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Wstęp 

   

         Prawo rzymskie jest jednym z najbardziej znanych i najważniejszych wkładów w prawną 

kulturę europejską. To stwierdzenie banalne. Prawo rzymskie uznano za wkład najwybitniejszy 

oraz najbardziej przyjazny i inspirujący dla rozwoju prawa obecnego. Jednak ta jego funkcja 

czasami jest przeceniana, zaś idee oraz wpływy z innych, historycznych pomników prawa są 

dzięki temu zapominane i lekceważone. Oczywiście duże trudności w ich interpretacji i 

szczątkowa ilość zabytków tłumaczą do pewnego stopnia brak zainteresowania nimi u 

szerszych kręgów zainteresowanych prawem, a zwłaszcza zainteresowanych perspektywami 

jego rozwoju. Moim zdaniem historia prawa ma za zadanie służyć, jako inspiracja, rozwojowi 

prawa dzisiejszego. Omawiany okres w historii prawa jest, moim zdaniem nawet ciekawszy od 

dziejów samego, właściwego prawa rzymskiego, a to dlatego, że jest mniej poznany, trudniej 

poznawalny i bardziej kontrowersyjny. Spornych kwestii jest więcej, zaś kompletnych 

wyjaśnień rozmaitych zjawisk i procesów wydaje się, że nie ma za dużo. Nie ma do tej epoki 

historii prawa tak wielu źródeł, jak do innych epok, a większość zachowała się w odpisach i 

fragmentach. Jest to zrozumiałe, jeśli się pamięta o ciągłych konfliktach zbrojnych, a to 

właśnie one są tym, co zostało najmocniej zakodowane w zbiorowej świadomości na temat 

tego czasu. To, co pozostało po epoce post-rzymskiej w popularnej wersji jej obrazu, to jedna 

nieustająca wojna między kolejnymi pretendentami do władzy na Zachodzie. Ale obraz 

trwającego setki lat barbarzyństwa i regresu nie jest całkiem rzetelnym ani jedynym 

prawdziwym obrazem. Obok oczywistego regresu były też próby całkiem nowatorskich i 

pozytywnych reform. W pracy tej napiszę o przełomowej epoce między końcem antyku a 

początkiem średniowiecza. O epoce historii prawa, którą nazwałabym późnorzymską ale i 

post-rzymską. Praca ta zajmie się więc okresem, w którym następowała przemiana prawa 

cesarskiego w królewskie, plemiennego w państwowe i rodowego w feudalne. Będzie ona 

próbą pokazania, jak niektórzy autorzy prezentują trudno uchwytne, słabo zachowane i 

skomplikowane historyczne przemiany prawa między V a VIII wiekiem.  

      Praca poświęcona będzie prawu rodzinnemu, a dokładniej pojęciu pokrewieństwa w 

prawie i społeczeństwie epoki. Moim zamierzeniem będzie ukazać, jak funkcjonowało w 

prawie, czy wpłynęło na prawa tego czasu oraz czym było dla ówczesnych społeczności 

pokrewieństwo. Do prawa rzymskiego odnosić się będę ilekroć lektury pozwolą na 
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dokładniejsze porównanie między prawem barbarzyńskim – germańskim i celtyckim a 

imperialnym. Dodatkowo, trzeba nadmienić, że jeśli jakiś czas nazywam epoką lub erą, mam 

na myśli dłuższy czas, zaś, jeśli okresem, chodzi o krótszy. Okresy, np. upadku imperium, 

anglosaski lub karoliński będą się składać na epokę, np. późnej starożytności lub wczesnego 

średniowiecza. Epoki będą występowały dwie, późny antyk lub starożytność i wczesne 

średniowiecze. Przy czym skoncentruję się na wczesnym średniowieczu, lecz z pewnymi 

odniesieniami do końcowego okresu istnienia Rzymu, zwłaszcza w rozdziałach 1 i 2. 

