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Z dziejów opozycji wobec prawników 
i prawa rzymskiego w dawnej Europie

Chociaż prawo rzymskie stało się niekwestionowanym fi larem kultury europejskiej1, 
a słynne określenie P. Iuventinusa Celsusa, iż winno być ono sztuką dobrego i słuszne-
go2, jest wpajane od pokoleń każdemu młodemu prawnikowi3, warto zastanowić się nad 
licznymi świadectwami opozycji i oporu wobec tego prawa, których nie brakuje w historii 
Europy. Często niechęć do prawa rzymskiego była pochodną niechęci lub wręcz nienawi-
ści do prawników, obłudnie posługujących się celsusowskim „dobrem i sprawiedliwoś-
cią”. Czy zatem średniowieczni i nowożytni prawnicy wypaczyli rzymski pierwowzór? 
Czy którykolwiek współczesny zbiór praw zasłużyłby na miano sanctissimum templum 
iustitiae?4 Czy do stworzonego przez glosatorów i komentatorów Corpus Iuris Civilis 
przyznałaby się jeszcze rzymska jurysprudencja, a jeśli tak, na ile l’esprit de corps euro-
pejskich podopiecznych św. Iwo Hélory odpowiadałaby Rzymianom? 

Jak zauważył Helmut Coing, to właśnie prawnicy są najlepiej świadomi, iż prawo 
będzie dobrze funkcjonować, jedynie gdy zostanie podparte nakazami moralnymi i reli-
gijnymi5. Taki stan rzeczy był faktem w antycznym Rzymie; tandem etyki i prawa roz-

1 P. Koschaker, Europa und das Römische Recht, München–Berlin 1958, s. 1–6; F. Wieacker, Priva-
trechtsgeschichte der Neuzeit, Göttingen 1967, s. 26 i n.; J. Sondel, O współczesnych wartościach prawa 
rzymskiego, „Przegląd Humanistyczny” 20 (1976), s. 85 i n.; H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczes-
ność, Warszawa 1988, s. 16; P. Stein, Roman Law in European History, Cambridge 1999, s. 1–2; D. Ibbetson, 
A. Lewis, The Roman Law Tradition, [w:] The Roman Law Tradition, wyd. A. Lewis, D. Ibbetson, Cambridge 
1994, s. 1–14; H. Coing, Europäisches Privatrecht, München 1985, s. 1–4, 7. Z dawnej literatury szczególnie 
A. Duck, De Usu et Authoritate Iuris Civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianorum libri duo, 
Lipsiae 1686, oraz licznie cytowane tam pozycje zwolenników i przeciwników prawa rzymskiego.

2 D.1.1.1 pr. Formuła ta znalazła się na gmachu polskiego Sądu Najwyższego, pomiędzy osiemdziesię-
cioma sześcioma pozostałymi paremiami w większości o antycznym rodowodzie. Por. Regule iuris. Łaciń-
skie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, red. W. Wołodkiewicz, Warszawa 
2006.

3 Były to pierwsze słowa, jakie Pan Profesor Wacław Uruszczak skierował do stłoczonych w „Koperniku” 
pierwszoroczniaków UJ Anno Domini 1993/94, wśród których znajdował się również autor niniejszego tekstu. 

4 Tym zaszczytnym mianem cesarz Justynian określił swoje własne dzieło – Digesta, por. C.1,17,15.
5 H. Coing, Das Recht als Element der europäischen Kultur, „Historische Zeitschrift” 238 (1984), s. 15.
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szedł się w Europie doby absolutyzmu, sprawę ostatecznie przypieczętował pozytywizm 
prawniczy6.

Przedstawiciele juryspudencji rzymskiej cieszyli się niekwestionowanym szacunkiem 
społecznym, o czym warto pokrótce przypomnieć7. Ich działalność określano jako res 
sanctissima civilis sapientia8, a samych prawników nazywano „kapłanami sprawiedliwo-
ści”. Cyceron pisał o Serwiuszu Sulpicjuszu Rufusie, iż górował nad innymi prawnikami, 
jako jedyny bowiem prócz znajomości prawa posiadł również jego sztukę9. W Digestach 
odnajdziemy stwierdzenie, iż kto rozpoczyna nauczanie prawa, dokonuje „ingressus 
sacramenti”10. Z sakralnym charakterem tej działalności mocno korelował legendarny już 
brak odpłatności za udzielane porady prawne. Uważa się, iż płacić kazali sobie jedynie 
podrzędni skrybowie i niektórzy retorzy prowadzący sprawy sądowe, natomiast prawnicza 
elita wywodząca się z najlepszych patrycjuszowskich rodzin doradzała równym sobie, 
jak i plebejuszom, dla samej sztuki. Jest charakterystyczne, iż w antycznym Rzymie 
zasłużona krytyka prawa i prawników należała do absolutnych wyjątków, a oczekiwana 
od przedstawicieli jurysprudencji nienaganna postawa etyczna zawodziła jedynie w nie-
licznych przypadkach11. 

Arpinata, parający się również adwokaturą, próbował sformułować niektóre założenia 
jej etyki, chociaż odczytać je można w zasadzie wyłącznie, śledząc jego własne postę-
powanie w konkretnych sprawach. Na czoło wysuwa się zasada obowiązku podjęcia się 
sprawy12. Obrońca lub pełnomocnik nie powinien odmawiać obwinionemu (pozwanemu) 

6 H. Coing, Das Verhältnis der positiven Rechtswissenschaft zur Ethik im 19 Jahrhundert, [w:] Recht und 
Ethik, „Neunzehntes Jahrhundert”, Frankfurt am Main 1982, s. 11.

