
dicendo quod l1'lOrtui sint i !lie chcieli odpowiadac. Postanowiono
wi§c, ze jesliby tym sposobem chcieli si§ zaslonic przed wYl11iarel11
sprawiedliwosci, to 111 a byc wprowadzona w wykonanie wyrzeczona kara 3).

Trese obu jest ta sama; obie w systematycznYl11 porzlj;dku, biorlj;c za zasad§ wielkose postanowionych kompozycyi, wyliczajlj; wystl)pki, na ktore kompozycye te slj; wyznaczone, i roznilj; sill tylko
w ukladzie.
Uklad septennow bral za zasad§ siedm glownych kompozycyi,
to jest 15, 35, 45, 62, 100, 200 i 600 solidow, i pod kazd~ z tych
kar wyliczal znowu siedm przest§pstw, na ktore kara takowa byia
postanowionlj;. Gdy w kilku miejscach tekst prawa Salickiego nie
dostarczyl cytacyi, bral jlj; autor, jak si§ zdaje, z praktyki, alba tez
moze przepis nacilj;gal do mysE swojej. .
Taki byl zapewne uklad pierwiastkowy septennow; pozniej do
siedmiu kategoryi dodano jeszcze jednlj; na kar§ 1800 solidow.
Id§ w tym wzgl§dzie w zupelnosci za zdaniel11 Pardessus, ktory bardzo dokladnie wydal septeuny, i dodal do nich krytyczne uwagil).
Mniej scholastyczny zakroj przedsta wia recapitulatio. J est to
proste wyliczenie wyst§pk6w w miar§ postanowionych na nie kompozycyi, poczYl1aj~c od kary 7 denarow az do kary 1800 solidow,
a nawet do 2535 solid ow.
Pardessus przedstawia dwie redakcye rekapitulacyi, w istocie
jednak nie wiele roznifj;ce si§ 2).
I w rekapitulacyach znajduj~ si§ cytowane przest§pstwa, ktore
w tekscie prawa nie wyst§pujlj;, ale na kt6re kara oznaczon~ jest
zawsze w scislej analogii zasad prawa.
I tak' I)odluO'''
XLIV
_
b ~ 1,
redakcyi Karola W., za zab6jstwo czlowieka w domu Rwoim przez
ustanowiona jest kant 600 solidow; rekapitulacya wyrzeka kal'IJ za podo buy wyst§pek, spelniollY na oso bie antrustyona, w trojnasob wyisz~, czyli 1800 solidow 3) zgodnie z przepisem og61nym, moc~ ktorego pl'oste zab6jstwo antrustyona karze si§ trzy razy l'i'yZSZIj;
kompozycYIj;, jak zab6jstwo zwyczajnego czlowieka swobodnego
(XLIII, 1, 4). Zwracamy na ten szczeg61 dlatego mianowicie uwag§, iz on objasnia najdokladniej, a zarazem stwierdza to, co 0 naturze dodatk6w tekstu trzeciego powiedziane zostalo.
Septenny znajdujemy tylko w l'§kopisach, obejmnj~cych w sobie
akta prawodaweze Karola W. 4), co tworzy domniemanie, iz dopiero

§ 11.
Nmtko1Ve opraco1Vanie pra1Va Salickiego pod J(arolem Vv'".
Juz poprzednio zwrocilisl11Y uwag§ na pierwsze objawy naukowego prawn ego ul~sztaleenia za czasow merowingskich; zobaezl11y teraz, co nam pod tym wzgl§dem przedstawia epoka Karola W.
Z epoki tej posiadamy dwie ciekawe prace, sci!);gaj~ce si§ do
prawa Salickiego: jedn~ znan~ pod nazwiskiem: Sententia de Septem
septennis 4), druglj; pod nazwlj; Recapitulatio Legis Salicae, albo RecapituZatio Solidol/um.

1) Loi 8alique p. 350-355. Pardessus podaje jeswze drug,\ redakcy!,! ust!,!karze 200 solid6w, kt6r,\ IV jednym z r~kopis6w przez siebie uzyivch znalazl.
') Loi Salique p. 35fi ~ 360.
3) Loi Salique p. 360, lll'. 34. Kara pod lll'. 36 na ten sam wypadek jest
jak,\s lliedorzecznosci q przepisywacza.
") S,\ niemi 4628, 4670 i 164 bis. Supl. biblioteki Paryskiej.

pu

1)
2)
3)
4)

Pertz: Leges I. 121.
Pertz: Leges I. 160.
Pertz: Leges r. 155.
IV l'E,!kopisach sroi pod napisem: Hoc SUItt septe11l causas.
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za jego czasow zostaly uloione; na co tem latwiej zgodzie si§ moiemy, gdy wezmiemy na uwag§, ie forma, w jakiej wyst§puj~, swiadczy 0 pewnem jui obudzeniu wyiszego intelektualnego uksztalcenia,
co wlasnie za tego panowallia mialo miejsce. Podobnie i Recapitulatio znajduje si§ tylko w l'§kopisach do epoki tej nalei~cych i to nietylko w r§kopisach legis emelldatae, ale i w tych, ktore w sobie mieszczlj; redakcy§ IV iV, z dodaniem do niej kapitularzy Karola i Ludwika1).
Zaslugujlj; w tem miejscu procz tego na ~wspomnienie zbiory
praw, jakie w tych czasach tworZOllO. Nie chcemy tu mowie 0 zwyczajnych kollekcyach robionych dla uiytku praktycznego, bo kaidy
r§kopis obejmuj1);cy wi§ksz1); liczb§ akt6w prawodawczych tworzy podobnlj; kollekcy§ i przedstawia cos wlasciwego; ale zwracamy tylko
uwag§ na kollekcye wi§cej systematyczne 2), a mial10wicie te, kt6re
mialy specyalnie na celu zebranie aktow scilj;gajlj;cych si§ do prawa
Salickiego. Zbi6r podobl1Y ciekawy podaje nam l'§kopis biblioteki
cesarskiej Petersburskiej. W nim obj§te jest l1a pierwszem miejscu
Lex emendata, nast§pnie dwa kapitularze Karola W. z r. 803, dopelniaj1);ce rozporz1);dzenia prawa Salickiego, a na kOllCU Recapitulatio jako streszczenie systematyczne prawa Salickiego 3).

Kapitularz z 817 r. dokladnie pokazuje, jakie wplywy i widoki
w czasach tych byly w grze, i jak koniecznose rozwiq,zujlj;cego si§
spoleczenstwa zniewalala do puszczenia si§ w nowe koleje. Dwa
pierwsze jego ust§py mowilj; 0 zab6jstwie popelnionem w kosciele
i obelgach spelnionych w kosciele na ksi~zach, i stanowil1 na zabojstwo kar§ smierci, a na obelgi potrojnq, kompozycy§ i bannus. Przez
ust§p 6-ty dozwala si§ kaidemn przy swiadkach w kaMem miejscu
dysponowae majq,tkiem swoim na rzecz kosciola. Dalej oznaczajlj;
si§ kary za porwanie wdow i dziewic zar§czonych, za zabojstwo. We
wszystkich tych przypadkach kapitularz podnosi takie kar§ dawniejszq,. Do oplaty za zab6jstwo dodane wygnanie (exilium), do kary
za porwanie zar§czonej bannum, czyli oplat§ 60 solid6w na rzecz
skarbu. Godne uwagi, ie kapitularz uwaia za potrzebne obmyslee
srodki dla zapobieiel1ia zemscie prywatnej (de jaidis coercendis).
Zl1ak to niewlj;tpliwy wzrastajt1cego nieporzt}dku w spoleczetistwie,
alba raczej silnie wstrzq,sl1ionego spoleczetistwa. Godne uwagi zresztq, zmial1Y w przepisach 0 wzywaniu do slj;du. Dawny spos6b zapozywania wskazany w I tytule prawa Salickiego, ma bye zastosowany tylko w sprawach 0 dochodzenie wolnosci (libertas) i wlasnosci
(hereditas), we wszystkich innych raz3ch sam komes ma wzywae do
sq,du (bannire).
Wyllj;cznie do prawa Salickiego, jak powiedzielismy, odnosi si§
kapitularz 819 roku, a mianowicie do 8 tytulow 1) redakcyi Karola W.,
ktorej tytuly i tekst cytuj e. J est on rezultatem odbytej przez cesarza narady, nie wiadomo jednak, czy na placitum generale, czy ill
consilio 2). Podobniejsze wszakie do prawdy, ie to mialo miejsce
IV naradzie wi~cej poufnej, jak to swiadczq, uiyte w nim wyraienia:
judicatum est, judicaverunt, judicatum est ab omnibus, dixerunt
aliqui.
W szystkie zawarte w nim postanowienia, rozstrzygajq, trudnosci, jakie w tlomaczeniu i stosowaniu niektorych rozporzlj;dzen prawa napotykano. Z pomi§dzy postanowien, ktore zawiera, zaslugujq,
szczegolniej na uwag§ te, kt6re pokazuj1);, ie uznano nareszcie
otwarcie niepraktycznose niektorych rozporzq,dzell prawa Salickiego.
Takiemi s[j;: rozporzq,dzenia przyznajf!,ce, ie affatomia zwyczajem za-

§ 12.

Prawo Salickie pod nastgpcami Karola W.
Z czasow bezposredniego nast§pcy Karola, Ludwika I-go cesarza, mamy dwa kapitularze: jeden z 1'. 817, ktory odnosi si§ do
wszystkich praw ludowych 4), drugi z 1'. 819, wylq,cznie do prawa
Salickiego scilj;gajq,cy si§ 5).

') RE(kopisj redakcyi IY: IIIontpellier 136;
Y 4629 paryski; redakcyi
Karola 4(126, 4628, 46iO paryskie. Opis,)' szczeg610w8 tyeh l'E(kopis6\Y podaje Pardessus VI' przedmowie do swej Loi Saliqu~.
2) Do
kollekcyi podobnych, szczeg61nie ciekawych,naleza. zbiory og6Ine
praw plemiennych monarchii. Jeden podolmy zbi6r przedstawia tyle razy po,,'olywany n"kopis 4404c; w nim pomieszcza si~ Lex Romana, pra\Yo Salickie, Ripnarskie,
Allamallskie i kapitulal'z Z r. 803. Na pocza.tkn po co=onitorium stoja. slowa: i11Cipit textus librorum legum, a dalej w osobnym ustE(pie: hoc lege, t1£ lector felix, feliciier tu 01l111e8.
") \Vi«cej szczeg610wy opis tego rE(kopisu podalismy w przedmmvie fl'ancnskiej
do naszego wydania stl'. XX.
4) Pertz: Leges 1. 210-214.
5) Pel'tz: Leges I. 225.

1) Tytuiami temi sa.: I, XI, X1Y, XXYI, XXXYIL XLYI, XLYII, XLYIII.
2) Ze in consilio kapitulul'z byl ukiadany, takZe dowodzi6 zdaje sill nast'lpny
kapitularz z 1'. 820 w slowach: Generaliter Olllnes admollemus, ut capitlila quae pl'aetel'ito anno legi Salicae per omnium consenSUl1l addenda esse censuimns , iam non
ulterius capitula sed tantUl1l lex dicantnr, immo pro lege teneantur (PeItz: Leges
I. stl'. 229).
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mienila sil;) w prostq, tradycyl;), czyli ze dokonywa sil;) za posrednictwem prostej tradycyi, z zaniedbaniem wszystkich dawniejszych formalnosci; nastl;)pnie wyrzeczenie, ie wzil;)cie wdowy w malZenstwo
nie ma bye dokonywane za pomocq, form ustanowionych w prawie
o reipus, ale tylko za zgod!!; jej krewnych; dalej uchwala, ie rozporZq,dzenia 0 przybyszach (de migrantibus), osiadajq,cych we wsiach,
nie mog!!; bye stosowane do zajmujitcych wsie nalezq,ce do kogo innego, i ze ten, kto to uczyni, nawet po uplywie 12 miesil;)cy winien
przed s~dem odpowiadae; wreszcie orzeczenie, ze maloletni, lat 1:2 nie
mahcy, choe zgodnie z przepisami tytulu XXVI prawa wolny ma
bye i l1adal od oplacenia fredus za popelnione przestl;)pstwo, j ednak odpowiada za przyswojenie sobie cl1dzych rzeczy.
Doszlisrny tedy i do czasow, w ktorych sarna juz wladza prawodawcza i to nietylko wylq,cznie panujq,cy, ale i cala jego racIa,
a nawet moze zgromadzony przez swych przedstawicieli Iud, przyznal, iz nie mozna wil;)cej podtrzymywae rozporz!!;dzell prawa Salickiego, ktore alba zwyczaj i zmienione stosunki spoleczellstwa wyprowadzily z uzycia, alba ktore nie odpowiadaly juz pojt;)ciom i nowym potrzebom.
I w istocie, jesli rozwazymy co cz§sciowo wzmiankowanem by10 w wywodzie naszym 0 zmianach, jakie zaszly w prawie karnem,
przynajmniej pod wzglt;)dem karania najwazniejszych przestt;)pstw, co
powiedzielismy 0 przeistoczeniach w procesie i rozwoju, jakiemu
ulegly stosunki prywatne, i 0 wyswobodzeniu ieh z pod formalizmu
symbolicznego, dostrzezemy, ze dawne prawo Saliekie w glownyeh
swoich podstawaeh jui bylo zaehwiane, ai nareszcie nadeszla ehvvila, w ktorej samo spoleczenstwo salickie rozprz§glo si§ i znikae powoH zaczt;)lo w zawi~zujq,cej sit;) formacyi spoleczellstwa feodalnego,
w ktorem miejsce praw pisanyeh zajt;)ly zwyczaje.
Po kapitularzu z 1'. 819 pierwsze rozporzq,dzenie ale zarazem
i ostatnie, wprost odnoszq,ce sit;) do prawa Salickiego, spotykamy dopiero w r. 861.
Podiug rozpol'zq,dzen I tytulu prawa Salickiego pozywac nalezy kazdego w .domu swoim. Gdy tedy za Karola II przy najsciach
Normanow wiele domow zostalo zniszczonych, ci, ktorzy domy potracHi, utrzymywali, ie nie mog!!; bye prawnie powolywani do s!!;du, bo
nie ma ich gdzie zgodnie z przepisami prawa zapozwac. Zaradzahc temu, powolany kapitularz podal stosowne przepisy 1).

Fakt ten tem ciekawszy, ze jasno dowodzi, jak uporczywie Salijczykowie trzymali sil;) rozporzq,dzen swego prawa, i tak dalece za
jedYllit podstaw§ interpretacyi brali samq, onego literl;), co pokazuje
gll;)bokie poszanowanie prawa, bez ktorego nie mogq, si~ wyksztalcie
w zadnym narodzie mocne i silne przeswiadczenia 0 legalnosci
dzialan.
Opieraj!!;c sil;) na sto£unkowej ilosci pozostalych l'l;)kopisow, utrzymywae wypada, ze jeszcze w wieku X potrzebne byly liczne teksty
prawa Salickiego. Za to z wieku XI mamy ich jui tylko kilka.
Z tego takie wieku, a mianowicie z pocz!!;tku onego, pochodzi
ostatnia wzmianka 0 prawie Salickiem, podana przez Ottona z Freisingen, ktory donosi, ze za jego czasow najszlachetniejsi rodem
Frankowie, zwani Salijczykami, prawa tego uzywaj~ 1). Wzmianka
ta tem wit;)cej zastanawia, ze pokazuje, iz w wieku tym prawo Salickie nie bylo juz w powszechnem uzyciu i zachowywalo si~ tylko
w pojedynczych rodach, i to nie tyle jako prawo, ale jako podanie,
regulujq,ce pewne w rodach tych stosunki. 0 ile domniemywae sil;)
godzi, zapewne cale onego uzycie w tym kierunku ograniczalo sil;)
do przepisow 0 sukcesyach.
Zmady zawczesnie dla nauki Lafferiere pokazuje w swej historyi prawa francuskiego, jak rozmaite zasady prawa Salickiego weszly do kilku praw zwyczajowych belgijskich 2), ktore wlasnie w tych
czasach zaczt;)ly sifJ wytwarzae; badania jednakze podobne doprowadzilyby nas obecnie zadaleko i na tem, co powiedzielismy, poprzestae musimy.

1)

Pertz: Leges 1. 480.

§ 13.
Pra'IVo Salickie 'IV Longobardyi.
Nie nalezy mniemae, ze tu idzie 0 wykazanie, jaki wplyw wywario prawo Salickie na ustawy Longobardow, chodzi tu rar,zej
o przedstawienie, jakq, rol~ prawo to odegralo we Wloszech po zawojowaniu ich i wcieleniu do panstwa Frankow.
Jak wiadomo, zasad!!; uswil;)conq, prawem publicznern owej epoki bylo, ie kaidy czlowiek swobodny, gdziekolwiek znajdowal sil;),
zostawal pod opiekq, swego prawa przyrodzonego czyli prawa ple") Chronicon IV, 32. Hac lege nobilissimi Francorum, qui Balid dicuntur,
adhuc utnntur.
2) Histoire du droit jranfais lIT. 88, 8\:).
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mienia, do kt6rego nalezal 1). Zasada ta, mianowlCle, we Wloszech,
wyksztalcila si§ byla i rozwin§la, bo Wlochy od chwili,jak je Frankowie podbili, wi§cej niz kt6rakolwiekbi):dz inna strona mOllarchii,
napelnily si§ ludem wszystkich szczep6w.
Pozostale dokumellty dowodzi):, ze lliebawem zjawiaji): si§ w Longobardyi w znacznej liczbie Allamani, Bajuwarowie, Burgundowie, Ripuarowie, a szczeg61niej Salijczykowie, kt6rych spotykamy na wszystkich wyzszych godnosciach.
Okolicznose ta stala si§ powodem, ze nalezalo dokladniej oznaczye ich prawne polozellie, bo sama og6Ina zwyz przytoczona zasada nie wystarczala.
Stanowczem w tym wzgl§dzie jest postanowienie Pypina syna
Karola, kr61a longobardzkiego. Dla uregulowania stosunk6w prawnych
mi©dzy Longobardami i Rzymianami wyrzekl, ze Rzymianie brae maji): spadki podlug swych praw, nadto, ze ile razy chodzi 0 wyst§pek
przeci w nim popelniony, otrzymywae winlli kompozycy~, w ich prawach za ten wyst§pek postanowiolli):.
W zwi~zku z tem poleconem bylo notaryuszom, aby przed spisaniem kaidego aktu odbierali o8wiadczenie, do jakiego narodu nalezy stawajlj,cy.
Te same zasady stosowane by}y i do innych narodowosci. Kilka przyklad6w wyjasni dokladnie caly przedmiot w zastosowaniu do
ludnosci salickiej.
W r. 850, cesarz Ludwik udziela narzeczonej swojej dotaZitium
secundnm Zegetn Francortim 2).
W r. 903 w Placencyi Imengarda c61'ka cesarza Ludwika, ktora professa est lege vivere Salica, robi donacYi): z zachowaniem praw
salickich, to jest robi tradycy§ darowanych ziem, jak akt si§ wyraza, per wasonem terrae, cultellum" fertucam nodatzul1, i frondes arborum 3), a nastfJpnie podnosi z ziemi pargamin i kalamarz z atramentem, i wr©cza notaryuszowi dla spisania aktu.
Uroczystosci te w innym akcie z 1'. 952, wyraznie oznaczone
si):, jako spelnione juxta lege nostra SaNgha 4).

Formy zachowywane przy darowiznach, obserwowaly si§ r6wnie
przy sprzedazach, jak pokazuji): akta z roku 910, 929, 961 1).
Kobieta zam§zna tracila na czas trwania malzenstwa uzycie
swego prawa i przechodzila pod prawo m§za. Sti):d poszlo, ze jesli
kobieta salicka wychodzila za mi):z za Longobarda, to przy darowiznach, przez nii): sporzi1:dzanych, po winny byly bye zachowywane nietylko formy zewn§trzne, dla spisania aktow longobardzkich przepisane, ale rozporzi1:dzenia prawa longobardzkiego, kt6re mialy na celu
zapewnie, czy kobieta robii1:ca akt, nie dziala pod przymusem 2).
Po smierci m§za wdowa wracala znowu do uzycia praVl' swych
rodowych, jak pokazuje akt sporzil;dzony w r. IIII w Ronkali, i sporZi1:dzala napowr6t akta podlug tychze praw 3).
Powolae jeszcze mozna akt z 1'. 1071, sporz!J:dzony w Sienie,
w kt6rym kobieta, zyji):ca podlug prawa Salickiego, oswiadcza, iz akt
dopelnia consentiente 11Itarito. Na odwr6t wdowa rozporzi):dza w 1'0ku 997 w Bergamo sama otl siebie przedmiotami, ktore otrzymala
byla od mllza dotis nOJ11ine 4).
Przyklady te dowodzi):, ze zakres zastosowal1ia praw plemiennych w stosunkach prywatnych, by1 bardzo obszerny, i ze prawa te
powinny byly bye stosowane nietylko pod wzgl§dem fonny akt6w,
jakby zdawae sill moglo przy powierzchownem ocenieniu postanowienia Pypina, ale i pod wzgl§dem wszystkich innych warunk6w, jakie
prawa podawaly co do waznosci pojedynczych czynnosci.
W zwi!J:zku z tem stoi, ze w zbiorze formul longobardzkich, si1:
zarazem wskazane formy, jakie uzyte bye powinny przy spisaniu akt6w salickich 5).
Lecz nier6wnie ciekawszym jest urywek jakiegos przewodnika
do zastosowania i uzycia prawa Salickiego we Wloszech, kt6ry odkryty zostal przez Amadeusza Peyrona, akademika turyl'tskiego, w Iwrei 6).
Szkoda tylko, ze jest przez czas nadzwyczaj uszkodzony, i ze nie
przedstawia dose w!J:tku do wyprowadzenia uzasadnionych wnioskOw.
W kazdym razie dowodzi, ze i prawo Salickie stalo si§ wczesnie we
Wlosz6ch przedmiotem rozstrzi):sal't naukowych.

1) 8avigny: Geschichte des rom, Recltts. I, 135 i nast. obszemie traktowal:
ten przedmiot, lecz zbl1:\dzil w tem, ze za malo przyznal: prawom plemiennym znaczenia praw terytoryalnych, co przeciwne jest i natnl'ze i pozostalym 0 nich wiadomosciom.
2)
MOieby kto chcial twierdzi6, ze miano til na wzglf;:dzie prawo Ripuarskie,
bo Karlowingowie tem prawem rZ1:\dziJi sill'
") Akt pierwszy podaje Muratori: Antiquitates Italiae w Diss. XX, a drngi
w Diss. VII.
4) I ten akt podaje Muratori w Diss. XX. Akta podobne darowizn znajdujemy w dyplomatarynszu Brescii, wyd&.nym przy Odorici pod r. 995, 1020.

1) Lnpi: Codex diplomaticus. Berg-ami Il. 73, 179, 259,
2) Przypadek podobny przedstawia akt z 1'. 977, zachowany w dyplomataryaszn miasta Bergamo. II, 345.
") Mnratori: Antiquitates. Diss. VIII.
4) Akt pierwszy u Muratori w Diss. L., drngi n Lnpi. If, 415.
b) Formulae longobardicae I, VIII, XII, XV, XVI, XVIII, XIX, XXII.
6) Po dIng Peyrona, przedrukowany n Merkla p. 99~101.
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Wreszcie wspomnijmy jeszcze, ze manuskrypt prawa Salickiego, zachowany w Modenie, a ktory w 1'. 1842 opisal dokladnie de Roziere, pr~e~stawia nam tekst redakcyi ostatniej, uporz11dkowany podlu g . wlasclwego systematu; naprzod postawione S11 w nim rozp orz 11dzema ~rocedu.ralne, potem wazniejsze przepisy kame, dalej rozporZ11dzema cywllne, a aa kOllCU przepisy 0 kradziezach szkodach
i obelgach 1).
'

Wydanie pierwsze tekstu IV z gloss11 nalezy sil;l Schilterowi,
ogloszone w r. 17271).
Przedruk dokladny rl;lkopisu mOllachijskiego, przedstawiaj11cego
takze jedn11 z najdawniejszych znanych redakcyi prawa, wydany w 1'.
1831 w Erlallgen staraniem E. A. Feuerbacha 2).
Z przegl11du tego pokazuje sil;l, ze w POcz11tku czwartego dziesi11tka wieku naszego znalismy jU7; dwa waryanty tak zwanego tekstu
najdawniejszego, w CZl;lsci tekst legis emendatae. Wszystkim jednak
tym wydal1iom za wyl11czeniem edycyi Feuerbacha, a w cZl;lsci Schiltera, zbywalo na podstawie krytycznej, niewiadome bowiem byly ponajwi©kszej cz©sci r©kopisy, z ktorych byly wzil;lte, a jesli nawet byIy wiadome, to nie zostaly dosc wiemie oddalle i teksty ogloszone
zwykle przedstawialy zlepek dowolny rozllych l'l;lkopisow.
W tem polozeniu rzeczy, czlonek illStytUtu paryskiego i profeSOl' prawa w fakultecie paryskim Pardessus, powzi~1 mysl oZllajmienia si© ze wszelkiemi obecnie znanemi rl;lkopisami prawa Salickiego,
i wydania na ich zasadzie krytyczllej onego edycyi.
Skutkiem tych usilowall byIo, iz w r. 1843 wystq,pil z nowl),
edycH prawa Salickiego, w ktorej, jak to juz poprzedllio w roznych
miejscach przedmowy l1aszej bylo wspomniane, wyroznil pil;lC glownych tekstow prawa Salickiego z dokladnem oznaczeniem wsz©dzie
r©kopisow, z ktorych teksty swoje bral i waryantow wszystkich, uzytych do porowllania, manuskryptow.
Byl to krok stanowczy na drodze ustalenia krytyki tekstow.
Jakoz tekst pierwszy, drugi, trzeci i pi11ty, nie pozostawi11 po pracy
Pardessus nie prawie do zyczenia, zwlaszcza, jesli do tego dodamy
poprawnl), edycYl;l tekstu manuskryptu wolfenbiittelskiego, i przedruk
edycyi Feuerbacha, ktore zamiescil w dodatkach do swoich tekstOw.
Za to wydanie tekstu czwartego przedstawia wiele do zyczenia,
naprzod dla tego, ze Pardessus nie odroznil tekstu IV glossowanego od tekstu skroconego, bez glossy, ktory obecnie wydajemy; nast©pnie, ze sam tekst czwarty nie dose staranuie odrobiony.
Niedostatek ten w cZl;lsci zastl),pic ma nasza edycya tekstn IV
nieglossowanego, czyli jak go wyzej nazwalismy, tekstu pi~tego.
Za zasadl;l do wydania naszego bierzemy r~kopis biblioteki
glownej Warszawskiej, ktory w wieku przeszlym nalezal do biblioteki kollegium Jezuitow w Paryzu, zwanego Clairmont, a ktory nast§pnie po zniesieniu konwentu, przeszedl w rl;lce znakomitego uczo-

§ 14.
1If:ydania i rr;kopisy prawa Salickiego.
Byloby z~yt:cznem, gdybysmy chcieli wyliczac wszystkie wydania prawa Sahclnego; nalezy to do bibliografii specyalnej tego prawa: Mamy zamiar wspomniec tylko 0 tych, kt6l'e prawdziwie zaslugUJ11 na uWagl;l, a temi S11 wydania pierwsze roznych tekstow prawa
Salickiego.
.
Zas~czyt ogloszenia pierwszej edycyi naszego prawa nalezy sil;l
bl.skupOWl ~ Meaux du Tillet. Pochodzi ona z pierwszej polowy
wleku XVI 1 prz~dstawia tekst legis emendatae z dodatkiem wy ci 11gu Izydora de leglbus, z Paktem Hildeberta i Hlotara z dekretem
Hlotara i Hildeberta, z septenl111 i rekapitulacH 2).
'
Drug11 z kolei jest edycya Herolda, ogloszona w Bazylei 1557
roku 3). T~kst. w niej .podany odpowiada wlasciwie redakcyi trzeC18J, !e.cz mlescl w soble dodatld z innych redakcyi, a takze niektore mleJscowe nowe11e do prawa Salickiego. Gdy Herold nie wskazal rl;lkopisow, z ktorych czerpal, i gdy widocznie sam tekst dowolnie porz11dkowal, wydanie to moze bye uzyte tylko bardzo ostroznie.
. Za lli11 idzie wydallie Ekkarda, jednej z llajdawniejszych redakCyl prawa, podlug rl;lkopisu zachowanego w bibliotece w W olfenbiittel. Pardessus przekonal si§ jednak, ze w wydaniu niekiedy zboczono od tekstu oryginalnego 4).

')

PardeSSU8: Loi Salique p. 322-324.

.
2) Trz! e.g:emplarze ciekawej tej i nader rzadkiej edycyi, znajduj", si~ w bibhoteoe berlmsheJ. Tytu! ogoIn.) pozniej dodany do calego zbioru pmw plemiennych wydanego przez du Tillet, jest Aurei venerandaeque autiquitatis libri. Parisis 15'i3.
")
Herold.
4)

Originum ac Germanicarum antiquitatum libri, leg'es .... opera Basilii
Leges Fra11COrum ... opera J. G. Eccardi. Fra11coj. 1720.

')
2)

Jest to przedruk paryskiego r~kopisu 4627.
Lex Salica ul1d ihre verschiede11e11 Redactiol1en. Erl. 1831.

251

250
nego holenderskiego Meermanna, potem byl w posiadaniu profesora
Kellera, a w koncu kupiony zostal w r. 1862 dla biblioteki glOwnej
Warszawskiej.
W ogole znane mi dotij,d r§kopisy prawa Salickiego tak si§ grupujij,: r§kopisow tak zwanej najdawniejszej redakcyi jest cztery, kto1'e powyzej wskazalismy; r§kopisow redakcyi trzeciej jest dwa, takze
powyzej wskazane, i tekst jej wydany przez Herolda z dzisiaj zagubionego manuskryptn; r§kopisow redakcyi czwartej z glossij" trzy:
Montpellier 136, Paryski 4627 i St. Gallen 731; r§kopisow wreszcie
redakcyi pi ij,t ej procz Warszawskiego, dwa Parvskie
4409 i 4629 ,
v
St. Gallen 729, Watykanski krolowej Krystyny 846, i baroneta Tom.
Phillipsa w Anglii. W szystkie inne r§kopisy przedstawiajij, redakcy§
Karola W. 1).
Poniewaz mowimy tu 0 r§kopisach prawa Salickiego, wlasciwem b§dzie zapytae si\?, dla czego po oglosz6niu nowej redakcyi za
Karola W., pojawiajij, si§ jeszcze w l'§kopisach, pochodzi1cych z tych
czasow, a nawet pozniejszych, redakcye wczesniejsze, ktore, .iak si§
zdaje, powinny byry ustltpie miejsca nowej redakcyi? Fakt to dose
zagadkowy, tem wi§cej, ze wszystkie r§kopisy, ktore posiadamy, nalezij, bez wyjij,tku do czasow po redakcyi autentycznej Karola, nie
wyl~czajij,c nawet manuskryptu parysldego 4403 i St. Gallen 731.
Przypisnj§ to wplywowi miejscowosci, w ktorych r§kopisy powstaly,
i brakowi w tych czasach srodkow J:atwego rozszerzania sil") nowych
praw. Tam, gdzie dawny istnial tekst, dopokij,d nowy nie upowszechnil si§, dawny pozostawal ciij,gle w nzyciu.
Mogro to tem bardziej miee miejsce co do prawa Salickiego,
gdy rozwazaj~c stosunek roznych jego redakcyi, widoczna, ze 1'oznica ich polegala tylko na tem, ze w jednych bylo troch§ mniej 1'ozporzij,dzen, w drugich troch§ wi§cej, bo prawo Salickie, tak jakesmy
to szczegolowo wyjasnili, przy roznych jego prze1'obieniach nie zmienialo sil") w zasadach, ale wzbogacalo tylko dodatkami uzupelniajij,cemi dawne przepisy, zawsze jednak zgodnemi z fundamentaillemi poj§ciami pie1'wiastkowego Paktu, a dodatki, ktore mialy wylij,cznie
zllaczenie miejscowe, nie wchodzHy w ogolne uzycie i zachowaly si~
w niektorych r§kopisach wyJij,cznie jako pomlliki nbieglych czasow.
Wyzej wspomnielismy 0 dwoch usilowaniach restytucyi tekstu
pierwiastkowego Paktn przez Waitza i Merlda; obecnie dodae winni-

') Opisanie rilkopisow podaje: Pertz w Archiv der Gesellschajt jltr altere
deutsche Geschichtskunde. 1839, VII, 729 i nast., i Pardessus w przedmowie do wydania swego prawa Salickiego z r. 1843.

smy, ze Pertz, dY1'ektor biblioteki k1'olewskiej .w Be:'li~ie, stojij,C! na
czele wydawnictwa pomnikow historycznych glermans~lch, o~ kllknnastu juz lat zbiera materyaly do nowej krytyczneJ edYCYl prawa
Salickiego.
.
"
.
Wr-eszcie jeszcze slOw kilka 0 naszem wydamn. N.w, maJ!}c
mozlloS ci otrzymania pi§ciu dopiero co wskazanych r~koPIsO~, dl.a
,
. 'ch z naszym warszawskim rl")kopisem, zlllewolel1l byhp01'ownal1la I
.,
.
b
smy wylij,CZllie na nim ograniczye s.i\?: Z.a. to s~a1'.ahsmy. Sl\?, aT y
edycya nasza byla, ile bye moze, naJ~IernwJs~i1 Jego reprodu~cJ~'
ZachowaliSmy nawet w wydal1iu piSOWlll§ r\?koplsn, a dla ulatvae?l.a
porownal1ia tekstu naszego z tekstem ~~wa1'tym, ,glossowa~ym, mWJsca, w ktorych si§ r6zniij" wydrukowalIsmy kUItlYWij,. PI~CZ ~ekstu
samego prawa, dajemy prolog: Gens F1'ancorum, nast\?pme llldeks
tytu16w, a za tekstem d.ekret. Hi.ldeberta i. ~pilo~, ,:szystko tak
i w takim porzi1dlm, jak SI\? znaJduJe w 1'l)koplSle. Napisy nad tytnlami oznaczone nawiasami, wzi\?te s~ z indeksu 1).

')

Nie przedrukowujelllY samego wydallia prawa Salickiego, ,,:ydania, dzis przed. . t"lko hl'stor"c"nV interes ze wzglildu na zupetn~ 1 ostateczll~ edycYil
st aWlaJ~cego JUz J
J
J
d
' L' S the ten texts with the glossen and the lex emendata, 1880 (prz. wy .).
.
H esse l s a: ex .,
.,

U
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KodBks Gywilny wloski 1).
(1866).

W dniu
no.wy k~d.eks
zagl mleJsee
lfj;ezne prawo
•

7

25 ezerwca r. 1865, krol Wiktor Emauel zatwierdzil
eywilny, ktory poczynajfj;C od dnia :1 styeznia r. 1866
dot!chczasowych kodeksow i od tej ehwili tworzy wyeywllne dla ealego krolestwa wloskiego.

~ypad:k

IOZViaznego

1

to wazny w dziejaeh prawodawezyrh Europy, godzien
gruntownego zastanowienia.

Dzi©ki ~patl'znosci, stosunki spo}eezne narodow europejskieh
:ak. daleee. uJednostajnHy si©, tak w zasadaeh, poj©eiach i dfj;zelllac~ zbhZy~y si©, ze wszelki, gdziebfj;dz dokonany post©p, uwazany ~ye . slusz~ue ,moze za wspolny nabytek, za przyezynek do pomnozel:~a . o,golneJ massy swiatla i cywilizaeyi, z ktorego, pr©dzej
czy, po~meJ, wszysey powolani sfj; korzystae. Solidarnosc interesow
s~aJe Sl© tak wszechwladnfj;, iz nikt bezkarnie i na wlasnfj; szkod©
mc moze si© z pod niej wylamywae.
, ,K~edy nas doszla pierwsza wiese 0 powzi©tym zamiarze uj edno~taJlllema prawodawstwa eywilnego dla calego polwyspu, jakkolwiek
lozeszly Sl© zaraz sluchy 0 niepl'zezwyci©zonych jakoby trudnoseiaeh
kt6~e n,a drodze, ~ej napotkae miano, nie Powfj;tpiewalismy ani n~
chwll©; ze ~rudnos,cl pokonane zostanfj; i Wloehy ujrzl1 si© wkrotce
~ ~osl.adanlU wspolnego kodeksu eywilnego. Mowily za tern koleje
Jakl~ml w k~a~u ~ym przebiegalo prawodawstwo eywilne i widoezn~
znowu od meJaklego czasu usHowania zblizenia si© i porozumienia

1)

Warszawa, w drukarni Gazety Polskiej, 1866, str, 39.

na tern polu. Co wi©eej, bylismy zarazem przekonani, ze nowy
przygotowae si§ majfj;cy kodeks, nietylko odpowie ll1iejscowym potrzebom, ale stanie godnie na szezeblu najwyzszyeh dfj;znosci cywilizacyjnych czasu; ogolne zresztfj; wypadki nie pozwalaly ani na chwi1§ zatrzymae si§, a tell1 ll1niej ise wsteez: wszystko naglilo ku post©powi.
Rzut oka na stan dawniejszy prawoda,wstwa wloskiego da nam
moznosc dokladniej ocenie znaezenie dokonanej pracy, wyjasni jej
stosnnek do przeszlosci i wskaze jej w1aseiwfj; historyczl111 wartose.
Przeniesll1Y si§ w srodek wieku XVI-go. Jak wiadoll1o, w ezasie tym, kazda troch§ znaezniej sza ll1iejseowose we vYloszech, posiadala oddzielny statut czyli uklad systematyezny praw swych 01'ganicznyeh, cywilnych i kryminalnych 1). Nie ll1iee wlasnego statutu poczytywano za ublizenie; skutkiem naturalnYll1 takiego stanu
rzeezy powinno bylo bye rozstrzelenie prawodawstwa w roznych kierunkaeh: tak jednak nie byIo, przynajmniej pod wzgl§dem prawa eywilnego.
Pomi§dzy statutami, jakkolwiek co do ukladu zewn©trznego
znacznie si§ niekiedy mi§dzy sobfj; roznily, istniala scisla wewn§trzna spoJl1la. Wszystkie bez wyjfj;tku przyjmowaly za podstaw§ legislacyi eywilnej tak zwane jus commune, prawo powszeclme, to
jest dawne prawo rZYll1skie, tak jak one opracowane zostalo przez
szkol© glossatorow i pozniejszych traktatystow i jak bylo pojmowane i stosowane przez sfj;downietwo krajowe.
Wynikalo stq,cl, ze w statutach stosunkowo bardzo malo zamieszczano postanowiell cywilnych, bo nie ehciano powtarzae tego co
powszechnie byIo znallem, i ze znaJdowaly w nich miejsce gl6wllie
te tylko rozporzfj;clzenia, ktore stanowily wyjfj;tek od prawa powszechnego. Leez i te wyj~tkowe rozporzfj;clzenia mialy po najw'i~kszej
cz©sei ~wspolny poezq,tek i wyplywaly albo z dawnyeh instytucyi 10ngobarclzkieh, albo byly wytworem ll1niej wi©eej jednostajnych zwyezaj
albo tez opieraly si§ na wyrzeczeniach prawa kanonicznego
i lennego, W spolnose ta poehodzenia sprawia!a, ze i one byly ml1iej
wi§cej do siebie podobne. Wlaseiwyeh roznic mi§dzy statutami szukac nalezy nie tyle w zasadniczyeh postanowieniach, j ak raczej
w drugorz§dnych przepisach.
Spoezywal juz wi©e zarod do jednosci prawa cywilnego wloskiego
w samych statutach. N a nieszcz§seie, stan rzeezy byl taki, ze za') IViadomoS6 0 znacznej liczbie tych statut6w podaje pismo: Extrait du catalogue de la Bibliotheque du Senateur HuM. Ci11quieme partie, Varsovie 1t)(j4.
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miast d~Zllosci do wyksztalcania wspolnych poj§c, stoPlliowo przewa.
zac zacz§la zfj;dza wyosabniallia si§ i tworzellia wybitllych oddzielnych systematow. Podtrzymywaly telldellcye te zawisci mUllicypalne,
a w znaczllej cz§sci i llauka prawa, ktora takze powoli sprzyjae zacz§la Wylfj;CZllosci i nie wahala si§ przykladac do wyrobiellia oddzielnych miejscowych teoryi stosowania prawa. Teoryi tych bylo
we Wloszech tyle, ile z czasem powstalo sfj;dow glownych, ktore
w ostatniej illstancyi decydowaly 0 sporach.
Polozellie to, w najwyzszym stopniu szkodliwe pod wzgl§dem
wyzszych dobrze zrozumiallych interesow kraju, nie moglo uledz stanowczej zmianie glownie z powodu rozpadni§cia Wloch na udzielne
wladztwa; nawet im wi§cej wladztwa te umacnialy si~, tern wi§cej
nikla nadzieja i moznosc sprowadzenia prawodawstw wloskich do
jednosci.

wiedni1!! nowyeh d1!!znosci i ch§ei zerwania z wiekami sredniemi; liczymy mianowicie do rz§du ieh postanowienia 0 primogeniturach,
ograniczaj~ce ustanowienie ieh do cztereeh stopni. J ak pozfj;danemi
byly te reformy i jak dobrze przyj§temi zostaly, dowodzi ta okolicznose, ze sam Wiktor Amadeusz oglosil w cztery lata pozniej dopelnioll1j, redakcy§ kodeksu, a krol Karol Emanuel III w 1'. 1770 na nowo go przejrzal i poprawil.
J eszcze dalej poszedl Franciszek III, ksi§ze Modeny. W ogloszollym przez siebie w 1'. 1771 kodeksie nietylko wyklada cale prawo cywilne, ale uchyla zarazem moe obowii:j;zuj~ei:j; statutow, i w ich
miejsce podstawia nowy kodeks. Nie smieli tego uczynic kr610wie
sardvllscV'
,
. , obok ich kodeksow, statuty miejscowe zachowaly poprzednie swe znaczenie i ulegly modyfikacyi tylko w przepisach obj§tyeh
kodeksami.
W tyeh samych czasaeh za spraw1j, znakomitego ministra Tanuzzego, llstanowionfj; zostala w Neapolu komisya prawodawcza, ktorej poruczone zostalo przygotowanie nowego kompletnego kodeksu,
maji:j;cego zasti:j;pic dotychezasowe prawa. Po lieznych obradach, sekretarz komisyi Pasquale Cirillo przygotowal projekt kodeksu, podzielony wzoremkodeksu Justyniana na ksi1!!g 12. Praca ta jednak spelzla na niczem. Zdaje si§, ze krol odmowil jej konfirmaeyi,
z powodu, ze na zbyt niewollliezo przywi1!!zala si§ do istniejl1cyeh
instytucyi i nie poj§la widokow kr61a i jego ministra, ktorych zamiarem bylo, jak si§ zdaje, prl':ez ulozenie kodeksu, wejsc na drog§
racyonalnego powolnego post§pu.
Rownie zamiary reform}' prawodawstwa krajowego powzi§te
przez Leopolda ksi§cia toskal'lskiego, ograniczyry si<;; l1a ogloszeniu
pami<;;tl1yeh zmian w prawie karnem i na wydaniu kilku ogolnych
postanowi611 cywilnych.
Tak zblizyl si§ koniec wieku XVIII, a pomimo odglosu reformy, ktory w ci~gu wieku ogarn~l i wstrz~snill wszystkie nmysly,
stan prawodawstwa cywilnego we Wloszech w ostatnich latach stulecia pozostal l1iemal ten sam, jakim byl w wieku XVI, bo IJrzedsi!Jwzi<;;te zmiany w zamiarze ujednostajnienia praw by}y wog6le zbyt
azliwe i zatrzymaly si§ na polowie drogi.
Tymezasem niespodzianie nadeszry wypadki koiica wieku XVIII.
Umysiy, spragnione reform}" znalazly mozllosc ziszczenia swych ch§ci,
a jakkolwiek przychodzila ona z zewn~trz, przyj§li j~ z otwartemi
r§kami.
Najwazniejszym faktem, kt6ry skutkiem tych wypadkow spelnH
si~, bylo zaprowadzel1ie w calych Wloszech kodeksu N apoleona. J ak

Wszakze zamilczec nie mozna, iz nie zbywalo Wloclwm na
cz§sciowych pro bach zaprowadzenia pewnej j ednostajnosci zasad
w zakresie pojedyl'lczych paiistw. Pamifj;tk§ tych usilowaii zachowaly nam konstytucye egidiaiiskie wieku XIV, ktore rozcil1gn§ly moc
obowifj;zujfj;cfj; na wi§kszfj; cZ§sc pallstwa papieskiego, dekreta Amadeusza Vln (1432), ksi§cia piemonckiego i sabaudzkiego, edykta
j ego nast§pcow, dekreta ksi~zfj;t medyolaiiskkh, postanowiel1ia diukow Ferrary i Urbinu, ustawy ksifj;zfj;t toskaiiskich i pragmatyki krolow l1eapolitanskich. Jakkolwiek przedmiotem us taw tych rozmaityeh byly po najwi§kszych cz§sei same rozporz~dzenia porzfj;dkowe
a rzadko bal'dzo przepisy zasadl1icze, swiadcz~ przeciez, ze mysl
i poezucie potrzeby ujedl1ostajniel1ia prawa, oddawna tkwHa w pr;ekonal1iach.
Dopiero wiek XVIII wydal dojrzalsze owoee. I tak, pojawily
si§ naprzod w Turynie w 1'. 1725 p1'a wa i konstytucye (Loix et constitzdions) krola Wiktora Amadeusza II, w ktoryeh w ksi§dze V obj§te zostaly postanowienia prawa cywilnego. W 1'z§dzie ich wyst§puj~ przepisy 0 testamentach, 0 primogenituraeh, 0 legitymie, 0 cZ§sci trebulliallskiej, 0 spadkach beztestamentowych, 0 dobrodziejstwie
inwentarza, 0 inwentarzach sporzfj;dzanych przez opiekunow i kuratorow, 0 sprzedazy dobr przez maloletnieh i kobiety, 0 darowiznach
i ieh insyul1acyi, 0 hypotekaeh, 0 enfitel1zach i cZYl1szaeh, 0 preskrypcyach. Samo to wyliczenie materyi pokazuje, ie myElI ujednostajniel1ia prawodawstwa silnie zawladn§la umyslami i ze nie ograniczala si§ na uporz1j,dkowaniu pojedYllczych kwestyi, ale ogarniala juz
znaczl11j, cz~sc wazniejszyeh postanowien cywilnych. Szczegolniej go·dne uwagi w zbiorze tym niektore smiale pomysly, wyrazaj~ce zapo-
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wiadomo, kodeks ten w owczesnem krolestwie wloskiem ogloszony
zostal jako kodeks cywilny wloski; w Neapolu, jako kodeks cywilny
neapolitanski; w Piemoncie, Liguryi i Rzymie, two1'zlj,cych departamenty cesarstwa francuskiego, jako kodek8 cywilny francnski.
Kto pragnie blizej poznae si§ z wypadkami, ktore towarzyszyly temu gwaltownemu przewrotowi, tego odsylamy do nowej edycyi
historyi praw wloskich, skreslonej przez hr. Sklopisa, bylego viceprezesa senatu krolestwa wloskiego 1).
Przez wprowadzenie jednego kodeksu cywilnego, zyskaly Wlochy to, czego najgor§tsze umysly odda wna pragn§ly, chociaz samo
przez si§ rozumie si§, ze wolalyby byly, aby wypadek ten zostal by1
na ziemi icll w1asnej przygotowany i wY1'obiony.
Usuwajlj,c na bok drazliwosci narodowe, kodeks Napoleona zaspokajal zyczellia populacyi wloskiej pod dwojakim wzgl§dem: zapewnial im naprzod wszystkie reformy cywilne, ktore Francya zd~
byIa, a ktol'ych posiadanie stalo si§ powszechnlj; potrzeblj;; nast§pllle
dawal Wlochom p1'awo, ktore wyksztalcilo si§ bylo z tych samych
zupelnie elementow, jakie wchodzily w sklad dawnych praw wloskich. Kodeks francuski, uwazallY pod tym ostatnim wzgl§dem, znalazl si§ nawet w harmonii z ogolnemi tradycyami dawnej miejscowej nauki i latwo mogl uzyskae prawo indygienatu vdoskiego.
Nie przeszkadzaly nawet ch§tnell1u przyj§ciu we Wloszech
kodeksu Napoleona braId, jakie ze stanowiska miejscowych potrzeb przedstawial. W niektorych materyach mial zawiele przepisow, w innych zamalo; zawiele, bo np. w przepisach 0 stosunkach
ll1aj~tkowych l11i§dzy l11alZonkami, l11iescil takie rozporz~dzenia zwyczajowe, ktore nigdy przedtell1 we Wloszech nie pojawily si\:j i byly
dla ludnosci wl:oskiej niezrozumiale; zall1alo, bo nie obejmowal: w sobie rozporz~dze:(l, dotycz~cych lliektorych stosunkow ziemskich, ktore
we Fmncyi uchylono, a ktore we Wloszech do dni naszych zachowary si§. Bezw~tpienia byly to wazne braId, czas jednak mogi
je latwo poprawie i jak zobaczymy, w ifltocie poprawil, ale jUi na
innej drodze.
Nie dlugie wszakze mialo bye wyl~czne panowanie kodeksu Napoleona we Wloszech. Hok 1813 wstrzij;sl jego istnienie; poz~stala
tylko idea jednosci prawodawstwa cywilnego, ktora w znaczneJ cz§sci polozyla osnow§ do pozniejszych unitarnych objawow.
Po obaleniu stworzonego przez Napoleona politycznego uldadu

'Vloch, nastala epoka reakcyi przeciw wszystkiemu, co bylo jego
dzielem. Xa pochwal§ jedl1ak niektorych rZij;dow wloskich WSPOll111iee nalezy, iz nie wsz\:jdzie reakcya okazala si§ rownie silnij; i 1'0,mie nierozslj,dnlj;. Znalazly si§ kraje, w ktorych, choe uchylollO prawo francuskie, ogl:oszOllO w8zakze natomiast zaraz nowe kodeksy,
oparte w znacznej cZ\:jsci na jego zasadach.
Zobaczmy, jaki wskutek tych zmian wytworzyl si§ stan prawodawstwa cywilnego we Wloszech.
Krok najbardziej wsteczny uczynii Piemont. U chylajl1c moc
obovdlj,zuj'bcl1 kodeksn Napoleona, przywrocono stan rzeczy, jaki istniai przed okupacH francnskl1, to jest wrocono si§ do kodeksu 1770
roku i do statntow. Wszystko co zaszlo pod rz~dem francuskim,
mialo bye uwaiane za niebyie i kraj mial wrocie do swego dawnego sredniowiecznego stanowiska.
Podobnie w ksi§stwie Modeny cofni\:jto si§ do poiozenia, jakie
zaprowadzil w tym luaju kodeks 1771 1'.
W paustwie papieskiell1 zatrzymano si~ na polowie drogi, uchylone kodeks, ale i nie wskrzeszono mocy obowi~zujij;cej statutow 1),
tylko wyrzeczono: iz prawem cywilnel11 kraju ma bye prawo rzymsIde, 0 tyle, 0 ile nie zostalo zmodyfikowane przez prawo kanoniczne i kOl1stytucye apostolskie. Zmiana ta na pierwszy rzut oka mniej
wsteczna, w istocie byIa jednak dockliwsza pod wzgl§dem praktycznym od tego, co zrobiono VI' Piemoncie i Modenie. NiestosowllOSC
kombinacyi tej polegala gI6wnie na tell1, ie, odejmuj~c moe obowi~
zujlj;Cij; dawnYl11 statutom, ktore wiele stosunkow zycia prywatllego
regulowaly w sposob scisle oznaczony, poddawala je pod rozstrzygni§cie w~tplj wej i dopiero ustalie si\:j maj~cej jurisprudencyi.
'V kazdym bardziej zawilym przypadku pOIVstae musialy niezliczone
kwestye co do istoty i wlasei wosci przepisu, ktory nalezalo zastosowac. Latwo sobie wyobrazie, jak nieznosnym musial si§ okazae taki stan rzeczy dla s§dziow i obroncow, ktorzy, przywyklszy pod pal10waniem kodeksu francllskiego do racyonalnej interpretacyi prawa
scisle oznaczonego, i oswobodziwszy si\:j od wplywu zastarzalej llau~
Id, ujl'zeli si§ na nowo pogrij;zeni W odl11§t sredniowiecznej doktryny, nie przedstawiaj I1cej nigdzie jasnego horyzolltu i gubi~cej sit;;
w obl:okach scholastycyzmu.
Nie wiele co lepiej powiodlo si~ Toskallii. I tutaj nie wskrzeszono dawnych statutow i postanowiono, ze odt~d maj~ miee tylko

') StoTia della legisiazi011e italial1a. TurY1t. Ed. 2. 1863 - 1864.
i tl:6maczellie francnskie tej znakomitej pracy.

') Statnty miej8cOIYe, wYIF\czone z zakl'o8u pl'aw cywiIllych, olJowiF\zujF\ jeszcze we wszystkich materrach, odnoszF\cych si~ do l'olnictwa.

Istnieje
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moc prawa dawne og61ne postanowienia, wydane dla cale~o kraju;
lecz gdy liezba ieh byla nader szezupla i nie wi~le przednllo.t6w 1'e'ulowaly, ogloszono zaraz r. 1814 rozp0l'z11dzel1la 0 sukcesyl bezte:ta.mel1towej, 0 wladzy rodzicielskiej, 0 opiekaeh i testamentach,
zresztij; zas pozostawiollo praktyce wYllaleziellie st.osownych regul do
uporzq;dkowal1ia wszystkich innych sto.s unk6w eywlh:!ch.
,
Jakiemi widokami kierowano SI§ w Toskaml przy ledal\.cyl
praw ogloszonyeh w r. 1814, pokazujij; niekt6re ol:ych rozporzij;dz,e:
nia. W sukcesyaeh beztestamel1towych ~ bok synow wyl~czol1o co:ki
C6rki mialy poprzestawae na posagu. JeW po sag byl mnieJsz'y od legitymy, wtedy otrzymywae mialy zbywajij;cij; l'~szt§ w znaczeniu d6bl' 'nieposagowych. Wladza ojcowska miala byc sprawo~a.~
na przez llajodleglejszego, przy iyciu zost~j~cego, wst~pnego Im~l
m§skiej. Synowie, zostaj~cy pod wladz~ oJeows~~, choc pellloletl1l,
nip, mogli dopelniae zadnego aktu wzgl§clem maJl1tku wlasnego, bez
7"

v:

zezwolenia tego, IJod czyjij; wlaclzlJ: stali 1).
Rozsij;dniejszij; drog~ poszly rZij;dy Neapolu i Parmy.
o~u
krajaeh, jak wspomnieliSmy, utrzymano tymczasowo moc, ObOWl~ZUJ:=t
c~ kodeksu franeuskiego i nie pnjdzej go uchylono, ~opok~d me zostaly wygotowane nowe kodeksy. Nast~pHo to w Neapolu r. 1819,
a w Pal'mie w roku nast§pnym. Co wi§cej, oba kodeksy s~ prostym wyplywem kodeksu francnskiego, a kocleks n~apo1itanski poszedl uawet tak daleko, iz zachowal akta stann cyvnlnego, rady familijne i akta uszanowania. R6znily si§ g16wnie. od p:'a.wa fr~ncu
ski CO'O tem, ze malZellstwO poddaly pod przeplsy KOSClOla, ze ~a
stos~nek prawny maj!j,tkowy mi©dzy malzonkami uwazaly posag; ze
wprowadzaly ennteuz§, majoraty i dawne substytucye; ze dozwal~ly
legitYll1acH przez reskrypt pal1uj~cego. Zresz~~, C? do stos:wko:V
maj~tkowych mi§dzy malionkami, kodeks lleapohtans1u ~ozwoh~ st} ~
pulowae wspolnose doroblm, a kodeks Par~~y ,,?r.zeld, ze ws,po,~no~c
majq;tkowa l1igdy si§ nie domniemywa.
NJemmeJ godn~ llV\agl, ze
kodeks neapolitallski, choe przyjmowal lat 21 za ternm~ pelnoletnosci, stanowil przeciez, ie wladza rodzicielska trwae ullala (~O 25
lat SkOllczonych, wyj~wszy, jesH nastf!:pila emancypacya lub dZI8cko
zawado malZellstwo.
Tylko w ksi§stwie Luki 2) i :Monako utrzymal si§ kodeks francuski do dni l1aszych, jako prawo obowi~zujf!:ce.
Od reguly tej wyl",czone iy lko bylo peculium castrmse i qu~s~ castrel~se ..
IV szakze obok kodeksu .i w Luce uchylo~e zost~l:o lllaIzenstwo cY~I'l:ne,
Sllkcesyach beztestalllentowych wyl",czone corkI w razle, gdy przychodzl{J do
1)
2)

a

W

spadku z synallli.

Najdotkliwszem musialo bye dla Wloch ogloszenie w krolestwie
lombardzko-weneckiem kodeksu austryackiego, prawa pocz!j,tku zupelnie obcego, ktorego historya !lie miala prawie nie wspolnego
z podaniami nauki i prawodawstwa dawnego w:!:oskiego. Z czasem
oswojono si© z niem, b§dij;c bowiem utworem bezkolorowej abstrakeyi, przedstawial mozllose pogodzellia si§ z jakiembij;dz polozeniem
i nie obrazal 11l'zywylmiell, do idei wi§cej swobodnych, ogolnie w kra-·
ju rozszerzonych. Za,to do samego konca robiono mu zarzut, it. nie
przedstawial wq,tku do scisle naukowego obrobienia, co stalo si§ powodem, ze w Lombardyi we wszystkich kwestyaeh interpretacyi
uciekano si© zaivsze do jurisprudencyi francuskiej.
Rezultatem wszystkich tych zmian bylo, ze Wlochy skutkiem
restauraeyi ujrzaly si© na droclze ujednostajnienia prawa swego cywilllego wi§cej niemal oddalonemi od celu, jak ku koncowi wieku
zeszlego, gdyz zamiast idei wyswobodzenia stosu11k6w cywilnych,
kt6ra pod6wczas owladn©la umyslami, i zamiast wsp61nego pod6wczas prawa powszechnego, choc niekiedy rozmaicie pojmowanego,
restauracya zdawala si§ chciee uswi©eie 11a wieki rozbrat prawodawczy mi§dzy oddzielnemi krajami i podtrzymywae wszelkiemi silami
wsteczne zasady.
W takiem pOloieniu wszystko zalezalo od tego, ezy restauracya b§dzie dose silni): aby uwiecznie wywol:an!j, sztucznie reakcy©,
czy tei dobrze zrozumiany il1teres wyzszego porz~dku i uczucie potrzeby posuwania kraju na drodze materyalnego rozwoju przezwyci§z~ uporne uprzedzenia i przygotuj!j, z czasem moznosc do powrotn ku dojrzalszym ideOlll. Przeznaezeniem byro WIoch wejsc znowu
na drog© post§pu, a zapowjedzi~ lepszych czasow w krajach, w ktorych uchylony 7.ostaI kodeks N apoleona, stala si§ potrzeba urz!j,dzenia lepszego systematu hypotecznego. W tym celu, wracajq;c si§ do
zasad wskazanych przez prawo francuskie, wydano llaprz6d w Piemoncie pod d. 16 lipca r. 1822 edykt 0 jatvnosci i specyalnosci hypotek, nast©pnie w Modenie pod d. 3 czerwea 1823 r. edykt 0 odnolvieniu JlUpis61V hypotecz11:ych, dalej w Rzymie prawo 0 prz)IJviZejach
i hypotekach (r. 1834), wreszcie we Florencyi motu proprio 0 hypotelwch, ogloszone \V dniu 2 maja 1836 1'.
Tak kraj, kt6ry w reakcyi przeciw prawodawstwu francuskiemu
najwi©cej odznaczyl sil:), claJ: pierwszy znowu przyklad otwartego powrotu do jego zasad.
Wypadki te zwracaj~ na siebie szezeg6Iniejsz(j, nasz"·'t: uwaO'A
•
~::)};:,
me tyIe pod wzgl§dem wainosci nowo-ogloszonyeh praw, jak raczej
z tego mianowicie powodu, ze przygotowanie ieh mozo1ne i trudne,
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a nast©pnie stanoweze ieh ogloszenie swiadezylo 0 s,wietnem z,~y
ei©stwie idei post©powyeh nad reakeYlli i 0 pokonamu wstr©~u, Jakim napojone bylY niekt6re wyzsze sfery spoleeze~stwa, l1le~ylko
przeeiw samym instytueyom franeuskim, ale i prZeeHY wszystlnel11u
co nosilo cech© ieh nasladowania,
.
Wszakze by!y to dopiero przepowiednie wazniejszyeh 1 w slmt1
z pomipdzy,T
ki ob fi tSZYCll
prac. I t,u zno"'u
-"
" - panstw reakeyjnych
pierwszy wystlllpil VI' szranki Piemont,
, '
_.
Pllrtva post©powa VI' Turynie, zaeh©cona odllleslOnem ZW)el~,
, prawa hypoteeznego,
, , zaJtz
' 1"a Sl© zal'az , gorlIstwem przrz
ogloszeme
wie zgrumarlzeniel11 materyalow do kompletnego kodeks:l eywllnego.
Wielostronne doswiadczellie i gltzboka nauka os6b, ktore sklad~ly
komisy© prawodawezq" niebawem wskazal~ kierUI~ek, j~k~ w, Pl:~~~Sle
wzi©tej praey obrac llalezy. I tu znowu, Jako l:aJgo~l1leJsz) ViZO~ d~
asladowania przedstawil si© kodeks francusln, ktory tern wl©ceJ
n,
1
'
l ' e ca
zwracal na siebie uwag©, ze kraj go z dawnyc 1 ezasoW zna, z ,la nowa generaeya prawnikow na nim wyksztaleila si©, ,i lze, w z~
stosowaniu do najg16wniejszyeh potrzel) kraju, przedstawIaJ. wszellne
racvonalne gwaraneye. Tymczasem wstq,pil na tron Karol Alber~,
wZi'q,1 pod sWlll bezposredni11 opiek© Pl'zygotowane praee prawodaw, J'uz w dniu 20 czerwca r. 1837 oglosic kazal nowy kodeks cyeze 1
, ' R d' S
wilny. (Codice civile per gli Stati di S'Ua 11,1aesta II e I ar-

degna) 1).

