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Franciszek Longchamps de Bérier

„Rzymskie prawo zobowiązań”.  
Pisma zebrane jak podręcznik

Wydawnictwo Uniwersytetu 
w Oksfordzie przesłało mi książ-
kę zatytułowaną „Rzymskie pra-
wo zobowiązań”1. Jako jej autor 
figuruje Peter Birks, Regius Pro-
fessor of Civil Law – profesor pra-
wa rzymskiego i tradycji pra-
wa kontynentalnej Europy tejże 
uczelni, należący do All Souls 
College. Przedwcześnie zmarł na 
raka w lipcu 2004 roku w wie-
ku 62 lat2. Chciałoby się zatem 
napisać, że otrzymałem nową 
książkę P. Birksa, ale dziwnie to 
brzmi, skoro minęło 10 lat od 
jego śmierci. Jednak publika-
cja zawiera materiały dotąd nie 
ogłoszone drukiem. Przygoto-
wał je Eric Descheemaeker, któ-
ry dawno już temu mówił mi 
w Krakowie, że szykuje publi-
kację dzieł zebranych swego mi-
strza. Redakcja pierwszej książki 
z cyklu zabrała sporo czasu. Wy-
magała mozolnego wysiłku i be-
nedyktyńskiej pracy. Tom zawiera 
opracowane przez redaktora no-

 1 P. Birks, The Roman Law of Obliga-

tions, ed. E. Descheemaeker, Oxford 

2014, 303 strony.

 2 P. Stein, Peter Birks (1941–2004), 

„IURA. Rivista internazionale di di-

ritto romano e antico” 2004–2005, 

nr 55, s. 351–353.

tatki do wykładów wygłoszonych 
w 1982 roku na Uniwersytecie 
Edynburskim, gdzie P. Birks był 
wtedy profesorem civil law. Te-
raz E. Descheemaeker wykłada 
na tejże uczelni europejskie pra-
wo prywatne. Można by rzec, iż 
książka powstała wspólnym wy-
siłkiem dwóch ośrodków nauko-
wych, z Anglii i Szkocji, z który-
mi autor był najsilniej związany 
zawodowo.

Publikacja powinna cieszyć, 
lecz radość przychodzi z waha-
niem, jakie zawsze wynika z za-
skoczenia „nowymi” książkami 
nieżyjących autorów. Jest prze-
cież coś niepokojącego w tym, 
że ludzie dawno odeszli, a teks-
ty nieogłaszane dotąd drukiem 
ukazują się w sposób, który każe 
uważać je za wydarzenia na dużą 
skalę – i ze względu na ważne na-
zwisko na okładce, i z uwagi na 
zasadniczy temat opracowania. 
O swoich obawach piszę świado-
mie jako współredaktor drugiego 
wydania pracy, które ukazało się 
20 lat po śmierci autora i w 25 lat 
od pierwszej edycji3. Wszelako co 

 3 H. Kupiszewski, Prawo rzymskie 

a współczesność, wyd. 2, red. T. Gia-

ro, F. Longchamps de Bérier, Kraków 

2013.
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innego odświeżyć wydrukowaną niegdyś fundamen-
talną pracę, przełożyć przypisy z końca rozdziału na 
dół strony, przetłumaczyć obcojęzyczne cytaty i do-
pracować tekst, by wersja była łatwiej dostępna dla 
dzisiejszego czytelnika, zwłaszcza młodego, a co in-

nego opublikować w prestiżowym wydawnictwie – 
jako jedną książkę – pisma odnalezione wiele lat po 
śmierci w prywatnym archiwum zmarłego. I wysiłek 
nieporównanie większy, i odpowiedzialność ogrom-
na. A przy tym dużo bardziej niż w przypadku reedy-
cji zagadkowe jest, co przez publikację redaktor chce 
z autora przekazać współczesnym odbiorcom. Wszak 
przez podobne pośmiertne wydanie mówią obaj, bar-
dziej na życzenie redaktora niż autora.

