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Maciej Jońca, doktor nauk prawnych oraz historyk sztuki, oddaje w ręce 
czytelników zbiór różnorodnych tematycznie esejów oraz felietonów, dla któ-
rych wspólnym mianownikiem jest prawo rzymskie. Przedstawiciel młodego 
pokolenia polskich romanistów – jak czytamy w notce o autorze – interesuje 
się historią prawa karnego, ikonografią prawniczą, przede wszystkim zaś 
„prowadzi interdyscyplinarne badania nad kulturotwórczą rolą prawa rzym-
skiego we współczesnym świecie”. Książka o rzymskich marginaliach to 
wprawdzie poboczny, ale wyjątkowo ciekawy i niezwykle inspirujący rezultat 
badań autora w tym zakresie. Praca nie ma charakteru ściśle naukowego, co 
w niniejszym przypadku jest raczej zaletą, aniżeli wadą. Jest opracowaniem 
popularnonaukowym, skierowanym – o czym mówi sam autor we wprowa-
dzeniu – w pierwszej kolejności do studentów i absolwentów prawa, ale także 
do historyków, historyków sztuki i polonistów oraz tych wszystkich, którym 
„bliska jest wizja kultur narodów Europy, uformowana na bazie starożytno-
ści klasycznej”. Wydaje się, że jedynie skromność autora nie pozwoliła na 
umieszczenie w tym gronie także romanistów, którym przecież owa wizja jest 
szczególnie bliska. Jest faktem, że dla specjalistów prawa rzymskiego zbiór 
niniejszych esejów ma przede wszystkim wartość kulturopoznawczą, ale nie-
wykluczone, że niektórym z nas pozwoli być może odkryć nowe perspektywy 
w zakresie badań nad recepcją prawa rzymskiego. Celem pracy jest pokazanie 
„różnych dróg oddziaływania prawa rzymskiego” na „kulturę polską i europej-
ską w najszerszym rozumieniu tego słowa”. Zadanie to ambitne, choćby przez 
liczne odesłania nie tylko do źródeł antycznych prawa, ale przede wszystkim 
do sztuki, literatury pięknej, muzyki oraz wszelkiego typu refleksji autorów 
nie-romanistów i nie-prawników.

Marginalia rozpoczynają się rozdziałem o Sztuce prawa rzymskiego. Uwagę 
autora zajmują tu przede wszystkim wybrane paremie łacińskie. W pierwszej 
kolejności praecepta iuris Ulpiana, „czyli o tym, co jest w prawie naprawdę 
ważne”. Autor bliżej przygląda się prawnym oraz artystycznym interpretacjom 
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suum cuique, a ponadto kłamliwej nadinterpretacji owego pojęcia pod rządami 
narodowych socjalistów. Z nieukrywanym zdziwieniem zauważa, że postulaty 
seweriańskiego jurysty nie znalazły się wśród łacińskich paremii prawniczych 
zdobiących kolumny gmachu Sądu Najwyższego. Inaczej, aniżeli w przypad-
kach omawianych dalej salus rei publicae suprema lex esto oraz in dubio pro 
reo. Obie zasady autor traktuje jednak z pewnym dystansem. Paremię suprema 
lex przedstawia jako metaforyczny „owoc z zatrutego drzewa”, co ma związek 
z wywodzoną z niej koncepcją stanu nadzwyczajnego oraz zainteresowaniem 
nią ze strony takich dyktatorów, jak B. Mussolini, F. Franco, A. Salazar czy 
J. Stalin. Frazie in dubio pro reo zaś przygląda się przede wszystkim pod kątem 
jej teologicznego znaczenia, począwszy od wieków średnich, przez odrodze-
nie, aż do wieku XVIII. Dobrze czytają się też pozostałe rozważania tego 
rozdziału. Poświęcone zostały zagadnieniom i dziś aktualnym. Pierwsze z nich 
dotyczy sposobu traktowania przez państwo rzymskie jego obywateli, którzy 
doceniali je i honorowali dumnym Civis Romanus sum! Zręcznie, aczkolwiek 
„z masochizmem w tle”, autor odwołuje się do rzymskich dobrych obyczajów. 
Równie anegdotyczny, a nawet baśniowy charakter mają rozważania dotyczące 
zjawiska pocałunku w prawie w oparciu o bajki Ezopa i Fedrusa oraz genezy 
określenia societas leonina. 