7 W. Litewski, Jurysprudencja rzymska, Kraków 2000, s. 10–11. Na ten temat por. np. R. Bauman, Law-
yers and Politics in the Early Roman Empire, München 1989; tenże, Lawyers in Roman Republican Politics, 
München 1983; G. Baviera, Le due scuole dei giureconsulti romani, Firenze 1898; C. Cannata, Histoire de 
la jurisprudence européenne, t. I, Torino 1989; tenże, Per una storia della scienza giuridica europea, t. I, 
Torino 1997; A. Schiavone, Giuristi e nobili nella Roma repubblicana. Il secolo della revoluzione scientifi ca 
nel pensiero giuridico romano, Roma–Bari 1992.

8 D. 50.13.1.5.
9 Marcus Tullius Cicero, Brutus, 152, wyd. A.E. Douglas, Oxford 1966.

10 D.50.13.1.5.
11 Por. np. krytyczne uwagi Cycerona (tu zresztą występującego w roli adwokata) pod adresem jurysty 

Serviusa, zresztą swego wielkiego przyjaciela, w mowie Pro Murena, a także prześmiewcze charakterystyki 
prawników w De Oratore (szczególnie wywody Cezara Strabona na temat komizmu, II, 216–289). Już tam 
można odnaleźć zalążki zarzutów stawianych jurysprudencji nowożytnej, takich jak nadmierny formalizm, 
absurdalne działania, drobiazgowość, niedorzeczność, a nawet głupotę i śmieszność. Nie znajdziemy jednak 
oskarżeń o brak etyki i moralności w profesjonalnej działalności, por. W. Litewski, dz. cyt., s. 11. Od Cyce-
rona pochodzi też słynne ostrzeżenie dla prawoznawstwa; summum ius summa iniuria (De offi ciis, 1.10.33), 
pośrednio uzasadniające charakterystyczną dla Rzymian przewagę aequitas nad prawem stanowionym; por. 
J. Oldendorp, De iure et aequitate, Coloniae 1541; również J. Stroux, Summum ius summa iniuria, Leipzig 
1926; F. Longchamps de Berier, Summum ius summa iniuria. O ideologicznych założeniach w interpretacji 
starożytnych tekstów źródłowych, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 5.1(2005), s. 51–68. Na temat adwokackiej 
działalności Cycerona i jego stosunku do etyki adwokatury rzymskiej por. ostatnio J. Powell, J. Paterson, 
Cicero the Advocate, Oxford 2004, szczególnie s. 19 i n. 

12 Współcześnie obowiązek przyjęcia sprawy, choć nie bezwględny, obowiązuje w niektórych systemach, 
na przykład w angielskim systemie prawnym funkcjonuje ściśle przestrzegana tzw. zasada cab-rank (Code 
of Conduct of the English Bar, par. 602–606), w prawie amerykańskim adwokat może odmówić podjęcia 
sprawy, którą uważa za „odrażającą” (American Bar Association Model Rules of Proffesional Conduct, za-
sada 6.2). W Polsce ani prawo o adwokaturze, ani Kodeks Etyki Adwokackiej nie zobowiązują adwokata do 
reprezentacji każdego klienta.
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pomocy, chyba że ten byłby wyjątkowym niegodziwcem lub złoczyńcą13. W szczegól-
nych przypadkach adwokat powinien przed sądem uzasadnić, dlaczego pomimo takich 
okoliczności podejmuje się prowadzenia sprawy14. Nic jednak nie mogło usprawiedliwiać 
adwokata nieudolnie lub niedbale prowadzącego sprawę: non defendi homines sine vi-
tuperatione fortasse posse, neglegenter defendi sine scelere non posse. Odnośną regułę, 
według wszelkiego prawdopodobieństwa Cycerońską, przytacza Ammianus Marcellinus, 
historyk wyjątkowo negatywnie nastawiony do rzymskiej adwokatury15. Na temat jej etyki 
wypowiadał się również Marcus Fabius Kwintylian (około 35–około 96 r. n.e.), słynny 
retor, adwokat i pedagog. Zalecał wszystkim adwokatom staranną weryfi kację klienta 
oraz sprawy pod kątem prawdy, zanim zgodzą się na jej prowadzenie. Wielu klientów 
kłamie, pisał Kwintylian, ponieważ często nie szukają sprawiedliwości, lecz zemsty16. 
Adwokat musi być zatem z zasady sceptyczny17. Należy zaakcentować istotny w realiach 
antycznego Rzymu rozdział jurysprudencji od działalności retorów – mówców sądowych; 
ta ostatnia była najczęściej dobrze płatna i budziła niekiedy pewne kontrowersje etyczne. 
Obie grupy zawodowe cechował wzajemny dystans. 

Ogólnie wysoka ocena poziomu fachowego, jak i działalności antycznych prawników 
wpłynęła w dużym stopniu na postrzeganie prawa rzymskiego jako doskonałego czy 
wzorcowego. Nie mogło stać się inaczej w systemie, w którym osobiste opinie wybitnych 
jurystów uzyskiwały walor obowiązującego prawa. Postawa etyczna, wyznawane war-
tości, a także umiejętności zawodowe prawników kształtowały samo prawo i wpływały 
na budowanie pojęć ściśle z nim związanych, jak humanitas, aequitas, benignitas. Ci, 
którzy prawo tworzyli, byli świadomi jego podstawowej funkcji, sformułowanej przez 
Modestyna: pro utilitate hominum (D.1,3,25). Postulowana w technice ustawodawczej 
simplicitas w żadnej mierze nie prowadziła do uproszczeń, zawsze natomiast do lepszej 
i bliższej ducha ustawy wykładni. Zadziwiające, jak wcześnie uświadomiono sobie, iż ilość 
nie jest synonimem jakości: corruptissima res publica, plurimae leges (Tacyt, Annales 
3,27). Ci z poddanych Imperium, których dotyczył bezwzględny obowiązek znajomości 
prawa (mężczyźni poza służbą wojskową, niebędący rustices), nie musieli się obawiać, 
iż go nie zrozumieją: leges sacratissimae intellegi ab omnibus debent (C.1,14,9). Oby-

