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PRZEDMOWA

W latach 2020 oraz 2021 przypadają dwa ważne jubileusze Pani Profesor Anny Pikulskiej-Radomskiej – 65. rocznica urodzin oraz 40-lecie pracy
w Uniwersytecie Łódzkim. Chcąc uhonorować znakomitą Jubilatkę, Jej
uczniowie i współpracownicy podjęli się przygotowania i wydania Księgi
jubileuszowej. Na zaproszenie do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu
z entuzjazmem odpowiedziało liczne grono romanistów prawniczych, historyków oraz dogmatyków prawa.
Tytuł Księgi – Cui bono? – wyrażający ciągłą konieczność poszukiwania przyczyn i celów zdarzeń, zainspirowany został myślą, którą Pani
Profesor zawsze powtarza swoim uczniom, zachęcając ich do refleksji nie
tylko nad kształtem, ale przede wszystkimi nad istotą i sensem instytucji
prawa. W szerszym zakresie przesłanie to dotyka także wszelkich przestrzeni życia. Jest ono z pewnością jedną z cenniejszych lekcji odebranych
od Pani Profesor.
Nie zdołamy opisać roli, którą Profesor Anna Pikulska-Radomska odgrywa jako Mistrzyni i Wychowawczyni kolejnych pokoleń romanistów.
Księga ta jest wyrazem wdzięczności Autorów za lata przyjaźni, współpracy i nauki oraz podziękowaniem uczniów za pomoc, wsparcie i stałą
obecność Jubilatki we wszystkich sferach ich życia.
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Dagmara Skrzywanek-Jaworska
Konrad Tadajczyk
Przemysław Kubiak
Joanna Kulawiak-Cyrankowska
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Rycina 1. Mierniczy Frontyn o niwelacji terenu. Codex Arcerianus
(Cod. Guelf. 36. 23. Aug. 2°), karta nr 108
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6. 70 Lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (red. wspólnie z A. Liszewską), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
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red. M. Mikołajczyk i in., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok‒Katowice 2010, s. 101–105.
22. Rzymskie tributum jako instrument polityki międzynarodowej, [w:] Consul est iuris et patriae
defensor: księga pamiątkowa dedykowana doktorowi Andrzejowi Kremerowi, red. F. Longchamps de Bérier, R. Sarkowicz, M. Szpunar, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
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23. Portorium in the Roman Republic, [w:] Liber Amicorum Guido Tsuno, red. F. Sturm i in.,
Vico, Frankfurt am Main 2013, s. 301–308.
24. „A kiedy pieniędzy publicznych na to nie wystarczało...”. O niektórych politycznych aspektach karania lichwiarstwa w rzymskiej republice, [w:] Prawo karne a polityka w państwie
rzymskim, red. K. Amielańczyk, D. Słapek, A. Dębiński, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 135–144.
25. Podmiotowe zwolnienia celne w Rzymie epoki imperialnej, [w:] Noctes iurisprudentiae. Scritti
in onore di Jan Zabłocki, red. P. Niczyporuk, A. Tarwacka, Temida 2, Białystok 2015,
s. 191–200.
26. Jan Kodrębski (1936‒1997), [w:] 70 Lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, red. A. Liszewska, A. Pikulska-Radomska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 93–98 (wspólnie z I. Jakubowskim oraz Z. Rauem).
27. „Species pertinentes ad vectigal”, czyli co miał na myśli Aelius Marcianus, [w:] Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 51–69.
28. Über einige Aspekte der Steuerpolitik und Propaganda der öffentlichen Macht im römischen
Prinzipat, [w:] Mater familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka, red. Z. Benincasa,
J. Urbanik, Fundacja im. Rafała Taubenschlaga, Warsaw 2016, s. 653–675.
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29. Kontrabanda. Uwagi o poborze portorium w republice i wczesnym cesarstwie, [w:] Semper
Fidelis. Prace dedykowane pamięci Profesora Janusza Sondla legendzie krakowskiego fakultetu
prawniczego, red. D. Malec, T. Palmirski, Ł. Marzec, Poligrafia Salezjańska, Kraków
2017, s. 305–314.
30. Frontinus i środowisko rzymskich mierniczych, [w:] Frontinus. O akweduktach miasta Rzymu. Traktaty miernicze, red. A. Pikulska-Radomska, K. Tadajczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 105–123 (wspólnie z K. Tadajczykiem).
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Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava 2019, s. 143–156.
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D. Nawrot, A. Lityński, G. Nancka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
2020, s. 664–676 (wspólnie z D. Skrzywanek-Jaworską).
Artykuły
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1990, vol. 68, nr 1, s. 37–42.
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38. Rzymska struktura agrarna w świetle doktryny agrimensores, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1994, nr 61, s. 3–14.
39. Favor debitoris?, „Prawo Kanoniczne” 1997, t. 40, nr 1–2, s. 281–287.
40. O odradzaniu się rosyjskiej romanistyki, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1997, t. 49,
z. 1‒2, s. 231–234.
41. Anatocisme C. 4,32,28,1: usuras semper usuras manere, „Revue Internationale des Droits
de l’Antiquité” 1998, vol. 45, s. 429–450.
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Rycina 2. Mierniczy Frontyn na temat sporów o grunty odcięte oraz o miejsca publiczne
Codex Arcerianus (Cod. Guelf. 36. 23. Aug. 2°), karta nr 105