Rozdziały 3, 4, 5, 6 będą w większej części dotyczyły wczesnego średniowiecza, zwanego w 

literaturze często wiekami ciemnymi, dark ages. Ogólna chronologia pracy ma w założeniu 

obejmować czas od końca V do początku VIII wieku, z naciskiem na najbardziej niejasne i 

burzliwe wieki VI – VII, a więc początkowy okres kształtowania się warunków typowych dla 

dojrzałego, feudalnego okresu średniowiecza IX – XIII w. Jednakże wspominać będę o 

zjawiskach, które przeżywają się długo lub wyraziście przemieniają się jeszcze po VIII wieku, a 

więc mogą się zdarzyć liczne odwołania do wieku IX, a mniej liczne do X – XIII.  

      Układ treści będzie następujący. W pierwszym rozdziale zaznaczę tło społeczne i 

gospodarcze epoki późnorzymskiej, w okresie upadku imperium. W rozdziale drugim podam 

niektóre z wiadomości, jakie mamy na temat zachowanych do dziś kodyfikacji 

wczesnośredniowiecznych, ogólnie na temat stopnia rozwoju ówczesnego prawa oraz samych 

początków spotkania się kodyfikacji rzymskich i barbarzyńskich. Rozdział trzeci odpowie na 

pytanie, co to jest pokrewieństwo w sensie antropologicznym i prawnym, oraz jakie było 

znaczenie pokrewieństwa dla ludzi żyjących w czasach, które obejmuje praca. Rozdział 

czwarty, poświęcony dokładnemu opisaniu zjawiska główszczyzny, wymagać będzie więcej 

usprawiedliwienia. Wybrałam wróżdę rodową i główszczyznę, jako temat odrębnego 

rozdziału, gdyż jest to zjawisko prawne, ale interesujące również dla nauk społecznych i 

antropologii, które warto było zamieścić w odrębnym rozdziale. Gdyż, po pierwsze, jest ono 

jednym z najlepiej znanych i opisanych prawnych zjawisk wczesnego średniowiecza, po drugie 

zaś ściśle wiąże się, moim zdaniem, z ówczesnym pojęciem pokrewieństwa. Jeśli ktoś zajmuje 

się np. badaniem prawa rodzinnego, to badanie zjawisk pokrewieństwa jest przy prawie 

rodzinnym niezbędną i elementarną pomocą, zaś badanie zjawisk pokrewieństwa razem ze 

zjawiskiem wróżdy i wergildu jest konieczne przy, każdej pracy nad historią praw rodzinnych. 

Wróżda i wergild wiążą się z pojęciem pokrewieństwa, dlatego iż są one główną, najbardziej 

widoczną w źródłach i dającą najpoważniejsze skutki czynnością prawną, jaką to 

pokrewieństwo dokonywało jako zbiorowość. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że 

grupa pokrewieństwa utrwalała swą prawną tożsamość dokonując wspólnie, na zewnątrz tak 
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specyficznych czynności prawnych, jak te związane z instytucjami wróżdy rodowej i 

główszczyzny.  

Rozdział piąty zawierać będzie jak najdokładniejszą prezentację statusu prawnego i 

społecznego kobiet. Skupia się na prawach, obowiązkach i statusie społecznym kobiety oraz 

ich zmianach w ciągu trzech – czterech wieków. W rozdziale szóstym odniosę się do statusu 

dzieci ich wychowania, oraz dziedziczenia.  
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Rozdział I. Ogólna charakterystyka społeczeństwa i prawa epoki post – rzymskiej  

 

       Źródła informacji o historii prawa we wczesnej, post – rzymskiej Europie są liczne i 

cenne. Pod warunkiem jednak, że do źródeł tych zaliczymy wszelkiego typu dokumenty i 

zabytki pisane i niepisane, a nie jedynie same zbiory praw, których ocalało niewiele, a 

większość we fragmentach. Chociaż historia prawa nie jest dziedziną, którą nowe odkrycia 

zasadniczo zmieniają z roku na rok, czy nawet co lat dwadzieścia (jak to ma miejsce w 

archeologii), to jednak pojawiają się nowe badania i nowe interpretacje znanych źródeł z 

punktu widzenia rozmaitych dziedzin, nie tylko ściśle prawnych. Główną różnicą pomiędzy 

prawnymi źródłami rzymskimi a prawami epok wcześniejszych, prawami archaicznymi, którą 

możemy z pomocą tych badań dostrzec niemal od razu, jest ta, że wcześniejsze kultury nie 

stworzyły prawa, jako systemu ściśle i logicznie powiązanych ze sobą zasobów. Prawa 

archaiczne poddają całkowicie jednostkę władzy a państwo postrzegają, albo jako własność 

władcy, albo jako konieczną dominację władcy, jako wybitnej jednostki ponad wszelkim 

