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�n�erpre�a�iones stanowi�y pok�asyczny �atunek dzie� prawniczyc� i �y�y czym� 

w rodzaju aparatu pomocnicze�o do konstytucji cesarskic� �u� pism juryst�w. �e o�ja�

�niaj�ce para�razy mo��y przy�iera� c�arakter skracaj�cy a��o rozszerzaj�cy� jak 

i stanowi� komentarz� de�inicj�� o�ja�nienie1. Powsta�y na �ac�odzie i zosta�y przekaza�

ne w �reviarium �lari�i� Niekt�rzy (np. Haene�� �uizot� Raynouard) uwa�a�i� �e to redak�

torzy �rewiarza �laryka �y�i autorami in�erpre�a�iones w nim zamieszczonyc�. �ednak 

inni (np. �ern�ur�� Rudor��� �ittin�� ��cri�ain) utrzymywa�i� �e tw�rcy z�ioru wykorzy�

sta�i o�ja�nienia powsta�e wcze�niej� ewentua�nie dokona�i niewie�kic� zmian2. �ysoki 

poziom merytoryczny o�ja�nie� do Sen�en�iae �auli� skr�t e��. na ko�cu interpretacji    

do �.��. 2�18�1 � kt�ry nie �y��y zrozumia�y� �dy�y zosta� napisany przez redaktor�w 

�reviarium �lari�i� �akt� �e teksty odnosz�ce si� do Sena�us Consul�um Claudianum (edy�

towane po raz pierwszy w 1��� r. przez �uiaciusa� wed�e manuskryptu Pit�ou�)�           

nie zna�az�y si� wcze�niej w �rewiarzu� c�ocia� przypominaj� �orm� i tre�ci� inne o�ja�

�nienia� oto mocne ar�umenty d�a ��ar�esa ��cri�ain przemawiaj�ce za tym� �e powsta�

�y one prawdopodo�nie w � n.e.� �y� mo�e �izy�oci dokona�i w nic� jaki� przer��ek�    

�o wi�cej� zr��nicowanie poziomu in�erpre�a�iones poszcze���nyc� �ra�ment�w �rewia-

rza �laryka� zdaniem �. ��cri�ain dowodzi� �e nie mo��y one �y� dzie�em jednej komisji 

                                                 
1 �. �I���SKI� s.�� �n�erpre�a�iones� �w:� Słownik en�yklopedy�zny prawa rzymskiego� Krak�w 1��8� s. 12�.  

2 �o�. szerzej: �. ���RI��IN� �emar�ues sur l�in�erpr��a�ion de la ��Le� �omana �isigo��orum�� �w:� �nnales 
du Midi� �evue ar���ologi�ue� �is�ori�ue e� p�ilologi�ue de la �ran�e m�ridionale 1 (188�) 2� s. 1���1��. 

� �dno�nie do manuskryptu zo�. �. ���RI��IN� �ragmen� d�un manus�ri� du �ode ���odosien dans le 
�a�i�anus reginae sue�lae ���� �w:� �nnales du Midi� �evue ar���ologi�ue� �is�ori�ue e� p�ilologi�ue de la 
�ran�e m�ridionale 1 (188�) �� s. ��8���1. 

� �o�. �. ���RI��IN� �emar�ues� s. 1���1��.  
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tworz�cej z�i�r�. ��zyk �aci�ski o�ja�nie� jest cz�sto �epszy� ani�e�i tekstu prawne�o 

Kodeksu �eodozja�skiego. �wiadczy��y o tym np. �ra�ment z �.��. 1�2�2.  

�y� czas� �e wyk�adni� norm prawnyc� �u� czynno�ci prawnyc� zajmowa�i si� pon�

ty�ikowie ko�e�ium kap�a�skie�o. P��niej ro�a ta przypad�a jurystom �wieckim� 

a w ko�cu cesarzowi. ��ja�nienia z ko�ca � n.e. � w jakiej� mierze � stanowi� wypad�

kow� r��nyc� czynnik�w spo�ecznyc�� ekonomicznyc�� etycznyc� i re�i�ijnyc�. 

� niniejszym artyku�e pra�n� zaprezentowa� in�erpre�a�iones odnosz�ce si� do ��I 

ksi��i Kodeksu �eodozja�skiego� jakie zna�az�y si� w �rewiarzu �laryka. 

