
Sapientia Iuris. Prawo Rzymskie i Kanoniczne. Historia Prawa 1 (2018) 

 

 

�r ����ieta �oska�  

Uniwersy�e� Kardynała S�efana Wyszy�skiego w Warszawie 

 

In�erpre�a��a �e����s��o�s����� � ���i��� a �e�s�� �r���owe 
 

 

Na pocz�tku �at �0�tyc� �� w. w �arino odna�eziona zosta�a ta��iczka z �r�zu zapi�

sana z o�u stron. Na jednej ze stron zac�owana jest �abula pa�rona�us z I� w.� na dru�iej 

za� tekst uc�wa�y Senatu z I n.e. �e wz���du na to� �e �abula pa�rona�us mia�a okre��ony 

kszta�t i wymiar� powt�rnie � w ten spos�� wykorzystan� � ta��ic� do owyc� wymiar�w 

przyci�to1. � te�o powodu tekst uc�wa�y Senatu zosta� znacz�co ��oka�eczony�. Poza na�

���wkiem ani jedna �inijka tekstu nie jest komp�etna. Rekonstruowany tekst ta��iczki 

opu��ikowany zosta� � po raz pierwszy � przez �ariano �a�a�o�t� w 1��8 r.2 

�dtworzenie tekstu nastr�cza niema�o trudno�ci. �adacze nie s� pewni� jak du�ej 

cz��ci tekstu �rakuje. � te�o powodu nie jest mo��iwe usta�enie ponad wsze�k� w�tp�i�

wo��� jakie wymiary mia�a ta��iczka w swojej ory�ina�nej postaci. Nie wiadomo zatem� 

jak d�u�ie s� �uki (la�unae) i � przede wszystkim � jak na�e�y je uzupe�ni��. P�i�ippe �o�

reau uwa�a�� �e zrekonstruowana ca�kowicie i �ez w�tp�iwo�ci mo�e �y� wy��cznie �inia 

                                                 

1 �. RI��I� �ladia�ori e a��ori nella �oma giulio-�laudia� �i�ano 200�� s. 1�. 

2 �. M�L���L��� � proposi�o del nuovo S�C� da Larino� �w:� Ses�a Mis�ellanea gre�a e romana� S�udi 
pubbli�a�i dall��s�i�u�o i�aliano per la s�oria an�i�a� nr 2�� Roma 1��8� s. �����82. �ekst uc�wa�y Senatu jest 
opu��ikowany � in�ormacj� t� podaj� wed�u� �a�a�o�ty � �w:� L��nn�e �pigrap�i�ue (1��8) 1��� S. �����. 

� Pro��ematyka rekonstrukcji Sena�us Consul�um z �arinum doczeka�a si� ju� niejedne�o opracowania� np. 

�. M�L���L��� op� �i��� s. �����82� �. �I���R�� Un sena�o�onsul�o ri�rova�o� il ��S�C� de ma�ronarum leno�inio 
�o�r�endo�� �w:� ���i dell����ademia di S�ienze Morali e �oli�i��e della So�ie�� �azionale di S�ienze� Le��ere 
ed �r�i di �apoli �1 (1�80)� s. ���0� �. ���I�K� Sena�us Consul�um from Larinum� �w:� �ournal for �oman 
S�udies �� (1�8�)� s. ���11�� PH. ��R���� � propos du s�na�us-�onsul�e �pigrap�i�ue de Larinum� �ladia-
�eurs� arbi�res e� vale�s d�ar�ne de �ondi�ion s�na�oriale ou ��ues�re� �w:� �evue des ��udes la�ines �1 
(1�8�)� s. ����8� �. ����R�S�H� �egimen morum� die �eglemen�ierung des �riva�lebens der Sena�oren und 
�i��er in der r�mis��en �epublik und fr��en Kaiserzei�� ��nic� 1�88� s. 1���20�� �.�. ����K� S�andesw�rde 
und �erufsverbo� un�er �iberius� das SC der �abula Larinas� �w:� �ei�s��rif� f�r �apyrologie und �pigrap�ik 
81 (1��0)� s. ������ I�.� �as SC der �abula Larinas� �i��ermus�erung und andere �robleme� �w:� �ei�s��rif� 
f�r �apyrologie und �pigrap�ik 8� (1��1)� s. �1��0� �. ���INN� ��e SC from Larinum and ��e �epression of 
�dul�ery a� �ome� �w:� �ei�s��rif� f�r �apyrologie und �pigrap�ik �� (1��2)� s. 2���2��. � po�skiej �itera�
turze tematyk� S� z �arinum zajmowa�a si� �. ������K�� Le modifi��e in�rodo��e nelle leggi ma�rimoniali 
augus�ee so��o la dinas�ia giulio-�laudia� �w:� �ulle��ino dell��s�i�u�o di �iri��o �omano �� (1�8�)� s. �0��
�0�. 

� PH. ��R���� op��i��� s. �8. 
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�. zac�owanej ta��iczki� poniewa� zawiera ��rozpowszec�nion�� �ormu��� kt�rej to da�sza 

cz��� znajduje si� w �inii 8. � zwi�zku z tym �rzmienie �uki z �inii �. mo�na �ez���dnie 

wydedukowa� z zac�owane�o tekstu. 