Gdy otwieram przysłaną z Oksfordu książkę, na-
suwają mi się dwa podstawowe pytania. Jaki ma ona 
charakter: jest monografią, zbiorem artykułów, pod-
ręcznikiem, a może jedynie luźnymi notatkami, sta-
nowiącymi materiał roboczy do dalszych prac nad 
dorobkiem autora zmarłego w pełni sił twórczych? 
Drugie pytanie dotyczy przesłania. Co nowego ma 
szansę wnieść książka ogłaszana pierwszy raz wie-
le lat po śmierci autora, a do tego jeszcze powstała 
z materiałów na długo przed nią napisanych? Prace 
prawnicze szybko się dezaktualizują, czego nie wolno 
bagatelizować również w przypadku dzieł na temat 
prawa rzymskiego. O ile zawarta w nich wiedza nie 
rozszerza się tak szybko jak np. w onkologii, o tyle jej 
ujęcie – już to w wymiarze naukowym, już to dydak-
tycznym – potrafi się istotnie zmieniać nawet w jed-
nym pokoleniu uczonych i wykładowców.

Po dwa pięćdziesięciominutowe wykłady w ty-
godniu przez trzymiesięczny semestr dały studen-
tom w Edynburgu 24 spotkania z profesorem prawa 
rzymskiego. Prowadził „refleksję o instytucjonalnej 
strukturze prawa, nazywanej tak za Instytucjami 

Gaiusa oraz Justyniana”4. Wykłady miały szczegól-
ne znaczenie dla studentów uniwersytetu w Szkocji, 
która z prawa rzymskiego wiele przejęła. Pozostaje 
pod silnym wpływem common law, a ukształtowa-
ła się jako tzw. jurysdykcja mieszana. Zatem rzym-

skie instytucje objaśniano w Edynburgu nie tylko 
dla ćwiczenia intelektu początkujących prawników 
i wprowadzenia ich w sposób myślenia charaktery-
styczny dla prawa kontynentalnego, jak w innych 
krajach wysp brytyjskich. Nadto dla P. Birksa wykła-
dy z rzymskiego prawa prywatnego były okazją po-
kazania, jak przeszłość i teraźniejszość nieustannie 
się przenikają, a proste i podstawowe szczegóły pozo-
stają w ścisłym związku z całym jurysprudencyjnym 
rozumieniem prawa w ogóle; toteż przedstawienie 
prawa rzymskiego dawało szansę raczej na solidny 
trening nowoczesnego umysłu prawniczego niż było 
przeznaczone dla studentów zainteresowanych kla-
syczną starożytnością5.

Dlaczego publikować materiały, których autor sam 
nie ogłosił drukiem? Podstawą publikacji stały się no-
tatki do wykładów, zdeponowane swego czasu przez 
P. Birksa w bibliotece. Czy rzeczywiście powierzenie 
ich uczelni oznaczało, iż miał nadzieję, że ktoś je kie-
dyś przeczyta6? A może zwyczajnie nie było go stać 
na wyrzucenie pism, z którymi był zżyty lub koszto-
wały go wiele pracy, lub miał sentyment do okolicz-
ności, w których z nich korzystał. Niewykluczone, 
że iskierka nadziei na odnalezienie notatek w bliżej 
nieokreślonej przyszłości tliła się przy oddawaniu ich 
uczelnianej książnicy. Czy jednak sam autor o nich 

 4 E. Descheemaeker, Introduction (w:) P. Birks, The Roman 

Law…, dz. cyt., s. xxiii.

 5 Tamże, s. xxii.

 6 Tamże, s. xxiv.

Radość miesza się z wahaniem, jakie 
zawsze wynika z zaskoczenia „nowymi” 
książkami nieżyjących autorów.
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przypadkiem nie zapomniał? Równie dobrze mógł po 
prostu nie chcieć do nich wracać… Napisane niegdyś 
własne uwagi lub dzieła wcale nie muszą nas po la-
tach zachwycać; niektóre byśmy poprawili, o innych 
najchętniej nie wspominali.