13 Marcus Tullius Cicero, De Offi ciis, II,51. Oczywisty wydaje się problem interpretacji, por. J. Powell, 
J. Paterson, dz. cyt., s. 20, przyp. 78. Autorzy sugerują, iż ten moralny zakaz mógł dotyczyć wyjątkowych 
kreatur pokroju Katyliny czy Klodiusza, których Cyceron wykluczał z kręgu cywilizacji. W codziennej prak-
tyce adwokackiej sytuacje takie miały należeć do absolutnej rzadkości, por. tamże. Choć sam Arpinata de-
klarował pomoc sądową każdemu potrzebującemu, to jednak odmówił Caecillusowi reprezentacji przeciwko 
Caninusowi Satyrusowi. Ten ostatni miał bowiem wielkie wpływy polityczne, a ponadto wspierał Cycerona 
na drodze do konsulatu. Nie dziwi natomiast zdecydowana odmowa obrony P. Autroniusa, uczestnika spisku 
Katyliny, por. tamże, s. 22.

14 Sam Cyceron czynił tak w niektórych sprawach. Szczególne wątpliwości oraz zarzuty dotyczą jego 
mowy Pro Sulla z 62 r. p.n.e., według niektórych opinii Arpinata miał się jej podjąć pomimo świadomości 
winy oskarżonego za niebagatelną sumę dwóch milionów sestercji brakujących mu do zakupu luksusowej 
posiadłości, por. K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977, t. I, s. 241–242.

15 Amm.Marc. 30.4.7, cyt. za: J. Powell, J. Paterson, dz. cyt., s. 23.
16 Marcus Fabius Quintilianus, Institutiones oratoriae 12.9.10, wyd. H. Butler, Cambridge–London 1958–

–1979, t. 4, s. 442. Dzieło w całości dostępne również na stronach www.thelatinlibrary.com/quintilian.html.
17 Por. J. Brundage, The Ethics of Advocacy: Confi dentionality and Confl icts of Interest in Medieval 

Canon Law, [w:] Grundlagen des Rechts, Festschrift Peter Landau, wyd. R. Helmholz, P. Mikat, J. Müller, 
M. Stolleis, Padeborn 2000, s. 454.
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dwie powyżej przytoczone zasady wydają się nie obowiązywać współcześnie, kiedy to 
„znajomość prawa dla najwytrawniejszych stała się koszmarną fi kcją”18.

To wspaniałe narzędzie, system prawny o matematycznej wręcz doskonałości, prze-
trwał upadek swoich twórców, okazując się idealnie uniwersalny. Chociaż Chrystusa 
osądzono i stracono w majestacie prawa rzymskiego, w osiem wieków później w Lex 
Ribuaria odnajdziemy stwierdzenie, iż prawem tym żyje Kościół19. Instytucje prawne 
Kościoła promieniowały daleko. Dla przykładu, kanoniczna actio spolii oparta na in-
terdictum unde vi posłużyła Henrykowi II do sformułowania klasycznej w common law 
skargi posesoryjnej, assize of novel disseisin (1166 rok), jednego z najważniejszych praw 
Anglii. Prawo rzymskie wykorzystywano w najmniej sprzyjających okolicznościach 
prawnych, przykładowo jako podstawę rozstrzygania sporów międzynarodowych po-
między dwoma podmiotami systemu precedensu, na przykład Wielkiej Brytanii i USA20. 
Proponowano stosować je w zamorskich koloniach brytyjskich. W roku 1987 na bazie 
communio incidens rozstrzygnięto w londyńskim sądzie spór o prawa do ropy naftowej 
zmieszanej w ładowniach tankowca21. W roku 1999 roszczenie koncernu naftowego 
BP South Africa zakwalifi kowano i zrealizowano wyrokiem jako condictio indebiti. 
Podstawą prawną był expressis verbis fragment z Digestów (D.12,6,16 pr)22. Ustalony 
w Wielkiej Brytanii precedens w sprawie Fibrosa przeciw Fairbairn (1943) oparty na 
condictio causa data causa non secuta obowiązuje do dzisiaj23. Przykłady można prak-
tycznie dowolnie mnożyć. Żywotność i aktualność prawa rzymskiego nie jest w zasa-
dzie sporna, chociaż od czasów nowożytnych kodyfi kacji romanistyka stała się raczej 
dziedziną historyczną. Dyskusja o współczesnej przydatności prawa rzymskiego poza 
dydaktyką akademicką, szczególnie jako pomocy w budowaniu wspólnego prawa Europy, 
wciąż daleka jest od zakończenia24. 

Co zatem spowodowało, iż ten doskonały system, wciąż z powodzeniem stosowany, 
spotkał się w dawnej Europie z tak wielkim oporem? Wydaje się, iż w dużej mierze przy-
czynili się do tego sami prawnicy. Zastanawia przy tym, czy niechęć ta kierowana była 
przeciw samemu Corpus Iuris Civilis jako narzędziu regulacji relacji społecznych, czy też 
przeciw utożsamianymi z systemem prawnikami jako wyraźnie oddzieloną i niezwykle 
wpływową klasą społeczną. Zjawisko wyodrębnienia kasty prawników występowało 
w zasadzie w całej Europie. W opinii Koschakera był to jeden z głównych czynników 
przeciwdziałających recepcji prawa rzymskiego w Anglii. Grupa zawodowa posługująca 
się wykształconym systemem (common law), w obrębie którego już nauczyła się poruszać, 
była niechętna systemowi obcemu, z całkowicie odrębnym szkoleniem i metodologią 

18 H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988, s. 219.
19 Monumenta Germaniae historica, Berlin–Weimar 1826, LL 3/2, por. też A. Dębiński, Kościół i prawo 

rzymskie, Lublin 2007, s. 60.
20 Ł. Marzec, Prawo rzymskie – składnik angielskiej doktryny i praktyki prawa narodów?, „ZP UKSW” 