�ez w�tpienia jednak jest to tekst uc�wa�y Senatu � w �inii pierwszej �itery SC za�

c�owa�y si� nienaruszone. ��rew twierdzeniom niekt�ryc� autor�w�� to Sena�us Con-

sul�um nie mia�o tytu�u � �aden �owiem ��ad na ta��iczce nie wskazuje na to� �e cze�o� 

�rakuje mi�dzy na���wkiem a tekstem� na tytu� jest te� z�yt ma�o miejsca.  

�ako sprawozdawcy propozycji uc�wa�y s� w niej wskazani konsu�owie: Mar�us 

�unius Silanus �or�ua�us� i Lu�ius �orbanus �albus�� co pozwa�a okre��i� w czasie jej 

podj�cie. �y� to rok 1� n.e.� a wi�c okres panowania �y�eriusza. Nazwiska konsu��w 

wskazuj� na to� �e uc�wa�a podj�ta zosta�a w pierwszej po�owie roku� w dru�iej �owiem 

�orbanusa zast�pi� jako �onsul suffe��us �ublius �e�ronius8.  

� tekstu ta��iczki wynika� �e projekt uc�wa�y sporz�dzi�a komisja� w sk�ad kt�rej 

wc�odzi� � mi�dzy innymi � s�ynny jurysta Caius ��eius Capi�o�. �ista senator�w� kt�rzy 

uczestniczy�i w zreda�owaniu tekstu jest na ta��iczce� w du�ej mierze� zac�owana � zna�

nyc� jest sze�ciu z wyma�anyc� siedmiu10 cz�onk�w komisji11. 

�adacze uznaj�� �e do owe�o Sena�us Consul�um mo�� odnosi� si� nast�puj�ce trzy 

teksty� a ic� ana�iza mo�e pom�c w rekonstrukcji �rakuj�cyc� �ra�ment�w uc�wa�y: 

 

�ac.� �nn� 2� 8�: �odem anno gravibus sena�us de�re�is libido feminarum �oer�i�a 

�au�um�ue ne �uaes�um �orpore fa�ere� �ui avus au� pa�er au� mari�us e�ues 

�omanus fuisse�� �am �is�ilia prae�oria familia geni�a li�en�iam s�upri apud aedilis 

vulgavera�� more in�er ve�eres re�ep�o� �ui sa�is poenarum adversum impudi�as in 

ipsa professione flagi�ii �redeban�� ��a��um e� a �i�idio Labeone �is�iliae mari�o �ur 

in u�ore deli��i manifes�a ul�ionem legis omisisse�� a��ue illo prae�enden�e se�agin�a 

                                                 

� �. ���������� op� �i��� s. ���� �. �I���R�� op� �i�� s. �. 

� �. H�H�� s.�. �unius Silanus (nr 1��)� �w:� �aulys �ealen�y�lop�die der �lassis��en �l�er�ums-wissens��af�� 
ed. �. Pau�y� �. �issowa� t. 10� cz. 1� Stutt�art 1�18� szp. 10�8�10��. 

� �. �R���� s.�. �orbanus (nr 8)� �w:� �aulys �ealen�y�lop�die� t. 1�� cz.1� Stutt�art 1���� szp. ��1���2. 

8 R. S���� ��e �arly �iberian Consuls� �w:� �is�oria� �ei�s��rif� f�r �l�e �es��i���e �0 (1�81) 2� s. 18�.  

� P. ��RS�. s.�. ��eius (nr �)� �w:� �aulys �ealen�y�lop�die� t. 2� cz. 2� Stutt�art18��� szp. 1�02�1�0�. 

10 �. ���I�K� op� �i��� s. 100. 

11 �abula z Larinum� �inia 2��� �za:� �.�. ����K� S�andesw�rde und �erufsverbo� un�er �iberius� �w:� �ei�-
s��rif� f�r �apyrologie und �pigrap�ik 81 (1��0)� s. �1. 
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dies ad �onsul�andum da�os ne�dum prae�erisse� sa�is visum de �is�ilia s�a�uere� 

ea�ue in insulam Serip�on abdi�a es�12� 

 

Suet.� �ib� ��: Ma�ronas pros�ra�ae pudi�i�iae� �uibus a��usa�or publi�us deesse�� u� 

propin�ui more maiorum de �ommuni sen�en�ia �oer�eren� au��or fui�� ���ui�i� 

��omano� iuris iurandi gra�iam fe�i�� u�orem in s�upro generi �omper�am dimi��ere�� 

�uam se num�uam repudia�urum an�e iuravera�� �eminae famosae� u� ad evi�andas 

legum poenas iure a� digni�a�e ma�ronali e�solveren�ur� leno�inium profi�eri 

�oeperan�� e� iuven�u�e u�rius�ue ordinis profliga�issimus �uis�ue� �uominus in 

opera s�aenae �arenae�ue edenda sena�us �onsul�o �enere�ur� famosi iudi�ii no�am 

spon�e subiban�� eos eas�ue omnes� ne �uod refugium in �ali fraude �ui�uam esse�� 

e�ilio adfe�i�1�� 

 

�. �8���11�2 (Papinianus libro se�undo de adul�eriis): Mulier� �uae evi�andae poenae 

adul�erii gra�ia leno�inium fe�eri� au� operas suas in s�aenam lo�avi�� adul�erii 

a��usari damnari�ue e� sena�us �onsul�o po�es�1�. 

