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Grecka myśl fi lozofi czna i jej wpływ 
na kształtowanie się rzymskiego kanonu 

wykształcenia prawniczego. 
Przyczynek do studium

Wstęp

Podejmowane dotychczas wielokrotnie przez uczonych rozważania w kwestii modelu 
wychowania i prawniczego kształcenia młodzieży rzymskiej w ostatnim wieku republiki 
i na początku cesarstwa wydają się cennym przyczynkiem do studium na temat możliwych 
dróg przenikania greckiej fi lozofi i na grunt prawa rzymskiego. Teza głosząca, że grecka 
myśl fi lozofi czna odcisnęła swoje piętno na treściowej płaszczyźnie rzymskiego prawa 
prywatnego, jest i prawdopodobnie pozostanie kontrowersyjna. Niniejsze opracowanie 
stanowi próbę przeprowadzenia analizy grecko-rzymskiego modelu wychowania mło-
dzieży pod kątem jego ewentualnego znaczenia dla kształtu rzymskiej myśli prawniczej, 
uwidocznionej później w poglądach jurystów. 

U źródeł fi lohelleńskiego modelu wychowania

Wpływy kultury greckiej w Rzymie I wieku p.n.e. były już w pełni widoczne, choć należy 
pamiętać, że proces ich nawarstwiania rozpoczął się już znacznie wcześniej, wraz z podbo-
jem Kampanii w IV wieku p.n.e. oraz kolejno: Tarentu (272 p.n.e.), Macedonii (148 p.n.e.), 
Grecji (146 p.n.e.) i wchłonięciem królestwa Pergamonu (132 p.n.e.)1. Rzymianie bardzo 
szybko przyswoili zdobycze cywilizacji hellenistycznej, począwszy od języka2, przez 
literaturę, teatr, a skończywszy na stworzonym przez nią modelu wychowania3. Horacy 
ujął to zjawisko w słynnym już dwuwierszu: 

1 M. Cary, H.H. Scullard, Dzieje Rzymu, Warszawa 2001, s. 197, 269–271.
2 Imperium Romanum stało się dwujęzyczne, na grekę tłumaczono edykty i uchwały senatu, jeśli tylko 

odnosiły się do wschodnich prowincji cesarstwa. H.I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, War-
szawa 1969, s. 359.

3 Od czasów Juliusza Cezara popierano szeroko ten model wykształcenia. Przejawiało się to przede 
wszystkim w nadawaniu obywatelstwa rzymskiego greckim nauczycielom. Zob. W. Litewski Jurysprudencja 
rzymska, Kraków 2000, s. 53.
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Graecia capta ferum victorem cepit et artis
Intulit agresti Latio4.

Recypowany przez Rzymian helleński model wychowania wniósł wiele nowych elemen-
tów wzbogacających wiedzę o świecie, poszerzających horyzonty myślowe, doskonalących 
wymowę. Rzymska arystokracja przejęła chętnie dla swoich synów greckie wychowanie5, 

czerpiąc jego program kształcenia oraz organizację szkolną6. W tym miejscu należy jednak 
zaznaczyć, że recypowanie greckiego modelu wychowania nie nastąpiło bezkrytycznie. 
Pamiętano o dotychczasowym, idealnym wzorcu, którego celem było pielęgnowanie cnót: 
stałości (constantia), męstwa (virtus), pobożności (pietas), opanowania (modestas), godności 
(gravitas) oraz roztropności (prutentia) i sprawiedliwości (iustitia)7. Ten starorzymski profi l 
edukacji zakładał pozostawienie w rękach rodziny troski o moralne i obywatelskie kształ-
towanie dziecka. Na czoło, wśród przekazów źródłowych traktujących o starorzymskim 
wychowaniu, wysuwa się ten dotyczący postawy Katona Starszego w kwestii wychowania 
syna8. Skutkiem przywiązania Rzymian do tradycji, także w kwestiach wychowawczych, 
stało się uzupełnienie własnego, praktycznego modelu, opartego na kulcie zwyczajów, ideale 
rodziny, umiłowaniu państwa, o wiedzę z zakresu literatury, sztuk pięknych czy wreszcie 
fi lozofi i. Najlepszym dowodem latynizacji modelu greckiego jest niechęć społeczeństwa 
rzymskiego do nauki muzyki i tańca9 oraz niezbędnego składnika greckiej παιδεία – gim-
nastyki10. W wyniku takiej krytycznej adaptacji greckich wzorców w Rzymie rozdzielono 
wychowanie (educatio) od nauczania (doctrina), pozostawiając to pierwsze wyłącznie 
rodzinie, drugie zaś oddając wykształconym greckim nauczycielom11.