' , 1
Dany przez Piemont przyldad, choc nie tak pr~dko, pocl11g1~llI
za soblll Moden©, Wydany tu w 1'. 1852 kodeks cyw11n,y ,St~~l,llIl m~©~
dzy kodeksem Parmy i kodeksem Karola Alb,erta; w n~e~~o:} eh e~~_
sciach zblizyl si© wi©cej do pierwszego, w lllnych bardzleJ do drn
giego.
_, "
kt"
b 1
Lecz wrocl11Y si© jeszcze do kodeksu sardYllskle~o, ,OlY, Y
przeznaezony, jak za1'az zobaczymy, do odegrania waineJ roll w dZ18"
jach prawodawstwa w~oskiego.
Znakomita ta praca obl'ocila niebawem na siebie oczy w:szyst' h 2') Dla Wloch stala si© zapowiedzi11 stanowczego zwyel©stwa
kI e .
-,
, 't Y
zasad wznioslejszego porz11dkn towarzyskiego, dla reszty 8W1a a c .
, ego nost©pu Nadto
wilizowanego, l'tzkojmi!!: rozslll d nego 1 rozwazn
1:'
•
"
k d I-oem ulozonvm i ogloszonym
') Wyspa Sardynia rz~dzlla SIll 1l1~ym 0 e,~
':
, 182~ od t,turem: Leggi civili e crimmah del Regno dt S~1 degl$a,
'"
w 1.
I p.
,'"
'kkodekSle tym przedstawa
2) Godne jest rozwazema zdame Sp,a\\y, Ja Ie 0
,. "
_
't 1 iego ul-azaniu sie akademii nauk spolecznych w Paryzu, b.lly jllezes s~
'Wk~ro ce )0 J
\.
~
T'
du kasacyjnego, Portalis, wydruko wan8 w Revue \'i ol:owsk1ego,

nowy kodeks, stOj11c w blizkiem powinowactwie z kodeksal11i Parmy
i K eapolu, zblizal Wlochy centralne i poludniowe do Wloch p6hlOCnych, i pl'zygotowywal tel11 samem niejak~ wspolnose widokow i d~
Z811, ktora zdawala sitz tylko oczekiwae na chwil© SpOSOblllt, aby
ogarntte i l'eszttz Wloch reakcyjnych,
Dla scharakteryzowallia kodeksu Karola Alberta, dose b©dzie
powiedziee, ze wlaseiwie nie jest on niczel11 wi©cej, jak grnntown11
rewizY!l; kodeksu N apoleona z zastosowaniem do socyalllego polozenia kraju i do potrzeb miejscowyeh. Na 2415 artyku16w, z ktoryeh
si© sklada, blisko 1900 artykul6w wzi©tyeh jest prawie dosloWllie
z prototypu francuskiego; reszta obejmuje zmiany i dodatki. Z pomi©dzy wazniejszych rozporzij,dz811, uSUnlJif kodeks Sardynski postanowienia 0 malzenstwie eywilnem, 0 rozlieznych stosunkach maj11tkowych rni©dzy malZonkami, nieznanych we Wloszech; dodal zas wazne przepisy 0 sluzebnosciach, a lllianowicie 0 uzyciu wod, bez pomoey ktorych, jak wiadomo, gospodarstwo wiejskie Piemontu i Lombardyi nie mogloby istniee. 2e p1'zy rewizyi i przeksztalceniu dotkni©to tylko llieznacznej liczby rozporzlJidzell i ze wprowadzono
w redakcyi franeuskiej takie tylko zmiany, kt6re zna1az1y usprawiedliwienie alba w przewaznych wzgl©dach praktycznych, alba w dobrze zrozumianej teoryi: to wlasnie stano wi naj wi©ksz~ zalet© p1'awodawcow piemonckich i zaswiadcza, jak dalece obdarzeni byli wyzszym rozs~dkiem praktycznym.
Tak stal0 si©, ze kiedy podlug przewidywall ludzkich najlllniej
si© tego spodziewac mozna byro, nadeszla dla Wloch chwila, w ktorej polozony zostal kamiell w©gielny do przyszlego ujednostajnienia
ieh prawodawstwa eywilnego.
P6jsc na tej drodze dalej zachowane bylo przyszlosci, lecz i ta
przyszlose nie byia juz odleglij,. Zaszle za dni naszych wypadld,
ktorych punktem srodkowym stal si© Piemont, dokonaly reszty, a uswi©ceniem ich star si© ,"vspomniany nil czele pisma tego kodeks cywilny dla nowego krolestwa wloskiego.
Trafily nareszcie tym sposobem Wlochy do zrealizowania idei
jednosci prawodawstwa cywilnego, ktor!l; w wiekach srednich, choe
niedokladnie, przedstawialo im prawo powsl':echne rzymskie, a na pocZllltku naszego stulecia kodeks Napoleona,
Doszedlszy do tego pnnktu, slusznie teraz zapytae si© mozemy,
o ile kodeks nowy wioski wywi11zal si~ z powolania swego i 0 He
jest godny uwagi swiata cywilizowanego.
Aby na pytanie to odpowiedl':iee w sposob najprostszy i za1'azem najwi©eej nauczaj11cy, zestawimy kodeks wloskiz kodekselll
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francuskim, na ktorym oparty jest za posrednictwem kodeksu sardynskiego i porownamy oba te kodeksy mifijdzy sobfj;. W porownaniu tem glownie wspomnimy 0 przepisach wlasciwych kodeksowi
wloskiemu. Te, 0 kt6rych nie bfijdzie mowy, sfj; wsp61ne obu kodeksom i nie potrzebnjl); bye wzmiankowane, jako znane czytelnikom

intytulacyfij: 0 sposobach l1abycia lVl:asl1osci i 0 zobolViqzauiach,
a w nowym kodeksie wloskim: 0 sposobach l1abycia, przel1iesieJ1Ja
lVl:asnosci i 0 iun)'ch pralVach na rzeczach (dei modi di acquistare
e di transmettere la proprieta e l'altri diritti sulle cose).
Kodeks cywilny wloski obejmuje 2147 artykulow, z ktorych
405 przypada na ksifijg§ pierwszl!;, 304 na ksi\1gfij drllgq" a reszta lla
ksi§g§ trzeci!j,. Ksi§ga pierwsza miesci w sobie tytulow 12, ksifijga
druga tytu16w 5, trzecia tytulow 28. Procz zmian powyzej wskazanych, tytuly uporzij,dkowane po najwi§kszej cZfijsci tak, jak w kodeksie francuskim.
Dodac do tego nalezy, iz tytul wstfijpny kodeksu francuskiego
wylf1czony zostal przez redaktorow wloskich z obrfijbu kodeksu, i ze
przedmioty w nim objfijte stanowil); OSl1owfij osobnego dekretu krolewskiego pod l1apisem: rozporzqdzenia 0 ogloszeniu, interpretacyi
i zasioSOlVanitf pralV 11) og6lnosci. Oddzielenie to w zupelnosci jest
usprawiedli wione sam!j, natarq, pomieszczonych w dekrecie przepisow;
trese ich jest ogolnl1 i scil1ga si§ nie tylko wylq,cznie do praw cywilnych.
Nowosc i waznose kilku w dekrecie zawartych rozporzf1dzel1.
wklada na nas obowiq,zek blizej nad niemi zastanowic sifij; maji), one
na celn oznaczenie mocy obowiq,zujl1cej praw cywilnych w stosnnkach mi§dzynarodowych.
J ak wiaclomo, przepisy nalezq,ce do tej kategoryi, tworzyly dotq,d wifijcej przedmiot nauki, jak praw stanowiollych. W czasach
dawnych, kiedy mniej wi'2cej w kazdym krajll obok siebie istnialo
po kilka praw terytoryalnych, potrzeba bylo co chwila orzekac,
o He przepisy praw takowych i w jakiej mierze regulowaly stosunki cywilne mieszkancow w obrfijbie ich powstaj1bce. Wywiq,zala sifij
st~d obszerna, trudna i zawila nallka 0 tak zwanym siatz£cie osobistym i rzeczoruY1H (statut personnel i reel). Dzisiaj, chociaz stan
rzeczy znaczllie zmienH si§ i w wi§kszej liczbie krajow jedno ogolne prawo cywilne zast!j,pilo miejsce licznych miejscowych statutow,
pozostaje do rozstrzygni§cia pytanie, jak majl1 bye oceniane stosnl1ki prawl1e mieszkancow, zawifj,zane lub powstajq,ce po za obr§bem
kraju, gdzie prawa krajowe nie obowil!;zujq,.
W znanem dziele Foelixa 0 prawie mifijdzynarodowem prywatnem, wydancm po ~mierci autora przez Demangeat profesora fakultetu paryskiego, zuajdujemy call!; tfij matery§ gruntownie rozebran:j,
ze stanowiflka i uallki i praw stanowionych. Dowiadujemy si§ jednak z tegoz samego dziela, ze wiele jeszcze pytan na tem polu pozostaje do rozwil!;zania. Mifijdzy il1nemi rozniq, si§ zdania, czy spa-

naszym.
Zaczniemy od nkladu nowego kodeksu.
Caly kodeks tak, jak francnski, podzielony jest na trzy ksifijgi.
Pierwsza poswifijcona jest prawn 0 osobach, druga mowi 0 wlasnosci,
trzecia 0 sposobach nabycia wlasnosci.
Nie bfijdziemy mowie w tern miejscu, ani 0 zaletach, ani 0 wadach tego podzialu, uczynilismy to przed trzydziestu kilku latami
w osobnem pismie, poswifijconem krytycznemu rozbiorowi systematu
ukladu kodeksu francuskiego 1). Pokazalismy tam, ze nie opuszczajl!;C wogole stanowiska praktycznego, na ktorym stali prawodawcy
francnscy przy obmysleniu stosownych podzialow, mozna jednak by10 nadae calosci wifijcej racyowiln"!J formfij.
Czuli potrzeb§ tfij i prawodawcy wroscy, lecz ograniczyli si§
tylko na wprowadzenin niektorych zmian w podzialach drugorz§dnych. Zmiany te poszly w cZfijsci z konieczno~ci dodal1ia kilku nowych materyi, nieurzq,dzonych przez kodeks francuski, w cZfijsci z chfijci jasniejszego przedstawienia i ugrupowania przedmiotow tworzfj;cych osobne calosci. Wynikn§lo stfl,d kilka dose szcz§sliwych przestawien materyi z jednego miejsca na drugie. I tak, w ksifijdze pierwszej, .dodano osobny tytui 0 pokrewiellstwie i powinowactwie (tyt. IV)
i tytul 0 regestrach kontrolujq,cych opieki; tytlll zas 0 aktach stanu
cywilnego przeniesiono na sam koniec ksi§gi. W ksi'2dze drngiej,
dodano osobne tytllly 0 wspolwlasnosci (tyt. IV), 0 posiadanill (tyt.
V), a w ksifijdze trzeciej, tytuly 0 emfttenzie (tyt. VIII), 0 rentach
(tyt. XIII), 0 kontrakcie na przezycie (t}'t. XV), 0 zasta wie (tyt.
XIX), 0 antichresie (tyt. XX), 0 pl'zymusowem wywlaszczeniu (tyt.
XXVI), 0 przymusie osobistym (tyt. XXVII). Nadto w ksifijdze tej
oddzielono rozporzfj;dzenia 0 testamentach od postanowiell 0 darowiznach, l!j,czq,c pierwsze z przepisami 0 spadka<.;h i rozdzielono tytul 0 COl11modatu111 i mutuum na dwa tytllly oddzielne.
Najwifijcej razie musial uklad ksi§gi trzeciej i niewlasciwosc
napisu, ktory nosi w kodeksie francuskim. Z tego powodu juz w kodeksie Parmy zamiast napisll francuskiego postawiono obszerniejsz1b
1) Uwaffi Had systematem lwdeksu cywilHeffo jrancuskieffo. T1Tarszawa 1829.
Oddruk z Themidy Polskiej.
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dek w dobrach nieruchomych, polozonych za granic!j; kraju, ktorego
poddanym byl spadkodawca, rna bye regulowanym podlug rozporz~
dZell praw kraju, w ktorym dobra lez~ (statut reel), czy tez podIug
vrzepisow praw krajn spadkodawcy (statut personnel). Foelix, icl~c
za dawn~ nauk~, bezwzgl§dnie oswiadczyl si§ za pierwsz~ kombinacy~, przeciwnie wydawca jego Demangeat za drug!j; 1).
Redaktorowie kodeksu wloskiego nie wahali si§ stanowczo
wyrzec, iz spadki tak beztestarnentow2, jako i testamento we, pod
wzgl§dem porz~dkn brania w nich ucIzialu, jako tez pod wzgl§dem
I'ozci~glosci pra w spadko wych i wel'l'll§trznej waznosci rozporz~dzen,
ma.i~ bye regulowane podlug prawa narodn spadkodawcy, bez wzgl§du na natuI'§ dobr do spadku wchodz~cych i na prawa kraju, w ktoI'ym s~ polo zone.
Minister sprawiedliwosci Vacca w pI'zedstawieniu projektu kodeksn w1'az z powolanym powyzej dekretem cIo sankcyi swego monarchy uwazal przyjllcie tej zasady za fakt tak wazny, iz mi~dzy
innemi wyrzekl, ze podlug zclania jego prawocIawstwo wloskie, uswi§caj~c nowl!; t§ zasad§, podnosi si§ do wyzszych cy\vilizacyjnych principiow i wskazuje innym narocIom przyklad godn}' do llasladowania.
W istoeie, nie podpada w~tpliwosci, ze dawniejszy sposob obrabiania tej kwestyi byl zbyt zaeiesniony i jednostronny. Poddawae prawo spadkowe, ktore z natury swej jest jednem z najeelniejszych
praw familijnych, a tem samern osobistych, pod rozporzl!;dzel1ia drugiego kraju, dla tego tylko, ze dobra spadkowe nieruchome lez~
w tym kraju, jest tyle, co zmieniae charakter tego prawa i dawae
przewag§ prawn rzeczy nad prawa osobiste. Zasada wloska emancypuje stosunki cywilne z pod wplywow postrol1l1ych. Nie wl}tpimy
tez, iz znajdzie rozglos, a z czasem i nasladowanie; dopokfJ;d jednak to nie nastl!;pi, moze natrafie w praktycznem zastosowaniu na
niemale trndnosei.
Aby dae blizej poznae donioslose powyzej cytowanych p1'zepisow obj§tyeh w powolanym dekrecie, tlomaczymy je doslownie:
Art. 6. Stan i zdolnosc osob (10 stato e la eapicita delle pe1'sone) i stosunki familijne reguluje prawo narodu, do ktorego
osoby nalez~.
Art. 7. Dobra ruehome pod1egaj~ prawn narodu wlasciciela, wyjl!;wszy, jesli prawa kraju, w ktorym si§ znajduj~, inaczej stanowil1.

Dobra lliernehome podlegajl!; prawom miejsca, w ktorem
Sl!; polozone.
Art. 8. Przytoczony wyiej doslownie.
Art. 9. Fonny zewn§trzne aktow mi§dzy zyj~eemi i na przypadek
s111ierci oznaczajfJ; prawa miE'jsca, w ktorem si§ sporz~dzajfJ;.
Dozwolone jest robil}eym rozporzl1dzenie Inb zobowi~zujfJ;eY111
si§ zaehowac form}' prawa swego narodn (legge nazionale), jesli prawo LV wspo1ne jest wszystkim do aktu wehodz~eym
8t1'o110111.
Istota i skutki darowizn na przypadek smierei oeeniaj~
si§ pocUug prawa narodowego osob rozpori~dzaj~eych. Istota
i skutki zobowil!;zall regulnj~ si§ podIug praw miejsca, w ktorem zo~taly zawarte, a jesli strony zobowil!;zuj~ee si§ nalez:,!:
do jedm;go narodu, podlng prawa ieh narodowego. W kazdym
razie wo1no dowodzie, ze zamiar istllial przeciwny.
Art. 10. Wlasciwose i formy post§powania reguluje 131'awo miejsea,
w ktor6m Sfl;d odbywa si§.
Srodki dowodzenia zobowi~zan wskazllje prawo miejsea,
w ktorem zobowi~zanie zawarte zostalo.
W yroki, wydalle przez wladz§ zagraniczn~ w sprawaeh eywilnyeh, wykonywujl!; si§, skoro przyznall~ im zostanie wykonalnose stosownie do przepisow kodeksu 13ost§powania cywilnego,
z zaehowaniem rozporzl!;dzell umow mi§dzynarodowych.
Sposob wykonal1ia aktow i wY1'okow urz~dzony jest przez
prawa miejsea, w ktorem przyst§puje si§ do ieh wykonania.
Bardzo wIasciwie, iz nareszcie prawodawcy wlosey sfo1'mulowaH zasady obj§te w powyzszyeh przepisach i ze je z zakresu komentarzy i dziel naukowych przeniesli w rz(~d rozporz~dzen prawa
pisanego; bylo to tem wi§cej do zyezenia, gdy nietylko nauka, ale
i jurisprudencya sl!;dow, w roztrzygni§ciu kwestyi tego rodzaju, cZIlsto do nader sprzecznyeh dochodzily wypadkow.
Nie odrzeczy moze b§dzie wspomniec na tem miejscu, ie i kodeks cywilny saski, ktory ogloszony zostal w ehwili, kiedy projekt
do powolanego dekretu by} juz przygotowallY, to samo uczynH.
Przyst§pujemy obecnie do samego kodeksu eywilnego, a mianowicie do pierwszej ksi§gi onego, w ktorej na czele stoi tytul
o ob),mateZstJvie i 0 %z),mMti% pram G)'milnych.
Nie mogi kodeks wloski godniej odpowiedziee swemu wznioslemu powolaniu, jak stanowil!;e zaraz wart. 3 pierwszego tytulu:
ze eudzoziemey 8l!; dopuszczeni do uzywania praw cywilnych
na rowni obywat~lom kraju.

1)

Traiti du droit international privi. Paryz 1856. T. 1. p. 130.
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'Yiadomo, jak dalece pl'awa sredniowieezne nieprzychylne byly
CUdzozl~mcom. Sam nawet kodeks N apoleona ograniczyl si§ na wyrz:czemu zasady wzajemnosci. Podlug rozporzfl,dzeit jego, cudzoziemlec ~oze uz~wae we Francyi takich tylko praw, jakie SfUZfl, FranCUZO~1 w kraJu, do ktorego nalezy cudzoziemiec: wlasciwie wi I:) e
przepls kodeksu oparty jeszeze na tIe prawa sredniowieeznego.
We W}oszech postanowienia kodeksu Napoleona zachowal kodeks neapolitaitski, dodajfl,c, ze cudzoziemcy, ktorym rZfl,d pozwoli
obrae zamie.szkanie w kraju, u:i:ywajfl, tak dlugo praw cywilnych, jak
dIugo trwa leh pobyt w kraju.
W ksil:)stwaeh Parmy i Modeny uzyeie praw eywilnych zawisle
bylo od nabycia obywatelstwa; obywatelem zas mozna bylo zostae
tylko z woH panujfl,cego.
.
~V Sardynii,. podJ:ug kodeksu z r. 1837, cudzoliiemey chefl,cy
uzywac praw cywllnyeh powinni byE obrae zamieszkanie w kraju,
otrzymae przywilej naturalizacyi i wykonae przysi§gl:) wiernosci'
.
.
'
w przecLWnym raZIe cudzoziemiec mial bye dopuszezony do uzycia
tych. tylko pr~w, jakie sl~zyly podclanym sardynskim w kraju cucl~ozlemca. :N adto stano WIl kodeks s::trdYllski, ze cudzoziemcy nie
mIe:zkaj~cy w kraju i ci, ktorzy w nim mieszkajfl" leez nie otrzymall naturalizacyi, nie mog[), bye dopuszczeni do spadku, chyba, ze
w zawartych traktatach z mocarstwem, do ktorego nalezy cudzoziemiec, illaczej postanowiono.
Pierwsza Toskal1ia weszl'a na iImfl, drogl:). W dekrecie wydanym. w. r. 1835 postanowiono, ze cudzoziemcy bez wzgll:)elu na prawa, JaIn: przyznane s[), Toskallezykom IV ich kraju, majfl, miee prawo
do brama spadku w Toskanii, i ze mogfl, lmpowae i 1'ozporzfl,dzac
nabytemi majfl,tkami bez zadnego ograniczenia 1).
. . Za przykladem tym poszedl 110WY kodeks wloski i 0 tyle z1'obIl Jesz,cze :{1'01~ l1ap1'zod, ze zasad© przez siebie przyjl:)tq, wyrazil
w sp~sob wIl:)ceJ ogoIny. J ezeliby kodeks wloski nie mial innej zale,ty: J~k tylko, ze pierwszy stanowczo i bez zadnego ograniczenia
USWII:)CIl zasad§ tak wznioslfl"
juz ta jedna wielka mysl zapewnicby
m.u mogla na zawsze wysokie znaczenie historyczne. N abycie stanu cyw~lnego w obliczu jego nie jest juz wil:)cej przywilejem na ko1'zysc
mIesz~alleow pewnej miejscowosci, ale jest wlaslloscifl, p1'zyrodzol1fl,
czlowlelm. Uznana tym sposobern solidarnosc inte1'esow i praw faU

y

') UCZO!la rozprawa !lad tym dekretem profesora Capei zamieszczona jest
w lIfittermajera: Kritische Zeitschrijt. T. X. 113.

rnilii Iudzkiej, i stan cywilny czlowieka wyswobodzony z pod wszelkich ograniczel'l!
Nie rna wreszcie potrzeby wsporninac, jak dalece wyrzeezenie
nowego principiurn i zastosowanie go do pa11stwa posiadajfl,cego tyIe zrodel bogactwa moze si§ przylozye do szybkiego rozwini§cia pomyslnosci jego materyalnej.
Postanowienie to kodeksn wloskiego tem wil:)cej godne uwagi,
ze jeszeze i w kodeksie saskim z r. 1863, uwazanym w Niemezeeh
za znakomitfl, prael:) prawodawczfl" przyjl:)ta dawna zasada wzajemnosci, czyli tak zwanej retorsyi.
W tytule pifl,tym przechodzi kodeks wloski do materyi

0

mal-

zellstwie.
Wyzej wspomnieliSmy, ze po nast[),pionej w 1'okn 1814 restauraeyi w caryeh Wloszech malZellstwa cywilne uchylolle zostaly. Skntkiem przewrotu tego bylo, ze prawa 0 ll1alzenstwie wydane w tej
epoce i w czasaeh, ktore po niej nastq,pily, ograniczaly sil:) po najwi§kszej cZl:)sci na oznaczeniu skutkow eywilnych malZellstwa.
Kodeks sardYllski z 1'. 1837 trzYll1al sil:) tego sall1ego systematu. N atomiast kodeks wloski wraC,t sil:) do stanowiska lwdeksu N apoleona i przedstawia malzellstwo wylfl,cznie, jako instytucYIl cywilnosocyalnfl" zostawiaji!;e kosciolowi w wyzszym po1'zq,dkn idei uswil:)cenie zwifl,zkow malzenskich powagi!; obrzl:)dow religijnych.
Waznosc przedmiotu zach\:lca nas do przedstawienia g16wniejszych rozporzfl,dzell kodeksu wloskiego 0 malzellstwie.
Ml:)zczyzna, chcfl,ey zawl'zee maliellstwo, powinien miec lat 18
SkOllczonych, a kobieta lat 15 (art. 55); moze jeelnak krol dozwolie
zawrzec malZellstwo ml:)zezyznie maj[),cemu lat 14, a kobiecie majfl,cej lat 12 (art. 68); zastl'zezenie to wzil:)te z kodeksu neapolitallskiego uspra wiedliwia sil:) w zupelnosci ze wzgl§du na wczesniejszfl,
dojrzalose mieszkallc6w stron poludniowych.
Dzieci, chqc zawrzee l1lalzenstwo. powinny miee na to zezwolellie rodzicow swoieh, a mianowicie syn, az do ukol'lczenia lat 25,
corka do lat 21 SkOllczonyeh (art. 62). J esli rodziee ich zl1larli,
wtedy niemajl:l:cy lat 21 powinni si§ postarac 0 zezwolenie wst§pnych, a jesli i ieh niema, 0 zezwolenie mely familijnej (art. 64. 65).
W1'azie odm6wienia zezwolenia ze strolly wst§pnych lub rady familijnej, chcfl,cy zawrzee zwi~zki maizeitskie moze odwolae sil:) do
wlasciwego Sfl,elu apelacyjnego (art. 67). Bardzo wlasciwie odrozni~
t~ kodeks wloski przypadek odl1lowienia zezwolenia ze strony rodZlcow i ze strony wst§pnych lub rady familijnej. Przeciwko woE 1'0dzicow niema zadnego odwolania.
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sem, jak wszyscy przywyknq, do nowego porzl1cIku rzeczy, kal'Y te b\?dft mogly byc znacznie zl1lgodzonell1i.
Ciekawe, ie kodeks wloski zawiel'a w sobie przepisy

0

ll1arzell'

stwach kr61a i czlonk6w rodziny krolewskiej (art. 99),
Przy opisaniu skutk6w cywilnych wynikajl1 c ych z ll1aliellstwa
prawodawca OZl1acza naprzod prawa i obowil1Zki malionkow mi\?dzy
Roblj:, po tem prawa i obowiq,zki malionko\\' ze wzgl\?du na dzieci. WyIdad ten wi\?cej systematyczl1Y, jak w kodeksie francuskim, szkoda
tylko, ie jest nie pelay, albowiem w racyonalnym systemacic wypadalo tu zarazel1l umiescic ro;t,porul;dzenia 0 stosunkach maj,~tl{Owych
mi\?dzy malionkami, tak jak to uczynil nasz kodeks CYWilllY z 1'0ku 1825.
Najwi§cej twdnosci p1'zy dyskusyach przedstawialo pytanie, jakflJ przyznac zonie zdolnosc w czynnosciach cywilnych. WiadomO, ie
podlug kodeksu Napoleona i kodeksu sardynskiego krola Alberta
kobieta zam\?zna zgodnie z zasadami praw dawnych nie moie bez
upowaznienia m\?ia czynic darowizll, ani zbywac, ani hipotekowac,
ani nabywac czy to tytulem darmym, czy tez pod tytulem obcilj:iajftcym; od regu}y tej wyll);czone s~ jedynie kobiety, prowadz~ce jawnie handel w stosunkach, handlu dotycz~cych. Wobec tych rozpOrz~dze{l i nowych idei jedni obstawali za zupelnem wyswobodzeniem
kobiet, drudzy za utrzymaniem dotychcza:,;owych zasad. Gdy jednak
ani jedna ani druga strona nie p1'zedstawila dose silnych i przekonywaj~cych dowodow, zgodzono si\? na przyj\?cie kombinacyi posredniej, nadajlj:cej kobiecie zam\?inej nierownie swobodniejsze, jak dotl);d,
stanowisko, ale utrzymujl);cej zarazem na korzysc jednosci malienstwa znaczn~ CZ\?SC dotychczasowej wladzy m§ia.
Artylmly 134 i 135 regulujfj; te stosunki, pierwszy, oznaczajflJcy
przypadki, w ktorych i nadal iona dzialac powinna z upowainienia
m\?ia, wylq,cza z pod ogolnej reguly przyj\?cie darowizll i wszelkie
nabycia i zbycia ruchomosci; drugi dodaje, ie zona dziala 1)ez upowainienia m\?ia, jesli IDflJi jest maloletni, albo uznany za bezwlasnowolnego lnb nieobecnego, alba skazany jest na kar\? zalllknit;lcia na
wi§cej jak rok jeden; wreszcie, kiedy sama prowadzi handel. To
ostatnie wyll);czenie szczegolniej jest waine, wyswobadza bowielll zupclnie w zarzlj:dzie majfj;tkiem kobiety zam\?ine, prowadz~ce na swoje imi\? handel, bez wzgl\?du czy czynnosc przedsi\?wzi~ta odnosi si\?
do handlu, czy nie. Jest to stanowczy krok do innych z czasem
wyll1czen, zwlaszcza j eSli to, co aczyniono dotl);d, znaj dzie podport;l
w obyczajach i zespoli si\? z ogoinellli poj§ciami.

270
Zamiast wspolnosci prawnej francuskiej, kodeks wloski jakO. stosu.nek pra,:'ny majlj;tkowy mi©dzy malzonkami, przyjmnje '1'ozdZIalmaHtku, a, Jako stosunki umowne, posag i wspolnose dorobkOWil:.
. ~ ak dalece ws?olnose majlj;tkowa przeciwna jest zwyczajom
wlosk!m, pokazalo ,SIt? za czasow obowiltzywania w tym kraju kodeksu 1\ apoleo~~. vv kontraktach malzeriskich z epoki tej pochodzltcych, zwyczaJme bywBla wy1ltczana. Dla tego tez zaden z pozniejSZYCl1 kodeksrlw wlosldch nie zachowal jej w znaczeniu stosnnku
pra,~neg?; a neapolitallski i sarelYllski dozwalaly tylko stypulowae
wspolnosc dorobkowlt. Ta sama zasada 7achowana zostala w nowym kodeksie z zastrzezeniem, ze wspolnose dorobkowa moze bve
stypulowanil: tylko obok posagu. Gdzie niema posagu nie moze b~'e
i wspolnosci d~ro,bkowe.!, tylko istnieje rozdzial maj~tku. Gely jedna.k c~lem :nalzenstwa Jest wRpolnose pozycia, ktora nie moze bye
OSIltgI1l©ta, ]ak tylko wspolnemi silami i wspolnemi srodkami a zona
tak dO?l'.ze" j ak i mltz, pOWil111a si© przykladae do pOlloszeni~ wspolnych cI©zarow, przeto nowy kodeks bardzo wlasciwie stanowi wart.
!4~6, ze jes:i :v kontrakcie malZeristwa nie jest oznaczony udzial,
Jakl ma brac zona w ponoszeniu ei§zarow mah~enstwa, ze wowczas na przypadek zachodz11cych kontestacyi uczynionem to bye winno przez sij,el.
. Pod nazwiskiem posagn rozumiejlj; sit? dobra, ktore zona lub
m©zowi wyraznie pod tem nazwimalZenstiva (art. 1388). Z olueslema te g wynika,. ze posag nie moze bye domniemany, tylko powinien bye ustanowlOny przez oznaczenie dobl', kt6re go sklaelae
majlj;.

kt~ mny w jej miejsce przyuoszlj;
~loe:n dla pocltrzymunia ci©zarow

?

Podlng prawa rzymskiego dobra posagowe nie mog!y bye aUe.
:lO~'ane .. Odst~Pil od tej zasady kodeks francuski na przypaelek, jeZ~h malzonkmVle w kontrakcie pl'zedslubnym moznose alienacyi soble z~str~egli. To samo prawidlo powtorzyl kodeks neapolit~11ski.
Przeclwme kodek~y Parmy, Sardynii i Modeny wzhronily alienacyi,
kodeks austryacln zas bezwzgl©clnie jil: dopuszczal. Kocleks wioski
i tutaj obral posreelnilt drog§, w zasadzie nie chce, aby dobra posagowe odwrac~ne byiy od celu, dla ktorego Sil; przeznaczolle, gdy jednak ustanowlenie posagll czyni zawislem od woli stron, pozwala
~tronom zastrzedz mOZ110Se alienowania kh, a nadto dopuszcza, ze
I bez zastrzezenia takowego moglt bye alienowane w razie koniecznej potrzehy Iub na wypadek wyraznej korzysci, ale nie inaczej, jak
za obopolnil: zgodlj; malZonk6w i na skutek wyroku wlasciwego slt elu
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(art. 1404, 1405). Tym spoRobem zadosye si© czyni wszystkim inte1'esom i \yymaganiom.
Do bra zony, ktore nie sil; dane na posag, two1'zi'); tak zwane paraferna (art. 1425).
Zarzlj;d majq,tku posagowego nalezy do m©za (art. 1399), a zarz~d parafernow do iony (art. 1426). Zona moie zastrzedz, iz cz©se
dochod6w z posagu powinna jej bye co rok wypracana na drobne
j ej wydatki (art. 1399).
Wszelkie nmowy malzel'iskie powinl1Y bye robiollA za posrednictwem aktu notaryalnego. W umowach niewolllo stypulowae mal:zonkom, ze si§ lloddajlt miejscowym zwyczajom (art. 1381). Takze
niewolno im zmieniae przez U1110W© porzi');dku prawnego, przepisanego dla brania spadkow (art. 1380), co zreszti'); znane i kodeksowi
Napoleona.
POlliewaz skutkiem systematu rozdzielnosci majq,tkow jest, iz
takowe po rozwil1zaniu malZellstwa wracaj11 do osob, ktorych Si'); wlasnosciq, lub icll spadkobiercow, i malZonkowie do nich nawzajem nie
moglt miec wlasciwie zadnego prawa, kodeks wloski przeto, dla wynagrodzenia malzonkow innym sposebem, zapewnia im udzial w pozostalym po ich smierci spadkn. Wielkosc udzialu tego oznaczaj11
art. 753 do 757. W razie, jezeli po zmarlym ma1Zonku pozostajlt
dzieci, wspolmalzonek otrzymnje doiywocie na cz§sci takiej, jaklt
bierze Imzde dziecko, jesli slt tylko wst©pni lub bracia i siostry,
wspohnalzonek otrzymuje jedlllt trzecilJi spadku, jesli zas konkuruje
z dalszemi krewnemi, bierze dwie trzecie pozostalego majlttku, a jesli niema krewnych w szostym stopniu, otrzymuje caly po swym
wspohnalzol1ku pozostaly spadek. Za pomocil: tych przepisow los
"isp61malzonka wogole lepiej jest zapewniony, niz w kodeksie francuskim.
Trzeci glowny przedmiot, kt6ry urz~dza kodeks wloski w ksi©dze I, jest stoslll1ek dzieci do rodzicow.
We wszystkich prawach statutowych wloskich stosunek dzieci
do rodzicow oparty byl na. przepisach rZYl11skich 0 wladzy ojcowskiej (patria potestas). Dopiero kodeks francuski w jej miejsce podstawil obszerniejsze poj©cie wladzy rodzicielsidej. Za upadkiem kodeksu Napoleona VI' r6z11ych stronach
wrocono, jak to powyzej v;zmiankowane zostalo, do dawnej teoryi 0 wl:adzy ojcowskiej.
W tym samym kierunku idi');c, kodeks sardynsld postanowil, ie dzied w razie, jesli ich ojciec zostaje sam jeszcze pod wladzq" ulegaji');
wladzy dziada, nie przyjmowal bowiem za zasad§, ze malzenstwo
emancypuje. N owy kodeks wioski stal1fJ!I ZllOWU na stanowisku ko-
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deksu francuskiego. PocUug niego wIadza nad dziecll1i naleiy zarowno do ojca i ll1atki, spl'awuje .iq, tylko w ciq,gu trwania ll1aiZellstwa ojdec; lecz jeW jej wykonywac nie ll10ie, wtedy przechodzi
ona sall1ell1 prawell1 na matb;;. Zgodnie z tq, zasad1t po rozwi1tzanill maiZellstwa wladz§ sprawia ten ll1ahonek, ktory pozostaj e przy
iyciu (art. 221).
Wladza rodzicielska rozciq,ga si§ na osob§ i na ll1aj1j;tek dziecka. W obu wzgl§dach kodeks wloski w porownaniu do prawa francuskiego wprowadzH ZllaCZlle modyfikacye.
Co do wladzy nad osobl1, kodeks wloski zachowuje rodzicom
prawo il1dac, aby dziecko nie opuszczalo domu rodzicielskiego, a na
przypadek, j esli go samowolnie opusci, aby do niego byio zw1'ocone;
nadto aby dzieci niesforne osadzane byly alba Vi' instytutach wychowania albo w domu poprawy. Z drugiej jednak strollY stawia i 1'0dzicow pod kontroll1 wradzy, dozwala bowiem krewllym, na przypadek zlego obchodzenia si§ rodzicow z dziecmi, if1dae u wlasciwego
prezesa Sl1du, aby dzieci usnni§te zostaly z domn rodzicielskiego
(art. 221, 222, 223).
J ale dalece modyfikacya ta zgodnl1 jest z post§pem czaSH i stanem obyczajow, ai nazbyi jest widoczne. Bardzo tei wlasci wie kodeles wloski w miejsce zatrzymania dziecka w domu aresztu, podstawia zatrzymanie w instytucyar;h wychowania i w dOll1ach poprawy.
Co do wladzy nad maj~tkiell1 dziecka, kodeks Napoleona przyznaje ojcu prawa uiytkownika (usufruitier), kodeks wioski daje mu
tylko prawo prostego zarzl1du (semplice amministratione) za wyll1czeniem dobr pochodzl1cych ze spadku, z darowizny, lub nabytych
innYll1 darmym sposobem, nad ktoremi udziela ojcu, tak samo, jak
kodeks francuski, prawo uiytkowania. Lecz i tu znown wyjmuje
z pod uiytkowania do bra, ktore dziecko otrzymuj e tytulem darll1ym
Vi' celn obrania
sobie jakowego powolania lub dla poswi§cenia si§
jakowej sztuce, rzemiosiu lub nauce, i dobra, ktore mu si§ dostajl1
ie spadku lub darowizny wbrew woli ojca (art. 229).
Pochwalamy wogole i te modyfikacye; mowil1c 0 opiekach, b§dziemy mieli sposobnose raz jeszcze zwrocie na nie uwag§.
Rowniei post§powe widoki sklonily prawodawcow' wloskich,
Ii w materyi 0 dochodzeniu ojcostwa nie poszli za przepisami kodeksu Sal'dYllsldego, ale ograniczyli si§ na powtorzeniu rozporzl1dzen
francuskieh, jak wiadomo slusznie nieprzychylnych wszczynaniu procesow 0 ojcostwo, zwyczajnie w ostatecznYll1 wypadku w~tpliwych,
a zawsze podkopujl1cych pok6j domowy i okrywajl1eych rodziny sromot~.

Opieki w nowym kodeksie wloskim w og6lnosci tak samo uo1'gallizowane, jak w prawie francuskiem, jednak i w tej materyi nie
brakuje na wielu zmianach i wyksztalceniach. Poznamy je zaraz
bliiej.
W dawnych prawodawstwach wloskieh opieka byia urzl1dzona
na wz6r rZYll1s1d. W systemacie tym sl1dy niEl wywieraiy prawie
iadnego wplywu na opiek~; jedyny niemal wyjl1tek od tej reguly
tworzylo dawlle prawodawstwo weneckie, kt6re dozor cil1gly nad
opiek1j; skollcentrowalo w oddzielnej wladzy; zresztl1 w innych wloskich prawach gdzieniegdzie przy wainiejszych czynnosciach opiekunezych figuruje rodzaj rady familijnej. Naturalnym skutkiem tego stanu rzeczy byIo, ie urzl1dzenie opiek francuskie znalazlo ch§tne przyj§cie we Wloszech. Stl1d poszIo, ze i kodeks neapolitanski
i sardYllski, przyjmujl');c za zasad§ urzl1dzenia opiek systemat francuski, zachowaly nawet rady fall1ilijne,
Kodeks wloski nietylko to samo uczynil, ale poszedl jeszcze
o krok dalej i odroinil rady falnilijne w scisiem znaczeniu (consiglio di familia) od tak zwanej rady opiekunczeJ (consiglio di tutela).
Pierwsza urzl1dza si~ wtedy, gdy idzie 0 opiek~ nad dzieemi prawemi, maj1j;cemi wiadomych krewnych i zdolnych do sprawowania opieki; druga wtedy, gdy idzie 0 opiek§ nad dzieemi naturalnemi lub
umieszczonemi w dobroczynnych zakladach i niell1ajl1cemi krewnych
wiadomych (art. 261, 262).
Do skiadu rady familijnej powoluje si§ czterech radcow (consulenti). ~ prawa Sl1 radcami: naprz6d wst~pni plci m~zkiej, nast§pnie bracia, wreszcie stryjowie. Jesli osob tych niema albo nierna ieh dostatecznej liczby, powolujl1 si§ na radcow najbliisi krewni
lub powinowaci, a w razie jeieli i ich niema, wzywani zostajf!J dwaj
radey gll1inni i dwie inne osoby, wybrane przez prezydujl1cego w radzie. Procz radcow rada familijna sklada si§ z urz§dnika, ldory j1j;
zwoluje i w niej prezyduje, a ktorym jest miejscowy pretor, dalej
z opiekuna glownego i z opiekuna przydanego (protutore).
Rad§ opiekUllczl1 tworz~ cztery osoby, wezwane przez prezydujl1 ce go, a wybrane z pomi~dzy llajbliiszych przyjaciol ojca; jesli zas
chodzi 0 opiek§ nad osob1j;, kt6rej pochodzenie nie jest prawnie konstatowane, wtedy rad§ tworz~, jak wyiej, dwaj radcy gminni i dwie
iune osoby, wybrane przez pretora.
W naradach rady ma prawo brae udzial maloletni po SkOllc~eniu lat 16-tu wieku, lecz tylko z glosem doradczym (art. 251);
Inedy zas idzie o. wybor miejsea, w kt6rem ma bye pomieszczony
Pisma Romualda Hubego.
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maloletni, i 0 rodzaj instrukcyi, jaki rna mu bye udzielany, naleiy
go wezwae na rad§, gdy skonczyl jui lat 10 (art. 2~8).
.
Prezyduj:j,cy winien zwolywae rad§ tyle razy, . lIe to uwaza z~
potrzebne, albo jesli tego i:j,dajfj, opiekuni, lub ~waJ r~dcy, alb? ~ez
osoby maj:j,ce W tern interes. Procz tego Obowlfj,Zany H zwolac, Jesli tego domaga si§ prokurator (art. 257).
Najwainiejsza zmiana, jak:j, wprowadzil kodeks wlosk~ w p.ostanowieniach 0 opiece, polega na tern, ie dopuszcza otwarCIe opleki dopiero po srnierci ostatniego rodzica (art 241). Kodeks francuski po zejsciu jednego z rodzicow zmienia zaraz c.harakter .pozos:alego przy iyciu rodzica i przeistacz~ go w ~plekuna mel~tm~h
swych dzieci; przeci wnie kodeks wIoski zachowuJe. mu .pe~n:j, wl~dz§
rodzicielsk:j, i nie uwaia za potrzebne ustanowiem.e op:ek~. Zmla~a
ta poci:j,ga za sob:j, waine skutki praktyczne .. ~om~wa~ mem.a OPl~
ki, przeto nie ustariawia si§ tez rad~ famlh~na 1 ~le wybIer~ SIt;)
opiekun przydany, a pozostaly przy zyclU rodzlc d~lala sam 1 bez
wplywu kontroli postronnej, jedynie z .mo.cy slui1!;Ce~ mu w:l~dzy 1'0dzicielskiej. Zyskuj e na tern bezw~tplema znaczeme rodzicoW, ale
zmniejsza sit;) liczba gwarancyi, jakiemi ~ot:j,~ w ~rzypadk~ pOrdObnym otaczalo prawo nieletniego. Czas wYJaSl1l, 0 lIe kombmac} a ta
pokaze sit;) uiyteczn~, tymczasowo zwracamy tylko uwagt;) ~a tt;) okolicznose ie kodeks wloski nie bylby zapewnie zmiany teJ zaprowadzil, gd~by nie byl zarazern zreformowal n~ korzysc dzieci postanowiell 0 wladzy rodzicielskiej, jak to wyieJ wskazane .zostalo.. Poprzestajemy na tej jednej uwadze; rozbior blizszy teJ materYl wymagalby poswi§cenia mu osobnej p r a c y . .
.
J esli ostatni z rodzicow nie wyznaczy dZlecku maloletn:emu
opiekuna, wtedy kodeks powoluje na opiekuna dziad~. oj~owskIego,
a w razie, gdy go niema, dziada macierzystego. J esh merna. obu,
rada przyst~pie powinna do wyboru opiekuna. Kodeks fra.ncuskl ~o
woluje jeszcze z mocy prawa i dalszych wst§pn~ch: Zmlana, ktor:j,
tu zaprowadza kodeks wloski, godna uwzgl§dmema. Zwykle, s~m
wiek" zbyt podeszly dalszych wstt;)pnych nie doradza dopuszczac l.ch
bezwzglt;)dnie do opieki, a jeW posiadajl!; jeszcz: po:rzebr~e pl:ymlOty do sprawowania cz§sto nader trudnych ObOWl:j,zkow oplekunczych,
wolno jest radzie powolae ich na opiekunow.
.
Wybrany opiekun powinien stawie l~aucyt;), ch!ba :e od s:awIenia jej nwolniony b§dzie przez rad§. Oplekul1, kt~ry ·me . stawl kaucyi lub nie da hipotecznego zapewnienia na swolm man.tkn, albo
niema dostatecznego maj:j,tku dla udzielenia stosownego hlpotecznego zabezpieczenia, oddala sit;) od opieki (art. 292).
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Opiekun, za wyll!;czeniem wstt;)pnych, obowifj,zany jest co rok
przedstawiae radzie zdanie sprawy z zarz1j;du swego. Rada przed
przyst1j;pieniem do narady nad takowym, winna go zakomunikowae
jednemu z czlonkow swoich dla blizszego zbadania (art. 303).
Opiekun nie moze bye pokwitowany, dopok:j,d ostateczny rachunek, ktory przedstawia, nie zostanie przejrzany i zbadany przez
wychodz~cego z opieki wspolnie z opiekunem przydanym (art. 307).
Dla wzmocnienia dozoru nad opiekami, nowy kodeks wloski,
idl1c za przykladem kodeksu Parmy, przepisuje, ze w kazdym okrt;)gu powinien by( utrzymywany osobny rejestr opiek. W rejestrze
tym powinny bye zapisane w osobnych rubrykach: imit;), nazwisko,
wiek, zamieszkanie pupil a; imit;), nazwisko, zamieszkanie opiekuna
glownego i pl'zydanego, charakter w jakim opiekt;) sprawia, dzien
otwarcia opieki, dzien sporz~dzonego inwentarza, daty zgromadzen
rady familijl1ej i przedmiot ich narad, a nadto trese przedstawianych sprawozdan (art. 345, 346). Procz te"go co rok donosi sit;) wlasciwemu proknratorowi, co przedsit;)wzit;)tem zostalo w celu wykonania prawa (art. 349).
Rownie nader racyonaln:j, zmian§ zaprowadzili prawodawcy wloscy w materyi 0 kUl'ateli przez odroznienie illterdykcyi od uznania
niezdolnosci do dzialan prawnych (inabilitazione). Interdykcya wyrzeka si§ przeciw osobom niezdolnym do sprawowania wlasnych
intercsow z powodu slabosci urnyslu (infermita di mente). J eSli
slabose nie jest tak znaczna, aby upowazniala do wyrzeczenia interdykcyi, lub jesli idzie 0 zapobiezenie l1ierzl}dowi osoby marnotrawnej, zamiast interdykcyi zabrania sit;) osobom nalez1J;cym do tej kategoryi stawae w s:j,dzie, robie tranzakcye, pozyczae, przyjmowae kapitaly, kwitowae, alienowae i dawae hipotektl i wogole pl'zedsit;)brae
czynnosci przekraczaj:j,ce zakres prostej administracyi. Uznanym za
bezwlasnowolnych daje si§ opiekun, a uznanym za niezdolnych do
czynl10sci kurator (art. 324, 339). Nadto za niezdolnych do czynnosci prawnych z mocy samego prawa zaliczaj:j, si§ gluchoniemi
i niewidorni z nrodzenia, wyj1j;wszy jeSli s:j,d inaczej postanowi (art. 340).
Zaslugt;) stanowie bt;)dzie kodeksu wloskiego, iz pierwszy w materyi tej odwazyl sit;) wylamae z pod wszechwladnej teoryi prawa
rzymskiego.
To, co dot:j,d powiedzielisrny 0 ksi~dze pierwszej nowego kodeksn wloskiego, jest dostateczne dla wykazania tresci i wlasciwosci pomieszczonych w niej rozporz1j;dzen. W porownaniu do kodeksu francuskiego ksi§ga ta, jakkolwiek powillowactwo jej z zasadami glownemi kodeksu Napoleona widoczne, przedstawia przeciez tak znacz-
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nlj, liczb§ przeksztalcen, iz uwazae jlj, mozna nietylko za nowfj, rewizy§, ale raczej za zupelne przerobienie francuskiego materyalu, n~,
cechowane wsz§dzie dlj,zeniem do ulepszeIl i post§pu. Nierowme
mniej przeistoczen wykazujllJ dwie nast§pne ksi§gi.
Przechodzirny do ksi§gi drugiej.
W oddziale obejrnujllJcym w sobie rozporzlj,dzenia ogolne 0 wI asnosci zgrupowal kodeks wloski wszystkie postanowicnia, ktOre oznaczajllJ rozcillJglosc i natul'§ prawa wfasnosci, a ktore albo rozrzucone
w kodeksie Napoleona po innych cz§sciach, albo pomini§te. Do dyspozycyi pomini§tych nalezy rozporzllJdzenie art. 437, ze produkcye
umyslo we (produzioni dell'ingegno) sllJ wlasnoscilj, ich autorow podlug przepisow obj§tych w oddzielnych postanowieniach; ze nikt nie
moie bye zniewolony nietylko do ustlj,pienia swej wlasnosci, ale i do
udzielenia z niej uzyn;ania, wyjl1wszy w oznaczonych prawem przy~
padkach (art. 438); ze wlasciciel rna prawo wit1dykowal1i~ nale~tj,c~J
do niego rzeczy od kazdego, kto jlj, posiada lub zatrzymuJe, a Jeshby posiadacz, po nastlj,pionem slj,dowem wezwaniu 0 wydanie, przestal jlj, posiadae wlasnym czynem, ze w razie takim powinien jllJ
szukiwae wlasnym kosztem na rzecz wlasciciela, lub wynagrodzlc
.
j ej wartose.
W przepisach 0 przyb}"ciu dostrzegarny Zlman§ zaprowadzonlj,
w rozporzllJdzeniach art. 555 kodeksu francuskiego. Podlug brzmiel1ia jego, wlasciciel gruntu, na ktorym osoba trzecia z wlasnych materyalow cos wybudowala lub inntj, dopell1ila robot§, rna prawo zllJdae, aby zachowane zostalo, co bylo zrobionem, lecz winien wynagrodzic oso b<;l, ktora dokonala robotc;, przez zwrocenie jej wartosci
materyalow i ceny roboty, bez wzgl<;ldn na to 0 ile wartose gruntu
podniosla si§; natomiast kodekR wloski stanowi, ze w razie podobl1ym sluzy wlascicielowi gruntu prawo wynagrodzie tego, kto robot~
dokonal albo tak jak kodeks francuski wskazuje, albo ofiarowae mu
to co g~'unt zyskal na dokonanej robode. Zmian§ t<;l w zupel:nosci
pochwalamy, ochrania ona wi§cej prawa wlasciciela, a nawet zgodniejsz~ jest z interesem dokonywajfj,cego robot<;l. Podobnie uwazamy za zupelnie usprawiedliwiony przepis art. 452, ze jezeli Pl:ZY b~l
dowie zajmie si~ dobr~ wiarl1 cz§se gruntu sllJsiedniego, a stj,slad me
zaoponuje si§ temn, w razie takim, to, co wybudowane, i grunt
obcy, na ktorym wybudowane, mog~ bye przyznane na wlasnosc bu~
dujfj,cego, pod obowillJzkiem wynagrodzenia w dwojnasob za wartosc
zaj<;ltego gruntu i zwrotu zrz~dzonych szkod.
Postanowienia 0 uzytkowaniu wogole sfj, te same, co w kodeksie francuskim, z nieznacz!);cemi zmianami i dodatkami. Do wazniej-

szych zmian nalezllJ rozporz~dzenia art. 502, 503, 505. Kodeks f1'ancuski zo bowifj,zuj e \vlasciciela do reparacyi nadzwyczajnych. J esli
zas cos upadlo skutkiem starosci lub przypadku, nie jest obowillJzany reparowae ani wlasciciel ani uzytkownik. Natomiast kodeks wioski nie wId ada n& wlasciciela obovd!);zku dopelnienia reparacyi nadzwyczajnych, ale pozostawia dopelnienie ich wlasnej woli uiytkoWllika lub wlasciciela i przepisuje, ze, skoro zostanllJ dokonalle przez
uzytkownika, wowczas takowy rna prawo z!);dac od wiasciciela wynagrodzenia za dokonane roboty bez procelltu, i 0 tyle tylko, 0 ile
uzytecznosc ich w czasie llstania uzytkowania istnieje; jesli zas napra wy nadzwyczajne dokonane zostanl1 przez wlasciciela, uzytkownik wi11ien uiszczae przez caly czas uzywania procenty od dokonanych robot. Te same nadto przepisy zastosowane i do przypadku, gdy czas lnb przypadek z11iszczy Vi' cz§sci budowl§, od ktorej istnienia zawislo uzycie grnntu poddanego uzytkowaniu.
N aj wi§cej doelatkow dostrzegamy w przepisach 0 sluzebnosciach.
.Ylic;dzy innemi szczegolniej godne uwagi s~ te, ktore scifj,gajllJ si~ do
uzycia wod. Juz wyzej, wspominaj!);c 0 kodeksie sardYllskim w roku 1837, uczynilismy wzmiank§, iz pomiescil w so bie znaczl1tj, liczb§ rozporzl1dzen tego rodzajll. Kodeks sardynski wziqJ je z dawnych urzllJdzell krajll i z citj,glej praktyki. Uzytecznosc i trafnose
ich byla tak widocZllfj" iz nie pozostalo redaktorom kodeksu wloskiego, jak powtorzye je i gdzieniegdzie dopelnie. Wspomnimy 0 najwazniej szych.
iN oddziale 0 sluzebnosciach, 1Vynikajqcych z polozenia 111iejsca,
kodeks wloski dodaje, ze, jesli tamy lub inne przyrzllJdy, ktore na
gruncie jakowym wod<;l zatrzymlljl1, zostan~ zniszczone lub uszkodzone, albo jesli skutkiem zmiany zaszlej w biegu wody, okaztj, si§ potrzebne nowe tamy, a wlasciciel gruntu nie chce zreparowae uszkodzonych przyrzllJdow lub wystawie nowyeh, wlasciciele gruntow zagro- .
zonych spadkiem wod maj~ prawo wlasllym kosztem co wypada z1'obie po otrzymaniu na to zezwolenia wlasciwego sllJdu (art. 537). Toz
samo moze miee miejsce, gely idzie 0 usuni§cie zawalow w lozu
rzek, strurnieni lub kana16w i tym sposobem grunta s~siednie mogi:);
bye narazone na szkody (art. 538). W tych samych przypadkach
wlasciciele, ktorym zalezy na reparacyi tam i grobel lub na usuni§ciu zawalow, mogllJ bye zobowillJzani przylozye si§ do kosztow, ktore
za sob!); 110cil}gajfj, przedsi<;lwzillJe si<;l maj!);ce roboty.
W oddziale 0 pran;ie przejscia i 0 1Vodociqgach postanowiono,
ze kazdy wlasciciel, za stosownem wynagrodzeniem, obowitj,zany
jest dae przejscie przez swoje grullta na grunta s~siednie wodom
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sluzye majiEcym dla potrzeb zycia, rolnictwa lub przemysiu (art. 598,
603); ze zfj:dajl1cy przeprowadzenia wody nie moze jej prowadzie
przez kanal juz istniej1licy, chyba ze wlasciciel kanalu na to zezwoli
(art. 599); ze zl1dajl1cy przeprowadzenia wody powinien udowodnie,
iz grunt, przez ktory zamierza poprowadzie kanal, przedstawia potrzebne do tego warunki i ze w kierunku, jaki oznacza, najmniej
przyczyni szkody (art. 602). Te same zasady stosuje kodeks wIoski i do przypadkow osuszenia gruntow (art. 606).
We Francyi od dawna nznanl1 zostala potrzeba dopelnienia
w tym kierunkn kodeksu. W 1'. 1835 przedstawH w tym wzgll;)dzie
w Izbie Deputowanych dzis zmarly profesor uniwersytetu w Strasburgu Ranter ciekawy i nanczajl1cy raport 0 biegu wod niesplawnych 1). Takze przy niedawnych dyskusyach w Radzie Stann projektu kodeksu wiejskiego,kwestye odnoszq,ce sil;) do tego przedmiotu byly poddalte nowemu gruntownemu rozbiorowi. J ednak jakkolwiek wszyscy uznajq, potrzebl;) i uzytecznosc podobnych rozporz1lidzen,
przeciez stoi zawsze na zawadzie obawa, aby skutkiem takowych
przepisow nie wstrzq,snq,e principinm nietykalnosci wlasnosci i tym
sposobem w epoce sklonnej do marzen socyalistycznych i komnnistycznych nie podniecae falszywych dq,znosci.
Na kOiicn ksil;)gi drugiej pomieszczone, jak wyzej wspomniano,
dwa 110we tytnly 0 lVsp6hvlasnosci i 0 posiadaniu.
Z pomil;)dzy rozporzq,dzell 0 wspolwlasnosci zaslugujq, na uwagl;) przepisy, ze to, co wil;)kszose wspolwlascicieli postanowi, obowi1lizuje mlliejszose (art. 678); ze kazdy ze wsp61wlascicieli moze zlj;dae
podzialu, wyjq,wszy gdyby skutkiell1 onego przedmiot stawal sil;) niezdatnym do uzytku, do ktorego jest przeznaczony (art. 683); ze
wierzyciele mogq, zal1iesc opoZYCYl;) przeciw podzialowi dokol1ywajlj;cemu si\;j bez ich wiedzy (art. 680); ze w przypadku istnienia wspolnego pastwiska, chcq,cy sil;) oddzielie powinien na rok wprzody zawiadomie 0 tern wspolposiadaczy pastwiska i ze trybunal reguluje oddzielenie (art. 682).
Tytul 0 posiadaniu uformowany zostal cZ\;jscilj; z rozporzq,dzen
zawartych w kodeksie Napoleona w ksil;)dze III i tytule 0 przedawnieniu, cZ(;jscil1 z nowo dodanych przepisow. Rozporzlj;dzenia, wzil;)te z kodeksu francuskiego, a zastosowane tam wyll1cznie do teoryi
przedawnienia, jak naturalnie, w kodeksie wloskim przybraly forml;)
ogolniejszlj;. Przepisy do dane wskazujq" jakie prawa slnzq, posiada-

czowi: 1) przeciw tym, ktorzy go niepokojq, w posiadaniu; 2) przeciw tym, kt6rzy go nieprawnie wyzuwaj1li z posiadania; 2) przeciw tYll1,
ktorzy przedsiebiorq, roboty, zagrazajq,ce szkodl1 posiadaniu (operis
no vi nuntiatio). Procz tego kodeks wloski oznacza dokladniej, niz
kodeks Napoleona, skutki przywiq,zane do posiadania dobrej i zlej
wiary.
Sposob incydentalny, w jaki prawo francuskie traktuje 0 posiadaniu, nie dozwolil wystawie waznej tej nauki w sposobie pelnym
i jasnym. Pochwalamy w zupelnosci prawodawcow wloskich, iz zjednoczyli w jednem miejscu glowne przepisy 0 posiadaniu, jako tworZq,ce oddzielny przedll1iot; przyczem oddae im nalezy sprawiedliwose, iz w rozwinil;)ciu calej ll1ateryi ustrzegli si\;j nieuiytecznych abstrakcyi, w ktore przedmiot ten obfituje, a ktorych przyklad mil;)dzy
innemi przedstawia nam nowy kodeks saski.
Pozostaje do rozwazenia ksil;)ga trzecia.
Tn spotykamy sil;) najprzod z mater)'q, 0 sukcesyach rozdzielonq, na trzy dzialy: w pierwszym mowa 0 sukcesyach z prawa, w drugim 0 spadkach testamentowych, w trzecim podane przepisy wspolne, odnoszq,ce sil;) do obu rodzajow sukcesyi. Uklad zupelnie logiczny i odpowiadajq,cy naturze przedmiotu.
W ogole porzl1dek brania spadku z prawa taki sam, j aki przepisany w kodeksie Napoleona, wyjlj;wszy, jesli do spadlm przychodzq, rodzice i rodzenstwo. W razie tym podlng prawa francnskiego rOdZel1stwo bierze polow(;j rnajq,tku, jesli oboje rodzice zyjlj;,
a trzy czwarte, jesli jedno tylko pozostalo przy zyciu. Podlug kodeksu wloskiego w obu przypadkach spadek dzieli si(;j na glowy,
z zastrzezeniem, ze rodzice powinni zawsze otrzymae jednq, trzecilj;
spadku, jako legityml;) (art. 740, 807). Dalsza roznica na tem polega, ze podlug rozporzlj;dze11 wloskich przywolujq, sil;) do spadku beztestamentowego krewni tylko do dziesi!j;tego stopnia wlq,cznie.
Testamenty rozdzielajq, prawodawcy wloscy na wIasnol'l;)czne
(olografi) i sporzq,dzone przed notaryuszem; te znowu dzielq, na testamenty publiczne i sekretne. Do waznosci testamentu sekretnego
potrzeba nie wi(;jcej jak czterech swiadkow (art. 777). Rownie dla
lladania wazllosci testamentowC sporzq,dzal1emu przez osobl;), ktora
ull1ie czytae, ale nie umie pisac, niepotrzeba powolywae jeszcze j ednego swiadka (art. 784); zll1iana, jak nam sil;) zdaje, zupelnie wlasciwa!
Sporzlj;dzae testamenty ll10glj; osoby majq,ce nie mniej, jak lat
18, to jest w wieku, w ktorym mog~ bye emancypowane (art. 763).

1) Raport ten znajdujemy wydrukowany w pismie peryodycznem, kt6re wydawal Mittermejer: Kritische ZeitschriJt. XI. ~9.
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Rozporzi~dzac mozna przez testament calym maj~tkiem za wyhj,czeniem legitymy, ktora si§ nalez}' dzieciom i wst§pnym. Legityma na rzecz dzieci, bez wzgl§du, jaka ich jest liczba, wynosi polow§ maj~tku, a na rzeez wst§pnych jecln!1: trzeci~ (art. 805, 807).
Wydzieclziczell nie clopuszcza kodeks wIoski tak samo, jak i francuski.
Dyspozycye testamento we rozdziela kocleks wloski sposobem
wi§cej praktycznym i prostszym na clwa gatunki, to jest na ustanowienie dzieclzica i na legaty. Francuski wyklacl przedmiotn wyplyn~1 z poj§c clawnego prawa zwyczajowego, w dnclm ktorego dzieclzica tworzyla tylko wola prawa, a nie wola illdywiclualna.
W przepisach 0 dyspozycyach testamentowych znajclujemy znaczn~ liczb§ clodatkow.
Przeszly one do nowego kodeksu' ponaj wi§kszej cz§sei z kodeksu sardynskiego. I tak, uwaza kodeks wloski za
niewazne tak zwan~ dyspozycy§ za dusz§ (pro l'anima), bez blizszego oznaczenia na czyj~ korzysc ma przypadac(art. 832) 1); dyspozycy§ na rzecz osoby, ktoq ma oznaczyc trzeci (art. 834); clyspozycy§ na rzecz osoby dostateczllie nieoznaczonej (art. 830); dyspozycy§, przez ktor~ pozostawia si§ na wol§ trzeeiego oznaczyc
wielkosc legatll (art. 835); wreszcie dyspozycy§ pod warunkiem wynagrodzenia stosownego dzieclzicow lub legataryusz6w (art. 852).
Co do substytucyi, kocleks wJ:oski stawia si§ bez wzgl§dnie na
tem samem stanowisku, co kodek" N apoleona, dodaje tylko kilka postanowiel'l rozwijajlj,cych przepisy art. 898 kodeksu francuskiego
i wyrzeka, ze chociaz substytucye fideikomisarne poczytuje za niewazne, powolnje jeclnak do spadku osoby w substytllcyach tych wymienione w pierwszem miejscn (art. 901). Natomiast wyl~cza z pod
zakazu dyspozycye, moclj, ktorych przeznacza si§ wskazany dochod
na wield lub n11, czas .oznaczony, w l1agrod§ za zaslugi pewnego 1'0dzaju lub na wsparcie, na rzecz osob nalez!1:cych clo pewnych kategoryi lub do oznaczonych familii (art. 902).
Po spadkach traktuje kodeks wioski 0 darowiznach mi§dzy
zYHcemi. Godne tu uwagi, ze clarowizna z powoclu naroclzenia sit
dziecka czyni~cemu darowizn§ nie zrywa si§ ipso Jnre, ale tylko na
z~danie, zaniesione w cilj,gu najdalej lat pi§ciu po narodzeniu ostatniego dziecka (art. 1090); nast§pnie, ze OdWOfallie darowizny nie
nad wyr§za pm w osob trzecich nabytych na nieruehomosciach darowanych, przed wniesieniem z~dania 0 odwolal1ie (art. 1088); wresz-

Cie, ze z pod przep180w 0 odwolaniu darowizll z powodu przybycia
dziecka wyl~czaj~ si§ darowizny remnnato1'yjne i darowizny uczynione na korzysc oznaezonego malZenstwa. Na przypadek uczYllienia
takich darowizn, dzieci daruj~cego mog~ tylko z~dac zmniejszenia
darowizny clo ilosci rozporzl}dzalnej (art. 1087).
Przepisy 0 zobowi~zaniach w ogolnosci, co do osnowy, te same co w kodeksie N apoleona. Zachowa1 je prawie doslownie z ma1emi zmianal1li i doclatkami kodeks sardyuski. To sal1lO znow uczynil nowy kodeks wloski. Fakt ten uwazac mozemy za dow6d traf110sci ieh i doklacll1ego obrobienia tej tak waznej cz§sci prawa cywilnego w kodeksie francuskim.
N ajwitcej 1'ozni si§ w nowym kodeksie wJ:oskim porz~clek ukJ:aclu. Zdaje nam si<;), ze jest prostszy i jasniejszy, niz w kodeksie
francuskim, chociaz i on jeszcze moglby uledz pewnym modyfikacyom; jest zas nast§puj~cy:
Tytul IV. 0 zobowi~zaniaeh i kontraktach w ogolnosci.
Dzial I. 0 zrodJ:ach zobowi~zal1.
Poddzial: I. 0 kOl1traktach.
§ l. Rozporz~clzenia wst§pne.
§ 2. Warunki wainosci kontraktow.
1) 0 zdolnosci osob, zawierajl);cyeh kontrakt.
2) 0 zezwoleniu.
3) 0 przeclmiocie.
4) 0 przyczynie.
§ 3. o skutkaeh kontraktow.
§ 4. o tlomaczeniu kontraktow.
Poddzial: II. 0 jako-kontraktaeh.
Poddzial: III. 0 wyst§pkach i jako-wysttpkaeh.
Dzial II. 0 rodzajach zobowi~zan.
Poddzial: 1. 0 zobowi!1:zaniach warunkowych.
"
II. 0 zobowi~zaniach z terminem.
'1
III. 0 zobowi~zaniach z 1l10znosci~ wyborn.
"
IV. 0 zobowi~zalliach solidal'llych.
"
V. 0 zobowil);zalliach podzielnych i niepodziell1ych.
'1
VI. 0 zobowi~zalliach z zastrzezeniel1l kary.
DziaI III. 0 skutkach zobowi!1:zan.
Dzial IV. 0 ustaniu zobowi~zan.
Dzial V. 0 dowodach zobowi~zan.
Mi§dzy przepisami cloclanemi, goclne uwagi rozporzl);dzenie art.
1121, 11l0C~ ktorego domniemywa si§, iz kontrakt mial przyczyn§,
chyba, ze udowoclnione zostanie, ze zawarty byl bez przyezyny; da-

') 0 dyspozycyaeh tego rodzaju nalezalo wspomnie6 z powodu, ze bardzo
eZf(sto byly robione we 'Vloszech. a skutkiem ieh bylo, ze podobnc legaty przecho·
dziJ:y w zawiadywanie koseiola.
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lej przepis art. 1278, ze dluznik, ktory prZYJmle podstawienie, nie
moze przeciw nowemu wierzycielowi wyst~pie z ekscepcyami, ktore
mu sIuzyly przeciw wierzycielowi pierwiastkowemu, nie trac~c wszakze skargi przeciw niemu.
Podobnie w wykladzie rozporz~dzen, dotyczilicych szczegolnych
zobowi~znn, za wylfl,czeniem kontraktu malzeuskiego, napotyka si§
mala tylko liczba przepisow nieznanych kodeksowi francuskiemu.
Wystawmy pokrotce najwazniejsze.
Zwraca tu najprzod na siebie uwag§ kontrakt 0 najmie gruntow, pod warunkiem dzielenia si© p1udami z wrascicielem (baux
a ferme). Gatunek ten najmu nosi w kodeksie wloskim trzy nazwy
jednoznaczilice: mezzadria, masseria i colonia. Nie moze bye
zadaniem naszem w tern miejscu objasniac pocz~tek historyczny tych
stosunkow, powiemy tylko, iz najmy obj©te temi nazwiskami si©gajili
najdawniejszych czasow prawodawstwa wloskiego. Zawi~zki ich odnosz~ si~ do czasow rzymskich, a w powszechnem uzyciu s~ juz pod
pallowalliem Longobardow. W szystkie statuty sredllio-wieczne w1oskie s~ niemi nape1nione, a obecllie po przejsciu rozlicznych reform
i po zlaniu si© w jedell rodzaj najmu tworz~ prawie wy1~czny stosUllek mi§dzy wlascicielami grunt6w a osobami, ktore cz©sci ich bior~ w najem. KOlltrakt ten jedllak w dyspozycyach swoich drugorz©dnych rozmaicie w roznych stronach bywa modyfikowany. Wynikn©lo st~d, ze kodeks wloski uwazal za stosowne wart. 1654 wyrzec, ze,co w najmach tego rodzaju nie jest przez prawo uregulowane lub przez umowy urz~dzone, to wszystko ma bye oceniane
j decydowane na zasadzie zwyczajow ll1iejscowych.
Na przypadek
wszakze gdyby i zwyczaje nic nie wyrzekaly, sam prawodawca wzifl,l
na siebie obowifl,zek dodae do rozporz~dzell ogolnych obj©tych wart.
1647 - 1653 niekt6re przepisy specyalne, a mi©dzy innemi przepis,
ze nasiona na zasiew dostarczaj~ wspolnie wlasciciel i dzierzawca
(art. 1(50); ze wydatki na potrzeby zwyczajne uprawy ponosi sam
dzierzawca (art. 1(57); ze dzierzawca nie moze zaczfj,e zbioru bez
zawiadomienia wlascideia (art. 1(60). Dose na tern, bo wszystkie
te przepisy majfl, wyl~cznie znaczenie miejscowe i uwazane z ogolnego stanowiska eu1'opejskiego stojlj, na drugim plallie.
Ciekawe sili dalej postanowienia 0 rentach.
Za 1'ent© uwaza kodeks wloski roczn~ plat©, do ktorej si© ktos
zobowi~zuje, nietylko przez ust~pienie mu pewnego kapitalu, co kodeks francuski wyl~cznie nazywa rent!Ji, ale i przez cedowanie mu
jakiej niernchomosci (art. 1778 kod. wlos. i art. 1909 kod. franc.).