Ireneusz Jakubowski

O PROFESOR, O ANI…

Panią Profesor Doktor Habilitowaną, Annę Pikulską-Radomską
– a dla mnie zwyczajnie Anię – poznałem jesienią 1976 r., gdy zaczęła
uczęszczać na seminarium z prawa rzymskiego, które prowadził ówczesny kierownik naszej Katedry ‒ prof. dr hab. Cezary Kunderewicz. Podglądałem przez przymknięte drzwi gabinetu szefa, jak uczestniczyła wraz
z kolegą w zajęciach, na których prof. C. Kunderewicz tłumaczył Instytucje
Gaiusa oraz wybrane fragmenty Digestów Justyniana. Te zajęcia zaowocowały dwa lata później obroną pracy magisterskiej, której tytuł brzmiał:
Nabycie i utrata własności w świetle D. 41,1. Ta właśnie praca magisterska
została kilka lat później wydana w ramach „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego”. Ale po ukończeniu studiów Ania nie od razu zaczęła pracować w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Łódzkiego,
ponieważ zaistniała konieczność zatrudnienia asystenta dla doc. Jana
Kodrębskiego, który wykładał w tych latach głównie historię doktryn
politycznych i prawnych. Profesor C. Kunderewicz nie zapomniał jednak o swojej zdolnej studentce i gdy tylko otworzyła się możliwość jej
zatrudnienia, wystąpił do władz Wydziału o etat dla niej. Od listopada
1981 r. Ania już na stałe związała się z Katedrą. Nie zmarnowała jednakowoż tych trzech lat; zaraz po studiach rozpoczęła aplikanturę prokuratorską, którą ukończyła w 1980 r., a następnie podjęła pracę w prokuraturze
w Bełchatowie. I te trzy lata dały jej znakomitą, praktyczną podbudowę
pod świetną znajomość polskiego prawa.
Z chwilą kiedy zaczęła pracować w Katedrze jako asystent i później
starszy asystent, zaraz po urodzeniu pierwszej córki, Marysi (w Katedrze
nazwaliśmy ją „Marią Proletarią” – urodziła się bowiem 1 maja), Ania
włączyła się w działalność dydaktyczną i organizacyjną. Do wszystkich
powierzonych jej zadań zawsze podchodziła i podchodzi z uwagą oraz
precyzją. Pamiętam jej spektakularne wystąpienie na jednym z posiedzeń
Katedry. Było to już kilka lat po jej doktoracie. Szefem naszym był wtedy
prof. J. Kodrębski. Zaistniała wówczas konieczność zakupu dla Katedry
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nowej drukarki. Profesor J. Kodrębski poprosił Anię o rozpoznanie problemu i opinię. Tydzień później, na następnym spotkaniu katedralnym,
przekazała szefowi i kolegom swoje zdanie, podpierając je dwoma wydrukami ‒ jeden był z drukarki laserowej, drugi zaś z atramentowej. Ania,
przejechawszy mokrym palcem po wydruku tej drugiej, uświadomiła
obecnym, że zakup może być tylko jeden – drukarka laserowa. Ale wróćmy do drogi naukowej. Jesteś, Szanowny Czytelniku, już po lekturze drukowanych osiągnięć naukowych Jubilatki. Składają się na nie trzy bardzo
istotne monografie, kilkadziesiąt artykułów, recenzji, komunikatów. Ania
zaczęła swoje badania od rzymskiego prawa prywatnego, ale w latach
późniejszych wyraźnie zaczęła interesować się zagadnieniami rzymskiego prawa publicznego; jej ostatnia monografia to już problematyka
rzymskiego fiskalizmu, rzymskich podatków. Ale wszystko zaczęło się
od doktoratu, który napisała pod kierunkiem prof. J. Kodrębskiego i obroniła go w 1989 r. Zajęła się w nim regulacją granic w prawie rzymskim
i actio finium regundorum. Tekst rozprawy został opublikowany w 1993 r.
w języku francuskim – Le règlement des contestations relatives aux limites
en droit romain – języku, którego Ania stała się znakomitą znawczynią
i wielbicielką. I ta publikacja wprowadziła moją Koleżankę w światową
romanistykę; otrzymała za nią w 1995 r. nagrodę Rektora Uniwersytetu
Łódzkiego, a także zakwalifikowała się do międzynarodowego konkursu
„Gérard Boulvert”. W ramach tej pracy zajęła się problematyką rzymskich
agrimensores – mierniczych (dzisiejszych geodetów). Opublikowała szereg
artykułów z tego zakresu, stała się popularyzatorką doktryny agrimensorów, czego finalnym efektem jest jej tekst umieszczony w prestiżowej
Encyclopedia of the Middle Ages, wydanej w Nowym Jorku w 2005 r.
Po chwili wytchnienia po doktoracie i urodzeniu drugiej córki,
Hani, Jubilatka z werwą przystąpiła do opracowywania swojej rozprawy habilitacyjnej. Korzystała w tym czasie ze stypendiów i staży zagranicznych ‒ w Paryżu, San Sebastian i Neapolu. W 1999 r. opublikowała
znakomitą monografię Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzymu.
Praca ta w 2001 r. uzyskała nagrodę I stopnia Ministra Edukacji Narodowej. Lichwa to niekoniecznie zjawisko tylko współczesne, znana była
już w starożytności. Ten proceder pobierania wysokich, nienależnych odsetek, stał się patologią społeczną. Ania w swej rozprawie przedstawiła