Młodych Rzymian z bogatych rodzin od najmłodszych lat nauczali greccy wyzwo-
leńcy. Najlepszym przykładem takiego nauczyciela-Greka jest Liwiusz Andronikus12, 
który jest najstarszym znanym nauczycielem greckim w Rzymie, a zarazem autorem 
łacińskiego przekładu Odysei Homera. Arystokratyczne rodziny Wiecznego Miasta dbały 
o to, aby ich dzieci miały jak najlepszych mistrzów. Historia zna przykłady L.E. Paulusa, 
zwycięzcy spod Pydny (168 r. p.n.e.), który prócz tego, że zapewnił swoim synom najlep-

4 Horacy, Opera omnia, EP. II, 1,156, przekł. J. Sękowski, Warszawa 2000, t. 2, s. 380.
5 H.I. Marrou, dz. cyt., s. 346.
6 S. Wołoszyn, Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa 1964, s. 52.
7 Tamże, s. 50.
8 Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów (z żywotów równoległych), Cat. ma. 20, przekł. M. Bro-

żek, t. 3, Wrocław 2006, s. 180: „(...) Kiedy chłopczyk zaczął pojmować naukę, brał go i uczył liter. Miał 
w domu także nauczyciela, niewolnika imieniem Chilon, który uczył wiele dzieci. Ale – jak sam pisze – 
uważał, że nie godzi się, aby syn miał słuchać nagany od niewolnika albo być szarpany za ucho, gdyby się 
w nauce opóźniał, czy żeby miał tak ważną naukę zawdzięczać niewolnikowi. Sam więc go uczył czytania 
i pisania, sam znajomości prawa, sam sztuki szermierczej. I nie tylko miotania pociskiem, machania bronią 
czy jazdy konnej, ale także pięściarstwa, znoszenia upałów czy zimna, pokonywania wirów i wezbranych fal 
rzecznych”.

9 H.I. Marrou, dz. cyt., s. 348.
10 Wystarczy przywołać przekaz Liwiusza o powszechnym zgorszeniu, które zostało wywołane występa-

mi Scypiona Afrykańskiego Starczego w greckim gymnasjonie na Sycylii w 204 roku p.n.e. Livius, Ab urbe 
condita XXIX, 19, 12, przekł. F.G. Moore, t. 8, London 1955, s. 284–285. 

11 T. Kot, Historia wychowania, Warszawa 1996 (przedruk według wyd. 2 z 1934 roku), t. 1, s. 91.
12 Liwiusz Andronikus z Tarsu dostał się do niewoli rzymskiej po upadku rodzinnego miasta, a w 240 

roku p.n.e. wystawił na Ludi Romani pierwszą tragedię i komedię grecką w łacińskim tłumaczeniu, zob. 
M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1984, s. 127.
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szych greckich nauczycieli13, to sprowadził do Rzymu bibliotekę królów macedońskich, 
by umożliwić im zdobycie najlepszego wykształcenia14, oraz Kornelii – matki Gaiusa 
i Semproniusa Grakchów, która zatroszczyła się o to, by jej synowie uczyli się retoryki od 
Diofanesa z Mityleny15, a fi lozofi ę poznawali dzięki naukom stoika Blossiosa z Cumae16. 
Z całą pewnością nie były to przypadki odosobnione. Z przekazu Sallustiusza wiadomo, 
że Sempronia – matka Brutusa równie dobrze znała literaturę grecką i łacińską17. 

Można przypuszczać, iż fi lozofi a na dobre zagościła w Rzymie, za sprawą przyby-
wających doń z misją dyplomatyczną w charakterze posłów przedstawicieli najwybit-
niejszych greckich szkół fi lozofi cznych. I tak w 154 roku p.n.e. przybyło do Rzymu 
poselstwo greckie złożone z takich znakomitości, jak: Karneades18, Diogenes z Babilonu19 
oraz Kritolaos20. Przeprowadzane przez nich publiczne wykłady zostały entuzjastycznie 
przywitane przez większość obywateli, dla innych – jak Katon – były niedopuszczalne. 
Cenzor, zarzucając kulturze greckiej zniewieściałość i zdemoralizowanie, doprowadził 
do wygnania fi lozofów z Rzymu21. Podobne wygnania zdarzały się także wcześniej: na 
mocy uchwał senatu z 173 roku p.n.e. wypędzono z Rzymu dwóch przedstawicieli szkoły 
epikurejskiej Alkiosa i Filiskosa, a w 161 roku p.n.e. wszystkich fi lozofów i retorów22. 
Przytoczony wyżej przypadek odprawy posłów – fi lozofów greckich przez Katona do-
wodzi faktu, że mimo istniejących zakazów powracali do Rzymu. Wynika z tego, iż 
najwyraźniej zapotrzebowanie społeczne mieszkańców Romae Aeternae na poznawanie 
myśli fi lozofi cznej ustawicznie wzrastało.