Renta, ustanowiona w miejsce szacunku za sprzedaz nieruchomosci, lub jako warunek cesyi nieruchomosci tytulem obci~iaj~cym
lub darmym, zowie si§ rentili gruntowlj, (renta fondiaria) (art. 1780).
W obu przypadkach ustilipienie nieruchomosci przenosi na cesyonaryusza zupeln~ wlasnose, i, jesli jest uczyniona tytulem obcilj,zaj!Jicym, ulega przepisom 0 sprzedazy, jeW zas zrobiona jest tytulem
darmym, stoi pod przepisami 0 darowiznach (art. 1781).
Rent© ustanowionfj, z kapitalu nazywa kodeks wloski rent~ p1'ost~, i stano wi, ze winlla bye hipotecznie ubezpieczona; jesli zas to
nie zostanie uczynionem, zwrot kapitalu moze bye w kazdYll1 czasie
wymagany (art. 1782).
Oba gatunki rent na zfl,danie zobowi~zanego do ich uiszczania
s~ splacalne; pomimo tego zastrzedz mozna, ze renta ma bye placona dozywotnio lub p1'zez pewien czas oznaczony. W drugim przypadku termin do splaty w rentach gruntowych nie moze przenosie
lat 30, a w rentach prostych lat 10 (art. 1783). Dozwala nadto kodeks wloski postanowie, ze nie mozna z~dae rozwi~zania kontraktu
bez zawiadomiellia wprzody wierzyciela lub przed uplywem oznaczonego przeci~gu czasu po nastl1pionem zawiadomieniu (art. 1783).
Do przypadkow, w ktorych poding kodeksu Napoleona (art.
1912) dluznik renty moze bye zniewolony do splaty, kodeks wIoski dodaje dwa inne, to jest jezeli w miejsce przyrzeczonego bezpieczeIlstwa nie przedstawia inn ego dostatecznego ubezpieczenia,lub
jesli grunt, na ktorym ustanow:ona lub ubezpieczona renta, zostaje
podzielony na wi©cej, jak 3-ch, posiadaczy (art. 1785).
W pozyczkach 11a procent redaktorowie, dogadzaj~c powszechnemu zyczeniu nieograniczania swobody umow, choe ustanowili stop© procentu legalnego, dozwolili jednak umawiae si© 0 wyzszy p1'ocent. Wi©kszose ustanowionej przez ministra sprawiedliwosci komisyi do ostatecznego przejrzenia projektu kodeksu byl:a nawet zdania,
ze zasada ta powinna bye uswi©con~ bez zadnego ograniczenia. Zgodzil si~ na to minister, uwazal wszakze, ze przyjmuj~c zasad© swobody nieograniczonej zobowi~zall nalezy obmyslee srodki ktoreby,
jesli nie wprost, to przynajmniej ubocznie, powstrzymywaly chciwose
bezwstydn~ wierzycieli, umiej~cych korzystae z trudnego polozenia
lub lekkomyslnosci osob potrzebujfl,cych kapitalow. W tYll1 celu postanowiono, ze procent umowny wyzszy nad stop© procentow~ legaln~ wtedy tylko moze bye s!Jidownie poszukiwany, jezeli zostanie zastrzezony przez akt zrobiony na pismie (art. 1831), i ze dluznik po
uplywie 5-ciu lat moze zwrocie pozyczony kapital przynosz~cy wyzszy pro cent, bez wzgl©du na umow© przeciwn~ (art. 1832).
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W kOllCU dodajmy jeszcze slow kilka 0 emfiteuzie, ktorej kodeks wloski poswi§ca oddzielny tytul w ksi§dze III. Zachowuj~c jilJ
prawodawcy wloscy, jako stosunek z dawien dawna w kraju istniej~cy, uwaiali za stosowne zachowanie jej zharmonizowac z ogolnym
duchem kodeksu, uswi§caj~cym zasad§ swobody wlasnosd. Aby d~
inosci tej zadosyc uczynic wyrzeczono, ie emfiteuta w kaidym czasie
moie splacic emfiteuz§; ie pl'zy i!j;daniu odnowienia emfiteuzy nie
sklada si§ specyalnej oplaty i ie zabl'onione s!j; subenfiteuzy (art,
1564, 1562, 1563). Z drugiej strony pozwo10no takie udzielaj~cemu
enfiteuz§ ii}dac ustania emfiteuzy (dewolucyi emfiteuzy) skoro emfiteuta przez dwa lata nie placi kanonn 1) lub pogorsza grunt alba nie
stara si§ 0 jego ulepszenie (art. 15(5).
S!j;dzimy, ii, podajij,c te szczeg61y, wywiij,zalismy si§ w zupeInosci z przyj§tego obowiij,zku. Chodzilo nam 0 to, aby pokazac, w jakim stosunku stoi nowy kodeks wloski do dawnych instytucyi kraju
i do praw, ktore istnialy w rOinych cz§sciach Wloch w chwili poIij,czenia si§ w nowe krolestwo; aby dae poznac materyaly, z ktorych wytworzony zostal, i ab}! ukazac na zloione w nim mvsli
"
, kto1'e z ogolnego stanowiska europejskiego mogij, zaslniyc na uwag§
i uiyc si§ dadzij" jesli nie za przyklad do bezposredniego nasladowania, to przynajmniej za pobudk§ do rozwaiania i nauki.
Przy bliiszem ocellieniu tego, co uczynionem zostalo, skionni
jestesmy wyrzec, ii prawodawcy wloscy godni8 odpowiedzieli zadaniu swemu. Osi!j;gn§li zdaniem naszem w zupelnosd cel g16wny nnifikacyi prawodawstwa cywilnego wloskiego w spos6b godny i szlachetny, nie przez zwracanie go, jak to chciala uczynic reakcya, do
stanowiska sredniowiecznego, ale przez postawienie go na szczycie dobrze zrozumianych post§powych poj§c.
Czemie bowiem byro prawodawstwo sredniowieczne cywilne, nietylko wloskie, ale wogole europejskie? Niemowl§ctwo jego polegalo
gl6wnie na tem, ie utworzenie familii staio pod sciesnieniami praw
kanoniczllych; ie wladza rodzicielska pojmowana byia w znaczeniu
rzymskiem; ie kobiety stary pod ograniczeniami praw zwyczajowych,
odmawiaj!j;cych im samoistosci prawnej; ie opieki poddane byly zwykle bezowocnej kontroli wiadz; ie spadki obracane byly na korzysc
uprzywilejowanych; ie wlasnosc skr§powanij, byla lennemi poj§ciami
i instytucyami; ie umowy nie otwieraly pola do swobodllych z kaidym dlliem w nowych postaciach rozwijajij,cych si§ tranzakcyi; ie
') Fodiug dawnych praw statutowych, opartych w tym wzgl~dzie na prawie
rzymskiem, potrzcba bylo najmniej przez lat trzy nie oplaca6 kanonu.
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zreszt~ za osob§ prawllij, poczytywal si§ tylko mieszkaniec uprzywilejowany pewnej miejscowosci.
Wielkie znaczenie historyczne kodeksu francuskiego to wlasnie
stanowi, ie wyswobodzil stosunki cywilne z pod postronl1ych ograniczen, ie emancypowal famili§ i wlasnosc, ie stworzyl pojl;;cie stann cywilnego osob, a j eSli w rozwini§ciu i zastosowaniu nowych idei
tn i owdzie zatrzymal si§, przypisac to naleiy okolicznosciom czasu,
a w cZi2sci naturz6 kazdego rozwainego post§pu.
Po uplywie wi§cej jak pol wieku, po wyrobieniu rzuconych nasion, moina byro na drodze tej sznkac dojrzalszych kombinacyi:
uczynili to wlasnie prawodawcy wroscy.

IV IVarszawie, dnia 7 luiego 1866 roku.

III.

Prace dotycz&Ce Sfowianslczyzny.

o staroZytnych zbiorach praw czeskich 1).
11-:29 r.

Historya IJraw narodu czeskiego doti1d prawie nieznana, Uwagi ogolne podane przez Voigta 2) zaledwie oznaczyly wazniejsze zarysy prawodawstwa. Zgodzono si(;j na to, iz prawa narodowe czeskie wkrotce ulegly wplywowi niemieckich postanowieil. Blizkie zwii1zki i stosunki polityczne Czech z panstwem niel11ieckiem, wsp61nosc
panujq,cych, mireszcie przejscie Czech pod panowanie niel11ieckie
wnioslwwi temu zjednaly zupell1q, pewnosc. ,Oslabiony duch narodowosci, zwrocenie ul11yslow z drogi poszukiwalj historycznych przysi~ wkrotce do utwierdzenia mniemauia, jakoby narod czeski
nie l11ial wcale samoistl1ych, wlasciwych z wyobraz611 slowiailskich
wywiedzionych poj~c prawnych. Zuano tylko jeden zbior praw narodowych czeskich krola Wladyslawa B), lecz i ten dla utraconej powagi slj,dowej malo na siebie zwracal uwagi. Do tego przydac nalezy, iz powaga prawa saskiego i magdeburskiego l'ownie wczesllie
ustalila si~ w Czechach, jak w Polsce. Nli~dzy innemi zachowane
dotq,d starodawne prawo miasta Pragi sklada si~ po naj wi~kszej cz~
sci z przepisow praw ziemskich saskich i miejskich magdeburskich.
To samo powiedziec mozna 0 prawach lennych (prawa manska)
w Czechach llrzyj~tych, Sq, to prawa po wi~kszej cz~sci niernieckie.
Nlianowicie za wplywern Karola IV upowszechnilo si~ prawo szwab') Themis Polska, Y. 1-15. 1829.
2) Ueber den Geist del' bohmischen Gesetze, 1789.
3) Wydany zostal: r. 1500. Opisal zhi6r ten i uzytkowal: z niego Rakowiecki
PraiVda Ruska T. 1. 236.
Pisma Romualda Hubego.
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skie lenne. Nic dziwnego zatem, ze sil) w Czechach cz§sto spotkac
mozna z H6maczeniami praw lliemieckich.
IN tem polozeniu byly rzeczy az do dni naszych. Obudzona
W ostatnich latach chl)c poswi§cania si§ narodowemu j§zykowi powodowala, iz sluz§tnie zajl)to si§ wyszukiwaniem i pilnem roztrz~
saniem czesto na p6l juz zniszonych manuskrypt6w. Szczegolniej
postawiOllY na czele biblioteld mnzeum czeskiego lV~daJ,V. Hanka
maz zalecony rown~ naul,!:!:, jak nieograniczon!:lJ nprzeJmoswb caly
oddychajlj,cy" pamilj,tkami krajowemi, szczs~liwlj, w stanie tyu: zrz!:!:~zi
zmiane. W poszukiwaniach swych naulwwych wpadl na meocemo-'
ne sk~rby pradziadowskich ustaw, powziq,l zaraz zamiar i~e .byc moze naj dokladniejsze sporzBd dzi6 ich wydanie. W. c~asie. krotkl~go .pobytu mojego w roku zeszlym w Pradze, udz16hl mI. ch§tllle :lJlku
blizszych wiadomosci, dotycz~cych przedsi§wzi§tej i JUz pr~,wle d.o
druku przygotowal1ej pracy, pozwolil l1awet niektore POCZYlllC Wyplsy. Ani wfj;tpie mog§, iz podaj~c 0 pracy Hanki wiadomose, wzgl§dnie wysluchanym b§d§ przez l11ilosnikow nauki starodawnych praw
v

slowial'lskich.
Calv zbi6r praw kt6ry wydac zamierza Hanka, uosie b§dzie
tytul prdva ze114-e cz;ske (prawa ziemi czeskiej) sklada6 si§ b§dzie
z nastepujfl,cych cz§sci:
Na czele umieszczony b§dzie tekst najdawn.iejszych pra;:
ziemskich czeskich. Tekst ten zowie si§ Rozenberskl dlatego, lZ
wynaleziol1Y zostal n pana z Rozenberga. Ukladacz tekstu tego jest.
n;ewiadom~. J §zyk tylko dowodzi, iz przewyzsza starozytnoscifl,
wszelkie dotad znane pomniki prawoclawcze czeskie; pocllug wszelkiego podobi"enstwa do prawdy si§ga wieku XIII, jest wi§c ;vs p 61czesny prawom saskim. Caly zbior sklada si§ z 281 paragrafow.
2) Drugie miejsce zajmowac b§dzie komentarz do tego tekstu,
urozony przez Andrzeja z Dube najwyzszego s!;)dziego Kr61estwa Czeskiego za panowania Karola i Waclawa IV. Z dJ'Plom~t6:v .pokazuje sil), iz zyl jeszcze 'W roku 1251. Komentarz ten me ](lz18 porZfl,dkiem paragraf6w dawnego owego prawa, jednak jest zupelny.
Przeznaczony
pierwiastkowo za dzielo naukowe dla Waclawa.
3) Trzecie miej sce przcznaczone jest dla procesu, ktore~o tytul: df.d zemskeho pdwa. Kto ukladal i kiedy to post§powame sq,dowe, jest rzeczfl, niepewnfl,. Tyle wszakze daje si§ powiedziec, iz
tworem jest wieku ta,kze XIII. Jest zbioru tego rownie staTozytne
tl6maczGnie lacillskie, poczynaj~ce si§ od slow: seqttitlfY processus in

1)

ydiomate latino, de

jratris vel alteriv[s persone aillicormn.

Sklada si§ ze 100 paragrafow.

4) Z tem polfl,czona b§dzie: polwra 1vrazedlnika.
5) Ostatnie wreszcie miejsce zachowane dla praw miejskich,
obejrnujfl,cych w sobie postanowienia, wilkirze radnych miasta Pragi.
1'\ajdawniejszy Iok znajdujlj,cy si§ w zbiol'ze tym jest 1'. 1314, najwczesniejszy 1'. 1378. Ukladali zbior ten: Andrzej
Hensel
il1.athis V01t Eger, Heinrich VOlt Kadan i Ula (Udalrik) Pleyer.
Do edycyi tej uzytemi zostan~ przez Hank~ nast§pnjfl,ce najwazniejsze rnal1uskrypty:

a) R§kopis

1V

lennich dskclc11 to jest na ratuszu malej strony

miasta PragL W nim znajcluj~
b) R§kopism radnod0111ski
sie tym znajduj~ si© opr6cz nr.
manska z niernieckiego, statuta

sill

lll'.

1 i 2 po lacinie.

starelto mesta prazkelw. IV r§kopi1 i 3 po czeslm i po lacinie, prlwa
civilia Iglaviensia, jura 1I10ntium
et 1I10ntanor2t1JZ 1), privilegia et jlwa civium de B1'1t11.na, prmva miasta Pragi jednak nigdy nie uzywane, cursus civiliu111 sententiantm,
p1/a11Ja miejskie praskie i pl/a11Ja lVimtic nadane przez Karola.
c) Cztery l'l)kopisy muzeum czeskiego. Rl)kopisy te obejmuj1):
oprocz poprzednio wyliczonych, jeszcze nast~)lme cZl)sci: pravo Sobiesla11Jska 0 urzni§ciu nosa na Niemcow, steski? zemske pravo, to
jest prawo slfl,skie, pravo magdebtwskie i cesarskie czyli saskie po
czesku, statut nieprzyj§ty Karola IV zwany majestas Carolina, drd
ceske koruny, prawo polityczne nadal1e przez Karola, nalewve czyli
befunde to jest konkluza za kr6la Zygmnta, Wladyslawa, Jerzego
i Wladyslawa.

d) PillC r§kopisow biblioteld uniwersytetu.
e) R§kopis Wyszogrodzki znajdujlj,cy si~ w kapitule.
f) Dwa r§kopisy ksi§cia Lobkowicza, w ktorych zawarte nadto
pravo 0 mi11ci to j est de moneta J erzego kr61a.
g) Dwa fllkopisy ksil)cia Furstel1berga, dwa kawalera N eyberga,
Brozowskiego s§dziego apelacyjnego, j eden hrabiego Wrbny.
h) R§kopis A11lbraski, teraz znajdujq,cy si§ w bibliotece nadwornej wiedenskiej.
Aby przyklaclem stwierdzic, jak waznem b~dzie wydanie tych
staroiytnych zabytkow prawodawstwa czeskiego, przytoczl) wyjq,tek
Z fozdziaht pierwszego de capite, powyzej pod 111'. 3 wspomnianego
Yzqdu ziemskiego. Rozdzial ten jest nader interesujq,cy z powodu
tresci, ktorEb przedstawia. Jest w nim mowa 0 pojedynku na mie-

1)

Te prawa wyclal Dobners;-A! onU11te1tia Bohemiae T. IY. p. 205 sq.

292
293
cze i Idje, wlasnie zatem 0 takim przedmiocie, ktory dot~d 1'1' historyi prawodawstw slowianskich nie jest wyjasniony.
Zdaniem jest Lelewela, iz pojedynki, jako i inne ordalia, byly
tylko chwilowem zjawiskiem na ziemi naszej, zjawiskiem z Niemiec
,~'©drownem 1). Zebral Lelewel pomniki, 1'1' ktorych jest wzmianka
uczyniona 0 pojedynkach i zupelny dowod, iz takowe 1'1' s~downictwie
naszem uzywane byty. Jest nadanie jure haereditario Boleslawa
Wstydliwego Klemensowi z Ruszczy z r. 1252 na s~dzenie spraw
ad duelZu111. baculorum et gladiorum. Dalej nadanie ks. Opolskiego Wladyslawa z 1'. 1258, gdzie jest powiedziane: Iude::r: habeat clypeZil11 et bacullJ[,lU, ferrum et aqZiam, $d non sit necesse castrttl11 adire CIJ[,111 SlWS homines e::r:ptwgando. Takiez jest nadanie Przemyslawa Wielkopolskiego ksi\?cia z 1'. 1284. S~ wi©c dowody, iz pojedynki na kije i miecze istnialy na Sl~sku i w Polsce w w. XIII. W innych Slowiaflszczyzny stronach, mianowicie na Rusi, podobnie orda2
Ii'a i pojedynki s~ znane. Prawda Ruska 1'1' ukladzie z XIII w. )
wart. 10 wspomina 0 zelazie i wodzie, jako srodkach prowadzema
dowodu, nie mowi atoli nic 0 pojedynku. Natomiast atoli traktat
Mscislawa Dawidowicza ksi©cia Smoleflskiego z Ryg~ w r. 1228 zawarty 1'1' art. 11, gdzie mi©dzy illnemi stoi napisane: "a jezeli latynscy goscie bij ~ si© mi§dzy so bfJ: w ruskiej ziemL alba mieczem albo
drzewem, ksi~ze nie rna ich rozs~dzac; takze jezeli ruscy goscie bij~ si© w Rydze Iub na gockim bl'zegu, latynie w to mieszac si© nie
powinni 3)." Rakowieckiego jest zdanie, iz obyczaje te przeszly do
Rusi z Germanii, takiez zdaje si© bye zdanie Eversa najnowszego
badacza historyi dawnej prawoznawstwa rosyjskiego .1). Wszakze tenze sam Evers w innem ll1iejscu dowodzi, ze bylo zwyczajem w Rusi
przyj©tym przed bitw1J, ukladac pojedynek, ktorego wypadek, jesli nie
rozstrzygal ostatecznie 10sn wojny, przynajmniej wzgl©dnie jej dalszego wypadku stanowil. Przytacza Evers podobnego gatunlm przyklady z 1'. 993 i 1022. Podaje niell1niej dowody Evers z pisarzy

HistorYCZl1Y rozbior pralvoda1VstlVa poZskiego str. 130.
.'
Qb. Rakowieckiego tom II stl". 52. Przy tej okolicznosci niech ml blldzle
wolno ~'nl1uzvc zaL ze Rakowiecki w pracowitem 8wojem wydaniu Prawdy Ruskiej,
nie pods.! rozl;ych j~j redakcyi. Gdyby byl to uczynil, ll1ielibysmy niejako hisIoryczny obraz ksztalcenia sill waznego tego pomnika slowianskiego prawodawstwa.
Uczynil to Evers, w dziele: Das aeZteste Recht der Russel1. Dorpat 1826. Co do
prz;dmiotu naszego porbwllac str. 317 i 339.
") Qb. Rakowiecki T. II, stl'. 25. T. I, 212.
4) 1. c. str. 329.
1)

2)

grecldch, wykazujl1ce istnienie mi©dzy Celtami proby wody 1). Sam
nie wywodzi st~d pewnych wnioskow, ani tez nie zapuszcza si©
w gr©bsze badania.
J akkol wiek b~dz, zbiory, ktore Hanka wydac zamierza, dowodz~, ii i w Czechach w wieku XIII, a zatem IV tym samym czasie,
co i u nas i na Rusi, znane i uzywane byly pojedynki, jako dowod
s~dowy, spos6b nawet, w jakim opisane znajduj~ si©, przekonywa,
ze jak najdokladniej urz~dzonemi byl)'. U dzielam ze zbiorow tych
nast©puj~ce wypisy z tlomaczenia iachlskiego 2), przywodz~c dla porownania z naszym j§zykiem techllicznym prawnyll1 niektore termilly czeskie.
Ordo judz"cii terrae. (Sud zeme ceske) acc1{satio pro capite
(ialoba 0 hlawn). Si qltis pro capite fratris sui vel alterius ami·
ci, aliquem citare voluerit ad terrae judicium., h-lmc proceSSU111 habere debet: primo qvlando ipse frateY vel alius amicus ejztS occisus
est, ilmc idem actor (povod), accedens ad praesentiam belllejiciarorUH! (ul'ednfci) vicecammerarii (miesto pfsal') et vice Judicis (misto
sudf), sicut citius posset vel potest, et semper intra duas septimanas,
eandem interfectionem et iPSH111 caput eJus notificat, dicens: domini
(pani) at£dite, qnia talis a111ictts mens occisus est, in via pacis (na
mime ceste), vo!:;is notifico illius caput occisi et peto, ut detis mihi
bedallzmz terrae (kol1lornfk zemsky), qui hoc caput (hlawa) conspiciat.
Quo bedallo accepto, ostel1dat ei illu.d "OCCiSUNt et vu111era eJus, vestemque ejus cruentatam, et eal1dem. vestem totam, in qua ipse occist£s
est, idem bedaZlus pro se recipelle debet et habere, et eandem cYVrentatam resel~vare debet, ipsam temp01~e judicii, quando requisitus fuerit, ostensurus. Sed si cautus esse vult actor, ipsum. bedallum ad
praesentiam beneficiarorum ipsorum ducat, ut coram eis ea quae
vidit recognoscat, ac vestem cruentatam ostel1dat, et hoc in terrae
tabulis (dsky zemske) consigl1ari procuret... qt£o facto idem actor
quandocunque citare (pohnati) voluerit, petet dari sibi bedaUum, qui
citabit occisorem eUl1dem, quo hajito ipsum bedallum reUli1. querimOl1iam (zaloba) pro ipso capite et aliam querimol1iam pro pecunia capitali (pHhlawne), pro qua ipsum caput aestimat, cvrm termino duarum septimal1arum vel ampliori, sicut competit in terrae tabuZis, praesignet.
1) AnthoZo![ia Graeca ed. Fr. Jakobs lV. 117. Al1imadversio11es in epi![rammata Al1thoZg. Graecae. V. II. p. 1. 205.
2) Wyjqtki dwa male takZe udzielil ze zbior6w tych Gaupp prof. w Wrocl:awiu. (RheiNisches Museum posz. L r. 1829)
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Gdy term in nadejdzie, z!j;da skarz!j;cy komornika ad citandn111reum, et et-mdewt cum tennino ad tabulas imperet. N areszcie z~da
wyznaczenia trzeciego i ostatniego terminu.
Si at-tiel1l£ i% ipso tertio et ultimo termino call1erarius sttmmus (purkrabl Prazsky), jl;[dex %otariusque cum baro%ibrts terrae ple%0 judicio pl'aesederint, tunc stans ante stampna judicii, advocatul1l£
(recnlk) et consili1f1·n sibi dari a judice postz£Zabit: quibus obte%tis et
i111petratis, praehabitoql£e consilio idem advocatus proponet dicens: do111i%e judex, iste actor (eu111, et locum unde est nominando) qui citavit tale11l£, de tali loco etc. Tn z~da advocatns, aby dany byl skarz~cemu baro, ktoryby go ze sposobem dalszego prowadzenia procesn obznajmil. To samo robi citatus, z~daj~c aby mu byl dallY prolocutor, prolocutor zas aby byl wskazany doradca, Potem prolocutor skarz~cy uroczyste czyni zaskarzenie, i oswiadcza: si hoc negaret, hoc in eo pro bare vult cum vita sua super vitam ejlis, sicut
ettm bm'ones et jus tel/rae informabunt. Obronca podobnie odwzaj emnia si§. J esli jest oskarzony niewinnym, przeczy wprost, si mlpabilis est dieet, quidqttid in eo feci, hoc feci per vitium ejus, defendendo vitam 1neam, et hoc volo probare, qnemad1110du1n jus terrae et barones me infor111almnt, et si tunc Baroues iuvel1ient, quod
pro eo duellare (sedati), debent, ttHzC ammodo eisde111 litigantibus
ad consilia, ltec alias 1/ecedere licebit. Tunc advocatus actoris dicet:
DOl1l/.ine judex, . iste actor petit, ut detlw stbi Baro, qui elMlt iltfor11tet, qualiter hosti S110 hic citato appropinq%are debeat, et qUOlnodo
scampna ingredi debeat, quo pede et qltO post greSS%11t facere debeat, quod genu jlectere, et quod tenere recie corant vobis, et in qzw
loco debeat, q1[a manu, et quam plicam recipere et tenere, et quo
1ltodo dicere ante qZfam cum hoste [.${O ipsam plicam perclitiat, et
qualiter ac qttoties Cttll1/. ipsa plica pel/czdiet et postea quam diu ibi
J7exo genu manere et qztando su.rgeve debeat, et quando licitulll sif
ei exire de scampnis eisdem. Podobne z!}:danie zanosi prolocutor
citati. Skoro nast!}:pi informacya: ftmc pl~olocUt01' actoris queret, si
jam licet quod ingrediahw, deinde queret si111ilitel/ prolocutor citati
dicens; ex quo actor jam intravit, an lice! etiam citato ingredi
scampna eadem. Temc Baro dicet: quod etiam ingrediatur. Demum advocatus actoris queret si liceat jam actori jlectere genu SlflM11£, et Baro dicet, qlwd sit,
fttnc prolocutor citati similitelc queret,
an citato liceat etial11. jlectere genu, et Baro similiter dicere debet
quod licet. Et tunc ea quae per ipsos Barones mandata ac inventa
sunt, ipsi litigantes mox facere debent. Deinde advocaftIs actoris
qZferet, si liceat actori plicam suam ad man·u11l/. suam recipere, et

citati prolocutor hoc idem similiter quaeret, et postquam plicas ipsas Jam tenuerit, tunc advocatus actoris petet dari sibi
baJ/onem qui ipsum actorem instruat, qualiter dicere debeat, anteqzfam tum plica percuiiet, et pars adversa sim.i1iter petet, ut
ad idel% faciendum Baro sibi detur; et sic Baro dicet actori: dices ad citai1M!1, az{di Petre, tl! es verus meus hostis, quod occidisti
Johannem fratyeWl meum carnalem etc. Potem wykonywaj!}: skarz~cy i oskarzony pro innocentia juraJl1entu111. Potem tak mowi uldadacz: Et si processerit in juramento, tunc duellare debent statim, sine armis, solummodo in ftmicis cum clipeis et gladiis aptis, in circulo eis ad hoc depldato, sic14..i postulat consuetudo. Si aJdem idem
citatus Jurando nelt processerit et ter Jussus, se non emendaverit, sicut semel hoc facitHn fuit, in favorem partis ut audivi, tIrnc perdet caput ipso facto, sed 1nultos audivi dicere contra hoc, quod per
errorem Juramentum 11£011£ 111erehw qltis ipso facto decollari, sed causam sive litem ipsam mox perdet, et ipse actor contra ipSl{m procedet sicltt reqltirit ordo jlwis. Et nota glossu1am, et eandem invenerunt Barones pro jure: qzwd si ipse citatus jlwando %on processerit, tunc statim captivari debet et apud purgravium pragel1sem defineri in carcere papetuo etc.
Potem opiFmny sam pojedynek:
Si antem circulum ingressi duellare coeperint, et alius ex eis
fessns pausare vohterit, petet phalan/fal1I inter se et adversariuIU
poni, et sic pausabit ad horam, quam phala11gam dno beneficiarii,
vice call1erarius et vice Judex tenere et petenti exhiberi debent in instanti per tres vices, et qui aliu71'! supel~averit, eundem decapitare
manu propria debet, et captd inter pedes projieere et st-iper eum
duos denarios offerre, nisi aliud de favore regis j1.tel/it ordinatum.
Quo decapitato jlexo genu regi et beneficiariis regraciari debet de
j1{stitia.
Po opisie tym nast(;a)Uj~ro7,ne wyj~tkowe prawidla. Jesli nie
idzie 0 causam capitis, mog~ zastllPcy pojedynkowae si§, ale tylko
baClilis i clypeis. N ast§pnie oznaczone rodzaje pojedynkow podlug
stann osob: a) si par parem citaveJ/it, duellare CU11t gladiis et c1ypeis debe1l£t, si azdem 111imts 1I£0bilis seu Wladyka alizi1n magnifice
1I£0biZenz id est slechticz01l£em magn{jicum pro capite citaverit, niema
bye pojedynku. b) si civis ant rtfsticus aliquem nobilem pro capite
citaverit, et si idem citatus ante querimoniam nole1l£s duellare, suae
1I£0bititatis jZtS, ut permissum est, muniverit, tZinc metseptimlts C01l£tra eundem actorem te1l£etur se purgaJ/e; c) si civis rusticum pro
capite citaverit, dZiellare debent sirnul, qlwd i1l£ eodem ordi1l£e sunt
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constituti, et juxta antiqua )~£ra Cztln baculis et clypeis parvis duelZabzmt.
Z tych szczuplych wyjtJ,tkow pokazuje si§, jak wielce zbiory
Hanki mogtJ, bye wazne dla wyjawienia malo jeszcze znanych kolei
prawodawstw slowiatiskich, tem bardziej, ze przytoczone miejsca
praw, jakkolwiek starozytne, powolujq! si§ na jeszcze dawniejsze
zwyczaje. Oby zamiar Hanki jak najpr§dzej wykonal1Y zostalt

Pokora podtU[ praw polskich i Gzeskicl1

1
).

(1829 T.)

Wynajdowae podobiellstwa praw krajowych i praw niemieckich,
sledzie skrupulatnie pocztJ,tku zwyczajow i poj§c prawnych narodowych u s~siedzkich Germanow brIo jedn~ z waznych zagadek dotychczasowej naszej krytyki historycznej. Dzi©ki nowszym badaniom,
i nas zdolaly choe w cz§sci z drogi dawnej sprowadzic 2). W zrok
nasz si§gn~l zaraz dalej, a okolicznosci i dojrzalsza praca moze zapewnitJ, obfite w nowym zawodzie owoce. Nikogo juz dzisiaj nie
zdziwi, gdy usryszy 0 porownaniu praw polskich z prawami il1nych
szczep6w slowianskich ludow, bo zapowiedziana praca obszerna, temu celowi poswi§cona, jednego z llajgruntowniejszych uczonych naszych wlewa przeswiadczenie 0 moznosci dokonania dziela takowego. Nie przecz§, iz zaledwie dopiero pierwsze weszlo swiatlo, wlasnie atoli dla tego kazda ofiara, choeby najmniejsza, zlozona na 01tal'ZU szlachetnych usilowall, ch§tnie przyj§ttJ, bye powinna.
Juz na poc7,tJ,tku roku obecllego, dOllOSZtJ,C 0 zabytkach praw
starodawnych czeskich, ktorych wydalliem zajmuje si§ szallowny Hanka bibliotekarz muzeum czeskiego, donioslem, ie w rz§dzie tychie
zabytkow ma bye zamieszczona tak zwana Pokora wrazedlnika. Tymczasem Hanka, nie czekajtJ,c wydania calego zbioru, obdarzyl milosnikow staroiytnosci slowiallskich drukiem samej Pokory. Ofiarowany mi przez wydawc§ egzemplarz star si§ powodem do obecnych

')
2)

Themis Polska VI, 287-316.
Themis Polska IY, 35, 36.
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uwag; sledzq,c z umyslu prawa nasze dawne, znalazlem, ze podobna
Pokora, jak u Czech6w znan~ by1:a i u Polak6w. Co mi si§ w tym
wzgl§dzie wynalezc powiodlo, do ocenienia przedstalViam.
Pokora wyraz zar6wno II Czech6w, jak i u Polak6w, uzywal1Y,
wsp6lne ma pralVne znaczenie; oznacza on spos6b, za P01l10Cill kt6rego zab6jca m6gI przeblagac krewnych zabitego i uwolnic si§ od
ich ze1l1sty. Zemsta si§ga nader dawl1ych czas6w, byt jej wiq,ie si§
z poczq,tkowemi dziejami kaidego narodu, zatem i pokory niemniej
staroiytny poczl}tek. 0 jednej i 0 drugiej wspomniec coskolwiek nie
b§dzie od rzeczy.
J.\I[scic si§ za krzywd§ poniesionl}, scigac l1ieprzyjaciela jest
uczuciem wrodzonem czlowiekowi, tem gwaltowniej objawiajl}cem si§,
im mniej uszlachetnione sl} zl}dze jego, im mniej poskromione burzliwe nami§tnosci; prawo zemsty jest z tego powodu niejako prawem przyrodzonem wszystkich lud6w na nizkim stopniu kultury zostajl}cycJl. Ludy mianowieie Azyatyekie sl} niejako kolebkq, prawa
zemsty. Wszakie nietylko barbarzyl'lcy wschodu piel§gnujq, zemst§,
znajdujemy jill uSWi§COllili i w zwyczajach lud6w powolanych do wyiszej kultury. Grecya i Rzym, OVi'e dwa kolosy kla~ycznej oswiaty,
kt6rej wszechvl'ladna moc jeszcze dzisiaj umys}ami naszemi kieruje,
znaly zemst§, i wyksztalcily z niej p6zniejszy swych praw karnych
systemat. W Grecyi slynie Radamantos jako ustanowiciel prawa zemsty, a Homer ubolewa nad ojcem, kt6ry ginio nie zostawiajl}c po
sobie potomstwa, na kt6reby spadl swi§ty dlug pomszezenia si§ za
krzywdy ojcowskie 1). I Rzymowi starozytnemu nie byla obell: zemsta. Dowiadujemy si§ z szacownego doniesienia zachowanego
w gramatyku Priseianie, ii zabojstwo krewnego upowainialo luewnych do spelnienia zemsty 2). Wprawdzie iune zabytki historyi
rzymskiej zdaj~ si§ niejako wiarygodnosc doniesienia tego oslabiac,
samo jednak ma w sobie tyle powagi, tyle mocy, iz zdoine op6r dac
wszelkim naprzeciw niemu stawaj~cym pow~tpiewaniom. Byla niezawodnie w Rzymie, tak jak i w inuych narodach, znall~ zemsta, lecz
niezadlugo znikla. Ot6i przyczyna tak szczuplej liczby doniesi811
o niej! W Rzymie pr§dzej, jak gdziekolwiek, wladza publiczna ustalila si~, ustawy wczesnie zacz§ly panowac nad nal'odem tyle sldonnosci i tyle usposobienia do urz~dzenia si§ prawnego pokazujll:cym.

Lecz gdzie wladza publiezna na ustawach wsparta rozwinie sw~ dzialalnosc, tam prawo zemsty indywidualnej zniknl}c musi.
Zaden jednak nar6d staroiytny nie tozwinll:l systematu zemsty
tak zupelnie, jak narody germallskie. W nich tez pojl:)cia swobody
i niepodleglosci osobistej wi§cej sirg wyksztalcily, jak w narodach wczesniejszych. Swi§tosc osohy, rOW113, niezawislosc wszystkich wzgl§dem
siehie, brak niemal zupelny wladzy publicznej, zapewnialy kaidemu
pokrzywdzonemu mOinosc dochodzenia wlasnyeh krzywd. Jak daleko si§gala dzielnosc dloni, tak daleko mial kaiden zapewniony pok6j i bezpieczeiistwo. Gdzieby jedna osoba nie podo}ala, tam eala
familia spojona ogniwami bliiszej mHosci, zwi~zana obowi~zkami
wsp61nej wdzi~czn08ci, wystrgpowala i poll}czonemi silami odpierala
poniesionl} zniewag§. Zwil1zek fa1l1ilijny byl tak doskonaly, ii obok
zapewnionego zwierzchnictwa glowie familii, kaiden z jej cz1onk6w
uwaial1Y byl i za wsp6lposiadaeza swobOd familijnych i za wsp61wlasciciela maj~tku domowego. J edno uezucie prawllej godnosci
przejmowalo wszystkich nawzajem serca, swoboda i znaezel1ie jednego ezlonka zawisla od swobody i znaczenia drugiego czlonka. Dlatego i krzywda, wyrzl}dzona jednej z osob skladajillcych famili§, obraiala uczucie prawnej niepodleglosei drugich czlonk6w. Jeden wystrgpowal w obronie wszystkich, a wszyscy w obronie zniewagi jednemu wyrzl}dzol1ej. Kto giul}l z rrgki zdradzieckiej, przelewal: 1111
bliiszych krewnyeh diug zemsty. J ak atoli z jednej strony obrona
obraionego byla swi§tym obowil}zkiem, eii!;il}cym na calej familii, tak
przeciwnie z drugiej strony zostawic losowi glValciciela praw obcych
niemniej za podstaw§ zwi[j,zku spoleczellskiego poczytywano. Opuszczony szukal albo zbawienia w ucieczce, albo ulegal przewainej
sile krewnyeh poszukuj~cych krzywdy wspolpokrewnego. Powaine
jest w tym wzgl§dzie doniesienie Tacyta: suscipere tam i11iJ1lticitias
seu patris seu propinqui, quam amicitias, necesse est.
Wszakie nie we wszystkieh stronach Germanii zar6wno piel§gnowallO prawo zemsty. Gdzie dawlle zwyczaje, gdzie pierwotna prostota i sila dawnyeh uczuc dluiej dotrwala, tam i zemsta nie tak
pr§dko zanikla. SrodkolVa i zachodnia Germania wczesne urzl}dzila si§. Zaprowadzenie jednej wladzy publicznej, centralizaeya sil
pojedyuczych indywidu6w w osobie ksi§eia, uszczuplily przewag§
swob6d familijnych. Wykonanie zemsty obraialo odt~d porzl}dek
publiczny i pok6j zapewniony przez ksi§cia. Za to lla poludniu
i p6lnocy dawny obyezaj dosi§glll}l nawet wiek6w p6zniejszyeh. Prawo dawnych Frysow donosi: si homieida non fugerit... i11i111,icitias
propillquOnlm hominum occisi patiatur, donee quomodo potuerit eo-

1) Miejsca autor6w klasycznych, wyjasniajl1ce ten szczeg6L powoJ:aJ:em
(lmie majl1cem wyise niezadJ:llgo z druku: Ogo111e zasady pratva kamego p. 5l.
2) De ade gmmatica VI. p. 718 ed. Putschii.
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rum amiCitiam adipiscatur 1). Inirnicitia takowa niemieckim wyrazem zwala si§ Fehde albo faida, w p1'zerobieniu iacinskiem, a na1'azany 11a nil): faidosus 2). W prawach Anglosasow inimicitia zwanij, bywa guerra. Pra wo krola Edo warda B) w rozdziale 12 wyraznie
donosi: parentibns occisi fiat emendatio aut guerra eorum portetur 4).
J ak dalece zemsta uswi§col1ij, byla zwyczajarni anglosaksollskiemi,
przekonywa pl'zyslowie w ustach ludu utworzone: eme lancem a latere aut fer, to jest albo przebiagaj krewnych zabitego, albo stan
z nimi do walki 5). Tak pozne doniesienie 0 moznosci wykonania
zemsty u Anglosasow nie powillno dziwie. W kraju tym dluzej,
jak w innych cz§sciach Germanii utrzymalo si§ poj§cie wolnej i swobodnej niezawislosci familii i indywiduow. Wszakze ze wszystkich
krajow germallskich Skandynawia najtroskliwiej dochowywaia w swych
urzlldzeniach dawny zwyczaj zemsty. Dawne poezye Skandynawow,
starozytne ich sagi napelnione sij, obrazami malowniczemi silnej
i l1ieugi§tej indywidualnosci. Obrazony poczytywalby sobie za hallb§, gdyby zezwolil na przeblaganie lub okup, sciga swawolnego obraziciela praw swych az do grobn. Nie chc§ sylla mojego zamordowanego nosie w worku, odpowiada ojciec przynosz11cym mu okup 6).
Dlatego prawa skandynawskie pozniej, gdy juz zlagodnialy obyczaje
i dawny porz11dek rzeczy zmienil si§, zmuszone byly ponawiae zakazy uzycia zemsty, w owych nawet czasach, w ktorych w reszcie Gel'manii oddawna zapomnian11 byla. Przywodz§ na stwierdzenie zdania
mojego dwa peine powagi przepisy. Obadwa sq, rownozgodne, obadwa z praw Jutlandyi. Dawniejsza r,edakcya mowi: vindicta siquidem
privata prohibita est 7); poiniejsza zas w tlomaczelliu niemieckiem:
lliemand mag den andel'll tiber odeI' ausser Rechtens fehden 8). Przepisy te dotyczq, morderstwa i przekonywajij" jak skwapliwie na1eza10 zaradzae dawnemu wkorzenionel11u zwyczajowi zemsty.
Te same powody, ktore wyksztalcily prawo zemsty u Gennanow, tez same powody musiaiy mu nadae zycie mi§dzy narodami
Slowianskiemi, a poniewaz uczucie niepodleglosci indywidualnej silLex Frisio11lf11t II. 2. 3. 4. 5.
EdictUIH Rotharis c. 45. 73. Lex FrisioHum II. 7.
3) Panowal mi«dzy rokiem 1042 a 1066.
4) Leges A%glosaxol1icae ed. David Wilki11S L011di11i 1721 p. 199.
5) Dochowal:y nam przyslowie to prawa kr6la Edowarda c. 12.
6) Miiller Sagabibliothek T. I, p. 344, 102. of. Grimm Deuiche Rechtsalterthumer. GOtti11g. 1828 p. 647.
') Lex Cimbrica ed. Kofod Ancher Hafl1iae 1783 p. 95.
8) Das jlttsche Low v. Falck. Alto11a 1819 p, 93.
')
2)

niej jeszcze wlada umyslami pierwotnych Slowian, przeto i wykonanie zemsty musi nawet dluzej w Slowiallszczyznie utrzymywae si§,
j ak w Germanii. J ezeli familia germallska spoczywala na pojl:)ciu
wspolnosci swohOd i praw, a WSPOlllOSC takowa zlewala 11a famili§
obowiq,zek stawallia w obronie wzajemnej niepodleglosci, tedy obowi11zek tenu Slowian musial bye jeszcze 8wi§tszy, jeszcze rozci11glejszy, dlatego, ze spojenie czlonkow familii srowianskiej jeszcze byio zupelniejsze. Nowsze pelne przenikliwosci gll:)bokiej badania
przekonaly nas, ze zwi11zek familii polskiej polegal 11a bezwzgl§dnej
wspolnosci praw 1). To samo byio u OzechOw. Majl!tek zarzl):dzany
przez ojca familii uwazany byl w rownym dziale za maj11tek synow. Wspolnose jego utrzymywala si§ l1awet pierwotnie i po smierci naczelnika domu. Dowody na to oczywiste posiadamy i w pierwotnych piesniach ludu czeskiego i w starodawnych prawach 2). Stij,d
wyniklll:)lo, ze prawo zemsty osobistej rownie u Ozechow, jako
i w dawnej Polsce w uzyciu i wykonaniu bylo. Zabytki praw 11aszych dawnych sl): szczuple. Wiek dopiero XIV nie pozazdroscil 11am
praw swych. Trudllo, aby w prawach pochodz~cych z tak poznej
epoki dochowall11 jeszcze byla pami§e nieskazolla zemsty. Widocznie jednak zarysy jej silne przebijajij, si§ przez mgl§ pozniejszych
zmian i znaczll11 liczbl:) przepisow, usilllj11cych powsci11g11l):e pozniejsze jej nacluzycia, mieszaj11ce wyzszy ocl clawna ustalony porz11dek
spoleczeflski. Slabe slady zemsty, pokrytej form11 nowych urz11dzefl,
staIy si§ bezw~tpienia powodem naszemu czcigodnemu Lelewelowi
do wyrzeczullia slow tych: "nie sl1ltiem przypuszezac aby nietylko praWO, ale ani zwyczaj 11ltial zemst(J upo11Jaznic 3)."
J esli sil:) powazam
przeciwne utrzymywae zdanie, lliech mi wolno b§dzie wspieraj~ce
przytoczye dowody. Ohoeby wszystkie pewniejsze zagin§ly by}y doniesienia, sama glowszczyzna oplacana krewnym zabitego, wspominana liczllie w prawach naszych dawnych, stanowilaby niewl):tpliwy dowod istnienia pierwotnego zemsty 4). W duchu albowiem glow") Lelewel: Poczqtkolve praiVodatvstwo polskie. TVarszaiVa 1828,
2) Podanie dowodow tyoll zaohowuj« sohie do czasu pozniejszego. Obecnie odwiodlyby nas od zamierzonego celu. Pl'zytoczQ tylko ulamek dawnej piesni:
I umreli gla'{a celedina,
dieti wse tu zboziem wiedmo wladu,
wlMyku si z roda vyberuce.
t. j. gdy umrze glowa damu, dzieci ws~ysl:kie majlktkiem razem wladnlk, Wladyka z 1'0du s\Vego wybierajlkc, Ob. Kralodworsky rukopis. W Pradze 1829 p. 194.
") l. c. p. 51.
4) lifiQdzyinnemi Statut "\Vislicki mawi: statuimus quod occidens militem triginta marcas pare11tibus, pueris yel amicis solyere teneatul'. Vol. I, p. 26.
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szczyzny lezy, iz jest okupem plaeonym na rzecz krewnych dla zaslonienia si§ przcd ieh pomszezeniem. Gdyby podlug dawnego zwyezaju nie byl spadal 0 bowilJ,zek zemsty na krewnych, gdyby pierwotnie zabOjstwo bylo powscil1gane kari:), tylko publiezl1q;, wowezas
po zaprovl'adzeniu glowszezyzny na miejsee kary publicznej, glowszczyzna bylaby szla wyl();cznie na krola albo si:),dy. Lecz przyznanie jej krewnYll1 swiadczy najoczywi~ciej 0 ieh obowi~lZkach wzgl§dem zachowallia swi§tosci i niezawislosci zwii:),zku familijnego. Oplata
na rzeez ich growszczyzny ma powsei~ gl1fl,c sluszny ieh gniew i Zll1azac wyrzf1:dzonq; im posrednio zniewag\;. Takie jest znaczenie glowszczyzny wsz§dzie, gdzie tylko istnieje 1). Lecz nietylko w glowszczyznie znajdujell1}' ukrytego a pewnego swiadka pomroki:), czasu
przywalonej prawdy, S8v jeszcze i inne jej slady dochowane IV samym zbiorze tak przeksztalconych i widocznie licznym zmianom
uleglyeh Statutow WiSlickich. lYIi§dzy innemi stanowi Statut, iz famulus dOll1inull1 suum juvando, jesH aliquem vulneraverit, niell1a i12dig11aiio11el1t vulnerati vel amicorum ipsius incurrere 2). W miejscu
tem niewi:),tpli wy jest slad dawnej zemsty dochowanej przynajmniej
w pozniejszych czasach wzgl§dem osob nizszego stanu. Podobnie
owe prawo zostawania na iasce in gratia krola, a tem wi\jcej osoby
prywatnej obrazonej, jest pewnym zabytkiem prawa zemsty. Mi\jdzy illnemi Statut mowi: ubi coram ll1i1ite quis gladium vel cultellum extraxerit, nelninem tamen vulnerando, sit in gratia militis 3).
Pewniejsze atoli jeszcze i niewfj,tpliwe dowocly istnienia w dawnych
czasach na ziemi polskiej zemsty doehowaly nam prawa i zwyczaje mazowieckie. Sam przepis Statutow w Zakroezymiu utworzonych
w roku1390 za panowania J ana ksi§cia mazowieckiego tak jest
pewllY, iz wszelk~ usuwa w~tpliwose. Przytoczone jego wlasne wyrazy USUl1i:), lliepewnose. SI} one nast\jpuj fj,ce:
si vero illi laeso contigerit, quod vindictam repeteret in eo
qui culpabiZis est et profugus; extunc illa omnia bona quae
alias tenuit, debet reddere l1ropinquis Hlius interjecti in quo
vindicta facta est. Si yero ille fugiens seu profugus ibi in sua
fuga et exilio perierit et mortuus fuerit nOll interveniente vindicta illius laesi et molesti, extunc ille laesus tamdiu tenebit

et possidebit bona interfectoris, donec proximi illius pm'solvent
eidem laeso caput occisum 1).
Tenze sam przepis niewiele co zmieniony w wyrazeniach po\"torzony jest w statllcie dzielnicy ploekiej z r. 1421.
si vero hujusmodi laeso cOlltigerit quod vindictm11 8umat, in
illo qui culpabilis est et profugus, extunc illa bona cum aliis
quae tenuit debet redere proximis i1tterjecti, in quo vindicta
facta est. Si vero ille fugiens sive perfugus in sua fuga et
exilio perierit ef mortuus fuerit, et hoc non interYeniente vindicta, extutlc ille laesus tamdiu tenebit interfeetoris bona, donee proximi siye amici sui solvant collum 2).
Otoz niezaprzeczone dowody naszego twierdzellia. J esli winny
zabOjca nie dopelnia tego co prawo na niego wklada wzgl\jdem
krewllych zamordowanego, wowczas wolno im dobra jego obj~e w posiadanie, gely siB ucieczkl); ratuje, alba gonic go, mscie si§ na nim
i zabie go, wtenczas atoli traei:), obrazeni dobra. Przepis zupelnie
naturalny, gdyz i zemst\j spelnie i okup wzii:),c. za glow§ zabitego byloby nieslusztl~ rzeczi:),. Gdzie okup ma miejsce, nie moze bye wykonal1i:), zemsta, gdzie zemsta si§ spernia, niema prawa do okupu.
POVlstacby atoli tutaj moglo zapytanie, dlaczego prawa Mazowsza,
choe pozniejsze od Statutu Wislickiego, dochowaly w calej swej nietykalnej prostocie odwieczne prawo zemsty, gely juz w Wielkopolsce
i Malopolsce zaledwie jej slacly istnialy? Rozumiem, iz odgadnienie
pytania tego scisle jest polq;czone z wybadaniell1 calego stanu politycznego owczesnej Polski. Zapewnie na Mazowszu wladza ksii:),z§ca
nie byla si\j tak ustalila, jak w innych cz§sciach Polski, zapewnie
na Mazowszu przewazaly wladz\j public;mfj, nieuleglosc i swoboda
indywidnalna, uj§ta pr§dzej w karhy publicznego porzfj,dku w owych
stronach Polski, ktore nad innemi cz§sciall1i gorowaly i l'i:),czym kroIdem ku cywilizacyi i uksztaleeniu dfJ:zyly.
'Ie same powoely, ktore si§ przylozyly w Polsce do szybkiego
zaniku zemsty, te same powody zatarly jej slady w dawnych prawach czeskich. Szukalem jej pUnie w najelawniejszyeh zbiorach praw
czeskieh, szukalem i w prawach dawnych morawski.ch, lecz nie bylo
mozna dostrzedz wyraznej wZll1iankL J edne tylko He uwazalem statuty miasta Iglawy wspominaj q; 0 0 bowi1);zku zj eelnania sobie lasld
przez zabojc§ u krewnyeh zamordowanego, a to Vi' slowaeh nast§puj1j,cych:

d. Oz6Z11e zasady pra1tJa kar11ezO p. 76.
vol. 1, p. 53 alba ed. :taslriego fo1. XXXIX.
3, YoL L p. 53, u :Laskiego foL XXXIX. POlllijalll dow6cl lezf\cy "IV samem
wyrazen}l1 zemsta, 1ilSCIC sl," uZY\YRnym II' tlolllRczeniach Statutu \Yislickiego zallliast
Y'"jTaZn kal'a~ J~arac.
1)

2)

1)

2)

Ob. da"ne wydanie Statuto\\" mazowicokioh fol. 75. \~el'So.
Ob. PaJlli~tJlik VVarszawslii Belltko"IVskiego T. XX!, p. 192.
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Pro homicidio si quis proscriptus fuerit, sine omni contradictione civitatem uno anna et die vita bit, si autem anno trans acto
gratiam, inimicorHll1 habuerit, antequam civitatem intret, judici dabit marcam ... '1).
Doniesienie to zawiera w sobie posredni dowod istnienia zemsty w :iYlorawii. W Czechach wczesnie rozwin©ly si© w s~downi
ctwie ordalia, ll1ianowicie w sprawach 0 zabojstwo, uzywany byl podiug starodawnego zwyczaju pojedynek, tym sposobem uzycie zemsty
sciesnione zostalo i opis2ne formami porz~dniejszego s~downictwa.
Swoboda indywidualna skr©powan~ zostaia, znalazia atoli w ordaliach mianowicie w pojedynku hojne wynagrodzenie za utracone prawo 7.emsty 2). Za to atoli piesni czeskie z ust ludu wydobyte, z pokolenia na pokolellie przekazywalle, i dOlliesienia historykow za<.:howaly nam pami©c uzycia zemsty w Czechach. Starozytna piesn czeska pod tytulem: krol Przemyslaw i Zawisza, wyl~cznie poswi©cona opisowi, w jaki sposob bracia Zawiszy, pokrzywdzollego przez
PrZell1ysrawa, mszcz~ si© za zniewag© brata, i wtenczas dopiero ceIu swych usHowall dosi©gaj~, gdy sam. krol polegl.
Tu zabili hale OUokara udatneho,
A podle neho ginych panuow mnoho 3).
Nawet nie dosyc im bylo smierci krola, rozci~gn©li zemst©
sw~ na otaczaj~cych go panow. Podobllie 1'1' slawllym r©kopisie Kralodworskirn znajduje si© pieMl pod napisern Zbychon, opisuj~ca jak
si© msci pewien mlodzian krzywdy, wyrzi!;dzonej mu przez Zbychollia. Silne s~, peIne mocy rysy, w ktorych odmalowana cala dusza,
cala moc mlodzienca spiesz~cego na zaspokojenie wrzfl,cych ucznc
zernsty 4). Tu nalez~ takze slowa, ktoremi zach©ca Benesz Iud swoj,
by si© zemscil krzywd poniesionych na Sa8ach:

Pomstu, pomstul.. W8em
sasom plelliuceem! 1)
(pomsta, pomsta! wszern Sasom rabusioml)
Zbior ten sladow istniellia mi©dzy Iudem czesldrn zemsty latwo pOlllllozycby rnOZlla z licznych staroczeskich piesni. Piesni te,
jak wszelka inlla poezya lueIu, s~ wiernym obrazell1 zniklego juz
dawno zycia pierwotllego. Powtorzyc mozna wtem ll1iejscu wiersz
poety naszego:
Piesni gminnal ty stoisz na strazy
narodovi'ego pami~tek kosciola.
Niemniej pewne doniesienia 0 uzyciu zell1sty mi©dzy pokoleuiami ruskiemi dochowal nam Nestor i starozytne prawo Prawda
Rnska. Zebral skrupulatnie tradycy© N estora 0 zemscie i trafnie
wyj asnil Ewers profesor ulliwersytetu w Dorpacie 2). Krotki i j asny jest przepiR w pierwszej redakcyi Prawdy Ruskiej:
J esli zabije m~z m©za, natenczas niech si© rnsci brat za
brata, albo syn za ojca, alba ojciec za syna, albo bratanek,
albo siostrzan.
Przepis tell, jak wiele mial wewl1©trznego iV czasach swych znaczenia, przekonywa mianowicie ta okolicZllOSC, iz na czele calej
PraweIy jest zamieszczony
Dopiero, gdy nie bylo si© komu mscic,
dopiero wtenczas podiug nast©pnego za1'az artykuhl wolno bylo zabojcy okupic si©. Pozniej wyszla zemsta z uzycia, ella tego w nast©pnych redakcyach Prawdy jest pomilli©ta.
JeW atoli tak jest, tedy prawo zemsty byro prawem, w calej
Slowianszczyznie zw,Yczajami
ustawami pisanemi u8wi©conem.
Istl1ienie jego bylo nierozdzielnie pol1j,czone z poj©ciem nieuleglosci
osobistej' kazdego wolnego cZfowieka; w niem zlozona byla gwarancya llietykalllosci i swi©tosci osoby. A llikt pewno nie zapn;eczy,
swiadomy dziejow dawnych slowiallskich szczepow, ile wartosci przywi~zywaly do swob6d osobistych, do indywidualnej wolnosci. Na poj©ciu tem indywidualnej wolnosci opady nawet w czasie pozniej

') Ob. dziero: Jura primaeva Aiovaviae. Collegenmt et illttstrartt11t Benenedicii11i Raylwadenses. Bnmae 1 iS1, p. lOI.
2)
Podal'em wazny "'yj~tek z dawnsch praw Czeskich niedrukowanych, sci~
gaj~cy siii! do obecnego pl'zedmiotu iY The111idzie T. Y. p. LV (patrz t. nino stl'. 289
i nast.). :l:10z8 p6zniej poda sill poz~dana sposobnoS6 wyjasnienia mate1'yi 0 ol'daliach
w Slowianszczyznie. Mam liczne jllZ nagl'omadzone materyaly, potrzeba je atoli dopelnic i blizej po]'ownac.
') PieSll ta znajduje
iY peryodycznem pismie: Czasopis spoleczl10sli 1Vlastel1skeho AiusettJ1t IV Czeckach: 1828 T. I, p. 53.
4) Tu nalez~ce wiel'sze sa.:
II' zh6rn mntny innose,
zeni na Zbycho6'
Tobie prendatno
seree )l]'oti wrahu,

tobie protiy iemu
branie silna, ostra,
tobie iemu w hlawu
tiezek zelazny mlat!
Ob. Rukopis Kralodlvorsky p. 148.
1) ibid. p. 140.
2) Dzielo jego nosi tytul: Das aelteste Recht der Russett. Dorpat 182(t
3) t. c. p. 261.
.
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szym caly gmach politycznego porzq,dku, tern bard~ie~ wq,tIego, im
dokladniej zastosowany byl do pierwotnych usposobwn.
Alisci zemsta, tak jak jest z jednej strony niejako strozem
osobistej niezawislosci, tak z drllgiej zarazem strollY utrzymac si§
tak dIngo tylko moze, jak dlugo nie dojrzeje w narodzie wyzsz~ s.topiell cywilizacyi spoleczellskiej; powoli na miejscu indywidualne~ slly,
broni~cej praw posiadanych, zaczyna si§ tworzyc wla~za pubhczna.
W owczas powstaje ulE'glosc indywiduow wzgli;ldem oweJ ws.ze~hwlac~
nej sHy carego spoleczel'lstwa. Lecz nie odrazu zrzeka Sl<<l m~ywl
duum praw swych niejako przyrodzonych do zemsty. Przechod ~e
stanu pienrotnego do stanu wyzszego spoleczenskiego uk.sz.~alcel1la,
jest tylko stopniowy. Albo ziemskie widoki, alba tez rehglJne c:le
muszq, zastq,pic miejsce utraconego prawa do zemsty. p:'zypa~ruHc
si§ historyi ludow i na jedno i na clrugie natra~a.l:1Y, to Jest, ze. albo okup uwalnia od zemsty, albo tez pomoc rehglJna, oczysz.czaJ~c~
z jednej strony zabOjc§, z drugiej lagodz~ca s:lrowos~ ~aml§tn~sc~
obrazonego. Stq,d glowszczyzna powszechme zaJ§la mleJsce claVineJ
zemsty; przez glowszczyzny zabojca nietylko wynagrac~zal zrzl1dzonl1
szkod§, ale nacHo zaslanial si§ przed natar~zywoscll1 msz,c:q,cycl~
krewnych. Glowszczyzna, jako przYl1osz11ca wlcloczl1q, korzysc, byla
we wszystkich krajach Europy najclzielniejszym srodkiem do wygubienia zemsty. Zlagodnialy tez z ezasem umysly surowe poez1):tko\VO, ch§tnie naldanialy si§ do pojednania. Obok g~owszczyzny prz!choelzil atoli i kosci61 wczesnie z pomocl1 SWflJ przecl\vko wykonywamu
srogiej zemsty. I tak w prawach Frisow wyraznie jest zastrzezony
pokoj (pax) W kosciele dla tego, ktoryby byl narazony na ze~st§ 1).
Podobnie stanowil1 powyzej juz powolane prawa Edwarda krola anglosaskiego: quicunque reus vel noxil~s ad ecc:esiam ca~sa ~rae
Bidii eonfugerit, ex quo atrium eecleslae tenuent, a nemme lllsequente nullatenus apprehenelatur 2). Niemniej waz~e .sl1 ro~~orzq,
dzenia, ktore wskazuje prawo Gotlanclyi dla zasl011lema zaboJe y. oel
zemsty krewnych zamordowanego. Zabojca ma si§ udawac ~o Jeclnegoz oznaczonych okr§gow koseielnych. Tu ma zostawac przez

rok caly; w ciq,gu roku tego ma uzywae wszelkiego bezpieczenstwa;
po uplywie elopiero roku zostaje zniewolony do zlozenia na rzecz
k1'ewnych zabitego okupu. Gdyby 0 kup nie zostal przyj ©ty, teely rna
oswiadezye dwa jeszeze razy ch~c sWI1; w koncu staje si§ wolnym
oel wE\zelkiego przeslaclowania 1). Rto nie dopelnia tych wanmkow,
ma bye wyj§ty z pod opieki pokoju powszechl1ego 2).
W tylll bezwl'1tpienia duchu wyksztalcHa si§ pewno Pokora Sf 0wiallska, jako srodek powscil1gania zemsty, w sposob jeelnak zupelnie wla8ciwy. Za uzyciem POl11ocy religijnej mial zabojca zyskiwac
przebaczenie od krewnyeh zabitego. Doniesienia 0 poko1'ze w Czechach sl1 zupelniejsze: znajelujl1 si§ w r§kopisie zachowanym w muzeum czeskiem. Poda.i§ opis jej obrz§dow pocllug czesldego wydania 3):
"Pbkora wrazedlnika. Ma on wspolnie z dwunastoma, z ktoremiby si§ byl Ulllo\'\-il, stawie, rna iell po za sob1): wiesc, a wszysey
majl1 niese po swiecy, kazdy za grosz czeski, a potem kazely z nich
ma pOfozye na oltarzu po groszu czeskim, za to majl1 byc odprawiane msze za clusz§ nieboszczyka; a oni majl1 isc w koszulach prostowlosych, bez pasow i bez obuwia."
"Najpierw, gclyby cheieH wstl):pic na cmentarz maj~ bye zatrzymani, a wrazecllnik zapytany: czego zq,clasz, a on ma fzec: z1):clam tego,
ze gdYlll bez winy zwiod! ze swiata, a zabil nieboszczyka N ... , abym
mogi uezynic milosciwl1 pokor§. A tu zaraz ma okolo kosciola ise,
miecz nagi nios~c, a inni za nim, a majl1 na grobie tego nieboszczyk'a ukl©knl1c i po pacierzu oelmowic. Ojciec zas, a matka z przyjaciohni (t. j. krewnemi) albo najblizsi jego przyjaciele maj!!: na progu koscielnym siedziec, a w1'azecllnik ma przed lliemi na jedno kolano przykl§knl1c i tak fzec: jako wam syna waszego milego bez winy
zabH, tu pokor© pokornie czyni§, a was i tudziei waszych przyjadol na milego Boga, na Jego mill1 Matk© swi§t1):, na wszystkich
s wi§tych, pokornie p1'osz§, abyseie mnie moj nieml1d1'Y uczynek, kto1'ym przeciw milemu Bogu, tudziez przeciw wam uczynil, mHosciwie
odpuscili. "

Additio sapimt1l1'lt 1. 1. Homo jaidosus pacem habeat in eeolesia... ad

') Guta-Lagh das ist de}" I11sel Gothlal1d altes Rechtsbuck. v. Schildener,
Greifslvald 1818, p. 16.
2) IV tl6maezeniu niemieekiem stoi: weUll eill Mann den Todtschlag nicht
will hussen und deUll doch \'el'strichen sindalle die Fristen, so soll ihn das Land
verdammen d. i. jriedlos riehten.
3) Znajduje si~ wyjqtek ten w pismie peryodycznem, wydawanem od lat kil1m w Pradze dla duchowienst\\'a ezeskiego. Pismo to i skqdinqd nader waline obejmuje w sohie pamiqtki historyczne .