Redaktor stanął wobec wielu dylematów, jakie są 
udziałem każdego, kto chce cudze prace przekazać 
w formie dostępnej i zrozumiałej. Łatwiej zostawić 
je nieoszlifowane jako świadectwo chwili i miejsca, 

ale wtedy krąg odbiorców okazuje się maleńki. Jeśli 
myśli i ich ujęcie postanawia się ogłosić z wewnętrz-
nym przekonaniem, że wielu z nich skorzysta, wier-
ny uczeń będzie potrafił opracować tekst w duchu 
mistrza. I nie potrzeba zaznaczać, co zostało przero-
bione, a co pozostało nietknięte. Tak właśnie mamy 
w „Rzymskim prawie zobowiązań”. Znane są w tym 
zakresie wymowne przykłady z dzieł starożytnych: 
wypisy z tekstów Paulusa, czyli Sententiarum recep-
tarum libri quinque qui vulgo Iulio Paulo adhuc tri-
buuntur uznano za osobną jego pracę, cytowaną po-
wszechnie pod krótszym tytułem Pauli Sententiae. 
A skoro była mowa o justyniańskich Institutiones, 
ich grecka parafraza przypisywana Teofilowi – In-
stitutionum graeca paraphrasis Theophilo antecessori 
vulgo tributa –wygląda zupełnie jak skrypt z wykła-
du, w którym nie pominięto ani przykładów przery-
wających tok dogmatycznych wyjaśnień, ani nie wy-
czyszczono do końca stylu języka mówionego, jakim 
wykładowca zwracał się do słuchaczy7. Każdy z nas 
ma w dydaktyce swe ulubione przykłady, których 
przedmiotem może być np. osiołek; u P. Birksa jest 
nim krowa imieniem Stokrotka.

 7 Por. G. Falcone, La formazione del testo della parafrasi di 

Teofilo, „Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis” 2000, vol. 68, 

nr 4, s. 417–431.

Prócz przygotowania tekstu E. Descheemaeker 
opatrzył książkę na początku wykazem źródeł praw-
niczych i nieprawniczych, a na końcu indeksem rze-
czowym. Przed nim dodał przeszło 20 stron wypisów 
z Institutiones Gaiusa oraz justyniańskich w tłuma-
czeniu P. Birksa oraz 130 pytań kontrolnych w ze-
stawach do każdego z rozdziałów, a więc pierwot-
nie do każdego z tematów wykładowych. Wskazał 
jeszcze referencje bibliograficzne dalszych publika-

cji autora, które dotyczą poszczególnych dziedzin 
prawa obligacyjnego. W kolejnych tomach „Pism ze-
branych Petera Birksa”, obejmujących dalsze gałęzie 
rzymskiego prawa prywatnego, należy spodziewać 
się podobnych uzupełnień z korzyścią dla czytelni-
ka. Trzon książki o prawie zobowiązań stanowią 263 
strony, na których udało się przedstawić piórem P. Bir-
ksa typowe zagadnienia rzymskiego prawa zobowią-
zań w wyraźnym podziale na dwie części: przeszło 
100 stron o kontraktach i prawie 100 na temat de-
liktów. Pewna dysproporcja widoczna jest tylko co 
do pozostałych zobowiązań, klasyfikowanych przez 
kompilatorów justyniańskich jako pochodzące z sy-
tuacji podobnych do kontraktów i podobnych do de-
liktów; te zostały potraktowane ogólnie na niespełna 
20 stronicach. Nie ma tam osobnego podrozdziału 
o bezpodstawnym wzbogaceniu, a przecież P. Birks 
znany jest najlepiej z książek i artykułów tego doty-
czących. Wniósł ogromny wkład do budowania teorii 
unjust enrichment w prawie anglosaskim, ale – jak wi-
dać – nie zajmował tym przesadnie swoich studentów 
(s. 258–259). Czyżby rozważań o bezpodstawnym 
wzbogaceniu nie łączył zbytnio z prawem rzymskim? 
Powróćmy jednakże do książki – całość robi wrażenie 
kompletnego wykładu rzymskiego prawa obligacyj-
nego, co zaznacza tytuł brzmiący poważnie i zasad-
niczo. Ponad nim na stronie tytułowej zamieszczono 

Co nowego ma szansę wnieść książka ogłaszana 
pierwszy raz wiele lat po śmierci autora, 
a do tego jeszcze na długo przed nią napisana? 
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informację: „Pisma zebrane Petera Birksa”. Kto z nich 
będzie korzystał?