determinację i działania rzymskiej władzy państwowej w kierunku zwalczania lichwy. Dysertacja uzyskała świetne recenzje, dlatego na jej podstawie oraz w oparciu o ocenę dorobku naukowego, przeprowadziła swoje
kolokwium habilitacyjne. Nie odbyło się ono niestety (ze względów formalno-prawnych) w Łodzi. Stało się tak dlatego, że w 1997 r., po długiej
walce z chorobą, zmarł prof. J. Kodrębski, dotychczasowy kierownik Katedry, i nie było w ramach naszej Rady Wydziału samodzielnego pracownika nauki z zakresu prawa rzymskiego (Katedra przez ponad dwa lata
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miała kuratora). Kolokwium zatem odbyło się przed Radą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wiązało się to dla Ani
bez wątpienia z wielkimi emocjami – zupełnie obcy, nieznający jej ludzie,
mieli zdecydować o jej dalszej karierze. Na szczęście była obecna przy tym
wydarzeniu wielka przyjaciółka Ani jeszcze z czasów studiów, późniejsza wieloletnia Dziekan naszego Wydziału i Sędzia Trybunału Konstytucyjnego ‒ prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Kolokwium zakończyło się sukcesem ‒ Anna stała się doktorem habilitowanym w zakresie
prawa rzymskiego. Później poznaliśmy w Katedrze przebieg wydarzeń,
a poza tym Ania opublikowała wygłoszony w Warszawie wykład habilitacyjny, pt. Ustawowa regulacja obyczajów w prawie rzymskim. I już wkrótce,
po zakończeniu wszelkich procedur zatwierdzających habilitację, Szanowna Jubilatka została powołana przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisko kierownika Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu
Łódzkiego, które chwalebnie zajmuje do dziś. Ale o jej działaniach na tym
stanowisku napiszę za moment.
Tuż przed habilitacją Ania rozpoczęła propagowanie swoich ustaleń
w kwestii lichwy i anatocyzmu na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych. Stała się niemal corocznym uczestnikiem słynnych
światowych spotkań romanistów w ramach Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA), począwszy od Brukseli, poprzez całą Europę. Poleciała też do Brazylii, zawitała również do Władywostoku w Rosji. Zaczęła zwiedzać świat, choć
najciekawsze było jeszcze przed nią. Zaczęła też myśleć o dalszych stopniach swojej naukowej kariery. Wprawdzie publikację rozprawy habilitacyjnej i wydanie tzw. książki profesorskiej dzieli kilkanaście lat, to jednak były to lata wypełnione mniejszymi formami, które powiększały jej
dorobek naukowy. Wreszcie w 2013 r., w Wydawnictwie Uniwersytetu
Łódzkiego ukazało się jej dzieło Fiscus non erubescit. O niektórych italskich
podatkach rzymskiego pryncypatu. Jest to książka, którą Ania uważa za swoje najważniejsze osiągnięcie naukowe. Profesor Janusz Sondel w recenzji
wydawniczej wyraźnie podkreślał, iż jest to pierwsza w polskiej literaturze monografia dotycząca rzymskich podatków, tym bardziej zasługująca
na wielkie uznanie, gdyż „Autorka skromną bazę źródłową wykorzystała w pełni, analizę prowadzi precyzyjnie, nie decyduje się na pochopne
wyciąganie wniosków, a te, które formułuje, przedstawia w sposób prosty i uporządkowany”. Taka pochwała, która wyszła spod pióra jednego z najwybitniejszych polskich romanistów przełomu XX i XXI w., musi
być dla Ani satysfakcjonująca. Jej prace są pisane właśnie w sposób prosty, klarownym językiem; wyniosła to ze szkoły prof. C. Kunderewicza,
który bardzo dbał zarówno u siebie, jak i u swoich uczniów o to, aby jakość treści nie została przeważona ilością niepotrzebnych słów. Właśnie
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w oparciu o tę książkę Jubilatka otrzymała w Belwederze z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, w 2014 r. tytuł
profesorski.
Swoistym hołdem dla prof. C. Kunderewicza jest przygotowana przez
Anię, przy współpracy młodszych kolegów z Katedry, jednocześnie znamienitych znawców języka łacińskiego, praca edytorska tekstu polskiego
przekładu dzieła Sekstusa Frontinusa O akweduktach miasta Rzymu. Uznała, że trzeba przywrócić nauce to polskie tłumaczenie dokonane przez naszego mistrza siedemdziesiąt lat temu. Dodała do niego także swój tekst
Frontinus i środowisko rzymskich mierniczych. Książka ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego w 2017 r.
Wrócę teraz do działań Jubilatki na polu organizacyjno-administracyjnym. Na nim także ma wiele wspaniałych osiągnięć. Nieprzerwanie
od dwudziestu lat jest kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Przez te lata niezmiennie dbała ‒ i dba nadal ‒ o wyjątkowy wizerunek Katedry. Rozwija się ona za jej szefowania bardzo