Młodzi rzymscy nobiles już w II wieku p.n.e. czerpali nauki, słuchając greckich mi-
strzów23, w szczególności przedstawicieli średniej szkoły stoickiej, której główna dzia-
łalność skoncentrowana była na wyspie Rodos. Niektórzy z nich, jak Scipio Emilianus, 

13 Plutarch, Lives, Aem. 6, przekł. B. Perrin, London 1961, s. 369–370. 
14 Tamże, 28, s. 431–432.
15 Cicero, Brutus, czyli o sławnych mówcach, 104, przekł. E. Rykaczewski, Poznań 1873, s. 31.
16 Plut., Tib. Gr. 8; 17; 20; dz. cyt., t. 2, s. 496, s. 512, 516.
17 Sallustius, Sprzysiężenie Katyliny i wojna z Jugurtą, 25,2, przekł. K. Kumaniecki, Wrocław 2006, s. 22.
18 Poeta elegijny, fi lozof zaliczany do Akademików, twórca tak zwanej trzeciej Akademii. Szerzej zob. 

Diogenes Laertius, Lives of eminent philosophers in ten books IV, 62–67, przekł. R.D. Hicks, t. 1, London 
1959, s. 437–443.

19 Zwany także Diogenesem z Seleucji, z powodu bliskiej odległości między Babilonem i Seleucją, 
przedstawiciel szkoły stoickiej. Zob. Diogenes Laertius VI, 81, dz. cyt., t. 2, s. 85.

20 Kritolaos z Faselis, przedstawiciel szkoły perypatetyckiej. G. Reale, Historia fi lozofi i starożytnej, Lub-
lin 1999, t. 4, s. 35. 

21 Plut.; Cat. ma., 22; dz. cyt.: „(...) zaraz młodzież żądna nauki rzuciła się do tych ludzi, przebywała z nimi, 
słuchała ich wykładów, pełna podziwu dla nich. Najbardziej zaś ujmował ich wdzięk Karneadesa, którego siła 
była największa, a sława tej siły nie mniejsza, przyciągająca wielkie, kulturalne audytorium, napełniająca mia-
sto jakby powiewem i szumem: wszędzie mówiono, że Grek zachwycający nadnaturalnym talentem wszystko 
oczarowuje i zniewala, rzuca na młodzież potężną siłę przyciągania. Młodzi, rzucając inne przyjemności i spę-
dzanie czasu, popadli w entuzjazm dla fi lozofi i. I to się Rzymianom podobało, że młodzież przejmuje się kulturą 
grecką, i z przyjemnością patrzyli, jak się z podziwem garnie do tych ludzi. Katon jednak od początku był nie-
zadowolony z tego pędu do wiedzy, która jak powódź wdzierała się do miasta. Obawiał się, że młodzi zwrócą 
swe ambicje ku sławie krasomówczej i bardziej polubią rozgłos z wymowy niż z działalności publicznej czy 
z dzielności wojennej. (...) Wystąpił zatem w senacie z naganą do władz, że poselstwo siedzi tyle czasu w mie-
ście niezałatwiane; ludzie, którzy w każdej sprawie potrafi ą łatwo przekonywać, jak sami zechcą. Trzeba więc 
jak najspieszniej rozpoznać ich sprawę i przegłosować, żeby sobie wrócili ze swymi wykładami do greckich 
słuchaczy, a młodzież rzymska jak dawniej słucha praw i władz rządzących”.

22 Aulus Gellius, Noctes Atticae XV, 11, przekł. J.C. Rolfe, t. 3, London 1961, s. 87–88.
23 W. Tatarkiewicz, Historia fi lozofi i, Warszawa 1968, s. 150.
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zdolni byli skupić wokół siebie grecką elitę kulturalną ówczesnego Rzymu w osobach: 
historyka Polibiusza24, komediopisarza P.T. Afera25, a wreszcie fi lozofa – przedstawiciela 
szkoły stoickiej Panaitiosa z Rodos26. Wtedy też (119–118 r. p.n.e.) rozpoczął się na dobre 
proces wstępowania młodych Rzymian do kolegium efebów27 w Atenach, uczęszczania 
do ateńskich i rodyjskich szkół fi lozofi i. Tam przysłuchiwali się wykładom prowadzonym 
przez fi lozofów-nauczycieli, specjalnie w tym celu dobieranych przez gymnasjarchę, wy-
mieniali poglądy podczas „pogadanek”28. Dalekim odpowiednikiem29 helleńskiej efebii 
stały się rzymskie collegia iuvenum, a właściwie iuvenes (lub iuventus)30, których początki 
datuje się na czasy panowania Oktawiana Augusta31. 