Uzasadniona była nadzieja czytelnika, że wygło-
szone w stolicy Szkocji wykłady, opublikowane na-
stępnie przez wydawnictwo najstarszego uniwersy-

tetu na Wyspach Brytyjskich, będą pełne nawiązań 
do prawa szkockiego lub angielskiego. Niestety poja-
wia się właściwie jedno merytoryczne odniesienie do 
„Instytucji prawa Szkocji” – fundamentalnego dzieła 
w tej materii, którego autorem jest słynny James 
Dalrymple, wicehrabia Stair (s. 20 i następne). Zna-
lazłem tylko jedno istotne powołanie angielskiego 
orzeczenia: Scott v. Shepherd z 1773 roku (s. 200). 
Można było liczyć, że wśród notatek nauczyciela 
akademickiego znajdą się smakowite, krótkie wtrą-
cenia. Podobnie przemycane myśli znamy z wykła-
dów własnych i wysłuchanych, gdzie uwagi czynione 
bywały tytułem wstępu, rodziły się w toku rozwi-
niętego nagle wywodu, gdy profesor spojrzał na 
zasłuchaną salę lub gdy przyszło mu odpowiedzieć 
na ciekawe pytanie. Takowe refleksje dają się odna-
leźć w „Rzymskim prawie zobowiązań”, choć – pi-
sząc szczerze – moje zainteresowanie jedynie wzbu-
dziły dwie (s. 159–160 i drugi akapit s. 220). Co 
więc głównie charakteryzuje edynburskie wykłady? 
„Birks był w szczególności zainteresowany w klasy-
fikacjach i systematyzacjach prawa”8. Widać to do-
skonale, gdy nie bez przyjemności poświęca wiele 
uwagi, jak Witold Wołodkiewicz9, samej koncepcji 
i podziałom zobowiązań (s. 1–36). Szkoda, że tak 
mało pozostało na temat innych niż kontrakty i de-
likty (s. 248–263), ale pod koniec semestru musiało 
nie starczać czasu na dłuższą refleksję. Upodobanie 

 8 P. Stein, Peter Birks…, dz. cyt., s. 353. Por. P. Birks (ed.), The 

Classification of Obligations, Oxford 1997.

 9 W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, 

wyd. 4, Warszawa 2005, s. 198–215, nb. 262–283.

do systematyki widać w książce wszędzie – nie tylko 
na początku prawa obligacyjnego. Świadczy o tym 
na przykład pytanie, czemu rapina to nie typ kra-
dzieży, lecz osobny delikt prawa cywilnego (s. 189). 
Zapis testamentowy sinendi modo współistniał z le-

gatem damnacyjnym, choć ostatecznie do niego 
sprowadzała się jego konstrukcja. Co innego więc 
rozważania teoretyczne, za którymi rzymscy praw-
nicy nie przepadali, co innego praktyka. Różnice za-
zwyczaj właśnie z niej wynikały. Decydowało o nich 
przyznawanie środków ochrony procesowej przez 
urzędnika, a nie rozważania dogmatyczne czy sy-
stemowe z zakresu prawotwórstwa. Pretor w danej 
chwili szukał przydatnego rozwiązania10, zrozumia-
łego dla zainteresowanych.