prężnie. Ania dba o nas, nie pozwala na to, aby komukolwiek z jej współpracowników wyrządzona została krzywda ‒ czy to w wizerunku osobistym, czy też na polu dydaktyki. Naukowo nasza jednostka prezentuje się
znakomicie, Ania wypromowała siedmiu doktorów, a troje z nich już stało się samodzielnymi pracownikami naukowymi.
Kontynuując, należy dodać, że przez wiele lat Anna sprawowała wybieralną funkcję Prodziekana macierzystego Wydziału, na którym też
od 1999 r. jest kierownikiem Szkoły Prawa Niemieckiego, zaś od 2001 r.
pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. realizacji umowy
o współpracy z Uniwersytetem w Wilnie. Od kilku też lat jest redaktor
naczelną czasopisma naukowego „Studia Prawno-Ekonomiczne” i z wielkim zaangażowaniem dba o stały wzrost jego poziomu naukowego. Jest
również członkinią Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu
Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum). Na forum ogólnopolskim Ania działa od 2013 r.
w Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli akademickich przy Radzie
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2017 r. jako wiceprzewodnicząca tejże. Na macierzystym Wydziale prowadzi wiele zajęć dydaktycznych, wykładów, seminariów, a za swoje osiągnięcia dydaktyczne otrzymała nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, w 2002 r. Złotą Odznakę
Uniwersytetu Łódzkiego, uhonorowana została również odznaczeniami
państwowymi ‒ Srebrnym (2000) i Złotym (2005) Krzyżem Zasługi. Swoim
talentem dydaktycznym obdarzyła również inne uczelnie ‒ polskie i zagraniczne. Wykładała prawo wyznaniowe w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, natomiast w Katowicach – w Uniwersytecie Śląskim
– przez kilka lat opiekowała się (jako profesor wizytujący) tamtejszym
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ośrodkiem romanistycznym. Z ośrodków zagranicznych wymienić trzeba Uniwersytet w Nantes, gdzie prowadziła seminarium z historii myśli,
jej współpracę z Uniwersytetem w San Sebastian, gdzie prowadziła cykl
wykładów, oraz stale podtrzymywaną współpracę z Wydziałem Prawa
w Wilnie, gdzie w 2009 r. prowadziła seminarium dotyczące tradycji romanistycznej. I wreszcie, bardzo ważny element współpracy – to kontakty
z Uniwersytetem w Münster, co w efekcie zaowocowało wspomnianą już
przeze mnie Szkołą Prawa Niemieckiego. Ponadto jest Ania członkiem tak
szacownej organizacji, jak Southern African Society of Legal Historians
czy też Société Henri Capitant.
Na koniec tego krótkiego tekstu muszę wrócić do zasygnalizowanego
już elementu biografii Ani ‒ do jej podróży. Podróże naukowe pozwoliły jej poznać znaczną część naszego globu. Ale Ania podróżuje również
prywatnie. Wszystko za sprawą jej męża. Stefan Radomski to wspaniały
erudyta, przeuroczy gawędziarz (nieraz już przez swoją wiedzę i wielką
chęć podzielenia się nią, ściągał na siebie „prokuratorskie” miny niezadowolenia ze strony małżonki – no cóż, parafrazując słowa znanej piosenki
„coś tam zostało z tych lat”), ale to przede wszystkim dobry i prawy człowiek. Stefan przez wiele lat pełnił różne funkcje w polskiej dyplomacji,
by wreszcie otrzymać nominację na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Turkmenistanie.
I Ania wywędrowała wraz z nim na ponad dwa lata do Aszchabadu, by
‒ poza obowiązkami żony ambasadora ‒ podjąć współpracę z nieliczną
w tym kraju Polonią i, by w ramach różnych spotkań, prowadzić konwersatorium z języka polskiego i polskiej kultury dla młodzieży pochodzenia
polskiego. Stefan, znany w naszym gronie jako „big organizator”, zainicjował okres wielkich podróży. Obydwoje zwiedzili niemal cały świat;
od Alaski, poprzez Meksyk, nieznaną wcześniej Europę, Izrael, Turcję aż
po Australię i Nową Zelandię. Można Ani tylko pogratulować i po cichu
pozazdrościć (chociaż sam zwiedziłem spory szmat świata), tych wyjątkowych peregrynacji. Z głębi serca namawiam ‒ rzecz jasna ‒ do kolejnych.
Tyle moich krótkich uwag o Pani Profesor, które z wielu względów
nie obejmują wszystkich szczegółów jej bardzo bogatej biografii naukowej
oraz działalności organizacyjnej. Nie pozostaje mi nic innego, jak zakończyć życzeniami szczęścia i wszelakiego powodzenia. Obyś, Aniu, zawsze
mogła słuchać z ust Męża te piękne słowa – „Mój Promyczku”. Życzę Ci
też dalszych sukcesów w pracy naukowej i w szefowaniu Katedrze Prawa
Rzymskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. I jeszcze jedno – Contra spem spero – wrócą jeszcze normalne czasy dla polskiej nauki,
a zapał reformatorów zostanie wygaszony. Trzymaj się!



