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Pod koniec 2010 r., nakładem Cambridge University Press, ukazała się 

nowa książka amerykańskiego filologa klasycznego – Andrew M. Riggsby’ego 
– zatytułowana Roman Law and the Legal World of the Romans. Jest to już 
druga pozycja tego autora poświęcona problematyce prawa rzymskiego1. Tym 
razem praca A. M. Riggsby’ego stanowi syntezę zagadnień dotyczących 
przedklasycznego oraz klasycznego prawa rzymskiego (czasami jednak, jak  
w przypadku edukacji prawniczej, czyni ustępstwa od tak zakreślonego ob-
szaru czasowego), przygotowaną z myślą o czytelnikach nieposiadających 
wykształcenia prawniczego2. Mimo szeroko zakreślonego kręgu odbiorców, 
jak również uproszczonemu sposobowi opisania pewnych zjawisk, książka  
A. M. Riggsby’ego stanowić może cenny wkład do dorobku światowej roma-
nistyki. Godnym podkreślenia jest fakt, iż powstała ona na kontynencie ame-
rykańskim, w kraju kultury common law, gdzie tradycyjnie prawnicy odma-
wiają prawu rzymskiemu jakiegokolwiek wpływu na angloamerykański sys-
tem prawny.  

                                                 
*   Mgr, doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego, Uniwersytet Łódzki. 
1   Pierwszą była opublikowana nakładem University of Texas Press praca zatytułowana Crime 

and Community in Ciceronian Rome, Austin 1999. 
2   Do tej pory rolę prac syntetyzujących zagadnienia rzymskiego prawa klasycznego spełniały 

dwie bardzo popularne pozycje: H. F. Jolowicz, Historical Introduction to the Study of 
Roman Law, oprac. B. Nicholas, Cambridge 1972, oraz J. A. Crook, Law and Life of Rome, 
90 B.C. – A.D. 212, Ithaca 1967. Obie skierowane były jednak przede wszystkim do osób 
mających pewną wiedzę o problematyce prawnej.  
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Praca podzielona została na 22 krótkie rozdziały: 1. Introduction (s. 1–10), 
2. Roman History – The Brief Version (s. 11–24), 3. Sources of Roman Law     
(s. 25–33), 4. Sources for Roman Law (s. 35–45), 5. The Legal Professions      
(s. 47–55), 6. Legal Education (s. 57–66), 7. Social Control (s. 67–76), 8. Legal 
(In)equality (s. 77–85), 9. Writing and the Law (s. 87–97),  10. Status (s. 99–
110), 11. Civil Procedure (s. 111–119),  12. Contracts (s. 121–134), 13. Owner-
ship and Possession  (s. 135–142),  14. Other Rights over Property (s. 143–
151), 15. Inheritance (s. 153–163), 16. Women and Property (s. 165–171), 17. 
Family Law (s. 173– 185), 18. Delict (s. 187–194), 19. Crimes and Punishments 
(s. 195–204), 20. Religious Law (s. 205–213), 21. Law in the Province (s. 215–
228) oraz 22. Conclusion (s. 229–234).  

Dodatkowo opracowanie zaopatrzone zostało w przydatny zestaw źródeł 
poglądowych (Tabliczki Sulpicjuszy, fragmenty z FIRA, a także jeden papirus 
oraz jeden passus z listów Pliniusza do Trajana). Na końcu książki znaleźć 
wreszcie można krótki słowniczek terminów prawniczych oraz wskazówki bi-
bliograficzne. 

