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Maria Piechocka-Kłos, Prawodawstwo cesarskie i kościelne
wobec kultu pogańskiego w IV–VI wieku, Studio Poligrafii Komputerowej „SQL” s.c., Olsztyn 2010, ss. 166.

W pracy Prawodawstwo cesarskie i kocielne wobec kultu pogañskiego w IVVI wieku zaprezentowano niezwykle istotn¹ problematykê ustawodawstwa okresu pónego antyku, skierowanego przeciw starorzymskim kultom
religijnym.
Autorka podzieli³a swoje rozwa¿ania na dwie czêci, poprzedzone wstêpem
powiêconym ród³om i literaturze przedmiotu. W pierwszej czêci, po krótkiej
charakterystyce rzymskich kodeksów prawa poklasycznego (ze szczególnym
uwzglêdnieniem Kodeksu Teodozjañskiego i Justyniañskiego, które s¹ podstaw¹
ród³ow¹ pracy w odniesieniu do prawodawstwa cesarskiego) autorka przechodzi
do omówienia cesarskich konstytucji zwi¹zanych z kultem pogañskim. Ta czêæ
pracy zosta³a oparta na chronologicznym uk³adzie róde³ prawa. Na pocz¹tku
zatem omówione zosta³o stanowisko cesarza Konstantyna i jego synów wobec
kultu pogañskiego. Nastêpnie w krótkim podrozdziale autorka powiêci³a uwagê
polityce religijnej Juliana, cesarza niechêtnego chrzecijanom (pamiêtaæ jednak
nale¿y, ¿e na krótko po uzurpacji galijskiej cesarz ten, w obliczu bliskiej konfrontacji z Konstancjuszem, próbowa³ pewnymi gestami zjednaæ sobie chrzecijan, bior¹c np. udzia³ w ich obrzêdach, por. Amm. Marc. 21.2.4-5). W dalszej kolejnoci
dokona³a omówienia rozleg³ego ustawodawstwa przeciw poganom z okresu panowania dynastii teodozjañskiej i Justyniana. Tematyka analizowanych róde³ prawa
koncentruje siê, zgodnie z przyjêtymi w pracy za³o¿eniami, na rozmaitych aspektach sprawowania kultu religijnego (oddawanie czci bogom, udzia³ w misteriach
pogañskich, sk³adanie ofiar, wró¿biarstwo). Autorka ukaza³a w ten sposób politykê systematycznej likwidacji wszelkich zewnêtrznych objawów kultów pogañskich (wiêta pogañskie, wi¹tynie, obrzêdy, zwyczaje). Nale¿y przy tym pamiêtaæ o dwóch istotnych kwestiach. Ofensywa przeciw poganom nie ogranicza³a siê
jedynie do zwalczania pogañstwa w sferze sacrum, lecz, o czym autorka wspomnia³a w rozdziale V czêci I, rozszerzona zosta³a na profanum (poprzez tworzenie
dyskryminuj¹cych przepisów na gruncie prawa prywatnego czy usuwanie pogan
z szeregów militia cohortalis i militia armata). Jednak¿e, o czym w pracy nie
wspomniano, niektóre pogañskie festiwale by³y zachowywane po przyjêciu pewnych modyfikacji, np. obchodzone w duchu chrzecijañskiej skromnoci misterium
Dionizosa i Afrodyty, tzw. Maiuma. Konstytucje zwi¹zane z tym wiêtem zosta³y
w³¹czone do Kodeksu Teodozjañskiego (por. CTh 15.6.1-2), a zatem spotykamy siê
z jego celebracj¹ jeszcze po 438 r.
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Druga czêæ pracy powiêcona zosta³a stanowisku w³adz chrzecijañskiej
wspólnoty wobec kultu pogañskiego w pónym antyku. Rozwa¿ania rozpoczynaj¹
siê od przybli¿enia pogl¹dów chrzecijañskich apologetów na kwestiê udzia³u
chrzecijan w ¿yciu religijnym i publicznym Rzymian, co (z uwagi na przenikanie
siê sacrum i profanum) grozi³o grzechem ba³wochwalstwa (idolatria). Koncentruj¹c siê na rozwa¿aniach Tertuliana (De spectaculis, De idolatria) autorka
wprowadza czytelnika w zagadnienie stosunku do ba³wochwalstwa synodów kocielnych, których ustawodawstwu powiêca miejsce w dalszej czêci pracy,
omawia tak¿e krótk¹ genezê synodów oraz ich znaczenie jako czynnika prawotwórczego. Przytacza decyzje trzech synodów, podjête przeciw kultowi pogañskiemu w IV w. (synod w Elwirze  306 r., Ancyrze  314 r., Valentia [Valence
dAgen]  374 r.) i decyzje synodów, które obradowa³y wiekach VVI. Uwaga
powiêcona zosta³a tak¿e Konstytucjom apostolskim uznawanym przez prawo
kocielne za tekst normatywny.