[I

,eclesiam eundo de ecclesia redeundo.
2) 1. su~r. laud. p. 197. Podobna zasada byla u8wiQeona \\. Czeehach; przelronywa 0 tem zostajl1;cy dotl1;d w T~kopisie Rzqd ziemi Czeskiej w slowae~: ~lto
' ze ten I)ohnanY kd"zbv byl u swe zeny oddane nalezen, a ona leI oblala
.znamenal ,
•,
J
•
."
• t .
t k'
.anebo S\V,'ID mehem pTikryla, ot nie nema wzat bytJ (mema bye WZl~ y), a a ~
kdyzby b~l u hrobu slVateJw J,VactalVa 1V Prazkem kostele. .. take tu nema wzat bytl,
.ale polwje poziti.
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"Tedy dw6ch z otaczajlj,cych wezmie od niego miecz i majlj,
go nad je&o szyjq, tI'zymac, a on ma growl;) SWlj, nachylic w ich 10na, a ojciec ma takie mowic: jakos ty uam syna naszego mile go
z tego tu swiata sprowadzil, za to tutaj pokol'1;) czynisz, dla tego od
siebie i od naszych wszystkich przyjaci61 pI'zyrzekam, ie to. tobie
odpuscil11y. 'i
"IN tem isc majf1 po drugi raz okolo kosciola, na jego grobie
majq, tez zm6wic po pacierzu, a skoro na tei miejsce znowu przyjd1}, znowu, jako i pierwej, l11aj1} prosie, a miecz nad jego szyjq, ma
bye trzYl11 any ."
"Potem ojciec z przyjaciohni ma jemu rzec: jako juz po drugi raz milosciwie pokory z1}dasz, proszl) na milego Boga, aby tobie
to milosciwie odpuscili; po drugi raz przyrzekam, ie tobie odpuscimy od siebie i od wszystkich naszych krewnych."
llPotem poraz trzeci ma olwlo kosciola isc; a znowu maj1} na
grobie jego kll;)kn1}c i po pacieI'zu zmowie, i znowu na to miejsce
majq, si§ wr6cie, i takze ukll;)kl11}c i uczynie jako na gorze stoi napisano. A ma tak rzec: oto wam sil;) poraz tI'zeei na milosc (lask§)
oddawam i znowu pokornie was i wszystkich przyjaciol waszycb, kt6rzyby chcieli za was co czynic lub nie uczynie, jeszcze prosz§ na
najwyisze imi§ Boga, n3 jego mil1} Matk§ swi§t1}, i na wszystkich
swi§tych, abyscie mi moj niemq,dry uczynek, ktorym przeciwko milemu Bogu i przeciwko wam uczynil, milosciwie odpuscili.ll
"Tedy maj1} l11iecz nad jego glowq, i szyj1} trzymae, a ojcie·c
jego ma tak ku niemu l110wic: jakos ty nam bez winy syna naszego
milego z tego tu swiata zwiodl, tu pokor§ z wielkiemi prosbal11i za
to czyni§, a prosz§ na najwyisze imi§ Boga, i na J ego mil1} Matk§
swi§tq" i tudziei na J ego swi§tych, aby to tobie milo sci wie odpuscili,
tak r6wnie majq,c moe nad tob~ to,;; tobie uczynie, jakos ty synowi
naszemu uczynil, ale dla mile go Boga to tobie pominiemy i wiernie
odpuscimy; prosisz Syna Bozego, a milq, Pann§ Mary§ Matk§ Bosklj,
z ich swi§temi, aby si§ raczyli do Pana Boga za tobq, przemowic,
tedy to tobie mily Bog raczy odpuscic; a ja takie wtedy z malionk~ mojq, i tudziez z naszemi wszystkimi ptzyjaci6hni, ktorzyby chcieli
co dla nas uczynie lub nie uczynic, Bogiem tobie to wiernie po
chrzesciallsku odpuscimy, a milosciwie pominiemy, a to tobie do naszej smierci za zle wspomniee nie chcemy."
"Potem zaraz majq, do kosciola p6jS6, a wraiedlnik i z temi
osobami majq, przed oltarzem ukl§knq,c, a tu kl§czq,c to wszyscy
spiewae: Zmiluj si§ nad nami Panie, i t. d. potem majq, zaczq,c: Swi§ty INaclawie wojewodo i t. d., to spiewajlj,c majq, ise oko1o oltarza.
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a za to l11ajq, msze us1uione bye za dusz§ tego nieboszczyka, a owe
swiece majq, przy tych mszach spalone bye."
"Potem laznie ubogim podlug umowy, i niejaki wosk, i sukno
ma bye dane i t. d."
Z opisu tego pokory, noszi!cego i w wyslowieniu i w przyto.
czonych formach pi§tno niezaprzeczone odleglej starozytnosci, wypada kilka wazniejszych rys6w dokladniej rozwazyc. Naprz6d wazne
jest, ze do obrz§dll pokory powolywani sq, krewni, tak zwani przyjaciele. INYI'azny w tel11 dow6d dawniejszego obowiq,zku krewnych
mszczenia si§, i niewq,tpliwy l:\abytek pierwotnej scislosci zwi~zku familijllego. Powt6I'e w opisie tym ze wszelklj, pewnosciq, przyznane
jest krewnym prawo zrobienia tego z zabojcq" co on uczynil 'wzgl§dem nieboszczyka; w dwoch miejscach 0 prawie tem jest uczyniona
wzmianka. Potrzecie sam zab6jca w jednem przem6wielliu oddaje
si§ na lask§, kl§ka i dozwala na znak zupelnej uleglosci trzymac
nad glowlj, swoj1} l11iecz nagi. Poczwarte ubi6r czynilj,cego pokor§
dowodem jest zupelnej skruchy, oznakq, zaloby wewn§trznej. INreszcie, co najwazniejsza, wszystkie obrz§dy pokorr dowodz1}, ze jest
wsparta na wyzszej dzielniejszej pomocy koscio1:a. Sam ojciec zabitego rownie blaga Boga i swi§tych, jak zabOjca, 0 przebaczenie
winy. IN obI'z§dach tych pokazuje si§ wplyw dzielny religii chrzescianskiej w ulagodzeniu surowych obyczaj6w. Okolicznosc ta atoli
zarazem podaje przekonallie, ze pokora dopiero za wprowadzeniem
do Czech religii chrzescianskiej w uzycie weszla. IN spomriienie zas
mi§dzy jej obrz§dami piesni cIo 8wi§tego IN aclawa nastr§cza dowod
ie dosc dIngo utrzymywala si§ i dosi§gla wiekll XII.
'
Lecz coz nas blizej zajmowac moze opis szezegolow pokory czeskiej? INiadomosc 0 niej jest l1iewlj,tpliwie szacowl1q, pod
wzgl§dem og6lnym historycznym, lecz wainiejsz1} jeszcze dla historyi prawodawstwa karnego polskiego. Znanlj, byia i uzywan1} na ziem.i polski.ej 1} pokora, jako srodek zaslaniania si§ przed zemstfl;. Co
w.l§ksza, lstmaia pokora w Polsce nie jako obcy w§drowny z zagra:llC}~ o?yczaj, ale jako starodawne przyj§cie. Dowody szacowne jej
lstmema zacho,valy statuty mazowieckie wyzej juz powolane. Niech
wolno b§dzie doslowne przytoczyc statutu zalrroczymskiego wypisy,
One wszelkie wq,tpliwosci usun~:
Venia et pl?OCessZ{s pro h0111.icidio.
Cum nobilis interfecerit nobilem qUinquaginta sexagenas minus
') IVspomina 0 pokorze w Polsce Czacki 0 polshich i liteiVshich prmvac71
T. II, p. 114. Ale wzmianka bardzo niedostateczna.
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duabus grossorum solvet pro capite occiso, ut est premissum,
et omagium vulgo pokora juxta alitiqZia111 consuetudinem pro
contracta inimicitia metdecimus facere debe bit.
Homicidimn liobilis per l1tilitem et veniae 1110dus.
Si miles interfecerit nobilem, extunc debet solvere pro ipso
quinquaginta sexagenas gl'ossorum minus duabus, et veniam facere, hoc modo: vestimellta sua usque ad cingulum demittens
cum evagillato gladio mettredecimus, ut promissum est, debet
petere propter Deum, ut sibi dimitteret et indulgeret; ille dolens hujusmodi offcnsam et ille dolens debet sibi propter Deum
dimittere.
lIomicidiu111 militis per miZitem.
Si vero miles illterfecerit militem, viginti sexagenas grossorum
dare, et veniam vulgariter pokora, juxta alitiqtla111 consuetudinem facere debebit 1).
Byla wi§c i w Polsce pokora znanf);. Wyplyn§1a w kraju naszym z tych samych przyczyn, co i w Czechach. Z tego powodu ten
sam onejze u nas co u Czech6w skutek. Zab6jca dokonywajq,cy jej,
przestaje bye na lasce krewnych zabitego. Rysy og61ne, w jakich
opisuje statut zakroczymski sposob dokonania pokory, zgodne Sf);
z powyzej pOdall1j; pokorq, czeskf);. Wiele mit;dzy jednf); a drugq, podobienstwa. Czynif);cy pokort; musi w ubiorze swym tak, jak w Czechach, pokazae skrucht;; dalej powinien niesc tak, jak w Czechach
miecz gOlY; wreszcie caia pokora dokonywa sit; i w Polsce za posrednictwem blagalnych modlow, wzniesionych do Boga. Wszakze
dostrzegamy takze pewne wlasciwosci pokory polskiej. Polegajq,
one mianowicie na roznicy ubioru winnego: w Polsce ma bye obnaiony do pasa, w Czechach ma ise w koszuli z 110gami bosemi. Niemniej liczba towarzyszow, ktorych rna uzywae zab6jca, w Polsce jest
albo dziesit;ciu, albo tei d wunastu w stosunku do stann zah6jcy,
w Czechach moie bye iiczba swiadkOw zawsze tylko dwunastu. Po-

dobienstwa te i rOZlllce naprowadzajf); na wazne wnioski. Pokazuje
sit; z nich blizkie pokl'ewi611stwo poj§e pl'awnych polskich z poj§cial11i czeskiemi; obadwa narody r6wn~ przebiegaly kolej ksztalcenia sit;
w uwazaniu zemsty i w sl'odkach zel11stt; ograniczajf);cych, zarazem
atoU wlasciwym sobie sposobem jedne pojt;cia rozwint;ly. Ze pokora byla stal'odawnYl11 w Polsce zwyczajem, dowodzf); same slowa
przytoczonych statutow: juxta antiquam consuetudinem. Gdyby los
nie byl nam pozazdroscil dokladniejszego opisu pokory polskiej, moze bylibysmy w stanie przekonae si§, ze i w il1l1ych szczeg61ach obrzt;dy jej roznily si§ od form w Czechach nzywanych. Dzisiaj wolno tylko z nadmienionych r6Znic wnioskowae, iz i inne jeszcze musialy istniee wl:asciwosci. :Moze szczt;sliwy traf uratowal gdzie od zaguby pewlliejsze 0 pokorze ~ doniesienia, moze starannosc mt;z6w
z gorliwosci~ poswit;caj~cych si§ zbieraniu pamiq,tek prawnych narodu naszego z czasem brakowi, nad ktorym nbolewamy, zaradzi! J a
poczytam sit; za szczt;sliwego, jesli swiadomszych rzeczy ojczystych
badaczow pobudzt; obecllym wywodem do gruntowniejszego rozbioI'u systematu praw kal'nych polskich. Przekonywamy si~ atoli z kr6tkiego tego wywodu, iz urywkowe moze badania w dziejach prawodawstwa naszego, bez znajomosci obszernej praw innych slowianskich nie doprowadzi1 do poz~danego celu. Miala niewf);tpliwie S10wiallszczyzna wrasne pojl]cia; wydobye je, uporz~dkowae jest pewl10
nie tak latWf); rzeczf);, ale za to jakze obfite zapewnia ich znajomose
korzysci. To, co doti1d porownywalem, zupelnie llmie 0 prawdzie tej
przekonywa.
W koncu przytocz§ jeszcze przyslowie dawne polskie u Fredry
znajdujf);ce sit;, 0 uzyciu pokory i jej skutku przekonywajq,ce: uie
masz miecza na pokornego, zdawna si§ 1110wi: pokornej glowy miecz
nie siecze 1).

') Wydanie dawne Statut6w Mazowieckich fol. LXXIV verso i fol. LXXV.
W statntach dzielnicy plockiej z malemi odmianami, powt6rzone te ~ame przepisy
w sposobie 'llastElpnj:,\cym:
Si vera uobilis nobilem perempserit alinm, nobili XLta sexagenas minus dnabus, ut premissum est, solvere tenetnr, et homaginm mettredecimns facere debebit...
Si vero miles interfecerit nobilem, debet pro sno capite solvere qninqnaginta sexagellas minus dnabns, et veniam facere debet: vestimenta sna ad oingulum dimittens
et sic denndatns cnm nndo gladio mettredecimus nt premisscnn debet petere prepter Derum. ut sibi indulgerent, et tnnc hujnsmodi offensam dimittore debent... Si
vera miles militem interfecerit, L,[ sexagenas solvat et veniam, ut remissnmest,
mettredecimns faciat Pami,;iHik Bentkowskiego p. 190.

')
StOW11ik

Andrzeja J\lax. Fredry Przysto1Via 1V Warszalvie 1769 n. 499 p. 50, d.
Lindego Y. pollOra.
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Wroida, wroiba i Dokora 1),
(1844).

, . W roku 1829 "Themis Polska" (Torn VI), pismo peryodyczne
pOSWH;jCOne nauce prawa, oglosila rozprawk§ pod napisem: Polwra
podlug pra11J polskich i czeskich.
Pohop do napisania jej dal ogloszony pod6wczas przez Waclawa
Han~{§ z r§kopis6w bibliotek firstellberskiej 2) opis aktu pokory, dopehuanego przez zabOjc§ przed krewllymi zabitego, tak jak on lde~ys w Czechach wykonywal si§, i zrobiono zaraz spostrzezenie, ze
1 u nas na Mazowszu podobna pokora byla w uzyciu.
frzy braku w owym czasie wi§kszej liczby danych, nie mozna
bylo za~usci6 si§ w bardziej szczeg610we wywody i nalezalo prawie
wyl~czDle ograniczy6 si§ na samem tylko, konstatowaniu faktu wsp61czesnego wykonywania pokory w obu krajach.
.
Od tego .czasu, przez blizko lat szescdziesi~t, liezba pomnik6w
hlstorycznyeh I prac naukowych, objasniaj~cych przedmiot ten i inn~ z nim blizko spokrewnione, a mianowicie tez prac wyjasniaj1);cych
hlstory~ pomsty za zab6j stwo, tak wzrosla, ze godzi si§ ten sam
przedmlOt na nowo rozpatrzy6 i przedstawic w pelniejszej postaci B).
1) Atenemn, 18H, stl'. 477-499.
, ") Biblioteka firstellb:rska obecnie pl'zeniesiona do Pirglic, malluskrypt zas,
z k.torego kol'zystal Hanka, plsallY w r. 1505 przez IVacl:awa z Siemiechowa, obejmUje IDlscellanea z praw czeskich.
') Zwracamy tll szczeg61niej uwagQ na dziclo Francllstaedta pod tytuJ:em:
Blufraclte tuzd TodischZa/fsiilwe. Leipzig 188L kt6l'ego zadaniem iest zebra6 dane
o pomscie i 0 aktach przebaczenia za pOjJeJ:llione zab6jstwo.
'

Aby si§ wywi.1j;zac He mOZlla dokladnie z zadania, postaramy
si§ przedewszystkiem dopelnic, co dawniej powiedzielismy 0 pokorze w Ozechach i na Mazowszu, przez opisanie p(}kory na Morawach
oraz w illnych cz§sciaeh dawllej Polski; aby zas wogole wystawi6
znaczenie pokory w pelnem swietle, usilowaniem naszem b§dzie pokazac, w jakim ona pozostaje stosunku do reszty zachowan, maj1);cych
na celu powsci~gnienie i ukaranie zbrodni zabojstwa, a mianowicie
do prywatllej pomsty (wroida, wrozba) i do glowszczyzny. Odsloni
to w cz§sci jedn~ z najciekawszych strOll historyi praw karnych
sredniowieczllych, w kt6ryeh rzecz 0 zab6jstwie tworzy osobn~ grup§ poj§6 i zachowan. Wszakze, aby nie p6jsc zadaleko, uprzedzamy;,
iz nie mamy zamiaru dotykac zajazdow i walk (guerrae) calych a nawet kilku pol~czo.nych rodzenstw mi§dzy sob~.
Wiadomo., ze pocz~tkowo dokonanie krwawej pomsty na osobie zab6jcy przez krewnych zabitego we wszystkich zak~tkach Europy stale bylo w uzyciu, jako wiekami uprzywilejowany zwyczaj. Pomsci6 si§ na zabOjcy, odebrac mu zyeie uwazano nietylko za pra\\'0, sluz~ee osierocialemu przez zab6jstwo rodzellstwn, ale i za najswi§tszy obowi~zek, ei~z~cy lla czlonkach obrazonej rodziny. Kto
z pomi§dzy najblizszyeh krewnych poleglej ofiary od wykonania pomsty uchylal si§, okryty zostawal hallb~.
Niemniej az nadto oczywiste, ze pomsta krwawa, prowadzij,ca
cz§sto do t§pienia catyeh rodow, nie mogla si§ na zawsze ostac,
ezy to przy stopniowem lagodzeniu dzikich namilltnosci pod wplywem chrzescij aiistwa, czy to przy coraz wi§cej wzrastaj ~cem poczuciu potrzeby zapewnienia powszeehnego pokoju, czy tei przy wzmacniaj1);eej si§ ci~gle w spoleczellstwach wladzy centrall1ej, w kt6rej
interesie lezalo powsci~gac coraz bardziej pop§dy samowoli prywatnej.
Nie bylo to wszakze rzecz~ tak latw~ wyrwa6 z r~k ro.dow tyIe dla nich drogie lJrzy{vyknienie i zniewo1i6 j e od razu, aby sill go
zrzekly.
Nie mog~c jednym zamachem wykorzenic uzycia Po.msty, zacz§to przynajmniej starac sill 0 wynalezienie srodk6w chwilowego
utrzymania pokoju, 0 powstrzymanie pierwszych wybuchow uniesienia, 0 obudzenie uczucia skruchy i milosierclzia. W tym eelu alba
obmyslano dla zab6jcy pevi'ne tymczasowe schronienia, albo obwieSZCZi:tllO clni, tygodnie, a nawet lata, w ktorych wzbraniallo przedsi§wzi§cia jakiego b1);dz ezynu zmierzaj~cego do wykonania pomsty,
albo. tez zapewniallo zab6jey moznosc wydalenia si§ na pewien czas
z kraju, by tym sposobem zasloniwszy go przecl pierwsz1); napasci~,
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ulatwic mu moznosc przejednania poszukujl1cych pomsty. Ochral1ia10 to .glownie win.owajc§, ale nie zaspakajalo jeszcze krewl1ych
polegle~ ofiary. DopIero czas oswoil ich z przyj§ciem okupu za poleglego I usun111 oba w§ okrycia si© hallbl1 tych, co poprzestawali na
materyalnem wynagrodzeniu za polegll1 glow§.
, v:ysokos~ Okl~PU zrazu ustallawiali posrednicy, uzyci do przywrocema pokoJu llu©dzy zabojc::t a poszukujlJ,cemi pomsty. Z czasem, ~dy przyjmowanie okupu utarlo sil) i gd}' si§ do niego przyzwycz~Jono, praw~ .z.acz§ly oznaczac wysokosc glowszczyzny, aby
zapo~ledz dowolnosci 1 przecil1zeniu winowajcy, a zwyczaj nie omieszkal. J eszcze wprowadzic w roznych stronach wykonanie r6zl1ego 1'0dzaJu akt6w skruchy. i przeblagania, dopelnianych przez zab6jc§,
~by krew~yc!l polegleJ ofiary, uczynic tem sklonniejszymi do zgody
I do Pl'zYJl)cla okupu, a zarazem zabezpieczyc i na czas przyszly
chwilowo zagrozony pokoj.
Nie nalezy jednak mniemac, ze zaprowadzenie o'lowszczyzny
pocilj:~n§lo za sob~ natychmiastowe usuni§cie Z wido~'ni POt~sty,
przecll1g~§la ona J eszcze dlugo sw6j zywot, gdy;;: pozostaly nawet
przy?adkI, w kt6rych same prawa i zwyczaj zez..,\"alaly na jej uzycie.
Dop~ero, . g~ly w pra wach karnych okup za d§zkie przest§pstwa,.
a mlanOWICIe za zab6jstwo stallowczo uchy]ony zostal i zastij,piQllY
byl przez kar§ cielesl1ij" kt6rij, wladza cel1tral11a sarna od siebie stos~wafa i wykonywda, z zupelnem usunil)ciem od tego krewnych zabltego, prawne istnienie pomsty, a z niij, i okupu i aktow skruchy,
przerwanem zostalo.
.
Wykazywac, jak si§ to wszystko w zwyczajach i prawach 1'oznY:h strOl: l'Ozl:laicie skl~dalo, nie jest rzeczij, naszij,. Zwracamy si§
tez bezpos1'edmo do glownego naszego przedmiotu i zaczynamy od
~ego, co nam pod tym wzgl§dem przedstawiajlj: zwyczaje prawne
1 prawa Ozech 1 Moraw.

pot em hetman; drugiego, ulozonego mi§dzy rokiem 1525 a 1527 Otibor Dernowski, znany w swoim czasie, jako biegly znawca prawa
miejscowego.
Niebawem tez uczony wydawca obu tych zbiorow Brandl, arj
chiwaryusz ziemski mora,;sld, w przedmowie do ksi§gi De.rnowskie
pomiescil obszerny wyw6d 0 glowszczyznie (oklad hlawy) 1 o. pokorze polllug podati morawskich i czeskich 1), a w wydanem Jeszcze
pozniej SlOWlliku stre~ci1 rzecz 0 pokorze W oso b.nym a:tykule 2).,
Najprostszy, zdaniem naszem, a zarazem naJoczYWlstszy dowod,
ze w Ozechach i na Morawach w dawnych czasach sluzylo krewnym zabitego prawo krwawej pomsty na zab6jcy, przedstawiajij, same obrZ\jdy aktn pokory, jak zaraz ponizej zobaczymy 3).
Dla uchylenia si© z pod pomsty, statut ksi§cia Ottona z r. 1229,
idlj:c zapewnie za utartym juz wprzody zwyczajem, stanowil. ze zab6jca winien wydalic si§ z ziemi i szukac wyjednania sobie przebaczenia (gratia) u krewnych zabitego 4).
W tym kierunku i statuty miasta Iglawy (1249) wygnanemu
z miasta (proscriptus) za zabicie na rok i jeden dziell nakaz~j 11 szukat przez ten czas przebaczenia (gratia) u pokrzywdzonych 0). .
Jako najstarszy dotl1d zachowany przyklad ugody, zawarteJ za
sprawi!; posredniko w (amicabiles compositores), oznaczaj~cej wysokosc okupu za glow§, przytacza Brandl akt z 1'. 1333, ktorym opat
i konwent z Weleghradu zobowilj:zuj~ si§ wyplacic glowszczyzn§,
ustano wionij, za wspolnlj: zgodlj: stron, na 1'zecz siero t, zon i reszty
krewnych osob, zabitych przez ich ludzi (Codex diplowzaticus et epi-

stolaris lY[oraviae VI, 349).
R6wniez i najdawniejsze podanie

0 dokonanym akcie pokory,
pochodzi z tego samego wieku czternastego. Zachowala je ksi§ga
Towaczowska. Wedle zdallia Brandla, wypadek, 0 ktorym tam mo-

wa, zdarzyl si§ mil;ldzy
')

Czechy i Morawy.
Do wyjasnienia historyi pokory w ziemiach czeskich a mianowicie na Morawach, przylozy}o si§ g16wnie wydobycie z z'apomnienia
~woch zbiorow sta1'ych zwyczajow prawnych i praw morawskich,
Jednego znanego pod nazwiskiem ksi§gi Towaczowskiej (Kniha Tovaczov.ska), drugie~o ksi§gi Dernowskiej (Kniha Drnoyska). Autorem pI.erwsze.go. Zb101'U, dokonanego mi§dzy rokiem 1479 i 1490, byl
slawneJ paml§cI pan Otibor Towaczowsld, naprzod s§dzia dworski

1'.

1381 a 1398.

]{#iha Tovac;zovska, kriiicke vyda1'ti.

v Bn~e

1868.

]{1~iha

DY1wvska

vydal Brandl. V Brne 1868.
..
2) Glossarium illustral1S bohemico-moravicae historiae f01~tes. Brunn 181,~'
stl'. 246. Godna niemniej uwagi rozprawka tegoz Brandla
glo1Vie czylt
zaboJsilvie ogloszona w Czasopismie 1vIatica Mora1Vska za r. 1870, w ktol'ej opisuje caly
M

°

°

tok procesll 0 zab6jstwo.
. . . .
3) Krotki ry8 historyi prawa karnego czeskiego skreshr SlawlCzek w dZlele.

Uvod vo studium trestl1iho prava. Praga 1867.
4) Statuta Ottol1is § 16, Cf. H. JireClzek: Codex juris bohemici. Praguae 1867
1. p. 63.
5)

Jus Iglauie1Jse § XLv. ibid.

p.~ 105.
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Nie wynika st[),d przeciei, ie spelnianie akt6w pokory dopiero
w tym czasie na ziemi czeskiej nastalo. PodIug wszelkiego podobienstwa do prawdy, poj a wienie pokory w tych stronach moina odniesc do konca wieku XIII. W spomina bowiem 0 niej, jako 0 1'zeczy powszechnie znanej, jut Dalemil (cap. XXIV, w. 31 - 38), jak
to nam wskazal najnowszy jego wydawca J ozef Jireczek prezes Czeskiego Towarzystwa Umiejf2tnosci.
Pr6cz tego mozna jeszcze na poparcie domniemania tego przytoczyc i tf2 okolicznosc, ze oplaty, ktore pobierali urz§dnicy za dopelnienie aktu przebaczenia (quando gratiae inveniuntur), a 0 ktorych wspomilla ulozolle w wieku XIV tak zwane Officitil14 circa tabulas terrae (R. Jireczek: Codex juris bohemici II. 2. nr. 168 stl'.
280), nie do czego illnego zdajlj; si§ odnosic, jak do akt6w pokoryl).
Sam spos6b, w jaki na Morawach spelnial si§ akt pokory, opisuje ksi§ga Towaczowska w ustf2pie 210, w ktorym traktuje (; glowszczjiznie wedle prawa Ziel1'li. Oto co nam w tym wzgl§dzie podaje:
jeW zdarzy sif2, ze pan pana (to jest osobf2 wyiszego stann) lnb ziemianin pana zabije, posrednicy za zgod[), stron oznaczaj[), wysokosc
glowSZCZYZllY, ktora nie powinna byc nizsz[), od pif2ciuset grzywien
dobrych groszy praskich, nadto winowajca dac powinien pif2cset funtow wosku, pif2cdziesi[),t postawow sukna (lantuchu) i jednego konia
z chorllgwilj;, odprawic pi§cset mszy za clusz§ zabitego i nareszcie
spelnic akt pokory. Sam zas akt tak opisallY: zab6jca sam pi§cdziesi[),ty wyst§puje boso, bez pasa, kladzie si§ na grob zabitego, a llajblizszy krewny zabitego mi§dzy plecami jego trzyma miecz koiicem
ku dolowi zwrocony i odzywa si§ potrzykroc do zabojcy: mam tedy
twe gardlo tak w 1140CY slvej, jak ty miales brata l1iego lub mego
krelvnego) na co zabojca potrzykroc odpowiada: jeslem w twej 1140cy) Zecz prosz~ ua Boga zachowac mnie przji zyciu. Wtedy brat lub
hewny zabitego wyglasza; zacho1vl1:jem ci~ przji zjici% dla Pal1a
Boga.
Lzejsz[), byla odpowiedzialnosc za zabieie ziemial1ina przez ziemianina lub przez pana. W razach tych zabojca placil za giow§
tylko 50 grzywien, skladal 50 funt6w wosku, 50 postaw6w suIma,
kazal odprawiac 50 mszy i z niewif2cej jak 25 osobami spelnial akt
pokory (ust\:lP 211).
Tak sarno obowilj;zany byl do po.kory z pi§ciu osobami ten, kto
zabil wiesniaka (sedlaka) (llst§p 212).

P ,t
taz ksi§ga Towaczowska dodaje dwa wazne zastrzezerz} em
. '
"
d' 1 '
nia: naprzod, ze czynii:),cy pokorf2 powirnen ZObowl~zac SIf2 u Zle a~
w kaidej potl'zebie pomoe krewnym zabitego; nastf2~nie, ie kl'ewlll
zabOjcy powinni si§ powstrzymac od uzyeia wszelkleh gw.al~~wnyc?~
srodkow eelem zniewalania krewnych zabitego do zgody, Jeshby CIZ

1) Zwrocil ulVag~ naszq na teu szczeg61 pnAesor Hanel, wykladajftcy na fakultecie prawnym ulliwersytetu praskiego historYil prawa czeskiego.

spraw§ na drogf2 s~dow[), wytoczyc eh~iel~. 1 "
, . . , "_
podobne prawidla 0 glowszczyzme 1 po,zorze pIzed.sta.\Ha 1 kSI\l
ga Dernowska 0 dobre 6wierc wieku pozniejsza od kSl§gl popl'zedR6inica' w opisie pokory polega tylko na tem, ze podlug
,ueJ.
.
,
'"
"b b
i z 1'ozksif2g i Dernowskiej zab6jea (vrah, wrog) ma ISC na gIO
o~}
."
puszezonemi wlosami (prostovlasy), w koszuli i ,sam ma mlecz mese
i rna sif2 poloiyc lla grob zabitego nosem na dol. ,
" .
Na pllpareie, ze wylllzone w ksif2gach prawldla. rzeczywiscle
W praktyce zaehowywaly sif2, Brand~ przytacza : kSIi:),~ ~~do~ych
olomunieckich dwa przyklady pokory, Jeden z 1'. 101~, dI.a~1 z lok~l
1517. W przypadku drugim Stanislaw biskup momumeeln I WI,ad~
slaw z Boskowic najwyiszy komol'nik margrab stwa rnorawsklego,
pl'zepisnj~, ze Mauryey Zolcar z Ledenicy zab,oj ca, ma krewnych ~ zabitego temi s}owarni przeblagac: JJ1ili panowie, Jakom, wan1, bJ ata
waszego Krjisztofa zabil) nad czem bolej~" ~ako ,was prosz~ ua ,Boga na j11atk~ Boskq, abjiscie 1J1ti to odpnsczlt, a Ja iva111dopo~q~
,
."
. b d dsluz1I(;' om zas W1lll1l
zyw bede z krewnymt memt starac st~ ~ ~ 0
:7 ,
.'
mu t~ ·odpuscic, nie zlego nie uezynic i wszystko na wlein za1"

7

:0

. '
pomniec.
Podlug zdania Brandla, przypadln wyko~al1la aktn pokory l1a
Morawach nie przekraczaji:), pierwszej polowy w16ku XVI.
,
podobnie i w Czechach zab6jca (wrazedlnik) mogi byc przez
luewnych zabitego poci~gl1if2ty do odpowiedzialnosci albo. p:'zed, s[),d
albo tei krewni mogli sif2 z nim ulozyc 0 glowszczyzn§ 1 z[),dac od
niego wykonania pokory.
"
dokladl1ie
Sposob, w jaki sif2 miala p~kora w Czechacll ~v~l{Onac, . ' 7 '
_
i szezegolowo opisany we wZlmankowanym powyzeJ ,ulom~{U v Il:lko
pisu firstenberskiego, spolszczony zostal w artykule fhen:Id,Y.
Gdy zapewnie malo komu z dzisiejszych, cZY,te~l1lkow znal~y
jest ten przeklad, uwazamy za stosowne powto,r~y.c go: ~wlaszcza
i dla tego, aby tern laeniej moina wskazac na rozm~e., JakI~ ~~ch~
dzily rni§dzy obrz\}dami pokory ezeskiej a morawskIeJ, co ~esl: l1:e
'd .. ' to z ezasem b§dzie moglo posluzyc za srodek do wYJasmema
ZlSlaJ
kt'
b §dy te
wlj;tpliwosci, jakie dot[),d pokrywajlj; zr6dlo, z
orego 0 rz
wyplynf2ly.
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"Pokora zabojcy (wrazedlnika): ma on wspolnie z dwunastoma,
z ktoremiby si§ zmowil, stanl!,e, ma ich po za sob~ wiese, a wszyscy
maj!j; niese po swiecy, kazdy za grosz czeski, a potem kazdy z nich
ma polozye na oltarz po groszu czeskim, za co maj~ bye odprawowane msze za dusz§ nieboszczyka, a oni maj~ ise w koszulacb z rozpuszczonemi wlosami (prostowlasi), bez pasow i bez obuwia.
Najpierw, gdyby chcieli wst~pie na cmental'z, maj~ bye zatrzymani, a zab6jca zapytany, czego zqdasz? a on ma l'zec: zqdaJJ1 fego, ze
gdym bez Wi11Y zlviodl ze swiata, a zabilnieboszczyka N., abym mogt
ucz.Jl1tic milosciwq pokorrt. A tu zaraz ma okolo kosciola ise miecz
..
.
'
nagl mos~c, a 111l1i za nim, a maj~ na grobie teo'o nieboszczyka
u~l<gkn~~ i po, pacierzu odmowiC. Ojciec zas a ma~ka z przyjaeloll (to Jest bhzszymi krewnymi) albo najblizsi przyjaeiele jego, man na progu koseielnym siedziee, a zabojca ma przed nimi na jedno
kolano przykl<gIm~e i tak rzec: jako1Jt lvam syna lvaszecfo milego
I
'
b
oez
lvmy
zab'l
t , itt pokorg pokorltie czynig, a was i lvaszych przyjaciol na Inilego Boga, ita jego milq Matkg swigtq, na lvszystkich
swigtych, pokornie proszg, abyscie mi moj nie mqdry uczynek, ktor)'m przeciw mileml1 BOgH, tudziez pl~zeciw lvam uczynil, miloscilvie odpttscili.
.
. Tedy dwoeh ia wnik6w (kOllszelow) weirnie od niego miecz
I l~aJ~ go nad jego szyj!j; trzymac, a on ma glow§ sw~ naehylie
w leh lona, a ojciec ma tako mowie: jakos fy nam syna naszego
z tego swiata sprolvadzil, za fo tufaj pokorg czyniqc, po pier1vsze
mowimy od siebie i od naszyclz wszystkich przyjaciol, zee to tobie
Bogiem odpusci111Y.
,
'~t,em ise m~j~ p? drugi raz okolo koscioia, a na jego gro?le ZI11.0WIC po pac18rzu I skoro na toz miejsce znowu przyjd~, ZllOWU
Jako p18rwej maj~ prosic, a mieez nad jego szyjf); ma bye trzymany.
Potem ojciec z przyjaciohni ma jernu rzec: jako juz dr%gi raz
milosciwej pokoyy zqdasz, proszqc na l1zilego Boga, abysmy to tobie
milosciwie odpuscili, po drztgie powtarzamy,ze to tobie odp%scimy
od siebie i od lvszystkich naszych przyJaciol.
Potem poraz trzeci ma okolo kosciola ise, a znowu maj~ na
grobie jego ukl§kn!j;c i po pacierzu zmowie i ZllOWU na to miejsce
maj~ si§ wroeic i takze nkl§kll~e i uczynic jako na gorze stoi napisano. A ma tak rzec: oto wam sig po raz trzeci na laskg (milost)
oddawaln i ZJlt01Vzt pokorJltie proszg was i wszystkich przyjaciol waszych, ktOl:Zyby chcieli za was co UCZYliic Zubniechac jeszcze proszg na JltaJwyzsze imig Boga, na jego milq Matk(J swi(Jfq i na lvszysf-
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kich swigfych, abyscie 111i moj nie mqdry ltczYJltek, ktorym przeciwko
l1zilem% Bogu i przeciJluko wam %czyJltil, milosciwie odpuscili.
Tedy ZllOWU maj!j; mieez nad jego glow~ i szyj~ trzymae, a ojciec jego (t. j. nieboszczyka) ma do nich mowie: jakos fy nam bez
winy syna naszego milego z tego swiata zwiodl, tg pokorg wielkiemi prosbami, za to czyniqc, a proszqc przez najIVyzsze imig Boga
i prze Jego milq ]l.;[atkg swigtq i tu,dziez przez Jego swi(Jfych, abysm)!
tobie l1iilosciwie odpuscili, tedy mOlvimy, jako majqcy moe nad tobq
to samo tobie liczynic, jakos ty synowi naszel1U1 ttczynil, dla milego
Boga to tobie darujemy i wiernie odpuscimy, pros fedy Syna Bozego, a milq Panng i1;[aryg Ivlatkg Boskq z ieh swigtani, aby sir; raczyli do Pal1a Boga za tobq przemowic, a to tobie miry Bog raczy
odpt[scic, a ja laNe z malzonkq mojq i ze wszysti'ciemi l1aszemi
krewnymi, ktorzyby chcieli co za nas t(czynic lub niechac, Bogiem to
tobie po chrzeScijal1sk11 odpuscimy i przebaczymy, a to tobie do l1aszej smierci niczellt zlem wspomniee nie chcemy.
Potem zaraz maj~ do kosciola pojsc, a' zabojca (wrazedlnik)
i z temi osobami maj~ przed oltarzem ukl§krq,e, a tll kl§ez~c wszysey spiewac: Zmiluj sig nad nami Panie i t. d., potem maj!j; zacz~c:
Swigt(y TVaclawie i to d., to spiewajl!;c, majf); ise okolo oltarza, zaczem maj~ msze bye odprawiane za dusz§ nieboszezyka, a owe swiece maj!j; bye przy tych mszach spalo ne."
Na dowod, ze w Ozeehach pokora odprawiala si<g rzeezywiscie
zgodnie z dopiero co opisanemi obrz<gdami, przytoczye mozna, ze Piotr
Chelezycki, pisarz XV wieku, opisujf);cy zwyczaje ziemi ezeskiej, wyminie zaswiaclcza, iz przy spelnianiu pokory kladzie si<g miecz na
gardlo zaboj cy, przez siedz~cych na progu koscielnym (0 b. Palacky
Deijny V. 1, str. 475).
Porownywaj~c pokor<g ezesk~ z morawsk~, spostrzegamy, ze
w Ozechach wyznanie winy i darowal1ie jej, nie dopelnialo si<g na
grobie zabitego, tak, jak to praktykowalo si§ na Morawach, ale
u progll kosciola, polozonego na ementarzu, przed oczekuj!j;cemi tam
najblizszymi krewnymi zabitego; dalej, ze zab6jca, czyni~cy pokor§,
mial glow<g sw!j; schylac lla lOllO siedz~cej na progu koseielnym osoa miecz, wzi§ty z jego qk, mial bye trzymany nad jego szyj~.
Dalsza roznica na tem polegala, ze po wyrzeczenin przebaczenia, na
czem wlasciwie caly akt na Morawaeh kOIlCzyl si§, w Ozeehaeh
przeeiwnie, obie strony, bezposrednio, zaraz udawaly si§ do kosciola
dla odprawienia stosownych modlitw i uczestniezenia we mszacb za
dusz§ nieboszezyka. W og61e caly akt pokory przybiera w Ozechach,
przewaznie, form<g aktu religijno-koscielnego, wtedy, kiedy na Mora-
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wach przedstawia si§ raczej jako czynnosc cywilna, bardziej prosta
i mniej skomplikowana.

to zaswiadczaj~ dwa statuty, jeden z r. 1390, drugi z r. 1421, w ktoryeh wyrazenia lacinskie iJltil1~icitia i vindicta sanguinis, oznaczaj I1ce
nie co innego, jak pomst§, oddane s~ przez wyraz 11.wozba 1).
Kie trzeba, zdaje si§ przypominac, ze w sredniowiecznym j§zyku wyraz inimicitia (Fehde) oznacza caly szereg gwaltow, skierowanych przeciv, winowajcy, zwykle nwieliezanych jego snllercil1,
a l1iekiedy wyradzajl1cych si§ w rzeezywisty stan WOj11}' (guerra w Statucie 1377: Bandtkie t. c. p. 420) mi§dzy zwasnionell1i rodzinarni.
J ak diugo tego rodzajn pomsta w pelnem byla uzyciu na lVIazowszu przy dose silnie wyst§pujl1cej wladzy ksil1z§cej, niepodobiel'istwo dokladnie oznaezye; tyle tylko pewna, ze w dawnym .inz ezasie zacz§to 0 bmyslae srodki, zmierzaj ~ce ku j ej ograniczeniu. J ak
sq,dzimy, pierwszym na tej drodze nezynionym krokiem bylo, nie
dozwalae przyst§powae do wykonania pornsty inaczej, jak po forrnalnem obwolaniu trzykrotnem na targach dokonanego zabojstwa
i nazwiska zabojcy 2). Winowajca, ostrzezony obwolaniell1 podob11em, mial ezas uchroni6 si§ przed pomstl1. Drugim nie1'ownie skuteczniejszym srodkiem bylo postanowienie zapadle moq ziemskiej
uchwaly3), ze, po obwolaniu dokonallego zab6jstwa, winowajca natychmiast na rok jeden i szese niedziel powinien si§ byl z kraju wydalae i ze tylko w ciq,gu tego czasu za gral1icami kraju moze bye
na nim pornsta dokonana. J eden z tekstow pozniejszych, mowil1c
o skutkach obwolania zabojstwa, dose trafnie wyraza si§, ze ono zobowi~zuje zabOjc§ ise na wygnanie (exiliurn) z ksi§stwa, na wrozb§
(Bandtkie t. c. pag. 388), Osi~gano tym sposobem dwa wazne
cele: ograniczano prawo dokonania pomsty do krotkiego stosunkowo przecil1gu czasu i, co moze jeszcze wazniejsza dla ubezpieezenia wewl1§trznego pokoju w kraju, przeznaczono wykonanie pomsty
po za granice onego. 0 przypadkach zabicia na miejscu wydalenia
winowajcy przez poszukujl1eego pomsty wyraznie wspomina statut
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Zrodla mazowieckie, w porownanin z czeskiemi, bardzo niedokladnie opisnj~ obrz§dy pokory, za to rzncaj~ peIne s\\iaUo na stopniowy rozwoj zachowall wzgl§dem zabojstwa. Zaznaczyc tylko na:lezy, ze kto chce wyrobic sobie jasne i prawdziwe poj§cie, jak stare
prawo mazowieckie zapatrywalo si§ na zabojstwo i POkOf§, powillien
badania swoj e glownie oprzec na oryginalnych statutach z wieku
XIV i porowy wiekn XV, a nie na zbiorze zwyczajow prawnych,
sporz~dzonYl11 na pocz~tku wieku XVI, przedstawiajl1cym niekiedy
rzeczy dawne w zmienionej postaci. N awet powoluji1c si§ na stare
statuty, tak, jak je wyd:rukowal GorYllski, nie trzeba spuszczac z uwagi, ze on sam na czele ich napisal: Statuty Mazowieckie... zebrane i poprmvione (Statuty Mazoviae colleeta et emendata), ostrzegaj~c, ze nawet do pierwotnych statutow weszly poprawki, czyli zastosowania do zmienionych poj§c 1). B§dziemy mieli sposobnose
w swojem miejseu przekonae si§ 0 tem.
I na Mazowszu zwyezaj i prawo, co do powsci!):gania i karania
zahOjstwa szly tl1 sam~ drogl1, jak w innych krajach Europy, co nie
wyll1cza i pewnych wlasciwosei, jak to zaraz zobaczYll1Y.
Ze zabojea IV staryll1 wieku na Mazowszu wysta\~'ion}' byl na
krwaw~ pomst§ ze strony krewnych poleglej ofiary i ze wykonanie
pomsty uwazalo si§ za rzecz zupeinie uprawnionl1, na to, choeby innyeh dowodow nie bylo, por§cza znana i wykonywana na Mazowszu pokora, tak sarno, jak to zauwazaliSll1Y, rnowil1c 0 Czeehach.
Zabojea, ktory przy wykonalliu aktu pokory, podaje mieez przeciwnikowi, a on ten miecz na jego szyj§ kladzie i mowi: j3. mog§ ci
teraz to uczynic, co ty mojem11 krewnemu uczyniles, przyznaje sam
l1ajwyrazniej prawo pozbawienia go zyeia za popelnione przez siebie
zabojstwo.
Ma nawet j§zyk starodawn}' mazowiecki na oznaezellie tego
rodzaju pomsty, osobny techlliczuy wyraz w slowie wrozba 2), jak
") Zalujemy, ie zasluzony autol' dziela: Da1V11e MaZ01Vieckie pra1VO. 'IVal'szawa, 1881, niekiedy zamalo na okoliczuoS6 t~ zwraoal uwagi 'II' pracy, zreszt'l nader
starannej i sUllliennej.
2) Zaznaczamy tu, ze 'II' tl6maczeniu .!l1acieja z R6zana, wyraz ten pisze si!l
raz Ivrosba, dl'ugi raz Ivroszba. Ob. LelewBla HistoryczlIe pomniki. 'Wilno, 1824,
str. 138, 149. W H6maczeniu zwyczaj6w s'ldowych Prazmowskiego stale pisze si!l
1Vrozba.

') Statut 1::l2()". erit libel'... ab inimicitia nllgariter Ivroiba. Statuty 1421:
reus a vindicta sat1/Juinis, yulgariter dicta Ivroiba absolyatur !Bandtkie. Jus po101~i
cum, p. 423, 433). Zaraz tutaj notujemy, is 'II' § 1 Statutu 1:590, jak go wydrukowal GorYllski, znajdnje si~ wstawka od slow eXitlHC az do a parte laesa, W cz~sci
zmieniaj~ca znaczenie wyrazu wrozba.
IVstawki tej nie byro w oryginalnym Statucie, kt6rego sHad ol'yginalny zauhowal nam przeklad }lfacieja z Hozana. Ob. LBlewela 1. CoO stl'. 138
') Zwyczaj obwoly\\ania takO\\ego i zapowiadania pomsty llapotykamy i 'II' miastach dalmackicb, jak to niiej wSkazemy.
3) 11ch wal~ t~ nazywajq zl'odla: laudum terrae, 1audum ierrestre, 1audutn
at1tiqUU11I, siahtium a1~iiquum. Qb. Bandtkie t. c., p. 407, 400, 369.
Pisma Romualda Hubego.
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z r. 1390 i odr6znia je od przypadkowego zabieia tegoz winowajcy
przez oso bl:) trzeci[j,.
Ale samo wydalenie z kraju zab6jcy na ezas nie zalatwialo
zajscia po powrocie do kraju; w razie, gdy nie zostal zabity przez
pl'zeciwnika, jak to dopiero co nadmienilismy, czekal zab6jcl:) surowy s[j,d przed ksil:)ciem i ei~gly napol' przeeiwnika, jezeli juz nie na
jego osob'.?, to na jego mienie. Jedynym srodkiem wyjseia z tego
po1:ozeni£L Lyro ulozyc
z krewnymi zabitego i uzyskac ieh przebaczenie. Otrzymywano je przez ofiarowanie okupu za polegJ:[j, glow\:) i przez
aktu pokory. Glowszczyzna im wil:)ksz~ byla, tem bardziej zaspakajala interesy rnateryalne strony pokrzywdzonej, a
im solenniejsze przybieraia kszta1ty, tem wi©cej wplycierpiell.
wah na
zbyt wyg6rowanych z~dall pokrzywnad miarl:) przywrocenie pokoju
temu zaradzic. Uezynil to statut 1'. 1390,
za
szlachciea (nobiZzs),
szlachciea, lnb przez wlodyk\:) (lltilcs, to
prawo
ale nie l'odu szlaeheew10bye dany okup w ilosci 48 kop
a nacHo
dopeldodal tenIub

sil:) ustawalo, bo dojrzalsza rozwaga doradzala raczej poszukiwac
przed sij,dem materyalnego wynagrodzenia na lIab6jcy, niz narazac
sil:) na niepewne wypadki nuzl!;cych i niebezpiecznych po za krajern
zachodow.
1'omimo tego wszystkiego wydalanie si\:) zab6jcy zagranicl:)
zachowalo sil:) i nadal we zwyezajn, jak nas 0 tem przekonywa zbi6r
zwyczajow, spul'zqdzony pod kierunkiem Prazrnowskiego, a nastl:)pnie w przero bienin przez GorYllskiego potwierdzony i ogloszony.
Poszlo to
bezw[j,tpienia, ze, gdy statut wydalenia z kraju zab6jcom wyraznie nie wzbronil, przeto eiz nie omieszkali z milczenia
tego korzystae,
si© z ziemi, przez rok i szesc niedziel oclwlec wezvl'anie iell przecl
powstrzymac przewiclywane

Zawsze
prawo
wykonania
z 1'.
przez
Boleslawa IV na rokach generalnych w Zakroczymiu, pod wazyl
prawne jej istnienie, postanowH albowiem:
ze krewni, pokrzywdzeni przez dokonanie zab6jstwa, nie potrzebujl!; czekae uplywu 1'01m i szesciu niedziel, przeznaezollych na wydalenie si\:) winowaj cy zagranic©, lecz ze mog~ go poci~gnl!;c przed Bij,d juz po uptywie szesciu niedziel; 2) ze wezwanemu przez nich do s~du ,yinowajey rna
bye dane wszelkie bezpieczenstwo w stawieniu przed sftdem (debet
venire in pace ad jus) i ze w tym czasie wzbrallia sil:) dokollania na
Him pomsty; 3) ze przekonal1Y sl!;dem winowajca, pr6cz glowszczyzny, skazuje sil:) na kar© osadzenia w wiezy.
Niew[j,tpliwie postanowienia te zostaly przychyinie przyj~te.
Zmienione czasy nie iaknl:)ly JUz krwi. Sciganie winowajcy po za
granicami kraju dla wykonania 11a 11im pomsty powoli samo przez

ai do roku

w ktorym sami

w Krakowie upraszali,
stanowczo zniesc
zab6jcom wyjezdzac z ziemi, jako naduzycie,
koronnym
Macie-

Z
wi~zienia

karl!;
i wzmoenieniem
Zamkni§cie winowajey w wiezy stalo

za upokorzenie
Co do

sil:) pokora na
swiadeetwa statutu z 1'.
ze, gely
zabicie szlaehcica, obowi%zany
stawic si§
mieczem, ze winien
sulmie swe do
na Boga 0 przebaczenie, kt6pasa
Czy w razie zabicia szlach1'e mu tenze
winowaj ca wyst\:)cica przez szIaehciea, Iub
powal z t1); sam~
towarzyszy, nie wiemy.
Na tom moglibysmy zakOl'lczyc. wyw6d nasz 0 pomscIe i pokorze tak, jak one ,'I zwyczajach i prawach mazowieckich wysttlPuj[j"
w nowszyeh czasach nie byly si~ pojawily powazne zdania
wzgll:)dem znac;enia wyrazu 11Jyozba, niezgoelne z tem, co poprzednio wylozylismy. Z jednem wyst~pil JYIaciejowski w swej Historyi

1) ,V tem miejscu winnismy ostl'zedz, ze cale powyzsze przedstawienie mia10 jedynie na celu wytkniElcie gl6wnych przejS6 ustawodawstwa mazowieckiego. ,Vyczerpanie wszystkich szczeg616w tego ciekawego przedmiotu przekroczyloby zakres
naszego zadania.
2) Ten sam opis [lokory podaje Statut Ziemowita IV z r. 142l. Ob. Helcla
Po11tttiki I, stl'. 287.
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pl'aw slowiansldch, z drugiem autor powolanego powyzej dziela 0 dawnem prawie mazowieckiem.
Maciejowski utrzymuje, ze w dawnych czasach, po dokonaniu
zbrodni, rzucano losy, czyE wrozono dla clowieclzenia si<i),ktoby
w istocie byl sprawc!j; zdl'odni, i ze, kogo los rzucony 0 bwinil, ten.
albo wystawiony zostawal na zemst<i), albo, jeW scllronil si<i) przed
ni~b oparte na niej wygnanie z kraju, 1Vrozbct po slowiallsku, a laudU111 po lacirde zwalo si<i) (T. I, § 201).
Autol' dawnego prawa mazowieckiego ze zclaniem tem nie zgadza si<i) i rzecz cal!1 tak objasnia. Po(lIng niego, wrozba i pokora
s!1 rzeczywistemi karami, stosowanemi wyl!1cznie za zabojstwo mi<i)dzy osobami stanu szlacheckiego. Pierwsza wrozba (laudum) polegala na tem, ze zabojca po dokonanem pl'zest<i)pstwie powillien byl
wyclalie si<i) po za granice Mazowsza. Dopiero po odbyciu wrozby,
kl'ewni zabitego mogli pozwae zabOjc<i) 0 zaplat<i) glowszczyzny. Wrozb<i)
po }acinie zwano laudti11t, ktory to wyraz oznacza uchwal<i). Polski
termin 1Vrozba byl oczywiscie kiedys rownoznaczS!:cy z Zaudu111, to
jest z uchwal!1. Ta okolicznosc moze rzucie do pewnego stopnia SWlatIo na epok<i) powstania samego postanowienia. Musialo ono mianowicie bye uchwalone w tych jeszcze czasach, kiedy uchwaly ludowe poll!czone byly z roznemi ceremoniami religijnemi, zwlaszcza wroibq" maj!1cq, na oku zbadanie woli bogow. Z biegiem czasu wrozba
st1'acila zasad<i) bytu, przechowana jednakze nabrala inn ego zupelnie
znaczenia. Statut r. 1421 nazywa j!); jut vindicta sanguinis, t. j.
kar!1 za rozlew krwi (Da1Vue 1J!laz. pra1Vo, str. 201, 202).
Obaj autol'owie, zdaniem naszem, bez stosowneo'o
'" obJ' asnienia,
zamieniaj!1 wYl'az wl'ozba na 1Vrozba (ob. stl'. 320 przyp. 2); tym sposob em schodz!1 na pole w!);tpliwych pl'zypuszczen, ktore choeby daly
si<i) usprawieclliwie co do niekto1'ych plemion slowianskich, w stosunku do Mazowsza okazalyby si§ bezpodstawnemi, bo gdziez na to choe
cien dowodu, ze kiedys na Mazowszu rzucano losy, czyli w1'ozono,
kto popernil zb1'odni§, albo, ze uchwaly ludowe wydawal10 po zbadaniu woli bogow przez wrozb<i)? Odwolywae si<i) tez tu do zamierzchlej stal'ozytl1osci dlatego mianowicie uwazamy za mniej potrzebne,
te l'zeczy t!omaczl1 si<i) innym, nierownie wlasciwszym sposobem.
Zwracaj!);c si<i) zas specyaillie do autora Da1VJltego pra1Va 11JaZO1Vieckiego, sl1dzimy, ze twiel'dzenie jego, jakoby wyraz wroiba mial
podwojne znaczenie, jedno dawniejsze: uchwaly, czyli ZauduHIl, a drugie pozniejsze: kary za rozlew kl'wi, dlatego uwazae nalezy za nieuzasadnione, ii polega na lliedostatecznem ocellieniu historycznego
stosunku zrodel prawa mazowieckiego, na co wyzej zwrocilismy
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uwag<i), i na nie dose gruntownem wY1'ozumieniu icll terminologii.
Mi§dzy zrodlami temi pierwsze chl'ol1010gicznie miejsce zajmujij; statuty z wiektt XIV i XV, a drugie dopiE'l'o-zwyczaje prawne, zebrane
pozniej przez wyznaczonych komisarzy, W ogole tez to, co nam podaj!); statuty, a mianowicie, 0 ile si<i) to dotyczy naszego przedmiotu,
jest wczesniejsze od tego, co pod tym wzgl<i)dem napotykamy w zbiorze zwyczajow 1). Jesli jednak tak jest, p1'zeto dawniejsze znaczenie wrozby jest iu, ktore nam wskazujlj, Statuty z 1'. 1390 i 1421.
Oba, jak wyzej nadmienilismy, wyraz w1'ozba oddaj!1 pl'zez wyrazy
lacinskie iJitimicitia i viiidicta sMlguinis, oznaczajl1ce we wlasciwem
pierwiastkowem znaczeniu pomst<i) prywatl1lj,. Znaczenie wi<i)c drugie
wYl'azu wrozba, jako uchwala, moznaby chyba uwazae za pozniejsze.
Wszakze i to twiel'dzenie byloby nieuzasadnione, gdyz polegaloby
takze na nie dose kl'ytycznem ocenieniu zrodel. Nigdy wl'oiba nie
byla l'ownoznaczlj,cq, z wYl'azem-uchwala...
Pl'zekonywa 0 tem dokladniejszy rozbior tekstow. Marny ich
dwa: polski, w t!6maczeniu P1'azmowskiego, drugi lacinski, o1'yginalny.
W tlomaczeniu na j<i)zyk polski zwyczajow sfl,dowyc1J, zeb1'anych pod kierunkiem Pl'azmowskiego, spotykamy takie zwroty:
moze bye rok (t. j. termin) wrozb!); odlozon,
ai wrozb§ wydzie1'zy (Maciejowski, t. VI, stl'. 193, § 39),
miasto wl'ozby ma bye osadzon w wiezy (t. c., stl'. 251, § 215),
na wrozb§ wyjechawszy, rna pelny rok i szese niedziel cierpie,
nie moze bye pozywany 0 glow§, poklj,d wl'ozb<i) wycierpi (Z. c.
stl'. 253, § 219),
przez ono ciel'piel1ie wrozby,
l1iewycierpia wszy wroz b§,
a miasto w1'ozby (Z. c., stl'. 253, § 220),
odlozenie, albowiem takiego uczynku wrozba IDleJsca nie
ma (bo winowajca skazuje si§ wprost na kar§ smierci,
l. c., stl'. 256, § 226).
We wszystkich tych miejscach wyraz wrozba wyst<i)puje w tem
znaczeniu, jakie mu nadalismy, to jest, w znaczeniu pomsty. Wino-

1) Latwo nas tu spotka6 moze zarzut, ze "wyst'lpujemy z twierdzeniem wbrew
przeciwnem powszechnie przYi'ltemn zapatrywaniu, to jest, ze w8z'ldzie zwyczaj
wyprzedza prawo stanowione, statuty, konstytucye. Zgadzamy siQ z tern. Niew:'\tpliwie w zbiorze zwyczajow mazowieckich znajduj:,\ si'l zamieszczone zacbowana, wyprzedzaj:,\ce znane nam dzisiaj statuty, ale tylko cZ'lsciowo, reszta widocznie jest
pozlliejszego pocz~tku. Przyczem nie llalezy zapomillac, ze wlasllie owa to wrozba
oparta nie lla zwyczaju, ale na uchwale.
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wajca wydalal si~ z kraju dla przetl'zymania czasu, w kto1'ym p1'zeciwnicy mogli na nim poszukiwac pomsty; jesli tego nie uczynili, mogt!: go pozwac 0 glowszczyzn~ dopie1'o po uplywie tego czasu. Obie
te zasady oddaje tlomacz p1'zez wyrazenie zupelnie jasne: wrozblJ
cierpiee przez rok i szese niedzie7 - nie lltGze bye pozwan 0 glowlJ
pokqd wrozby nie wycierpi. Poniewaz jednak czas, w ci!J,gu ktorego·
pomsta mogla bye wykorrana, byl przez uchwal~ ziemskt!: oznaczony,
przeto tlomacz zamiast powyzszych zwrotow, w dwoch miejscach pozwolil sobie uzyc wyrazenia: wyjechae z ksi?;stwa uchwalf:, cierpiee
(7. c., stl'. 193, § 39), pOlVolanie sluzy aby lVyjechal z ksi?;stwa
nchlVallJ cierpiee (7. c. stl'. 247, § 204), co zresztq, zupelnie na jedno wychodzi jak wyrazenie: wyjechac z ksi~stwa cierpiee wrozb~.
Temu pojmowaniu 1'zeczy nie sp1'zeciwiajq, si~ bynajmniej teksty Iacillskie, owszem w zupelnosci je stwie1'dzajq,. lone zamiast
dlugiego f1'azesu: wytrzymac czas wydalenia, uchwalq, ziemskq, oznaczony, w kto1'ym pomsta mogla bye wykonana, uzywajq, metafo1'Ycznie dwoch lub t1'zech wY1'azow wytrzymae uchwali( (laudum exple1'e
7. c., 369), alba uchlVal?; lVyda7enia lVytrzym.ae (laudum exilii imple1'e Z. c., p. 414). W takiem samel11 znaczeniu uzyte sq, wY1'azenia:
nie lVypelnilVszy ucluvaly (laudo non impleto 7. c., p. 404), Z POlVOdu poglValconej nchlValy (racione laudi violati 7. c., p. 404), 1110ze
11111· bye rok (t. j. termin) z powodu ttcltlValy przedluzony (potest sibi terminus pro1'ogari laudo terrestri 7. c., p. 369) i inne tym podobne.
J ednem slowem lVrozb?; cierpiee albo UChlVallJ cierpiee metaforycznie w j~zyku, uzytym w zbiorze zwyczajow l11azowieckich, znaczylo jedllo ito sarno, ale stq,d bynajmniej nie wyplywa, aby wyraz
w1'ozba i wYl'az uchwala byly jednoznaczne. Kaidy z nich, pomimo
swego metaforycznego uzycia, zachowuje swoje wlasciwe znaczenie.
Do tego dodae nalezy, ze wyraz nasz mazowiecki wrozba jest
zupelnie tej samej formacyi, jak wYl'az lVrazba, ktory spotykamy na
poludnin Chorwacyi w stal'ym Statucie Winodolskim (r. 1280). Oba
uzyte s~ w zakresie rozporzq,dzell 0 zabOjstwie. Cala mi~dzy nimi
rozllica na tem tylko polega, iz mazowiecki wyraz zachowal do kOllca pierwotne znaczenie pomsty prywatnej, a winodolski dalsze pochodne znaczenie, to jest kary, czyli pomsty publicznej, oznaczanej
wYl11ierzanej przez wladz~ 1).
1)

Ob. wzorowe wydanie Statutu Winodolskiego przez Jagica: Zak011 WinoZdanie jednak Jagica, jakoby zamiast wyrazu
1Vraiba, wypadal:o w statucie ozytac 1Vraida, jak sit< zdaje, nie da sit< utrzymac,
zwlaszcza gdy mu nieznana byla pl'zy wydaniu owego dziela forma mazowiecka.
doZski. Petersburg, 1880, stl'. 44.
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Wielkopolska i Matopolska.
Dopiero od niedawna dostrzezone zostalo, ze nietylko na Mazowszn, ale i w innych cz~sciach dawnej Polski pokora byla w nzyciu. Dostarczyly nam tej wiadomosci nasze ksi~gi s~dowe z wieku
XIV i XV. To, co dot!J,d przez nas zebrane zostal0, nie przedstawia jeszcze zbyt obfitego plonn, mamy wszakze ugruntowanq, nadziej~, ze im wi~cej postq,pimy w 1'ozpatrzeniu ksiq,g slJidowych, tem
wi~cej jeszcze odkryje si~ nowych danych. Pierwszq, wiado~ose
o pokorze w ziemi sieradzkiej z 1'. 1418 podal nieodzalowaneJ pami~ci Maciej owski (Historya prawod. slolVianskich. Warsz. 1862.
VI. 410). Nast~pnq, wiadomosc 0 pokorze z ziemi krakowskiej, z rokn
1398 dostarczyly wyci!J,gi Helcla z ksi1);g krakowskich. Po nim ukazala
si© pokora w ziemi l~czyckiej pod rokiem 1388 w juz wydrukowanych,
ale dot~d nie ogloszonych ksi~gach l©czyckich. Niebawem i my powzi~lismy wiadomosc 0 innych jeszcze pl'zypadkach pokory z ziemi
Sieradzkiej i Krakowskiej, a odnoszq,cych si~ do rolm 1394 i 1402,
a takze 0 pokorze z ziemi Poznanskiej z 1'. 1435. Nadto, przy przeglq,danin ksi~gi Pyzdrskiej dostrzeglismy wyraz lVrozda, dotq,d w k~i~
gach naszych s~dowych nie postrzezony, a zostajlJicy w scislym ZWl~Z
kn z matery~ 0 powscil):gni©ciu zabojstwa. Na tych tymczasowo dauych oprzemy nast~pujq,cy wywod.
.
Gdy zebrane przez nas dane nie s~ zbyt liczne, uporzq,dkuJemy je nie podlug ziem, ale chronologicznie.
Rok 1388. Pod rokiem tym w ksi~clze l~czyckiej zapisano: ze
miedzy Gniewomirem z N anclrzerowa, a J anem Stopkq, stan~la ugo·
da" tej osnowy, ze Stopka zaplaci mu pi~tllascie grzywien groszy (za
popelnione przez niego zabojstwo), po pi~e grzywien w trzech. t~l:
minach i uczyni pokor~ (homagium) z dziesi~ciu szlachtq, na naJblIzszvm wiecu (colloquium), pod zakladem (vadium) stu grzywien i ze
st;ony zobowiq,Zllj~ si~ pozostac nadal szczerymi przyjaciolmi (KsilJga lfJczycka nr. 736).
Rok 1394. W tym 1'oku w ziemi Sie1'adzkiej Mikolaj z Kosowa,
wyrokiem s~du, na malych rokach w Siel'adzu, zwolniony z?~ta~ od
dopelnienia aktu pokory (venia) przed Mojkq" jakoby za ZablCIe Jego
brata (Ksi?;ga sieradzka 1. 59).
Rok 1398. W ziemi Krakowskiej, Mikolaj, dziedzic z WlJichodIowa, zwany Pienifl,zek, za zgod~ stron, obowiq,zuje si~ zaplacic J a110wi Kubalka z Olpic dwadziescia gl'zywien, w cifl,gu dwoeh lat, za
glow~ ojc.a J ana i uczynic pokor~ (veniam pokora facere debet),
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pod zak1adem (vadium) szescdziesifijcin grzywien (Helcel. Pomniki

nowionej glowszczyzny. Tn zatem uczynienie pokory wst<;puje niejako w miejsce niedobranego spelna okupu. Kto wszystkiego nie
placi, przynajmniej usiluje pokrzywdzol1ych przeblagac. Przeciwnie
w zdarzeniu z 1'. 1435 zab6jca llietylko ponosi caly okup za glow<;,
ale zniewala si§ nadto eo uczynienia pokory tak, jak stanowily prawa mazowieckie i jak bylo w zwyczaju na Morawach.
Wyplacic calq" prawem postanowionq, glowszczyzn<;, zwlaszcza
w terminach kl'otkich, nie bylo rzeczq, tak latwq" jakby sifij moglo
zdawac. Zwyczajnie chodzilo tu 0 wyzucie si<; z calego swego mienia, zwlaszcza gdy zab6jstwa po wi§kszej cz<;sci dopelnialy si§
w klasie ludzi s1'ednio zamoznych, posiadaj[j;cych nie cale wsie, ale
tylko cz§sci ollych. W roku 1396 w Pyzdrach przysq,dzono Hance
za zabicie jej mfijza cz§sci wsi, posiadane przez dw6ch zab6jcow.
W 1', 1411 w Kaliszu Ubislawa z Sowiny zrzeka si<; posagu swego
i wiana, ubezpieczonych na cz§sci mienia m§za swego, przekollanego 0 popelnienie zab6jstwa i cala ta CZfijSC przys[j;dza si§ zOllie zabitego. 8z10 za tem, ze cz<;sto sami poszukujq,cy glowszczyzny, przewidllj~C trudnosc, na jak~ natrafi~ p1'zy zrealizowaniu jej, domagali
si<;, aby calq, rzecz za1atwic polubownym sposobem, do (;zego tez sq,dy przychylaly si§, zastrzegaj[j;c tylko, ze w razie, gdyby do zgody
nie }lrzyszlo, sprawa pozedstawiol1[j; b<;dzie na rozstrzygllifijcie sq,dowi 1). Jakim zas sposobem drog~ zobopolllego porozumienia, za1atwialy si§ sprawy tego rodzaju, llCZl], nas powyzej opisane przypadki, pochodz[j;ce z lat 1388, 1402, 1418 i 1435. Pokazujl1 nieml1iej,
ze w razie, gdy sam winowajca nie byl w moznosci uiscic glowszczyzny, wynajdywal por§czycieli, ktorzy takow[j; za niego obowiq,zywali si<; zlozyc.
R6wnie wazne zachodzily roznice w samym sposobie wypelnienia pokory.
Niekiedy akt pokory spelnia sil:) na wiecu (1'. 1388), a moze i na
roczkach, niekiedy w kosciele, zapewne wobec zgromadzonego kleru (1'. 1435), niekiedy, jak si<; zdaje, przed samq, tylko obrazon~
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Rok 1402, Dwaj porfijczyciele Jan z Makocic i Mikolaj z Zielenic, na mocy zobopolnej ugody na rokach dworskich (in curia regis) zobowi[j;zuj[j; sifij zlozye w Proszowicach na dzien Bozego Narodzenia trzydziesci grzywien Wiszonowi z Kowal' za glow§ brata jego Pio-·
tra, polegl~ z q,k Abrahama z Makocic, przyczem tenze Abraham
w Proszowicach, wraz z dwunastoma szlacht~, wystfijpujq,cymi z obnazonemi mieczami, obowiq,zany bye ma do dopeJ:nienia aktu pokory
(emenda seu venia quod vulgariter poko1'a dicitur), p1'zed wspomnianym Wiszonem (debent transire ad Wiszonem predictum) (Ksi(j;ga
krakolVska).
Rok 1418. N a rokach w 8zadku stan§la umowa mifijdzy Wichllq" ZOIlq, Marcina Kozanki, a Sandkonem z Korczewa,ze Marcin Kozanka za zabicie brata 8andkona spe1ni aId pokory (venia vulgo pokora), z dwunastu osobami, przed tymze 8andkonem w 8zadku
w dziell Narodzenia N. Panny i ze w ciq,gu dwudziestu niedziel zaplaci dziesi§c grzywien, a na dzien Wszystkich Swifijtych da pOl kamienia wosku do koscio1a w Brudzewie i drngie pOl kamiellia do kosciora w Korczewie, o1'az, ze na to samo swi§to odb§dzie pielgrzymk§ do S-go Krzyza na J',ysej g6rze, a potem do Poznania i Gniezna,
a to pod zaldadem (vadium) szescdziesi§ciu grzywien.
Rok 1435. Szlachcic Nieustfijp Kot ze SWiekot, stan[j;wszv
pl'zed Rq,dem \'i Sremie, llpraszal 0 zapisanie do ksifijgi ziemskiej akt~
ukladu polubownego, mocq, ktorego stawieni por§czyciele zobowiq,zali
Ril:) w d w6ch ratach wyplacic J §drzejowi z Piotrowa za zabicie przez
Niellst§pa ojca tegoz J I:)drzeja, po trzydziesci grzywien, rachuj q,C na
kaZdq, po 48 groRzy, a sam Nieustl:)p zobowiq,zany zostal w niedziel§
przed Wielkanocq, dopelnic akin pokory w Pozllaniu, w klasztorze
S-go Dominika przed J §drzejem, a mianowicie stawic si<; z dwudziestoma sobie l'ownemi szlacht[j;, wyst<;puj~cemi boso, z obnazonemi mieczami, przyklfijkn~c przed nim i podac do l'q,k jego miecz,
prosz~c 0 przebaczenie winy, poczem J<;drzej ma zapewnic Nienstfijpa, iii mll przebacza.
Zestawiaj~c ze sobq, dopiero co przytoczone dane, dostrzegamy,
ze nie tylko zdarzenia, w ktorych wyst<;puje pokora nie sll! zawsze
te same, ale ze i obrz<;dy spelnienia jej w r6znych ziemiach, a moze nawet w r6znych przypadkach byly rozmaite.
I tak w zdarzeniach z r. 1388, 1398, 1402 i 1418 z ziemi l§czyckiej, krakowskiej i sieradzkiej winowajca obowiq,zuje si~ do spe1nienia pokory w razach, w ktorych nie lliszcza pelnej prawem posta-

strom~

(1'. 1402).