Pracę A. M. Riggsby’ego cechuje przede wszystkim syntetyczność wypo-
wiedzi. Z jednej strony należy uznać to za zaletę, skoro autor już we wstępie 
podkreśla, iż stworzona została ona przede wszystkim z myślą o wspomnianym 
kręgu czytelników. Z drugiej jednak strony lakoniczność niektórych wywodów 
i pomijanie wielu ważnych zagadnień zniekształca obraz prawa rzymskiego,     
a zarazem prowadzi do powstania licznych uproszczeń. Efekt ten najwidocz-
niejszy jest w rozdziałach od 10. do 17., a więc tych, które stanowią dogma-
tyczny trzon wykładu prawa rzymskiego. Jako przykład wystarczy wspomnieć 
chociażby o: przedstawieniu postępowania formułkowego przed legisakcyj-
nym (s. 112–116), opisaniu współwłasności w rozdziale 14. dotyczącym in-
nych form władztwa nad rzeczami (s. 150–151), czy omówieniu statusu praw-
nego kobiety pozostającej w związku małżeńskim – rozdział 16. (s. 166–167), 
a następnie dopiero (w rozdziale 17.) zdefiniowanie rzymskiego związku mał-
żeńskiego (s. 174–180).  

Autor, w celu uatrakcyjnienia narracji, zastosował w licznych częściach 
swej pracy porównania rzymskich rozwiązań prawnych ze współczesnymi. 
We wstępie stwierdził jednak, iż książka skierowana jest przede wszystkim do 
czytelników anglojęzycznych i z tego powodu większość dokonywanych po-
równań dotyczy współczesnego common law. Zabieg ten wydaje się być bar-
dzo ryzykowny z dwóch względów: po pierwsze, norm prawa nie należy nig-
dy analizować w oderwaniu od kontekstu społeczno-gospodarczego, w związ-
ku z którym określona regulacja prawna powstała; po drugie, choć w ostatnich 
latach doszło do intensyfikacji badań porównawczych nad prawem rzymskim 
i common law, to jednak badania te zawsze prowadzone muszą być z dużą 
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ostrożnością. Stosowanie prostych porównań prowadzić może do mylnych 
wniosków i tworzyć dla nieznających prawa czytelników błędny obraz pro-
cesu oddziaływania prawa rzymskiego na prawo kultury angloamerykańskiej. 

Książka A. M. Riggsby’ego zawiera w swym tytule określenie Legal 
World of the Romans. Autor w skrupulatny sposób wywiązał się z obowiązku 
opisania tego świata. Oprócz bowiem kwestii ściśle dogmatycznych, które są 
prezentowane w każdym podręczniku prawa rzymskiego, przedstawiono do-
datkowo charakterystykę licznych zagadnień, które pozostają na uboczu zain-
teresowań prawników, gdyż wiążą się raczej z życiem codziennym Rzymian. 
Należy do nich zaliczyć: przedstawienie szerokiego spektrum rzymskich za-
wodów prawniczych – począwszy od tzw. uczonych jurystów, poprzez adwo-
katów mówców, a kończąc na mało dziś znanych pragmatici, causidici, 
formularii – prawnikach wykonujących nieskomplikowane czynności proce-
sowe, którzy, zdaniem A. M. Riggsby’ego, stanowić mogli faktyczny trzon 
prawniczego świata Rzymian (s. 47–55); opisanie historii rzymskiej edukacji 
prawniczej w czasach cycerońskich, pryncypatu oraz późnego antyku (s. 57–
66); omówienie zagadnień procesowych z uwzględnieniem problematyki 
kosztów procesowych, wiarygodności zeznań uczestników postępowania oraz 
korupcji (s. 78–85); zwięzłe scharakteryzowanie rzymskiego prawa karnego 
(s. 195–204) oraz religijnego (s. 205–213).  

Na szczególną uwagę zasługuje treść dwóch rozdziałów 9. i 21. W 9. 
autor zawarł ciekawe, a zarazem niezbyt często analizowane zagadnienie pi-
semności prawa rzymskiego. Z jednej strony poruszył temat publikowania 
ustaw oraz innych aktów prawnych wydawanych przez władze państwowe,     
z drugiej zaś przedstawił zagadnienie pisemności prywatnych dokumentów 
(np. umów czy testamentów) oraz ich zastosowanie jako materiału dowodo-
wego w procesie sądowym. W rozdziale 21. A. M. Riggsby poddał analizie 
problematykę rzymskiego prawa prowincjonalnego oraz jego relację z ius 
civile stosowanym w stolicy państwa rzymskiego. Z wyjątkiem prac specjali-
stycznych, oba zagadnienia niemal nigdy nie są uwzględniane w podręczni-
kach prawa rzymskiego czy opracowaniach o charakterze popularyzatorskim. 