życiem. Archaicznymi możemy nazywać prawodawstwa istniejące w społecznościach, gdzie 

prawa przynależne były tylko władcom, tylko do nich należało ich tworzenie i stosowanie, i 

gdzie nie było podziału na władcę i władzę prawa.1 Normy usankcjonowane prawem boskim 

lub sakralnym porządkiem świata, miały w tego typu prawach ścisły związek z elementami 

sakralnymi i religijnością danej społeczności. W takich kulturach twórcy praw nie operowali 

uogólnieniami i nie potrafili racjonalizować ani normalizować swych decyzji, a prawa jedynie 

przedstawiały poszczególne przypadki, czyli były prawami wyłącznie kazuistycznymi – 

nieznającymi jeszcze uogólnień, wykładni i doktryn. Prawa archaiczne nie potrzebowały 

wykładni, gdyż ich formuły były dosłowne, odnoszące się do jednego, konkretnego 

przypadku. Nie potrzebowały dla swej wagi doktryn i teorii, gdyż były nakazami i zakazami 

pochodzenia sakralnego. Nie potrzebowały interpretacji i argumentów do swego rozwoju ani 

egzekwowania, bowiem cała rzeczywistość, jaką ludzie w danym społeczeństwie znali, 

podlegała zwyczajowym prawom, a prawa te rozciągały się na każdy obszar życia społecznego. 

Prawo nadawało styl życia, a styl życia był tożsamy z prawem. To, co my nazwalibyśmy 

obyczajem, zwyczajem, kulturą, religią, modą, przesądem, także było definiowane prawnym  

nakazem i zakazem. Siłę przekonywania temu prawu zapewniała przemoc władcy oraz 

kojarzenie danej normy albo z nadaniem przez bogów, albo z (w naszym pojęciu mityczną) 

                                                   
1 Jeśliby jednak w ten sposób zdefiniować prawo archaiczne, to wśród praw archaicznych nie będzie miejsca dla 
prawa brehonów, które już w początku średniowiecza oddzielało prawo i jego twórcę, a twórcą tego prawa nie 
był władca. I nawet władca nie stał ponad prawem. Za: The Brehon Law, lecture, You Tube, 

http://pl.youtube.com/watch?v=cN52LnC020g.   

http://pl.youtube.com/watch?v=cN52LnC020g
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genezą rodu lub plemienia. Prawo często było nienaruszalne i długi czas niezmienne, gdyż 

jego geneza miała postać lub sankcję sakralnego mitu, np. o pochodzeniu plemienia lub 

nadania mu prawa przez boga. Gwarantem egzekucji prawa nie musiał być jednak nawet 

pojedynczy władca – mógł być to cały lud, jak w przypadku norm gościnności. „Udzielenie 

przybyszowi gościny nie było sprawą dobrej woli a odmowa podlegała karze”[…] „Nie działał 

tu przymus administracyjny, lecz zgodna wrogość „wszystkich”, ogółu zwracającego się 

przeciw jednostce.” 2   

      Jak widać normy te miały za sobą całą społeczność, całe pokrewieństwo, które mogło 

wykluczyć ze swego grona odstępcę – gdy np. ktoś nie dotrzymał postanowień hańbiąc swoje 

plemię oraz zsyłając na nie i na siebie gniew bogów lub przodków.3 Pojęcia etyczne i magiczne 

takie, jak honor, hańba, pokrewieństwo (ród), jego prestiż i mityczne pochodzenie lub boska 

przeszłość, zlewały się w system poczucia wspólnotowej tożsamości, który gwarantował 

skuteczność prawom. Wielu kronikarzom późniejszych, feudalnych czasów nie mieściło się w 

głowie, że karę mógł wymierzać ogół, a nie urzędnik dzierżący władzę administracyjną w 

imieniu władcy.   

      Zakres rzeczowy wczesnych, barbarzyńskich, plemiennych przepisów był różny, ale uważa 

się, że żadne nie ogarniały wszystkich przypadków odstępstwa od obowiązujących norm. 