 

                                                 

12 P���I�S ��RN��I�S ���I��S� �nnales� ks. 2� � 8�� �w:� �� Cornelii �a�i�i �nnalium� 
�ttp:��www.t�e�atin�i�rary.com�tac.�tm�� data wej�cia na stron�: pa�dziernik 201� r.� ��� tym samym 
roku surowymi uc�wa�ami senatu ukr�cono rozwi�z�o�� ko�iet i zarz�dzono� �y �adna nie �mia�a si�        
za pieni�dze sprzedawa�� kt�rej dziadek� ojciec �u� m�� �y� rycerzem. ���owiem �isty��a poc�odz�ca        
z rodziny pretorskiej z��osi�a si� u edy��w jako pu��iczna nierz�dnica� wed�e przyj�te�o u dawnyc� zwy�
czaju� kt�rzy mniema�i� �e dostateczna kara przeciw �ezwstydnicom tkwi w samym przyznaniu si� do 
sromoty. ��dano te� odpowiedzi od �ytydiusza �a�eona� m��a �isty��i� d�acze�o wo�ec �ony� kt�rej prze�
st�pstwo sta�o si� jawne� prawem przepisanej kary zaniec�a�. � kiedy on tym si� zas�ania�� �e sze��dzie�
si�t dni danyc� mu do namys�u jeszcze nie up�yn��o� zadowo�ono si� wydaniem wyroku na �isty��� i wy�
da�ono j� na wysp� Sery�os�. �o�. �acyt� �zieła� � j�zyka ła�i�skiego przeło�ył S� �ammer� �arszawa 200�. 

1� ��I�S S����NI�S �R�N��I���S� �e vi�is Caesarum� �i�a �iberii� � ��� �w:� Sue�onii �ran�uilli �i�a �iberi� 
�ttp:��www.t�e�atin�i�rary.com�suetonius�suet.ti�.�tm�� data wej�cia na stron�: pa�dziernik 201� r.� 
��Rozporz�dzi�� a�y ko�iety zam��ne� kt�re naruszy�y o�yczajno��� w razie �raku oskar�ycie�a pu��iczne�o 
krewni kara�i na podstawie wsp��nej uc�wa�y wed�e o�yczaj�w przodk�w. Pewne�o rycerza rzymskie�o 
upowa�ni� do opuszczenia �ony� kt�rej dowiedziono cudzo��stwa ze swym zi�ciem� zwa�niaj�c z przysi��i 
z�o�onej nie�dy�� �e jej ni�dy nie porzuci. Ko�iety o z�ej opinii� c�c�c wyz�y� si� praw ko�iet z towarzy�
stwa i ic� �odno�ci ce�em unikni�cia kar przepisanyc� ustaw�� zacz��y jawnie uprawia� nierz�d. ��odzie� 
rozpustna o�oj�u p�ci �raczej: o�u stan�w � �.�.�� a�y nie �y� skr�powana uc�wa�� senatu za�raniaj�c� 
wyst�powania na scenie i na arenie� sama z��asza�a si� po z�� not� s�du o�yczajowe�o �raczej: dawa�a si� 
zas�dzi� w procesie in�amuj�cym � �.�.�. �a�� t� m�odzie� m�sk� i �e�sk� ukara� wy�naniem� a�y nikt nie 
zna�az� sc�ronienia w takic� wykr�tac��. �o�. ����S S����NI�S� �R�NK�I���S� �ywo�y Cezar�w� �rzekład� 
ws��p i komen�arz �� ���M��SK�-�L�S�C���SK�� �roc�aw 200�. 

1� �Ko�ieta� kt�ra� c�c�c unikn�� kary za cudzo��stwo� zajmowa�a si� str�czycie�stwem a��o o�erowa�a 
swoje us�u�i na scenie� mo�e zosta� oskar�ona o cudzo��stwo i skazana na podstawie uc�wa�y senatu�. 
�o�. ����S�� �US�������� �iges�a jus�ynia�skie� �eks� i przekład� t. �� cz. 2: Ksi��i �8��0� red. �. P���IRSKI� 
Krak�w 201�� s. ��. 
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Pierwszy z cytowanyc� tekst�w jest szeroko omawiany w �iteraturze romanistycz�

nej i �istorycznej1�. �acyt opisuje w nim przypadek �isty��i� ko�iety na�e��cej do nobili-

�as� kt�ra zarejestrowa�a si� u edy��w jako prostytutka. �o�aterka skanda�u poc�odzi�a 

z familia prae�oria� a wi�c na�e�a�a do wy�szej warstwy spo�ecznej � przynajmniej jeden 

z jej przodk�w sprawowa� wysoki urz�d. �ak podaje �acyt� na mocy wydane�o po wy�

st�pku �isty��i sena�us �onsul�um� zakazano rejestrowania si� jako prostytutki ko�ie�

tom� kt�ryc� dziadek� ojciec �u� m�� na�e�e�i do ordo e�ues�er. �en zakaz rozci��a� si�� 