Inspiracją do napisania II rozdziału: Prawo rzymskie w sztuce była wystawa 
z 2009 r., zatytułowana: Wina i kara. Sprawiedliwość w grafice europejskiej 
XVI–XIX w. Nie dziwi wobec powyższego postawione jako pierwsze pytanie: 
„Jak powinna wyglądać sprawiedliwość?”. Choć „dominuje kanon przedsta-
wiania sprawiedliwości jako kobiety odzianej w togę, z opaską na oczach, 
trzymającej miecz i wagę”, to schematy w personifikacji Sprawiedliwości 
burzą zarówno „odważniejsi artyści”, jak choćby W.S. Allward, oraz prawni-
cze exlibrisy. Autor przedstawia fantastyczne, aczkolwiek całkiem odmienne 
„dwa oblicza sprawiedliwości”: pierwszy – Iustitia Preventiva w exlibrisie 
P.J.T. Janssena, drugi – Iustitia Retributiva w aranżacji K. Rittera. Pokazuje 
wreszcie Sprawiedliwość jako „filigranowe kobietki o słodkich buziach” 
w grafikach austriackiego artysty F. von Bayrosa. W dalszej kolejności autor 
zachęca w ciekawy sposób do obejrzenia posągu prawnika w Muzeum Term 
Dioklecjana, by następnie pasjonująco opowiedzieć o tym, „jak fantastycz-
ne stwory pomagały w nauce prawa”. Pisze zajmująco o umieszczanych na 
marginesach dla przykucia uwagi czytelnika i będących jednocześnie prze-
ciwieństwem prawa i porządku, „małpoludach” (babuini), chimerach oraz 
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nagich postaciach kobiecych. Wątek detektywistyczny zawiera z kolei analiza 
wykonanej przez Rafaela Santi dekoracji w Sali Sygnatury (Stanza della Se-
gnatura) pałacu watykańskiego. Uwagę autora na fresku przedstawiającym 
wręczenie Digestów Justynianowi zwraca klęczący „Trybonian po liftingu”. 
Nieodpowiadający rzeczywistości wiek bizantyjskiego prawnika na fresku 
wynika najprawdopodobniej z niestaranności pomocnika Rafaela, L. Lotto, 
któremu przypisuje się jego wykonanie. 

Ponieważ – jak zastrzega autor – recenzowane opracowanie stanowi „nieco 
chaotyczny zbiór esejów”, to w rozdziale II przypomina jeszcze ciekawą postać 
T. Murnera. To pochodzący z Alzacji prawnik, który w XVI w. przetłumaczył 
tekst Instytucji Justyniana na język niemiecki. Bardziej znany jest jednak jako 
autor karcianej gry o nazwie Chartiludium Institute, która zgodnie z zasadą 
solvite problema ludentes, za pomocą obrazków pomagać miała studentom 
prawa w zapamiętywaniu fragmentów Instytucji. Równie zajmujący jest 
felieton o pieczęci Wydziału Prawa Uniwersytetu w Fuldzie z siedzącym na 
obłoku „boskim Justynianem”. Rozdział II, chyba dość przekornie, kończy 
esej o W.W. Kandinskim, „Prawniku z przypadku”.  

Znacznie mniej uniwersalny charakter mają rozdziały: III – Prawo rzym-
skie a literaci i literatura, oraz IV – O recepcji inaczej. Tkwią one głęboko, 
poza kilkoma wyjątkami,  w historii polskiej literatury pięknej oraz polskiej 
poezji. Znakomicie czytają się bogate w anegdoty z czasów studiów felietony 
poświęcone W. Gombrowiczowi, Cz. Miłoszowi, J. Brzechwie, Z. Herbertowi 
oraz J. Waldorffowi. Zaskakujący w pozytywnym tego słowa rozumieniu jest 
esej na temat organizowanych w przedwojennym Wilnie na Wydziale Sztuk 
Pięknych USB politycznych szopek akademickich z ich gwiazdą, znakomi-
tym wileńskim romanistą, prof. F. Bossowskim. Równie ciekawy jest felieton 
poświęcony J. Parandowskiemu, polskiemu humaniście, związanemu z KUL 
i uhonorowanemu doktoratem honoris causa tej uczelni.

Intelektualną i kulturopoznawczą przygodę z prawem rzymskim kończy 
kilka luźnych esejów pod zbiorczym tytułem O recepcji inaczej. Jest tu mowa 
o znużonym prawem rzymskim G. Jellinku i o trudnych początkach oraz 
późnym pojawieniu się kobiet w adwokaturze. Dalej, o angielskim skelton in 
the closet, którym jest „rola ius Romanum w procesie tworzenia imperialno-
-kolonialnego prawodawstwa nowożytnej Europy”, i o tym, że in vino veritas, 
ale i feritas. Do przemyśleń skłaniają prognozy odnośnie do łaciny prawniczej 
oraz epizody z życia starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych studentów 
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prawa. Inspirujące i dowcipne są „’rzymskie’ epizody ze studenckiego żywota 
osób znanych i mniej znanych”, choć swobodny nastrój burzy wspomnienie 
tych, jak choćby F. Kafka czy R.M. Rilke, dla których doświadczenie związane 
z prawem rzymskim stało się prawdziwą traumą. Z przyjemnością czyta się 
też felieton o wybitnym polskim papirologu, R. Taubenschlagu, z perspek-
tywy jedynie wspomnień i anegdot dotyczących jego osoby. Zdecydowanie 
bardziej poważny charakter mają felietony o prawniczej karierze H. Franka 
i jego związkach z prawem rzymskim oraz o nieobecności ducha ius Romanum 
w sowieckiej Rosji.  

Książka M. Jońcy utwierdza w przekonaniu, że „ślady recepcji prawa 
rzymskiego, cóż z tego, że często wypaczonej lub powierzchownej, znaleźć 
można przecież niemal we wszystkich dziedzinach życia!”. Nie sposób też 
odmówić racji autorowi, kiedy mówi, że takie wieloaspektowe badania i lektury 
„intelektualnie odprężają i jednocześnie rozwijają”. Książka – jak na wstępie 
wspomniano – jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców. Jej autorowi 
z całą pewnością udało się przyjęte założenie zrealizować. Lektura jest nie 
tylko zajmująca, ale i pouczająca, skłania też do refleksji. Chcemy jeszcze!  