Co do ilosci os6b, ktore powil1l1Y byly towarzyszyc pokor<;
czyni[j;cemu, widzimy rowniez, iz jeden raz wymagallo ich dziesi§c
(1'. 1388), drugi raz dwanascie (1'. 1402), a inny znowu ai dwadziescia (1'. 1435). Nie s1tdzimy, aby r6zl1ica ta byla zawisla od stann

') 1399. Filius Alberti heredis commisit causam suam pro omicidio patris
sui avunculo suo ad concorda1~dum. Si non concordabunt, ad Oolloquium generale
(Ksi~g'a

PiotrkOlVska).
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wyzszego, lub nizszego zab6jcy i zabitego, jak to mialo mleJsce na
Morawach, bo we wszystkich tych zdarzeniach zab6jcl): i zabitym byly osoby stanu szlacheckiego; zatem nalezy to raczej przypisac miejsco,,:emu zwyczajowi, lub po prostu domaganiu si§ mniej lub wi§cej
wygorowanemu obrazonej strony.
Podlug opisu, umieszczonego w ksi§dze poznanskiej pod r. 1435
zab?jca pokor§ odprawiajl):cy i towarzyszl):ca mu szlachta Wyst§Po~
wah boso, z obnazonemi mieczami, przykl§kali przed bolejl):cym, podawali do rl):k jego miecz i blagali przebaczenia. 0 ile i w innych
razach akt pokory tym samym dopelnial si§ sposobem, trudno powiedziec, przy braku wi§kszej liczby szczeg610wych doniesien, zdaje si§ tylko, ze tak zwyczajnie bywalo, gdyz w drugiem zdarzeniu
wsporr:ina si§ 0 wystl):pieniu poko1'§ czynil):cego z towa1'zyszami, nioSl):cyml obnazone miecze (1'. 1402).
Wog61e zatem ob1'zl):d pokory w kraju naszym podobny byl
do obrz§d6w, zachowywanych na Morawach i w Czechach, i w tern
tylko r6znil si§ stanowczo od nich, ze zwykle dopelnial si§ nie na
cmentarzu i nie u progu kosciola, co mu nadawalo wi§cej charakter
aktu czysto cywilnego. Przypadek pokory poznallskiej, odprawionej w samym kosciele, stanowi dotfl:d jedyny przyklad, kt6ry jl): wi§cej zbliza do pokory czeskiei.
Zresztl1; wyhtkowo z czysto koscielno-religijl1l1; tendencYl):, przedstawia si§ akt pokory z 1'. 1418, kt6rym na zab6jc§ naloz;ny zostal
obowil1;zek dania wosku na swiece W oznaczonych kosciolach i obietnica odprawienia pielgrzymek do miejsc swi§tych, rozumie si§, za
dusz§ poleglej ofiary i na uproszenie boskiego milosierdzia i przebaczenia.
Czy z aktem pokory fl):czyla si§ zaW8ze obietnica pozostania
nadal w zgodzie i pokoju z rodzellstwem zwasnionem, 0 czem wspomina ksi§ga l§czycka pod r. 1388, trudno powiedziec, przy braku
zl1anych nam dotfj,d doniesien.
. Pocieszajfj,c si§, jak wyzej nadmienilismy, ze z czasem wyjasnifj,
si§ hczne wfj,tpliwosci, kt6remi jeszcze rzecz 0 pokorze w luaju naszym jest otoczona, zwracamy si§ w kOllCU do wyrazu mroMa aby
objasnic jego znaczenie i wykazac, 0 ile on wchodzi w zakres' obecnych roztrz1):san, a nawet w cz§sci je dopelnia.
Wyraz to bardzo dobrze znany w pomnikach prawnych poludniowo-slowiallskich w formie wyazda.
W wydanych przez Mikloszica pomnikacll serbskich (Mol1umenfa serbica Viennae, 1858) Szczepau Urosz, kr61 serb ski (1240 1272) w przywileju, udzielonym kupcom dubrownickim, uzywa wy-

razu wyazda w dw6ch znaczeniach, raz, j~ko oznaczajfj,~Y zab6j.stwo,
drugi, raz jako kar§ za zab6jstwo, stanowIOniJI przez krola .. Ta~le same podw6jne znaczenie przywifj,zuje si§ do tego wyr~zu I w mnych
pomnikach, kt6re wskazal Daniczyc w swym sJowl1lku staro-serbskim (Riecznik. Biograd, 1863, I, str. 154).
Trzecie znaczenie wyrazu wrazda zachowaly dodatki z. XV w.
do Statutu miasta Sebenika. Wyst§puje on tu w znaczel1lU po~
sty krwawej na zab6jcy. Podlug zawartych
nich .roz~orzfj,dzen,
kazdy, kto si§ od wazy publicznie wyglaszac 1 .zapowla~ac wykona~
nie pomsty (cridare palam sanguinem propter. mterf~ctIOn;m - q~l
cridaret vrazdam), co dawl1iej bylo we zwyczaJu, moze byc bez~a.
llie zabity (ob. Reitz Verfass~~ng und Rechtszustand der dall1~att~l
schen Kiisten-Stddte und Inseln im Mittelalter. Dorpat, 1841, stl.. 39~).
Podobnie w starym Statucie Polickim (Arkiv za poviestntcu )11.goslavensku, Zagreb, 1859) wyraz wrazda u~ywa si§ nie ~ylko z~a~
czeniu kary za zab6jstwo, ale i w znaczel1lU pomsty krwaweJ, Jak
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J eszcze dobitniej w Statucie miasta Budna (1442) w ~
wraZda przvbiera wylfj,cznie znaczenie pomsty luwawej.. Wyrzeczono
J
d
I .
zona
tu, ze jeW by kto wykonal pomst§, czyli wraz §, a mla zon§,
za nifj, nie odpowiada (,,8e alcul1 homo facess.e vendetta 0 mwas~~,
et havesse moglie, non si possa levar cosa mssua della sua moglIe
per Ia vendetta). (Monumenta hist.-jlwidica Zagreb 1882 - 1883;

III, str. 42.)

.

"-

Nie trudno odgadnfj,c, ze mi§dzy temi r6zneml znaczemaml wyrazu wrazda zachodzi pewien chronologiczny porzfj,dek. Niewfj,tpliwie wyraz ten w pierwotnem zJ1aczeniu oznaczal zab6jst~o, potem
pomst§ krwawfj, na zab6jcy, a dopiero p6zniej kar§, stanoWlOnfj, przez
wladz§ w zast§pstwie dawnej pomsty.
.
lVIiejsca, w kt6rych ksi§ga pyzdrska uzywa wyrazu wrozda, tak
si§ przedstawiajq,.
1392: N. ma term in 0 zabOjstwo ojca, w ll10wie pospolitej (in
vulgari) wroszda.
.
Rok 1396. Hanka soltyskaz N. stan§la w Sfj,dZlC na wszystkich rokach w sprawie 0 zabicie jej ll1§za. Bratn ID§za Mikolajowi
przys~dzolla takze zostala wrozda (vindictam videlicet wyozdi Incravit).
R. 1306. Jacko z S. odparl Dobieslawa i Ubislawa za wrozd§
i oplacil przysfj,d (evasit pro J1)roszda et adjudicatum dedit).
R. 1398. Stawajlj;cy przed sfj,dem w Pyzdrach H. L. S. mi§dzy sobfj, zobowifj,zali si§ pod zakladem dwuchset grzywien, ze za
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Wl'ozd§ p6jd1/; drog1/; praw~ (fidejubuerunt za 11Jrozda jure procedere),
a ktoby nie dotrzymal zaldadu (qui moverit istud vadium), ten oplaci dwiescie grzewien.
W pierwszyn\" i trzecim wpisie wyraz 11J7?ozda wyst§puje w znaczeniu zab6jstwa, w drugim zas w znaczeniu Imry za zab6jstwo,
a czwarty pod tym wzgl§dem najciekawszy, ze zdaje si§ pokazywac,
iz jeszcze na schyiku XIV wieku, w jednej cz§sci Wielkopolski, dwa
byiy w uzyciu sposoby poszukiwania satysfakcyi za zabojstwo, alba
prywatna pomsta, albo wytoczenie sprawy na drog§ s~dow~ 1).
Pozostaje jeszcze slow kilka l)owiedziec, skl!d si§ wzi§iy obrz§dy czeskiej i naszej pokory, i Jakie stanowisko pokora nasza zajmuje
w rz§dzie podobnych gdzieindziej znanych obrz§d6w.
W nowo zawi~zanych i ustalonych spoleczeIlstwach Europy
zachodniej jeden tylko kosci61 posiadal slmteczne srodki dla zlagodzenia, a w koncu i przelamania dzikich, do zacieklosci posuni§tych
nami§tnosci. Osi~gn~l to za pomoc& rozwini§cia i wprowadzenia
w wykonanie kanonow pokutnych (canones poenitentiaZes). Poszedl
nawet tak daleko, ze oblozyl ci§zkich winowajc6w dlugfll publiczl1l!
pokut&. Skazany na lli~ zabojca winiell byl przez dui czterdziesci
w odzieniu pokutnem (nieldedy w worku), boso przed d1'zwiami kosciora, wobec zgromadzonego ludu, g1'zech swoj oplakiwac i dopie1'0 po siedmiu latach wytrwalego spelniania wszystkich nan wlozonych 0 bowil!zk6w otrzymywal rozgrzeszenic. Podobne pokuty publiczne szczegolniej w wieku siodmym i 6smym znajdowaly szerokie
zastosowanie 2).
Z drugiej strony nie wiele co pozniej zjawiajl! si§ przyklady
publicznych aktow p1'zeblagania siInych potentat6w za popelnione
przeciw nim przewinienia. I tu winowajca p1'zedstawia si§ boso,
w odzieniu pokutl1em, i zdaje si§ na lask§ i nielask§ obrazonego
wladcy.
Niebawem kosci61 idzie dalej. W jurysdykcyach swoich nie
poprzestaje na samem spelnieniu IJokuty koscielnej, ale z~da jeszcze, aby zabojca po otl'zymaniu rozgrzeszenia uczynil akt skruchy przed k1'ewnymi zabitego, otrzymal ich przebaczenie i zobowi~
zal si\') pozostac pokornym ich slugl!.

') ,Vyraz Ivrozda napotykamy jeszcze w bardzo ciekawym akcie wydanym
przez profesora Caro (Liber CaFtcellaJ'iae StaFtisZai Ciolek II. 238) w znaczeniu: zatarg, niesnasek (l'anool'es, displicenciae).
2)
Dokladnie 0 penitencyach poucza \\"assel'schleben (Abel1dliil1discke Bussordmmge11, Raile 1881). czupelnil go ks. Schmitz IV dziele Die Bussbiicker. J1fainz, 1883.

lVIozeby VI' tem szukac na1eza1o pierwszego zar,odku naszej p~
kory. W kazdym razie zaszczepione w spoleczenstw~~h. UCZUCla
skruchy i przebaczenia nie pozostaly bez dalszego rOZWll1l§c:a. T~
Jakoz poczl!ws'zy od lWllca wieku XIII, p1'zez caly wH'k XIV
i XV, spotykamy w roil1ych stronach Niemiec, . w stosunkach s~la
checko-feodalnych i miejskich, liczne przypadkI solennych p~bhcz
nych aktow przeblagania za dokonane z1tbojstwo. Zdarz~I~ Sll2 one
wsz§dzie tam, gdzie miejscowe prawa dozwalaly zalatwlac sp,raw y
o zab6jstwo p1'zez ugod§ stron. Zwyczajnie w .1'azac:1, w k~orycl~
winnymi by Ii wyzsza szlachta lub ich lennicy, W1l10 waJ c~ 0bow11!Za,l1l
byli wyst§powac w sukniach pokutnych, boso z ob~lazon!1 gl,o\\~,
t1'zymac W 1'§kach swiec§ woskow~ i obnaion.e m1e~ze, u.dac Sl§
w procesyi na grob poleglej lub poleg1y?h ofiar 1 tam lch kIe\\~ych
na kl§czkach 0 przebaczenie blagac. L1czba towarzy.sZ!1CYC~l W1l10wajcom w pochodzie i obowi!1zanych do podobnego Jak 0111 wystl!pienia bywala rozmaitq" docllodzHa niekiedy az do stu 1)..
.
Procz tego, w waznych wypadkach zobowifllzywano, w,Il1.owaJc§
do odbycia pielgrzymki do Rzymu, lub do. innego sz?zegolmeJ z cudow wslawionego miejsea, jako to do sWl§tego Jakoba w Kompoosteli a nawet do grobu Pallsldego w Jerozolimie, niemniej do z10zeni~ pewnej wagi woslm na rzecz kosciolow i odp1'awienia ozna,.
.
czonej liczby mszy za dusz§ poleglej ofial'Y·
W miastach, p1'zy zawareiu zgody z krewnyml zabltego, Wll1~:
wajea przyjmowal takze' na siebie 1'oz11e obo.wi!1zki, alba wystaw1c
kaplic§, albo udzielic kosciolom fundusze na 1cll reperacy§, albo z~
opat1'ywac kosciol: w oswietlenie, albo dac jakow~ sum\')o na. ,,:sparcle
biednych i choryeh, albo udzielac bezplatl1q, laZl1l§ uboglm 1 mIle temu podobne.
.
Tymczasem kosci61, gdy chodzilo 0 udzielenie 1'ozgrzeszel1la z~
dokonane zabojstwo, nie przestawal: wznawiac, a na~et obostrzac
dawnych zachowall. Mamy tego przyklad w dokumencle ogloszonym
przez Maciejowskiego (Historya praJiVod . .VI. stl'. 4~2-41~) ...
W r. 1465 niejaki Maciej Trzaska, lalk dyecezYl poznanskleJ, p~
szukiwal w Rzymie rozgrzeszenia za dokonane zabojstwo na OSOb16
ksi§dza. Wys1uchano prosb§ jego, ale polecono, aby. procz zwyklyc,h
,
.. b
tr vmaJ>lC w rRku 1'0p1'zy rozgrzeszeniach zachowan, nagl 1 .o~o,
Zv
't.,
'"
.
.
zg§, stanq,! pl'zed drzwiami wi§kszych ~16Jscowy?h kOSC1010';",. g~~re
dokonane zabojstwo, i tamze dozwalal: W;l smagac w obeenoscl Zo101)

r. 1301., 1367, 1383, streszczonych przez
'
Zaoz81'pni((te z do krument ow z
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madzonego ludu
publicznie wyglaszac dokonallfl; przez siebie
zbrodlli§.
N a ciekawe jeszcze akta, jesli nie zupelnie tego samego gatullku, to przynajmniej scisle zwiq,zane z poprzednio opisanemi, natraflamy we Flandl'Yi.
Zabojca, po zawartej za sprawq, posrednik6w zgodzie z krewnymi zabitego, W oznaczonem na to miejscu, w koszuli ploeiennej,
boso, z gol~ giowq, i zwi~zanemi r~kami przykl©kal przed llajblizszym z pomi;;;clzy tych krewnych, a pisarz sq,du obwieszczal, ze
1'1'osi 0 przebaczenie. To samo powtarzalo si© jeszcze dwa razy, 130czem
0 przebaczenie wstawal i dawal pocahmek wzmiankowanemu krewnemu. Nast©pnie obeeny wyzszy urz§dnik (ammann)
przeczytac spisany dokument przeblagania i polecat zachoIV kOllCll zas tak do obecnych odzywai
wam w imi© naszego pana i naszego miasta za- ,
i llakazuj © pok6j mi©clzy wami i waszymi nalub slow em obrazac
a ktoby
pana, ksi©cia
na swiadten

a u nas, jak wnioskowac mozna z ustaw mazowieckich, lla 13oczq,tek
wieku XIV, albowiem statut mazowiecki z 1'. 1390, nakazuj~c wykonanie pokory wedle starego zwyczaju (velliam pokora juxta antiquam
consvetitdi11el11- facere debebit), close oczywiscie wejscie j0j w uzycie
odsuwa 1m poczq,tkowi tego wieku.
J ezeli jednak tak jest, tedy pokora czeska wyprzedzilaby naszq, i prawdopodobnie W}}lYll©laby na jej zaszczepienie i rozwini©cie
,\,\' naszym kraju. Ktora z cz~sci kraju naszego pierwsza j~ przej~la,
dot~d chocby w przyblizelliu oznaczyc' nie l11ozna.
J ednoroclnosci
nazwania.
icll zresztfl, dowodzi
W istocie swej, wszystkie przez nas opisane lnb wzmiankowane akta, w zupelnosci sq, z sob~ zgodne, wszystkie majf1J lla celu
jawne upokorzenie
przeblaganie i otrzymanie przebaczenia ze
rodzellstwa.
jaka
niemi zachodzi,
7e iliekt6re z
j eszcze w siebie obowiiJozki, zmierzajiJoce kn nproszenin
osobie wiecznego
pokoju i uzyslmniu ella siebie samego
przebaczenia, iune
mieszczq, w sobie zariilCzenie utrzymania mi§clzy stronami po-

jest
szczupia
faktach,
wypelnily wszystlde
i rozmaitych miejscolVosci,
'I)'szakze
zdaje
to
ze wzgl§clu na naszq, pokor\? nadmienilismy, iz wszystkie roznego gatunlm akta publicznej
i formalnej
przeb1:agania i przebaczenia za dokol1ane zazarocl
bior~ w publicznej penitencyi. Kosci61 natclll1f1JI
mysl po wstallia icb, a czas, miejscowe stosHnki i usposo bienia wlasciwe spoleczellstwa wyrohily 1'O;7.ne ich postaci.
Podlug wszelkiego }}odobiellstwa do prawdy czeska i nasza pokora powsta!y z nasladownictwa niemieckich zachowan. Epoka, w ktorej zjawia si§ w Czechach i u nas pokora przypada prawie na ten
sam czas, to jest w Czechach moie juz na sam koniec wieku XIII,

'V

1)
zi'lto to z aktu spisanego w r. 1487, u podunego w dziele Warn1:i.iniga:
Flandrische Staats li1'Zd Rechtsgeschichte IU, 2.
2) Zalujemy, ze nie mielismy pod rE/ki\ pracy p. De£acqz, ktora przedmiot
ten szczeg61owo objasnila i dw6ch innych pism akademika Poullet: Histoire du droit
crimi11el de Brabant i Histoire du droit crimiml du pays de Liege (bba drukowane ,y ]Hemoirach akademii brukseIskiej),

w nich
i dzia-

liczbie
11~ obrazoll~

i
nosi ona na sobie przewaznie cechy alItn
miI:Jdzy zaillt.eresowanemi stronami, i to vl'lasnie nadaje jej w rz§dzie tego rodzaju aktow oddzielne stanowisko, zreszt~ zupelnie zgodne z ogolnym
charakterem naszych instytucyj.
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Post~Dowanie

sadowe w GZeCllaclll

RE(kopis z

Xv

wieku.

(1867 1'.)

W. A. Maciejowski wydal w tomie VI Historyi prawodawstw slowianskich mi§dzy innemi bardzo ciekawy pomnik dawnego. prawodawstwa czeskiego pod napisem: JtfS terrae Boentiae. Kopi§ do
wydania mial sobie udzielon11 przez zmarlego dzisiaj nieodzalowanego Hank§. Pomimo waznosci swej, pomnik ten nie zwrocil jeszcze
by} dot11d na siebie zasl:uzonej uwagi, w cz§sci moze dlatego, ze
niedostatecznie bylo wiadomo, sk11d kopia Hanki wzi§la si§, a badacze starozytnosci czeskich, jak slusznie, nie dowierzajfj; pomnikom
niedose krytyczuie zbadanym.
Bawi11c przed kilku tygodniami w Petersburgu i przegl11daj11c
ogromny zasob r§kopisow laciIlskich zachowanych w publicznej c~
sarskiej bibliotece, mi§dzy innemi natrafilem w katalogu na r§ko~ls
zapisany pod lit. q, pod nnmerami II, 142 z napisem r§k11 Zaluslnego dodanym: Processus ju,diciarius Bo71eJ1ltiae. Otrzymaws~y go do
przejrzenia, dostrzegiem zaraz, iz obejmuje w sobie pommk znany
mi z wydania Maciejowskiego, zalowalem tylko, iz nie mialem. pod
r§k~ samego wydania dla dokladnego porownania druku z. r§kopls~m.
8porz11dziwszy zatem, 0 ile krotkosc czasu dozwalala, OplS r§koplsU,
poprzestalem tylko na udzieleniu krotkiej wiadoll10sci 0 tell1, co znalazlem, panu doktorowi Hermenegildowi Jireczkowi, znanell1U autoro-

')

Biblioteka Warszawska. 1867,

Iv, 1-6.

wi . Historyi prawodawstwa czeskiego, urz!2dnikowi ministeryull1
oswiaty w Wiedniu.
Jireczek uradowany moj em dOl1iesieniem, natychmiast zglosil
si§ do Pragi, celem udzielenia mn blizszych wiadomosci, jakieby tam
znaleze si§ mogly co do szacownego naszego pomnika.
Rozumiem,iz uczyni§ przyslugl,; badaczom prawodawstw s1:owianskich, udzielaj1j,c wiadomosc 0 tem" co mi Jireczek z niezwyklfj;
skwapliwosci11 donicisl i dodaj11c do tego krotki opis r§kopisu petersbnrskiego, a zarazem porownywajf),c go z wydallie111 Maciejowskiego.
Podlng zebranych przez Jireczka wiadomosci zabytek nasz przechowaly trzy r§kopisy znajduj1j,ce si§ w Pradze, a zlozone wszystkie
trzy w bibliotece tamtejszpgo uniwersytetu. 811 nie111i rl,;kopisy pod
znakami: XVII, E. 4, drugi pod znakiem XVII, E. 17, a trzeci pod
sygnaturf),: I, G. 18. Wszystkie trzy koncz11 sil,; na nst§[lie 119 wydania Maciejowskiego. 811 wil,;c znacznie krotsze od rlJkopisu, z ktol'ego wzi§ta kopia Maciej owskiego, z czego plynie przekonanie, ze
dot11d nie odkryty r§kopis, z ktorego pochodzi kopia przeslana naszemu uczonemu badaczowi i ze pozostaje jeszcze takowy odszukae,
aby mozna wydae ostateczny s~d 0 postaci pierwiastkowej calego
pomnika i 0 skladowych jego cz§sciach. Natomiast l'§kopis praski
pierwszy po ust§pie 119, miesci w sobie w j§zyku czeskim formuly
roznych s1j,dowych przysif),g, pod napisem: "pocinaji se phsaky i-adem." Moze bye ze i w innych dwoch rlJkopisach te same formuly
Sf), reprodukowane, nie wspomina jedna 0 tern list Jireczka. Rownie
rlJkopisy praskie w stosunku do wydania Maciejowskiego mieszcz1j, jeszcze w sobie na samyll1 pocz1j,tku kilka przepisow 0 ilosci
wydae si§ maj11cych pozv/ow ze wzgll,;du na przedmiot sprawy. Pierwszy z pOll1i§dzy tych przepisow brzmi: pro debito majori trina citatio. Drugi: pro debito fidejussorio majori trina citatio i tak dalej
az do ustlJpu pierwszego wydanego zaczynajf),cego si§ od slow: Rex
debet per barollem datum ...
Przechodz§ do opisu r§kopisu petersbnrskiego. Pismo r§kopisu wskaznje na wiek XV. Hl,;kopis zlozony jest z 34 ewiartek czyli
68 stronic na papierze. Traktat nie przedstawia zadnego napisu,
tylko ze wprost z gory na pierwszej stronicy stoj11 ust§py, ktore si§
mieszcz11 w l'l,;kopisach praskich, jak dopiero co nadmienione zo
stalo, poczem dopiero nst§p pierwszy wydania warszawskiego: Rex
debet ... Rozporz11dzenia ust§pn 2 ·go wydania w l'§kopisip petersburskim wi§cej peIne. I tak dodane: ze pozew powinien hye wrl,;czony przecl po1:udl1iell1 i ze: citatio per camerariull1 in equis nulla. Za
ust§pem tym w r§kopisie cztery wiersze puste. Potem idzie ustl,;P
Pisma ROlllualda Hubego.
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trzeci wydania i znowu miejsce puste na trzy wiersze, poczem id~
ust~py od 4 do 38.
Zwracam uwag§ na ten ust~p, dlatego, ze
w r§kopisie petersburskim po wyloieniu tresci stanowi~cej przedmiot ust~pu 38, w ktorym mowa 0 przysi~dze, jak~ ma skladae kmiee czyli jeden z dwunastu przysi§inych skladaj~cych s~d,
w sprawie przeciw niemu wytoczonej, dodano bezposrednio w nawiasie: ex inventione barOnUI11-, to jest, ie przepis ten wszedl w uzycie
s~dowe na skutek nakazu czyli prejudykatu pauskiego.
Za ust~pem
38 W l'§kopisie biblioteki petersburskiej id~ tak samo, jak w wydaniu, dalsze ust§py od 39 do 79, gdzie takze na koncu przepisu dodane: inventio barouttm. Znowu od 80 do wl~cznie 121 wydania
w tej samej kolei wszystkie ust§py. Ust§p 121 zachodzi w r§kopisie petersburskim na stron§ 8-m~, poczem jUi reszta stronicy pozostawiona l1usta; i opuszczono ust§py wydania 122 do 126
wl~cznie.
N a stronie 9 idzie tak j ak w wydaniu: Nota. Si quis in
presencia regis aut in consilio pleno ... ai do konca.
Odt~d r§kopis biblioteki cesarskiej w skladzie swoim stanowczo roini si§ od wydania. Roznica ta polega na wi~kszej obfito_
sci zawartego w nim materyalu albowiem po ust~pie zamieszczonym
na kOllCU stronicy 227 wydania, ktory miesci si~ w r§kopisie petersburskim na stl'. 12. idzie od stl'onicy 13 az do 30 caly szel'eg
rozporz~dzen nieobj~tych juz wydaniem.
Rozporzl1dzenia te s~ nawet uklasyfikowane pod oddzielnemi rubrykami, jakoto: de homicidiis, de abscussis, de susceptionibus, de consuZe ten'e, de popramczonibus, de debitis majoribus. Wreszcie na stl'. 29 odwrotnej ust§p
Prothonotarius tabularum debet stanie et nestanie indicere, poczem
jeszcze 8 innych podobnych regul, na boku ktorych napisano: inventio. W samym koncu od stl'. 30 r§kopisu do 34 jor1nae jzwamentornm po czesku. Pod pierwsz11 formul1j, stoi: Ita domini barones il1yenerunt anna LXVIII.
Sledzf),c, coby znaczyly dodatki, 0 ktorych dopiero co wspomnielismy, dostrzegamy, ze one nie s~ niczem innem jaIl: traktatem
o pl'ocesie ziemi czeskiej, oi/do judicii terrae, ktory poraz pierwszy
ogrosH byl w Warszawie roku 1838 zasluzonej pami§ci Kucharski
w swoich Najda11miejszych p011'lnikach pramoda11Jst11Ja slo11Jianskiego
za uzyciem nadeslanych rowniez przez Hank~ wypisow z l'§kopisow
praskich.
.
Gdybym mial pod r~k1j, r~kopis petersburski, porownanie moje r§kopisu z drukiem mogloby bye dokladniejsze. Nie trac~ nadziei, ze to kiedys nast~pi, a wowczas nie omieszkam tego uczynie,
j

tymczasem poprzestan~ na kilku ogolnych uwagach, j akie mi pom·
nik nasz nastr~cza.
JYlaciejowski, zastanawiaj~c si~ w Historyi prawodawstw slowianskich (t. I, § 24) nad wydan~ przez siebie pierwsz1j, cz~sci~ naszego pomnika, wyrzeka zdanie, jakoby takowy skladal si~ z dwoch cz§sci, z ktorych pierwsza od § 1 - 28 ma w sobie zawierae prawo
zwyczajowe, druga od § 29 do konca-nalezy, czyli prejudikata s~du
ziemskiego. Powazam si~ twierdzeniu temu zaprzeczye. Powstalo
ono z omylki w kopii Hanki, albowiem w oryginale, z ktorego wzi~l
Hanka swoj odpis, slowa: ex inventione baronum, nie formowaly inskrypcyi do nast§pnych paragrafow, ale zapewne tak samo jak w r~ko
pisie petersburskim odnosily si© do poprzedniego 37 ust§pu i wskazywaly tylko, ze wyluszczona w nim regula powstala z prejudykatu
panskiego, tak samo, jak to oznaczono przy ust~pie 79 i przy dziewi~ciu ust~pach zamieszczonych na stl'. 29 r~kopisu petersburskiego, 0 czem wyz ej wspomni'alem.
Okolicznose ta rzuca peine swiatlo na naszpomnik. J est on
niczem inn em jak opisem starodawnego procesu czeskiego tak jak on
si~ przedstawial w praktyce, a poniewaz jak wiadomo praktyk~ t§
w Czechach regulowaly w kwestyach w~tpliwych wyrzeczenia (nalezy) panow, ktorzy skladali sl1d ziemski praski, przeto wsz§dzie tam,
gdzie autor naszego opisu przy wykladzie swym spotykal prejudykaty, oznaczal, iz podana przez niego regula na nich ufnndowana.
Dalej rozwazaj1j,c nasz pomnik, znajduj~, co i Maciejowski zaUwazyl, iz antor onego cz~sto, przyst~lPujl1c do wykladu jakowej reguly procesowej, nie rozwija jej caikowicie, tylko nrywa na et caetera,
dalej, ze w jednem miejscu pisma swego powoluje si~ na tractatus
de capite. Urywkowose t§ wykladu i dopiero co przytoczone powolanie tl6macz~ sobie tym sposobem. Antol' nasz byl drnaim z kolei pisarzem, ktory zajmowal si~ opisem procesu starodaw~lego czeskiego. Piel'wszym byl ten, ktory ukladai ordo judicii terrae, znany
nam z wydania Kucharskiego i Palackiego. Autor uasz mial przed
sob~ ten opis czyli wyldad, lecz znalazJszy go nie pelnym i nie dose
systematyczl1ie obrobionym, bo zaczynaj~cym si§ wprost od procesu
o glow§, postanowH wyklad ten pismem swojem uzupelnie, co tez
rzeczywiscie dokonal, ale, aby nie powtarzae rzeczy dokhidnie opisal1~ch przez poprzednika, tam wsz~dzie, gdzie spotykal si§ z cz§sciaml procesow wylozonych przez niego, urywal wyldad i przez dodanie slow et caeteva wskazywal, ze reszt~ czytelnik znajdzie w trak-

340
tacie poprzednim, na ktory nawet w jednem mleJscu wprost powolu·
je si~, nazywaj!1c go, jak wspomnielismy, tractattts de capite.
Co do czasu, w ktorym nowy traktat 0 procedurze spisanym
zostal, tyle zdaje si~ z pewnosci~ powiedziee moina, ii to nie nast~pHo przed rokiem 1386, albowiem w ust~pie 119 cytowany jest
nalei panski z tego roku. Inny, wczesniejszy, wyiej powolany jest
z r. 1368. Zapewne wi~c traktat nasz si~ga kOllca wieku XIV, lub
pocz~tku XV. Jesli tak jest, pierwszy traktat 0 procesie czeskim,
jako ten, na ktory si~ drugi powoluje, musi bye znacznie wczesniejszy1).
Czy jednak caly nasz traktat w jednym czasie powstal, czy nie
sklada si~ z kilku oddzielnych cz~sci, ktore moglyby miee roznych
autorow, jak to wskazywae si~ zdaje r~kopis petersburski, przedstawiaj!1 cy w dwoch miejscach ust~py niezapelnione pismem, tego bez
dokladnego porownania wszystkich r~lwpisow, trudno rozstrzygnlj,e:
zresztlj, to pytanie drugorz~dne.
Cieszy nas, ze przez odkrycie r~kopisu petersburskiego dodajemy coskolwiek do krytycznego wyswiecenia zrodel dawnego prawa
czeskiego. Nie wlj,tpimy, iz wkrotce pojawi· si~ nowa edycya uzupelniona naszego pomnika; zajmie si~ zapewnie sporzlj,dzeniem jej
Jireczek. W kaidym razie nie zaporninajmy, ii pierwsza zasluga
wydania tak ciekawego pomnika spada na J\Ilaciejowskiego, tak samo
jak pierwsza zasluga wydania wczesniejs7-ego traktatu powinna bye
przyznana Kucharskiemu.Wspominamy 0 tem dlatego, ie w czasach naszych zaslugi podobne zaczynajlj, si~ wysoce cenie.
Jak dalece pomnik nasz przyklada si~ do ostatecznego wyswietlenia ze wszech miar oryginalnego, dawn ego procesu czeskiego, ktory nader wysoko staje w rz~dzie starodawnych przewodow slj,dowych
slowiallskich, niech mi wolno b~dzie powiedziee, ii Jireczek w pis anym do mnie w tych dniach liscie tak si~ wyraza: "jestem uszcz~sli
wiony, ie b~d~ juz teraz mogl smialo pOlllnik nasz uzye jako wazne
zrodlo do obrobienia lllojego trzeciego tomu Historyi praw czeskich,
bez POlllOCY jego wieleby brakowalo memu wykladowi. Rozwini~cie
slowianskiego przewodu slj,dowego cudowne!"
WarszalVa, d. 18 sierpnia 1867 r.

1) Roznia,ce si(( co do epoki powstania onego zdania zobaoz w Historyi prawod.
slowiaitskioh I, § 239.

o znaczflniu prawa rZYll1skifl[O i rZYll1sko·bizantyj skifl[O unarodow
slowianskich 1),
(1868 r.)

Prawodawstwo rzymskie nie jednakowy wplyw wywarlo na
Slowian. W jednych miejscach wplyw ten byl wi~cej bezposredni,
w drugich wi~cej uboczny. Staraniem naszem b~dzie objasnic wlasnosci jego miejscowe i wskazae drogi, jakiemi w roznych stronach
Slowianszczyzny zaszczepH si~ i rozRzerzyl.
Aby ile moinosci rzecz callj, wystawie zrozumiale i ulatwie sobie objasnienie szczeg6low, uwazamy za potrzebne zwrocie przedewszystkiem uwag~ na ogolne losy prawodawstwa rzymskiego.

1) Warszawa, w drukarni Gazety Polskiej. 1868. str. 1-89. W przedmowie
autor mowi:
«W ozasie ostatniego mego pobytu w Wiedniu, mialem sobie udzielony do
przejrzenia katalog ksia,g i r((kopisow, kt6re kiedys nalezaly do nieodialowanej pami~ci Pawla Szafarzyka, a ktore obecnie zdobiq zbiory muzeum czeskiego w Pradze.
Przeglqdajqo katalog ten, zwr6cilem szczeg61niejszq uwag~ na r~kopisy obejmujqce
w sobie Zakonnik Duszana Cara serbskiego, i dostrzeglem w nich zbiorek postanowieit
przypisanych cesarzowi Justynianowi, dotqd drukiem nie ogloszony. Poznanie bliisze zbioru tego, obiecywalo mi zaraz .;1: pierwszego rzutu oka dokladniejsze wyjasnienie stanu dawnego prawodawstwa serbskiego. Uprosilem przeto pana radc~ ministeryalnego J6zefa Jireczka, aby wystaral sill dla mnie dokladnq kopi~ owego ciekawego pomnika, i wh6tce ujrzalem si(( w posiadaniu z!\danej kopii, dokonanej z najwiElksz!\ scislosci!\, jak mniemam, przez zacuego bibliotekarza muzeum czeskiego pana
Antoniego Wrtatko. 'W posiadaniu z!\danego odpisu przekonalem si((, ze oozekiwania
moje nietylko ziscily si((, ale w pewnym wzgl~dzie rzecz sama powzi«te nadzieje
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Poczynaj~c od wieku V -go} rozdzial pa11stwa rzymskiego na
Wschodnie i Zachodnie stawal sil;) coraz wybitniejszy, a jednose calego panstwa coraz w~tpliwsz~, az llareszcie lladeszla chwila upadku panstwa zachodniego.
Tak wazny wypadek musial wywrzee stanowczy wplyw i na
prawodawstwO. Od tej chwili wlasciwe pierworodne prawo rzymskie,
jako organ zyj~cy, przestalo istlliee i zachowalo sil;) tylko w krajach
zachodnich Europy, jako zwyczaj lub jako tradycya az do momentu,
w ktorym podnioslo sil;) ZllOWU za posrednictwem nauki do nowej
wszechwladnej potl;)gi i wplywem swoim ogarnl;)lo swiat; natomiast
ut1'zymalo sil;) na Wschodzie, a jakkolwiek nie doczekalo sil;) tam
dalszego wyzszego rozwoju, wydalo przeciez liczne choe skarlowaciale owoce, az i tu dalszy jego samoistny byt ustal z zajl;)ciem
Konstantynopola przez Turkow.

przewyzszyla. Postanowirem przeto nie wahaj'tc si~ na chwil'l' udzielone mi excerpta serbskie niebawem drukiem oglosic i to, co wypadnie dla objasnienia ich, dodac.
Alisci rozpoczElta praca rosla pod r'lkami, a id1tc od jednego szczeg61u do dl'Ugiego, i rozszerzaj1tc COraz wi'lcej zakres podiEltych badall, widz'l si~ zniewolonym
wydanie excerpt6w poprzedzic wywodem nie tylko znaczenia, jakie osi,\gnEi:lo by10
w Serbii prawo rzymsko-hizantyjskie, ale skreAleniem og6lnem los6w prawa rzymskiego u wszystkich lud6w slowianskich.
Co kiedys Savigny zamierzal sobie zrobic dla Zachodu Europy, to w skromniejszych rozmiarach, ale, jak mam przekonanie, w pelniejszej mierze daje dla lud6w
slowianskich.
Uprzedzam, iz poprzestaj~ na skresleniu g16wniejszych rezulta16w; wyjasnienie
wszelkich szczeg6I6w doprowadziloby moze do kilkutomowej pracy, do uskutecznienia
kt6rej zbywa i na czasie i na materyalach nalezycie obrohionych.
Poniewaz wspomnialem 0 materyalach, winienem dodac, ze przed wi'lcej jak
dwudziestu laty, br;:d1tc w Petersburgu, podnioslem mysl, aby przyst1t[)iono do krytycznego wydania dawnych slowianskich przeklad6w prawa rzymsko-bizantyjskiego.
Mysl podana zostala laskawie przyjfit1t, i wykonanie jej poruczono owczesnemu profesorowi Niewolinowi; smierc jednak znakomitego tego uczonego nie dozwolila przyprowadzic do skutku powzi'ltego zamiaru, i ci1tg1e jeszcze oczekujemy na krytyczne
zbadanie i wydanie tych ciekawych pomnik6w.
R6wnie i z innych stron SlowiallSzczyzny wygl,\damy na obrobienie umiej~tne
dawnych, szczeg61niej prawno-koscielnych zahytk6w.
. .
W polozeniu tem nalezalo badania ograniczy6 do tego, co dot,\d dokladmeJ
wiadome.
Uwazam za obowi,\zek nadmienic, ie obrobienie tekstu i sporz1tdzenie tl6maczenia na j'1zyk polski excerptow, kt6re w dodatku do niniejszego pisma d~'ukujEl' ~a
czvl na siebie wzi1tc pan profesor Szkoly Gl6wnej Paplonski, a w cytowamu tekstow
gr~ckich udzielil" mi swej pomocy drugi profesor Szkoly Gl6wnej Mierzynski, za co
im obecnie skladam najczulsze dzifiki.»
Pisalem w dzien Nowego Roku 1868.
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J akkol wiek przedstawienie kolei prawa rzymskiego tak na Zachodzie jako i na Wschodzie mogloby nas doprowadzie do skre~le
nia nader ciekawego obrazu i wyjasnie wazn~ strol1l;) nowszej cywilizacyi, poprzestae wszakze musimy na przedstawieniu niektorych
tylko faktow z tego obrazu, takich mianowicie, ktore okazi1J sil;) niezbl;)dnie potrzebnemi dla rozpoznania obranego przez nas specyalnego przedmiotu.
V{iadomo, co uczynil dla prawodawstwa rzymskiego cesarz Justynian, i jako zbieracz w systell1atyczny porz~dek szcz~tk6w dawnego prawa i jako autor licznych postanowiell, uswil;)caj~cych caly szereg rozporz~dzen opartych na nowycll pojl;)ciach, ktore jakkolwiek
zdajq, si'i] bye wynikiem przysposobionego z dawna materyalu, wlasciwie jednak s~ natchnieniem czlowieka wyiszego, ktory zarazem
nie czul sil;) zbyt skrl;)pOwallY przeszlosci~.
Alisci uklad prawa tak, jak wyszedl z r~k Justyniana, choe
m6gi: odpowiadae usposobieniu wyzszych warstw spoleczellstwa i odwiecznych cZl;)sci panstwa, jako z niem samem zroslych i zespolonych,
nie zaspakajal potrzeb licznych plemion, wchodzl1cych w skladpallstwa wschodniego, kt6re staly na nizszym stopniu rozwoju i mialy
zupelnie il1n~ przeszlosc. Niedostatki te tem wil;)cej u wydatnialy
sil;), im bardziej plemiona te w llowem panstwie zaczl;)ly rose w sill;) i zyskiwaly pewn~ w skladzie cal ego panstwa przewagl;).
Jakoz wspanialy Imdynek, wystawiony przez JustYlliana, niebawem zacz~l sil;) chwiae i prawodawstwo zmuszone bylo wst~pie na
110W~ drogl;) i przybrae charakter wil;)cej lokalny, dlaczego slusznie
juz nie rzymskiem, ale bizantyjskiem sil;) zowie.
W rZl;)dzie przedsil;)wzil;)tych w tym kierunku usilowan g16wne
miejsce zajmuje wydana w polowie wieku VII-go i ogloszona w 1'0ku 740 Ekloga cesarzow Lwa Izaurskiego i KOl1stantyna Kopronima
(E?I.),ol·~ -rWV v0!hwv 1V/'pa. AsoY-ro~ M.l. Kovu-rI1.\'-r[vOtl).
Czem miala bye Ekloga i co miala osi~gn~e, jasno pokazuje
sil;) z przedmowy na czele jej pomieszczonej. M6wi~ w niej cesarze, ze dostrzeglszy, iz dotychczasowe prawa, zloione w wielkiej
liczbie ksi~g, nietylko do zrozumienia s~ trudne, ale co wil;)cej s~
zupelnie nieznane tym, ktorzy w oddaleniu od stolicy zamieszkuj~,
za przyzwaniem do pomocy wybranych osob ulozyli now~ ksil;)g§
praw wi l;)c ej dostl;)pn~, ktor~ starali sil;) przedewszystkiem obj~e
rozporz~dzenia 0 bardziej zwyczajnych w iyciu sprawach i umowach
i 0 stosowniejszem karaniu przestl;)pstw 1).
1) Przytaczamy tl6maczenie lacinskie wstfipu tego, tak jak nam go podaje
Leunklawiusz w Juris Graeco-Romani Tomi duo (Francoful'ti 1596 T. If. p. 80):
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Z pomi§dzy tych nowych zbiorow, zwracamy szczegoll1iej uwag§ na tak zwane prawa sielskie (vop,m "(swP"(tY..o[ 1). Tworzf); one 1'0dzaj kodeksu wiejskiego, w ktorym zestawione Sf); p1'awa i obowiij;zki
swobodnej i niewolniczej ludnosci wiejskiej, poswi§col1ej rolnictwu
lub do roillych posIng przywi1};zanej, tak w ogolnosci jako i w szczegolnosci, wzgl§dnie wlascicieli ziemi, i w kto1'ym zarazem pomieszczone sf); przepisy 0 szkodach w polach i bydle, o1'az niektore rozporZij;dzenia k1'yminalne, majij;ce bliiszy stosunek z powol:al1iem rolnika.
J ak dalece wspomniane dopiero co zbiory odpowiadaly potrzebie rzeczywistej, swiadczy najlepiej Zl1aczna liczba 1'§kopisow, w ktorych si§ 'dochowaly, i rozmaitych przeksztalcen, jakim w roinych

Widorznie wi§c, w przekonaniu cesarzow dotychczasowe prawodawstwo, pomimo calego ogromu swego, i wlasnie moie z powodn ogromu takowego i przepelnienia rozbiorem nieskonczonego mnost~'a subtelnych kwestyi i dystynkcyi, ktore 8ij; tylko dost§pne dla IndZl wybranych z wyiszem uksztarceniem, i przedstawiac mogij; praktyrzn~ ~astosowa.nie tylko w spoleczenstwie wysoce rozwini§tem, nie
by~o JUz na czaSle. 1m wi§cej bowiem w dawne spoleczellstwo wsiij;k.ac za.cz~ly. nowe elementy niiszego rozwoju, tem bardziej zniialy
Sl§ po~§cla 1 schodzily do nizkiego poziomu.
. Ze tak .w ~stocie byio, pokazuje sam sklad Eklogi i szczuple
:'ozmlary., w JakIe uj§tij; zostala. Sklada si§ z 1R tytulow i obejmuJ e przeplsy: 0 za1'§czynach, 0 malieIlstwach, 0 posagach, 0 darowizn~ch.' 0 testamentach, 0 spadkach, 0 opiekach, 0 wyzwoleniu,o kupme I . sprzedaiy,
0 poiyczce i zastawie, 0 skladzie'
0 emfiteuzach
.
' )
o naJmle, 0 swiadkach, 0 t1'anzakcyach, 0 karach i 1'ozdziale zdobyczy 1).
K.odeks w tak ciasnych ramkach zawarty, swiadczy wymownie,
czem Sl§ stalo spoleczenstwo, dla ktorego byl przeznaczony.
W tym samym czasie mi§dzy pomnikami prawodawstwa bizantY11Ski~go zja~iajij; si§ skrocone zbio1'Y p1'aw wiejskich czyli sielskich,
mor~klch, wOJskowych.. Niebawem wyst§pujij; w r§kopisach jako dodatkl do Eklogi 2). Ze p1'zy uloieniu onych osi::),gnij;c chciano ten
sa~ c~l: k~ory p1'zewodniczyl p1'zy spisywaniu Eklogi, nie ulega
naJ mmeJ szeJ wij;tpliwosci.
Q~um leges ab imperatoribus ante nos regno potitis latas, in multis libris descriptas
scne.mus et aliquibus intellectu diff,icilem esse sensum qui eis continentur, aliis prorsus 19notum, ac praesertim ilIis, qui extra custoditam hanc divinitus et regiam urb~~. nostra~ constituti sunt, nossemus: arcessito Niceta... item que gloriosissimis pat:'ICllS nostns ... omnes eorum libros apud nos colligi jussimus... sententias et judicia
~e freq~entJbus negotiis et contractibus et convenientes delictis criminalibus poenas
III 1.10C lIbro tum manifestius, tum magis minute repeti deb ere congruum jussimus
:It .mtellec.tu .faciliore vis ejusmodi piarum legum percipi possit, et ipsa negotia ma~
Jon perspICUltate decidi, ac justa executione delinquentes puniri.. •
. ") Tekst grecki oryginalny Eklogi, wydal poraz pierwszy Zachariae w r. 1822,
w ~zlele: C~llectio librorom juris Graeco-RomaHi. Lipsk. p. 1-52. Dawniejsze wyd~llle EklogJ pomnozonej z tlomaczeniem laciiiskiem, znajdujemy w dziele Leunkla,,:lUsza po.w.yzej powolanem. Kto chce blizsza. powzia.c wiadomosc 0 historyi powsta~Ja Ekl?gl I przeksztalcen, ktorym ulegla, tego odsylamy do przedmowy Zachariae'go,
I do dZlel'a li1ortl'euil: Histoire du droit bizal1til1. Paryz, 1847. T. I. stl'. 357-372.
Tu tylko wspomniec nalezy, ze nie s1tdzimy, aby przedmiot caly uwaiac mozna za
~os~atecznie wyjasniony.
Wogole w histol'yi prawodawstwa bizantyjskiego, pozostaJe J8szcze nadzwyozaj wiele wa.tpIiwych pytan do wyjasnienia.
2) li10rtreuil I. str. 378 i nast.

czasach ulegly.
Smialose innowacyi, kto1'e pozwolila sobie Ekloga wprowadzic,
wywolala niebawem jesli nie ogolnf);, to p1'zynajmniej cz§sciowij; p1'zeciw niej reakcH 2). Nie moglo nawet bye inaczej, a mianowicie
jak sij;dz§, w stronach, w kto1'ych dawne instytucye, zachwiane p1'zez
Eklog§, byly swojskim niejako produktem, i zyskaly byly uswi~cenie
czasu.
W zgl§dy te staly si§ w cz§sci powodem, ze w sto trzydziesci
lat (1'. 870) cesarz Bazyli I wydal nowy wyklad prawa, znany pod
nazwiskiem Prochironu (llpoxstpot; vop.ot;). Przeznaczeniem jego bylo
nietylko zastij;pie Eklog§, kto1'ej cesarz przypisywal obalenie dob1'yeh
praw, ale zarazel11 uwzgl§dnie zmiany, jakie powoli wprowadzily
w stosunki prawne zwyczaje, i zaspokoie nowe naglf);ce pot1'zeby spoleczenstwa 3).
Prochiron liczy tytulow 40, a jakkolwiek niep1'zychylnie odzywa si§ 0 Eklodze, wyklada p1'zepisy niemal w tYl11 samym, co ona
porzij;dku; co wi§cej, poczij;wszy od tytulu 21, 1'ep1'odukuje po najwi§kszej cz§sci rozporzij;dzenia Eklogi 4).
Po wainej tej pracy prawodawczej, obejl11ujij;cej caly ogol prawodawstwa bizantynskiego cywilnego i kryminalnego, godne jui tyl-

') Prawa sielskie (leges colol1arie), wydane zostaly poraz pierwszy przez
8uallemberga (r. 1540); p6zniejsze wydania wskazuje l\i(ortreuil I. str. 397.
2) Cesarz Bazyli wYl'aznie to zaswiadcza w § 2 przedmowy do Prochironu:
Ideo vetus iste S'fxstplo[ot; jam sub l'etro pril1cipibus repudiatus est, 11011 quidem owmil1o totus, sed qual1tum debebat.
") Prochiron pierwsz,r raz IV oryginalnym teksoie wydanym zostal prz8z Zachariae'go: 0 IIpoXsipot; voP.Ot;. Imperatorum Basilii, COl1sta1tiil1i et Leol1is Prochiro11. Heidelbergae. 1837.
4) Mortreuil II. str. 35, gdzie moina znaleze i historY!il Prochironu.
t
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B u I gar y a.
Kto zna niemal zupelny brak pomnik6w bulgarskich, kt6reby
zdolne byly rzucie jakie takie siViatlo na stan prawny narodu bulgarskiego, moze zdziwie si\j, ze poswi\jcamy w pismie naszem osobny
ust\j'P na oznaczenie wplywu, jaki prawodawstwo bizantyjskie wywarlo na BulgarY\j.
Nie przeczymy, ze przedsi\jwzi\jcie podobne moze jest za smiaIe; nie podajemy tez wywod6w naszych jako udowodnione pewniki,
ale jako domniemania wielce prawdopodobl1e, nie tracij;c bynajmniej
nadziei, ze z czasem za pomocij; nowo-odkrytych i krytycznie obrobionych pomnik6w bulgarskich, a w cZ\jsci i greckich, rzecz eala da
si\j dokladniej wyjasnic.
Nie moze ulegae najmniejszej wij;tpliwosci, ze plemiona 810wianskie, z dawien dawna zamieszkuj~ce poddunajskie okolice pallstwa bizantyjskiego, musialy zye pod opiek~ powszechnego 131'awa i urzij;dzell obowiij;zuj1j;cych w kraju, w kt61'ym zamieszkiwaly.
Jesli zas zwazymy, ze plemiona te tworzyly po najwi\jkszej
cZ\jsci ludnosc wiesniacz1j;, zaj\jt1j; g16wnie upraw~ roli i chowem bydIa, niemniej nie bezzasadnie twierdzie mozemy, ze do populacyi tej
znajdowaly zastosowanie te mianowicie z liczby postanowi811 krajowych, kt6re regulowaly stosunki mi\jdzy posiadaczami a wlascicielami ziem oddanych pod u13raw\j, a ktoryeh, jak wiemy i jak 0 tern
. w cZ\jsci wspomnielismy, 11ie braklo prawodawstwu wschodniemu. 00
wi\jcej, p1'zekol1any jestem, ze wzmiankowana powyzej ustawa sie1ska, po ogloszeniu swem znalaz1a zaraz zastosowanie u ludl10sci slowianskiej, tern wi\jcej, ze jak si§ zdaje, mysl pierwsz~ do u10zenia
onej podala pot1'zeba urz1j;dzenia i upo1'z~dkowania jej stosunk6w.
Nie wspomil1amy tutaj 0 tej cz§sci ludnosci siowianskiej, kto1'a przeniosla si\j do miast, lub wst\jpowal:a do sluzby cesar-skiej;
ludnosc ta zapewne powoli greczyla si§ i przejmowala calkowicie
warunki bytu spoleczllosci, z kt6rl); si§ l~czyla.
Lecz jak bylo w nowo formujij;cem si\j panstwie bulgarskiem?
Rozumie si\j samo p1'zez si§, ze plemiona slowianskie, kt61'e
weszly w sklad tego panstwa, zachowaly mi\jdzy sobl);, jesli nie wszystkie dawniejsze prawa, kt6re niemi 1'z~dzily, to przynajmniej te z pomi\jdzy nich, kt6re mogly okazae si\j uzytecznemi. Prawo bizantyjskie
zapewnie st1'acilo w oczach ich znaczenie p1'awa obowiij;zujij;cego,
ale zachowalo moe tradycyi, ktora tem silniejsz~ stala si§, gdy przyj\jly ch1'zest i weszly w stale zwi!JJzki z kosciolem wschodnim.
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Od tej chwili nie byloby nic dziwnego, gdybysmy mi§dzy bulgarami natrafili na slad jakiego zbioru praw, zaczerpni§tego ze zr6del bizantyjskich.
Zdaje mi si§, ie zbi6r taki w istocie istnieje. Zachowal go
nam jeden z Nomokanon6w kosciola bulgarskiego.
Mi§dzy najdawniejszemi r§kopisami Nomokanon6w slowianskich
obecnie znallych i krytyczllie ocenionych, zajmuje znakomite miejsce
r§kopis davrniejszego muzeum Rumiancowa pod Nr. CCCXX, na teraz przeniesiony do Moskwy, a opisany przez znakomitego za dni
naszych filologa Wostokowa 1).
Podlug zdania jego, j§zyk r§kopisu si§ga najdawlliejszych czas6w pismiennictwa slowiaiiskiego, choc sam r§kopis datuje dopiero
z wieku Xln lub XIV. Niewlj;tpliwie odpis wzi§ty z oryginalu bulgars~iego.
Gdy zas podanie niesie, jak utrzymuje Palauzow 2), ie
jui Sw. Metody mi§dzy innemi przekladami sporzl1dzil byl tl6maczenie Nomokanonu, moie pierwsze powstanie oryginalu rumiancowskiego r§kopisu odniesc naleiy do srodka wieku IX-go. Przypada to
na czasypanowania najwi§kszego w Bulgaryi panujlj;cego Symeona
kt6rego wiek odznaczyl si§ nadzwyczajnlj; czynnoscilj; literacklj;, swiad~
cZI1CIj; 0 wysokiem rozwini§ciu sil umyslowych narodu.
Ot6i w tym r§kopisie, kt6ry obejmuje w sobie przeklad zbioru kanon6w sporzlj;dzonego przez J ana Scholastyka, po kanonach na
stronicy 48 do stronicy 53 natrafiamy na zbi6r przepis6w swieckich,
pod napisem: 8aIWH'b COY,lI:HbIH JIIO,lI:bM'b. Utrzymuj§, ie zbi6r ten
jest tworem bulgarskim, i sporzlj;dzonym dla Bulgaryi, do kt6rego
materyal zaczerpni§ty zostal z praw bizantyjskich.
Ten sam zbi6r znajdujemy nast§pnie w r§kopisach XIII wieku,
w pollj;czeniu z Nomokanonem Focyusza, kt6rych powstanie bulgarskie r6wniei jest niewlj;tpliwe, a p6zniej i w drukach ruskiej Konnczej. N adto spotykamy go jeszcze w l'§kopisie XIII wieku, obejmujlj;cym w sobie zestawienia dawnych ruskich pomnik6w prawodawczych, naleilj;cym do biblioteki .Moskiewskiego Towarzystwa Historyi
i Staroiytnosci, a wydal1ym staraniem Kolajdowicza 3), i w tak zwanym Sofijskim Wremiel1nikn wieku XV.

1)
Onucanie pyCCUUX?; tl C"W6enCUUX?; pyuonuceu Py.MRn1{06CUaeO
MY3eY.;lta. Crr6. 1842, str. 275. Drugi opis tegoz l'Elkopisu znajdujemy u Rozenkampia: 0603pnnie str. 116.
2) Bnu?; EYvleapcuaeo IJapH CU.;Iteona. Cn6. 1852, str. n.
3) PymciH oOCJnona.MRmnocmu. T£acJn'b II. Mocu6a, 1843, str. 144-200.

Nie maj1l;c pod r§klj; r~kopis6w, rozpatrzYl~y wzmian~owany
zbi6r podlug tekstu pomieszczol1ego w drukowaneJ K~nncz~J, tel1~
bardziej, ie w przekonaniu naszem redakcya tu przYJ§ta, Jest naJwi(;Jcej zbliiona do pierwotworu .
.Kosi on tutajnazwanie Zakontr strdnego cara K01~stmliy~a
WieZkiego. Dodatek nazwiska Konstantyna cesarza jest dZlel en: me
oryginalu, ale przepisywaczy pozn~ej.szych, kt6rzy znala.zlszy w ~le:\~~
szym zaraz paragrafie poworane Iml§ tego cesarza, Jako daJIj;~ g
rozporzlj;dzenia w nim zawarte, slj;dzili, ie autorem calego zblOru
jest nie kto inny jak Konstallty 1 ) . .
'
W Kormczej drukowal1ej zbi6r l1asz hczy 32 paragrafow.
Wi§ksza cZ§sc zawartych w nim postanowiell, jest czysto karllych. § 1 stanowi kar§ na balwochwalskie o~rz§~y; .§ 3 do 14 ~ary na wyst§pki cielesne, jako to: na zg.waiceme n~e~Jas~,. na cudzo16ztwo na zwi1l;zki nieprawe z krewneml, na dwuzenstwo, § 1~ na
samow'ol§' § 22 l1a porzucajlj;cych wiar§ chrzescijansk1J:: § 22 1 23
l1a niepra'wnie post§pujlj;cego z cudzem bydl§ciem; § 25 ~ ~6 na In:adziei' § 27 na szkody w cudzem stadzie; § 28 na ograblaH;cych ClaIa zl~ione do grobu; § 29 na kradziei w kosciele; § 30 na zapr~e
dal1ie wolnego czlowieka; § 61 na przyswajanie sobie cudze~o .m~
wolnika. Pr6cz ty~h rozporz~dzen scisle karnych, w § 2 moWl Sl§
o obowilj;zkach s§dzi6w; w §§ 3, 19, 20 i 21 0 swiadkach; w § 4
o rozdziale zdobyczy wojennej: w § 17 0 winowajcach zbieglych pod
obron§ kosciola.
.
,
,.'
Ze zbi6r obejmujlj;cy podobne rozporz~dzema, mogl tWOIZYC
pierwotny kodeks narodu takiego, jakim byl bulgarski, l~two. na to
zgodzic si§, przyjmujl!Jc pod uwag§, jakiemi byly prawa plerwlastkowe lud6w germallskich, jaklj; byia i Prawda Ruska. Byly to wszyst.
. .
ko po najwi§kszej cz§sci takie tylko prawa kar,ne..
Sudny Zakon nie jest niczem innem w glowneJ ~weJ CZ§SCl, Jak
przerobieniem tytulu 0 karacl1 Eklogi cesarz6w Lwa 1 K,Ol1sta~ltyna,
z dodaniem kilku sklj;d inlj;d zaczerpl1i§tych rozporz~dzen. Nlewlj;tpliwie 23 paragrafy Slj; wzi§te w tego tytulu 2).
, .
Okolicznosc, ie bulgarski pra wodawca uiyl wlasme Eklog§ za

W Soiijski~ Wremenniku zbi6r nosi tytul: Cyoe6nuu?; C6Rmaeo npa6oCa.MOOepJlCe'la IJapH KoncmanJnuna. rpe"leC1CaeO 3auona Cy
oe6nuu?; vlwae.4f?;. W drukowanej Kormczej: 3auon?; coyonMU vlWOe.Af,?; ~apH
1)

6~pnaeo

Koncmanlnuna Be.Iluuaeo.
.
2) I tak: § 5 wziEity jest z tyt. XXY1II: § ~O wydania LeunklawlUsza, § 8
z §9, § 16 z § 35, § 24 z § 50, § 29 z § 34 1 tak mne.
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materyal do swego dziela, przemawia w zupelnosci za naszem domniemaniem, Wlasnie albowiem w czasie, w ktorym. bulgarowie
przyjmowali chrzescijanstwo, Ekloga stala w calej swej sile i znant1 im byla oddawna, jako obowit1zuj1j,ce prawo na ziemi, ktort1' zamieszkiwali. Nie byio wi§c nic wlasciwszego, jak z prawa juz znanego
He bye moze korzystae.
lYli§dzy dodanemi rozporz1j,dzeniami, § 4 0 rozdziale zdobyczj!
jest takze jetlzcze wzi§ty z Eklogi, inne zas jako to § 1, stanowit1cy kar§ na spelniaj ltcych 0 brz§dy balwochwalcze, § 17 0 winowajcach zbieglych pod obron~ kosciola, i §§ 0 obowit1zkach s§dziow
i 0 swiadkach, w cz§sci oparte na rozlicznych postanowieniach cesarzow i dawnych regulach rzymskich, cz§scit1 uformowalle ze zdan
Ojcow kosciola.
. Zwracamy uwag§ lla rozporzt1dzenia 0 podziale zdobyczy.
W l1lch greckie wyrazenia: o'Cpa.'CqOl, &pxo'wfj<;, s~ oddane przez wyrazy: zupan i wojewoda. Oba wyrazy przelloszt1 nas mysilli na strony poludlliowe slowianszczyzny. IYIniemamy, ze i ta drobna okolicznose silnie przemawia za zdaniem naszem co do powstania i natury Sudnego Zakonu.
Zresztt1 coz lepiej charakteryzowae moze prawo narodu dopie1'0 co nawroconego do chrzescijanstwa, dobijajt1cego si§ sHt1 or§za
zapewnienia sobie niepodleglosci, jak oba dopiero co powolane
przepisy 0 lndziach poswi§caj~cych si§ jeszcze praktykom balwochwalczym, i 0 rozdziale zdobyczy wzi§tej na nieprzyjacielu.
J edno tylko mogloby nas zastanowie i poddae niejako 1'1' wt1tpliwose caly nasz domysl, to jest ta okolicznose, ze 1'1' Sudnym ZakOllie nie znajduj emy rozpo1'zt1dzenia 0 karaniu zabojstw, skalecz811
i 0 belg, niemal naj wainiej szych i naj zwyczajniej szych przest§pstw,
i.e zatem Sudny Zakon nie moie bye kodeksem nowego panstwa
bulgarskiego, ale jest tylko jakims urywkiem lub jaldems dopell1iel1iem nieznal1ego nam prawodawstwa.
Zdaniem naszem wt1tpliwose ta usunie si§, jesli dopuscimy, ze
Zakon sudny przy wniesieniu z bulgarskich IJierwotworow do l'Uskiej
Kormczej ulegl niejakiej zmianie, a mianowicie niejakiemu skroceniu.
Opuszczono zapewnie z niego to wszystko, co nie odpowiadalo miejscowym pojl:jciom i potrzebom. Do liczby wyrzuconych ust§pow nalezal tedy podlug wszelkiego podobienstwa do prawdy i a1'tykul, Idory znajdujemy w wydaniu zakonu sporzt1dzonym przez Kolajdowicza,
a ktory dopuszczaj1/:cego si§ wrazdj) nakazuje karae podlug Mojzesza r~kt1 za l'§k§, nogq, za 1l0g~, glowt1 za glow~j a jesliby winny

odkupil si§, tedy skazuje go na wygnallie 1). Pod nazwiskiem w1'azdy 0bj§te wszelkie samowolne gwaltowne napady na swo boclllego
czlowieka, POI1/:CzOlle z zabOjstwem lub skaleczeniami. Ojczyzntj, wyrazu tego jest poludniowa slowianszczyzna. Mamy ted}' tym sposobem przed sobt1 pelny kodeks, ktol'Y w zupelnosci zaspakajai potrzeby nowoksztalc~cego si§ panstwa.
Wyrzekajtj,c to zdanie, nie chcemy jednak zarazem utrzymywac,
ie iune artykuly Sudnego ustawu, ktorych nie rna w Ko1'mczej,
a znajdujt1 si§ w wydalliu Kolajdowicza, stanowHy pierwotl1l!> jego
cz§se. Mogtj, to bye pozniejsze wstawki, a nawet nie bulgarskie ale
1'uskie.
Godne uwagi, ie przy zastosowal1iu systematu ka1'l1ego Eklogi
1'1' Zakonie Sudnym dodana na niektore przest§pstwa do kary wyrzeczonej, jak si§ wyraza nasz pomnik p1'zez ltidzkie prawo, kara
koscieilla 2), to wskazywae zdaje si~, ze na utworzenie Zakon'a wywieralo bezposredni wplyw duchowienstwo i p1'zyjmowalo w ukladzie
onego stanowczy udzial.
Oznaczenie czasu powstania Sudnego Zakona, 1'ownie nie zdaje
si§ bye t1'udnem. Poniewaz znajdujemy go w polt1czeniu ze zbiorem kanollow J ana Scholastyka, wynika przeto stt1d, ze musial istniee
przed Nomokanonem, Focyusza, ktory jak wiadomo na Wschodzie
zastt1pil zbior Jana Scholastyka. Jesli p1'zytem rozwazymy wypadki,
jakie si§ wit1it1 z panowaniem Symeona, cara bulgarskiego, jeW zwrocimy uwag§, ze za panowania jego ostatecznie wzmocnila si§ w Bulgaryi religia chrzescij allska i wz1'os1y tak pot§znie sHy narodu; nie
odbiegniemy moze dalelw od prawdy, gdy powstanie Sudnego Zakona przyznamy temu znakomitemu panowaniu.
Poprzestajemy na tem. Przytoczone fakty w kazdym razie dostateczne st1, aby pokazae, jaki wplyw wywarlo na Bulgary§ prawo
rzymsko-bizantyjskie. Z czasem, gdy poznamy dokladniej dawne
bulgarskie nomokanony, zapewlle to co dzisiaj przedstawia si~ zagadkowem, stanie si§ jasnem; to tylko pewna, ze idlliC wskazantj,
droglt, rozjasnimy cieml10sci pokrywaj[J;ce caly przedmiot a). ZresztllJ

')
PYCCJCifl aocJnona"%flJnJiOC1Jnl.
'IacJn'b II,
str. 181. 0 Bpa:lK,lf:B:
Ame KTO Bpa:lK,lI:Y CocTBopnTh: MOIIcinI 60 IIOpYI\II: ,lI:a ll,ll:eTh PYKa sa
PYEY, II Hora sa Hory, rJIaBa sa rJIaBYi ame JIll CJI nCEYIIHTh, TO O,ll:':b SeMJIH
OT:lKeHeThCJI.
2) np. w § 6.