Ciekawe, że P. Birks zaczynał wykład o kontraktach 
od tzw. kontraktów literalnych, czyli tych, w których 
węzeł obligacyjny powstaje przez pismo. To mało 
rzymskie i źródłowe, ale charakterystyczne dla gre-
ckiej mentalności i bliskie współczesnemu myśleniu 
o prawie. Rzymianie cenili i szanowali słowo, wie-
rzyli mu, trzymali się go i bynajmniej nie uważali za 
ulotne. Toteż ius civile zakładało przede wszystkim 
ustność. Peter Birks kontrakty werbalne omawiał za-
raz po literalnych, szczególną wagę przywiązując do 
roli stypulacji w całym prawie rzymskim. Kolejne zo-
bowiązania: pozostałe rodzaje kontraktów oraz delik-
ty, przedstawiał w oparciu o ich formuły procesowe. 
Rozwiązanie ciekawe i kuszące. Trudno się było mu 
oprzeć i głównym powodem, dla którego – jasne, że 
to zupełnie subiektywne – zdecydowałem się przy-
gotowywać zeszyty do ćwiczeń z rzymskiego prawa 
prywatnego, była szansa szczegółowego rozpisania 

 10 Por. F. Longchamps de Bérier, Pretor jako promotor dobra 

wspólnego (w:) W. Arndt, F. Longchamps de Bérier, K. Szczu-

cki (red.), Dobro wspólne. Teoria i praktyka, Warszawa 2013, 

s. 88–89.

Dlaczego publikować materiały, 
których autor sam nie ogłosił drukiem? 
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formuł11 i już na ich podstawie uczenia, niby w ra-
mach prawa procesowego, poszczególnych rozwią-
zań dogmatycznych prawa spadkowego, rzeczowego 
i obligacyjnego. Cieszy, że z P. Birksem pozostaliśmy 
jednomyślni. Gdy zaś o tych działach mowa, docho-
dzimy do pytania o systematykę podręcznika. Wszak 
zdeponowane w bibliotece notatki do wykładów dały 
się świetnie ułożyć w całość „Rzymskiego prawa zo-
bowiązań” jako kompletny kurs dla studentów prawa.

Systematyka charakterystyczna dla podręczników 
pandektystycznych przestała w drugiej połowie XX 
wieku wydawać się idealna. Pojawiło się uzasadnione 
i cenne dążenie, aby obficiej powoływać źródła an-
tyczne, czytać oryginalne teksty, wprowadzać je do 
wykładu, a przede wszystkim nie mieszać osiągnięć 
średniowiecznej oraz nowożytnej nauki prawa z do-
robkiem samych Rzymian, jak gdyby oni wymyślili 
wszystko, zwłaszcza w sferze teoretycznej i klasyfika-
cyjnej. Jednym z pomysłów mogło być sięgnięcie do 
podręcznika Gaiusa, co trzeba uznać jednak za krok 
wstecz w stosunku do dzieła pandektystyki. Mniejsza 
o to nawet, że znany wyłącznie z pospolitego imienia 
autor podręcznika z II wieku po Chrystusie to szkolny 
prawnik spoza stolicy, żyjący w tradycji sabinianów – 
nawet w jego czasach już przebrzmiałej. Institutiones 
Gaiusa zrobiły wielką karierę poza Miastem do cza-
sów justyniańskich włącznie, gdyż świetnie odpowia-
dały umysłom ery poklasycznej prawa rzymskiego. 
Popularne, bo łatwe w lekturze, pełne mniej lub bar-
dziej trafionych klasyfikacji, były wcale niedalekie od 
poradnika. Ot, genialny w prostocie podręcznik dla 
pierwszego roku prowincjonalnych studentów. Miał 
rację Jerzy Krzynówek, gdy pisząc w odpowiedzi na 
krytykę swojej książki, zauważył, iż „rykoszetem obe-
rwało się również Gaiusowi”12. W istocie miało się do-
stać, choć nie samemu Gaiusowi, boć to był świetny 
dydaktyk, dobrze piszący dla swych odbiorców, tylko 
tym, którzy nie mieli być jego odbiorcami, ale wzo-
rowali się na nim zbytnio i uznali za wielki autorytet 
antyczny. Powoływali go nie jako świadka, lecz uczo-

 11 W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Warsztaty 

prawnicze. Prawo rzymskie, wyd. 2, Kraków 2013, s. 63–72.