Twój trochę starszy kolega z Katedry
Irek Jakubowski
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Rycina 3. Mierniczy Aggenius Urbicus na temat sporów o posiadanie gruntu
Codex Arcerianus (Cod. Guelf. 36. 23. Aug. 2°), karta nr 200

Wacław Uruszczak

WSPÓLNIE Z ULPIANEM O WINIE 1

Wino – napój wyprodukowany z soku winogronowego pochodzącego z owoców winnej latorośli (vitis vinifera), towarzyszy ludzkości po dziś
dzień. Wytwarzanie wina znane było od czasów starożytnych. Występowało w starożytnym Egipcie, Grecji oraz w Rzymie. Ewangelie, przekazujące wiadomości o życiu i działalności Jezusa Chrystusa, bardzo często
wspominają o tym trunku, w szczególności zaś o winnicy jako miejscu
pracy ludzi. Sam Chrystus w swych przypowieściach odwoływał się
do przykładu winnej latorośli czy szczepów winnych. Znaczenie wina
w chrześcijaństwie podkreśla w szczególności rytuał przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa podczas Mszy świętej. Produkcja wina występuje obecnie także w Polsce. Pojawiły się winnice i winiarze, którzy oferują konsumentom owoce swej wytwórczej pracy. Winiarze
ci nawiązują do dawnych przykładów wyrabiania wina w Polsce, czego
ślady zachowały się w postaci nazw miejscowych, takich jak Winnica,
Góra Winna, Winiary. W Polsce powstało aktualnie prawo winiarskie,
które wzorowane jest na prawie Unii Europejskiej. Prawo to skrupulatnie
definiuje zarówno samo wino, jak i ustala ściśle procedury produkcyjne.
Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie
i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina
(Dz.U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690). Ustawa ta reguluje – jak stanowi jej art. 1
– „1) zasady wyrobu fermentowanych napojów winiarskich oraz obrotu
wyrobami winiarskimi; 2) zasady wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich; 3) organizację rynku
wina; 4) zasady i tryb rejestracji nazw pochodzenia oraz oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich pozyskanych z winogron pochodzących
z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
W ustawie tej ustalono zasady klasyfikacji wyrobów winiarskich.
Niniejszy przyczynek, a w szczególności wiersz o winie, dedykuję Pani Profesor
Pikulskiej-Radomskiej z okazji jubileuszu pracy naukowej i dydaktycznej. Ad multos annos!
1
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W antycznym Rzymie nie było tak szczegółowych regulacji prawnych dotyczących produkcji i sprzedaży wina. Ustawodawca nie interesował się ani jego jakością, ani podażą. Wino było towarem ‒ a w istocie
rzeczą ruchomą ‒ należącą zasadniczo do kategorii rzeczy oznaczonych
co do gatunku. O samej uprawie winorośli oraz wyrobie wina pisano
w starożytności książki. Niektóre są znane po dziś dzień, jak De agri cultura Marcusa Porciusa Catona czy De re rustica Luciusa Iuniusa Moderatusa Columelli. To, co interesowało rzymskiego prawodawcę, to przede
wszystkim obrót winem zarówno w drodze czynności inter vivos, jak też