2.2(2002), s. 83–98.
21 Indian Oil Corp.Ltd v. Greenstone Shipping S.A. [1987] 3 All E.R.893.
22 Wiele podobnych spraw powołuje R. Mańko, Sądowe stosowanie Corpus Iuris Civilis w Afryce Połu-

dniowej w świetle wybranych orzeczeń, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 4.1(2004), s. 149–178.
23 Ł. Marzec, Fibrosa przeciw Fairbairn. Polska spółka, Izba Lordów i prawo rzymskie, „ZP UKSW” 

7.1 (2007), s. 113–121.
24 Ostatnio w tej kwestii wypowiadali się na przykład G. Monateri, P. Caroni, H. Ankum, P. Grossi, 

R. Zimmermann, U. Mattei, W. Dajczak, M. Hesselink. Por. też T. Giaro, Roman Law always dies with a co-
difi cation, [w:] Roman Law and European Legal Culture, red. A. Dębiński, M. Jońca, Lublin 2008, s. 15–26.
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pracy. Civil lawyers stali się ponadto śmiertelnie zwalczanymi konkurentami na drodze 
do zaszczytów i dochodów prawniczej elity zgromadzonej w Inns of Court. W żenują-
cy wręcz sposób wydzierano sobie nawzajem jurysdykcję w co bardziej lukratywnych 
sprawach. William Holdsworth przedstawił dzieje prawa angielskiego pod znamiennym 
hasłem „Common Law and its rivals”. Szczegółowe losy tej mało chwalebnej konkurencji 
zostały nakreślone przez Daniela Coquillette’a25.  Baronowie angielscy odrzucali prawo 
rzymskie, deklarując w Merton: nolumus leges Angliae mutare. Jednak to właśnie w Anglii 
nauczanie tego prawa rozpoczęło się za sprawą Vacariusa wcześniej niż w Montpellier: 
tam Placentinus działał dopiero od roku 1196. Oddziaływanie prawa rzymskiego musiało 
mocno niepokoić angielskie rycerstwo, które wymogło na królu Stefanie z Blois ofi cjalne 
uciszenie Vacariusa26. 

Paradoksalnie, to jednak nie w dawnej Anglii niechęć wobec prawa rzymskiego naj-
bardziej przybrała na sile. Miała tam zresztą charakter wewnętrzny, wynikający z walki 
o dominację zawodową różnych grup prawników. Bardzo wyraźny natomiast był opór 
w Cesarstwie Niemieckim, a więc tam, gdzie prawo rzymskie ofi cjalnie recypowano. 
Mający wielopłaszczyznowe przyczyny, podważający teorię translatio imperii, stał się 
przedmiotem osobnych opracowań27. 

Przyczyny niechęci do prawa rzymskiego w Rzeszy, które autor pierwszego opra-
cowania na temat jego roli w Europie, Arthur Duck, całkowicie przemilczał, miały tam 
zupełnie inną naturę. Wykwalifi kowane kadry, istniejące już w Niemczech w dobie Sejmu 
Wormackiego, funkcjonowały od samego początku w rzeczywistości wykreowanej przez 
jedyny znany im system. Niemieccy prawnicy mieli stać się liktorami strzegącymi prawa 
rzymskiego, zapewniało ono bowiem pożądaną przez nich pozycję zawodową oraz umoż-
liwiało funkcjonowanie społeczeństwa uzależnionego od prawników28. U Gerarda Straussa 
widzimy fascynujący i niepokojący jednocześnie obraz budowania całych dynastii praw-
niczych przez odpowiednie kojarzenie małżeństw pomiędzy wpływowymi niemieckimi 
rodzinami sędziowskimi, adwokackimi i profesorskimi. Wśród szerzej znanych wielopo-
koleniowy ród wywodzący się od słynnego Benedykta Carpzova („Pierwszego”) nie jest 
bynajmniej wyjątkiem. Stąd bardzo już blisko do chciwości, nepotyzmu, korporacjonizmu 
i korupcji, tak chętnie przypisywanych prawnikom przez starą niemiecką tradycję. Wy-
starczy przypomnieć szeroko cytowane przez Straussa tradycyjne niemieckie przysłowia, 
zawsze prawnikom niechętne (tłum. aut.): „Koło u wozu i ręce adwokata należy często 
smarować”, „Biedny nigdy nie otrzyma sprawiedliwości”, „Lepiej ścierpieć małą niepra-
wość, niż iść do sądu”, „Szatan wygrałby każdy spór z Bogiem, bo wszystkich prawników 
ma po swojej stronie”, „– Apeluję! – krzyczy do Boga prawnik na łożu śmierci”, „Kto ma 
prawo w swoich rękach, ma również władzę”, „Advocat, Schadvocat”. Szesnastowieczny 
niemiecki prawnik Bartłomiej Sastrow daje przyszłym stronom procesowym zaskakująco 
aktualną radę: „Musicie przynieść do sądu trzy worki: pierwszy z pieniędzmi, drugi z do-
kumentami, trzeci z cierpliwością. Im dłuższy proces, tym lżejszy stanie się wór pierwszy, 

25 D. Coquillette, The Civillian Writers of Doctors’Commons, Berlin 1988.
26 Por. C. Wenck, Magister Vacarius primus juris Romani in Angliae professor, Lipsiae 1820, s. 31–32, 

P. Stein, The Vacarian School, w: „Journal of Legal History”, 13 (1992), s. 23.
27 Por. przede wszystkim opracowanie Geralda Straussa.
28 Na temat obrazu prawnika w średniowieczu por. E. Genzmer, Hugo von Timberg und die Juristen, 

