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Na przełomie września i października (28.09. – 2.10.) 2010 r. w Barce-

lonie obradowała 64. sesja Société Internationale Fernand de Visscher pour 
l’Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA) poświęcona tym razem aspek-
tom prawnym, społecznym i ekonomicznym przepływu informacji w antyku 
(Communication et publicité dans l’Antiquité: profiles juridiques, sociaux, 
économiques). Jak zwykle kongres zgromadził historyków praw antycznych, 
w szczególności romanistów, z całego świata, jak zwykle materiały będą 
opublikowane w «Revue Historique des Droits Antiques» (RIDA). Na spe-
cjalnym posiedzeniu Société została zaprezentowana księga jubileuszowa de-
dykowana Philipowi Thomasowi – profesorowi prawa rzymskiego Uniwersy-
tetu w Pretorii, w związku z osiągnięciem przez Jubilata wieku emerytalnego.  

Philip J. Thomas to z pewnością jedna z największych osobowości w po-
łudniowoafrykańskiej romanistyce i naukach historycznoprawnych. Jak piszą 
jego koledzy i współpracownicy (s. XVII), tak wrósł w południowoafrykański 
świat romanistów i historyków prawa, że zapomnieli oni wręcz o jego nider-
landzkim pochodzeniu. A urodził się i wychował w Rotterdamie, ukończył 
prestiżowe, istniejące od 1328 r. Gimnasium Erasmianum, prawo zaś stu-
diował na rotterdamskim Uniwersytecie Erazma. Po uzyskaniu dyplomu pod-
jął decyzję o kontynuowaniu studiów pod kierunkiem południowoafrykań-
skiego romanisty Paula van Warmelo – podówczas profesora prawa rzym-
skiego i dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Pretorii. Doktorat poświę-
cony historycznemu rozwojowi spadkowej pozycji dzieci pozamałżeńskich   
w Niderlandach i Południowej Afryce obronił w 1978 r., zaś w  1984 r. został 
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profesorem w Departamencie Historii Prawa, Prawa Porównawczego i Filo-
zofii Prawa Uniwersytetu w Pretorii. W latach 1995–2000 był dyrektorem te-
go departamentu, kilkakrotnie pełnił funkcję prezydenta Southern African 
Society of Legal Historians, uczestniczył w komitecie redakcyjnym „Funda-
mina”, południowoafrykańskiego czasopisma prawniczego. Utrzymywał i na-
dal utrzymuje szerokie kontakty międzynarodowe, regularnie uczestniczy       
w kongresach historyków prawa, w tym we wspomnianych już sesjach 
SIHDA, wykładał prawo rzymskie i porównawcze w wielu ośrodkach, jak 
choćby Liège, Nowym Orleanie, Pradze, Budapeszcie, Salerno, Neapolu. Jest 
też jednym z założycieli powstałej w 2009 r. Akademie für Europäisches 
Privatrecht w Salzburgu. Lista publikacji P. Thomasa obejmuje prace z zakre-
su prawa rzymskiego, Roman-Dutch Law, prawa europejskiego i międzynaro-
dowego. Publikował także w Polsce (The eternal value(s) of Roman Law, [w:] 
J. Sondel, J. Reszczyński, P. Sciślicki (red.), Roman Law as Formative of 
Modern Legal Systems, Kraków 2003, s. 173–185). 

Ta różnorodność zainteresowań badawczych Jubilata znalazła odzwier-
ciedlenie w poświęconej Mu księdze. Zamieszczono w niej prace dotyczące 
zagadnień z zakresu praw antycznych, w szczególności prawa rzymskiego, 
prawa rzymsko-holenderskiego i historii prawa autorstwa 48 autorów z wielu 
krajów.  