Mogły więc regulować szczegółowo rytuały związane z zawieraniem małżeństwa, ale nie 

stanowiły niczego o dzieciach, mogły mówić dużo o procedurze karnej, ale nie o prawie 

rzeczowym, mogły mieć wiele artykułów przeciwko heretykom, lub bardzo precyzyjne 

regulacje w kwestiach dziedziczenia, ale żadnej regulacji handlu. Kiedy archaiczne, 

przedrzymskie, prawa plemienne zaczęto zapisywać ukazywały się edykty, konstytucje, zbiory i 

kodeksy tworzone przez władców, ale z konsultacją oraz zapewne dzięki inspiracji lub 

interwencji dwu grup,  często wprawdzie stojących do siebie nawzajem w opozycji, ale 

mających równie odpowiednią wiedzę prawną; znających prawo rzymskie i łacinę 

przedstawicieli Kościoła oraz uczonych należących do plemiennej starszyzny, odtwarzającej 

własne, zwyczajowe prawo na użytek rozwiązywania tych, akurat problemów prawnych, które 

się lokalnie pojawiały. Często spisane prawa nowych, barbarzyńskich społeczności były czysto 

praktyczną, doraźną odpowiedzią na jakiś kazus pojawiający się po raz pierwszy w 

sądownictwie. Trzeba było kiedyś uregulować np. pierwsze małżeństwo Rzymian i 

barbarzyńców i problem wedle jakiego prawa powinno się rozstrzygać kwestie dziedziczenia, 

jeśli wdowa była Lombardką a zmarły Rzymianinem.                                                                                                                            

                                                   
 
2 K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa, Warszawa, s. 35, 36.    
3 K. Modzelewski, dz. cyt., s. 200.  
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W takich warunkach pojawia się zasada osobowości prawa, obecnie niezmiernie rzadka, a 

wówczas powszechna. Prawo jest więc przypisane do pochodzenia – możesz korzystać z 

prawa swej grupy etnicznej, niezależnie od tego gdzie akurat mieszkasz, lub u kogo służysz. 

Obecnie zasadą znacznie częściej spotykaną jest zasada terytorialności prawa, czyli, że 

niezależnie od swej przynależności etnicznej, kulturowej, religijnej możesz korzystać z prawa 

miejsca pobytu, miejsca zamieszkania, o ile masz obywatelstwo (lub inne sposoby nadania ci, 

przypisania ci praw) tego miejsca. Ówcześnie normalne było, że na terenie jednego państwa 

obowiązywały różne prawa etniczne, zależnie od realnego pochodzenia danej grupy. Inne dla 

Rzymian, dla Greków, Gotów, Longobardów i Franków. Wprawdzie ta epoka znała 

obywatelstwo, ale było to obywatelstwo, w stosunku do dziś znanego pojęcia, bardzo 

ograniczone – tylko do odpowiednich, spełniających pewne wymagania rodów rzymskich i 

italskich, którym je stopniowo nadawano. Choć edykt Karakalli nadał obywatelstwo rzymskie 

ogromnym rzeszom mieszkańców imperium, co pozwoliło na podniesienie się ich poziomu 

życia i statusu społecznego, bo uprawnienia i przywileje związane z obywatelstwem nabyła 

większość ludności, to nie było to wyrazem tylko dobrej woli cezara, lecz ekonomiczną 

koniecznością – więcej obywateli oznaczało więcej spływających do skarbca podatków.4 

Obywatelstwo przez większość dziejów imperium rzymskiego było rzadkim przywilejem dla 

nielicznych, o charakterze jurydycznym, podobniejszym do dzisiejszego pojęcia immunitetu, 

niż powszechnym, zwyczajnym statusem należnym każdemu niezależnie od etnicznego 

pochodzenia5.                                                                                                         

      W prawie, które znacznie mocnej, jak dzisiaj koncentrowało się na ocenianiu statusu i 

pozycji społecznej człowieka, wszelkie uprawnienia zależne były od tego, kim się jest: z 

zawodu, z pochodzenia etnicznego, z wykształcenia, z wyznania, z posiadanego majątku. 