[w:] L’Europa e il diritto romano (Studi Koschaker), t. I, Milan 1954, s. 289–336.
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a cięższy drugi. Cierpliwość stracicie całą”29. U Hansa Holbeina w Tańcu szkieletów (1523) 
jedna z rycin przedstawia Śmierć zaskakującą sędziego i adwokata przyjmujących właśnie 
sute łapówki. U Franza Heinemanna czytamy o ostatniej spowiedzi złego prawnika: „Spra-
wiedliwość jest darem Boga, żadnemu prawnikowi nie wolno jej przekręcać”30. Johann 
Hergot pisał gorzko o rodzimych prawnikach w XVI wieku: „Słusznie czy niesłusznie, 
to dla nich żadna różnica; ich kodeksy pomogą im wygrać w każdych okolicznościach. 
Duch Święty tego nie uczy, tylko o prawdzie i sprawiedliwości. Dlatego jest wrogiem tych 
nauk, a uczeni (w prawie) mają za głupców tych z nas, którzy oczekują wyroków opar-
tych na prawdzie i świetle Ducha Świetego”31. Relacja z początku XVII wieku wspomina 
o pladze chciwych drezdeńskich adwokatów czyhających na strony opuszczające ratusz, 
namawiając przegranych na apelację za wszelką cenę32. Adwokat w szesnastowiecznej 
sztuce przyznaje, iż stanie w każdej niesłusznej sprawie, wygrać pomoże mu sofi styczna 
logika i oszustwo; jeśli zaś przegra, nie zmartwi się: pieniądze od klienta już otrzymał33. 
Popieranie sprawy „złej” czy „niesłusznej”, a więc działanie podejmowane przez praw-
nika w złej wierze, budziło szczególne oburzenie. Niektóre ordynacje procesowe wprost 
wymagały od adwokatów przysięgi – deklaracji reprezentacji jedynie spraw słusznych 
i sprawiedliwych, a jemu samemu nie wolno było przyjmować łapówek od adwersarzy 
procesowych. Pewne wysiłki zmierzające do normalizacji praktyki podejmowało samo 
środowisko. Jeszcze w XIII wieku italski adwokat Bonaguida z Arezzo, wzorując się na 
Kwintylianie, napominał kolegów, aby surowo oceniali twierdzenia klienta, jeśli mają 
wątpliwości, powinni odmawiać prowadzenia sprawy34. Znamienne są jednak opinie, iż 
ostrzeżenia te miały na celu nie tyle troskę o przestrzeganie etyki zawodu, lecz raczej 
dbałość o jak najwyższy odsetek wygranych spraw35.

Oskarżenia Marcina Lutra brzmiały bardzo poważnie: „Pokażcie mi prawnika, który 
studiuje, aby poznać prawdziwą przyczynę rzeczy, aby mógł odkryć prawdę i dowiedzieć 
się, co jest słuszne, a co nie, jak wielbić Boga i służyć braciom (w wierze). Nie, oni uczą 
się prawa tylko dla korzyści, jakie przynosi, zaszczytów i wielkich apanaży!”36. We 
wstępie do Starego Testamentu (1523) pisał, iż prawo uświadamia ludziom, jacy są źli 
i fałszywi, podobnie zresztą jak tablice przyniesione przez Mojżesza37. Luter nie wahał 
się jednak zalecać rodzicom wyboru studiów i kariery prawniczej dla swoich dzieci: 
miały one doświadczać zaszczytów i apanaży, szczególnie jeśli urodzenie i majątek by 
im tego nie zapewniły38.

29 Bartolomäi Sastrowen Herkomen, Geburt und Lauff seines gantzen Lebens, wyd. G.F. Mohnike, Gre-
ifswald 1823–24, cyt. za: G. Strauss, s. 11.

30 F. Heinemann, Der Richter und die Rechtspfl ege in der deutschen Vergangenheit, Jena 1924, s. 277.
31 Johannes Hergot, Von der newen Wandlung eyenes christlichen Lebens, Leipzig 1526, cyt. za: 

G. Strauss, s. 14.
32 Tamże, s. 15.
33 H. Sachs, Neuen Stück bringen in Armut, wyd. Keller und Goetze, s. 502, cyt. za: G. Strauss, s. 13.
34 Cyt. za: J. Brundage, dz. cyt., s. 454.
35 Tamże, s. 454–455.
36 D.Martin Luthers Werke. Tischreden, Weimar 1912, mowa nr 349.
37 F.E. Cranz, An Essay on the Development of Luther’s Thought on Justice, Law, and Society, „Harvard 

Theological Studies”, XIX (1959) s. 99.
38 M. Luther, Eine Predigt, dass man Kinder zur Schule halten solle, wyd. K. Aland, Martin Luther. 

Predigten, Vandenhoeck&Ruprecht 2002.
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Zręczna gra słów na tekście Ewangelii św. Mateusza dała w efekcie: multi enim sunt 
advocati, pauci vero electi, scilicet, ad vitam aeternam39. Założeniem lepszej rzeczy-
wistości po szesnastowiecznych powstaniach chłopskich w Rzeszy miała być zagłada 
prawników: Michael Gaismair w projekcie konstytucji Tyrolu (1526) pisał, iż księgi praw 
należy spalić, a wszelkie przejawy „prawniczenia” – wykorzenić. W ich miejsce przyjdzie 
Słowo Boże40. Johann Eberlin narzekał, iż w świecie rządzonym przez prawo rzymskie 
i prawników nie ma miejsca na dobrą wiarę i zaufanie; jurystów uczy się sztuczek i ku-
glarstwa przynoszących im bogactwo, dalekich jednak od sprawiedliwości. Przodkowie 
praw mieli mało, za to wiary dużo41. Strauss przytacza fragment z norymberskiego poety 
i moralisty Hansa Sachsa (w trafnym angielskim tłumaczeniu): 

Whether you’re plaintiff or defending
There’s no end to your money spending,
Not counting worry, fear, and doubt;
And this goes on year in, year out
While jurists, lawyers, clerks purloin
Your treasure down to your last coin.