mortis causa. W źródłach prawa rzymskiego znaleźć można więc konstytucje cesarskie lub opinie sławnych jurystów, które dotyczą takich kwestii,
jak obowiązki i uprawnienia stron kontraktu, zasady wykonania umowy,
odpowiedzialność odszkodowawcza kontrahenta w razie wyrządzonej
szkody czy popadnięcia w zwłokę. W zasadzie były to regulacje analogiczne, jak w przypadku innych rzeczy gatunkowych (w szczególności
owoców, zbóż i innych płodów rolnych czy oleju). Szczególne miejsce
znalazły w prawie rzymskim legaty (zapisy) wina, które uregulowane zostały w księdze trzydziestej trzeciej Digestów Justyniana, w tytule szóstym
De tritico vino vel oleo legato2. Z tego właśnie źródła pochodzi poniższy
tekst, który jest opinią wybitnego rzymskiego jurysty ‒ Ulpiana3. Dotyczy
on doniosłej kwestii, co należy rozumieć pod nazwą wino. Nie każdy bowiem napój alkoholowy na tę nazwę zasługuje. Ulpian rozstrzygał przy
tym kwestię zapisu wina dokonanego w testamencie przez testatora. Tym
samym wyznaczał on zakres materialnej odpowiedzialności spadkodawcy wobec zapisobiorcy:
9. Ulpianus lib. 25 ad Sabinum.
Si quis vinum legaverit, omne continetur,
quod ex vinea natum vinum permansit. Sed
si mulsum sit factum, vini appellatione non
continebitur proprie, nìsi forte paterfamiiias
etiam de hoc sensit. Certe zythum, quod im
quibusdam provinciis ex tritico, vel ex hordeo,
vel ex pane conficitur, non continebitur.Simili
modo nec camum, nec cervesia continebitur,
nec hydromeli. Quid conditum? nec hoc puto,
nisi alia mens testantis fuit. Oenomeli plane,
id est, dulcissimum vinum continebitur. Et

Jeśli ktoś zapisał komuś wino, obejmuje to wszystko, co pochodzi z winorośli
i zachowuje charakter i jakość wina. Jeśli
wyprodukowano wino słodzone miodem
nie będzie ono objęte nazwą wina, chyba
że jest to intencją spadkodawcy. Pod tą
nazwą nie należy rozumieć napoju z pszenicy, jęczmienia lub chleba, który jest
w niektórych prowincjach. Podobnie nie
uznamy [za wino] ani piwa [z jęczmienia
lub pszenicy], ani miodu pitnego. Uwa-

2
Corpus Iuris Civilis. Editio stereotypa volumen prius. Institutiones recognovit Paulus Krueger. Digesta recognovit Theodorus Mommsen, Apud Weidmannos, Berolini 1872, s. 468.
3
Gnaeus Domitius Annius Ulpianus (zm. 223 r. n.e.), wybitny prawnik rzymski
z czasów Cesarstwa.
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passum, nisi contraria sit mens, continebitur.
Defrutum non continebitur, quod potius
conditurae loco fuit. Acinaticium plane vino
continebitur. Cydoneum et siqua alia sunt,
quae non ex vinea fiunt,vini appellatione non
continebuntur. Item acetum vini appellatione
non continebitur.
Haec omnia ita demum vini nomine non
continentur, si modo vini numero a testatore
non sunt habita.
Alioquin Sabinus scribit, omnia vini
appellatione contineri, quae vini numero
paterfamilias habuit. Igitur et acetum, quod
vini numero paterfamilias habuit, et zythum, et
camum, et caetera quae pro hominum affectione
atque usu vini numero habebuntur. Quod
si totum vinum, quod pater familias habuit,
coacuit, non extinguitur legatum,