 12 J. Krzynówek, „Niezbyt wiele się z monografii dowiedziałem”, 

czyli o skutkach braku „gimnastyki umysłowej”, „Forum Praw-

nicze” 2014, nr 1 (21), s. 64.

nego jurystę dużej klasy. „Gajocentryzm” nie tylko 
mnie wydaje się niebezpieczny13. Co jest wykładem 
dla adeptów prawa, nie musi być najlepszą prezen-
tacją jurysprudencji. Proste bywa genialne, uprosz-
czone ma na geniusz mniejszą szansę.

Peter Birks zdecydował się oprzeć swoją prezen-
tację prawa rzymskiego na łącznym przedstawianiu 
stanu prawnego w Institutiones Gaiusa oraz w Institu-
tiones justyniańskich. Pomysł skupienia się na próbie 
przedstawienia prawa jako szeregu instytucji obecny 
jest także w prawie szkockim. Ciekawa ta propozycja 
musi jedynie wytrzymać w obliczu pokusy prostego 
przeciwstawiania prawa klasycznego prawu justy-
niańskiemu, jak zwykło się to czynić w XIX i jeszcze 
w XX wieku. Prawo rozwijało się i zmieniało, i miało 
w Rzymie więcej odsłon niż dwie.

Książka będzie ciekawa i ważna pod względem ję-
zykowym dla tych, którzy pisują o prawie rzymskim 
po angielsku. „Rzymskie prawo zobowiązań” to wręcz 
nieocenione źródło odniesienia dla tłumaczeń, gdyż 
komunikatywnie przedstawia w tym języku rzymskie 
rozwiązania prawne. W środowisku romanistów ję-
zyka włoskiego, ale także niemieckiego, widać sil-
ną opozycję wobec używania angielskiego do pisa-
nia o prawie prywatnym tradycji kontynentalnej. 
Pomińmy inne motywacje: prawda, że jest to język 
common law, a nie civil law. Zresztą sam stwierdziłem 
jeszcze ogólniej: „nie jest to naturalny język pisania 
o prawie”14. Bez wątpienia nauka prawa rzymskiego 
ma bardzo silne ośrodki we Włoszech i w Niemczech 
czy Austrii. Krajowe zjazdy romanistyczne odbywa-
ją się tam w ojczystym języku, do czego pojawiają-
cy się na nich obcokrajowcy zazwyczaj w pełni się 
dopasowują. Co innego doroczne wrześniowe zjaz-
dy historyków prawa w ramach Międzynarodowego 
Towarzystwa Historii Praw Antycznych imienia Fer-
nanda De Visschera – Société Internationale Fernand 
De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité 
(SIHDA). W znacznej mierze są światowymi kon-

 13 U nas pisał o tym niedawno W. Dajczak, Błędy poznawcze 

a tęsknota za użytecznością nauki prawa rzymskiego, „Forum 

Prawnicze” 2013, nr 3 (17), s. 12–13.

 14 F. Longchamps de Bérier, Law of Succession. Roman Legal 

Framework and Comparative Law Perspective, Warszawa 2011, 

s. 14.
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gresami romanistów, stanowiąc płaszczyznę współ-
pracy uczonych z innych krajów niż trzy wymienio-
ne; ich przedstawiciele oczywiście i tu są obecni, ale 
nie stanowią większości. Kongresy te dają szersze – 
choć może nie głębsze – spojrzenie niż zjazdy kra-