") B~dDtc przed kilku tygoclniami w bibliotece lrr61ewskiej berlinskiej, rozpatl'ywalem rElkopis dawnego bulgarskiego Nomokanonu, kt6ry kieclys byl wlasnosci~
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blizsze ocenienie dodatkow, jakie przedsta\\iajq, rnskie l'l;lkopisy Sudnego Zakona, mnsimy do czaSH z~twiesic, dopoJqd nie b§dziemy
mieli krytycznego ich zesta wienia i wydania.

iune zabytki pismiennictwa serbskiego. IN rz§dzie tych zabytkOw
przed samym Zakollnikiem llapotykamy zbiorek rozporz1j;dzen prawnyc11, z pomi§dzy ktorych pierwsze nosi na sohie napis: Po ';oZJiego
i IV Chrystusie ukochanego cesarza JZistyniana pralVo 0 zapisach.
Ten wlasnie zbiorek oglaszamy w przekonaniu, i,;; przedstawia przepisy uzupelniaj1j;ce rozporz1J:dzenia Zakonnika, i ze jest dopeillieniem
samego Zakonnika.
Caly zbiorek liczy 33 ust§py podIng podzialu przez nas przyj©tegoi procz przytoczonego dopiero co napisu nad pierwszym ust§pem, podaje jeszcze dziewi§c nast©pnj1J:cych l'ubryk:
PYa/vo 0 IVs::etecze1istlVie.
PralVo 0 :-,przedazy i kUjJl1.ie.
PralVo 0 IVinl1icach i roli.
PralVo 0 rolnilwch.
PralVO 0 zastalVaciz.
PralVo 0 potwarz)}.
Pra1VO 0 kradzie:y.
Pra1vo 0 zona('h.
PralVo 0 podziale ziemi.
Procz tych naplsow przy niektorych ust§pach wystawiollY jest
jeszcze wyraz: pralVo (Zakon), bez wskazania tresci przepisow pod
nim 0 bj §tych.
Porzq,dkuj1j;c rozporz::j,dzenia zawarte W zbiorze, zauwazymy, ZO
takowe tak si§ rozkladajq,: dwa mowiq, 0 prawach maj1J:tkowych .,vdow
i
i 0 posagach, jedno 0 wladzy ojcowsldej i zobowiq,zaniach mal01etnich, pi§c 0 sprzedazy i kupnie, jedno 0 prawie wykupu, trzynascie 0 WZi§clU ziemi pod upraw§ i 0 stosunkach stq,d
wynikajq,cych, dwa 0 zastawach, jedno 0 testamentach, dwa 0 cudzo16stwie, jedno 0 kradzieiy w kosciolach, jedno 0 dowodzeniu przest§pstw, dwa 0 dowodach IV sprawach cyvi'ilnych.
vVymienienie wyzej podanych napisow i oznaczenie porz::tdku,
w jakim po sobie nast§puj~, wskazywac zdaje sib, ze nie mamy
l1rzed sobq, iadnego kompletnego zbioru, tylko cz©sc jakiejs nieznanej calosci. Wszakie wzgl::j,d ten tymczasowo lezy po za okresem
naszyr,h badall; za zbyt malo zreszt1j; posiadamy dzis materyaiow,
mogli rzecz
w zupell10sci zglllbic; glownie chodzi nam
tymczasowo 0 to tylko, aby wskazac do jakiej epoki odniesc naleiy
zbior, 0 ktorym mowimy, i skil,d rozpOr21j;clZellia w nim pomieszczone wzi§temi zostft}y.
Odpis zbioru naszego pochodzi z r§kopisu, ktory nalezal dav\'niej do klasztoru w Ohodosz, obecnie zas przechowany jest w biblio-

S e r b i a.
Przechodz£1C ([0 Serbii, opuszczamy pole domniemall i spotykamy si§ z faktami lJistorycztll'mi, nie lllegaj:J:cemi juz zadnej w1J:tpliwosci. DostrzezollY przez Has zabytek dawnego pismiennictwa serbskiego, ktory w koncu obecnego wywodu podajemy poraz piel'wszy
dopo\\'szechnej wiadolllosci, rozjasnia w zupelnosci llytanie co do
znaczellia, jakiego uzywalo prawo rzymsko-bizantyjskie w Serbii.
Dotq,d procz licznych dyplomatow serbkich, wyswietl:1j~cych
niektore stosunki publiczne, znalismy tylko jeden zbior prawa serbskieg'o, a zbiorem tym byl tak zwany Zakonnik cam Duszana, z ktorego moglismy byli powzi1J:c uiejakq, wiadomosc 0 wewu§trzl1ym skladzie i' ustroju spoieczellstwa serbskiego. Wszakze, wpatrujq,c' sill
w l1iego bliiej, sluszniej moglismy si§ byli dziwic, iz przedstawia nadel' malo rozporz!1dzen, mogq,cych rzucic l1iejakie swiatlo na stOSUl1ki prywatne l1arodu.
Wynikalo st<);d sluszne domniemanie, ie nieozl1aczone niewspomniane stosunki w Zakonniku byly okreslone przez starodawny
zwyczaj na1'odowy i, jako zuane kaidemu, nie potrzebowaly wejsc do
Zakonnika. Zdawac si§ nam nadto moglo, iz starozytne zwyczaje
prawne serbskie musialy byc podobnemi do zwyczajow innych wsp61plemiennych narodow. Alisci pomnik, ktory obecnie oglaszamy, dowodzi, ie byliSmy w cz§sci w bl§dzie, i ie przynajmniej za czasow
cam Duszana stosunki prywatne w narodzie serbskim byly po najwi§kszej cZ'ijsci rz~dzone prawami uie na niwie ojczystej wzroslemi,
lecz skq,din~d wzit,;temi.
Twierdzenie to, jak mamy nadziej<;l, znajduje poparcie w tem,
co zamz przytoczymy.
J ak wiadomo, Zakonnik Duszana znajduje si'ij zwyczajnie pomieszczony w r§kopisach, obejmujq,cych w sobie Nomokanon i 1'6ine

Wuka Karadczica, alisci rllkopis ten jest z poczqtku znaeznie uszkodzony i mleSCl
w sobie tylko z cz\;sci prawnej kanony penitellcyalne. Wiem z opowiadania, ie
w bibliotece muzeum beJgradzkiego od lat kilku pomieszczono kilka nader dawnych
Nomokanon6w bulgal'skich, lecz pomimo usilnych staraJi, dotqd nie moglem 0 nich
powziftc zadnej wiadomosci.

Pisma R0111ualda Hubego.
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tece muzenm czeskiego IV Pradze 1). R\lkopis ten podlug zdania
Szafarzyka, pisany jest W 1'. 1390 2) Poniewaz zas Zakollnik Du-.
szana uJozony zostal w r. 1349 i 1354, przeto zbior stanow i 11 cy
przedmiot naszego l'ozwazenia un-azae 111oz11a za wsp61czesny samego Zakonnika, czyli za odnoszllcy sie do w. XIV -go ~l).
,
Co do zrodel, z jakich zaczerpni§ty zostal, wl1loskowacby moZlla z napisu, ktOry stoi nad pierwszym ust§pem, a ktory powyzej podaJismy, ze uklaciaj::j;cy ten zhior, alba przynajmniej ~en,
kto go wnosil do r§kopisu chodoszowskiego, 11waza1 go za WZl§t,Y
z prawodawstwa Justynianowego. I w istocie nie ulega w11tphwoici, ze rozporz11dzenia zawarte w pierwszym llst§pie, l~a cz~l~ ktorvch stoi imi§ poboznego cesarza Justyniana, w wi§kszeJ CZ§SCI wyc~erpni§te 811 z w~tku zawartego w z biorach JustY~lia~lskich, Pomi1110 tego, !lie sq, to czysto justynianskie postanowJema, ale raczej
przerobienia materyalu justyniallskiego w dUC:1U poj§~ cz~su, ,w kt~
rym zbior powstal. Taki wszakze byl zwycza~ '~. panstwle. blzantYJskiem ze zbiory tego rodzaju oslaniano nazwlslnel1l J ustymana, stojllceg~ na swieczniku prawodawcow Wschodu, dla nadallia im wi§kszego znaczenia. Dowoclzi tego mi§dzy innemi i przytoczony powy-

rozporzq,dzen wzi§tych zostalo z dopieroco powolanej ustawy sielskiej, ze korzystano wreszcie i z 110wel cesarza Konstantyna Porfirogenety.
Zobaczmy, co i jak ze zrodeI tych pozyczone zostalo.
Z Eklogi niewq,tpliwie pochodzll rozporz~dzellia ust§pu 28 i 31.
W ust§pie 28 postanowiol1o, ze popelniajl1cy we dnie lnb nocy kradziez w kosciele powinien bye oslepiony, ten zas, kto rzeczy koscielne ukradnie pu za kosciolem, ma bye bity, pi§tnowany i wygnany.
Zupelnie takie samo postanowienie IV glownej tresci przedstawia
Ekloga VI' tyt. XVII VI' § 15 z t~ modyfikacH, ze odroznia kradziei
dopelniolllj, w prezbiteryulll, czyli VI' oltaI'zu i w nie prezbiteryum,
tak jak to wyraza staroslowianskie tl-omaczenie VI' Kormczej ruskiej,
W ust§pie 31 zbior nasz oznacza praWil wdowy bezdzietnej do
majlj,tku m§za zmarlego i stanowi jak Ekloga 1), ze wdowa bezdzietna ma brae po smierci m§za procz swego posagu z majlj,tku jego cz§se wyr6wnywajf1clt jednej czwartej cz§sci posagu. Zwracamy
na postanowienie to tem wi§cej uwag§, ze cesarz Bazyli macedonski uchylil to postanowienie i Wl'oeil pod tym wzgl§dem do zLlsad
uswi§conych przez prawo jllstyniallskie 2).
Z ustawy sielskiej wzi§te sq, ust§py od 13 do 25. Odpowiadajq, one paragrafom tekstu greckiego, wydanego przez I,eunklawiusza
17, 29, 30, 31, 7, 10, 9, 12, 15, 26, 28, 18 i 8 3). Wszystkie mniej
wi§cej Slj, reprodukcYl1 tekstu greckiego z niewielkiemi l11odyfikacyami, ktore przy bliiszYl11 rozbiorze, moglj, si§ okaza6 jako modyfikacye wynilde z potrzeby uwzgl§dnienia pewnych l11iejscowych wlaseiwych stosunkow.
Nowela Konstantyna Porfirogenety z r. 922 posluzyla za podstaw§ do rozporzlldzen nst§pu 11. W Howeli tej cesarz postanowil,
ze chclj,cy
grunt lub winnic§, w1nien 0 tem za'\viadomie krewnych i innych konsortow
j esli zas ci nie skorzystaj~ z zawiadomienia i w ci1J,gu clni trzydziestu nie kupi~ przedmiotu, ze wo\vczas moze swobodnie przyst1J,pie do sprzedazy, a W 1'azie jesli tego nie uczYl1i, ze wzmiankowanym 080bo111 sIuzy prawo wykupu sprzedanego przedmiotu do uplyvi'U lat dziesi\?ciu .1),

zej ustaw sielski.
Pytanie tylko powstaje, czy w mysli uk!allaj~ceg? zbio1' n~sz
imi§ cesarza Justyniana mialo si§ odnosie
calego zblOru, czy wy111cznie do rozporz1j;dzeJl zawartych
pierwszlj, rubr~lq?
PocUug wszelkiego podobieJ'lstwa do prawdy chclano zapewne,
zbi6r uchoclzil za zaszczycony powaglJ, imienia cesarza Justyniana, ktory u SlO\~ian tem wi§ksze mogI mie6 znaczenie, ie pochodzil z ich plemienia.
Wpatruj~c si§ jednakze blizej w
zbi6r i sledzlj,c dokladniej zrodla wszystkich zawartych w nim rozporz.lj,~ze{l, dostrze.gam~,
iz, jako materyal do utworzenia jego procz przepIso,,: wyczerpl1l\dt~cI~ .
ze zbiorow Justyniallskich, W sk:lad jego weszlo Inlka postanowlen
z Eklogi cesarzow 1.,wa i Konstantyna; clalej wi§cej nad dziesiq,tek

')

Catalog·us libronl1lZ, CodiclIm 11taJtuscriptorum qui olim ad bebliotlzecam

P. J. Szajarzik p~rti11ebaJ7t. TTil1dob. 1862. p. Ill. X 1'. 14.

2)

PanuUky dHlVniho pisemnictri Jihoslovanuv.

Praga, 1851,

dzial III, p. III.
")
Tzyka
skiej,

II'
II'

Xiekt6re frazeE:,) ze zhioru naszego znajdujelll,Y pTzytOCZonG przez Szafa«Serbische Lesckiirnel'. Pesth" 183:3. Dalej w jcgo hIstory I hteratur?" serbdrug-iem wydaniu.ogioszo1l8111 po jego slllierci przez J6zeia Jireczka I ,Y dy-

kcyonarzu starosfowia6skilll ::IIiklosicza.

1)
2)

II. 4.
0 zlllianach tych w

bizantyjskiem szczeg610wo traktuje ZachaGeschichte des griecltisch-roclllischm RecMs. Lipsk. 1856, stl'. 43-51") IV tJ:6macz8niu ustml'Y sieIskiej, ogfoszonem przez Baszylowa,
te id'l w takiej kolei: 15, . . . 2, 4, 5, 7, 8, \), 13, 16 i 3.
pfl PI6ClnCl
3a1Conuue U3'O IOcJnuuiflJlO6'blX'O
4) 0 nO\'\"81i tej obszel'llie Tozprawia ::IIortrenil. T. II. p.
l'iae:

I1m~re
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Poniewaz nie zamierzamy so bie pisae komental'za nad naszym
zbiorem, uwazamy, ze to co dotg,d przytoczylismy, dostateczne jest, .
aby oznaczyc ogolny jego charakter i wskazac stosunek, w jakim
zostaje do zrodel prawodawstwa rzymsko-bizantyjskiego. Widocznie
nie jest on reprodukcyg, czyli prostem tlomaczeniem jednolitego bizantyj skiego utworu pra wodawczego, ale kompilacyg, miej scoWl1J wlasciwie serbskl1J z roznych pomnikow bizantyjskich zestawiOlll1J. Materyal: do niej uzyty jest rzymsko-bizantyjski, ale caly uklad i ob1'obienie serbskie, 0 tyle przynajmniej, 0 ile to w obecnym stanie nauki twierdzic mozna.
W chodzl1Jc blizej w znaczenie skladowych cz§sci zbioru naszego, pokazuje si§, ze byl czas, w ktorym nietylko w ogolnosci w ziemiach serb skich wszczepilo si§ prawo Justynianskie, ale specyalnie
jeszcze ugrupowala si§ Ekloga i ustawa sielska, co wi§cej, ze Ekloga pomimo, iz pozniej przez Bazylego MacedOllskiego uchylona 2:0stata, zachowala przeciez w Serbii dawnl1J swg, powag§, jak tego dowodzl1J przytoczone powyzej rozporzg,dzenia 0 prawach wdow do ma.ig,tku m§za zmarlego. Fakt to nader ciekawy, bo wyjasnia wlasciwe znaczenie Eklogi w stosunku do plemion slowianskich i utwierdza nas w zupelnosci w tem, cosmy powyzej 0 niej powiedzieli.
Dalszy fakt niemniej ciekawy, ktory wynika z rozwazenia dokladniejszego cz§sci skladowych naszego zbioru jest, ze pomimo coraz wi§kszej niezaleznosci, ktorl1J naby\valy ziemie serbskie w stosunku do
cesarstwa wschodniego, prawa bizantyjskie nie przestawaly wywierae
wplywu na ich stan prawny, czego dowod przedstawia przyj§cie
w zupelnosci w Serbii rozporzg,dzell noweli Konstantyna 0 wykupie.
J ak nadejdzie kiedys chwila, w ktorej b§dziemy w stanie zdac
sobie dokladng, spraw§ ze zmian, ktorym uleglo prawodawstwo bizantyjskie, a co nastg,pi wtedy, gdy wszystkie pomniki tego prawodawstwa b§dg, odkryte i krytycz~ie objasnione, moze to, co dzisiaj
przedstawia si§ nam jeszcze jako zagadkowe i wg,tpliwe, ukaze si§
nam we wla~ciwem swietle, a wtedy moze tez niektore z instytucyi
bizantyjskich nie mog~ce bye dotg,d dostatecznie poj§temi ukaz1j; si§
nam jako instytucye pocz~tku slowiallskiego 1). Dzisiaj nie chcemy
tego jeszcze bezwzgl§dnie twierdzic, zwracam}' tylko tymczasowo
uwag§ na dopiero co wspomniane prawo wykupu 2), i tak zwane
') Jnz Zachariae \Y przedmowie do wydania Prochironu, wpadl
na mysl,
2:e niekto1'8 z rozporzildzon, na jakie natrafiamy IV 1'0~nych zbioraoh 11izantyjskich.
mog~

by6 przypisane pralvn zwyczajowemu slowianskiemu, p. CLIII.
2) IVykup znajdujemy i w dyplomatach wolosko bulgarskich, Iyydanych przez
Wenelina: B ..laxo-Ey.;r,eapcJCifl I'paulwJn111. Cn6.1840, str. 243 (T. 1604).
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D7'O~O)'O'i, b§d3,ce jak si§ zdaje niczem innem, jak slowiallSkiem wianem. Jesli uwaga ta nsprawiedliwiona, nic dziwnego, iz niektore
rozporzg,dzenia praw bizantyjsldch tak ochoczy znajdowaly przyst§p
u plemion slowiallskich.
Zwracamy jeszcze uwag§ na jeden szczeg61. W zbiorze naszym wyrazenie posag, oddane jest przez slowo p1'ikia, zapis przez
slowo diataxi, a pod wyrazem nomik rozumie sil? prawoznawca spisujg,cy akt; wszystko to Sg, wprost slowa greckie: 7'prh. o<;, oiCt.to#<;
i VOfLl%O~. Przyswojenie tych slow przekonywa, ze w czasie, w ktorym tekst serb ski rozporz1j,dzeu, \v ktorych one Sg, uzyte, byl nkladany, IV j©zyku tym nie bylo jeszcze odpowiednich srowiallskich wvrazen, ze zatem i poj§cia oddane temi slowami nie byly si§ jes~
cze 11 Serbow uformowaly, gdyz w przeciwllym razie pewno slowa
greckie bylyby zostaly zastl1Jpione przez wyrazenia slowiallskie. Okolicznosc ta naprowad?:a nas na domysl, ze powstanie jednej przynajmniej cz§sci tekstow naszych, oclnosi si§ do czasow wyprzedzajg,cych znacznie wiek XIV, w ktorym znajdujemy j§zyk techniczny
serbski juz znacznie wi§cej wyksztalcony i ogolniejsze poj§cia prawne bardziej wyrobione.
W ostatecznym rezultacie zbior nasz stanowczo dowodzi ze
w dawnej Serbii wi§ksza cz§se. stosunkow prawnych tak prywatl;ych
jako i karnych i proceduralnych, regulowanl1J byla pocllug zasad wyczerpni§tych z praw rzymsko-bizantyjskich.
J esli z czasem ogloszony zostanie serbski zbior kanonow Wlastaresa, b§dzie mozna 0 tem wszystkiem nierownie wi~cej povdedziee.

Czarnogorze.
Czarnogo1'ze wchodzilo w sklad paftstwa serbsldego i l1iewg,tpliwie 1'Zl1Jdzilo si§ temi samemi prawami co Serbia, wystawione bylo
na wplyw prawoclawstwa rzymsko-bizal1tyjskiego. Odl1j,czywszy si§
nast§pnie od Serbii, w odosobnionej swej pozycyi, skazane b§dg,c na
cig,gll1J morde1'czg, walk§ z Turcyq" z biegiem czasu zerwalo wszelkie
stosunki cywilizacyjne i zeszlo l1a stopi811 narodu pierwotnego. Takim przedstawia go nam pierwszy jego Sndiebl1ik, spisany pod 1'zg,dami metropolity Piotra I Niegusza. Alisci i w nim wart. 15 dochowalo si§ jeszcze rozpo1'zg,dzenie, pl'zypominaj~ce serbskie ustanowienia. Rozporzg,dzenie to tem jest ciekawsze, ze odnosi si§ do noweli cesarza Kom;tantyna, ktorg, znaj dujemy streszczong, w ust§pie 11
naszych serbskich exceptow. Stosownie do niego, kazdy, ktoby chcial
sprzedac dom lub ziemi§ dziedziczl1l1J lub winnic§, albo las lub inl1l1J
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posiadlosc swojij, nieruchomq" powinien ofiarowac kupno krewnym,
a jesliby ci nie chcieli, sij,siadowi swemu.
Inne przypomnienie z czasow bizantyjskich zachowal wydany
przez Archimandrytt;) Nicefora Duczica w r. 1866 w Cetyni Stiepienik czyli wyciij,g z ruskiej Kormczej 0 stopniach, w ktorych wzbronione jest malim'lstwo 1). IN dodatku a'utor wspomina 0 obyczaju
dawnym serbskim pobratymstwa i dodaje, ze pobratymstwo nie tworzy pokrewienstwa mit;)dzy osobami onem zlij,czonemi i na zasadzie
postallowim'l podanych przez Harmellopula, nie stanowi przeszkody
do zawarcia malze{lstwa 2).

Kormczej, a nawet skq,d do Kormczej przeniosla sit;), i glOwna jej
czt;)sc obejmuj1j,ca w sobie zbior k21nonow kosciola wschodniego.
Przeszly one na Rus za posrednictwem Bnlg21ryi, jak to wyjasnili
rnetropolita kijowski Eugeniusz, baron Rozenkampf, Kopitar i Biener 1).
Kierownie wazniejsze dla nas jest rozstrzygnit;)cie pyt21nia, dlaczego Kormcze ruskie wszystkie te pornniki reprodukowaly? Odpowiedz n21 pytanie to znajdziemy, jeW zwrocimy nwagt;) 11a rozciq,glose S1j,downictwa duchownego na Rusi.
Byloby rzeczq, zbyteczl11j" gdybysmy chcieli w tern miejscu r~z
wodzic sit;) nad tym przedmiotem; juz on doldadnie i we wszYStklch
szczegolach wyjasniony przez Kiewolina 2) i X. My:wwskiego 3).
Z wyjasnie{l tych pokazuje sit;), ze poczq,wszy niemal o~ samego przyjt;)cia religii chrzescianskiej sq,dy ~nchowne 11a. Rusl l:OZP~
znawaly nietylko sprawy czysto duchowne, Jak to bylo 1 w panstw1e
wschodniem, ale nacHo wszystkie sprawy poddanych im os6b i Iud"i,
a oprocz teg~ jeszcze sprawy bez wyjq,tku wszystkich y, testamentow i 0 spadki, niemniej spory majq,tkowe mit;)dzy malZonkami, i in-
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Najwit;)cej pomnikow prawodawstwa rzymsko-bizantyjskiego przechowywaly nam N omokanony kosciola ruskiego, czyli tak zwane
Kormcze ksit;)gi, Sq, one w porzq,dku, w jakim je zwykle znajdujemy, nastt;)pujij,ce:
1. Zbior nomel cesarza Justyniana podzielony 11a 87 rozdzialow (glOw) w ukladzie sporZij,dzo11ym przez J ana Scholastyka. Tworzy on rozdzial XLII drukowanej Kormczej.
2. NomeZe cesarza Aleksego Komnena. IN drukowanej Konnczej formujij, rozdziaj XLIII 1).

3. Glom czyli oddzialom trzynascie mybranych z roznyc1t nomel cesarza Jztstynimla. Sq, to owe Keimella ulozone przez Focyusza patryarcht;) i dodane do zbioru kanonow, i w rozdziale XLIV pomieszczone.
4. S14duy Zakon, ktory pozllalismy mowi~c 0 Bulgaryi. IN KoI'mczej drukowanej stoi w rozdziale XLVI.
5. ProcltiroJit BazyZego cesarza pod nazwiskiem swieckiego
czyli gradzkiego zakonu, pomieszczony w rozdziale XL VIII.

6. Ekloga cesarzom Lrva lzmwskiego i KoJitstantyua ]{oproni1'fZa, tworzq,ca rozdzial XLIX drukowanej Kormczej 2).
Nie trueIno odgadnq,c slqeI

wzit;):l:y

sit;) te pomniki

w rllskiej

1) Nowele te znajdujemy wydane w tfikScie greckim z tl6maczeniem }aciD.skiem przez Leunklawiusza. 1. p. 145. 120, 132, porow. Biener p. 67.
2)
Poro\\,. KOJIaTIOB1'.: 0 3J£a'teJ£iu KOP"lt'teU 63 cucme.!ltJ'b Ope6J£f£20 pycClCaeo npa6a. Moskwa. 1850, str. 19-21. HeBOJIHH'b: 0 C06paJ£1~flX7i YteplC06-

J£'btX7i 3a'ICOJ£063
str.

42:~,

424).

63

I':pe'u,iu u Pocciu.

(llo./{/H,oe c06paJ£ie co'tuJ£eJ£iu.

Vr.

teresa opieku{lcze.
IN udzielonych przez metropo1it12 Adryana w 1'. 1700 odpowiedziach na zapytania bojarskiej palaty, ktorej poruczone byro przygotowanie no wegokodeksu, 11 ktorych ogloszenie drukiem winnismy
sen21torowi Kolaczowowi, z llajwi\)kszlJ, dokladnoscilj, oznaczone Sq,
przedmioty sq,du duchownego, z wskazaniem zarazem odpowiednich
przepisow, wyczerpnit;)tych ze zrodel rzymsko-bizantyjskich, a pom.ieszczonych IV Kormczej, podlug ktorych kazdy rodzaj spraw powil1lcn
by} bY"c s1j,dzony stosownie do tego, jetk si12 to jeszcze praktykowa10 na poczq,tku wieku XVIII-go "),
1)

Tytul dziela, w ktorem metropolita Eugeninsz przedmiot ten trakto\\'af, jest:

Onucanie ICieeo-Coffji£l.cJcaeo Co6opa. Dzielo Rozenkampfa nosi tytnl: 0603P1'6J£ie KOjJ.;li%eU KJ£uztt 67i 1~cmopuqwclCO.!lt'6 6uon. Pierwsze wyc~a~ie ~ziel~ tego,
zawieraj'lce mnostwo ciekawych wywodow i wyci'lgow tak z r~koplsow ]ako ,I ~zIe~
drukowanych, lecz bez dostatecznej krytyki, nkazalo si(( w r. 1820. drugIe po smlerCI
antora staraniem Bazylego L.\.nastasiewicza b. sekretarza nniwersytetu WileJiskiego,
przyja0iela autora, w r. 183B, in 4-to str. 596. Kopitar uW;lgi swoje nad Kormcz'l
pomiescil w TViener Jahrbiicher del' Litteratur. 'rom XXIII.
.
2)
0 npoCmpaJ£C17WFb YteplC06J£aeO cyoa 67i Pocciu. Druko\\'ane raz ]JI.erwszy r. 1847 w iurnalu ministeryum oswiecenia, a obecnie pomieszczone w zblOrze
dziel Niewolina.
.
~
") IV arh-kurach pomieszczonych w Znrnalu podtytulem: IIpa6oc.JtaeJ£'bI1£

Co6ecnonwc75. "azan. 186()-(j2.
4) Ko:raTICB'b: 0 3'fla'teniu Kop.!lt'teu. IJpu.Jto{)lceJ£ie IV, Cmamiu 0 C6flmume.Jt},C1C1.IX75 cyoax7i c06paJ£nUfl no n06e.Jt1bJ£i'lO IJampiapxa Aopim·w.
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Dla uzupelnienia tej waznej wiadomosci i clla dokladniejszego
\,:yjasnieuia sposobu w Jakim w s~dach duchownych stosowanem byio prawo rzymsko-bizantyjskie, wypaclaloby nam jeszcze zajrzee w same wyroki patryarszego Prikazu; dot~d jeclnak nikt nie haj~l sii? ieh
ogloszelliem 1).
lVlozemy w poparciu tego, co dopiero powiedzianem zostaio,
przytoczyc jeszcze dwa nader ciekawe aida.
\Y r. 1657 patryarcha Nikol1, spowodowany prosb~ \'\'dowy Marficy, uzalajq,cej si,? na niesprawiedliwe poci~gni,?cie do oplaty
po zmarlym jej
objawia Nowogrodzkiemll Prikazowi, ze stosownie do rozporzq,dzeIl Eklogi Leona i Konstantyna, nalezy zachowac wclowie jej posag (IIpIIi~aTHoe) i jedml czwart~ cz,?se z maj~t
ku lYl,?za zmarlego 2).
W tym samym kierunku patryarcha Adryau w r. 1694,lldzielaj~c instrukcY\:l arcybiskupowi Kolmogorskiemu. wyrzeka, ze przy Olua·czenin praw maj~tkowych wdow nalezy mice na uwadze rozporz~
dzenia ProchiJ'ol1n Bazylego (gradzkiego zakonu) i Eklogi, ktore
,y
instrnkcyi pomieszcza, oznacza.i~c nawet st1'onice drukowanej
I\.ormczej, na ktorych s~ zamieszczone H).
Lecz prawo bizantyjskie obowi~zywaJo na Rnsi nietylko IV zakresie s~downictwa duchownego i w zastosowanin do interesow jemu
powierzonych, ale wywarlo nie maly wplyw i na prawodawstwo,
a mianowicie tez na prawo kame.
Pomijaj~c czasy dawniejsze, do wyjasllienia ktorych zbywa nam
dot~d na pracach krytycznych przygotowawczych 4), zwrocimy glo'~,\,
nie uwag§ na ulozenie cara Michala Aleksiejewicza, jako na najwi§kszy p0ll111ik narodowego prawodawstwa rnskiego.
W rz§dzie cywilnych rozporZ~dZeIl "Uiozenia" mi\:ldzy innemi
niew~tpliwie wzi§te zostaly z Prochironu w oddz. X art. 227 0 naj1)
Lizeczywisty radca stanu AI. Popaw, ktory oel lat kilku zajmuje sill ulozeniem historyi prawa spRdkowego ruskiego, i ktory z tego powodu przeglqdar aruhiwum patryarsze w lIIoskwie, zapewnial mnie, ze w wyrokach II' niel11 zachowanych,
znajdo"ml cytowann nietylko przepisy Zllane II' KOJ'mczej, co dowodziloby, iz Pl'ikaz
przyznawal moe obuwin,zujqcq calel11u W ogolnosci prawu rzymsko-bizantyjskiemu,
o ile ono suiqgalo siEi do przedmiotolY, jego jurysdyb;yi powierzonych.
') IIoou·we Co6panie 3alCOnOe7,. 1. Nr. 210. str 437·
3) A?Cln'bl Ap.reoepa¢U"lec?COl£ ([hccneouu,iu. IV. Xl'. 309, Rty. 4G8. 449.
") IVszystko co II' obecllym stanie nauki mozna byro przytoczyc dla wykazania 'Ypl"YIHl prall' TZnnsko-bizantyjskich na Prawd~ rusk q, znajdujemy wskazane przez
Koraczowa. lI3c.lUbooea1-liFl 0 PYCC?COL£ IIpaeon. :ifoslnya 1846. stl". 139 i nast"p.
i prZGZ X. :liyzowskiego w powol:anem poprzednio czasopismie kazanskiem z r. 1860,
str. 332, 33').

mie dornow pod ohovd~zkiern odpowiedzialnosci za mog~ce w ni~h
wydarzye si\:l uszkodzenia przez ogierl, art. 272 0 odpowiedzialnosci
rzemieslllikow za wzi~te do obrobienia przedrnioty, art. 273 0 odpowiedzialnosci za uszkodzenie pIzez myszy poz.l'czonych sukni. w oddz.
XVIII art. 15, 0 ubezpieczeniu gluchych i niemych w spadku po 1'0dzicach. Odpowiadaj~ce im przepisy znajduja, si§ w Prochironie czyli
Zakonie grodzkim w oddziale XVII, 9, 10, i W oddz. XXX, 13.
Mi§dzy rozporzq,clzeniami karnemi, jako wyczerpni§temi z Prochironu, mozem.l' ella przykladu przytoczye przepisy 0 przest\:lpnych
zamyslach przeciw panuj~cemu (II, !, 5, Prochiron XXXIX, 53),
o zabijaj1j,cych w koniecznej obronie (X, 206. Proch. XXXIX, 39),
o gwaltownym zaborze cudzej ziemi lub naruszenin granic
233.
Proch. XXXIX,
0 rozmysinem zabojstwie (X.XI, 72. Proch.
Z Eklogi wzi§te rozporz1j,dzenie 0 zapuszczeniu ognia
w cudzych niwach przez palenie ua swoich polach slomy lub trawy
(X, 224. Ekloga XVI,
0 podpalenill umyslnem miast lub domow

(II. 4. Ekloga XVI) 1).

Kiedy nast§pnie przy stosowaniu rozporz~dzeIl Ulozenia pokazalo si§, ze w niem zbywa na niektorych potrzebnych przepisach,
i ze postanowione w niem kary nie odpowiadaj~ celowi, car Aleksy
Michajlowicz po naradzie z bojarami, W r. 1669 oglosil swe nowe
przepisy 0 lwadziezach, roz?7ojach i zab6jstwach ella dopelnienia 1'ozporzq,dze6. Ulozenia 2).
Dodatkowe te przepisy sciq,gaj~ na siebie uwag\:l nasz~ pod. tym
wzgl§dem, ze prawodawca przytacza w nieh w wielu miejscach niejako na potwierdzenie oglaszanych przez siebie rozporz~dze{l same
slowa Prochironu. Cytacye te znajdujemy np. wart. 79, 85, 88,

93, 105, 111, 123 3).

Po\vOlanie si§ w sarnem prawie na teksty Prochironu stalo si~
powodem, ze wyrobHo si§ lliebawem poj§cie, ze tak zwany Zakou
gradzki w s~dzeniu spraw karnych, rna bye uwazany za prawo uzu-

') l\ ()l~czow II· pismie: 03nc["lenill KOP.M..1W1"1 ?Cnueu str. 118 - 120 przytacza jeszcze wi~c()j IJl·/,yklallow togo rodzaju.
2)
IIootJ-loe Co6panie 3a1coJioe7,. r. :<:1'. 440. Hoeoy?Ca3n'ble cmannu

o mame6wblxz, pa8601£HiblX7i 1l y6i1£C1neenJi1>lX7, onollaxz.
") Karanizin II' Historyi PanstlVa RossyJskiego ". T. Ill, nocie 222, clOllosi,
ze car Aleksy nlichajlowicz, zaraz po ogloszenin Ul:oze!lla, zakol11unikowal: wojewodom wyci'lgi z greekich rozpurz qdze11 ;lOlll()kanOllU z poleccniGl11, aby W sqdzeniu
spl'aw karnych elo nich stUSQWali si~. Zaluwac nalezy. ze d()tqd ciekawy ten nabytek pozostalych po Karamzinie p3pi8r6w nie zustaf oZloszony.
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Swiadcz~ 0 tern ukazy z 1'. 1672 1), 1676 2),
1679 3), 1683 4), 1687 5), ktore nakazuj~ s~dzic sprawy kame pocUug Ulozenia, podlug Gradzkiego Zakol1u i N owoukaznych Statio

naleialo, krytycznie zbadany. PraCiJ t§ zamie1'za dopiero podjl:j,C noutworzona akademja nauk w Zagrzebiu, a ile wiemy po1'uezone
nawet juz zostalo Bogisicowi, urz§dllikowi biblioteki cesarskiej
w Wiedniu i czlonkowi akademii, zajq,c si§ spisem chrollologicznym
tak wydanych jako i l'<<1kopismiennych pomnikow prawnych tych
krain 1). Nim robota ta dokonanij, zostanie, wszystko cokol wiek
o Dalmaeyi i Chorwacyi pod naszym wzgl§dem b©dziemy mogli powiedziec, moze bye tylko bardzo ogolnem.
Jak wiadomo dIugo wazyly si§ losy polityezne wzmiankowal1ych
krain, mianowicie tez posiadanie miast dalmackich kilka wiekow
spornem byio mi©dzy Konstantynopolem, powstajl:j,cemi l1a1'odowemi
rZl:j,dami, W §g1'ami i Wenecyl:j" az nareszcie Wellecya opanowala
brzeg dalmacki za wyll:j,czeniem Dubrownika, kto1'Y umiat w cz§sci
zachowac swl:j, niepodleglosc politYCZllq" i drobnej cZq,stki, ktora poszla pod panowanie Ottomallskie 2).
Ostateczne rozstrzygni©cie przeznaczen politycznych stron,
o ktorych mowimy, stanowezy tez wywarlo wplyw na ieh prawodawstwo. Tam dokq,d jeszcze si§gac mogiy instytucye i urzlj,dzenia bizantyjskie, niebawem zaszczepHy si§ poj§cia 1'zymsko-zachodnie, a za
niemi rozszerzyl si§ i wplyw p1'awa rzymskiego. Naturalnie wplyw
ten byl niejednostajny; najwyrazniej to pokazujl:j, dalmackie pomniki
prawodawcze. Gdzie rozwin§ly si§ zarody wyzszego wyksztaicenia,
gdzie ustalily si§ blizsze stosunki z Wlochami, co mialo miejsce we
wszystkil:h wi§kszych miastach, tam wi§cej 1'ozpostarly si§ poj§cia
p1'awne 1'zymskie; przeciwnie w gminach mniejszych zachowaly si§
czysciej dawne slowiallf;]de rodowe i plemienne zwyczaje, noszq,ce na
sobie charakter wiejskosci.
Aby przekonac si§, jak silny wplyw wywarly na zbio1'Y praw
wi©kszych miast dalmackich statllty miast wloskich, dosyc rzucic
okiem np. na p1'awa Zadru 3). N ap1'zod prawa te noszlj, nazwanie
Statutow tak samo jak prawa miast wl08kich, nast§pnie podzielone

pelniaj~ee ulozenie.

W takim stanie pozostalo prawo kame az do chwili, w ktorej
Piotr W. wydal nowe swoje ustawy kame, zaczerpni§te po najwi§kszej cz§sei z wzorow l1iemieckich.
Z krMkiego tego wywodu wynika, ze prawo rzymsko-bizantyjsIde w Rosyi ku kOllcowi wieku XVII podnioslo si§ do nader wysokiego znaczenia, mianowicie zas w zakresie stosunkow prawnych familijnych stalo si§ normij; wyll1czl1q, w regulowaniu onych, a w zakresie praw karnych prawem pomocniezem. Znaczenie to byloby zapewne zyskalo jeszcze obszerniejsze rozmiary, i ogolne reguly praw
rzymskobizantyjskich bylyby znalazly zastosowanie i w interesach
pozostawionych 1'ozpoznaniu sq,dow cywilnych, gdyby byia im przyszla w pomoc nauka, tak jak to mialo miejsce tam, gdzie nauka
praw rzymskich zakwitla. Stalo si§ inaczej. Po nastij;pionej 1'efo1'mie sij;downictwa duchowllego i przeniesieniu interesow cywilnych na
sq,dy cywilne i po przeksztalceniu jak wspomnielismy prawodawstwa
krymil1alnego odrazu prawo rzymsko-bizantyjskie stracilo dawniejsze swoje znaczenie, a nawet powoli wyszlo z powszeclmej pa,mi\jci B).

Dalmacya i Chorwacya.
Jakkolwiek w ostatmch czasaeh nie malo wydano pomnikow
prawodawezyeh mogl:j,cyeh dac niejakie wyobrazenie 0 stanie p1'awnym tej cz§sci k1'ajow slowiallskieh, ktore obecnie obejmujemy pod
nazwiskiem Chorwacyi, Sla wonii i Dalmacyi, wszYRtko to jednak niedostateczne, aby juz utworzyc sobie mozna dokladlle poj§cie 0 stopniowem rozwijaniu i przemianach, jakim ulegl stan prawny w tyeh
k1'ajach, a chociaz niektore miasta Dalmacyi posiadajl:j, wydania dawnych swych statutow, caly wszakZe materyal nie jest dotl:j,d, jakby

1)

2)
3)

4)

b)

IIoJl1ioe Co6pal·de 3aU01-t067i: I Nr. 527,
IIo.;l1ioe Co6jJa1-tie 3aU01i067i: II. Rr. 626.
AUJn'bl Apxeo2parjhi'-leClcol1 :fhccnefJu~iu: II".
IIo,Mwe Co6pauie 3aU01-t067i: II. Nr. 1011,
IIodl1-toe Co6paJ-lie 3aU01-tOB7i: n. Nr. 1266.

]'\1'. 237.

b) Haron Rozenkampf, jako przypolYlnienia dawnego znaczenia prall' rzymsko-bizantyjskich, przytacza ukazy z roku lS04 0 karaniu kradziezy dopelnionej
II' kosciolach.

\VO

') Bogisicz jnz poprzednio mial zamiar zajqc sil{ wydilllieill krytyclnem zbioTU
praw Dubrownika. Oglqdalism,Y go u niego na poczqtku roku zeszlegn (pi~. ISfl" r.).
2)
Kloby pragn,\l bIizsze mie6 wiadomosci 0 przcksztillceniRch polityeznych
miast dalmackich, odsylamy go do rozprawy: Zahoni i usianove dalmaiiushich gradovah, pomieszczonej w pismie peryod:mznem: Pravdonosza wyclanem w roku IS51
i lSf>3 w Zadl'u, i do rlziela Relltza: Verjassl£ug lmd Rechts-Zustal1d der Dalmatinischett Kiisiel1-Siddte Ul1d htseln im Mittel-Alter. DOl-pat lS4!.
') Statuta J adertina. Y en0tii~ lfJ6 I. Statut ten, jak sil{ zdaje," byl ulozony
II' drugiej polowie wieku XIII, bo ju~ w r. ISO;} robiono w nim dodatki (zob. III.
23), a w r. 1317 p0I1111aZanO popl'zednie rozporz,\dz8nia (zob. II. 12).

364

365

s~ na ksi§gi, z ktorych pierwsza podobnie jak w wi§kszej Hczbie statutow wloskich miesci w sobie rozporZiJ,dzellia dotyczq,ce organizacyi
wladz i zarzq,du, drug a postallovt'ienia 0 procesie, trzecia prawo cywilne, a piq,ta prawo kame. Lecz nietylko pod \yzgl§dem formy statuty Zadru przypominajq, ksi§gi prawodawcze ll1iast wloskich, to samo podobi811stWO ma miejsce i co do tresci. Caly proces CYWillly
i karny, cale prawo cywill1e i prawo kame, Sq, ll1niej wi§cej wiernq,
reprodukcY!1 systematu praV'mego rzymsko-wioskiego, do ktorego prawo rzymskie obok elell1entow wyczerpni§tych z praw longobal'dzkich,
feodalllych i kanoniczuych, najwi§cej dostarczylo ll1ateryalu. Nawet
statuty Dubrownika z 1'. 1270 0
0 ile je znamy, przesiiJ,kni§te
Sq, duchem rzymsko-wloskim 1). Cale materye 0 posagach, 0 wIadzy
rodzieielskiej, 0 opiekach, 0 testamentach, 0 wydziedziczeniu, 0 alimentach, 0 spadkach, a mianowicie tez 0 roznego rodzaju zobowiq,zaniach, s~ w wi§kszej cz§sci w statutach dalmackich prostell1 powtorzeniem l'ozporzq,dzeu rzymsko-wloAkich 2).
1\ie moze bye zadaniem naszem wdawae si§ tutaj w blizsze
szczegoly, wyjasniajq,ce wazny ten przedmiot, wymaga on osobnej
pracy; poprzestajemy na ()znaczeniu ogolnego charakteru prawa statutowego dalmackiego, zostawiajq,c illnym, ktorzy zajmq, si§ z czasem skresieniem historyi prawodawstwa dalmackiego, bardziej szczegolowe wystawienie tej onego strolly.
Na wzor praw wi§kszych miejscowosci i ustawy mniejszych
gmin przybierajl1 nazwiska statutow (sztatnt). I tak: mamy statut
wyspy Kurculi z r. 1214 :1), statut Winodolski z r. 1280 4), statut
wyspy Krka z r. 1388 5), statut Policki z tychZe czasow 6). Prze·
chodzi tez do ustaw tych i terminologia wloska. W Polickim st.atucie zamiast slowianskiego wyrazenia na oznaczenie posagu uzyty

wyraz dot 1). IN statncie Krku spotykamy wyrazenia: platini po dztpZu, pena, su obligani demmciati gospodinu 2). Zamiast wyra.zu, 0znaczajq,cego odwolanie si§ do wyzszego S1j;du, uzyte \: ~tatucIe ~o
lickim wvrazenie apelati 3). Uzycie technicznych termmow wlosklCh
pokazuje" zdaniem mojem, ze i poj§cia prawne, niemi oznaczone, dopiero z Wloch na ziemi§ slowiauskq, przeniesione z~staly.
.
Przypisujemy rownie wplywowi rzymsko-wloslnemu w statuc:e
Krku rozporz1j;dzenie, moc~ ktorego kobieta przekonana
zadame
zatrutych przyrzq,dow miala bye palon~ ~); w statucie Folickim przepisy 0 karaniu assassinii (SaIWH"h arnarnHHcEiil:) i 0 wydziedziczeniu 5);
w ustawach wyspy Lagusta z r. 1310 postanowienia 0 testamentach,
rozporzq,dzenie, ze sprzedaz, darowizna i ustanowienie posagu 0 tyIe wazne, 0 ile dopelnione na pismie sporz~dzonem przez notaryusza, przepis zaprowadzajlj,cy kar§ smierci na zab~j.stwo 6); ~ ust~
wie Gierbalskiej, obok starodawnej oplaty za zaboJstwo, nswl§ceme
zasady: glowa za glow§ 7). Dodajmy jeszcze do tego postanowienie
zawarte w Capitztlo XXXV ustawy wyspy Meledy pod napisem: dele
podesta delo padre, dozwalajq,ce ojcu bezwzgl§dnie rozporz~dzae calym swym majij,tkiem niernchomym i ruchomym.

') Picrwsze elu1Jaelniejsze yyiaelomosci 0 statutach elu hrownickich podal nam
Makuszew w dziele: II3c.;tn,aoeauiH 06'6 UCJnopU"leC1CUX'6 na.A~H1nUU1CaX'6 /{y6P067-lU7ca.

Spt. bS?

\Vydania waznie.iszych statuto\\' clalmackich sa: Stat uta CivitatiB Sebenici.
Yenet. 1608. Statnta Ciy-itatis Cathari Yellet. 1G15. Statnta Spalatinae Urhis. Yenet.
Hi7l.
") Statuti di Curzttla. Venez. 1643.
4) Satnt Winodolski wydall~' przez Maznranicza, a w tlomaczeniu polski em
podany przez A. 'IV ..\faciejowskipgo w T. YL Historyi pra1V sl:olvimtsliich_
2)

°

G Z e c h y.
Prawo ziemskie czeskie, pomimo, iz sam kraj w takim blisldm
star stosunku do Niemiec i wplq,tany bywal cz§sto w sprawy wloskie,
zachowalo si§ az do upadku samorz~du, wolne od wplywu bezposredniego praw rzymskich.
Nie wynika wszakze stq,d, aby nauka prawa rzymskiego miala
byla pozostae az do tej chwili zupelnie obcq, Czechom .i aby ni.e. byly
robione nsilowania do zreformowania prawa ziemsk16go za JeJ posrednictwem.
1)
2)

I. c. str. 309.
I. c. str. 28-lc, 286, 290.

I. c. str. 2-13.
I. c. str. 285.
7. c. stl'. 254, 317. f3alcoJ-{ 00 czt}-{oe U omCtU;).
Libro deli ordil1amenti et dele lIsanze dela U11iversiiade e delo comUI1
. I d L 'FHsLa' II '~T Bnzla' Beytrd'TC
ZlW Quellel1ktmde der dalmatz1ttsche1"
6""
_
d e7,a 2S0 a e a6
Rechtsgescltichte im NlittelaZter. lViede1% 18·1\1. stl'. 43, 49, 50, 59. .l:'odobne l'ozpol'z'ldzenia przedstawia: Libel' de ordi11ammti et dele usat~ze wyspy :IIeledy. z roku
")
J)
5)
ti)

[1/

I,)

H)

IVydrnknwany w Arkiv za povestnicn .Tugoslavensku. T. IT.
Ogfoszony tamze. T. Y. Dokladl1'l al1aliz~ statuiu Polickiego podaje Pra-

vdonosza: U stanova Knezevine policke ~. XXVIII i llast.

[.

'J

'

--'

13-10. takze
przez IV enzla.
, ') PravdotWsza: Usta1lova Get'baljsila

14

Bokhi J{otorslwj -:\: XXY, § 1.
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niejednvm tak duchownvm

~ako ~ s:~'ieck,im dos~ojniku ~aszczyconym godnos~iilJ doktora praw~l),

lOme JedneJ spl~aWle pubhcznej, kt6rilJ rozbierano i zalatwiano przy
~omocy ar~u~lentO\~ ezerpanyeh z prawa l'zymskiego, nie wspominaHe ,0 zalozel1lu ulllwersytetu w Pradze; na kt6rym zaprowadzono
wyktad prawa. rZYl11skiego. Pal11i§tne sll l11ianowieie pod tym wzgl§dem pa:l()W~llla vYa.clawa II i Karola IV. Obaj otaezali si§ eh§tnie
zna~omltyml pra w:ll~mmi i obaj, a szczeg61nie tez pierwszy, zamierzah uporz!1dkowac I udoskonalic prawo krajowe przez zasilellie go
zasadami rzymskiemi.
. Z ;Yiarog~dnego i nader szczeg61owego podania Piotra Opata
do wladuJem y. Sl©, ze Waclaw II w zamiarze ulozel1ia prawa krajowego w stroJll!1 calosc, za posrednietwell1 kardynala Mateusza de
Rube?, bratanka. papieza Mikoiaja III, sciilJgnij,1 do Czech ll1agistra
G.oeclUsza ~GoezlUs) Wlocha (de Urbe Veteri), m©za bieglego w praw:Ie rz~ms~lem , i k.anonic/mem, i polecii mu skodyfikowanie praw
zlem~luch ). Z.a1l11ar wszakze 'ten obndzil w szlachcie czeskiej silne mezado.woleme, obawiano si§ mianowicie, aby tym sposobel11 prawo rzymslue us scriptum) nie zyskalo mocy obowiilJzujilJcej, a k1'o1
dostrze~lsz!, Jak groznilJ byIa opozycya, pOl'zucil mysl powzi§tij, 3).
PokazuJ.e SI© z tego, ze w Czechach prawo rzymskie obudzalo te
same ml~dz~ szla.chtilJ obawy, na jakie natrafiamy i w innych stronae.h. U waz~no Je za sprzeczne z 6wczesnemi poj©ciami swobod
pohtyczl1ych I zanadto kr~;lPuj~tce indywidualu q samoistnosc.
.
TilJ takze
. ehcial p6jsc i Karol IV, a Iubo, jak si§ zdaje,
me ~ak ~naczne zanllerzal wpI'owadzic refonny co Wadaw, przeciez
:nuSIa} Sl© t.ak~e cofnij,c i ulozony juz i przedstawiony sejmowi koaek~ praw zlemskich uznac za niebyly. Jest nim owa tak zwana
jl~aJestas CaJ~oZin~, do ulozenia ktorej, jak podanie niesie, mial bye
uzyty znakonllty owczesny wloski prawnik Bal'tolus de Saxoferl'ato 4).

9

:-:arti: De ciuris

')

Boltonieltsis Professoribus. BON. 1767
.udznaczajqcymi si~ cndzoziemcami, l[torzy w XIII ,delLl pobi81'aH
pra\ya, pod 1'. 1292: NicolauJ1l de PrarJ"a.
2)
f'l} I
,'. '1
. .'
6
.
J. I Clm811 . .II OJ1Umeltta hlSLoTtca Boemiae 11usqltam (mteitac ediia
176J. Clll'oniC(jll Aulae
Y. 102.
.
wspomiua
IV }5011onii

") . Quicl~m nclbjle~ his illlditis dulnenmt, n8
uhhtas alIquorLlJl1 in juaic;iis deperiret. "Cnele rex
ll1ccphun
sum11. Poro,,". nallt-J Palackipo·o:
Geschicltte VOl"
' .
" "
Ta: Dte Stadtrechte VOlt Briim1. Praga 185o, str. CXXy,

:et

Kodeks ten, jakkolwiek w wi©kszej cz§sci oparty jest na dawllych prawnych zwyczajach Czech, do ktorych ciilJgle POIVoluje si§,
w kilku wszakze ll1iejscaeh napomyka 0 prawie rzymskiem, a co llajwazniejsza w dw6ch artykuiach powtarza regul© prawa rzymskiego,
uznajilJc1J, pal1ujq,cego za uie ulegajilJcego prawu (regaZis mtctoritas
Zegibus soZuta 1). J ak Sij,dz©, ta mianowicie okolicZllOSC 0bok kilku
smialyeh inowacyi, ktore si© nie podobaiy jako przeciwne dotychczasowemll pOl'z1J,dkowi, \\ywolaia szemranie i stab si© powodem poTzucenia cal'ego pI'zedsi\,wzi§cia, ktorego eelem ustalenie prawodawstwa ziemskiego i oparcie go na stalych podstawach 2) .
Wplyw teoryi rZYl11skiej na prawa ziemskie czeslde, datuje si©
«opiero od ~zasu llstania samorz1J,du krajowego, odkilJd panujilJcy bez
udzialu stanow krojowych stali si§ prawodawcami i wprowadzac zacz§li w zakres praw ziell1skich przepisy wzi§te z nasladowallia owczesnych rozporzilJdzeu niemieckich, przesiij,kni©tych zasadami prawa
rzymskiego. vVplyw ten dostrzegamy juz w refol'mie ustawy ziemskiej, wydanej w r. 1627 przez Ferdynanda II cesarza. Jeszcze silniej wyst§puje w uporzq,dkowanych i wydanych nast§pnie przez Ferdynanda III w 1'. 1640 deklaratoryach i nowelach 3).
W nieh powOlllj e si§ wprost cesarz w roznych miejscach na
tak zwane pra1VO p01Vszechne (Gell1eines Recht) i poleca si§ do niego stosolVac 4).
Do tego dodac nalezy, ze ogolnq, zasad§ do ustalenia si§ znaczenia prawa rzymskiego w s~downictwie czeskiem
rozpol'zqdzenie zawarte w reformie
ziemskiej, moe1J,
polecol1o sq,dom, aby iV przypadkach, w ktorych takowa (Landes
OJ/dnzWIg) 11ie obejnmje
pI'zepisu, odnosily si§ do prawa
miejskiego, i pocUug niego interes decydowaly
49), tym bowiem
sposobem posrednio rozwarto wrota ella rozszerzenia si© teoryi
rzymskich.

n8

")

. Geschicltte des rom. Rechts. VI,
pO'Yagi.

scripti juris illYalesccret
propter eos distulit facer~
Jj'O··l"lJ'Cl./
II . 308
. n·· 'I
., ,. . '
v
I nOSS e-

CXX\'r

161 odmm;ia podaniu temu

')

M~ajestas

Gzrolilta XXIV 'luantnm etiam sacro jure scripto; XU[, LXXV
(Archil'
I8H, Ill; G5 i

de jure cOlmm.mi, LXXVII.

2)
Puro,,'. Jicinskiego:
ceskeho pravnictvL Praga 1862, str. 42,
42: a taki:e i
Palackiego do ,,'yelania
:3) Fcrdinal1di III ueber dey IZeitlel1 Lal1dts-Ordl1l£1t!! des Koc7ti!!reichs Behaimb pubZicirte Koenig, Declaratorien uud Novelle11 1610.
4) np. D. b. L. 10, Kto chce powhiflC
wiadomoS6 0 stopniowo
wzmacniajflcym siQ wplywie prawa
na p6zniejsze prawodawstwo ozeskie,
i:ego odsyJ:amy do elziela Grossa: Einleitul1![ Zit deli praktischen VOrleS1HtgeZi. Praga 1777.
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Podobnie i w Morawii prawo rzymskie w skutek tych samych
okolicznosci zyskalo wplywo na prawo ziemskie 1).
Zmiany te wywolaly w literaturze prawnej czesldej nader ciekawy spor 0 stosunku prawa rzymskiego, czyli tak zwanego jus C011111lZune, do prawa czeskiego. Krysztof Kyblin z Waffenburga, profe-'
SOl' w uniwersytecie praskim, wydal obszerne pismo 2), w ktorem,
przebiegajij;c caly zakres prawodawstwa ziemskiego czeskiego, w siedmiu cz§sciach wykazuje 247 glownych roznic mi§dzy prawodawstwem
czeskiem a prawell1 rzymskiem. Przeciw niemu wystij;pH Proskowski, assesor w sij;dzie apelacyjnym praskim 3), dowodzij;C, ze lubo
w istocie ll1i§dzy prawell1 tem a rZYll1skiell1 zachodzij; niejakie roznice, ze ich nie ma jednak tyle, ile ich wykazal Krysztof Kyblin.
Obaj szermierze ll1ieli w cz§sci racy§. Pierwszy, utrzymujij;C
si§ wi§cej na stanowisku dawnego prawa, slusznie dopatrywal sta,-'
nowczej jego roznicy w stosunku do poj§c rzymskich; drugi, wychodZ1j;c ze stanowiska zll1ienionego pozniejszemi nstawami, 0 ktorych
wspoml1ielismy, mogi twierdzic, ze roznic tych jest nierownie mniej,
zwlaszcza, ze pod wplywell1 sij;du apelacyjl1ego, obsadzol1ego w wi§kszej cz§sci jurystami, nauka rzymska zyskiwaia z kazdym dl1iem
wi§kszij; powagt.j 4).

sad prawa rzymskiego. Cale prawo za Vi'zorem instytucyi podzielone jest na cztery ksi§gi, a ksi~ga IV, mowi~ca 0 sij;clach i procesie,
nie jest niczem innem wi I;)cej, jak reprodukcy1'1 wiern1'1 owczesnych
tak licznych w literaturze prawnej wloskiej traktatow
pl'oceSle.
Nawet w ust§pie, gdzie 1110wa jest 0 pozwach, znajduje sil;) wprost
powolanie na cesarza JustYl1iana 1).
Nie wiele co pozniej, bo w drugiej polowie wieku XIV IV Brnie,
w Morawii, pojawia sil;) obrobiony zbior wyrokow i konkluzyi miejscowego s1'1clu lawniczego, w ktorym prawo rzymskie przewazn~ odgrywa rol© 2). Zbior ten, znany pod nazwiskiem libel' sententiaru11![
albo manipulus sive directorium juris, procz cz©stych powolan VI' 1110tywach i decyzyach na pojedyl'lcze rozporz~dzenia prawa rzymskiego
zawiera w sobie cale mniej wi§cej obszerne wywody owczesnej rzymsko-kanonicznej nauki, jako to mi§dzy innemi szczeg610wy wyklad
zasad 0 apelacyi (§ (8), 0 depozytach (§ 181), 0 sluzebnosciach
(§ 617), 0 spadkach (§§ 623, (27). Wywody te, jak to dostrzegl zasInzony Rossler, s1'1 wzil;)te w wil;)kszej cz§sci z Summy Azona i illnych podobnych dziel, w owczesnej praktyce s1'1dowej cenionych 0).
J ak dalece przedsi§wzi§cie to zyskalo w luaju powszechne
uznanie, swiadcz1'1 liczne w roznych miejscowosciach dot1'1d zachowa11e r©kopisy zbioru brnellskiego. Nie moglo byc nawet inaczej, jezeli zwazymy, ze przedstawiai to w1asnie, co wzbudzalo najwil;)kszy
praktyczuy interes, obejmuj1'1c w sobie obok decyzyi najtrudniejszych
kwestyi, pogl1'1cly ogolne na najwazniejsze przedmioty prawa tak cywilnego, jako i kryminalnego.
to wyborny materyal,
pozostawalo obrobic, dopelnic i przelac w systematyczl11t calosc.
Prac§ tl;) podj~l na poczij;tku wieku XVI Briktius ze Zliska,
burmistrz starego miasta Pragi, czerpiq,c z niego i ze zr6del prawa

Nierownie wczesniej zetkn§lo sil;) w Czechach z prawem rzymskiem prawo gornicze, a nast©pnie i prawo miejskie, oba poczij;tku
niemieckiego. Wadaw II, zaniechawszy zamiaru zreformowania prawa
ziemskiego, chcial przynajmniej skorzystac z bytnosci wspomnianego
powyzej prawnika wlosldego Goeciusza i poruczyl Inn spisanie prawa
gorniczego dla Kutllej Gory"). Sporzij;dzonij; pracl;) W l:'bclaw w r. 1300
zatwierdzil, i do zastosowania gornikom w ziemi czeskiej podal.
PocUug zdania znawcow nie zaleca silo) ona szczegolnl1 znajomosciij; przedmiotu, ktoremu jest p08wi©cona, za to odznacza si©
wprowadzeniem w jej zakres 0 tyle, 0 He tylko podobnem byIo, za-

1) Tomaszek: Recht ll11d Verfassul1/{ del' Marhgrafschaft },{iihrell. Berno.
1863, 8t1'. i \}" 30.
2)
Tractatus de diJjerelitiis juris c011tmunis et bohemici. Pra,fa. IG6S.
") 1\{oderamell differelliiarulII juris C01l111Z1f11.is et boemici. Praga. 16(\40 ,Yydam
zoslal'a 1'8plika i duplika.
"1-)
.Tak
]'oJ~
pra-\yo l'zyn1skic \V praktyce
\\~ zesz1'ym
\yieku, najJepiej pokazuje nTac!alV Stephall \\ cb:iele: Adnotationes theoretico practicae tisibtls Boemiae accomoda/ae ad J. O. T{Testel~bergii Pri11cipia juris. Praga. 1778.
5) Hossler: Die Stadtrechte VOll Bn'iml. stl'. CXXYI - CXXTlll. Jirecek:
Slovanske prayO V Cechach a na Morave. Praga. 1864. II, str. 310.

1) i{owe krytyczn8 wydanie Juris regalis 1J1011tmtOrU1/t \Yraz Z8 starem U6maczeniem czeskiem willni
He1'menegildo\\'i Jireczkowi \Y Codex Juris Bohemici. Praga. 1867.
') Juz jloprzednio dopatruje Tomaszek niejaki wplyw prawa rzymskiego na
przY\\'ilej miasta Igla\\'y z dmgiej polowy '\\'ieku XII·go. 013. Deuisches Recht i11 Oesterreich. Wiedek 1859, stl': 72.
") IYi'1cej szczegolow 0 tym przedmiocie dostarcza dzielo juz wyzej po'\\'ol'ans: Die Stadtr8chte VOlt Brii1111, w ktorem 2l1ajduje si(;! .zarazell1 no we \\'ydanie libri
sel1imiiarum; bylo ono tem potrzebniejsze, ie pierwsze wydauie z wiekn XV tego
nader waznego zbioru, nalezy do rZ(;ldu najwi"kszych rzadkosci bibliograficznych.
Egzemplarz pi"knie zacholVany dziela tego posiadam w mojej bibliotece, kupiony
w Paryzu, a jak oprawa pokazujc pochodz'lcy z ksi"gozbioru
s'ldu czeskiego
Iub lllora\\'skiego, zabrany zajlewne w czasi8 wojen przez wojska fraucus]ue.
Pisma Romualda Hubego.
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l'zymskiego. Tak powstal pierwszy kompletny i systematyczny zbior
praw miejskich czeskich, i jakkolwiek nie zostal zatwierdzony przez
stany, poslnzyl za podstaw§ do pozniejszego zbioru spol'z~dzonego
przez Pawia Koldina, kanclerza miasta Pragi, ktol'Y w roku 1579
uzyskal zatwierdzenie krolewskie.
Przygotowany przez Briktiusa zbior praw
uczeni czescy za
stanowcze usilowallie
Czech prawa rzymskiego i nadania
Jak
staprac© Koldina cesarzowi Rudolwszystkie llarocly
chrzescial'lslde
w wymiarze
ktore v,Iaslle spiz prawa cewszakze
sarskiego
zostaly, a to
chowali
lla clworach swoich znakomitych
spraw
udzielali im skuteczn~ rad© 2).
o He w uklad praw miejskich w rzeczywistosci sporz~dzonych
przez Koldilla weszla nauka prai'l'il rzymskiego, tak jak ona podowczas byla upowszechniona w szlwle i w s~dach, widae to na pierwszy rzut oka. W caiem dziele od pocz1!Jtku do kOllCa napotykaj1!J
si§ sentencye prawne rzymskie wylozone po lacinie, dalej powoiania
na prawo cesarskie, niekiedy nawet przytaczano prawa dwnnastu
tablic, a sam uklad przybrany w forml) sredniowiecznych traktatow
proceduralnych szkoly wlosldej.
Tym sposobem prawo rzymskie rozpostarlo si© po miastach,
i ogarn§lo wszystkie osady na prawie niemieckiem po calym kraju
rozsiane.