Tom otwiera praca S. Allana, który zajął się prawem przechodu (eisodos 
kai exodos) w grecko-rzymskim Egipcie w świetle papirusów (About the 
Right of Passage in Ancient Egypt, s. 1–4), jednego z zagadnień historii admi-
nistracji okresu wczesnego cesarstwa dotyczy zaś artykuł M. Skřejpeka (The 
Development of the Palatine Office a Memoria, s. 413–422). Wśród tekstów 
bezpośrednio odnoszących się do praw antycznych i antycznej myśli znalazły 
się także opracowania T. Nótari, który poświęcił uwagę sakralno-prawnym 
aspektom confarreatio (Bemerkungen zu den sakralrechtlichen Elementen der 
confarreatio, s. 244–256), V. Halbwachs, która zajęła się zakazem darowizn 
między małżonkami (Non enim donat, qui necessaries oneribus succurrit,      
s. 130–141), E. Poola analizującego problematykę iusta causa possessionis 
(„Die iusta causa, die der Besitzer nennen und dartun muss”: Erwerbsgrund 
(emptio) oder Besitztitel (pro emptore)?, s. 314–334), a także M. Rainera, któ-
ry poruszył kwestię stosunków między sąsiadami (Julian und die cautio 
damni infecti, s. 359–365). Rzymskie instrumenty służące komunikacji, po-
cząwszy od sieci dróg, przez pocztę państwową, do cesarskich reskryptów       
i kodyfikacji prawa przedstawiła R. van den Bergh (A Shared Law, s. 443–
458). Zagadnienia procesowe w dziele Aulusa Gellusa zajęły A. Ruelle (Aulu-
Gelle sur les bancs des juges et la sponsio ni vir melior esset de Caton: 
enquête sur un silence, s. 366–376). Kwestie metodologiczne natomiast stały 
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się przedmiotem analizy H. Ankuma (The Functions of Expressions with 
„utilitatis causa” in the Works of the Classical Roman Lawyers, s. 5–22), któ-
ry prześledził sposób rozumowania rzymskich jurystów dokonujących inter-
pretacji prawa z uwzględnieniem zasady słuszności. Joachim Hengstl także 
poświęcił uwagę jurysprudencji, analizując związki nauki prawa z praktyką   
w różnych kręgach kulturowych antyku (Gab es Rechtwissenschaft in der 
ausserrömischen Antike?, s. 163–183), zaś J. W. Tellegen i O. Tellegen-Cou-
perius zajęli się niektórymi prawnymi aspektami mowy Cycerona De oratore 
(Crassus’ Plea for legal Knowledge in Cicero’s de oratore, s. 435–442). 
Ochroną słabszych w historii prawa, w szczególności w prawie rzymskim, za-
interesował się L. Winkel (Forms of Imposed Protection in Legal History, 
Especially in Roman Law, s. 578–587), do zbliżonej sfery działań władzy 
odwołała się E. Stanković, formułując uwagi dotyczące ustawodawstwa 
Dioklecjana (Protection of the Poor During Diocletian’s Reign, s. 423–427). 
David Pugsley, kontynuując swoje wcześniejsze badania, analizuje okolicz-
ności powstania i praktycznego wykorzystania Digestów justyniańskich (More 
Simple Questions about Justinian’s Digest, s. 335–345), K. Pitsakis natomiast 
przyjrzał się niektórym aspektom przeobrażeń, jakich doznawało prawo w ce-
sarstwie bizantyjskim (D.1.3.32 (Salvius Julien). Transformations byzantines 
d’un précepte de droit romain, s. 288–298). Kolejny autor zajął się niesłusz-
nym wzbogaceniem w świetle wykładu Digestów bizantyjskiego jurysty Ste-
phanusa, który, wprowadzając nowe terminy techniczne do systematycznego 
wykładu wszystkich znanych wcześniej kondykcji, posługuje się argumentem 
z aequitas jako rozstrzygającym (H. de Jong, The Development of Enrichment 
Liability : Byzantine Law in the Teachings of the Digest of Stephanus, s. 29–
39). Niektórych wątków dzieła Vincenta de Beauvais, trzynastowiecznego 
autora dzieła Speculum Maius, najbardziej poczytnej średniowiecznej ency-
klopedii, dotyczy opracowanie E. Schrange (Women do not sit as Judges, or 
do they? The Office of Judge, in Vincensius Bellovacensis’ Speculum, s. 377–
389). Kolejny artykuł, autorstwa Y. Benferhat (What if...? La possibilité de 
l’anneau, s. 23–28), dotyczy epikurejskiej krytyki związku prawa z religią       
i współczesnych odniesień do tego problemu w różnych dziedzinach prawa,    
w tym w prawie karnym. I choć autorka zaczyna od kina i magii (tytułowy 
pierścień to magiczny przedmiot umożliwiający stanie się niewidzialnym,       
a przez to ujawniający ciemną stronę natury człowieka; motyw obecny w li-
teraturze począwszy od Platona), to jej rozważania wcale nie są bajkowe. 