Kształcenie retoryczne a kształcenie prawnicze

Recepcja helleńskiego modelu kształcenia zaowocowała powstaniem ostatecznie trzech 
szczebli szkolnictwa, służących uzyskaniu wykształcenia ogólnego32. Powstały szkoły 
elementarne, gramatykalne i retoryczne33. Retoryka stanowiła ostatni etap procesu wy-
kształcenia. Najsłynniejsze, oprócz szkół gramatyki, wyniesionych na wyżyny dzięki Dio-
nizosowi Trakowi i fi lozofi i, w których nauczał wspomniany już wcześniej Posejdonios, 
szkoły wymowy usytuowane były na wyspie Rodos34. Młodzi Rzymianie tam zdobywali 

24 Na temat życia, studiów oraz dzieła Polibiusza, a w szczególności na temat obecności historyka w krę-
gu Scypiona zob. S. Hammer, Wstęp, [w:] Polibiusz, Dzieje, przekł. S. Hammer, Wrocław 2005, s. X–XV.

25 M. Cary, H.H. Scullard, dz. cyt., s. 383.
26 Diogenes Laertius, dz. cyt., VII, 92, t. 2, s. 199.
27 Kolegia wychowawcze początkowo miały na celu przygotowanie i wychowanie żołnierza. Od po-

czątku epoki hellenistycznej przybierają charakter szkoły elitarnej, do której przybywają także cudzoziemcy 
(w tym Rzymianie, zresztą umieszczani w spisach osobno, dodatkowo, pod zbiorczą nazwą ξένος) w celu 
uzupełnienia wykształcenia. Wówczas też oprócz wychowania fi zycznego pojawia się nauczanie literatury 
i fi lozofi i. Efebię ateńską uważano za uwieńczenie systemu wykształcenia. Szerzej zob. H.I. Marrou, dz. cyt., 
s. 162–169; T. Kot, dz. cyt., s. 81–82; S. Wołoszyn, dz. cyt., s. 45–46.

28 Wykłady były prowadzone najczęściej nieodpłatnie przez fi lozofów, którzy bawili w danym mieście 
czasowo lub tylko przejazdem; H.I. Marrou, dz. cyt., s. 271.

29 M. Jaczynowska podkreśla, że mimo pewnych wspólnych cech efebii i iuvenes, takich jak ich elitarny 
charakter oraz ścisłe związki z działalnością miast, w których istniały, należy przyjąć oryginalną strukturę 
i charakter, oparte na tradycjach italskich. Zob. szerzej M. Jaczynowska, Organizacje iuvenes a arystokracja 
municypalna w czasach cesarstwa rzymskiego, [w:] Studia z dziejów antycznego Rzymu, Toruń 2003, s. 25. 
Na temat działalności wychowawczej collegia iuvenum zob. H.I. Marrou, dz. cyt., s. 415–418 wraz z poda-
nym tam piśmiennictwem.

30 Nazwa collegia iuvenum pojawia się stosunkowo późno, najprawdopodobniej dopiero u progu III wie-
ku n.e. Wcześniej organizacje młodzieży nazywano iuvenes, iuventus albo sodales iuvenum. Zob. M. Jaczy-
nowska, Organizacje młodzieży rzymskiej (collegia iuvenum), [w:] Studia..., dz. cyt., s. 64.

31 Tamże, s. 25.
32 Chodzi o ostateczną formę kształcenia „w duchu greckim”. Szkoły w Rzymie istniały rzecz jasna 

także i wcześniej. Nauczanie elementarne jest poświadczone już w wiekach VII i VI przed Chrystusem, na 
poziomie średnim od III wieku p.n.e, nauczanie wyższe natomiast dopiero od I wieku p.n.e. Zob. szerzej 
H.I. Marrou, dz. cyt., s. 351 i n. 

33 S. Wołoszyn, dz. cyt., s. 54.
34 M. Cary, H.H. Scullard, dz. cyt., s. 600.
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wykształcenie retoryczne na najwyższym poziomie35. W I wieku p.n.e. retoryki zaczęto 
nauczać także w Rzymie, choć należy podkreślić, że początki tego nauczania nie należa-
ły do najłatwiejszych. Pierwsza szkoła dla krasomówców36, która została otwarta przez 
Lucjusza Plocjusza Gallusa w Rzymie w 92 roku p.n.e. i w której nauczano po łacinie, 
została zamknięta decyzją cenzorów: Gneiusza Domicjusza Ahenobarbusa i Lucjusza 
Liciniusza Krassusa37. Jako powód wydania decyzji o zamknięciu szkoły podano szerze-
nie złej nauki i powodowanie upadku dawnych obyczajów38. Prawdziwa przyczyna była 
jednak, jak się wydaje, zupełnie inna. Dokąd nauczano retoryki po grecku, dostępna była 
wyłącznie dla młodzieży z arystokratycznych rodzin, tylko oni bowiem mogli wcześniej 
zdobyć podstawy niezbędne dla dalszej nauki. Nauczanie po łacinie spowodowałoby 
upowszechnienie sztuki krasomówczej, a w konsekwencji mogło dostarczyć przeciwni-
kom będącego u władzy stronnictwa optymatów cennego narzędzia walki politycznej. 