Niezadlugo: bo w pol w'ieku, zakres ten rozszerzyl sil) i obj~l
caly kraj przez nadanie, jak wspol11nielismy, prawom miejskim w r.
1627 mocy pomocniczej w st1downictwie ziemskiem.
illbtytucyi
W
z temi wypadkami stawiam
Justyniana na j(;;zyk czeski sporzl1dzone w wieku
a obecnie wydane z dawnego l'l)kopisu przez Hermenegilcla Jireczka 1).

1)

JiCZyl'lski: VYVi11 str. 153.

2) Edycya piel'wsza praw miejskich ukladu Koldina !losi tytnl: PralVa 1V£estska KralestlVi Czieske7zo. Amzo 1579. Slowa pn:edmowy sil,:

"Temi pak Prawy Rzijmskymi... giz odewsseho krzestia~lstwa pH:
gatimi. wsseckna temei: kralowstwij ... se Hjdili a sprawowah ... Ackoh
nekter~ Zeme swa obzwlasstnij naHjzenij sobe gsau vstanowili, ale
ta wsseclma ne od ginucl, nezli z tech Praw Cysai"skyh pochazela ...
nebo Cysarowe Rzijmskij ... peei 0 to meli, aby na Panstwijch ge!Sich
mezi Lydmi... wsseliyake pHjpadlosti... podle gistych praw... pr:wozowany byly, od Lidij a Muzu;,,: wysoce vcen?'.~h, a P1'a:v-a wed~
mych y geho znalych, kterez p1'1 swych DworlJch my wah, a JUrIS
consultos ge nazywagij ceo "

na
nie moze bye wiele mowy
na prawodawstwo tego kraju, gdy jaIl:
nie przyszlo do skodyfikowania prawa ziemprawo niemieckie, ktore poczynajq,c od wieku
stanowczo
miejskie i znaczl11!J cZllsC osad
wiejskich,
dopiero w pierwszem stadyum swojego 1'ozwoju, v,' kto1'em jeszcze nie
si© zetknl)lo z prawem rzymskiem.
Gdyby
przyszlo do obrobienia systematycznego prawa
ziemskiego, choe niem jak wiadomo
prawo polskie, mozna dopuszczae, ze ludzie wyksztalceni w szkolach wioskich, na ktorych
nie zbywalo na Sl:j;sku, byliby moze korzystali z nauki prawa rzymskiego, i niektoremi z poj§e j ego wzbogacili prawo krajowe. Za to
na innej drodze powoli d:j;zono do tego samego celu.
Kiedy w ksillstwie Wrodawskiem na slmtek udzielonego przez
J ana, krola czeskiego, upowaznienia, p1'zyst~piono do z1'edagowania
prawa ziel11skiego, a kt6rem pod6wczas zbiegiem okolicznosci i zwyczaju stalo si© byro prawo saskie czyli tak zwane Zwierciadl0 sasIde, zaraz prawo rzymskie ukazuje si(;; jako jeden z element6w uzytych do zmodyfikowania i zastosowania oryginalu uzytego za podstawI) pracy. Zmarly juz dzisiaj, zasluzony profeso1' uniwersytetu w1'oc1:awskiego, Gaupp, slusznie uwaza, iz zaprowadzona IV tern nowem
prawie ziemskiem zmiana 0 reprezentacyi udzielonej dzieciom corek.
moze bye przyznan~ ustalaj1!Jcemu sill wplywowi poj©e rzymskich 2) ..
W tym samym czasie dostrzega Stenzel w aktach sl1J,skich
wzmianki odnoszq,ce sib do prawa rzymskiego, ktore zdaj:j; sil) przeo

1) J~stini~na ~iesare. Us~anovellie a nancenie neb Prvuiech pocatkuov pray mestkych kl1lhy ctvery. Praga. 1867.
2)
Porow. dzielo Gauppa: Das Schlesische Lal1drecht oder eigC1ttzich La1~
v

drecht des FiirsteHthUJ!lS Breslau. Lipsk, 1828, stl'. 88
Uskut8()Znio!lq zostala r. 13,50.
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konywae, ze llietylko znajomosc tego prawa zaczyna si~ coraz wi~
cej po kraju szerzyc, ale ze w istocie niektore jego reguly zyskuj~
praktyczne zastosowanie 1).
J ak tylko prawa niemieckie, z jednej strony magdeburskie,
a z drugiej saskie, w kraju ustalily si~, niebawem musialo zyskae
powag~ prawa pomocniczego prawo cesarskie czyli prawo rzymskie,
tak jak ono podowczas w Niemczech wyksztalcilo si~ bylo jako prawo powszechne calej Rzeszy.
Dowod na to podlug Stenzla 2), przedstawiaj~ akta sejmu slttskiego z 1'. 1559, w ktorych stany sl~skie uzalajf!;c si~ na apelacye,
ktore zniewalano ich do Pragi zanosie, przytaczajf!;, ze przyj~tym
z dawna zwyczajem sttdz~ si~ prawem saskiem, a w jego braku
powszechl1e111£ pisal1em cesarskiem prawem (gemeines geschriebenes
Kaiser-Recht).
W G6rnym Ell~sku, dok~d powaga praw niemieckich mniej si~gala, rzeczy pozostaly na dawnej stopie, bo chociaz i st~d dawne
prawoziemskie w wi©kszej cz~sci wyrugowane zostalo, zaj~lo atoli
miejsce jego prawo ziemskie czeskie, ktore takze jak dawne miejscowe sl~slde prawa 'wylf!;czalo moc posilkow~ praw rzymskich.
Pokazuj~ to najdowodniej ustawy ziemskie ksi~stwa Opolskiego i Raciborskiego z r. 1562, i ustawa ksi©stwa OieszyrlSkiego z r. 1573,
zatwierdzona w 1'. 1591 przez Rudolfa eesarza.
W obu tych ustawach niemal jednozgodnie wyrzeczonem jest,
ze jesliby w rozporz~dzeniach ich nie znalazl si~ wlasciwy przepis
do sprawy, ze rna przy tem pozostae co s1j,d ziemski wYl'zecze,i ze
wyrzeczenie takowe s~du ziemskiego ma bye stale nil, wieczne czasy
zachowanem 3).

1) Urkzmdmsa11lmlmzg zur Geschiehte des Urspru%gs dey SUidte ... i11 Sehlesim. Hamburg. 1832, str. 86, 87. 'II! clokull1entach Z r. 1329 i 1352 \yohoclzqca clo
aktn kobieta zrzeka si~ przywilej6\y Constitutiol~is Vellejanae. IV akoie z r. 1383,
stawajqoy zrzekajq
kOl'zysci wynikajqcyoh z epistola divi Adriani.
2)

Urlumdensammltmg, str. 107.

3) ZHzeni zemske kniZestwi Oppol~keho a. Ra~i?orskeho; ~671.
Zavijl'ka. Rozdijl II, stl'. LX, LXI. (Kw,!:zka wIellneJ rza~koscl, )~?
darowana mi przez StronczYllskiego, czlonka sen~tu). Pl:ava a. Zr1zeni zemske knizestvi Tesinskeho. 1592. (R©koplS w mOlll1 zblOrze,
przyslany przez s. p. W aclawa Hal1k~). Zavijrka. Artikul II: coz tak
za sluEine uznano, uvazeno, a llalezem vysloveno byde, to stale a neporuSitedlne drzano a zachovano byti rna.
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Liczne wskazowski tak u historykow jako i w dyplomataeh naszych przekonywaji1 nas, ze znajomose prawa rZYl11sldego od chwili
odroclzenia si© nauid j ego we Wloszech byla dose roziOzerzoni1
w Polsce, przynajmniej \y stanie duchownYl11.
Juz u Galla znajdnjemy powolywania na prawo rzymskie 2),
szczegolnioj
cytatami ze zrodel j ego odznacza si~ Kadlnbek.
W opowiadaniacli swoich przywodzi teksty Instytncyi, Digestow i Kodeksu 3). Podobne oclwol:ywania do prawa rzymskiego spotykamy
i u Dlngosza
1)

Poclajemy porz'1.c1kiem chronologicznym spis auto row, kt6rzy rozbierali
kwcstYQ 0 znaczenill pra\\a rzymskiego w Polsce.
Czacki: 0 Zitezvskiclz i polshich pra1Vach~. felt ducliu, irodlach. TVarsza1Va. 1801.
T. 1, str. 27-28.
!enze
Czy pTalVO TZY11lsk;'e jest zasadil: pralV litelVskich i polskich. lVill1o. 1809.
Bandtkie (J. 'Y.): Vil~diciae Juris Romani Jifstil1ia1~ei. Vratislaviae. 1808.
tenze vVYlVod histo1'YCZI1Y pTalV miejshich IV Polsce dan'nej obolViqzujqcyeh.
(Zbi6r rozpraw 0 przedmiotach pra\\'a polskiego). ,Varszawa. 1812, str.
176-211.
!enze HistoTya pTCtlVa po/sliiego. Warszmva. 1852. str. 245, 246, 496 clo 499,
714. 715.
Potocki (J. Hr.): Postrzeze11ia 0 dziele Tadeusza Czackiego. (Pall1i~tnik ,Yarszawski, 1815. T. TI, stl'. 194-212, 335 -356. T. III. str. 21'7-235).
OSSOlillSki (J. Hr.): 0 pTCtlvie Tzymskiem IV Polsce, jak z l1iego lloTzystaJ1o i jall 11auka
jego kzvitla az do XV Ivieku. (IYiacloll1osci historyozno-krytyczne. Krakow.
1819. T. II, str. 326-371).
lIIiokiewicz: Jaki IVpJ:ylV Pralvodamsttvo rZY111skie l1a pTalvoda1vsttvo polskie i litetvskie
mid lIZOgJ:O. (Dziennik ,Yarszawski, r. 1825. 1. 447. IT. 133).
1110rze: 0 lvplyzvie rZY11lskiego pratvOdatVstlva l1a pramOdatVst1Vo polsllie i litelvskie.
(Dziennik Warszawski, r. 1826. lY. 37. Y. 112).
Maciejowski (IY. A.): Hist07'ia juris Romani. Va7'Soviae. 1825. str. 231-246.
Janowski: hlVestigent1fT 011t11eS sente11tiae et loci juris Ro11ta11i quotquot iii Cadlubcolie oecUTrU11t et il1{lieel1htT /o11te5" eorum, ab almo U1'Zivers. lit. reg. Varsaviensis JUTis COl1sultorum oTdi11e a. 1825 pl'opositum tkema solvere teutavito V m'soviae. 1827.
POll1ijall1Y w tem wyliozenin rozllrawy Lelewela i Janowskiego. ktore ponizej
przytoczyll1y, i wsl,azanie clorywczych \Yzll1ianek 0 znaozenin w krajn naszYll1 prawa
rzymskiego w clzielach ogolniejszej tresci.
2) Bancltkie (Rist. pro pol. stl'. 443) przywoclzi z Galla wZll1ianki: legibus
R0111a11is il1hibitu11t str. 255, jus civile str. 292. Przytoczenie z zyoia sw. Stanislawa jest mylne.
3) Cytacye te wszystkie zebral i objasnil Janotvski w powolanej rozprawie,
clo uzupelnienia kt6rej nzyl rozpmw wsp61nbiegaj'1.cyoh si'l z nim 6wczesnyoh nczniow wydzialn prawnego Korytkowskiego (b. czlonka Racly Stann) i Gastla.
4) Do cytaoyi Bancltkiego (Hist. str. 2-(6) z Dlugosza cloclac nalezy przytoczony prz8z niego (T_ I, str. 309) pocl rokiem 108(i dyplomat, w ktorYll1 powieclziaszczeg61o\\~o
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W skazuj~c povl'olywania tak licZlle w dawnych naszych historykach na prawa rzymskie, nie chcemy bynajmniej twierdzic, aby
przy rozstrzyganiu spraw, 0 ktorych historycy ci wspominaj~, w istocie za zasad© brane bylo w kraju naszym prawo rzymskie, jak to
niektorzy z naszych pisarzy zdaj~ si© l11uiemac; to tylko niew~tpli
wie z przytoczen tych wyplywa, ze ci, ktorzy 0 sprawach tych nam
donoszf!:, sami posiadali znajomosc prawa rzymskiego i przy ocenieniu wypadkow, 0 ktorych pisz~, mieli je na wzgl©dzie.
Pomimo tego nie byloby moze zbyt smialem, gdybysm}' utrzymy wac chcieli, ze w samej rzeczy w czasach, do ktorych odnoszl1J si©
wypadki wspomniane przez powolanych historykow, wiele spraw publicznych decydowalo si© i u nas z uwzgl©dnieniem zasad prawa
rzymskiego, zwlaszcza jesli zwrocimy na to uwag©, ze do traktowania spraw wainych wplywali zwykle wyzsi duchowni, po najwi©kszej cz©sci rodem Wlosi lub Niemcy, napojeni nauk~ rzymskl1J. Przytem zwrocic naleiy uwag© na to, ze przy traktowaniu spraw mi©dzynarodowych w zachodniej Europie w wiekach srednich nalezalo wyst©powae z obszern~ nauk~ prawa, gdyz kwestye tego rodzaju zwyk1e decydowaly si© podlug wywodow scisle prawnych nauki glossatorskiej, potrzeba wi©c bylo miee pl'zynajmniej na dwol'1tch bieglych
prawoznawcow, aby nie uledz argumentom wyewiczonych w prawie
przeciwnikow. Sprawa Krzyzacka pokazuje nam, ze nie zbywalo
u nas na podobnych negocyatorach.
Takie dyplomata z wieku XIII wspominajl1J 0 osobach, ktore
byly na nauce prawa we Wloszech, 0 profesorach prawa i magistrach,
pod ktorelll to nazwiskiem podlug' owczesnego zwyczaju mog~ bye
ukryci mistrze prawa 1). W wieku XIV spotykamy juz licencyatow
i doktorow tak dekretow, jako i prawa cywilnego, a liczba ieh z post©pem czasu cifl:gle powi©ksza si© 2).

R6wlloczesnie, pisarze wloscy, kresl~cy historY(;l uniwersytetow w Bonunii i Padwie, podaj~ w rz©dzie sluchaczy liczne imiona
polskie i wspolllinajq, nawet 0 Polakach, ktorzy w ~iejscach tych
sprawowali godnosc rektorow 1).
IV[usialo niemniej do rozszerzenia znajomosci prawa rzymskiego w kraju przyloiye si©' ufundowanie uniwersytetu w Krakowie,
w ktorym podlug woli zalozyciela Kazilllierza Wielldego mialo bye
pi©ciu lektorow prawa cywilnego, t. j. Kodeksu, W oluminu i Digestow 2). J ak dalece i pozniej w akadeniii krakowskiej piel©gnowano nauk~ tego prawa, dowodzl1J mi©dzy innemi zachowane w bibliotece cesarskiej w Petersburgu wyklady roznych profesorow akademii
tej z w. XVII 3).
Mamy nadto w literaturze naszej z w. XVI, XVII i XVIII kilka dziel, swiadcz~cych 0 bieglosci nieposledniej uczonych naszych
w prawie rzymskiem i 0 zdolnosci obrabiania jego zasad. Mozemy
tu powolae jako przyklady dziela Jana z Turobina: Enhiridion Inris Caesarei et Pontificii. Crac. 1507; Starowolskiego: Commentarins in IV libros Institntionnm jnris civilis. Crac. 1638; Pawla
Orzechowskiego: Mannale fu,ndamentorn111~ jnris civilis ac poloni.
Bredae. 1647 4); Meciszewskiego: Ustano'11Jienia pra11Ja cY11Jil11ego.

no: contulit Canoniois ecclesiae Cracoyiensis Castellani am de Chropy cum hominibus
adscriptitiis (lui per trigi14ta annos fnerunt in manuali possesione... (porow. c. 18,
C. XI. 47).
1) Dyplomat klasztorll Szczyrzyckiego z r. 1244 wystawiony przez Sulislawa,
kanonika krakowskiego, w kt6rym m6wi: C1im esse11t Padtte in studio. Codex dip 10m.
Polottiae. HI. p. 47, 48. Drugi tegoz klasztoru z 1'. 1238, w ktorym wspomniany
magister Salomo i Uger proflessores juris, posiadam Vi' moim zbiorze w dawnym dyplomataryuszu tegoz klasztorll. Znajduje si" ou przedrukowany i w powolanym tomie III kodeksu dyplomat. Rzyszczewskiego na str. 33, ale z bl~dami i opuszczeniami.
znaczeniu nazwania magister zobacz: Savigl1Y, Geschichte lIL 205-207.
2) Dose powolacw tym wzgl"dzie rejestra do wydania Zbiorif dypZomow
klasztortf Mogilskiego. Krakolv. 1865.

o

1) Zebral cZE(sc cytacyi tych Osso!il'lski w rozprawie powyzej pmvolanej
z dziel: Faciolatti: Fasti GYl1mas. Patavini. i Papadopoli: Hisioria Gy11t#as. PataviHi. Do cytacyi tych dodajii z dziela Sarti: de elm'is ArckigY11l11asii BOl1el1iensis
pTofessoribus (Bonol1iae 17(9), Z Ii sty znakomitych uczni6w prm,a w Bononii w wie1m XLII nast"pujqce: pod r. 1270 stojl\ nazwiska Poricins de Ursio Polonus. Johannes archidiaconns Po!., pod r. 1278 D. Domitianus prep. Cracov., Johanne~ de Milone de Poloni,,; pod r. 1281 D. V.tus dictus Coparino de Polonia; pod r. 1285 Mag.
Stephanus de Po Ionia, D. Domitianus Canon. "\Yratislayiemis. Zl:esztq odsylamy do
rozprawy A. Przezdzieckiego: 0 Polakack 1V B011011ii i Padwie. 1853.
2) Helcel: Starodmv1Ie pYa Iva po1skiego polskiego p011tl1iki. Krakow. 1856.
p. 215.
") Mi"dzy manuskryptami lacinskiemi in 4-0 stoi np. pod Nr. 210 wyklad
prawa Najmanowicza profesora w 1'. 1618 spisany.
4)
Egzemplarz rzadkiego tego dziela znajduje sill IV nader bogatym zbiorze
ksiqg do dawnego prawodawstwa naszego kl'aju, b"dqcym wlasnoscil\ Karola Laskiego, czlonka komisyi sprawiedliwo~ci. Orzechowski spokrewniony z domami Leszczynskich, Gorajskich, Gild<:msztem6w uczyl sill prawa w akademii w Breda, pod Janem
Danberem, nast'lpnie radcq tajnym lancJ.grafa Hessen-Kassolskiego (a zmarlym Toku
1672), autorem Iicznych dziel 0 prawie, a mi«dzy innemi rozpl'awy de JUTe civi1i
Hebraeorti11t, Graeco1'tt11z et RomaI10TU11t. B"dl\c w akademii w Breda, byl laskawie
pr~yjmowany przez Ameli\l XiE(zn" Oranii, promotork" akademii i jej trzeuiq cz~S6
dZlela swego przypisaL
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Krak6 v,! , 1785. Wydal nawet Starowolski krotki traktat 0 metodzie
najstosowniejszej i najgruntowniejszej wyuczenia si§ obojga prawa 1).
W tym stanie rzeczy nie byloby nie dziwnego, gdybysmy w pomnikaeh naszego prawodawstwa krajowego odkryli, jesli nie przewazny
wp lYVi , to przyuajmniej slady znajomosei praw rzymskich i eZ4stkowego ieh zastosowania.
i\ie ualezy j ednRk zataie, ze pomimo tak rozpowszeelmionej
nauki prawa rzymskiego i 11 nas, tak jak gdzieindziej, obawiano si§
rozszerzenia i ustalellia jego zasad. L§kano si§ niektoryeh jego absolutystycznych regul i principiow, kr§puj!j,cych swobodne rozwini§cie
krajowyeh instytucyi. Dose wspomniee tutaj Orzechowskiego 2).
Zobaczmy, 0 ile prawa krajowe uwzgl§dnialy 131'awo rzymskie.
Ka pierwszem miejscu, jako najwazniejsza cz§se 13rawodawstwa
krajowego, przedstawia si§ prawo ziemskie, a w niem jako najdawniejszy pomnik tak zwallY Statut WiSHcki Kazimierza Wielkiego.
Kie wchodz11C w history§ jego skladowych cz§sci i w sposob,
w jaki cz§sci te zwi2~zane zostaly w calose, znajdujemy w nim utwor
czysto llarodowy, wyczerpni§ty ze swojskich zywio!ow; dostrzegamy
tylko, ze forma, w jakiej obrobiol11l; zostala wi§ksza cZ'i)se miejscowego materyaiu, mianowicie we wst§pach do pojedYllczych rozporzfj,dZeIl, jest odbiciem wyzszego na owe czasy intelektuaillego uksztalcenia; przekonywamy si§ nadto, ze prawodawcy nie byla obc~ zuajomosc prawa rzymskiego, co wi§cej widzirny, ze cenil wysoko jego
13owag§, ze go uwazal za prawo cesarskie i w poj§ciu swojem przyznawal mu niejako powszechne znaczenie 3). I tak w artykule LXIX

zowie prawo rzymskie Lex Impel'ialis, a wart. LXIII mowifj,c 0 1'ozporz~dzeniach jego, uzywa wyrazenia secund'um Zegiti111as sanctiones 1).
Jest to zupelnie sposob zapatrywania si§ sredniowieczny na prawo
rzymskie.
Z tych powolan nie nalezy wszakze wnioskowae, ze prawodawca nasz w istocie chcial w przytoczonych miejscach prawo krajov,'e zast~pic regulami prawa rzymskiego. Moze to mial 11a mysli,
nie uczynil jednak tego i poprzestawal na tem, aby cytuj~c jego
rozporz~dzenia, wzbudzie przekonanie 0 potrzebie surowego karania
zabOjstw i pod13alan, i 130kazae s§cJ.ziom, ze He moznosci starae si'i)
powinni w postanovl'ieniu kary 11a tak wazne zbrctdnie bye nieublaganemi. Zapewne chodzilo tymczasowo 0 wzbudzenie w kraju
przekonania, ze oplaty pieni§zne, ktore 13ravlo ziemskie wyrzekalo za
podobne zbrodnie, byly za slabe i niedosyc ubezpieczaly bez13ieczellstwo publiczne.
Za to w dwoch inl1ych przypadkach prawodawca prz:ystosowywa pra,vo rzymskie, a mianowicie wart. LXVIII przywodzi regul§:
actor sequitur forum rei, i podlug niej urz11dza stosunki, a wart.
LXII pozbawia zgodnie z jego prze13isami popelniajfj,cego ojcobOjstwo Inb bratobOjstwo 13rawa do spadku, w maj~tku pozostalym po
zabitych 2).
Da wniej, dopok~d nie mielismy krytycznego wydal1ia Statutu
Wis}ickiego przytaczano takze art. LXXX, W kt6rym znajdowano powolanie 11a Senatusconsultum Macedonianum, jako dowod zastosowania prawa rzymskiego; dzis jednak wiemy, ze to wstawka pozniejsza.
J akb~dz, poniewaz weszla do teksto w legalnych 3), w praktyce przez
kilka wiekow szanowanych, dowodzi, ze nie odrzucano bezwzgl§dnie
powagi prawa rzymskiego. Ale nierowllie wazniejszem jest, co zl1ajdujemy w przywileju uniwersytetu krakowskiego z r. 1364. Wspominajfj,c w nim Kazimierz W. 0 popelnionych przez studentow przekroczeniach i oznaczaj~c jurisdykcy§, ktorej ma,ifj, z tego powodu
ulegae, staliowi: ze jesli popelni~ zabOjstwo, lub iune wielkie prze-

') lvIoHita ie/{aiia methodum il1 utroque Jure siudel1ti praescribmtia. Orac.
apud viduam Caesarii.
2) ORsolillski w zyciu Roiziusza (\Yiadomosci If. stl'. 204) cytuje z dziel
Orzechowskiego dwa nast~pujqce ust"py: Quod pl'incipi pbcet, legis habet vigorem.
To .iest ona piel'\vsza regula prawa cesarskiego, dla ktorej samej brzydzq sill Polacy
prawem cesarskiem ... ledwo si" ... urz~dnik jitki obierze, ktoryby si'l jus ci\-ile uczyl
(RozmolVa OkOfO e/{zekucyi. V. pag. L. 1\1 I. Nellue enim solutus est Rex legibus
apud "l"OS, non quod illi utile, id justum vobis; non quod lubet, illi licet. Romanae
servitutis sunt ilia carmina (Gratio il1 ftINere Sigis11tlmdi apud PiStOTiu11t III. p. 4'7).
Recht/{eschichte.
Podobn8 przesa;dy panowaly i w Kiemczech. Porow. Zopfi.
;3 ed. str. 201.
\V 8 Francyi obawiano si" takie przyznac moe obowia;zuja;ca; prawu
rzymskiemu, aby tym sposobem nie przyznac \dadzy zwierzchniczej cesarza nad
krolem!
3) Porowny\\'aja;c llst~py ttl z redakcY3; uzyta; w kodeksie sporzi\dzonym dia
Czech z rozkazu Karoia 'V., z"'ykle zwauym "IIajestas CaTolil1a, a przedstawionym
sejmowi w 1'. 1848, dostrzegamy nie malq analogi'l' Slusznieby z tego powodu zapyta6 mozna, czy i jaki wplyw magly na siebie wywrze6 dwa prawodawstwa spol-

czesl1e dw6ch pobratymczych narodow, ktore wlasnie w owym czasie w tak bliskich
zostawaly stosunkach. Bandtkie rVindiciae p. 46) znajdowal podobienstwo mi'ldzy
stylem wst«PU do statut6w, a tak zwan~ au rea bulla Karola cesarza.
') Cytujemy artykuly wydania Bandtkiego.
2) Bandtkie: Vil1diciae jUTis romal1i p. 28 przywodzi jeszcze jako wzi«te
z pl'awa rzymskiego rozJlorzqdzenia art. III Statutu vVisliekiego.
3) Ust'lP art. LXXX juveturque Seto Macedol1iaHo, zlJajdujemy dopiero w edyeyi pierwszej Statutu z wieku XV, nasi'lpnie sJlotykamy go w wydaniu Laskiego,
a za nim w edycyi pijarskiej Voluminow.
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st§pstwo, s1j;dzel1i bye maj1j; przez samego krola, 1ub wyzl1aczonego
s§dziego (j%dicem deptttat%1J1), wyrok zas ma bye wydany nie podiug zwyczajow 1ub statutow, lecz juxta Zeges, to jest na zasadzie
prawa rzymskiego 1).
Nietylko wi§c za czasow KaziJ;nierza W. przy u1dadzie statutu
zwracano oczy na prawo rzymskie, i gdzie mozna bylo, korzystano
z jego zasad, ale co wi§ksza, gdzie hoI mogI swobodniej dzia.J:ac,
dawano mu nawet pierwszellstwo przed zwyczajami i statutami krajowemi.
Podoblliez w pocz~tku epoki Jagiellollskiej w Statucie Wartskim, a mianowicie w jego art. XXXI, prawodawca nietylko odwoluje si§ na lex i11llperialis, ale zastosowywa n3wet jej rozporz1j;dzenia do stosunkow krajowych. Niemniej wart. XIX pot§pia zwyczaje przeciwne prawu kanonicznemu i j%rib%s civiliblts.
N a tern alisci ograniczaj1j; si§ powolywania w prawach ziemskich rozporz~dzeI'l rzymskich. Po Statucie Wartskim nie rna juz
o He wiemy, ani jednego s{atutu, a tem mniej ani jedllej konstytucyi z epoki krolow obieralnych, w ktorejby wprost do powagi pl'awa rzymskiego uciekano si§. Tak staio si§, ze prawo ziemskie az
do koI'lca szlo 0 wlasnych silach i 0 tyle przynajmniej, 0 ile je
znajdujemy sformulowane w poj edYllczych ustawach zapadlych na
sejlllach, stanowczo od siebie uchylalo wszelki wplyw obcy.
Wynikaly st1j;d naturalnie wielkie braId. Ohcieli im zaradzic
panuj1j;cy i wyznaczani przez nich mistrze do obrobienia i skodyfikowania prawa krajowego; chciala tego dokonac i nauka, jednakze
zamiary pierwszych spelzly na niczem, a usilowania drugiej choc nie
pozostaly zapewne bez wplywu na praktykf;l, nie wydaly obfitych
owocow.
Zygmunt I, ktorego usilowania i zaslugi okolo podzwignienia
prawodawstwa krajowego, niedosyc jeszcze ocellione, wyznaczaj1j;c
w 1'. 1520 osoby do skodyfikowania prawa ziemskiego mi§dzy deputatami, polecil mi§dzy nimi zamiescic doktorow prawa cywilnego
i kanonicznego, zapewne w przekonaniu, iz przyczyni1j;· si§ niemalo
do udoskonalenia calej roboty 2). Podobllie kiedy w roku 1768 zacz§to znown myslec 0 poprawie praw, uwazano za stosowne polecic
uwzgl§dllienie w robotach prawa rzymskiego 3).

Z pomi§dzy osob powolywanych w roznych czasach do ukladu
praw ziemskich, najsmielszYlll okazal si§ Przyluski
Otrzyma,:sz~
zaszczytne wezwanie od Zygmunta Augusta do PodJ§cla tak wazneJ
pracy, nie chcial ograniczyc si§ na prostym zbiorze dotychczasowego materyalu, ale zamierzal prawo krajowe, jesli nie popr~wic, to
przynaj mniej dopelnic. W tym mianowicie celu prz~ wykladz16 praw
cywilnych, gdzie zllajdowal w prawie ziemskiem medostatek rozporZ1j;dzen, zamieszczal przy wlasciwych materyach wst§py i komen~arze,
w ktorych, opieraj1j;c si§ na prawie rzymskiem i kanonicz~le~ 1 \:yprowadzonef z nich teoryi, wykladal ogolne zasady przedmlOt~w .medostatecznie w ustawach krajowych rozwini§tych. Tak znaJduJemy
w Przyluskim obszerny traktat de stat% 111%lierl;['m, w ktorym przedstawia rzecz 0 malzellstwach, darowiznach przedslubnych i posagach;
traktat 0 posiadaniu i preskrypcyi, a takze 0 szkodach 2). W. is~o
cie, potrzebowalo prawo ziemskie pod tym wzgl§dem uzu p el:llellla;
jednak gdy przedsi§wzi§ty zamiar skodyfikowania prawa kraJowego
nie przyszedl do skutku, niellll1iej i zamierzone na tej drodze d.akompletowanie lliedostatecznych j ego rozporz1j;dz611 nie powi~dlo .8112.
Ozego nie dopi§to za pomoclj; kodyfikacyi, to starala Sl§ OSl1j;g111j;C nauka prawa. Zwracaj1j; tu na siebie uwag§ szczegolniej trzy
imiona: Dreznera, Lwowianina, profesora w akademii zamojskiej, Zalaszowskiego, profesora w uniwersytecie krakowskim i Ostrowskiego,
pijara. Wszyscy trzej obrali sobie za przedmiot wyklad naukO\:y
prawa krajowego i wszyscy trzej zmierzali do celu t1j; samij, praw1e
drog1j; 3). Nie znajduj1j;c w prawach ziemskich dostatecznego wfJl tku
do rozwini§cia kompletnego traktowanych materyj, kompletowali wy~
klad przedstawieniem zasad prawa rzymskiego. RoznilJ, si§ w tem
tylko, ze Drezner powoluje prawo rzymskie bardzo oglf;ldnie, jakoby

1) Helcel, StarodalV11C po11t11iki PralVa Po/skiego str. 215.
2) Yolo Leg. T. p. 393: doctoribus etiam juris pOl1tijicii et legu11t adhibitis.
Ciekawe, ie kiedy w 1'. 1532 wyznaozono no,""il, komisy~ do llkladll praw, w liozbie
wybranyoh 111'li6w nie znajdujel1lY doktora prawa oywilnego. Vol. Leg. 1. p. 500.
") Vol. Leg. YII. p. 711.

?.

1) Obok Przyluskiego stawi6 moina Sliwniokiego, ktol'y cary swoj uklad praw
opart na rzymskiej nance. Zob. Bandtkiego: 0 SlilV111:cki11Z i 0 ksi0dze pratVa po1Vszecknego z 1voli ZY/[111ul1ta I przezen lt1:ozo11ej. lFarszmva. 1825.
2) Jus seu Statl£ta et privilegia Reg1~i Poloniae methodice digesta. C:ae.
1553 pp. 480-485, p. 491:3, 497, pp. 514-518, p. 526, 527, p. 537, 538, pp. 540-D44.
") Tytuly dziel ioh Sil,:
. . .
Drezner: I11stitutiomt111 juris RegHi Poloniae libri IV ex statutis et C0l1sttfUtW1Hbus collecti. Za11loseii. 1613.
Zalaszowski: Jus Regni PolOl1iae ex statutis et constitutionibus ejusdem Regl1i ]yI.
D. L. colleetum et additionibus ex jure civili romano, cano11ico, saxo1~ico, nec non ex constitutiolfibus provi11cialibus Gnesnelfsibus auctum.
Posl1alfiae i Varsaviae. 1702, 1741.
Ostrowski: PralVo cytVilne narodu Polskiego ... porzqdkiem IITatV Tzymskich urOZ011e.
lVarszatVa. 1784.
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obawiajf!,c sill, zeby 0 to nie byl zbytecznie strofowany, przeciwnie
Zalaszowski czerpie w niem peh1f!, l'llkl):, a Ostrowski ogranicza si§
na ogolnych wst\.mach z prawa rzymskiego do kaZdej materyi.
Jak Drezner zapatrywal sill na prawo rzymskie pokazuj1j; 810wa jego zamieszone w przedmowie:
Quod vero ex jure exotico (t. j. romano) non solum ex patrio,
adjzt1Jze11.to quaedam hue sint arcessita ne
1It enim eadem
justi et aequi ratio, cuju,s natura et communis OmniUlll /;entimn consensus fons est et origo: ita eadem aeqzti et j%sti ars ac
VYUu,':Jllza. persnasit miTzi ut hoc
usus ipse in foro ac judiciis observat~ts, hi1JZ quod ab aliis viris praestantissimis hoc oliH,z
faetitatum sciam.
Przywodzi je i dopelnia nim wyklad prawa krajowego 1) dlatego, ze uwaza je jako '\vyraz i wyplyw zasad sprawiedliwosci i s}usznosci, uznanych zarowno wsz§dzie i przez wszystkie narody, nast§pnie dlatego takze, ze tak samo czynili poprzednicy jego, a w1'eszcie i dlatego, jak twierdzi, ze zasady jego by}y szanowane w p1'aktyce. Sposob ten pojmowallia prawa rzymskiego przypomina nam,
ze i we Francyi upowszechnione byro zdanie, ze odwo1ywac si§
nalezy do prawa rzymskiego w przypadkach, w ktorych prawa krajowe nie wystarczaj~ nietyle jako do reguly, ktoreby mialy przyzna111j; sobie moc legalnl):, ale po prostu jako do raison ecrite, jako do
reguly b§dij:cej streszezeniem i wyk1adem zasad czystego rozumu.
Napisal procz tego Drezner, b§dl):c jeszcze na naukach w Paryzu rozpraw§ 0 podobiel'istwie mi§dzy polskiem a rzymskiem pmwem 2). Nie przecz!1:c, iz zr§cznie przedmiot ohrabia, podobienstwa
jednak, ldore wskazuje sl): tak ogolne, iz latwo je dopatrzyc przy
porownaniu jakichbl):dz pmw mi§dzy sobilJ, chocby skilJdinl):d zupe}ne
by10 przekonanie, pod wzgl§dem powstania swego nie majl): nie
wspolnego 3).

Wypadalohy tylko wskazac, 0 ile wywody te naukowe, posilkuj~ce si§ prawem rzymskiem, w istocie wplyw wywieraly na praktyk§ silJdowl):, jak to zdaje si§ utrzymywac Drezner w przytoczonym powyzej ust§pie. Alisci zbywa nam tu zupelnie na potrzebnych materyalach, przynajnmiej pod wzgl§dem praktyki. cywi.lne~, 0 ktorilJ
nam tymczasowo glownie chodzi. J eszcze uczem naSl me zgromadzili dostatecznej liczby indukt w sprawach, ani jak nalezy rozpoznane zostaly dawne wyroki silJdowe, a jakkolwiek na obfitych materyalach nie zbywa, cZ§sc ta starozytniczych nasz~ch badan lez~
dot1j;d zupelnie odlogiem. Co 0 przedmiocie tym wlemy, nas.uwac
zdaje domniemanie, ze pomimo, iz w induktach pow?lywano Sl.§ na
rozporz~dzenia rzymskie, przeciez powolania te oeemaly s1j;dy Jedynie jako argumenty nauki, nie zas jako legalne zasady do zdecydo-

1) O:ytuje l'Ozpol'zl'tdzenia prawa rzymskiego przy materyi de rebus corporalibus p. 85, de adquil'endo rerum dominio p. 87, 89, de alluviolle p. 101, de specificatione p. 107, de traditione p. 113, de usucapione p. 118, de testamentis p. 125,
128. 0 l'ozllyuh zobowil'tzalliach p. 146, 149, 160, 163 - 165, 169, 171, 193. Oala
nauka de dolo et culpa (III, 27) opiu'ta na zasadach rzymskich.
2) Tytul rozprawy tej: Similium jtn'is POIOl1i cum Romano ce11turia Ul1a
auctore Tit. Drez11ero Leopolita11o. Paryi. 1502. Znalazlem jej egzemplal'z w bibliotece getyndzkiej, ktorl't zwiedzalem na poczl'ttku grudnia 1'. z.
3) I tak pod nr. LXXYIl pl'zytacza, ze maloletni podlug obu praw nie mogl't
dobl' swych odbluzac, pod nr. XCVII, ie szlachcic schwytany lla zlodziejstwie moze
bye pl'zytrzymany.

wania kwestvi spornych.
Najwla"sciwsze moze obral sobie stanowisko wyzej powolany
Pawel Orzechowski przy zestawielliu zasad prawa krajowego z pra-.
wem rzymskiem. Nie wyst§pujl):C lligdzie z myshb ze szuka podohienstw mi§dzy prawem polskiem a rzymskiem, ani ze ch~e dopelniac prawo polskie przez rzymskie, wyklada systematyczll.le zasa~y
jednego i drugiego, zostawiaj1j;c czytelnikowi wyprowadzeme wlasclwych wnioskow.
Nim opuscimy ten przedmiot, dodajmy jeszcze kilka slow 0 naszym dawnym procesie cywilnym. Nie ulega wi.j:tpliwosci, iz .lla uksztalcenie jego wywado wplyw jezeli nie wprost prawo rz~mskle, to. ~rzy
najmniej nowsr.a nauka w znacznej cz§sci z wf!,tku Je~o. rozWllu§ta.
Wiadome Sl); prace szkoly wloskiej glossatorslneJ ok010 wyksztalcenia procesu, wiadome niemniej, ze wyrobione przez nil), podstawy przesz1y powoli w prawodawstwa europejskie.
.
Tak by10 i u nas, a jakkolwiek proces nasz dawny cywllny
mial swoje bardzo odznaczaji):ce si§ wlasciwosci, podstaw§ wszakze
onego, ze tak si§ wyrazimy teoretycznl):, stano wily re~uly procesu
wyksztalconego przez szkol§ wloskl): na zasadzie rzymslnego i kanonicznego prawa.
Swiadczl): 0 tem liczne traktaty 0 procesie, ktore zl1ajdujemy
w dawnych naszyeh r§kopisach, zawieraj1j;cych w sobie ustawodawstwo Wislickie 1).

') Przypominam sobie, ie kilka takich l''lkopisow, b'ldl'tcych da:vni.ej wtasnoscil't Jalla W. Bandtkiego, widzialell1; nie wiem, gdzie obeOllle Sl'l znaJduJI't., Bytoby do zyczenia, aby traktaty te mogly bye zebrane i wydane, a przytem porownalle z traktatami wloskiemi.
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Swiadcz~ takze pozniejsze dzie!a prawnikow naszych 0 procesie. Dosyc w tym wzgl§dzie powolac si§, nie wspominajlj,c 0 Przyluskim i Zalaszowskilll, na dziela Zawadzkiego 1) i Kixdorfa, prawnika gdallskiego 2).
J ak wysoko powazano u nas dziela procesualistow wloskich,
najlepiej dowodzi, ze Grzegorz Szamotulski wydal proces Ji:ma Andreae, jednego z
znakomitszych w wieku XIV pisarzy 0 procesie
z zastosowaniem go do praktyki krajowej, a Inbo dzieio to przeznaczone
do nzytku
duehownego,
do
prawnikow 3).
Na tem mozllaby
nasz co do WpiYWll prawa rzymskieczy za posrednietwem
go na nasze prawo ziemskie ezy to
nauki i
zakOllczyC,
nie pozostawalo jeszcze dodac
slOw kilka 0 zastosowaniu prai't'a rzymskiego w sprawach karnych,
a mianowicie w spraY',ach obrazonego lllajestatu.
t§
dwa pisma przed 1'okiem 1830 wydane 4),
spor wlasci wie nie zostal rozstrzygni§ty.
Wlasciwie i tutaj, zdaniem mojem, prawo rZYlllskie mia10 tylko
znaczenie teoryi, powag§ zasady naukowej dla objasnienia i rozwini\;cia rozporzlj,dzen prawa ziemskiego "), albo poslugiwal:o pisarzom
nasz,rm jako argument naukowy, za pomoq, ktorego w roznych czasach usHowali wplYl1f!c na popraw§ albo raczej wzmocnienie slabego systematu karania, uSwi§collego prawallli lirajowemi 6).

1) N aj'IVazniejsze z pomi~dzy
Fars. 1M7.

nich: Processus judiciarius regl1i Polol1iai.

2)
Wyclal 0 materyi procesu: Regl$i Poloniae
regalis pTOCeSStis
judicia?'ii compendium. Edit. Nova. Dantisci. 1685. De Tribtmalitio Regtti Poloniae Judicio. Dal1tisci. 1685. De citatione litemli Re;;1ti Polottiae tractatio. Dal1fisci. 1685.

3) Processus juris brevis JOhat~l1is A11dTeae per
Shamotulillm
pro tiro11ilms Tesolutus, cum pmctica exemplaTi i11 Reg110 Polol1ioe circa strepittlm
fori spiTitualis observari solita. CT(!C. 1537.
IV

1'.

") J edno z tych pisl1l nosi tytul: Pratvo rzymskie Jakim sposobem IV Polsce
sprawach kryminal1$)'c11 uzyte bylo p1'zez Joachima Lelewela (Themis Polsha
1828. T. 1, p. il7, U9).

Drugie: Kilha slo1V odpo1Viedzi 1ta utvag'i l1ad mojq l'OZp1'a1VCj, IV d1'ugim
poszycie Te111idy przez Jallo1vskiego (Themis r. 1828. T. II, p. 101-l1il).
5) Czego dO'l"'od przedsta,\'ia nam Dl'eZller w swoich Illstytucyach i Zalaszowski, ktory ohok pO'.l'olan ua teksty rzymskie, szczeg6111iej jeszcze OdWOf\lje si~
do dziol zllakomitych kryminalnych praktyk6w, jako to: Juliusza Clara, Farinaciusza,
Damhuclera, Berlichinsza i il1nych.
6) .Tak lIIodrzewski.
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W szakze po za ten zakres, 0 He nam wiadomo, wychodzlj, d wie
sprawy 0 zbrodni§ obrazonego majestatu: jedna sq,dzona byla w 1'.
1620, druga w r. 1773. \Y wyroku, wydanym w pierwszej z tych
spraw s~d wyrzeka, ze vdnowajcy skazani za tali ohydn~ zbrodni§
J1ixta leges tam C011Zm~tneS, q%am
!inJus, nie 1ll0g~ przekazywac dohr swoieh
leez ze dobra te
isc na skarb,
nadto ze liberi ex lumbis skazanego in linea recta descendentes, powinni
~wszelkich hono1'6w i godnosei, i nie powillni

1) .
C011Z-

Zeges COiU1n1tnes,
comlnHnia.
Ozem byly atoli te pl~a11Ja pOlvszecltne.'J
Byly niemi podlug mojego zdania nie tyle prawa ezyste rzymsIde, jak raezej owe amalgama roznych praw, powstale w wiekach
sredllieh ze zlewku p1'aw rzymskieh, kanonicznych, feodalllyeh i miejscowych roznych krajow, z ktorego teorya i praktyka w bralm pelnego krajowego prawodawstwa, utworzyla rezerwowy arsenal do obrony zachwianego porzlj,dku; szukal w nim pomocy i nasz Zalaszowski
tyle razy, ile razy przy wykladzie prawa karnego krajowego nie
znajdowal stosownych przepiso\'1'. I on takze, opierajq,c si§ na praktyee kryminalnej sredniowiecznej, podaje, ze dzieci popell1iajl1cych
zbrodni§ obrazonego majestatu, powillny bye UZllane jako bezecne i tracic przywileje szlachectwa 2).
Nie nalezy alisci przepomniee, ze w obu razach s~d do post\;powania takowego byl upowazniony przez salllO prawo krajowe, bo
konstytucya 1'. 1588 oznaczenie kary na winowaje§ przekonanego
o zbrodni§ obrazy majestatu, pozostawiala uznaniu slj,du, skazuj~c
procz tego winuego na utrat<;l majq,tku 3).
1) IYyrok ten zl1:ljduje si'l wydmkowany w dziele: P1'ocessus Judicia1'ius in
,causa 1'espectu horrendi crimiNis Regicidii in saC1'a persona Serwissimi Stallislai
Augusti etc. VaTs. 1179. Sekretarz stallll F. ZieliI1ski posiada 'IV zbiorze swoim calkO'l"'ity egzemplarz wazllego tego dziefa, i zakolllflniko'l"'af mi powyzej przytocZOl1y
wJ-ciqg z bardzo sfuSznft ze swej strony uwagft, ze ani Lelewel, ani Janowski wyro·
ku z r. 1620 nie znali.
2) T. II, p. 409.
3) Zalaszo1Vshi IT, p. 410.
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W znioslejsze nierownie mialo znaczenie prawo rzymskie Vi zakresie praw miejskich, ktore jak ,viadomo byly poczq,tku niemieckiego. Tutaj prawo to llietylko szczyci10 SiB powagq, nauki, ale sta10 SiB rzeczywiscie prawem pomocniczem, tak samo jak to by10
w Niemczecll.
Tak pojmowala znaczenie jego w zastosowaniu do praw miejskich wladza prawodawcza.
Aleksande1' k1'o1, polecajq,c kanclerzowi ;Easkiemu sporzl:J,dzenie
zbioru praw krajowych, dal mn zarazem rozkaz, aby obok praw niemieckicll, majl:J,cych wejse '1'1' sklad urz§dowego zbioru, zamiescil tak
zwanl:J, sum§ Rajmunda Partenopejczyka, obejmujq,cl:J, wyklad praw
rzymskich, a to ze wzgl§dn jak si§ wyraza:
qt£ia eOrUl11, practica comll1'Vmiier fit iJ1~ certis Regni nostri lods
jus l1zagdeburgic~tm ac theuionicU111 habeutibus, Ideo 110S ea a privato illorum USlt SU111el1tes, ad COl1zmUUel11, uuiVerSOYIM11, subditorum
uostroyum coguitionem entditionemqZtel11 per hec scripta legavimus
et tradidil1zUS 1).
Tym sposobem kr61 nietylko zatwierdza co dotychczasowym
zwyczajem bylo uswi§cone, ale nacHo jeszcze stanowczem wyrzeczeniem podnosi prawo rzymskie w zastosowaniu prawa niemieckiego
do znaczenia prawa pomocniczego obowiq,zujq,cego.
Jakim sposobem zastosowanie to mia10 miejsce, polmzuje wydanie praw niemieckich, ogloszone pod powaglJ, imienia krola Zygprzez J askiera, seluetarza magistratu krakowskiego,
j ego
w
przywodzl:J, si§ Hczne eytaeye z praw Justynianskieh.
Dodal j eszcze powagi dzielu J askiera przywilej Zygmunta
ktory, oceniajq,e uzyteeznosc tej znakomitej pracy, poled!: Adamowi
Bursiuszowi, doktorowi, aby czuwal nad jego drukiem i dokladal
eytacye kanonow i praw cywilnych (t. j. rzymskich),
w objasnieniach zamieszczone byl}" He bye moze, dokladne 2).
Sam nawet Zygmunt
w zatwierdzonym dla miasta Krakowa IV wielm XV procesie, powoluje rozporzf!;dzenia kodeksu Justyniana 3) i praktyki sq,dowe oparte na nauce wloskiej 4).

Podobnie Zygmunt III, wydaj(j,c dla miasta Poznania wilkirz
o testamentach, geradzie i posaga'ch, pOlvoluje sifd jako 11a powag§
11a jus co 1JZl1t1me , jus scriptH11t, czyli rzymskie 1).
2e prawo l'zymskie czyli cesarskie mialo bye mrazane przy
wykladzie n20szych praw miejskich za pomocnicze, wyjasnia Groicki
w swoim Porzqdktt Sqd6w i Sp1~alv l11iejskich Pmwa Magdeb1irskiego, ksii!:zce, kt6m jak wiemy, zastq,pila w sq,d2och naszych miejskich wszystkie inne zbiory p1'2ow niemieckich, i stala si§ ksifdgq, podr§czn~ prawoznawstwa miejskiego 2).
Na tej zasadzie pr2owo rzymskie dostalo si§ do s~d6w nadwornych kr61ewskich, w ktorych spl'awy miejskie sq,dzily si§ w ostatniej inst2oncyi, lla co dowod przedstawia znakomite dzielo: Practicae
Observationes ex Jure Civili et Saxonico Andrzeja Lip::;kiego, biskupa, vice-kanclerza, w kt6rym zebral, jak si§ wyraza w p1'zedmowie
do kr61a Zygmunta III, wyrold z prawa cywilnego (t. j. rzymskiego),
i saskiego w sq,dzie lladwornym ferowane. Przebiegajfj,c dzielo to,
wi§cej nawet spotyk2omy cytacyi z praw rzymskich jak z prawa niemieckiego, co zresztlJ, jest bal'dzo naturalne, bo do sl'Jidu krolewskiego dochodzily wlasnie sprawy, w ktorych prawo miejskie nie
obejmowalo stanowczych rozporz1j,dzen, i kwestye w~tpliwe nalezalo
rozwil:J,zyw2oe podlug prawa pomocniczego.
Zbiel'ajq,c wszystkie dopiero co wyjasnione szczeg61y, bez wahania utrzymujemy, ze pmwo, rzymskie w zakresie naszego l)rawa
ziemskiego tak cywilnego j ako i kryminalnego procz kilku rozporzq,dzen z niego wzi§tych uie mialo znaczellia legalnego, a w praktyce
nie z2oszczycalo si§ mocq, pra wa pomocniczego. Znaczenie j ego na
tem poin bylo tylko znaczeniem nauki, kt6ra posredllio tak ja~( inne wywody wycze1'pni§te z przyldad6w starozytnych, z Pisma Swi§tego i z og61nego rozumowania 0 sprawiedli wosci i slusznosci, 1110gla wywierae wplyw na Postfdpowanie s~d6w; lecz, jako nauka, bylo
ci1j,gle wysoce szallowane i skrzfdtnie uprawiane tak w szkole, jako

')

C01ll1Jltme iucliti Polottiae Reglti privilegium, pag. CLXXY.
Arlamum Bursium artium et philosophiae Coctbrem adiunximus, qui accurate viderit tum ut speculum hoc et jus mnnicipale cum il1ierpretatiol1ibus,.. diligentissime Illprimatur", tUlll ut Canones et civiles leges llnarum fit mentio ... qui a11tea fallebant notentul'.
") Processus Juris civilis Cracoviensis. E cod. mattusc. ed, Rzesillski, Crac.
1840, pag. 89.
'") j. w. str. 18, H), 85.
2)

') \'I'ydrukmyany pTZez Bandtkiego w Zbiorze rozpraiV stl'. 178-197.
2) Porzqdek sqd6iV i t. d. Krakow. 1619. str, 7,
na co nie ma prawa
pisallego w ksiflgach prawa magdeburskiego, 1m roztrzyglliellin spra\YY, 0 kt6rll prza
jest, i gdzie nie stawa przy\\'ileju, ncieka siQ do [lra\ya Cesa1'8kiego,» Xadto pOl'owna6:
Artylmly praJva Magdebttrskiego str. 57, i Tytuly praiVa 1vlagdeburskiego 8tr. ::l8.
Jakim sposobem prawo l'zymskie byio stoSOIYall8 w slldach miejskich bardzo C18kawy
przykJ:ad podaje J. 'IV. Bandtkie w rozprawie pod tyturem: 0 pya1vie i sqdo1V11ictlvie
karzqcem iV daiVl1ej Polsce, ktorll obecnie ,yydaje A. Heylman, b. ozlonek Rady Stann, a w kt6rej przytacza wnioski instygatora miasta Sandomierza z rolm 1617; we
wnioskaoh tyah cytowano Instit. n'. 4.
Pisma Romualda Hubego.
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i w literaturze prawnej. J edyny wplyw jego wi§cej bezposredni
upatruj§ w naszym dawnym procesie, ale i tu nie wprost, lecz za
posrednictwem nauki procesowej wloskiej, wyrobionej z kombinacyi
praw rzymskich z prawami kanonicznemi. Zatem i ten wplyw uwaiam raczej za naukowy.
Inaczej rzeczy si§ mialy w sferze pmw miejskich; tu bez zaprzeczenia prav,o rzymskie mialo sobie u nas przyznan1:j; moc prawa
pomocniczego.
Takie bylo tez przekonanie za dawnych czasow i w kraju 1),
a jedyny wyj~tek stano wi tylko Zalaszowski, ktorzego zdanie wypada nam jeszcze przytoczyc i zobaczyc, na czem si§ ono opiera.
Zalaszowski, zastanawiajf!,c si§ nad porz~dkiem, w Jakim przy
s~dzeniu spra w nalezy powolywac zasady, na ktorych decyzya ich
winna byc opart~, powiada: ze naprzod nalezy powolywac si§ na
szczegolowe prawo pisane, odnosz~ce si§ do przypadku rozbieranego, a wrazie gdy go nie dostaje, do prejudykatow w sprawach podobnych, nast§pnie do zwyczaju partykularnego, dalej do prawa powszechnego w kraju 2), nareszcie do prawa rzymskiego, jak to przepisuje Statut Litewski.
Podawszy t§ ogoln~ regur©,
ze zdaniu jego nie sprzeciwia si© rozporzl1dzenie Stefana krola, kt6ry w 1'. 1575 zabrOllil
poworywac si© na obce prawa (jus extraneum), a to dlatego, ie miar
na uwadze, wydah,c ten przepis, tylko sprawy 0 lel1110sci B).
Gdyby Zalaszowski na poparcie zdallia swego co do odwolywania si§ do prawa rzymskiego, przyniosl byl dowod wyczerpni§ty z postanowiel'i wyraznych Statutu Litewskiego, zdanie jego przedstawhk
foby niejakl), zagadkow1:j; trudnosc; tak jednakie jak rzeczy stojf):,
bezwzgl§dnie jest nieuzasadnione, bo Statut Litewski w brakn rozporz~dzell statutow;),ch, upowaznia do powolywania si§ 11ie na prawo rzymskie, ale na pra11Ja chrzescia11Skie 4). Pod nazwiskiem tem
rozumiano bez wf):tpienia przedewszystkiem prawa polskie i prawa
innych narodow pocUug uznania s§dziego, mi§dzy ktoremi jak natu-

mlnie miescilo si§ i prawo rzymskie, ale tyiko jako jeden z e1ementow je tworz~cych.
Rozporz11dzenie Statutu Litewskiego przypomina nam przepis
dekretu portugalskiego z drugiej polowy wieku przeszlego (1'. 1769),
w ktol'ym wyrzeczone takie byIo, ze IV braku rozporzl1dzGll pmw
krajowych nalezy radzic si§ praw inszych narodow cywilizowanych
Europy.
Alisci chocby Statut Litewski naleialo tl6maczyc jak to po}
mowal Zalaszowski, jeszczeby podobne' jego rozporz11dzenie uie dalo
si© zastosowac do prawa polskiego.
Zreszt~ wyraznie w dziejach krajn przedstawiaj11 si§ dwa p1'1:j;dy. Gdziekolwiek i kiedykolwiek wyst©powala sillliej i samodzielnie wIadza, tam zawsze spostrzegamy oddany hold prawu rzymskiemu i ludziom nauk~ jego odznaczajf):cym si§; pl'zecivmie, gdzie ukazuj ~ si© na scenie ludzie niech§tni ustaleniu si§ wyzszej opiekunczej
wradzy, tam znaczenie jego slabieje.

") Przy traktOl\aniu sprawy krzyzackiej pelnomocnicy polsoy utrzymywali, ze
jus romantl11t i1t PoIOl1ia reCtiSatuT. (Czacki, 0 zasadach pra1V polskich, § XIX).
2) Pod wyrazeniem tem rozumial pewno Zalaszowski wywody, jakie zrobi6
m~zna z kombinacyi kilkll przepiso\\ wprost nieodnosza.c,Ych sill do pl'zypadku: lecz
przez analogiq daja.c)'ch
do niego zastosowac.
") Jus Reg11i PoZoniae, 1, p. 16, 17.
4) Statut Lite'>l"ski. IV. 5~. «~gd~ioby czego w tym Statucie niedosta\\'alo,
tedy
przychylaji(c do blizszej spl'awiedlh\oFci, wedlug oumienia S\,Pgo, i przyMadem inszych ]ll'aw chrzesciaftskich to odprawOlyau i sa.dziu ma.»

EksGBrpta

z praw rzymsko-llizantyjskich,

Powtarzam, ii pomnik, ktory drukujemy, wzi§ty jest z r§lwpisu
b§d11cego Idedys wlasnosciq, klasztoru Chodoszowskiego (ChodoszowsIde jezioro w Siedmiogrodzie), a ktorego kopi1:j; dostarczono nam
z Pragi, gdzie obecl1ie r§kopis zachowany. Dodajemy do tego tekstu roznice pisowui czyli waryanty z r§kopisu Szyszatowackiego
(klasztoru Szyszatowac w gorach, ja:k je Serbowie nazywaj1:j; fruszskich IV Sremie czyli Banacie Temeswarskim). Obok tekstu serbskiego podaj emy tlomaczenie polskie.
Co do pisowni zachowanej w tekScie serbskim, radca stanu
Paplonski nastl:)puj1:j;C('l udzielil nam objasnienie: "Podobnie jak inne
l'§kopisy z wiekow dawnych, oba r§kopisy pisane sf): ze skroceniami,
ktore si§ oznaczajf): haczykami. nad literf): (tiUami), samemi Iub z dodaniem domyslnej spoigloski, najcz§sciej g, d, s, t lub IJ1,. Przy takich skroceniach zwykle znak 'b lul) 'b opuszcza si§. Zwaiaj1:j;c na
to, ze cech1:j; r§kopisow z rodziny serbskiej, do ktorej pomnik nasz
naleiy, jest mi§dzy innemi zamiana 'b na 'b, wsz§dzie gdzie byly
skrocellia uzylismy na koncu wyrazow tego znaku, i sam wyraz pisalismy talc, jak go czytac nalez}'. Co do znaku 'b, to w druku stoi
on u nas tam tylko, gdzie si§ znajdowal W przysl:anym odpisie.
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Procz tego nadrnieniarny, ie pOIf!czenie to wyrazilisrny wsz§dzie
przez u;. t
odpisie uiywa si§ w znaczeniu samogloski, w temie
zna~zemu 1 mysrny j1! uzyli; w pol1!czeniu ie, ktore si§ pisze to ie
to .w (bez. kropki nad i) i jest spolgloski:j, rownq, j, lub znakien;
zrnl§kczema poprzedzajf!cej sp61gloski, mysmy w takich razach drukowali. ie: Nakoniec, wszelkie przydychy nad sarnogloskami poczf!tkoweml, Jako nasladowanie zupelnie zbyteczne przydechow greckich,
opuszczalismy."

:v

BJIaroBtpHaro 11 Xpl1cTomo611BarO 1) u;apH IOCTl1HiaHa SaKOH'1>
o SaIIl1CaHhr.

Poboinego w Chrystusie ukochanego cesarza J ustyniana
prawo 0 zapisach.

AII(e 6YJj:eTI, lleJJOBtln:,
BpicTOMb, 1,e, JItn,. II 3arrIIilleTI,
IWIO B811~I,.
HIIIWIIMb IIpIIroH8Hiell1'I" HI, BOJIeIO CBoeIO. II llaB:bI
IlOTBopIITce paCIIllaTII. IIJIII IlOIIII(eTI, CY,ilOMb paCIIHaTII. TarwBbI He TbB:MO cpaMOTY ,ila IIpi··
IIMeTb 2). HI, II 0 BCJJ:lWII ptllII
IICTIIHHt II ,ila He BtpyeTC8. II ,ila
rIJIaTIITb r.1Io6y, EOJIIlB:O 6y,il8Tb
OH,ilt ymrcaHa aHaJIoria. a OHOMy U BC8M:Y Y lleM'b IIille pacullaTII ,ila HtCTb rOCIIO,ilapb. HI,
Jj:a e ,ilaCTb OHOMYII, C EbIMb IIMaTI, rrptHi8 II 06tTb 8CTb C'bxpaHUJIb,

1. J eieli czlowiek wieku lat
25 majq,cy zapisze kornu rzecz
jakl1 bez przymusu, owszem z wlasnej woli, a potern nie b©dzie dotrzyrnywal zapisu, albo go zechce
s1!downie rozwi1!zac, taki nietylko hallbie ulegnie, ale i wiar© utraca w kaidej slusznej sprawie;
procz tego zaplaci kar© w zapisie umowioni:j" i obowi1!zany b©dzie dotrzyrnywac, do czego si©
zobowi1!zat

8aJCou'b.

PraJIVo.

2. AII(8 ETO ,iliaTa~H llIIilleTb
HtB:OMY. H IIpHIIHill8Tb Y Hell
J'IB:O H UHOMY 3) H Jj:iaB:Y EOII
8CTb mICaJIb, OCTaBJIJJ:eMb (ocTaBJIlIeTb?) 'ITO JIIo60. ,ila He BtpyeTce.

2. Ktoby, sporzi:j,dzajl1c dla drugiego zapis, pomiescil w nirn, ie
i jernu, diakowi, cos si© zapisuje,
nie rna miec wiary.

1.

R6znice r~kopisu ::lziszatowackiego: 1) opuszczono U xpucJno.Jl106ueaeo, 2) opuszczono U.JlU nOUUl,enn CyOOJ/t'13'b oa npiuJ}fennj ") U Uo.tty.

PraJ1Jo.

8aJCou'b.

3. J eieliby prawoznawca spoAII(e HOiImEb 3allHilleTb
npTIEiIO B:OMy. a IlOCJIi> He CTe- l'zf!dzil komu akt posagowy, a
'Ie nplIIcia OTb OTllTIHa llMtHia. potern by posagu nie otrzymano
Jj:a ll.rraTIITb HOMTIEb OT'L ce6e. z maji:j,tku ojcowskiego; rna sam
wyplacic, poniewaz pisal 0 tern,
IlOHeJKe 8CTb rrTICa.rrb 1) J:Ii:O HtCTb 2 )
czego nie widzial.
BH,iltJIb.
4. J eieli si© kto z kim pra4. Arne C8 3) ETO IIpllTb C'b
wuje
0 rzecz jak~ i rna na to
HtKSIl\fb 3a ROIO BeII(b., a TIMaTb
pismo,
lecz je zatail, pismo to
llTICaHie 0 TO}!h Ta ra P~pi8Tb.
b§clzie
niewainern,
gclyby je poza nOCJIt My 6Y,ileTb Ha nOl\fOII(b
Ta ra JIBUTb. ,Ila My ce rrOT01Ib niej okazywal.
He npiIIMeTb 4) HII B'b 'ITO.
5. J ezeli kto z innyrn, spiera5. AII(e ETO npy UM3Tb C'L
j~c
si© 0 jaki:j, rzecz, powie: miaKbIMb 0 HtEoeu nellrlI, II pe'IeTI,:
lem
na to pismo, lecz je zaguIiMaJIb 5) Callib EHury saIllIcaHY,
HI, IO CbMb 6) rrory6HJIb. ,ila ,ilaCTb bHem, to ma' przeclsta wic ]}i©ciu
swiadkow wiarogodnych, a ci go
S CBi>,ll:tT8JIb Jj:OCTOBtPHbIHXb ,l4a
oczyszczlj,.
ra oHpaBt.
S
6. J ezeli wielu swiadk6w w
6. AII(e 7) cBtAtT8.rrU lIfHOSU )
CBtgORYIDTb sa e,ilHHY BeII(b. II jedllej sprawie zeznajq, niejednaHe cBtAon:YIOTh BCn paBHO. Aa kowo, :3wiadectwo takie nie b§dzie zaslugiwalo na wiarg.
He BtpYIOTC8
3.

o

6JLy(}n.

8aJCoH'b.

Koro HOTBopeTb 0
6JlY,ili>. IIJIll 0 TaT6t. 10) nJIn 0
Eoell JII060 TaRoBtII 11) 3JIOH BeII(Ii. II 6YAeTb HOBHHbHb 12) II
,ilaCTb MbITO HtrwMy Jj:a ra onpaBn. a IlOCJIt ce II3Harie 13) EpUBb.
EOIO 6u nOA' enb I>:a3Hb 14) OHsn 15)
TaTb. ,ila IlO,il'IIMeTb OH3H EOIl
ra e OnpaBHJIb 16).
7.

All~8

o

IvszeteczefistJ1Jie.

7. Jezeli kto zostal posi:j,dzony 0 wszeteczellstwo, albo 0 zIodziejstwo, lub 0 inny wyst©pek i
b§dzie winnym, lecz przekupi kogo, aby go oczyscil, a ten sig dopusci nierzetelnosci; w takirn razie ten, co go oczyscH ma uledz
tej samej karze jak~by odniosl
ow zlodziej.