O relacji prawa i jego historii, w szczególności miejscu prawa rzym-
skiego we współczesnym świecie, napisał P. du Plessis (Legal History and 
Method(s), s. 64–72), zaś argumentację przemawiającą za potrzebą studiowa-
nia prawa rzymskiego przedstawił D. Tamm (Why Roman Law? Danish 
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Arguments for the Study of Roman Law, s. 428–434). Jean-François Gerkens 
(Legal Certainty v Legal Precision. Some Thoughts on Comparative Law, 
s.121–129) zaś zajął się bardzo ważnym, jeśli nie jednym z najważniejszych, 
problemów w prawie, to jest precyzją terminologii prawniczej. Kwestia ta 
pojawia się w całej historii prawa, po to, by we współczesnym świecie,         
w szczególności w zjednoczonej Europie, stać się jednym z kluczowych za-
gadnień. Czy zatem angielski, przynajmniej w dziedzinie prawa prywatnego, 
jest najlepszym wyborem? Rozważania prawnoporównawcze zostały zawarte 
również w pracy G. Hamzy (Comparative Law and Antiquity Within the 
Framework of Legal Humanism and Natural Law, s. 142–152) oraz tekście   
A. Földi dotyczącym różnych postaci zadatku, począwszy od antycznych 
praw greckich i hellenistycznych, przez prawo rzymskie, do współczesnych 
regulacji prawa węgierskiego (Variationen auf ein Thema: arra-Typen einst 
und heute, s. 99–120). Lulu Howthorne natomiast poddała historycznoporów-
nawczej analizie kwestię odpowiedzialności najemcy (The Nature of the Claim 
for Holding Over: an Historical Analysis, s. 153–163), C. van der Merwe zaś 
prześledziła niektóre aspekty ewolucji współwłasności (The doctrinal Clog on 
the Historical Development of Condominium by the Maxim superficies solo 
cedit, s. 549–471), a P. Pichonnaz przyjrzał się skutkom zwłoki dłużnika          
i zmieniającej się funkcji interpellatio (The Evolving Function of Interpellatio 
in Case of Default, s. 274–287). Bardzo aktualnym i dyskutowanym w litera-
turze zagadnieniem impossibilium zajął się A. M. Rabello (The „Impossible 
Contract”: from Roman Law to the Unidroit Principles of International 
Commercial Contracts and the Principles of European Contract Law, s. 346–
358), A. Wacke zaś poruszył niektóre zagadnienia dotyczące societas quaestus 
w prawie nowożytnym („Erfenis is geen winste” – nämlich bei Errungen-
schaftsgemeinschaften, s. 551–563). 