W kontekście powyższych uwag należy przyjąć, że retoryka łacińska nie istniała 
jako samodzielna, rdzennie rzymska dyscyplina. Jej twórcami byli Grecy, oni ustalili 
jej prawidła i to wreszcie oni udoskonalali jej metody39. Rola retorów łacińskich była 
jednak niebagatelna, z uwagi na fakt, że to oni właśnie stworzyli niezbędną siatkę pojęć, 
ułatwiających młodzieży przyswajanie sztuki krasomówczej, pozostawiając jednak ścisły 
związek z grecką tradycją nauczania40. Program nauczania obejmował teorię wymowy 
oraz ćwiczenia praktyczne, które polegały na układaniu fi kcyjnych mów na zadane tematy 
z zakresu historii, mitologii, literatury. Teoria retoryki obejmowała pięć zasadniczych czę-
ści41: inventio, dispositio, elocutio, memoria oraz pronuntiatio, czyli zakładała opanowanie 
przez adepta odpowiednio: sztuki doboru tematu, metody uporządkowania i kompozycji, 
warsztatu oratorskiego, wreszcie zagadnień z zakresu zapamiętywania i odpowiedniego 
wygłaszania mowy. Ćwiczenia praktyczne natomiast przybierały dwie formy: suasoriae 
i controversiae. Te pierwsze, przeznaczone dla młodszych, miały na celu opanowanie 
przez ucznia sztuki układania i wygłaszania mów, drugie zaś, skierowane do starszych, 
miały przygotowywać do wystąpień przed sądem42. Niewątpliwie największe zasługi nie 
tylko w krzewieniu sztuki krasomówczej, lecz przede wszystkim w kształtowaniu po-
staw moralnych przyszłych retorów należy przypisać Markowi Tuliuszowi Cyceronowi. 
Ten znakomity mówca, chcąc powrócić do ideału Isokratesa, działając pod wpływem 
akademika Filona z Larissy43, uważał, że kształcenie mówcy powinno się opierać na jak 

35 Na Rodos kształcił się sam M.T. Cicero, u jednego z najbieglejszych retorów tamtego okresu – Molona; 
Cic., Brut., 316, dz. cyt., s. 98–99: „(...) Nie przestając na nich [to jest wcześniejszych nauczycielach], udałem 
się do Rodu i zgłosiłem się do tego samego Molona, którego w Rzymie słuchałem, który był obrońcą spraw 
prawdziwych, znakomitym pisarzem i zarazem doskonałym nauczycielem, umiejącym dostrzec i wskazać 
wady. Dołożył on starania (nie wiem, czy swój cel osiągnął), żeby obciążyć zbyteczną bujność i okwitość, 
właściwą płochości i swawoli młodego wieku, i ten jakby z brzegów wylewający potok zatamować”.

36 H.I. Marrou, dz. cyt., s. 354.
37 Aulus Gellius, dz. cyt., s.87–88. Cic., De orat., III, 92–94, dz. cyt., s. 210–211; Tacitus, Dialogus de 

oratoribus 35–37, przekł. S. Hammer, Warszawa 1957, s. 360–363.
38 Cic., De orat., III, 92–94, dz. cyt., s. 210–211.
39 T. Kot, dz. cyt., s. 93–94.
40 H.I. Marrou, dz. cyt., s. 398. 
41 Cic., De orat., II, 77, dz. cyt., s. 97.
42 Tac., D. de orat., dz. cyt., s. 360–363.
43 Cic., Brut., 306, dz. cyt., s. 95.
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najszerszej wiedzy. Od dobrego mówcy wymagał przede wszystkim znajomości fi lozofi i44, 
prawa45 i dziejów46. Uznawał ars rethorica za niezbędny element wykształcenia, który 
jednak miał dostarczać niezbędnego instrumentarium, służącego osiągnięciu konkretnych 
celów, stąd niemogący stanowić jedynej umiejętności doskonałego mówcy. 

Niewątpliwie opanowanie warsztatu retorycznego służyło celom praktycznym, stano-
wiło przede wszystkim podwalinę dla wykonywania zawodu adwokata, było istotne także 
dla kariery urzędniczej. Dlatego z czasem szkoły gramatykalne i retoryczne zyskiwały 
coraz większe poparcie cesarstwa47.