Praca jest dobrze udokumentowana pod wzglêdem ród³owym, jej niezaprzeczalne walory wzbogaci³oby jednak uzupe³nienie prowadzonych przez autorkê
rozwa¿añ o kilka aspektów. Analizê róde³ jurydycznych ilustruje wartociowy
materia³ pozajurydyczny, ze szczególnym uwzglêdnieniem autorów chrzecijañskich b¹d chrzecijañstwu sprzyjaj¹cych (m.in. Euzebiusz z Cezarei, Sokrates
Scholastyk, Sozomen, Laktancjusz, Tertulian). Zabrak³o, moim zdaniem, równowa¿nego g³osu ze strony autorów reprezentuj¹cych tradycyjne wartoci religijne
Rzymian. Autorka nawi¹zuje, co prawda, do relatio Symmachusa, z³o¿onej
w sprawie sporu o o³tarz Wiktorii, jednak¿e nie siêga do bardzo wa¿nego wiadectwa epoki przeladowañ pogan, jakim jest mowa Libaniusza skierowana do
Teodozjusza I w obronie pogañskich miejsc kultu (Or. XXX., dostêpna polskiemu
czytelnikowi w przek³adzie L. Ma³unowiczówny). Stanowi ona doskona³¹ ilustracjê efektów wywo³anych przez wspomniane w pracy edykty Teodozjusza.
Ponadto wartoæ pracy podnios³aby zapewne analiza prawnoporównawcza
przytoczonych przez autorkê, powiêconych problemowi pogañstwa, aktów prawnych w³adzy cesarskiej i w³adz kocielnych. Pozwoli³oby to na szersze przyjrzenie
siê problemowi wzajemnego wp³ywu prawotwórczej dzia³alnoci cesarskich kwestorów pa³acowych i synodów kocielnych. W omawianej przez autorkê dziedzinie cesarskiego i kocielnego prawodawstwa widoczna jest zbie¿noæ w zainteresowaniu w³adz problemami zwi¹zanymi z kultem pogañskim (nie tylko sk³adanie
ofiar czy ba³wochwalstwo, ale tak¿e inne przejawy starorzymskich tradycji sakralno-magicznych, np. wró¿biarstwo). Ciekawie wygl¹da³aby próba udzielenia
odpowiedzi na pytanie, do jakiego stopnia dzia³alnoæ synodów wp³ywa³a na
kszta³t cesarskiego prawa i vice versa. Interakcja taka z pewnoci¹ istnia³a,
o czym wiadczy chocia¿by zachowana epistola ad episcopos post Arelatense
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concilium Konstantyna z 314 r. (Testi Costantiniani nelle fonti letterarie, pod
red. P. Silli, Mediolan 1987, s. 20).
Odnonie do zajêtego przez autorkê stanowiska w pewnych kwestiach, nie
jestem sk³onny uznaæ konstytucji Konstantyna w sprawie ustanowienia dies Solis
dniem wolnym od czynnoci procesowych za przejaw dzia³alnoci skierowanej
przeciw kultowi pogañskiemu, jak sugeruje autorka (s. 41 i n.). Moim zdaniem,
ten akt prawny wiadczy o czym wprost przeciwnym. Konstytucja z 321 r.
skierowana do Helpidiusa (CTh 2.8.1) by³a w istocie aktem o charakterze wzglêdem chrzecijan antydyskryminacyjnym, wprowadzaj¹cym wiêty dla nich Dzieñ
Pana i Zbawiciela (Euzebiusz z Cezarei) do kalendarza s¹dowego Rzymian,
pomiêdzy inne dies feriatae. W tym aspekcie ruch o charakterze wybitnie antypogañskim, czyli eliminacja wi¹t pogañskich z kalendarza s¹dowego, zosta³ wykonany dopiero w 389 r. (o czym autorka wzmiankuje) w drodze og³oszenia
edyktu Teodozjusza I, Walentyniana II i Arkadiusza, pozostawiaj¹cego w kalendarzu s¹dowym jako dies feriatae jedynie wiêta chrzecijañskie, wieckie i dni
zbiorów plonów (o usuniêciu wi¹t pogañskich z kalendarza s¹dowego expressis
verbis w póniejszej o 6 lat konstytucji CTh 2.8.22).
Autorka nie ustrzeg³a siê przed pope³nieniem drobnych pomy³ek (niemaj¹cych jednak wp³ywu na merytoryczn¹ stronê pracy). Przyk³adowo na stronie 17
u¿ywa okrelenia pretor pretorium zamiast prefekt pretorium (stosuj¹c jednak¿e
poprawn¹ ³aciñsk¹ nomenklaturê). Autorka powinna siê tak¿e zastanowiæ, czy
stosowaæ nazwê Edykt Mediolañski (odnonie do której przychyla siê do stanowiska, ¿e jest to nazwa myl¹ca i powinna byæ zast¹piona przez edykt tolerancyjny, por. s. 38 przyp. 17). Powy¿sze potkniêcia nie maj¹ jednak wp³ywu na
naukowe walory pracy. Podsumowuj¹c, prezentowana monografia stanowi pozycjê u¿yteczn¹ dla wszystkich osób interesuj¹cych siê histori¹ religii, histori¹ pónego antyku i pónorzymskim prawodawstwem
Adam wiêtoñ
Olsztyn
Sławomir Hypś, Ochrona rodziny w polskim prawie karnym,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, ss 296.

Problematyka zwi¹zana ze skuteczn¹, prawn¹ ochron¹ rodziny, a przede
wszystkim z jej wizj¹ oraz zakresem i charakterem przys³uguj¹cych jej praw, jest
obecnie zagadnieniem nonym spo³ecznie, wywo³uj¹cym liczne dysputy i polemiki.
W szeroki nurt tej dyskusji wpisuje siê prezentowana ksi¹¿ka S³awomira Hypsia.