�y� mo�e � a for�iori � na oso�y stanu senatorskie�o1�. Poc�odzenie �isty��i wydaje si� 

potwierdza� s�uszno�� takie�o poszerzenia � ju� od czas�w repu��ika�skic� oso�y pia�

stuj�ce urz�dy na�e�a�y do stanu senatorskie�o. Skoro �isty��a poc�odzi�a z rodziny 

pretorskiej� to na�e�a�a ona raczej do ordo sena�orius� ni� do ordo e�ues�er. �c�wa�a Se�

natu dotyczy�a jej �y� mo�e ze wz���du na to� �e ekwit� �y� jej m��. �acyt nie napisa� 

te�o wyra�nie. Historyk wi��e jednak decyzj� Senatu z uczynkiem �isty��i. �ydaje si�� 

�e jej przypadek nie �y� pierwszym te�o rodzaju. Prawdopodo�nie �y� jednym z wie�u �

tym razem wszak jako prostytutka zarejestrowa�a si� ko�ieta poc�odz�ca z wy�szej 

warstwy spo�ecznej. �o spowodowa�o� �e Senat ��zarea�owa��� a�y ukr�ci� niemora�no�� 

ko�iet1�. 

�ru�i z tekst�w � przekaz Swetoniusza � odnosi si�� jak si� wydaje� do dw�c� 

uc�wa� Senatu. Pierwsza z nic� zwi�zana jest ze z�ym ��prowadzeniem si�� ko�iet � 

i mo�e jest to�sama z t� opisan� przez �acyta� dru�a � z zakazem wyst�powania na sce�

nie w i�rzyskac� ��adiatorskic�. Swetoniusz opisa� pomys� do�rze urodzonej m�odzie�y 

na o�ej�cie (in fraudem legis) te�o ostatnie�o o�raniczenia. �t�� pozwa�a�i oni si� zas��

dzi� w procesac� in�amuj�cyc�� co powodowa�o ic� de�radacj� spo�eczn� � przez to za�

kaz wyst�p�w� dotycz�cy przedstawicie�i nobili�as i ic� rodzin� przestawa� ic� o�owi��

zywa�. 

�rzeci �ra�ment � jedyna wypowied� jurysty w tym zestawieniu � traktuje r�wnie� 

o pr��ie o�ej�cia prawa. Papinian poin�ormowa� mianowicie� �e z�odnie z sena�us �on-

                                                 

1� �o najwa�niejszyc� prac na�e��: �. ������KI��� Le modifi��e� s. �0� i s�.� ���.� �rzemiany prawa osobo-
wego i rodzinnego w us�awodaws�wie dynas�ii julijsko-klaudyjskiej� �arszawa 1�8�� s. �2 i s�.� �. S�K��I� 
��Li�en�iam s�upri vulgare�� �w:� ���a Universi�as �i�olai Coperni�i� �rawo �2 (1���) �0�� s. 8��                 
�.�.�. ���INN� ��e ��S�C��� s. 280 i s�.� �. RI��I� op� �i��� s. ��� �. PIK��SKI���R����SKI��� ���is�us non erubes�i���    
� niek��ry�� poda�ka�� rzymskiego pryn�ypa�u� ��d� 201�� s. ��. 

1� ��. �.�.�. ���INN� ��e ��S�C��� s. 281. 

1� ��. �. S�K���� ��Mere�ri�� i jej pozy�ja w prawie rzymskim� �oru� 1�88� s. ��. 
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sul�um ko�ieta� kt�ra� a�y unikn�� kary za adul�erium� zacz��a str�czy� �u� wyst�powa� 

na scenie� mo��a �y� oskar�ona i skazana za cudzo��stwo. Istotny jest w tym tek�cie     

nie ty�e �akt podj�cia okre��onej dzia�a�no�ci� i�e je�o pow�d. �o nie aktorstwo i str�czy�

cie�stwo mia�y �y� karane� a �akt� �e podejmuj�c si� wykonywania tyc� zawod�w ko�ie�

ta usi�owa�a o�ej�� prawo i unikn�� kary. � przytoczonej opinii Papiniana wynika�           

�e ko�ieta �y�a karana na podstawie uc�wa�y senatu. 

�rzy� wy�ej powo�ane� teksty odnosz� si� niew�tp�iwie do uc�wa� Senatu re�u�uj��

cyc� kwestie o�yczajowe. �wa pierwsze mo�na te� � z ca�� pewno�ci� � odnie�� do cza�

s�w �y�eriusza. �adacze podzie�i�i si�� w odniesieniu do te�o za�adnienia� na dwie �rak�

cje. S� w�r�d nic� tacy� kt�rzy uznaj� wszystkie te teksty za odnosz�ce si� do jednej 

uc�wa�y Senatu. Pozosta�i uwa�aj�� �e powy�sze teksty re�acjonuj� raczej o���n� po�ity�

k� cesarza i Senatu wo�ec zac�owa� cz�onk�w nobili�as.  