Jak wynika z powyższych uwag, retoryka już w okresie późnej republiki zajmowała 
wysokie miejsce w rzymskim systemie kształcenia. Stanowi to chyba najlepszy dowód na 
adaptację helleńskiego modelu wychowania, skoro udało się przekonać pragmatycznych 
Rzymian, hołdujących wspomnianym już wyżej tradycyjnym cnotom obywatelskim, do 
uznania ars rethorica za jedną z chlubnych i wysoko cenionych umiejętności48.

Niezależnie od wzrostu znaczenia wykształcenia retorycznego, bez względu na to, jak 
wielką wagę przykładano do prawniczego przygotowania retorów (jak czynił to Cyceron, 
a po nim Kwintylian), prawoznawstwo rozwijało się odrębnie, pozostając wielką umie-
jętnością samych Rzymian, stworzoną przez nich i dla nich przede wszystkim, wreszcie 
przez nich udoskonalaną i rozwijaną. Podczas gdy adwokat, przy pomocy pragmatici 
– doradców przygotowujących przewód sądowy i opracowujących prawniczy wywód49, 
starał się pozyskać uznanie dla głoszonych przez siebie argumentów, iuris prudens to 
prawo tworzył, wypowiadał je i znajdował rozwiązanie poszczególnego przypadku. Zna-
jomość prawa w Rzymie ceniona była jak wiadomo bardzo wysoko. Jego nauczanie, 
początkowo hermetyczne, ograniczone bowiem tylko do członków kolegium pontifi ces, 
w późnej republice stało się bardziej powszechne, choć nadal dostępne jedynie nielicznym. 
Nauczanie prawa (docere) wówczas miało charakter ściśle prywatny, zupełnie niezin-
stytucjonalizowany50. Oparte zostało na schemacie mistrz – uczniowie (auditores) i nie 
obejmowało nigdy żadnego z góry określonego programu nauczania, choćby o charakterze 
ogólnym i elementarnym. Najlepszy obraz takiego nauczania, charakterystycznego dla 
wszystkich jurystów republikańskich51, przekazał Cyceron, pisząc: „(...) mając pociąg do 

44 Cic., De orat., I, 53–57, dz. cyt., s. 14: „(...) Bo kto nie wie, że największa moc mowy na tym polega, 
żeby umysły ludzi do gniewu, do nienawiści, do urazy pobudzić, albo od tych wzruszeń odwieść, a do ła-
skawości i politowania przywieść? (...) Ale to wszystko jest uważane za należące do fi lozofi i, i mówca, jeśli 
mnie usłucha, nigdy się o to sprzeczać nie będzie, ale przyznając fi lozofom znajomość rzeczy, jedyny cel ich 
usiłowań, sposób mówienia o nich, który bez tej znajomości jest niczym, dla siebie zachowa: bo jak już to 
często powiedziałem, własnością mówcy jest poważna, ozdobna, do myśli i uczuć ludzkich stosowna mowa”. 
Zob. również Cic., De orat., I, 67–68, dz. cyt., s. 17–18; Or., 116, s. 32.

45 Cyceron kpi z „mówców sądowych” niemających elementarnej wiedzy prawniczej, którzy stawali 
przed obliczem wybitnego Q.M. Scaevoli i ze względu na nieznajomość prawa powodowali przegraną strony, 
którą reprezentowali, siebie zaś ośmieszali w oczach prawników. Cic., De orat., I, 166; dz. cyt., s. 41; tamże, 
I, 172, s. 43.

46 Cic., De orat., I, 159, dz. cyt., s. 38–39; Or., 118, s. 32–33.
47 S. Wołoszyn, dz. cyt., s. 54.
48 Tac., D. de orat., 36, dz. cyt., s. 361–362: „Tak więc do najwyższych korzyści płynących z wymowy 

przyłączała się jeszcze jej faktyczna niezbędność, a jak uchodzić za wymownego uważano za rzecz piękną 
i chwalebną, tak na odwrót wydawać się niemym i niezdolnym do mówienia uważano za coś ubliżającego”.

49 H.I. Marrou, dz. cyt., s. 402.
50 W. Litewski, dz. cyt., s. 54.
51 Tamże.
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prawa cywilnego, nie odstępowałem prawie Kwintusa Scaevoli, syna Publiusza, który 
lubo nikogo nie uczył, odpowiadając radzącym się, udzielał swych wiadomości chcącym 
go słuchać”52. Nauczanie prawa objęło oprócz wskazanego instruere, czyli nauczania 
przez przysłuchiwanie się udzielanym przez mistrza poradom prawnym (respondentes 
audire), także instituere, czyli nauczanie systematyczne, elementarne. Stało się tak jednak 
dopiero w epoce Cycerona53. 