Najważniejsze było pochodzenie – od Rzymian czy barbarzyńców, od wolnych czy 

niewolników, od wyższych czy niższych rangą, od wrogów czy sojuszników, z plemienia 

takiego, czy innego. Kiedy powstawały romańsko – germańskie zbiory praw, były w nich 

przepisy mające charakter mocno doraźny, wychodzące naprzeciw aktualnym potrzebom 

sądów, mimo że były spisywane jako odwieczne, zwyczajowe prawa ojców, którym autorytet 

nadawało pochodzenie od przodków ze starego kraju. Prawo archaiczne, plemienne miało (i 

nadal ma w wielu społecznościach) charakter sakralny oraz nakazowy – nie musiało podawać 

uzasadnień, a za jego jedyny autorytet wystarczyło to, że jest, i że jest odwieczne i zwyczajowe. 

Wczesnośredniowieczni władcy czynili jednak pewne ustępstwa wobec tradycji i spisywali swe 

                                                   
4 K. Trzciński, Obywatelstwo w Europie. Z dziejów idei i instytucji, Warszawa 2006, s. 48.    
5 K. Trzciński, dz. cyt., s. 47.  
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prawa tak, aby było widać, że ich postanowienia są podyktowane już to boskim nakazem (lub 

inspiracją), już to autorytetem pradawnego obyczaju albo wolą zgromadzonego ludu. I, w 

zależności od politycznej sytuacji, nadawali im autorytet albo przez odwołanie się do religii 

przodków, albo do religii chrześcijańskiej. Jednak, z dzisiejszej perspektywy wygląda to 

wszystko, jak kosmetyka i propagandowy chwyt. W gruncie rzeczy stanowienie i spisanie 

prawa wymagało tylko woli władcy i służyło jego celom politycznym w mniejszym zakresie zaś 

uszczęśliwianiu ludu i służbie boskim prawom i odwiecznym zwyczajom plemienia, choć 

podobne zapewnienia te teksty zawierały.                                                                                                       

      W przeciwieństwie do archaicznego prawa plemiennego prawo rzymskie potrafiło 

prześledzić związki między wydarzeniami i na tej podstawie realizować swe normy. Państwo 

rzymskie w toku swego rozwoju, stworzyło spójny i logiczny system, w którym generalne idee 

i normy były stosowane adekwatnie do różnych przypadków a zastosowanie przepisu było 

poprzedzone jego interpretacją, w zależności od przypadku. Często dokonywaną przez 

uczonych teoretyków, których opinie były jedną z podstaw wyroku. Nawet państwa greckie, 

mimo wybitnych osiągnięć w naukach politycznych, nie wykształciły ustroju prawnego, który 

posługiwałby się w procesie prawodawczym i wykonawczym, doktrynami i konstrukcjami 

teoretycznymi, uczyniło to dopiero prawo rzymskie. Typową dla całej cywilizacji grecko – 

łacińskiej była możność i dążenie do krytyki swoich i obcych wytworów kulturowych. W tym 

czasie kultury Barbaricum posiadające ustrój rodowo – plemienny tworzyły swe pieśni i mity 

oraz własne normy i wyroki, ale zapewne nie miały takich dziedzin wiedzy, które pozwoliłyby 

im je oceniać i analizować. Różnica jest taka, że antyk klasyczny miał kulturę i wiedzę o 

kulturze, barbarzyńcy mieli kulturę, ale – o ile możemy to ocenić mając szczątkowe źródła – 

bez dopełniania jej konstruktywną, kulturotwórczą krytyką. Na terenie prawa taka krytyka i 

ocena wcześniej wypracowanych norm oraz rozwój tych norm były tworzone na potrzeby 

praktyki i sądownictwa przez uczonych znawców prawa. Nauka prawa i doktryny miały 

poważny wpływ na praktykę przez niemal cały okres rzymskiej dominacji w Europie. Początki 

załamania się jurysprudencji, jako źródła prawa, nastąpiło dopiero w okresie wielkiego kryzysu 

gospodarczego cesarstwa, w III wieku. Największy jej kryzys nastąpił jednak w początkach V 

w. Zapewne w odpowiedzi na gospodarczo – militarny kryzys, ustrój stawał się coraz bardziej 

centralistyczny i autorytarny, tak, że w ostatnich latach istnienia państwa już tylko cezar miał 

prawo do wydawania ustaw i interpretowania prawa. Złamanie tego zakazu było karane.   

 


