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R e c e n z j a

dagmara SkrzYwanek-JaworSka* 

Noctes iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki [red. Piotr niczyporuk, 
Anna Tarwacka], Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2015, ss. 319.

W 2014 r. Profesor Jan Zabłocki, wybitny specjalista w zakresie prawa rzymskiego 
oraz kanonicznego, założyciel i redaktor naczelny Zeszytów Prawniczych, wice-
przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, członek rad progra-
mowych i naukowych wielu czasopism oraz wieloletni kierownik Katedry Prawa 
Rzymskiego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 
obchodził swoje siedemdziesiąte urodziny. Jego uczniowie i wychowankowie 
postanowili uczcić tę okazję wydaniem Księgi Jubileuszowej. Wybór jej tytułu, 
Noctes iurisprudentiae, nie jest przypadkowy i nawiązuje do dzieła Noctes Atticae 
rzymskiego pisarza i erudyty z II w. naszej ery, Aulusa Gelliusa, któremu to dziełu 
Jan Zabłocki poświęcił istotną część swoich naukowych zainteresowań. Piękną 
okładkę książki zdobi zresztą osiemnastowieczna rycina, która przedstawia Aulusa 
Gelliusa przy pracy. Księga Jubileuszowa jest zbiorem artykułów nadesłanych 
przez znakomitych romanistów i zarazem przyjaciół Jubilata, zarówno z kraju 
jak i z zagranicy. Tematyka tekstów jest różnorodna i dotyczy rzymskiego pra-
wa prywatnego, publicznego oraz karnego, a ponadto historii, metodologii oraz 
nauczania prawa rzymskiego.

Redaktorami naukowymi tomu są wychowankowie Jana Zabłockiego, Anna 
Tarwacka oraz Piotr Niczyporuk. W szkicu Aulo Gellio e Jan Zabłocki – un duetto 
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oltre i secoli przedstawiają oni na kilku stronach życiorys oraz najważniejsze 
osiągnięcia naukowe i organizacyjne Jubilata, a także wymieniają nazwiska Jego 
przyjaciół i wychowanków zarówno z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie, jak i Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie przez wiele lat Jan 
Zabłocki był kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego. Dziś uczniowie ci są 
już w znacznej części samodzielnymi i uznanymi badaczami prawa rzymskiego. 
Dalej przedstawiony został w Księdze list gratulacyjny skierowany do Jubilata, 
a wystosowany przez Leonida Kofanova, Prezydenta Centro Studi di Diritto Ro-
mano w Moskwie. Wyrażone były w nim słowa uznania oraz serdeczne życzenia 
dla Jubilata, a list zakończony został zapewnieniem o trwałej przyjaźni i nadziei 
na dalszą, równie owocną i intensywną współpracę. Część poświęconą osobie 
i dokonaniom Jubilata rekapituluje szczegółowa i bogata bibliografia Jego prac 
naukowych i dydaktycznych. 