Prawnicy szczególnie często stawali się przedmiotem prześmiewczej satyry, szczegól-
nie w obliczu licznych zarzutów korupcji. Guido Kisch zebrał i skatalogował numizmaty 
poświęcone tematyce prawniczej; wśród nich odnaleźć można medal, na którego awersie 
przedstawiono rękę pełną monet oraz napis „jeśli przyjdziesz do mnie z tym”, na rewersie 
zaś sędziego w todze patrzącego przez swoje szeroko rozstawione palce oraz tekst „zrobię 
tak”42. Wyobrażenie uczciwego sędziego ukazuje natomiast tegoż – bez rąk43. Jonathan 
Swift w Podróżach Guliwera (1726) nie szczędził zarówno sędziów, jak i adwokatów: 
rolą tych ostatnich miała być obrona winnych przez atakowanie niewinnych, czynili to 
zaś tym lepiej, im wyższe otrzymali honorarium44. Z kolei Charles Dickens w Davidzie 
Copperfi eldzie daje prześmiewczy i jednocześnie ponury obraz upadku świetnej niegdyś 
angielskiej izby adwokackiej Doctors’ Commons (1511–1858). William Szekspir ustami 
Dicka (Henryk VI) postuluje zabicie wszystkich prawników, a Tomasz Morus (będący 
zresztą jednym z nich) konstruuje w Utopii wizję idealnego społeczeństwa bez prawni-
ków. Nie są potrzebni, bowiem samych praw jest bardzo mało, wystarczająco jednak dla 
bardzo dobrze wykształconych mieszkańców. Badacz dziejów angielskich civil lawyers 
Brian Levack wspomina o oskarżeniu przeciwko niejakiemu sędziemu Bennetowi orzeka-
jącemu w jednym z sądów common law. Bennetowi zarzucano łapówkarstwo i oszustwa 
w licznych sprawach spadkowych. W wyniku postępowania sąd uniewinnił oskarżone-
go, kuriozalnie uzasadniając, iż „nie jest skorumpowany bardziej niż każdy inny sędzia 

39 G.P. Harsdörffer, Ars apophthegmatica, Nuremberg 1655, n. 1153, cyt. za: G. Strauss, s. 18.
40 M. Gaismair, Landesordnung 1526, [w:] Quellen zur Geschichte des Bauernkrieges, wyd. G. Franz, 

München 1963, s. 286. 
41 J. Eberlin von Günzburg, Ein klägliche klag an den christlichen Römischen kayser, [w:] Neudrucke 

deutscher Literaturwerke des 16. und 17. Jahrhunderts, Halle 1896, nr 139, s. 10.
42 G. Kisch, Recht und Gerechtigkeit in der Medaillenkunst, [w:] Abhandlungen der Heidelberger Aka-

demie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, 1955–1956, ryc. VIII.
43 Por. R. Strauss, dz. cyt., s. 19.
44 J. Swift, Travels into Several Remote Nations of the World by Lemuel Gulliver, London 1726.
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w Królestwie”45. Arthur Duck w swoim gorzkim przesłaniu do angielskiej młodzieży za-
leca karierę prawniczą (jednak w zakresie common law), aby wejść na ścieżkę bogactwa 
i przywilejów, co zresztą pominął angielski tłumacz De Usu et Authoritate. 

Inskrypcja na grobowcu Św. Iwona (ok. 1253–1303), patrona prawników, zdaje się nie 
wystawiać najlepszej opinii również Francuzom: Hic jacet sanctus Egidius, advocatus, sed 
non latro, res miranda46. Te liczne dowody niechęci społeczeństwa do prawników mają 
jednak w dużej mierze charakter oddolnej reakcji na wynaturzenia wymiaru sprawiedli-
wości47. Osobną kwestią jest równie nieprzychylna reakcja niemieckiej wysoko urodzo-
nej szlachty, traktującej uczonych prawników jak konkurencję do łaski i zaszczytów na 
licznych dworach książęcych. Strauss przytacza petycję bawarskiego rycerstwa przeciw 
uprzywilejowanej pozycji doktorów prawa w książęcym Hofgericht (około roku 1500), 
gdzie uskarżają się, iż trudno zobaczyć już któregoś z nich w ławach sądu książęcego, 
wszystkie bowiem miejsca zajęli uczeni prawnicy. Nowe zaś prawa tworzone przez tychże 
za nic mają stare zwyczaje ojców48. Odpowiedź bawarskiego księcia znacznie rozjaśnia 
dociekania nad przyczynami recepcji prawa rzymskiego w Rzeszy. Uspokajał on swo-
je rycerstwo, wyjaśniając, iż ewentualna nieprawość i tak nie dotknie żadnego z nich, 
bowiem taki wyrok nie ostanie się przed nowo powołanym Reichskammergericht. Jak 
pisał E. Rosenthal, szansa, aby wyrok sądu książęcego sporządzony i uzasadniony przez 
sędziów niebędących prawnikami ostał się przed doktorami RKG, była nikła49. Władcy 
i książęta krajów Rzeszy zainteresowani w wysokim odsetku wygranych spraw musie-
li zadbać o profesjonalną obsadę lokalnych sądów, wywołując nieuniknione konfl ikty 
z własnym rycerstwem.

Dyskusja przeciw prawu rzymskiemu toczyła się również w samym środowisku praw-
niczym, chociaż tutaj padały głównie argumenty polityczne i ustrojowe50. 