Pierwszy po���d dominowa� tu� po odkryciu ta��iczki z Larinum. �znawano� �e cy�

towane teksty re�acjonuj� postanowienia jednej uc�wa�y Senatu18� nazywanej de fraude 

infamiae� de libidine feminarum1� �u� de ma�ronum leno�inium �o�r�endo20. � te�o 

wz���du �uk� na ko�cu �inii � i pocz�tku �inii � uzupe�niano nast�puj�co: 

 

�. ����� �. SI��N��S �. N�R��N�S �����S ��(N)S(���S) �(�R��) 

�(���R�N�)� �����N��RI�� IPS�S ���P�S�ISS� SI� ��I N����I�� IIS  

La �egina: �I�P�R���� �� R���S �� ��R��� �. �P���R�� P�R�IN�N�I��S 

Malavol�a��iuffr�: ������ ��� ��N����� �� R���S �� �I�I�IN���  

�. ����IN��R�� P�R�IN�N�I��S 

Levi�k: ��� �R����S� �. �������R��R�������I��R�� P�R�IN�N�I��S  

��� �� ��S ��I ��N�R� �I�NI����� �R�INIS S�I IN S���N�� �������� 

PR��IR�N� 

 

Przedstawicie�e doktryny proponowa�i okre��enie tematyki uc�wa�y Senatu od�

powiednio do: zwyczaj�w senator�w� rozpusty (rozwi�z�o�ci) ko�iet� oszustwa cudzo�

�o�nic (ko�iet). Nie s� to jednak uzupe�nienia� z kt�rymi mo�na si� z�odzi�. 

� zac�owanym tek�cie uc�wa�y Senatu �rak jakic�ko�wiek odniesie� do prostytucji� 
                                                 

18 �. ���������� op� �i��� s. ��� i s�.� �. �I���R�� op� �i��� s. 1�� PH. ��R���� op� �i��� s. ��. 

1� �e dwie propozycje � �. ���������� op� �i��� s. ���. 

20 �. �I���R�� op� �i��� s. 1�� przyp. ��� na tak� propozycj� wskazuje te� tytu� artyku�u. 
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leno�inium� czy przest�pstwa adul�erium21. �pr�cz te�o� na co s�usznie zwracano ju� 

uwa��22� ko�ejno�� za�adnie� wymienionyc� na pocz�tku uc�wa�y powinna odpowiada� 

ko�ejno�ci kwestii poruszanyc� w da�szej jej cz��ci. ��a�ciw� tre�� SC rozpoczyna zakaz 

wyst�powania na scenie� skierowany do cz�onk�w nobili�as. �ematyk� zac�owane�o 

�ra�mentu Sena�us Consul�um jest ty�ko zakaz najmu na scen� �u� aren� os�� ze stanu 

senatorskie�o i ekwickie�o. �akaz dotyczy� o�u stron kontraktu (lo�a�or � �ondu��or)� 

przedstawicie�e wy�szyc� stan�w nie mo��i podejmowa� si� wyst�p�w na scenie          

�u� arenie. Nie jest zatem prawdopodo�ne � w najmniejszym stopniu � a�y uc�wa�a do�

tyczy�a tak�e rozwi�z�o�ci ko�iet. 

�ydaje si� zatem� �e cytowane �ra�menty z dzie� �acyta i Papiniana nie mo�� �y� 

podstaw� rekonstrukcji �rakuj�cej cz��ci tej uc�wa�y Senatu. �pisuj� �owiem re�u�acj� 

dotycz�c� zupe�nie innej kwestii2�. �edynie �ra�ment tekstu Swetoniusza mo�na �y od�

nosi� do Sena�us Consul�um z Larinum. �ednak�e i tutaj jest miejsce na w�tp�iwo�ci. �e�

d�e tekstu uc�wa�y kar� za wynajmowanie si� na scen� �u� aren� �y� zakaz po�rze�u2�. 

�o roz�ie�no�� z przekazem Swetoniusza. Historyk wskaza� �owiem� �e zac�owanie 

m�odzie�y z wysokic� stan�w karane �y�o wy�naniem. �arto przy tym zwr�ci� uwa�� 

na to� �e: po pierwsze � tekst dotyczy ty�ko m�odzie�y� po dru�ie � wszystko wskazuje  

na to� �e wy�naniem �y�a karana pr��a dzia�ania in fraudem legis� a nie same wyst�py 

sceniczne. 

� ko�ei opinia Papiniana odnosi� si� mo�e do zupe�nie inne�o sena�us �onsul�um � 

kt�re nak�ada�o na ko�iety kary wynikaj�ce z le� �ulia de adul�eriis �o�r�endis nawet 

wtedy� �dy usi�owa�y ic� unikn��� podejmuj�c si� de�raduj�ce�o zac�owania. �ekst 

Swetoniusza potwierdza istnienie takiej praktyki. 

� najnowszyc� �adaniac� dotycz�cyc� tej uc�wa�y Senatu2�� przedstawicie�e dok�

tryny� rezy�nuj� z odniesie� do ko�iecej rozpusty� dystansuj�c si� zupe�nie od pierwot�

                                                 

21 Por. �.�. ���I� Un sena�o�onsul�o del �� d�C�� �w:� S�udi in onore di �rnaldo �is�ardi� t. 1� �i�ano 1�82�        
s. ��. �utor ten uwa�a za niemo��iwe� a�y tak istotnej kwestii� jak re�u�acja libido feminarum� po�wi�cono 
w tej uc�wa�e ty�ko ki�ka s��w. 

22�. ����R�S�H� op� �i��� s. 1��. 

2� �ak te� �. ����R�S�H� op� �i��� s. 202. �utor ten uwa�a rekonstrukcje �. �a�a�o�ty i �. �iu��r� za przejaw 
dostosowywania �r�d�a epi�ra�iczne�o do �r�de� �iterackic� � zo�. ibid�� s. 1��.  