') 1WC.JlaJl/6 zamiast nucaJl!6, 2) 1iecu zamiast unC1n'b' 3) opUSZCZ01l8 ce,
4) ue npUJ}fenn, 5) U.Mn.Jl, ") ca.ft'b, 7) opuszczone aw,e, H) .MUOe'bl, 9) ue enpyemce" 10) 0 1nanne, 11) 1na1C06CU, 12) noeuuau'b, 13) U31iaee, 14) opuszczono
1Ca3U'b, l5) OU3'bl, 16) oa noou,;Jte1n'b OUU 1COU ea onpa6uo.
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o

o

8aJCou'b.

8.

AII(e

ETO

rrpO,'1:aCTh

Hll-

By llJIll BllHOrpa,'1:b. llJIll llHO 'ITO.
II B'hSMeTh OTh rrime 1)

rrOJIb. II

rraItbICe B'hCrrOMeHe ,'1:U He rrpO,'1:a.
,'1:U BpaTll qlmy. a

CBoe ,'1:a CII 2)

B'hSlIfeTh 3) oneTb 4) •
06p±Te
rrOJIb

,'1:ano

II

qilHe.

aTTTe
-'-'+

JIII ce

MaJIOBHme

,'1:a

CTOP",_T
CL.D

OTb

EyrrJIH

EaIm o) eCTb U npO,'1:UHu.

8aJCou'b

9.
OTb

ulIfllHla.

a

JEeHa

7)

lI1YiEa

'"
.
ooerqnr

CBoero.

rrOTOM'h rrOUII(eTb.

a

S)

B'hSBpaTIIT'ce

ce

,'1:a

elI B'ce. II ,'1:a 9)

pacrreTce TaSH EyrrJIH.

8aJCOl£'b

10.

B'h ceJI± EarwBY JIID60 B±rqb 11).

1'01'0

HUHY 12), rrOHeJEe

ceJIa CeJIH-

He Ep±rrEa 13)

eCTh EyrrJIH Taa. OHSU Eyrrbqh 14)
He

llMaTb

8. .J e~eliby kto sprzedal rol§
inni!J rzecz jak!!J
I wZl~1 za nil1 polow§ ceny, a potern SI§ narnyslH i cheial cofnl1e
sprzedaz, mil, zwrocie cen§ i WIasHose swoj~ moze odebrae. J ezeli
si§ okaze, ze mn dano wi§cej niz
polow§ ceny, kUPllO takie ma po~~stae w swej mocy, podlug tego
Jak rzecz byla sprzedana.

rrOJIsy 15).

paSB'.B 16)

rrpieTll 'ITO eCTb ,ll:aJIh.

j!!Jtlm swej iony, a ona milczala
z boj~zni m§za, potem zas poszukuje, to rna bye jej wszvstko
zwrocone i kupno takie m~ bye
zerwane.

10.

Jezeli lito we wsi chce
sprzedae rzecz jak!!J, nie ma jej
zbywac czlowiekowi obcemu lecz
wlo.seianinowi z tejze wsi: l~upno
takle bowiem bl,)dzie niewazne i
ow kupiec poiytku stq,d nie odniesie, a tylko moze odebrae to
co da!.

PralVo.

8aJCou'b.

11.

Arqe ETO rrpO,'1:aBaeTb XJIil-

BIIH"
17)
J
rpa,ll:b

II.TIII

KITII

HUBY

MJIbIHb.

06JIH'lIlTb 6JIHJEIIEOM'h

llJIII

BllHO-

rrpilJE,ll:e,ll:a

18)

II 06hII(-

11. Jezeliby ldo chcial sprzed~c . swoj dom, albo rol§, albo
Wll1nIcl,) lub mlyn, rna przedewszystkiem u wiadomic 0 tem krew-

') U,Cl£C,
2) opuszozone
") ea3.MCJn'b, 4) opuszozono OnC17I'b, 5) JCa'ICOl£OC
6) dodane
') 60c
ucc 60 ' CU' 8
l~
II
,
CU{UXCc) eae'1an~um'
9) " ' .
'
dane, ") JCaJCoeyJO eC~II'b
. 't
~
CC,
ua zamrast U qa 10) doV<f
zamw.s JCaJCoey J[J060 en
12
'
JCpnn'bJCa, H) 1n'b 01£3'bl JCyna
15)
,
, 1 4 ' b , ) cc"za'flil£Y, 13) nc-

18) 6J[UJlCl-l'blJCOdWb.

U,'b,

,'1:a

OHll

9. J ezeli m!!Jz sprzeda co z ma-

PVaJvo.

,ll:a ro He rrpO,ll:aCTh Ha,'1:BOp'HeMY
H'h

kupnie.

~ub :vmnIc§ lub

10).

Arqe I{TO XOII(eTb rrpO,'1:aTH

'leJIOB±EY.

i

PralVO.

AII(e MyJEb rrpO,ll:aCTh 'ITO
JE8HIIHU

sprzedazy

6).

YllfJIbUllTb
~

nych i spolecznikow, czyby oni
tych rzeczy nie nabyli. Gdyby
JIll ORll He B'bCXOTeTh EynIITll.
oni kupie nie cheieli, bl,)dzie moa OH ,ll:a npO,ll:aCTb Ra,'1:BOpHeMY
cen sprzedac t§ rzecz obcemu,
ETO XorqeTb EyrrHTII. aII(e-JIII He
ktoryby clIeia1 jf): knpic- J eieli06JIH'lHTb 6JIHJKlIEOllIb H 06bII(HHby zas nie objawH swego zamiaEOllIb. H'h rrpO)1:aCTb oraH 1) Ha,ll:ru krewnym i spolecznikom, lecz
BopHe;V[y 'leJIoBilEY. ,ll:a cy BOJIskrycie sprzedawal czlowiekowi
HII 06rqHHqI1 I1 6.rrrmtHHqII C'hobcemu. w takim razie krewni i
rrpOTIIBHTIIce. II AO +1'eCJITaro JIi;spolecznicy bl,)df): micli prawo
Ta uilHY 2) BpaTHTH. a
AOCTOsprzeci wic si§ temu i do dziesiq,aHie B'hSeTH 3). a
rro ,ll:eCeTOMb
tego roku wartosc powrocic a maJIilTil 4) HG I1CEani HH'lTO.
j!!Jtel{ zabrac. Po dziesil,)ciu la(Patrz Leunclavii Juris Graetach nie 1110ina jui poszukiwac.
co-Romani II. pag. 139-141).

HIIEOlIlh.

npooauiu u 1f:ynJleuiu.

nOJ[ 3'bl"

'") pa3ec

17) npouaea,
'"
xJ[nny,

EyneTb.

aII(e

Pra11Jo.

8an01{/b.

12.

ArqG KTO

0)

EyrrHTb EOro

Berqb OTb 'leJIoBilEa MJIa,ll:a,
eCTb no,ll:'h
YB-BCTh

OT'lero

eMy

EOH

06JIaC'riro,

OTeqb.

II

II

B'bCXO-

1l~eTl',6) pasopIITlI KyrrJIro, ,'1:a pa-

12. J eieHby kto kupil rzecz
jakl]; od czlowieka mlodego pod
wladzq, ojcowslq, a ojciec, dowiedziawszy sil,) 0 tem, chcial kupno
zerwac, mocen jest to uczynic.

SOplITb.

o

o

eU'HcepaOnX3 it UlleaaX3.

AII(e ETO naCTh BlIHorpaTb

IIJIH lIHO 'ITO J<pyrOMY ,'1:a HarrpaBlIT'h: ,'1:a arqe He C'bBP'hlll IITb EaEO ce e

o6ilrqaJI'h 7) HanpaBllTII.

,ll:a cie BOJI'H'h

8)

rOCrrO,ll:apb B'hSe-

TIl CBoe 6es'b pe'lI1. arqe II MHO-

1c oZi.

Pra11Jo.

8ano'H'b.
13.

11Jil1nieadl i

13. Jeieliby kto winnic§ lub
inny przedmiot dar kOl11u do uprawy, a on nie dopelnil tego,
tak jak obiecal, wlasciciel mocen
b§dzie odebrac s\\'oje bez sporn,
chociazby ten i wiele trudu podj~1:.

ro TPY,ll:IIJIb eCTh OHSII 9).

(Patrz Leunclavii Juris Graeeo-R0111ani Leges Colonariac pag.

257).
') JConuJnU,

aw,c

"~u

nc 6J['l£{JICl-lUJCO.A£

06J[U"IU'

Jlib

np08acJn'b omau,

2) JlCJn1'b 'l{C%y, ") a oOCmOfl'l-lie e'b3'bi'lnU, 4) .Aeme, 5) opuszozone JClnO,
14CJn'b, 7) JCaJCo ce o6cu laJ['b, 8) eOJlfln'b, ") mpy8uJ['cc ccm'b on'3'bf.

6) U xo-
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1).

3an01{ib

14.

AII+e

Horpa.zll;

IIIII

I{TO

KaIW

2)

PraJvo.

B'b3MeTh

IlcrrOJnI.

He o6ptJKe

II

B'b

3)

BII-

BptMe

II

II OKorra,

eCT}'

orrpa-

rrO,71:06HO.

,71:a

eCT}' :rEX}' Bcero Tpy,71:a.

(Patrz 1. e. pag. 258).
15. AII+e J111 OH3H KOII

eCT:b

B'b3e:r'b BIIHOrpa,'l}'. pucrmaBce rroJIieT'b rocrro,71:apy BHHorpalPl r.TIarOJIe, He MOII(HO J\fH eCTh HarrpaBIrTH

BHHOrpU,71:a

H'b

Irptm-

,71:t Bp1:)]I,r8He npirBIII CH 5) BIiHOrpa,71:}'. II aII+e He pa,71:HTh rocrro·
,71:HH'b

BHHorpa,v;a.

BIi[HbHb

6)

HeCTb

u

8)

er,v;a

OCTaBIiTL

npiII,'l:eTL

BHHOrpa,71:a

7)

BHHorpa,'J:a.

pacrmaBce

BIIB:orpa,v;h,
crro,v;HHb

15. J ezeliby ten kto wzii:kl: winnic~, rozmyslil sii;) i rzekl do wlasciciela winnic}': nie mog~ urzq,clzic winniey, wei .iq, napowrot
przed terminem, i temu nie zaradzi wfasciciel,
wspolnik
winn)'m nie bi;)dzie,

')).

ro-

16. Lecz jezeli ten opnseil winnic© VI' nieo beenosci wlasciciela,

aII+e

eCT:O

H YMaJIIITh 6JnImHie
eCTh

JlIIX:O

H

Y'HIHIi[JI'b
ctMeHa

(Patrz. 1. e. pag 247).

10).

PYalVO.

SanOHi/,

19.

AII+e

,71:pY:iKHTaCe
IT

,71:Ba
B'b

ctMe

,71:t.rraTeJIH

na

6pa3,71:0

e,71:ITRa 5)
aII+e

rroctUJIO,

ce

,v;a

18.

AII+e ,71:Ba sellmie,71:tJIaTemI
C060IO

C'bBtII+aeTaCe sa-

ce

He pa3-

orrOHOBHJI':b. ,71:a orrOHOBbI l![ ,71:pyTUlwmg:e

rrOTOJ\Jh,71:a

ce

paS,71:t.ITIIT'b 6 ). UII+e

JIl![ ,'l:pyra He

HMaTb CEbIM:O

onaTH.,71:U I'a

Ide

HGBOJIH'b 7) OCTaBHT'b.

rolnikach.

17. J ezeliby kto przyoral sobie l'oli sq,siada i umierzwil jq"
traci mierzw§, a j ezeliby i zasial,
to traci i siemi§.

AnLe JIH 3eilIJlIT g:tJIaTGJI'b 9)

10)

18. Jezeliby dwaj roIniey pomiel1iali sii;) na role W obecnosci

0

BIIHorpa-

rrpoy. H rrpiU,71:eTb

3HaHiu ,71:tJIUBIIIarO,

11)

6e3:O

H CUMOBOJIb-

HO rrOJIl:IWT:O. aII+8 HMaTb I1 rrpaBIIHy 0 TOML, ,71:a eCTI, JIIIX:O, aII+e
JIli[ 12) eCT:O 68S'

rrpaB,71:bI EpaMO-

20. Jezeli rolnik, majf!c spor
o roli;) lub winniC\:J; bez wiedzy
posiadacza przyjdzie i samowolnie sprzq,tnie, natenczas utraca
prawo, j ezeli j e ma za sob~, a j ezeli bezprawnie dochodzH, zaplaei w dwojllasob.

13), ,71:BOIIHY ,/fa rrJIaTIIT'b.
(Patrz 1. c. pag. 257).

JIIIJI'b

14).

SaJW'Hib

PraJ1Jo.

19. Jezeliby dwaj rolnicy w
czasie siewu zawiq,zali z sob~
sp6i:kt) i potem j edna strona chciala si§ odh),czyc; to j ezeliby ziarno juz by:to zasiane, rozl~ezye sii;)
nie mog11; jezeli ten, ktory ehce
si§ oddzielic, roli;) umierzwil, to
i drugi ma tez jq, urnierzwie, poczem mogq, sii;) rozl~cz}'c; lecz j ezeliby ten nie mial innego, z ktorym by magI orae, to go opuscie
nie moze.
Pra1VO.

(Patrz 1. e. pag. 256).

Mem,71:y

CTpUHa

6Y,71:eTh H

,71:tJIGTb '"). aII+e JIH eCTh pU3upae

rrpteMHIIKh.

San01-{/b.

C'b-

BptilIe noctuRia.

B'bCXOII+eTb

OT.rrY'LHTITCe.

,71:t
0

d woch lub trzech wiarogodnych
swiadkow, zamiana taka rna pozostae niewzruszolll),.

HerrOKOJIt6HlIIO.

HMUTb 0 HI1B'B HJII1

Pra1VO

My.

1)

cBt,71:tTeJIII. g:a rrp1l6HBaeTb MtRa

20.

ira rrJIa THTh HCnO,JIHHEL.
(Patrz 1. e. pag. 259).

,71:y 6pa3,71:y

:lB',71:y lIMIT ,71:Ba ITJIH TpH BtpRhI

,71:BOIIHY

AIIIe KTO npto peTh -IID}£{-

Me-

po powrocie wlasciciela ma mu
zaplacic podwojn~ een§ plod6w.

rr.7To,'(a

17.

lIItmITII mmie. aII+e 6Y,71:YT'b

rhI

HCrrOJIHHI{h HIFITO.

rocno,v;IIHh

CbU

14. Jezeli kto winllic§ wziq,l
do sp61ki, i we wlasciwym ezasie nie poobcinal, nie okopal i
nie obsypal juk nalezy, ntraca
calq, praC<.}.

rro-

(Patrz 1. e. pag. 258),
16. AII+e JIH eCTh 3UIIIhJIh
HtEal\IO
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21.
rrpy

AII+e
0

,71:Bt

ceJIt

rrpt,71:tJItx:o

HJlH

Baax:o. ,71:a pascMoTpHT:O

Pra/vo.
HMtIDTb
0

HII-

cY,71:ia. II

21. Jezeli dwie wsie maj~ spor
o graniee albo 0 niwy, si;)dzia
sprawi;) rozpozna i przys!j,dzi ternu

......,
') Dea u~u

1) dodane, 2) ue'6 epe.Aie 1le opeOfCe, B) nonoe eC1'n'b, 4) opuszczone eU1l0epaoa, 0) npu.MUCU, ") noeU1la1l'b, 7) 3ama.Il'b, 8) a C'b, ") opuszczone eeoa npYuoem'b eOcnOOU1l'b eU1l0epaoa, 10) aUfe ecm'b, nocea~'b.

r

eepJiU, 2) dodane, ") nOcea1l'ia, U eac.ToUfem eona, 4) oa
1le ]Ja30e~eJn'ce, 5) m'bnOOfCOe, 6) nOmOdl( OaC1n'b pa30ue, 7) 1leeO~fl1l'b, 8) dodano, 9) aUfe 3eJJt~U olb~aJne~'bJ 10) 0 eU1l0epaoy, ") U npuoem'b, 12) wypu.
szczone ~U, 18) n]Ja.MO~Y~u, H) dodano.
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kto przez dlugie lata posiadal,
jeieli zas bylo dawne nadanie, rna
pozostae niewzruszone.

IIptAPI,maBillOMY :rvIHOraa JItTa,
TOMY ,qa eCTI, OIIpaBAaHie. ame
Jill 6YAeTI, yCTaB'b AptBHII Aa
eCTb HeIIOIWJIt6IIMO.
(Patrz L c. pag. 257).

Pra1Vo.

8a1f0}{/b.

22. AII.\e At.lIaTCJIb pasAtJIIITI,
cHoIIie ,qeceTHoe, Rpmrt 1) BOJIie HMYII.\arO HImy. II CHOIIie
OTHeCGT'b. Aa OTJKeHeT' ce JIRO
TaTb OTb B'bCerO 2) IIJIOAa HUBHaro.
(Patrz l. c. pag. 258).
23. AII.\e AtJIaTeJIb B'b3 lIIeTb
HI,my IICIIOJIH. II Ha Bp'l3Me 3) He
IIOHOBIITb. Hb IIocteT'b ctMe, Ha
JIIIIJ,e. ,,\a OTJKeHeT'Ce CB'bCMa 4)
OT'b IIJIOAa HHBHaro . .HEO H JIb}E~b
IIptm>raB'b ,,) rociioAIIHa HHBt G).
(Patrz 1. c. pag. 258).

22. J eieliby rolnik oddzielil
snopy dziesi\jcinne bez zezwolenia wlasciciela pola i snopy zwiozl,
ma bye jako zlodziej odsq,dzony
od wszelkich prodow 1'o1nych.

23. Jeieliby rolnik wziq,l niw\j
11a wspolk§ i \'I'e wlasciwyrn czasie jej nie urnie1'zwil, lecz zasial
ziarno na lice, ma bye ods~dzo
ny calkowicie (,d prod6w 1'o1nych,
t~Id bowiem zepsul rol§ wlasciciela.
PYa/VO.

AII.\e ]!:i3JIaTeJII, 3eMJIII,
B'bHHAeTI, B'b JItAHHY IIHoro ntJIaTejI.H CI, YIIPOC01Wb, II pasbopeTI, HImy 8). Aa IO AP'bJKHTI, r
JItTa 9). nOTOMb Aa oTCTyrrHT'b.
(Patrz 1. c. pag. 257).
14.

24. J ezeliby rolnik zaj ~l noWill\j innego roillika z j ego pozwolenia i zaorar, ma j~ trzymae
w swem posiadaniu przez trzy lata, a potem zwr6ci.

AII.\e ETO nocteTI, tHOmAY HHBy 6e3'b yIIpoca. JP1 eCTb
JIHXI, II ctMeHa II opaHia.
(Patrz 1. c. pag. 256).

25. Jezeliby Ido zasial na cudzej niwie bez pytania, utraca zasiew i ork\j.

noemopeuiu.

zastawach.

26. Jeieliby kto zastawilrzecz
i rzekl: przyjmij zastaw do
dnia oznaczonego, a ten !TIU powie: jezeli nie vi'yknpisz zastawu,
to go juz wi\jcej poszukiwae nie
b\jdziesz; slJdzia nie ma tego sinchae, lecz niech odlozy do trzeciego tenninu; jeieliby i do tego
terrninu nie wykupH zastawu, l1iech
go wi\jcej nie poszukuje.
27. Jeieliby kto zagubil zastaw, to ma zall zaplacie, a dIng
sw6j lliech odbierze; jeieliby 0giell nagle spam lub rozb6jnicy
porwali, nalezy zhadac lel1istwo
i niedbalstwo przyjmuj~cego zastaw. Jesliby swoje rzeczy ocam, a owe uronU, b\jdzie uznany
za willnego.
28. Jezeliby kto ukradl rzecz
jak~ z kosciola we dnie luh w nocy, ma bye oslepiony. J esliby za
lwsciolem ukradl cos koscielnego, rna bye bit}', pi\jtnowany i z
rniejsca tego wygnany.
jak~

8a1fou'b.

AII.\e ETO YXBaTIIT'b MyJE'b C'b CBoeIO meHOIO. UJIII AI,II.\epiIO. HJIlI UHaEO 6.7IIImIIEOIO 10).
Aa ra 11) AOAP'bJEHTh H OCBtAOqIITI,. aIIJ,e JIII ra He AOAP'bJElITI, 12)
29.

o

8a.Ji,OeaX'b.

26. AIIJ,e ETO SaJIOJElITI, IWIO
JII060 BeIIJ,b. II pe'Ien, IIpiIIMlI 1)
SaJIOrb AO ype'IeHHarO 2) AHe.
aIIJ,e CII He OTEyIIIIIIIlI saJIorI"
Aa ra BeEie 3) He lIII.\eIIIn. Aa
cYAla ce He IIOC,7IymaeTb H'b ,qa
JEAHT'b ero AO TpeTiaro pOEa 4).
Aa aII.\e :'iY 5) AO TpeTiaro pOKa
He OTEYIIlITb SaJIOrb. IIOTOM'b Aa
ra He HII.\eTh.
27. AII.\e KTO saJIon sary6HTb, Aa ra IIJIaTITT'b, a ,qJI'brb
Aa CII B'bSMeTb 6). aII.\eJIIT ra OrH'b
B'bHeSaany IIOlH:eme, HJIII pasooIIHHIJ,II B'bCXbITeTI,. IIoAOOaeTI, II3b06peCTIT JItHOCTI, IT HepamAeHie
IIpieMilloMY. - AII.\e ecn CBOJI 7)
C'bXpaHHJI'b, a OHaa IIory6HJI'b.
IIOBHHHb 8) eCTI,.
28. AII.\e 1\:TO YEpaAeTb 'ITO
OTb IJ,epKBH. H.7IH B'b AHU IIJIlI B'b
HOII.\U. Aa e OCJItIIHTI,. AII.\e-JIII
Ha ABOp1l 9) 'ITO IJ,epEOBHO yEpaAeTI,. ,qa ce 6ieTI, II OCMYAIIT'b
II IIpOmeHeTI, OTI, Toro MtcTa.
(Patrz Ecloga Leonis et Constantini ed. Zachariae XVII. 15).

o
Prawo.

25.

o

o

potwarzy. Prawo.

29. Jezelihy kto zlapal cz10wieka ze swoj~ zon~ lub c6rk~
alba inn~ kl'ewn~, niech go zatrzyma i przywora swiadk6w; .ie-

r--J

1)

cnone aecemoe, JePOJlW,

2) om eaceeo,

3) U eet, epn.1W,

4)

enc.Ma,

r--J

5) .4aJIC'b npn.4cteae'b, 0) nuee, "') d0dane, 8) pa30pn

<~a""~y

.;~o t," ,

9) 3a

r

.4n1na.

r

1) npUd!£U, z) 00 oypn"iennaeo, ') eene (wi'lcej), 4) 00
eo pOJea, 5) opuszczone .My, 6) O.4'beb aa ea3.Memb, ') ceoa, 8) noeunanb, 9) OpURzczne na oeopn, 10) oaw,epY1O U.4U unaJeo 6.4uJlcUJeY, 11) opuszczone oa ea, 12) ne oyop'JlCa.
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HR 0 CB'1lP:O'IRTh. p:a ce He n1lpyeTh.

ieliby nie zatrzymal i nie mial
swiadkow, nie ma miec wiary.

8 a nO'/-{fb.

PraJ1JO.

Ame ETO YXBaTRTh My:m:a C'b cBoero :m:eHoro. Ta :m:eHyl)
YP:Ph:m:RTh, a MyJKa yrrycTR'l'h.
p:a ce RaJKeTh lIRO Tan, R II3,l(aBhU;h 2).

30. Jeieliby kto zlapal czrowieka ze sVI'ojl! ionl! i ion© zatrzymal, a czlowieka wypuscH, ma
bye uwaiany jako zlodziej i zdrajca.

30.

o

:Jice'Hax'h.

8a1WHib.

31. Ame RTO :lEeHY B'b3MeTh
rro 3aRoHY, RJIR Ch rrpHRioMh
HJUI 6e3h nplmie. H yMpeTh MyJKh,
a JJ:~eHa OCTaH6Th 6e3'b'Iep:Ha, ,l(a
ce npII,l(aCTh eII R'b B'ceMY HeHHY 3) II OTh My:m:eBHie rrpIIRie
'IeTBp'bTbI p:1lJIh. ame-JIII MyJKh
OCTaHGTh 6G3h'I6,l(a 4), a lW6Ha
YI>:[P6Th. p:a He B'b3IIIeTh 5) HH'ITO.
pa3B1l mo My OCTaBHTh :m:eHa
CBOHl\H, xOT1lui6M'b 6),
(Patrz Eeloga Leonis et Constantilli ed. Zaehariae II. 4).
8anmlib

7).

32. Ame-mr C'brJIaCHT'b MYJKh
C'b JKeHOm cBoero. p:a yMRparoru;iH OHOH HaCJI1l,l(H'l'h ero. peRme, p:a OCTaHeTh rrpI1RilI y Hero.
c'brJIacie HerroTpe6Ho eCTh.

o pa8an.Jleuiu

8e.M.Jle. 8anou'b.

38. Aru;e RTO pa3,l(1lJIRT'b 3eMJIro. I1 pa3p:1lJIRT'b RPI1BO. ,l(a

o

zonach.

Pra11Jo.

31. J eieliby lIto poji:b1 iow~
wedle prawa, czy to z posagiem
ezy bez posagu, i umarl, a iona
pozostala bezdzietn1j;, to do j ej
majl!tku ma bye dodana i od m©iowskiego posagu ezwal'ta ez©sc.
J eieliby zas mlj;i pozostal bezdzietny, a iona mu umaria, nie
ma nie wziij,c, ehyba ie mu co
iona zostawi z wlasnej woli.

PraJlUo.
32. Jeieliby lTIl!i umowil si©
ze SWl! ionlj;, aby po j ej smierci
on dziedziczyl, to jest, aby posag przy nim pozostal, to umowa b§dzie l1iewail11j;.

o podziale

ziemi.

PraJlUo.

33. J ezeHby kto podzielil ziemi§ i podzielil niesprawiedliwie,

1) nn {)!Ceuy, 2) na eaceuny, 3) ueuuy, 4) opuszczony, OJ easun'fbnn, 6) xomeuieun'b uacaunmp' (?), 7) dodane.

B'b,l(aCTh p:Boe TOJIHKO, IWR eCTh
pa3p:1lJIHJI'b KpRBO. aru;e JIH 6y,l(eT'h R lIfbITO Y3em,
,l(a pa3p:1lJIHTh KpHBO. ,l(a rrJIaTHTh rJIO6y. 0 OHO p:a B'b,l(BOI1Th 2).

to ma oddac dwa razy tyle ten,
ktory nieslusznego podzialn dokona!; a jeieli przytem wziij;l pht§ i niesprawiedliwie luzcizielil,
to ma zapiacic kar© 11i dw6jnasob.
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Kodeks Gzarno[orzal
1889

1'.

Dziefl 25 marea r. 1888 pozostanie dniem pami<ijtnym w dziejaeh uspoleezllienia Czarnogorza. W dniu tym, obeenie panuj~ey
ksi~z<ij Nlikolaj I zatwierdzH i oglosilnowy kodeks, nadaj~e mu miano: POlVszecTmy Zalwnnik l11ajqikolVY dla ksilJstllUa Czarnej Gory
(Opszti imoyinsld Zakonik za Imiazeyinu emu Gom).
Ogloszony kodeks, juz od dnia 1 Upea 1888 1'. wprowadzony zostal w wykonanie i 0 ile naB doehodz~ wiarogodne wiadomosci, korzystnie funkeyolluje.
PJ'aefJ przygotowawcz~ i sam~
Zakonnika wykonal za
zez\voleniem i upowaznieniem eesarza Aleksandra II i cesarza Aleksandra III, profesor prawa uniwersytetu odeBkiego dr. Baltazar Bogiszycz, z rodu patrycyuszow dubrownickich, m~z niepospolitej,
rozleg!ej nanki i gl§boki znawca obyczajow i praw poludniowych
Slowian, od dawna rozglosnie znany w swiecie nankowym 2).
Praca cala, poddawana kilkakrotnie pod szezegolowy rozbior
wybranych przez ksi§cia osob, przy ci~glym osobistym jego udziale,

1) AteneUID, 1889, 1, str. 490-501 - Dota.d rozbiorem i ocenieniem zaj'lli
ekonomista Toubean (La proprieti et la ["mille au Montem!gl'o d' apres Ie nouveau
Code chil w La N~ucelle Rlhue. I'aryz 1888. III. p. 66, 85), czlonek Instytutu paryskiego Dareste (Le noureau Code chil du ]}Iontenegro. Paryz, 1888, Picard), profesor uniwersytetu warszawskiego Siegel "Powszechny Zakonnik maja,tkowy dJa ksiflstwa Czal'l1ogorskiegoh r.1888, pl'. Spasowicz w Kra.iu Nr. 3, 1889.
") Gl:6wn8 prace d-ra Bogiszycza. poswiE(cone zbadaniu z\"yczajow prywatnych i praw Slo,yian poludniowych, 8,\ Pisani Zakoni na 81uvenskom Jngu. U Zagrebu 1872. Zbornik sadasznjt'l/ prau'nih obiczaja u jN.inih 8loccena. U Zagrebu 1874.
si~:

zajfJla OkOfO pit;tnastn lat czasu 1). Sam redaktor w osobnem pismie wylozyJ: g16wne zasady, jakich sifJ trzymal w jej dokonaniu 2).
Aby ile moznosci zuaczenie tej nowej, wi dee ciekawej pracy
prawodawczej jasno przedstawie, uwazamy za wia~(;iw6 rZUClC
okiem na przebieg calej historyi Czarnogorza i podae kr6tk~ wiadomose 0 poprzednich pracach ustawodawczych, podjfJtych w tym
kraju. Ulatwi to 113m nast~lPnie oznaczenie stanowiska, Jakie zajq;f
nowy kocleks wzgl§dnie dotychczasowego spoleczefistwa i Jakie przygotowal: drogi dla rozwi~zania wyzszych zadafi.
Kiedy Turcy 1m koneowi wieku XIV zlamali potfJg\j Serbii
i k1'aj roznemi kolejami losu przechodzil: to pod iell wladz§, to pod
zarzqd W \jgrow, jedna tylko jego cz§se poilldniowo-zachodnia (Zeta) zachowala SW~ niepodlegiose, lecz i ona musiala bye drogo
okupiona 8). Nie ll1og~c wlasnemi sHami oprzee sil;) co raz natarczywiej wznawianym napasciom Islamu, trzeba byro wezwae pomocy sl1siedniej pot§znej Weneeyi, opraeaj~e takowq, ust~pieniem najpi§lmiejszych ziem przymorskich. Nareszcie ksi~z§ Jan Czerno.lewicz 4) przyparty przez Turkow (1'. 1479), opnscil poludniowq, cZ\jse
kraju i przeniosl rezydellcYfJ swft w gory p6Inocne. Tak uszczuplony kraj, utworzyl dzisiejsz~ Czarnogor\j, leez nie dIngo .lnz cieszyl
sifJ swemi staremi ksiftz§tami. W roku 1499 Grzegorz syn Jana
wladzfJ sWq, przelar na wladykfJ czyli metropolit§ cetyilskiego i opuscB na zawsze rodzinnf), sw~ ziemi§.
Opisanie ci1l:g1ych morderczych walk, Jakie odtq,d az do dni
naszych staczae znowu byE zniewo1eni Czarnogorcy W ob1'onie swej
niepodleglosci, a ktore pokryly iell wiecznq, slalv2", nie jest naszym
zamiarem; raczej zwroemy u wag§ na wewl1fJtrzny ustroj ieh spoleczellstwa.
Zmiana wladzy, jej wlasciwy charakter, nieustanne wojny 0 istnienie z dnia na dzi811 i oMide wyradzaj~ce si© z nich zatargi graniezne i lupiezne napady, nie sprzyjaly wytworzeniu si§ tego, co
nazywam}' rZl1dem eentralnym i uporz~dkowaniu prawidlowemu sto-

1) Prof. Sieg-iel w pO\\-ol:allGID powyzej pismie dokIadnie opisal szczeg'61owe
przejscia podj'itej roboty.
2)
Q~,elques mots Sllr les 2JTincipes et la Jiulthode Buieis dans IlL Codification d~t
droit civil au ll!IontiJuJ.qTO. Paryz, 1888. Pichon.
") Najdokl:adniej bistorYi\ Czal'l1ogorza przedstawia dzielo G. Chiudina: 8to1'ia
del Moiltem;gro. SpaJato 1882.
4) 0 Czernojewicach wazna. pracEl zawdziQczaID:- CZIOllkowi akadcmii nank
wiedellskiej 1l1ikloszicowi: Die serbischen Dynasten Om oy'evicz. 'Yieden. 1886.
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sunkow spolecznych. Vuk Karadzicz, opisuj1j,c w r. 1837 Czarnogor§,
powiada, ze choe w niej dostrzegajlj: si§ zarody roznych ksztaltow
rZlj:du, ie jednak IV rzeczywistosci kraj pozostaje bez regularnego
rZ1:);du 1). Jakoz w istocie, Imide plemi§, kazdy rod (bractwo)
i kaida familia pod swemi starszynami rZlj:dzHa si§ sama w sobie,
wedle wIasnej woli. Sll:dOWEictwo bylo wy1ll:cznie plemienne i rodowe, przytem wymierzanie sobie samemu sprawiedliwosci niema1 uprawnione. Sll:d, jakkolwiek pocltrzymywal zachowanie prastarych
zwyczajow prawnych, cz§sto ust§powal okolicznosciom i zalatwial
sprawy raczej zgodnym sposobem, niz prawnym porz~clkjem. W tym
stanie rzeczy, spoleczellstwo cilj:gle bylo nurtowane zwasnieniami,
a co gorsza wystawione na cz§ste wybryki zemsty krwawej. Zgocl§
i trwalszy pokoj wewl1§trzny wlasciwie sprowadza tylko wojna.
W chwili wybuchu wojuy, gluchly nami§tnosci i caly narod, w zgodzie, z bratnim pOflwi§ceniem l1l:czyl si§ w jednym celu i stawal pod
bronill:. N a szcz§scie w trudnych poloieniach, z bawienny moralny
wplyw wladyki ratowal spoleczenstwo, a ma.,dre, rozwaine i wytrwa·
Ie zabiegi clwoch ostatllich metropolitow Piotra I i Piotra II wielce
pomyslnie pokierowalY losami kraju. Im winien tei kraj, ie wyhvarzac si§ pocz§ra moznosc zaj§cia si§ pracami ustawodawczemi.
Pierwszym wainiejszym aktem prawodawczym 2) Czarnogorza,
byla ustawa wladyki Piotra I, zlozona z dwoch cz§sci, j ednej z 1'0ku 1796, drugiej z r. 1803, a obejmujll:ca w sobie 33 artykuly 3)0
Gl:owllem jej zadaniem hylo: pOWSci1l:g11~e zemst§ krwaw!Ji i wszelkie
wymierzanie sobie samernu sprawiedliwosci. Do celu tego doprowadzie rnialo oznaczenie skuteczniej szych kar za wazlliejsze przest§pstwa i zaprowadzenie regularnego, ie si§ tak wyrazimy, spolecznego sll:downictwa, na miejsce S!JidOWllictwa plemiennego i roclowegoo
Raidy Czamogorzec, ktoryby zabil rozmyslnie Czarnogorca, nie
mial juz miee prawa do odkupienia si§ 4), lecz mial hye skazany

na smiere przez powieszenie albo ukamienowanie albo rozstrzelanie ,
~ w .razie. gdyby z kraju zbiegl, majll:tek jego rnial bye zaj~ty
1 w JeclneJ polowie ocldany krewnym zabitego, a w clrugiej przyznany jako ziemska kara (gleba). Zbiega takiego, gdziekolwiekby si§
napotkalo, wolno tez bylo zabie. Tak sarno mieli bye karani clopuszczajll:cy si§ zemsty krwawej na niewinnym krewnym zabojcy, jako i ci, ktorzy dopuszczajll: si§ lupieiy i rabunkow pogranicznych.
Za kradzieie, w miejsce dotychczasowych oplat, posta11owiono chIost§ od 20 do 100 razy, a za kazcle czynne zelienie ai 50 dukatow
oplaty.
Ustawa zaprowadzajf!lca no we s~downir;two dokladnie oznacza
obowill:zki s\;dziow i ich oclpowiedziaillosc, zapewniajll:c im powszech11: uszanowanie i stosowlle wynagrodzenie za trudy. Ale, aby ostatl1lernu ternu warunkowi uczynie zadosc, naleialo poraz pierwszy zaprowadzi6 obowi1l:zek oplacania podatkuo
Zbawienne te postanowienia nie odniosly wprawdzie zaraz bezposreclniego skutku, zaszczepily jednak w spolecz811stwie przeswiadczenie 0 wyiszyrn porzll:dku rzeczy i otworzyly przyst§p do powolnego przej§cia si~ poj§ciami i poczuciami nowszej kultury 1). Przeswiadczeniorn tym byl tei obowill:zany wladyka Piotr II, ze w r. 1831,

.&by. ~chroni6 siEl ?d .zemsty zabOjca prosi swych przyjaciol 0 przejednanie go ze
mScICle:e~. PrzYJaClele pl'zekonawszy siEl, ze msciciel da siEl przepl'osic, powinni
mn zlozyc pod~rek ,(~a:'). Prz~chodzi wiElc pewnego porankn przed dom sklonnego
do przeproszema msclclela czyh tak zWa'nego umirnz7ca dwanascie kobiet z dwunastu
kolebkami, maja,c w kazdej po jednemu chlopiElciu, a przed kolebkami dwunastu starszyn z rodu za~6jcyo Wtedy umirnik wystElpnje z domn, a starsi wolajl\: przyjmij
dwunastu btagaJqcyeh, prosimy na Boga, /,'w. Jana i wei co si~ podoDa. Czasem umirnik P?kazu!e sifi nieskl~nnym do pojednania, wi'lC trzeba siEl przed nim stawi6 trzy
razy 1 dop18l'O za trzeClm razem wyglasza, ze siEl da pl'zeprosi6: doone, zgadzarn sig
na. zaprzedanie mego orata, pogodzg sig, ale wy mnie musicie dad 10 cekinow, w zaktad
(wler~) dotrzymania pokoju, a mojq /crew ma sqdzi6 dwudziestu czterech starszych, ktdrych Ja wybio1"@. Za krew mojq b§d~ zqdal: 133 ' / 2 ce7cinow, 11/2 piastra, 1'/2 para.
Wyrzeklszy te ~lowa umirnik, zbliza siEl i odsloniwszy glowEI, caluje jedno chlopiEl w kolebce; poczem Jedenastu jego krewnych catnje resztEl chlopia,t. Umirnik obwieszcza
z~raz nazwisk~ wybranych przez siebie 24 starszych, ktorzy maja, sa,dzi6 krewo StarSl z kolebkam~ .wrac~ja, d.a" domn zabOjcy, ktory zwolnje cale swe bractwo i prosi,
aby go brolllh 1 wsplerah 1 t. d. ,¥yrok przysa,dzaja,cy splatEl za hew brzmial tak:
W i?ni~ Chrystusa Pana (data). Amen. Zeszlismy si§ i w imig Boga, my 24 starszyny
i ieh synowie, eosmy w sqdzie siedzieli, w zwyklem miejscu, stosownie do zwyczaju z~·emi,
zm;qdzilismy za s. p. N. N, 133 1/ 2 dukatow 1'/2 piastra i 11/2 para ...
~) Juz Pi?tr w Ustawie 8wej, dla poparcia zaprowadzonych porza,dk6w, kilkakrotllle powoluJ8 SlEl na przyklad narod6w europejskich.
o

die ]YJontenegriner. Stuttgard 1837, Cotta str. 30.
2)
Piel'\Ysze \Yydanie Uchwaty zllajdlljemy n POjJowa: Podrdi po C/zamogdTZ~t.
Petersburg 1847. Drugic u Jireczka: Suod Za,koJZ'Ut Slouanskych. Praga 1880.
1)

]Ylontenegro

Ul1rl

3) Dokladny zarys
Piotra i nast~pnego Zakonnika Daniry I \vinni jestesmy Darestowi, w obszernem dziele nosza,c8m tytnl: Etudes d' his to iTe du droit
(Paryi 1889 I~arosel, jJo8wi~c01l8111 zbadaniu porownawczemu starozytnych prawodawstw. Znahziy 'II" niem miejsce i pra\Ya wszystkich plemion slowiallskich
4)
G.Popo~wicz w dzielkn: Recht WId Gericht in Montenegro, Agram, 1887, nft
str. 87--90 podaje nast~puj~cy ciekawy opis aktn przebl:agania i oknpienia krewnego
upo\yaznionego zwyczajem do speJ:nienia zomsty knvawej: «."tISciciel (oswietnik), zwyczajnie ojciec, 8yn, brat alba inny krewny zabitego, czyha na zycie zab6jcy (krew-

!

Pisma Romualda Hubego.
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za zgod~ zgromadzenia narodowego utworzyl senat, ktory w r<~ee
swoje obj~l caly wewn~trzny zarz1\:d kraju i mial bye zarazem l1ajwyiszym w kraju s~dem. Tak zrodzila si~ w Czarnogorzu nietylko
idea rz~du eentralnego, ale w istoeie i faktycznie rZ1\:d takowy pod
f01'1111\: senatu, obok zwierzehl1ika kraju, funkeyonowac. zacz~l i dot1\:d
funkeyonuje; trzeba tylko bylo doczekac si~ sprzyjaj~eyeh wypadkow,
aby rozpoez~te dzielo uspoleeznienia kraju, w miar~ nastr~czaj~eyeh
si~ okolicznosci, coraz dalej posuwae. Cz~sc pracy tej, trudnej ale
wdzi~czllej podj~l tei skutecznie nast~pea Piotra II, Danilo, pierwszy znowu ksilj;i~ swieeki Czarnej Gory.
Jui w cztery lata po obj~ciu rZlj;d6w, za zgod~ naczelnik6w
(glawarow) i starszyn oglosil dnia 25 kwietnia 1855 roku: .P~1Vszech1W zie111ski Zakonnik (Obsztyi ziemalski Zakonik) 1), czyh Jakby go
siusznie nazwae moina, fundamentalne prawo kraju, mieszczlj,ce
w sobie prawo publiczne, karne, ceilliejsze rozporz~dzenia z prawa
cywilnego i zarys prawa administracyjnego.
Caly Zakonnik sklada si~ z 95 artykulow. Pierwsze 26 artykulow poswi~cone zapewnieniu zasadniczych gwarancyi i prawu publicznemu. W szysey Czarnogorscy S!j, rowni w obliczu prawa. Czese
ieh, majlj,tek, iyeie i osoba zabezpieczone. Ks:ii1i~, jako wladea
kraju, jest osobi1 nietykalni1. Kto na osob~ ksi~cia IUD godnose ~e
go targnie si~, karany b~dzie smierei~. Ksi1\:i~ rna prawo ulaskawlenia od kary smierei. Ubezpieczona godnosc s~dziow, oznaezone ieh
obowi~zki i postanowione kary za ieh przekroczenia. W razie zewn~trznego napadu wszyscy obowi~zani natyehmiast stan~e pod broni~. W ezasie pokoju wzbronione wszelkie na zewn~trz napady.
Kto za granic~ popelni przest~pstwo, karze si~ tak, jak gdyby je
popelnil w kraju.
W ez~sci prawa karnego (art. 27-42) powtorzone i dopelnione I'ozporz~dzenia Ustawy Piotra 1. Dodana kara za swi~tokI'a
dztwo, za podpalenie, za dzieciobOjstwo. Trzecia kradziei karana
smierci~. Jako kara smierci dla m~zczyzn postanowione wyli1cznie
I'ozstI'zelanie, a maj~tek zbieglego zabOjcy idzie jui calkowicie na
skarb i zbieg nie moze nigdy do kraju powrocie.
Mi~dzy rozporz~dzeniami z zakresu prawa prywatnego, zwraea') Tekst Zakonnika podaje H. Jireczek: Svod Zakonu~ Slo1)ans~ych. Praga 18,8~.
Tl6maczenie francuskie sporz~dzil Delarue, b. sekretarz Damla w dZlele: Le JY[ontenegTO. Paryz. 1857.
Niemiecki przeklad wydany w \Viedniu 1'. 18M!: Gesetzbuch Da-.
niel's I. Czeski przeklad oglosit Jezbera w Pradze, 1864: Zakonnik saJnostatnych
Czernohorcuv.
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ji1 na siebie uwag~: postanowienia 0 formie aktow sprzedazy nieruchomosci, 0 prawie wykupu, 0 nieograniczonej swobodzie rozporz~
dzania osobistym ll1aj~tkiem, 0 spadku w maj1\:tkach osobistych,
o wdowach, 0 formie zawierania malienstwa, 0 roz:J:~czeniu mafzonk6w i 0 wladzy rodzicielskiej.
Potwierdzony wreszcie obowi~zE'k skladania datku na ogolne
potrzeby ziell1skie. Kto wylamuje si~ od tego obowii1zku, rna bye
uwazany za zdrajc~ i nieprzyjaciela ojezyzny. Obowi~zek zbierania
podatku i wlloszenia go do kasy ziell1skiej wloiony, pod surow~ odpowiedzialnosci!j:, na glowarow i starszyny.
Porownywaji1c Zakonnik ten z Ustaw!j: poprzedni!j:, przyznae nalezy, ze kraj w cii1gu lat 50 pod wzgl~dem uporz~dkowania wewn~trznych swych stosunk6w i rozwini~eia swego ustawodawstwa,
zI'obil ogromlle post~py, zwlaszcza jesli si~ zwaiy, ze naczelnicy kraju w pracach swych ustawodawczych, cz~sto zmieniaji1cych dawne porz~dki, napotykali zawsze na najch~tniejsze wspo1dzialanie
starszyn.
Pod wplywem tyeh ci~glych zabieg6w, zemsta krwawa znika,
nowe ustawodawstwo ogranicza wszeehwladnosc s~dow plemiennych
i rodowyeh, zarz~d eentralllY coraz wi~cej rozwija swI1 dzialalnose,
wladza ksi~cia otacza si~ niezwykl~ powag!J; i powszechnem uznaniem, a co jeszcze wazniejsze widoki na ostateezne wywalezenie niepodleglosci wzmagaj~ si~.
Czarnogorze nareszeie zdobywa sw1\: niepodleglose, uznan~
traktatami mi~dzynarodowemi. Odt1\:d zablysn~ly dla kraju, nieznane dot~d, dni pokoju.
Chwila ta wywoluje przelom stanowczy w j ego dziejach. ZmienHy si~ od razu zadania zycia. Nie idzie jUi teraz wyli1cznie 0 zabezpieczel1ie istniellia z dnia na dzien, ale 0 wytkni~cie iyciu do
rozwi~zania nowych szlachetniejszych zadan.
Zasluga wielka, dzis panuj1\:cego ksi~ciu Mikolaja, ze oceniaj!J;e
trafnie to poloienie, powzitJ,1 zaraz mysl obdarzenia swego narodu
pelnym kodeksem praw, aby za posrednictwem jego wprowadzie narod na trwale tory pokojowe i zbliiye go do spoleczenstw wi~eej
naprzod posuni~tych, w rz~dzie ktorych zajmowal dot~d choe swietne, ale wyj!j:tkowe stanowisko.
Szez~sli wie powolany do spelnienia wainej tej pracy redaktor,
rozpoznawszy i oceniwszy dokladnie stosunki kraju, bardzo wlasciwie zauwaiyl, ie pozostawiaj1j;c na uboczu zaj~cie si~ prawem karnem i administracyjnem, ktore tylko cz~sciowo i powoli w miar~
potrzeby wytwarzae si~ powinny, tymezasowo wyl~eznie zaj~e si~
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nalezy ulozeniern kodeksu prawa cywilnego, jako podwaliny, na ktorej rna si~ oprzec stopniowy wyzszy rozwoj prywatnych sto8unkow
spolecznych.
Z myslq, zaj~cia si~ wylfJ,eznie ulozeniem kodeksu cywilnego
powstala atoli zarazern drug a mys1, aby na razie w sklad jego weszly tylko stosunki rnajfJ,tkowe, wszystko zas co wchodzi w zakres
prawa familijnego, w scislern znaczeniu tego wyrazu, zostalo zen
wykluczone.
Rownie trafnie rozwiq,zane zostalo pytanie, skfJ,d wzifJ,e g16wny wfJ,tek do zamierzonej pracy. Redaktor nie waha! si~ przyj1),c
za zasad§, naprzod, ze za podstaw~ specyalnyeh instytutow uiyty
bye zawsze winien dotychczasowy stal'odawny zwyczaj prawny, a nast~pnie, ze wszelkie rozwini~cia i dopeillienia, 0 tyle 81), dopuszczalne, 0 ile wprost wiiJ,i1), si~ z tern, co zwyczaj uswi©ca i co odpowiada glownemu zadaniu otwarcia nowych drog, dla dalszego rozwoju uzytecznej pracy spoleczenstwa,
W obee tego stanowiska czekala przedewszystkiem redaktora mozolna i bardzo drobiazgowa praca zbadania i konstatowania. Byla to taka sama praca, jakfj, kiedys podj§to we Francyi,
kiedy uznano za konieczne przystfJ,pie do oficyalnego zredagowania
zwyezajow prawnych roinych prowincyi i zreformowania ieh w widokach zbliienia do siebie i skierowania ku wyzszym, wspolnym
celom. 0 ile praca ta we Francyi, przy ukladaniu kodeksu cywilnego, okazala si§ uiytecznfJ" dostatecznie wiadomo. Tak samo i praca naszego redaktora, chocby nawet nadszedl ezas wstrz1),snienia
cZfJ,stkowego podwalinami dawnego zwyczaju, zachowa na zawsze
niezaprZeCZOllfJ, wartosc w nauce, jako skodyfikowanie starego prawa
zwyczajowego Slowian poludniowych, a zarazem jako waina skiadowa cz~sc nowego kodeksu.
Aby dokladniej ocenic t~ prac§, zwlaszcza w tym zakresie,
ktory stanowi gl6wny przedmiot rozporzfJ,dzen kodeksu, uwaiarny za
stosowne przedstawic, jakie wyrobily si~ byly z dawien dawna w Czarnogorzu poj©cia 0 wlasnosci i wynikaj1),cych z niej zobowifJ,zan, tak
w zwi1),zku z calym ustrojem spoleczenstwa, jako i z organizacyfJ, familii, a ktore redaktor obowifJ,zany byl uszanowac i uwaiac za punkt
wyjscia calej swej pracy 1).

W Czarnogorzu, w zwyczajnym porzfJ,dku, nie ma wlasciwie
wlasnosci indYWidualnej ziem, znana tylko na nieruchomosciach
w!as~ose kolekt~w.na. Ziem~a w Czarnog6rzu nalezy w cz~sci do
~lem,lOn, w CZ~~:1 do rodow (bractw), a w wi~kszej cz~sci do poJedynczych famlln. CZfJ,steczka jej jest wlasnoscifJ, klasztor6w i koI'poracyi: Ziem~§. plemion i bractw tworz!! lasy i pastwiska, a uzy~kowallle z llleJ przysluguje familiom. Reszta ziemi rozdzielona
Jest m~~dzy familie. Kazda familia w ca!ym swym skladzie posiada swoJ .obsz~r ~iemi i jest wylfJ,cznfJ, jego wlascicielkiJ,. WyjiJ,tek o~ tel. ogo:neJ reguly tworzy ziemska w!asuosc osobista, przysluguJiJ,ca JedneJ tylko osobie, wrazie gdy osoba ta zostanie wydzielon!Ji, lub gdy cala familia wymrze i pozostanie z niej ta tylko oso?a, lu~ gd~ otrzyma ziemi§ przez dar albo spadek. Osobisty maJfJ,tek zlem~kl, przestaje atoli nim bye i zamienia si~ w maj!Jitekkolektywny, Jak tylko wlasciciel jego zawrze malzellstwo i obdarzony
zostanie potomstwem.

1) Stan zwyczajow prawnych i u<;tawodawstwa "IV Czarnogorzu, bezposrednio przed ogloszeniem kodeksu, przedstawia niezle zacytowane dzielko G. Popowicza.

.

lYlajq,tek familii sklada si§ procz samej ziemi, z tego wszyst-

~lego, co na niej wzniesiono lub urz!Jidzono, z calego inwentarza
1 ?:'.zyboru gospodarskiego i z tego wszystkiego, co czlonkowie famIlu prac~ s:v~, cz.y.. to w domu, czy po za domem zarobiiJ,. Wszyscy czlonkowle famllll, bez wzgl§du na pokolenie. do ktorelYo nalezq" ~yj!Ji we wsp61nosci majq,tkowej i majfJ, w tej wsp6lno;ci pe:vn~ ldealnfJ, cz§se, ktora im przypada na przypadek wydzielenia
lch z familii.

. . Oj~n w. m~jfJ,tku ~sp6Inym, przypada taki sam dzial idealny,
~akl maJfJ, dZleCl.. ~racla wzgl§dnie siebie majfJ, takze rowne dzialy
Idea~ne. Zatem ldzle. dalcj, ie jesli familia sklada si§ z kilku pok~l:n, wte~y prawa oJcow do wspolnego majfJ,tku S!Ji te same, a dzieCl, lch maJq, juz tylk~ prawo do dzialu, ktory przypada na ich oj-

co.w. W ~em poloiemu l'zeczywiscie w Czarnogorzu nie rna sukceSyl, tylko Idealna cZ§sc w majfJ,tku wspolnym przypadajfj,ca zmarlemu, przyrasta do cz§sci idealnej albo jego dzieci, albo braci. Sukcecya otwiera si~ tylko w majfJ,tku osobistym.
. .Kobiety wylfj,czone sfJ, od wlasnosci ziemi, chyba, ze jfJ, posiadaJfJ, Jako majfJ,tek osobisty.
lYlajl1 te k ziemski familijny nie moze bye inaczej sprzedany, jak
za zgodiJ, czlonkow familii.
W razie sprzedaiy ziemi, bliscy sprzedawey, mogfJ, wyst~powae
z prawem bliskosci i wykupu.
Majl1 tk iem osobistym mozna rozporzl1dzac poding swej woH na
rzeez dzieci, krewnych lub obcych.
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Familie oddzielne tworz~ tak zwane zadrugi. S~ one proste,
jesli familia sklada si~ z jednego ojca i jego potomstwa, zloione,
jesli si~ sklada z kilku poko]en razem iyj~cych. Zwyczajnie familie na Czarnogorzu licz~ po dwadziescia i wi~cej osob,. gdyi iycie we wsp61nosci, przedstawia dot~d najwi~cej wzajemnych korzysci.
N a czele zadrugi stoi domaczin, najstarszy z familii, albo jeden z jej czlonkow podlug wyborn. On zarzl!:dza i kieruje interesami familii. Zwykle zona jego, jako domacziea prowadzi cale gospodarstwo domowe.
Poniewai wszystko, co zarabia prac~ swIj; kaidy czIonek familii,
przechodzi na wspolnosc, przeto familia obowi~zana jest zaspakajae
zaci~gnifJte przez niego dlugi i oplacae kary pieni~ine i wynagrodzenia, na jakie zostanie skazany.
Oddzielnych zobowif!;zan procz sprzedaiy, dzieriawy ziemi, domow, mlynow, najmu bydra i trzody, poiyczek mala tylko liezba
i to bez stalego ieh uregulowania.
Redaktor, zaehowujf!;e g16wniejsze z tyeh zasad, staral si~
przez zmodyfikowanie ieh lub dopeinienie skierowac calose, jak to
nadmienilismy, ku wyiszym celom i zbliiye do zasad powszechnie uswi\)conych w nowszych prawodawstwach.
Przedstawiamy wainiejsze i celniejsze modyfikacye i dopelnienia.
Wyroiniono posiadanie od prawa wlasnosci. Posiadacz, nieprawnie w posiadaniu zaniepokojony lub z niego wyparty, nie powinien sam sobie sprawiedliwosci wymierzae, lecz ma prawo w chj;gu
trzech miesi~ey od czasu spelnienia nagabania, domagae si~ slj;downie, aby przywrocony zostal do spokojnego posiadania.
Akt sprzedaiy nieruchomosci powinien bye nietylko, jak dawniejsze postanowienia miee chcialy, sporz~dzony na pismie i podpisany przez sprzedajlj;cego i swiadkow, ale dia uzyskania prawnej
mocy winien bye zatwierdzony przez slj;d.
Tytul wlasnosei na ruchomosciaeh nabywa si~ przez tradycy~
ich kupuj~cemu.
Sprzedajf!;cy nieruchomose w akeie sprzedaiy, moie sobie zastrzedz prawo pierwszenstwa kupna, w razie odprzedawania jej przez
nabywc\), lecz nie wi~eej, jak w cilj;gu lat 50.
Przy sprzedaiach nieruehomosci zaehowany starodawny iwyezaj ofiarowania kupna bliskim (krewnym, stllsiadom, mieszkancom
osady), lecz zastrzeiono, ie jesli blisey zostanf!; zawiadomieni 0 zamierzonej sprzedaiy i z zawiadomienia tego nie korzystajf!; w cil!:'

gu jednego tygodnia, upadajl!: w swem prawie, wrazie zas gdyby nie zostali zawiadomieni, ie maj~ prawo wniesienia swej reklamaeyi w ei~gu j ednego miesi~ea od zatwierdzenia przez sl!:d
sprzedaiy.
J ako srodek nabycia nieruehomosci przyj~ta dawnose, czyli
spokojne, w dobrej wierze posiadanie przez przeci~g pi~tnastu lub
trzydziestu lat, w miar~ tego, czy posiadaj~cy jest w stanie udowodnie prawny swoj tytul posiaaania, czy tei zbywa mu na tym
srodku.
Podobnie zastosowana dawnosc do nabycia wlasnosci na ruchomosciach w cilj;gu lat pi~ciu lub pi~tnastu.
Dokladnie zebrane i sformulowane gatunki wlasl10sci osobistej
(osobiny). Do dawnych zasad zwyczajowych dodane tylko nowe,
bardzo waine prawidlo, ie poczyt.uje si~ takie za wlasnosc osobistl!:
wszystko to, co nab~dzie czlonek familii wlasnl!: praq, jeSli familia
dozwolHa mu praeowae na siebie. Prawidlo to ulatwi rozpowszechnienie si\) uiyteeznych rzemiosl.
Wlasnosc osobistij, kobiety tworzy posag, oraz wszystko, co
w chwilach wolnych od zaj~e domowych, wlasnij, prac~ zarobi i co
otrzyma przez dar lub spadek.
Wlasnoscilll osobistl!: moie kaidy rozporzlj;dzae podlug wlasnej
swej woli, wszakze za wylij,czeniem kobiet zam~inyeh i wdow, ktore
w tym wzgl~dzie, na wzor nowszych prawodawstw, poddane zostaly
niejakim ograniczeniom.
Na szezegoluiejszlj; uwag~ zaslugujl!: l'ozporz~dzenia nowe, przyj~te w celu ubezpieczenia wspoll1ego majtlltku familijnego.
Jedynie
domaezin rna prawo dzialae w imieniu familii i zobowitllzywae si\)
za dom, na ktorego czele stoi: osobiste dlugi sam splaca ze swego osobistego majij,tku. Podobnie kaidy domaczyc (czlonek familii)
za dlugi zaeiij,gni~te bez zezwoleni a domu odpowiada wylij,cznie
s\voim osobistym majl!:tkiem, chyba ie dIng zaei1j,gni~ty zostal z konieczl1osci, w razach, w ktorych pracowal na rzecz domn. R6wnie
za popelnione przestllPstwa domaczyc odpowiada sam ze swego majij,tku, wyjij,wszy przypadki, w ktorych dom mial sposobnose zapobieclz popelnieniu bezprawia i tego nie uczynil lub sam w dokonaniu jego uczestniczyL Jesli na splat~ dlugow domaczyca nie wystarcza jego ma:i~tek osobisty, wtecly familia winna mu wydzielie
j ego dzial w ci~gu d woch miesi\)cy, a j esli tego nie uczyni, sama za
niego plaei. Domaczin za roztrwonienie majf!;tku familijnego poddany scislej odpowiedzialnosci.
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Dla zapewnieuiaswobodnego i prawidlowego uiytkowania wlasuosci gruntowej i zapobieienia Iicznym sporom w zakres kodeksu wprowadzone zostaly rozporzllJdzenia 0 sluzebl1osciach, obrobioue ze
szczegolullJ starannosci~. Redaktor rozdziela sluiebnosci l1a d wa
g16wne rodzaje: sluiebl10sci naturalne i umowne. Mianowicie rozporz~dzenia 0 irrygacyach, jako jednem z najwainiejszych w kraju zrodel pomysinosci gospodal'stwa roinego i pastewnego, godne
uznania.
W rz~dzie rozporz~dzen 0 zobowi~zaniach i prowadz~cych do
l1ich umow, odznaczaj~ sig bardzo szczeg610we postano\vienia 0 1'oinych gatunkach najmu ziemi, domow, zaklad6w, bydla, llajem do
wykonania pewnych robot, uklad 0 udzieleniu sobie wzajemnej pomoe)' przy wykonaniu oznaczonych prac, uldad 0 zachowaniu cz~
sci uzbieranego nawozu i dostawienie w tym celu bydra i trz ody na
pasz~.
Pomoc w pracy, udzielona z milosierdzia wdowie, sierocie
lub n~dzarzowi, nie daje pmwa do wymagania poiywienia przez
ens jej trwania.
Poiyezka pieni~dzy daje prawo do pobierania proeentu prawnego po osiem od sta na rok. U mowny pro cent moze dochodzie do
10-ciu od sta.
Co do zaci~gni~tych z gry zobowillJzan przyj~te rozporz~dzenia
nowszyeh prawodawstw.
Kto przyjmie pieni~dze na sklad konieczny, obowillJzany jest
w razie uzycia ich na wlasne potrzeby, zaplacie od nich, w mianij
zachodzfl;cych okolicznosci, az do d wndziestu od sta.
Urz~dzona hypoteka, maj~ca bye utrzymywana przez s~dy, tyIko termin wprowadzenia jej w wykonanie jeszeze nieoznaczony.
Za rok pelnoletnosei oznacza nowy kodeks lat 21, zmieniaj~c
w tym wzgl~dzie dawny zwyczaj, podlug ktorego lat 20 dawalo pelnoletnosc. Nowy termin moie bye wszakie skrocony do lat 18-tu,
skoro s1l<d uzna w prosz~eym peln~ zdolnosc do samorz~du lub proSZ1l<ey zawiera malienstwo i zaklada oddzielne gospodarstwo.
Kodeks urz~dza tei kuratel~ nad llieobecnemi, nad wdowami
i spadkiem wakuj~cym.
Przytoczmy wreszcie jeszcze jedno nader waine postallowienie.
PodIug Zakonnika Danily syn mogi wyst~pic ze wspoinosei
familijnej i otrzymac swoj wydzial, tylko wtedy, gdy to zgadzalo si~
z widokami jego rodzieow; obecnie kaidy syn peinoletni ma prawo
i1l<dac wydzielenia go, gdy si~ ieni i zaklada osobne gospodarstwo.

Jest to krok wainy w kierunku rozluznienia stosunk6w, wynikaj1l;cych z organizacyi zadrugi.
Metoda obrobienia i uporz1l;dkowania kodeksu, oraz redakcya
nie pozostawiajlt nic wi~eej do iyczenia.
W ukladzie przedmiot6w i nast~pstwie po sobie pojedynczych
rozporz~dzen, 1'edaktor trzymal si~ tej prostej zasady, aby poj~cia
najprostsze, postawione byly ile moinosci na czele, za nimi dopie1'0 poj~cia wi~eej zloione i bardziej abstrakcyjne.
Kodeks rozdzieiony jest na szesc dzialow, a dzialy w miar~
potrzeby na rozdzialy.
Pierwszy dzial wSt~PllY w 25 artykulaeh podaje zasadnieze
przepisy 0 stosowal1iu rozporz~dzen w nim zawartych i 0 ieh Iegalnej obronie.
Drugi dzial (art. 26 - 221) poswi~cony wykladowi przepisow
o wlasnosci i prawach rzeczowych.
Trzeci dzial (art. 222-493) rna napis 0 kttpl1ie i il1l1)1ch ~mro
wach. W 11im pomieszczone same tylko specyalne rozporzllJdzenia.
Dopiero w dziale czwartym (494 -- 635) Slt podane ogolne postanowienia 0 umowach i zobowi1l<zaniaeh.
Dzial pi~ty (536-766) wyklada przepisy 0 osobaeh (obejmuj1l<C pod tem l1azwiskiem i osoby moraIne) i uzdolnicniu ieh prawnem do rozporz~dzania swem dobrem. W dziale tym obj~te sll
rozporzltdzel1ia 0 wspolnosci familii, 0 prawach plemiol1, rod6w
(bractw), kIasztorow, koseiolow i rZ1l;du w zakresie ieh praw maj~t
kowyeh.
Osta tni dzial szosty zawiera: objasl1ienia, deftl1icye, dopell1iel1ia.
W nim n8, koncu zebrane i do dane na wzor Digestow JustYlliana
reguly prawne. Dodatek ten w mniemaniu redaktora rna przyczynic si~
do zaszezepienia w Czarnogorzu ogoinych poj~c prawnyclJ, na ktorych mu dot~d zbywa, co llaturalnie stopniowo da si© osi~gu~c, jesli s~dy przejm~ si~ uezuciem potrzeby scislego i jednostajnego stosowania przepisow kodeksu.
Caly kodeks Eezy 1031 artykulow.
Sama redakcya rozporzllJdze6. pojedyl'lCzych jest ci~gle jasna,
zastosowana do poj~c zwyklyeh narodu i odznaezajllJca si~ niezwykll1 precyzYlJi. Trudnosc w tworzeniu wyrazow technieznych prawnyeh, na ktorych zbywalo, szcz~sliwie pokonana.
J ednem slow em, nowy kodeks Czarnogorza, ze wzgl~du na szlachetne swoje d1l<ienia i nit staranne obrobienie, zaj1l;1 nietylko bardzo powaine mleJsce w gronie dzisiejszyeh prac prawodaw·czych,
lecz przewyisza je nawet ez©sto rzeczywist~ sWllJ wartosei~. Szcze-
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golniej tei, bior1j,c na uwagEJ praktyczne potrzeby spoleczenstwa, dla
ktorego jest przeznaczony, redaktor jego godzien jest szczerej pochwaly, ie w innowacyach swoich nigdy nie posuu1j,1 siEJ za daleko
i umial siEJ trzyma6 w granicach bezposredniej uzytecznosci i moiliwej wykonalnosci. Zreszt1j, wszystkie nowe rozporz1j,dzenia byly na
miejscu poddane kilkokrotnemu rozbiorowi i uznane zostaly za potrzebne i uzyteczne.
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