żam też, że wino słodzone nie powinno
być rozumiane, jako wino, chyba że inaczej
chciał testator. Tak samo będzie z winomiodem, który tworzy rodzaj bardzo słodkiego
wina, oraz z winem rodzynkowym, chyba
że inny był zamiar [testatora]. Wino wytwarzane z winogron prażonych na słońcu będzie rozumiane pod ogólnym oznaczeniem
wina. Wino gotowane nie będzie rozumiane, ponieważ uważane jest za delikates.
Napój z wody i prasowanej pulpy zostanie
również włączony do ogólnego oznaczenia
wina. Pigwówka i inne napoje nie pochodzące od winorośli nie zostaną uwzględnione, jako wino. Ocet winny także nie jest winem. Kiedy mówimy, że te różne napoje nie
są objęte ogólnym oznaczeniem wina, należy to rozumieć jako przypadek, w którym
spadkodawca sam nie zalicza ich do zbioru
swojego wina. Sabinus pisze, że pod ogólną
nazwą wino rozumie się wszystko, co testator uważał za takie. W związku z tym ocet,
który spadkodawca umieścił w swoim winie, piwo i inne napoje, które według zdania ludzi są przez nich uważane za wino,
będą rozumiane pod tym oznaczeniem.
Nawet jeśli wszystko wino pozostawione
przez spadkodawcę skwaśniałoby, legat
nie wygasa4.

Powyższy tekst Ulpiana zachował po dziś dzień swoją aktualność.
Nakazuje odróżniać wino od innych napojów alkoholowych. Po tym wstępie wprowadzającym w zagadnienie obecności wina w prawie rzymskim,
przechodzę do drugiej części mojego artykułu i poniżej prezentuję mój
własny utwór wierszowany. Mam nadzieję, że spodoba się on zarówno
Jubilatce, jak też Czytelnikom:
Vitis vinifera – Wiersz o winie
Wino z winogron się robi,
Winogrona na winorośli rosną.
Winorośl ogród zdobi,
Sadzić najlepiej ją wiosną.
Weź jakiś łozy odcinek
I wetkaj go do ziemi.
4

Przekład W.U.
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Najlepiej zaostrz go w klinek,
Grunt znajdź czysty, bez kamieni.
Ziemię użyźnić należy,
Gnojem albo kompostem.
Usunąć chwasty wypada,
Ze szczególną przy tym troską.
Winorośl wymaga podpory,
Palików z rozpiętym drutem.
Bez tego owoce opadną,
Przechodząc, podepczesz je butem.
Winnica wymaga troski.
Stale więc o niej pamiętaj.
Okryj ją, gdy przymrozki
Grożą w wielkanocne święta.
Gdy pąki się otworzą
I latorośle wyrosną,
Przywiązuj je do drutów,
Wtedy bezpiecznie dorosną.
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Na latoroślach w maju,
Wyrosną winne kwiatostany.
Oto zapowiedź raju
Winnego błogostanu.
Im kwiatów więcej, tym lepiej ‒
Więcej owoców wyrośnie.
Zwłaszcza, gdy będzie cieplej,
Szczególnie w letnie miesiące.
W deszczowe lato, gdy leje,
Gdy wszędy chłód i plucha,
Dla winorośli to gorzej,
Gdyż pleśń zarodnikami dmucha.
Może także się zdarzyć,
Że mączniak wystąpi rzekomy.
Dojrzysz go łatwo na liściach,
Bardzo obniża on plony.
Ratunkiem przed pleśnią szarą,
Jest oprysk jeden czy drugi.
Chemią pryskać nie radzę,
Owoce ona zatruje
I krzewy bardzo zbrudzi.
Użyj ziołowych wywarów,
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Niech się tym dobrze pożywi,
Skrop mocno ową pleśń szarą,
Skrzypem, krwawnikiem, pokrzywą.
W lipcu i sierpniu w winnicy
Należy przycinać łozy.
Nie powinny rosnąć zbyt długie,
Bo to Twe plony obniży.
Chodząc między rzędami,
Usuwaj zbędne liście.
Tam, gdzie widać owoce
Powiększą się winne kiście.
Wrześniowe słońce zagrzeje
Owoce w Twojej winnicy.
Im słońca więcej,
Tym bardziej
Pełne będą słodyczy.
W drugiej połowie miesiąca
Pierwsze dojrzeją owoce.
Możesz je zbierać, kosztować
Sprawdzać ich winne moce.
Koniec miesiąca nadchodzi ‒
Możesz przystąpić do zbiorów.
Czyń to spokojnie, ostrożnie,
Z czuciem i bez ankoru.
Nożykiem odcinaj grona,
Układaj je w pudle lub w koszu.
Bacz by się nie pogniotły,
Otrzymasz z nich dużo moszczu.
Pamiętaj o ich przemyciu,
Najlepiej pod bieżącą wodą.
Przestraszy ona owady,
Uciekną przed taką ochłodą.
Zebrawszy wszystkie grona,
Przystąp do dalszej pracy.
Oderwij winne jagody
Z szypułek i rzuć na tacę.
Następnie przesyp do gara
I przystąp do ich gniecenia.
Niech sok z nich wyjdzie najpełniej,
Który się w wino przemieni.
Nastąpi to nie od razu.
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Najpierw wlej wszystko do słoja.
Dodaj wody, cukru i drożdży
Stosowną rzeczy koleją.
Czekaj cierpliwie co dalej,
Aż nastaw burzyć się zacznie.
Uważaj by nie wypłynął,
Bo wszystko będzie opacznie.
Po miesiącu albo dwóch
Szykuj się i czuj duch!
Pierwszy obciąg zrobić trzeba,
Rurką cienką wino zlewaj.
Możesz je zlać do butelek
Albo lepiej kup achtelek.
Do achtelka nalej wina
Zakryj korkiem i przetrzymaj ‒
Niechaj wino twe dojrzeje.
Aby miało bukiet lepszy
I smak godny Twego stołu,
Gościom serwuj je z umiarem.
A najlepiej, gdy jest stare.
Wacław Uruszczak
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Dariusz Makowski (Łódź)
Michał Seweryński (Łódź)
Dorota Malec (Kraków)
Małgorzata Sęk (Łódź)
Anna Marciniak-Sikora (Łódź)