2� �. 1�. 

2� �. ���I�K� op� �i��� s. 101� �.�. ����K� �as SC� s. �0� �. ���INN� op� �i��� s. 2��� �. RI��I� op� �i��� s. �1 i s�. 
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nej rekonstrukcji i interpretacji tej cz��ci tekstu. �statnie � wed�e �iteratury przedmiotu 

� uzupe�nienia �uki w �inii � przedstawiaj� si� nast�puj�co: 

 

�. ����� �. SI��N��S �. N�R��N�S �����S ��(N)S(���S) �(�R��) 

�(���R�N�)� �����N��RI�� IPS�S ���P�S�ISS� SI� ��I N����I�� IIS  

M��inn: ������ �(R��) �� R���S�S(�N���S) �(�NS���IS) �� ���I�

S�R�S���NIS��S �. ������R�� P�R�IN�N�I��S 

Lebek: ������ �RR�� �� S(�N���S) �(�NS���IS) �� �I��R�S�  

�. �S�N����R�� P�R�IN�N�I��S 

�al�rus��: ���� ��R��� �. ������R�� P�R�IN�N�I��S 

Crawford: ��� �I�NI���� �. ���� P���R�� P�R�IN�N�I��S 

 

Niekt�rzy z autor�w uwa�aj� o�ecnie� �e opis tre�ci uc�wa�y Senatu prezentowa� 

si� tak: �wydana zosta�a uc�wa�a � �.�.� dotycz�ca: wystawiaj�cyc� i�rzyska �u� w�a�ci�

cie�i szk�� ��adiatorskic�� dzieci senator�w� pieczy nad i�rzyskami� �odno�ci senator�w. 

�e za�o�enia wydaj� si� �ardziej prawdopodo�ne� c�o� propozycj� dru�� i czwart� na�e�

�a�o�y odrzuci�� jako z�yt w�sko zakre��aj�ce tematyk� uc�wa�y � w zac�owanym tek�

�cie mowa jest tak�e o �odno�ci stanu ekwickie�o. �wraca uwa�� tak�e to� �e postano�

wienia SC nie �y�y skierowane do cz�onk�w stanu ekwickie�o i do ic� naj��i�szej rodzi�

ny� a�e do tyc�� kt�rym to �u� ic� przodkom w �inii m�skiej� wo�no �y�o zasiada� na miej�

scac� przeznaczonyc� d�a ekwit�w i ic� rodzin. �o szerszy kr�� os��� �owiem �ktawian 

�u�ust zezwo�i� zasiada� w czternastu rz�dac� tym� kt�rzy � straciwszy maj�tek w woj�

nie domowej � nie spe�nia�i cenzusu maj�tkowe�o� pozwa�aj�ce�o na przyna�e�no��      

do ordo e�ues�er2�. �est to istotne w kontek�cie dru�iej �rupy �rak�w i niez�orno�ci       

w tek�cie SC� uzupe�niane�o na podstawie tekst�w �acyta� Swetoniusza i Papiniana�        

a mianowicie �uk z �inii 12�1�. 

 

12. �����N��� �����RI���IS �I�S �R�INIS �R��I� ��I��S S���N�I IN 

����S�RI��S ���IS I�S �R��� ���  

La �egina: P����I�� N���� ��NS�RI��� 

                                                 

2� ��I�S S����NI�S� �R�NK�I���S� �i�a Caesarum� �i�a divi �ugus�i� � �0� �w:� Sve�onii �ran�uilli �i�a divi 
�ugus�i� �ttp:��www.t�e�atin�i�rary.com�suetonius�suet.au�.�tm�� data wej�cia na stron�:                       
pa�dziernik 201� r. 
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Malavol�a-�iuffr�-Levi�k: P����I��� I�N��INI��� 

Lebek: P��R �R�NS����I�N�� I�N��INI���  

1�. �� ���IP�R�N� ��� �� ����S� I��I�I� ��N���N�R�N��R� ����R�N� 

�P�R�� ��� P�S������� �I  

La �egina-Malavol�a-�iuffr�-Levi�k (�): ��S��I��R�N� S�� SP�N�� ��� 

Lebek: ��S�I�R�N� P�SS� S���R� IN ����S�� 

1�. ���� �RI��S ���IS� �����R���R�N� S� ��� IN S���N�� PR��I�R�N�. 

 

Pierwsze rekonstrukcje tekstu zak�ada�y uzupe�nienie podkre��aj�ce na�o�enie    

na cz�onk�w nobili�as� wyst�puj�cyc� na scenie �u� arenie� ignominia. �iekawe jest � 

przy tym � spostrze�enie� �e wyra�enie publi�a ignominia nie jest potwierdzone 

w �adnym innym tek�cie. �e�ek proponuje �ekcj� per �ransve��ionem ignominiam u� a�-

�iperen�2�� Przy takim odczytaniu tekstu uc�wa�a Senatu wskazywa�a�y na dwa sposo�y 

utraty digni�as przez cz�onk�w stanu ekwickie�o. Pierwszym z nic� �y��y �rak stawien�

nictwa na dorocznej paradzie ekwit�w� kt�ra powi�zana �y�a cz�sto z re�ogni�io e�u-

i�um. Parada od�ywa�a si� co roku w idy �ipcowe � po wojnie domowej �ktawian �u�ust 

przywr�ci� t� ceremoni�28. �e�ogni�io e�ui�um2� o�ejmowa�a sprawdzenie �przydatno�

�ci� ekwity do stanu ekwickie�o� co ko�czy�o si� przeprowadzeniem spisu ekwit�w. 