Spora grupa tekstów, co zrozumiałe, dotyczy prawa Republiki Południo-
wej Afryki, w szczególności szeroko rozumianych zagadnień teoretyczno-
prawnych. Prawo to określane jest jako system mieszany, z jednej bowiem 
strony widoczne są jego rzymsko-holenderskie korzenie, z drugiej jednak do-
strzegalne są i wpływy common law (H. Dondorp, Decreeing Specific Per-
formance: a (Roman-)Dutch Legacy, s. 40–51). Interesującym pendant do 
tego tekstu są opracowania D. van Zyla (Ciceronian Virtues and Values in 
Contextual Perspective, s. 526–538), G. van Niekerk o systemach prawa 
obowiązujących na terytorium Afryki Południowej w ostatnich latach XIX 
stulecia (The Superior Courts and Legal Pluralism in the Last Decade of the 
Nineteenth Century, s. 472–486) oraz M. Martineka i J. Sonnekusa dotyczące 
wpływu myśli i dzieła F. von Savigny na kształt prawa Południowej Afryki 
(Friedrich Karl von Savigny (1779–1861) – die lewe en werk van ‘n beduidende 
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duitse juris en sy belang ook vir die suid-afrikaanse reg, s. 211–234). Obok 
nich należy wymienić artykuł J. van Niekerka, który zaprezentował różne 
aspekty wymiaru sprawiedliwości na Przylądku Dobrej Nadziei na przełomie 
XVIII i XIX w. (George Rex of Knysna: a Civil Lawyer from England and 
First Marshal of the Vice-Admiralty Court of the Cape of Good Hope, 1797–
1802, s. 486–513), a także tekst C. van Wyka (Kwarantyn in die Negentiende-
Eeuse Kaap:’n reisjoernaal as spieelbeeld vandie reg, s. 514–525). Condictio 
quasi indebiti i jej zastosowanie w prawie południowoafrykańskim stała się 
przedmiotem zainteresowania J. du Plessis (The condictio quasi indebiti,       
s. 52–63). Trudną reformą dzierżawy gruntów komunalnych w Południowej 
Afryce zajęli się natomiast W. du Plessis i J. Pienaar (The More Things 
Change, the More They Stay the Same: the Story of Communal Land Tenure 
in South Africa, s. 73–89), a J. Otto poświęciła swoje opracowanie historii 
kredytu konsumenckiego w Południowej Afryce (The History of Consumer 
Credit Legislation in South Africa, s. 257–273).  

Kilka tekstów dotyczy prawa holenderskiego. Znaczeniem powstałego    
w 1631 r. dzieła Grocjusza Wstęp do prawa holenderskiego w kształceniu 
prawników w XVII i XVIII w. zajął się R. Feenstra (De “Inleindinge” van 
Hugo De Groot in het juridisch onderwijjs van de zeventiende en achttiende 
eeuw, s. 90–98), Paul Neve zaś poświęcił swoje opracowanie jednemu ze zna-
komitszych obywateli siedemnastowiecznego Rotterdamu – Pieterowi Ra-
busowi (Pieter Rabus, notarius te Rotterdam van 1684 tot 1701, s. 235–243). 
Dodatkowo stosowaniem prawa na osiemnastowiecznym Cejlonie zajęli się 
B. Sirks i J. Hallebek (Uit het archief van de Raat van Justitie te Colombo: 
Rechtsbedeling in Ceylon in de 18e eeuw, s. 390–412). Jednego z autorów ni-
derlandzkich projektów kodeksu cywilnego dotyczy opracowanie T. Wallingi 
(Johannes van der Linden and his Draft Code for Holland, s. 563–577),         
a tekst E. von Bóné – władzy ojca rodziny nad żoną i dziećmi w holenderskim 
kodeksie cywilnym z 1838 r. (De receptiegeschiedenis van de patria potestas 
en de martiale macht in het nederlands burgerlijk wetboek van 1838, s. 539–
550). Aktualnie obowiązującym regulacjom prawa holenderskiego dotyczą-
cym dziedziczenia małżonków zajął się B. Pleysier (Het effect van de „wettel-
ijke verdeling” van de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot op een 
echtgenoot in het sinus i January 2003 geldende nederlandse erfrecht (artikel 
4:13 BW), s. 299–313).  

Ta ciekawa, bardzo starannie wydana książka – bogaty zbiór artykułów, 
odzwierciedlający różnorodność zainteresowań Jubilata – niewątpliwie warta 
jest uwagi szerokiego kręgu czytelników o różnorodnych zainteresowaniach. 
Philips Thomas otrzymał piękny dar. 
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