Cechą charakterystyczną pracy A. M. Riggsby’ego jest ponadto oderwa-
nie problematyki deliktów od kontraktów, a w zamian za to połączenie jej      
z zagadnieniami prawa karnego. Z jednej strony, wpływ na to może mieć chęć 
wspólnego omówienia problematyki przestępstw prawa prywatnego i prawa 
publicznego, zwłaszcza że A. M. Riggsby wielokrotnie podkreśla, iż wiele 
czynów, które we współczesnym świecie z łatwością zaliczono by do kate-
gorii prawa karnego, w świecie rzymskim dochodzone by było na drodze po-
stępowania cywilnego. Z drugiej strony, dostrzec można w tym zabiegu 
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angloamerykański sposób myślenia o prawie, gdzie umowy (contracts) i de-
likty (torts) traktowane są jako dwie odrębne gałęzie prawa3. 

Podsumowując, wypada stwierdzić, iż recenzowana książka z pewnością 
stanowi cenne źródło wiedzy o prawie rzymskim dla osób, które nie posiadają 
prawniczego wykształcenia, a chciałyby zapoznać się z pewnymi ogólnymi 
zasadami rządzącymi rzymskim systemem prawnym. W zakresie dogmatyki 
prawa nie może ona jednak stanowić literatury podstawowej, gdyż wielo-
krotnie A. M. Riggsby dopuścił się poważnych uproszczeń. Pominął pewne 
zagadnienia, usprawiedliwiając się tym, iż nie są one ważne z punktu wi-
dzenia toku jego rozważań. W rzeczywistości jednak sam tekst traci przez to 
przejrzystość. Lektury książki nie ułatwia ponadto bardzo duża liczba porów-
nań do amerykańskiego konstytucjonalizmu oraz tamtejszej praktyki prawnej. 
Warto zauważyć, iż bardzo często porównania te są nietrafne, ze względu na 
zupełnie inne tło społeczno-polityczne rzymskich i amerykańskich rozwiązań 
prawnych. Autor zawęża tym samym krąg potencjalnych odbiorców swej 
pracy.  

Dużym natomiast walorem książki A. M. Riggsby’ego jest utrzymanie jej 
w konwencji wykładu głoszonego dla studentów – autor używa w pracy bar-
dzo przystępnego języka. Dodatkowym plusem jest także logika wywodu 
omawianych zagadnień. W większości przypadków, każdy kolejny rozdział 
jest racjonalnym uzupełnieniem wcześniejszych rozważań. Pewna niekonsek-
wencja wypowiedzi autora wkradła się jedynie w rozdziały dotyczące dog-
matyki prawa rzymskiego (rozdziały 10.–17.). 

Pozytywnie ocenić należy także szeroki opis tła społecznego i praktyki 
prawnej, np. opis edukacji prawniczej w kontekście rzymskiego modelu edu-
kacji w ogóle. Z tego właśnie powodu praca amerykańskiego filologa stano-
wić może doskonałe uzupełnienie literatury dotyczącej rzymskiej praktyki 
prawnej. Pracę, choć nie bez zastrzeżeń, należy uznać za ciekawe i warte 
uwagi opracowanie rzymskiej praktyki prawnej.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Warto zwrócić jednak uwagę, iż w historii prawa angielskiego dostrzega się obligacyjny 

charakter obu gałęzi prawa, zob. J. H. Baker, An Introduction to English Legal History, 
Oxford 2007, s. 317. 


	11_Recenzje