�zynno�� ta na�e�a�a do o�owi�zk�w cenzor�w� w pryncypacie przeprowadza�i j� cesa�

rze. �o�na �y�o zosta� � w jej wyniku � usuni�tym ze stanu ekwickie�o� co niekiedy 

zwi�zane �y�o z r�wnoczesnym na�o�eniem na de�ikwenta noty�0. �e��i zatem ekwita nie 

stawi� si� na �rasve��io� a ko�czy�a si� ona re�ogni�io e�ui�um� a��o te� zro�i� podczas 

niej co�� co wywo�a�o �niew cenzor�w �u� cesarza� m��� zosta� usuni�ty z te�o stanu. 

�ru�im sposo�em utraty statusu ekwity �y�o�y zas�dzenie w iudi�ium famosum� o czym 

pisa� tak�e Swetoniusz. 

� konsekwencji na�e�y przypuszcza�� �e istnia�o ki�ka uc�wa� Senatu dotycz�cyc� 

w�a�ciwe�o zac�owania si� cz�onk�w nobili�as. Sena�us Consul�um z Larinum wskazuje 

na ure�u�owanie tej kwestii wcze�niej. Nie ma zatem potrze�y� a�y � dokonuj�c swoistej 

                                                 

2� �. �. ����K� �as SC� s. �0. 

28 S���.� �ug� �8���. 

2� �. �IN����� Cons�i�u�ion of ��e �oman �epubli�� ���ord 1���� s. 11�� �. ��R���K�� �rawne aspek�y urz�du 
�enzora w s�aro�y�nym �zymie� �arszawa 2012� s. 21� i s�. 

�0 Przypadki przewin ekwit�w skutkuj�cyc� ic� usuni�ciem ze stanu opisuje �. ��R���K�� op� �i��� s. 21�       
i s�. 
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nadinterpretacji � uto�samia� ana�izowan� uc�wa�� z t�� o kt�rej m�wi�� wspomniane 

wy�ej� �r�d�a. � zac�owanym tek�cie nie ma �owiem wystarczaj�cyc� na to dowod�w. 

�ydaje si�� �e na�e�y przyj�� uc�wa�enie co najmniej dw�c� uc�wa� Senatu dotycz�cyc� 

�odno�ci nobili�as. Nie u�e�a w�tp�iwo�ci� �e ana�izowane �ra�menty �r�d�owe z dzie� 

�acyta� Swetoniusza i Papiniana takowyc� � uc�wa�y �u� uc�wa� � dotycz�. Nie jest         

to r�wnoznaczne z wnioskiem� �e c�odzi o tekst zosta� odna�eziony w Larinum. 

 

 

S�res���enie 

 

� artyku�e ana�izowane s� pr��y rekonstrukcji uc�wa�y Senatu odna�ezionej 

w Larinum� poc�odz�cej z I n.e. Niekt�rzy autorzy swoje usta�enia opiera�i na trzec� tek�

stac� �r�d�owyc� (�iterackic� i prawnyc�)� dotycz�cyc� �odne�o zac�owywania si� 

cz�onk�w stan�w senatorskie�o i ekwickie�o. � te�o powodu �uki w tek�cie uzupe�niano 

o tre�ci� kt�re � jak si� wydaje � nie znajdowa�y oparcia w zac�owanyc� �ra�mentac� 

tekstu ta��iczki z Larinum.  

 

S�owa ��u��owe: Sena�us Consul�um z Larinum� nobili�as� wyst�py sceniczne 

 

 

In�erpre�a�ion o� �e����s��o�s���������i��� an� sour�e �e��s  

�Su��ar�� 

 

��e artic�e concerns t�e re�iew o� attempts to reconstruct t�e Senate reso�ution 

�ound at �arinum. Some o� t�e aut�ors o� t�ese attempts �ased t�eir �indin�s primari�y 

on t�ree source te�ts re�errin� to t�e wort�y �e�a�ior o� mem�ers o� t�e senatoria�    

and e�uestria� orders. ��us� t�e �aps in t�e te�t were supp�emented wit� content t�at 

was not supported in t�e preser�ed �ra�ments. ��e tria� was made to s�ow t�at t�is ap�

proac� is inappropriate. 

 

�e�wor�s: Sena�us Consul�um �rom Larinum� nobili�as� sta�e per�ormances 
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����R�S�H �.� �egimen morum� die �eglemen�ierung des �riva�lebens der Sena�oren und �i��er in 
der r�mis��en �epublik und fr��en Kaiserzei�� ��nic� 1�88. 

C���US �U��S C���L�S� t. 1: �us�iniani �ns�i�u�iones� ed. P. Kr��er. �us�iniani �iges�a� ed. �H. ����S�N� 
P. KR���R� �er�in 1���� reprin� Hi�des�eim 2000. 

����S�� �US�������� �iges�a jus�ynia�skie� �eks� i przekład� t. �� cz. 2: Ksi�gi ��-��� red. �. P���IRSKI� 
Krak�w 201�. 