Tabula Gratulatoria
Magdalena Sieniuć (Łódź)
Hesi Simets-Gross (Tartu)
Bronisław Sitek (Warszawa)
Robert Siuciński (Łódź)
Konrad Składowski (Łódź)
Izabela Skomerska-Muchowska (Łódź)
Petra Skřejpková (Praga)
Dagmara Skupień (Łódź)
Monika Smusz-Kulesza (Łódź)
Grzegorz Smyk (Lublin)
Andrzej Sokala (Toruń)
Małgorzata Stahl (Łódź)
Ewa Staszewska (Łódź)
Anna Stawarska-Rippel (Katowice)
Krzysztof Stefański (Łódź)
Irmina Stodulska (Lublin)
Tomasz Strumiłło (Łódź)
Marek Stus (Kraków)
Jarosław Sułkowski (Łódź)
Tomasz Szczygieł (Katowice)
Karolina Sztobryn (Łódź)
Magdolna Szucs (Nowy Sad)
Aleksandra Szymańska (Wrocław)
Mateusz Szymura (Wrocław)
Paulina Święcicka (Kraków)
Konstantin Tanev (Sofia)
Jan Paweł Tarno (Łódź)
Olga E. Tellegen-Couperus (Tilburg)
Jan Willem Tellegen (Utrecht-Tilburg)
Anna Tomza-Tulejska (Łódź)
Marek Tracz-Tryniecki (Łódź)
Aneta Tyc (Łódź)
Kazimierz Michał Ujazdowski (Łódź)

Piotr Urbanek (Łódź)
Jakub Urbanik (Warszawa)
Giedrė Urbanavičiūtė (Finale Ligure)
Magdalena Ustarborowicz (Łódź)
Genaro Valencia Constantino (Mexico City)
Frederik Vervaet (Melbourne)
Monika Wałachowska (Toruń)
Joanna Wegner (Łódź)
Magdalena Wilczek-Karczewska (Warszawa)
Michał Wilk (Łódź)
Markus Wimmer (Linz)
Laurens Winkel (Rotterdam)
Dorota Wiśniewska (Łódź)
Krzysztof Tomasz Witczak (Łódź)
Wojciech Witkowski (Lublin)
Mirosław Włodarczyk (Łódź)
Rafał Wojciechowski (Wrocław)
Sylwia Wojtczak (Łódź)
Maciej Wojtuń (Łódź)
Teresa Wolińska (Łódź)
Witold Wołodkiewicz (Warszawa)
Maria Woźniak-Malczewska (Łódź)
Tatiana Wrocławska (Łódź)
Andrzej Wrzyszcz (Lublin)
Teresa Wyka (Łódź)
Joanna Wyporska-Frankiewicz (Łódź)
Anna Wyrozumska (Łódź)
Zbigniew Wysocki (Lublin)
Małgorzata Wysoczyńska (Łódź)
Marek Zirk-Sadowski (Łódź)
Ireneusz Żeber (Wrocław)
Grzegorz Żmij (Lublin)
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