jowe włoskie czy niemieckie, a na zjazdach SIHDA, 
gdzie formalnie pierwszym językiem jest francuski, 
używa się na równi włoskiego, hiszpańskiego, nie-
mieckiego i angielskiego. Języki to dobrze znane – 
przynajmniej biernie – każdemu romaniście. Czasem 
z referatami po niemiecku występują Holendrzy, Bra-
zylijczycy i Japończycy, ale dla naszej części Euro-
py typowym językiem wystąpień stał się angielski. 
W nim najczęściej przedstawiają wyniki badań Buł-
garzy, Chorwaci, Czesi, Finowie, Serbowie, Turcy, Wę-
grzy. Również nasi studenci i seminarzyści deklarują 
przede wszystkim znajomość angielskiego, w którym 
bez problemu zadaje się im lektury dodatkowe. Tylko 
pomarzyć o poleceniu książek czy artykułów po wło-
sku albo po niemiecku… Jeśli zatem patrzeć i bliżej, 
i szerzej – a prawo rzymskie ma stawać się wygod-
nym i użytecznym językiem komunikacji o prawie 
prywatnym w ogóle – to trzeba mówić zrozumiale 
po angielsku. Tak tedy, po pierwsze w tym języku, 
po drugie używając go w sposób możliwie jasny co 
do treści, jaką chce się przekazać – tak prawnikom 
civil law, jak common law. Posługiwanie się w roz-
ważaniach z zakresu prawa rzymskiego i cywilnego 
językiem angielskim zmusza do poczynienia konkret-
nych ustaleń terminologicznych na podstawie dostęp-
nych materiałów. Sporo kosztowało mnie to pracy 
dla rzymskiego prawa spadkowego. Nie wystarczy 
używać słów i wyrażeń, jakie uznaje się za właściwe 
do oddania dogmatyki. Wyrażenia często powinny 

być opisowe, aby czytelnik raczej zrozumiał konstruk-
cję, niż jedynie wiedział o jej istnieniu. Wykład bar-
dziej niż tradycyjny, jaki znajdujemy w książce zre-
dagowanej przez E. Descheemaekera, pozwala łatwo 
odnaleźć poszukiwane wyrażenia z zakresu prawa 

zobowiązań. Jest zrozumiale i erudycyjnie napisany, 
ładnym współczesnym językiem, jak dobre, stosunko-
wo nowe opracowania prawa rzymskiego po angiel-
sku: klasyczna już książeczka Barry’ego Nicholasa15, 
tradycyjnie używana w Oksfordzie, oraz podręcznik 
Andrew Borkowskiego, odświeżany przez Paula du 
Plessis16. Zatem sama lektura wykładów P. Birksa po-
zwala następnie wyrazić po angielsku własne prze-
myślenia z zakresu dogmatyki prawa rzymskiego. Nie 
chodzi tylko o proste określenie pożyczki jako loan 
for consumption, w odróżnieniu od użyczenia, czyli 
loan for use, lub o kontrakt literalny w postaci nomina 
arcaria jako cash‑book entries. Siła wyższa to raczej 
great force niż act of God. Gdy mowa w książce o skar-
gach w prawie deliktowym, pojawia się a reipersecu-
tory aim jako asset‑recovering, a nie penalty‑recovering 
(s. 181). Przydatne są też częste uwagi terminolo-
giczne P. Birksa, a nawet dłuższe rozważania, jak 
przy delikcie damnum iniuria datum (s. 193). Dam-
num to bardziej loss niż narzucająca się kalka dama-
ge, to znaczy the loss which arises from the damage. 
Lex Aquilia przewidywała tedy odpowiedzialność za 
loss wrongfully caused. Skoro podstawowym celem 
formułowania własnych przemyśleń w tekście po 
angielsku jest zrozumienie i komunikatywność oraz 

 15 B. Nicholas, An Introduction to Roman Law, Oxford 1975.

 16 A. Borkowski, P. du Plessis, Textbook on Roman Law, wyd. 4, 

Oxford 2010.
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unikanie sztuczności, warto mieć zawsze „Rzymskie 
prawo zobowiązań” jako swoistą reference book na 
półeczce przy biurku.