�I���R� �.� Un sena�o�onsul�o ri�rova�o� il ��S�C� de ma�ronarum leno�inio �o�r�endo�� �w:� ���i 
dell����ademia di S�ienze Morali e �oli�i��e della So�ie�� �azionale di S�ienze� Le��ere ed �r�i di 
�apoli �1 (1�80)� s. ���0. 

�R��� �.� s.�. �orbanus (nr 8)� �w:� �aulys �ealen�y�lop�die� t. 1�� cz. 1� Stutt�art 1���� szp. ��1�
��2. 

H�H� �.� s.�. �unius Silanus (nr 1��)� �w:� �aulys �ealen�y�lop�die der �lassis��en �l�er�ums-
wissens��af��ed. �. Pau�y� �. �issowa� t. 10� cz. 1� Stutt�art1�18� szp. 10�8�10��. 

��RS P.� s.�� ��eius (nr �)� �w:� �aulys �ealen�y�lop�die� t. 2� cz. 2� Stutt�art 18��� szp. 1�02�1�0�. 

����K �. �.� �as SC der �abula Larinas� �i��ermus�erung und andere �robleme� �w:� �ei�s��rif� f�r 
�apyrologie und �pigrap�ik 8� (1��1)� s. �1��0. 

I�.� S�andesw�rde und �erufsverbo� un�er �iberius� das SC der �abula Larinas� �w:� �ei�s��rif� f�r 
�apyrologie und �pigrap�ik 81 (1��0)� s. �����. 

���I �. �.� Un sena�o�onsul�o del �� d�C�� �w:� S�udi in onore di �rnaldo �is�ardi� t. 1� �i�ano 1�82. 

���I�K �.� Sena�us Consul�um from Larinum� �w:� �ournal for �oman S�udies �� (1�8�)� s. ���11�. 

�IN���� �.� Cons�i�u�ion of ��e �oman �epubli�� ���ord 1���. 

��������� �.� � proposi�o del nuovo S�C� da Larino� �w:� Ses�a Mis�ellanea gre�a e romana� S�udi 
pubbli�a�i dall� �s�i�u�o i�aliano per la s�oria an�i�a� nr 2�� Roma 1��8� s. �����82. 

���INN �.� ��e SC from Larinum and ��e �epression of �dul�ery a� �ome� �w:� �ei�s��rif� f�r �apy-
rologie und �pigrap�ik �� (1��2)� s. 2���2��. 

��R��� PH.� � propos du s�na�us-�onsul�e �pigrap�i�ue de Larinum� �ladia�eurs� arbi�res e� vale�s 
d�ar�ne de �ondi�ion s�na�oriale ou ��ues�re� �w:� �evue des ��udes la�ines �1 (1�8�)� s. ����8. 

PIK��SK��R����SK� �.� ���is�us non erubes�i��� � niek��ry�� poda�ka�� rzymskiego pryn�ypa�u� 
��d� 201�. 

RI��I �.� �ladia�ori e a��ori nella �oma giulio-�laudia� �i�ano 200�. 

P���I�S ��RN��I�S ���I��S� �nnales� ks. 2� � 8�� �w:� �� Cornelii �a�i�i �nnalium� ������� 
����������������������m�������m�� data wej�cia na stron�: pa�dziernik 201� r. 

S�K��� �.� ��Mere�ri�� i jej pozy�ja w prawie rzymskim� �oru� 1�88. 

I�.� ��Li�en�iam s�upri vulgare�� �w:� ���a Universi�as �i�olai Coperni�i� �rawo �2 (1���) �0��          
s. 8��8�. 

S��� R.� ��e �arly �iberian Consuls� �w:� �is�oria� �ei�s��rif� f�r �l�e �es��i���e �0 (1�81) 2�           
s. 18��202. 

��I�S S����NI�S �R�N��I���S� �e vi�is Caesarum� �i�a divi �ugus�i� �w:� Sue�onii �ran�uilli �i�a 
divi �ugus�i� �����������������������������m��u�����u���u����u����m�� data wej�cia na stron�: 
pa�dziernik 201� r. 
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I�.� �e vi�is Caesarum� �i�a �iberii� �w:� Sue�onii �ran�uilli �i�a �iberii� 
�����������������������������m��u�����u���u���������m�� data wej�cia na stron�: pa�dziernik 201� r. 

����S S����NI�S� �R�NK�I���S� �ywo�y Cezar�w� Przek�ad� wst�p i komentarz �. Niemirska�
P�iszczy�ska� �roc�aw 200�. 

������ �zieła� � j�zyka ła�i�skiego przeło�ył S� �ammer� �arszawa 200�. 

��R���K� �.� �rawne aspek�y urz�du �enzora w s�aro�y�nym �zymie� �arszawa 2012. 

������K� �.� Le modifi��e in�rodo��e nelle leggi ma�rimoniali augus�ee so��o la dinas�ia giulio-
�laudia� �w:� �ulle��ino dell��s�i�u�o di �iri��o �omano �� (1�8�)� s. �0���0�. 

���.� �rzemiany prawa osobowego i rodzinnego w us�awodaws�wie dynas�ii julijsko-klaudyjskiej� 
�arszawa 1�8�. 

 

 