Istotnym ośrodkiem oporu był także Kościół, chociaż sam miał „żyć prawem 
rzymskim”51. Przyczyny tej niechęci miały jednak zupełnie inne podstawy. Papieże wie-
lokrotnie zakazywali duchowieństwu odnośnych studiów. Synod w Tours przyniósł posta-

45 B.P. Levack, dz. cyt.
46 „Tu spoczywa św. Iwo, adwokat, lecz nie rozbójnik, rzecz godna podziwu”; por. J. Sondel, Zawsze 

wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki, Kraków 2007, s. 475, przyp. 2213 oraz po-
wołaną tam literaturę. Na temat opozycji wobec prawa rzymskiego w dawnej Francji por. także E. Meynal, 
Remarques sur la réaction populaire contre l’invasion du droit romain au France aux XII et XIII siècles, [w:] 
Romanische Forschungen XXIII 1907, s. 557–584, także A. Duck, dz. cyt., II, cap. II. Prawnicy w dawnej 
Francji zadawali sobie trud szczegółowego wykazania tych licznych norm prawa rzymskiego, które w wy-
rokach francuskich sądów odrzucono, por. na przykład P. Rebuffi , Commentariorum in constitutiones seu 
ordinationes regias, non solum iuris studiosis verumetiam pragmaticis utilissimi, Lugduni 1554, Philibert 
Bugnyon, Legum abrogatarum et unusitatarum in omnibus curiis..., Lugduni 1563.

47 Według Steina niechęć ta miała jednak charakter bardziej ogólny, wymierzony przeciw wszystkim 
prawnikom kojarzącym się z biurokracją władzy i sutymi dochodami, por. P. Stein, dz. cyt., s. 87.

48 Wydrukowano w Baierische Landtags-Handlungen in den Jahren 1429 bis 1523, wyd. F. von Krenner, 
Munich 1803–1805, cyt. za: G. Strauss, dz. cyt., s. 26.

49 E. Rosenthal, Geschichte des Gerichtswesens und der Verwaltungsorganisation Baierns, Würzburg, 
1889–1906, reprint Aalen, 1968, s. 144, cyt. za: G. Strauss, s. 26.

50 Por. M.P. Gilmore, Arguments from Roman Law in Political Thought, New York 1941, Cambridge 
History of Medieval Political Thought c. 350–c. 1450, wyd. J. Burns, Cambridge 1988, K. Pennington, The 
Prince and the Law, 1200–1600, Berkeley 1993, P. Stein, dz. cyt., s. 59–61 oraz powołaną tam literaturę.

51 Por. np. E. Vodola, Fides and culpa: the use of Roman law in ecclesiastical ideology, [w:] Authority 
and Power: Studies for W. Ullmann, wyd. B. Tierney, P. Linehan, Cambridge 1980.
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nowienie Aleksandra III przewidujące nawet ekskomunikę dla zakonników podejmujących 
świeckie studia, prawnicze bądź medyczne, jeśli ich wymiar czasowy przekraczał dwa 
miesiące52. Zakaz powtórzył papież Honoriusz III w bulli Super Specula (1219), swoi-
stym „dokumencie programowym” relacji ówczesnego Kościoła do prawa rzymskiego53. 
Trzyczęściowa bulla w części drugiej powtarzała zakaz z Tours (rozszerzając dodatkowo 
jego zakres podmiotowy), w trzeciej znosiła studium prawa rzymskiego w Paryżu, za-
braniając zarówno jego nauczania, jak i studiowania: „Firmiter interdicimus et districtus 
inhibemus, ne Parisius, vel in civitatibus seu aliis locis vicinis quisquam docere vel audire 
ius civile praesumat”54. Przyczyny tego zakazu, do dzisiaj dyskusyjne55, omawia ostatnio 
Antonii Dębiński56. Najczęściej przywołuje się powody wewnątrzkościelne, wynikające 
z preferowania studiów prawniczych w miejsce teologicznych, a także wyraźnego dą-
żenia duchownych do osiągnięcia pozycji, zaszczytów i apanaży, jakich doświadczali 
świeccy prawnicy. Adam Vetulani pisał o ucieczce duchownych od teologii ku lukra-
tywnym stanowiskom w administracji kościelnej, do czego drogą miały być świeckie 
studia prawnicze57. O tych samych negatywnych zjawiskach wspominał w XVII wieku 
Arthur Duck, podejmując próbę wyjaśnienia kontrowersyjnej decyzji Honoriusza III 
(częściowo tłumaczył ją naciskami profesorów teologii patrzących z zawiścią na pełne 
sale wykładowe u legistów). Pewnym pocieszeniem dla romanistyki może być fakt, iż 
zakaz z Tours dotyczył również studiów medycznych, można zatem mówić o szerszym 
kontekście niechęci papieża do podejmowania świeckich aktywności przez zakonników.

Reasumując, chociaż rozwój polityczny i kulturowy Europy jest nieodłącznie związany 
z prawem mającym swe korzenie w antycznym prawie Rzymu, a także z funkcjonowaniem 
świeckich i duchownych prawników, pomimo niewątpliwych korzyści, jakie system praw-
ny przynosi społeczeństwom – uzasadnione głosy oporu i niechęci do prawa i prawników 
występowały zawsze. Niniejsza praca prezentuje jedynie niewielki wycinek zagadnienia. 
Można, szczególnie w kontekście poruszonej we wstępie kwestii funkcjonowania prawa 
rzymskiego w rzeczywistości antycznej, próbować przypisać winę za degradację jego 
ducha całym pokoleniom prawników następujących po Justynianie. Być może jednak owa 

52 Decretales 3,50,3: „[...] nulli omnino post votum religionis, et post factam in aliquo loco religioso 
professionem ad physicam legesve mundanas legendas permittantur exire”. Pełne wydanie Dekretałów Grze-
gorza IX na stronie internetowej Bibliotheca Augustana.

53 Por. S. Kuttner, Papst Honorius III und das Studium Zivilrechts, w: Festschrift für M. Wolf, Tübingen 
1952, A. Dębiński, dz. cyt., s. 97–110.