Nauczanie prawa było więc nakierowane na zdobycie przez auditores samodzielnych 
umiejętności rozstrzygania konkretnych spraw. Nie przykładano wagi do systematyki, nie 
nauczano teorii prawa54. Ono samo stanowiło zarazem sztukę (ars) i cel, ponieważ jego sto-
sowanie równało się niejednokrotnie tworzeniu. Fakt, że jurysprudencja pozostała rdzennie 
rzymska, miał swoje następstwo w postaci stworzenia modelu nauczania prawa, niebędącego 
żadną kopią ani nawet adaptacją modelu helleńskiego. Stało się tak prawdopodobnie ze 
względu na to, że nauczanie stanowiło rezultat działalności respondencyjnej55. W procesie 
kształcenia jurysty zasadnicze znaczenie oprócz respondentes audire miały disputationes 
między mistrzem a jego auditores. W tym miejscu niezbędne wydaje się podkreślenie dydak-
tycznej funkcji, którą należy przypisać ius controversum56 będącemu już od okresu późnej 
republiki immanentną cechą prawa w ogóle57. Rozbieżności interpretacji norm prawnych 
istniejące między poszczególnymi jurystami, mimo że powodowały pewną niestabilność 
prawa, przyczyniały się do jego rozwoju oraz do ulepszania procesu dydaktycznego. Po 
pierwsze, auditores przyswajali sobie dopuszczalne, choć rozbieżne rozwiązania tego sa-
mego problemu prawnego, po drugie zaś – co szczególnie istotne w procesie kształcenia 
prawniczego – poznawali ich rationes decidendi. Konieczne uzupełnienie wykształcenia 
jurysty stanowiło studiowanie literatury prawniczej. 

Formuła kształcenia prawniczego nie uległa zmianie mimo pojawienia się u progu pierw-
szego stulecia n.e. pewnej instytucjonalizacji nauczania, w postaci dwóch szkół prawniczych 
– Sabinianów i Prokulianów58. Obydwie stanowiły pewne wspólnoty szkolne, w których 
prowadzono działalność naukową i dydaktyczną. Ta ostatnia, będąca pokłosiem pierwszej, 
odbywała się w analogiczny sposób, jak nauczanie prawa w późnej republice. Skoncen-
trowana była wokół jurysty stojącego na czele szkoły, prowadzona w różnych lokalach 
(stationes) – wzorem greckich szkół fi lozofi cznych, a często również w jego domu59. 

Kształcenie prawnicze w Rzymie na przełomie późnej republiki i pryncypatu miało 
postać niezależnego nurtu obok edukacji typu helleńskiego. Śmiało można stwierdzić, że 
o ile retoryka pozostała grecka, o tyle prawo i jego nauczanie było i pozostało rzymskie. 
Niemniej jednak w związku z hellenizacją kultury rzymskiej można się także dopatrzyć 
się i w prawie pewnych znamion wpływu fi lozofi cznej myśli greckiej. 

52 Cic., Brut., 306, dz. cyt., s. 95.
53 Cic., De orat., I, 186, dz. cyt., s. 48–49.
54 W. Litewski, dz. cyt., s. 54.
55 Tamże.
56 P. Święcicka, Metody rozumowania prawniczego w starożytności, „Zeszyty Prawnicze UJ” 2004, 

nr 11–12, s. 161.
57 W. Litewski, dz. cyt., s. 98.
58 Na temat funkcjonowania i organizacji szkół, a także kolejnych kierowników każdej z nich zob. J. Ko-

drębski, Sabinianie i Prokulianie. Szkoły prawa w Rzymie wczesnego cesarstwa, Łódź 1974 wraz z przywo-
łanym tam obszernym piśmiennictwem.

59 W. Litewski, dz. cyt., s. 55.
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System kształcenia a możliwe związki prawa i fi lozofi i