Nie brakuje i uwag krytycznych wobec książki. 
Materiał w niej zebrany często nie zawiera konklu-
zji, a przecież dobre zakończenia zawsze są w cenie. 
W końcu najdłużej myśli się nad ostatnim i pierw-
szym zdaniem tekstu. Wydaje się tedy, że mamy w tej 
pracy do czynienia ze zbiorem notatek do prowa-
dzenia – myśląc realiami nauczania prawa na kon-
tynencie – bardziej ćwiczeń niż wykładu. Nic złego. 
Podstawową formą dydaktyczną w uniwersytetach 
krajów anglosaskich są classes. A u nas coraz częściej 
przebijają się głosy, żeby zrezygnować z tradycyjnych 
wykładów, rzadko kiedy obleganych, na rzecz pracy 
w mniejszych grupach: z uczestnikami, a nie ze słu-
chaczami. Sam tytuł „Rzymskie prawo zobowiązań” 
pozbawiony dalszych wyjaśnień brzmi monumen-
talnie. Warto było wziąć przykład z pierwszej wersji 
pewnego podręcznika, która powstała pod celnym 
tytułem Bruliony wykładów17, inspirowanym brouil-
lons de lecture. Nie mam zdania, czy pod tym tytu-
łem powinien podręcznik pozostać18, ale dostaliśmy 
piękny przykład dystansu wobec własnej pracy, a przy 
tym nieunikania publikacji. Ta bowiem daje szansę 
podzielenie się przemyśleniami i dydaktycznym uję-
ciem zagadnień do przyswojenia na wstępnym kur-
sie prawa rzymskiego nie tylko w gronie własnych 

 17 W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Bruliony 

wykładów, cz. I, Warszawa 1993; cz. II, Warszawa 1994.

 18 Recenzja krytyczna M. Avenariusa, „Zeitschrift der Savigny-

-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung” 

2013, vol. 130, nr 1, s. 770–771.

studentów. Stymuluje rozwój, zachęca do krytyki, 
a w konsekwencji do doskonalenia uproszczonej 
wersji ku stworzeniu skryptu lub podręcznika. Czy 
w przypadku oksfordzkiej książki można przyjąć, że 
funkcję uwagi o brulionach spełnia wskazanie ponad 
tytułem na powstanie nowej serii wydawniczej „Pis-
ma zebrane Petera Birksa”?

Był wybitnym uczonym i warto, żeby wszystko, 
co po sobie zostawił, stawało się dostępne szerokim 
kręgom osób zainteresowanych prawem rzymskim. 
Należy się zatem uznanie i wdzięczność za pracę, ale 
też i za odwagę redaktorowi E. Descheemaekerowi. 
Tak jak jesteśmy pełni szacunku wobec Włodzimierza 
Boleckiego za ostatnie opowiadanie Gustawa Her-
linga-Grudzińskiego19, nawet jeśli dość trudno się je 
czyta, zaś autor pewnie w innej zgoła wersji chciałby 
je pokazać światu. Uznanie budzą też trud i docie-
kliwość Adama Redzika, który odnalazł we lwow-
skich archiwach i ogłosił drukiem ostatnią znaną 
pracę Romana Longchamps de Bérier20. Z ciekawoś-
cią czekam na kolejne tomy „Pism zebranych Petera 
Birksa” – jako wyrazy historycznego świadectwa na-
uczania prawa rzymskiego na wyspach brytyjskich 
w XX wieku. Liczę, że Wydawnictwo Uniwersytetu 
w Oksfordzie, które zadbało również o piękną formę 
pierwszego tomu, nie zrezygnuje ze swego cennego 
zaangażowania.

 19 G. Herling-Grudziński, Wiek biblijny i śmierć. Czekając na 

czarny obłok, oprac. W. Bolecki, Kraków 2007.

 20 A. Redzik, Wina w prawie cywilnym, Wprowadzenie, „Kwar-

talnik Prawa Prywatnego” 2013, rok XXII, z. 1, s. 223–229; 

R. Longchamps de Bérier, Wina w prawie cywilnym, „Kwar-

talnik Prawa Prywatnego” 2013, rok XXII, z. 1, s. 229–249.