54 Decretales 5,23,28.
55 Zakaz dotyczący działalności fakultetu prawniczego poddawano różnorakiej interpretacji również 

w minionych wiekach, szczególnie we Francji. Pierre Rebuffi  wskazywał iż dotyczył on jedynie duchow-
nych, Charles Molinaeus wykluczał możliwość objęcia nim świeckich, Guy Coquilles oraz Etienne Girard 
pisali o zagrożonym fakultecie teologii oraz symbolicznej potrzebie królów Francji wyłączenia obecności 
prawa „cesarskiego” w swej ofi cjalnej siedzibie. Zakaz Honoriusza III nie dotyczył bowiem innych miast 
Francji. Za najbliższe prawdy Arthur Duck uznał stanowisko Innocentego Cirona, według którego Honoriu-
szem III powodowała chęć wzmocnienia nie tyle fakultetu teologii, co nauki prawa kanonicznego en bloc, 
miałoby ono bowiem posłużyć papieżom do przejęcia najwyższej jurysdykcji we Francji; por. I. Ciron, Ob-
servationis Iuris Canonici, Tolosae 1645, cap. VIII. por. A. Duck, dz. cyt., s. 260 i n.

56 Tamże.
57 A. Vetulani, Średniowieczny Kościół polski w zasięgu łacińskiej kultury prawniczej, [w:] Księga ty-

siąclecia katolicyzmu w Polsce, t. 1, Lublin 1969, s. 401, por. też E. Genzmer, Kleriker als Berufsjuristen 
im späten Mittelalter, [w:] Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel LeBras, t. 2, Paris 1965, 
s. 1207–1236.
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degradacja jest tylko pozorna, a postulat reklasyzacji kultury prawnej byłby współcześnie 
naiwny i niecelowy? Można też podnosić niedoskonałości systemu kształcenia – i kształ-
towania charakteru niegdysiejszych scholarów, a dzisiejszych studentów. 

Przegląd dziejów niechęci do prawa i prawników pokazuje jednak wyraźnie, iż w spo-
łecznym odczuciu to właśnie prawnicy winni byli wszelkich wynaturzeń wymiaru spra-
wiedliwości, takich jak korupcja, nieprawość, niesprawiedliwość, niesłuszność, nepotyzm 
i wiele innych. Ale prawo jest jedynie narzędziem w rękach prawników – nieraz „złych 
chrześcijan”, których gniewny św. Piotr miał nie przepuszczać przez niebiańską furtę58. Sa-
memu prawu rzymskiemu przypisano w średniowiecznej Europie wiele treści korzystnych 
w aktualnej sytuacji politycznej, a które wyjęto z kontekstu lub poddano znacznej mody-
fi kacji. Wskutek działalności glosatorów i komentatorów, a jeszcze wcześniej licznych 
interpolacji, trzeba wyraźnie oddzielić antyczne prawo rzymskie od średniowiecznego 
ius commune, potocznie z rzymskim utożsamianego. W efekcie odium niezadowolenia 
z funkcjonowania systemu prawa często spadało na owo mitologizowane „prawo rzym-
skie”. Dość kontrowersyjną próbę „odkłamania” tego mitu podjął ostatnio Pier Giuseppe 
Monateri59. Nie budzą zdziwienia współczesnych teorie upatrujące w prawie rzymskim 
przede wszystkim narzędzia władzy i dominacji w dziejach Europy. Tomasza Morusa wizja 
społeczeństwa bez prawa i prawników, choć piękna, nie miała i nie ma jednak większych 
szans na realizację. Wyraźnie widoczny był natomiast proces odwrotny. Już dla Platona 
oczywistym był fakt, iż Νόμοι άνθρώποις άναγχαϊοί είσιν, co do dnia dzisiejszego nie 
utraciło na aktualności.

SUMMARY

Th e outline of the opposition to lawyers and the Roman Law in old Europe

Roman Law is regarded as the fairest and wisest legal system created by a human. It survived the Ro-
man Empire giving Europe one of its cultural foundations besides Greek philosophy and christianity. 
Although Roman jurisprudence had to cope with the variety of social problems from the ancient times 
of the Twelve Tables to the Justinians codifi cation, it was never accused of betraying the moral and 
ethical rules of Rome. There was a clear distinction between lawyers and advocates; basic rules of 
advocacy ethics were founded by Cicero and Quintilianus. The threat of making formal and unfair law 
was moderated by the powerful pretorian law, always sensitive to day-to-day problems. Legal rules and 
judgements were followed by equitable principles, which did not happen in contemporary Europe any 
longer. The formal lex was the only source and measure of what was good or bad in the society. “Roman 
Law” seems to have been spoilt by generations of greedy lawyers ready to sue even the Almighty God 
if necessary and well paid. The noble “Roman Law” was only a set of tools helping them to win each 

58 P. Stein, dz. cyt., s. 92.
59 P.G. Monateri, Black Gaius: a Quest for the Multicultural Origins of the „Western Legal Tradition”, 

[w:] 51 Hastings Law Journal (2000), s. 479–555. Autor stwierdził między innymi, iż renesans prawa rzym-
skiego w Europie był efektem nie tyle jego szczególnych właściwości, ile zręczności i sprytu prawników 
wykorzystujących jego ogromny autorytet. Monateri ironicznie zauważa, iż z równą zręcznością wykorzysta-
liby teksty koptyjskie, etiopskie czy wręcz chińskie, przypisując je „Rzymowi”. W jego opinii odwołanie się 
Europy do antycznego Rzymu nie odzwierciedla wcale „jakości rzymskiego produktu”, mając na celu jedynie 
usprawiedliwienie dla legalizmu, który zdominował kontynent.



Z dziejów opozycji wobec prawników i prawa rzymskiego w dawnej Europie 

case, no matter whether fair or unjust. Nowadays the discussion on the real infl uence of this law on the 
“european legal culture” is still far from the end. There were many voices of opposition to lawyers and 
“their” Roman Law in Europe, particulary in Germany. Many protestant writers argued that lawyers and 
their law books should be burnt in order to keep the society healthy. There were hundreds of proverbs 
mocking the lawyers and many writers pointed out lawyers’ bad provenance. It was even a theme for 
classical music librettos. Another opposer of Roman law was the Catholic Church. Many clergymen 
preferred to study civil law rather than divinity and there were times when Popes forbade teaching and 
studying Roman law. 
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