Spośród romanistów europejskich, którzy nadesłali swoje teksty do Noctes iu-
risprudentiae najbardziej liczną grupę stanowią autorzy włoscy z Uniwersytetów 
w Katanii, Neapolu, Padwie oraz Rzymie. Cosimo Cascione przedmiotem swojego 
artykułu (Stipulatio e contratti consensuali. Breve nota su un testo „enigmatico”, 
s. 51–56) uczynił analizę tekstu Paulusa zawartego w D. 45,1,35,2, a w odwołaniu 
do użytego przez jurystę terminu interrogatio podjął kwestię jego skojarzenia 
z kontraktem stipulatio oraz konsensualnymi kontraktami kupna-sprzedaży lub 
najmu. Z kolei Alessandro Corbino na podstawie źródeł prawnych oraz literac-
kich zajął się problematyką kwalifikacji czynności zawieranych dla pozoru (Atti 
dicis causa, s. 57–66), a Roberto Fiori (Fides i bona fides. Hierarchia społeczna 
i kategorie prawne, s. 67–83) poświęcił swoje rozważania naturze i funkcji ka-
tegorii fides i bona fides. Poza dogmatyką prawa rzymskiego znalazł się Luigi 
Garofalo, który w Il diritto e il sacro in Elémire Zolla (s. 85–111) interesująco 
przedstawił  związki między prawem a  sferą  sakralną na podstawie  rozdziału 
Uscite dal mondo z książki dwudziestowiecznego włoskiego historyka religii, 
eseisty i filozofa, Elémire Zolli. Szczególny ukłon w stronę Jana Zabłockiego 
złożył znakomity włoski uczony Luigi Labruna, który swój tekst La quasiadfini-
tas di Henryk Kupiszewski (s. 143–152) poświęcił w całości metodologii badań 
prowadzonych przez naukowego mentora Jubilata, Henryka Kupiszewskiego. 
Trzy włoskie  autorki  powróciły  z  kolei  do  rozważań dogmatycznoprawnych. 
Paola Lambrini (Corpus e animus da Lucrezio a Labeone, s. 153–161) w ciekawy 
sposób przedstawiła rozumienie terminów corpus i animus przy uwzględnieniu 
nie tylko aspektów prawnych, ale także filozoficznych i literackich. Carla Masi 
Doria (Ex subscriptione praesidis provinciae. Ancora in tema di Hermeneumata 
bilingui, s. 177–182) skonfrontowała prawniczą egzegezę fragmentu z Herme-
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neumata Pseudodositheana z jego filologicznym ujęciem w nowym tłumaczeniu, 
a Francesca Reduzzi Merola (La stipulatio servile tra ius civile e ius honora-
rium, s. 201–205) przedstawiła problematykę stypulacji dokonywanych przez 
niewolnika.

Fakt, że kontakty naukowe Jubilata sięgają o wiele dalej aniżeli obszar Włoch, 
potwierdzają prace nadesłane do Księgi Jubileuszowej przez autorów z Chin, 
Czech, Serbii oraz Niemiec. Xu Guodong (La pena di morte e sua limitazione 
nel diritto romano, s. 113–124) podjął w swoim artykule problematykę ewolu-
cji kary śmierci w starożytnym Rzymie, począwszy od Ustawy XII Tablic do 
wykształcenia się cognitio extra ordinem oraz zasady jej ograniczania. Z kolei 
Michal Skřejpek (Punti interrogativi sui quasi delitti, s. 229–238) podjął meryto-
ryczną dyskusję w wybranych, spornych kwestiach z zakresu zobowiązań quasi 
ex delicto, a Antun Malenica (Res sanctae nel periodo Romano pre-cristiano, 
s. 163–176) w przekrojowy sposób przedstawił korzenie prawnej kategorii res 
divini iuris, w  tym przede wszystkim  res sanctae. Wreszcie Andreas Wacke 
(Zum Brückenzoll beim Transportvertrag und zur Litotes „non  ignorare” in 
D. 19,2,60,8. Mit Ǜberlegungen zu gemischten Verträgen und zum Berufsstand 
der muliones, s. 285–304), który w niezwykle obrazowy i wzbogacony współcze-
snymi wątkami sposób przeprowadził studium przypadku na przykładzie tekstu 
Labeona (D. 19,2,60,8) w przedmiocie opłat transportowych. 