Wydaje się, że przyjęcie tezy głoszącej daleko idący wpływ greckiej fi lozofi i na prawo 
rzymskie byłoby nieuzasadnione. Z drugiej strony negacja jego istnienia stanowi błąd, 
choćby w świetle lektury Cycerona. W piśmiennictwie romanistycznym przyjmuje się, 
że wpływy te były raczej niewielkie60, przybierały raczej charakter incydentalny. Z całą 
pewnością można dostrzec przejęcie przez jurystów rzymskich metod rozumowania, 
stworzonych przez starożytną logikę, szczególnie przez Arystotelesa i stoików61. Można 
doszukiwać się, jak czynili to niektórzy romaniści, fi lozofi cznych uzasadnień kontrowersji 
prawnych między szkołami Sabinianów i Prokulianów62. W jaki sposób zatem ocenić to, 
jak daleko sięgała myśl fi lozofi czna i jaki miała wpływ na kształt prawa rzymskiego? 
Odpowiedzi na postawione wyżej pytanie nie sposób podać w kilku zdaniach. Można 
jednak pokusić się o wskazanie możliwej drogi jej przenikania do prawa. A ta wydaje się 
wieść właśnie przez system kształcenia jurystów. Należy mieć na uwadze, że ich eduka-
cja przebiegała, jak wynika z powyższych uwag, dwutorowo. Przeważająca większość 
jurystów, tworzących oś jurysprudencji rzymskiej doby początku pryncypatu, lecz także 
i w okresie poprzedzającym, wywodziła się albo ze stanu senatorskiego, albo przynajmniej 
rekrutowała się z ordo equester63. Ten fakt ma znaczenie o tyle istotne, że na jego podsta-
wie można wnioskować o odebraniu przez nich pełnego wykształcenia na wzór grecki, 
a zatem włącznie z retoryką. Jeśli przyjąć, że kształcenie retoryczne choć w niewielkim 
stopniu zmierzało do realizacji postulatu Cycerona o wychowaniu mówcy idealnego, 
można wnioskować o jakiejś znajomości fi lozofi i przez jurystów. Zapewne nie odbywali 
oni pogłębionych studiów fi lozofi cznych, ale z pewnością mieli możliwość poznania 
zrębów myśli Platona, Arystotelesa oraz stoików. Zdobyte w ten sposób wykształcenie 
ogólne wykorzystywali później, stosując bądź interpretując prawo. 

Podsumowanie 

W świetle powyższych uwag należy stwierdzić, że postawienie ogólnej tezy o wpływie 
fi lozofi i greckiej na prawo rzymskie stanowiłoby błąd metodologiczny. Można jednak 
wykazać przejęcie przez jurystów rzymskich metod rozumowania, stworzonych właśnie 

60 Wystarczy przywołać fragment z Cycerona: (...) powiem, co myślę: jedna książeczka praw XII Tablic, 
w której znajdzie, kto pilnie szuka, źródło i początek praw naszych, zdaje mi się przewyższać zbiór ksiąg 
wszystkich fi lozofów, tak dla swej wielkiej wagi, jako też że więcej pożytecznych rzeczy zawiera, Cic. De orat., 
I, 195, dz. cyt., s. 51.

61 P. Święcicka, dz. cyt., s. 147–149.
62 W. Osuchowski, Media sententia. Studium nad zagadnieniem specyfi kacji w prawie rzymskim, „Pa-

miętnik Historyczno-Prawny”, Lwów 1930, t. 10, z. 1, s. 8–60; tenże, Na pograniczu między akcesją a specy-
fi kacją. Księga Pamiątkowa ku czci Władysława Abrahama, Lwów 1931, s. 199–207.

63 Szeroko na temat pochodzenia i statusu społecznego prawników rzymskich doby republiki i początku 
pryncypatu pisze K. Kolańczyk w artykule, w którym przedstawił szczegółowo wyniki badań przeprowa-
dzonych w tym zakresie przez W. Kunkela. Zob. K. Kolańczyk, O pochodzeniu i stanowisku społecznym 
prawników rzymskich, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. 7, z. 1, s. 227–279.
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przez greckich fi lozofów, a także dopatrywać się pewnych jej oddziaływań na płaszczyź-
nie ontologicznej. Z całą pewnością fi lozofi a grecka przyczyniła się do wykształcenia 
jurysprudencji rzymskiej jako nauki64, lecz należy mieć na uwadze, że jej wykorzystanie 
przez Rzymian następowało raczej z przyczyn pragmatycznych, znajdowała swoje miejsce 
tam, gdzie dawała instrument, niezbędny dla jasności wywodu, bądź tam, gdzie rationes 
decidendi wymagały odwołania się do pozaprawnych wartości.

SUMMARY

Greek philosophical thought and its infl uence on creating Roman canon 

of legal education. Monograph to study 

In the article analysis of Roman profi le of upbringing in the time of the end of the republic and the begin-
ning of empire, was taken under consideration. The book of a source: Plutarch, Cicero and Livy proofs 
that Romans overtook the model of general education of youths based on three leveled school structure: 
elementary schools, grammatical schools and rethorical ones. Overtaking this model hasn’t changed 
the profi le of Roman jurists’ education because it was paralel to the fi rst one. However, the rethorical 
education, especially the one of Cicero, including the historical and philosophical preparation of the 
future speaker, allowed Roman jurists to use philosophical tools. It is sure that the Greek philosophical 
thought has its infl uence (especially Aristotle and stoics) in the range of legal methods of thinking, it is 
also visible on the onthological level. On that basis a thesis of pragmatic usage of Greek philosophy by 
Roman jurists, can be created, especially there, where it was giving a tool, essentialy for the brightness 
of speech or there where rationes decidendi demanded the reference of not legal values.

64 W. Litewski, dz. cyt., s. 104.
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