Zarówno geograficznie, jak i mentalnie najbliżsi Jubilatowi pozostają z całą 
pewnością romaniści polscy, którzy licznie odpowiedzieli na zaproszenie do pu-
blikacji w Księdze Jubileuszowej. Rzymskiego prawa karnego dotyczą artykuły 
Krzysztofa Amielańczyka (Na temat kontratypu obrony koniecznej w Cic. Pro 
Milone raz jeszcze, s. 21–34) oraz Marka Sobczyka (Crimen ambitus w „Mowie 
w obronie Mureny” Cycerona, s. 239–252), a tekst Jarosława Rominkiewicza 
omawia Tortury w prawie ateńskim (s. 207–218). Rzymskiemu prawu podatko-
wemu w kontekście portorium swój artykuł poświęciła Anna Pikulska-Radomska 
(Podmiotowe zwolnienia celne w Rzymie epoki imperialnej, s. 191–200), prawu 
bankowemu – Piotr Niczyporuk  (Chirographum in operazioni di banchiere, 
s.  183–190),  a  prawu procesowemu – Bronisław Sitek  (Dowód ze świadków 
w świetle Ustawy XII Tablic, s. 219–228). Najwięcej tekstów dotyczy rzymskiego 
prawa prywatnego. Prawu osobowemu swój artykuł poświęcił Marek Kuryłowicz 
(Dziecko niedojrzałe. Przyczynek do polskiego przekładu Digestów justyniańskich 
(s. 135–142),  rzeczowemu – Zuzanna Benincasa  (Nabycie przez użytkownika 
własności dzikich zwierząt upolowanych na gruncie oddanym w ususfructus. Nec 
aprum aut cervum quem ceperit proprium domini capit, sed fructus aut iure aut 
gentium suos facit, s. 35–50) oraz spadkowemu – Renata Świrgoń-Skok (Testa-
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ment jako przykład zapewnienia kontynuacji rodziny rzymskiej w świetle Noctes 
Atticae Aulusa Gelliusa, s. 265–274) i Anna Tarwacka (Testament zwierciadłem 
obyczajów? Pliniusz Młodszy o ostatniej woli Domitiusa Tullusa, s. 275–284). 
Na szczególną uwagę zasługują artykuły dwóch nestorów polskiej romanistyki. 
Janusz Sondel  umieścił w Księdze  świetny  tekst  o  historii  nauczania  prawa 
rzymskiego w Polsce oraz o roli ius Romanum w kształtowaniu polskiej kultury 
prawnej (Prawo rzymskie jako instrument polityki wewnętrznej i zagranicznej 
Kazimierza Wielkiego, s. 253–264). Z kolei Witold Wołodkiewicz przekonuje 
o poważnej  roli  i  konieczności  nauczania przedmiotów historycznoprawnych 
w toku studiów prawniczych (Studia prawnicze – nauka przepisów czy nauka 
prawa, s. 305–314). Niezwykle obrazowo i ciekawie o nauczaniu prawa rzym-
skiego, tym razem pod okupacją niemiecką, napisał Maciej Jońca (Pod osłoną 
nocy i mgły. Nauczanie prawa rzymskiego na ziemiach polskich pod okupacją 
hitlerowską, s. 125–134). Zbiór tekstów jubileuszowych zamyka krótkie słowo 
Leszka Kazany, À la première page de mes souvenirs (s. 315–316), które jest 
relacją ze spotkań z Profesorem Zabłockim. 

Zawarty w Księdze Jubileuszowej Jana Zabłockiego zbiór znakomitych pod 
względem merytorycznym, a zarazem interesujących  i  inspirujących w wielu 
przypadkach naukową dyskusję różnotematycznych tekstów z zakresu szeroko 
rozumianego prawa rzymskiego, zasługuje na uwagę jeszcze z jednego powo-
du. Redaktorzy nie zachowali jednolitości publikowanych w Księdze prac pod 
względem języków. Zaprezentowanie w niej  tekstów polskich, włoskich oraz 
niemieckiego podkreśla nie tylko międzynarodowy charakter samej uroczystości, 
ale przede wszystkim różnorodność narodowościową romanistycznej społeczno-
ści, której przedstawiciele bez trudu będą mogli zapoznać się z oddanym im do 
dyspozycji wydawnictwem, do czego zresztą należy gorąco zachęcić. 

Ad multos annos, Szanowny Panie Profesorze!