 

��ar�� II i���e�i��i�������ici 

 

��aryk II urodzi� si� ok. roku ��8����� zmar� w �0� r. pod �oui���. �y� synem �ury�

ka i � co ty�ko prawdopodo�ne � Ra�na�i�dy (�agna��ildis). �y� zwi�zany z ko�iet�         

o nieznanym imieniu oraz m��em �eode�oty (��eodego��a)� c�rki �eodoryka �ie�kie�

�o� ojcem �esa�eka (�isalei�us) zmar�e�o ok. �12��1� r. (z konku�iny�) i �ma�aryka� 

urodzone�o w �02 r.� zmar�e�o w ��1 r. (z �eode�oty). Panowa� w �atac� �8���0�.         

� okresie w�adania ��aryka II �izy�oci zamieszkiwa�i tereny dzisiejszej Hiszpanii i po�

�udniowej �rancji. ��adca rezydowa� ���wnie w �r�es i �u�uzie. �dy �ra��u �emporis 

umocni�i si� � pod e�id� kr��a ���odwi�a � �rankowie� ��aryk szuka� z nimi oraz z ic� 

w�adc� u�ody. �wiadczy o tym stanowisko ��aryka wo�ec Sya�riusza� kt�ry szuka�           

u nie�o sc�ronienia przed ���odwi�iem� a tak�e zawarcie przymierza z kr��em �rank�w.  

�rze�orz z �ours (��8���� r.) w �is�orii �rank�w (II�2�) zanotowa�: 

��Sya�riusz �ze Soissons� widz�c swe roz�ite wojsko� rzuci� si� do ucieczki 

i �piesznie pod��y� do kr��a ��aryka do �u�uzy. ���odwi� za� wys�a� pose�stwo      

do ��aryka� a�y mu �o wyda�� w przeciwnym �owiem razie wyst�pi przeciw niemu 

z�rojnie za przec�owywanie je�o wro�a. Przeto ��aryk �oj�c si�� a�y z powodu 

                                                 

� �bid�� s. 1�8.  

� �S����� ��S��L��S�S �is�oria de regibus �o��orum� �andalorum e� Suevorum� �w:� San��i �sidori� 
�ispalensis �pis�opi� �pera �mnia� t. �� ed. �.P. �i�ne� Paris 18�2 (� �a�rologia La�ina� t. 8�)� szp. 10���    
�er. ��: �era ��L�� ann� ���� imperii �nas�asii� �isalei�us� superioris regis filius e� �on�ubina �rea�us� �a-
rbonae prin�eps effi�i�ur� regnans annos �ua�uor� si�u� genere vilissimus� i�a infeli�i�a�e e� ignavia summus� 
�eni�ue dum eadem �ivi�as a �undebado �urgundionum rege direp�a fuisse�� is�e �um mul�o sui dede�ore� e� 
�um magna suorum �lade� apud �ar�inonam se �on�uli�� ibi�ue mora�us �uous�ue e�iam regni fas�ibus           
a ��euderi�o fugae ignominia privare�ur. Na temat ��aryka II � zo�. �. ���RS� �lari�o ��� �w :� �ura� �ivis�a 
in�ernazionale di diri��o romano e an�i�o �1 (1��0)� s. 1���1�8. 
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nie�o nie narazi� si� na �niew �rank�w� wszak �oja�� cec�uje c�arakter �ot�w� 

zwi�zane�o wyda� �o pos�om��� jak i w II� ��: 

��Spotka�i si� ���aryk i ���odwi�� na wyspie �oary ko�o wioski �m�oise w oko�icy 

miasta �ours� rozmawia�i z so�� jedz�c i pij�c� a przyrzek�szy so�ie przyja��� 

w pokoju si� rozesz�i. �ie�u �udzi w �a�ii ju� wtedy wi�c �or�co pra�n��o �rank�w 

jako swoic� pan�w�8.  

 

��aryk � jako arianin szuka� kompromisu z w�adc� kato�ickim �wiadomy te�o�        

�e cz��� mieszka�c�w w �a�ii pre�eruje �rank�w. Rea�istycznie przy tym prowadzi� po�i�

tyk� re�i�ijn�� ��d�c to�erancyjnym d�a kato�ik�w. Nawet wtedy� �dy �iskup �ezary 

z �r�es musia� uda� si� na wy�nanie� to zosta� jednak z nie�o odwo�any. � czasac� pa�

nowania ��aryka dosz�o do zwo�ania synodu w ��de w �0� r. �iskupi synoda�ni napisa�i: 

��prosi�i�my Pana za je�o kr��estwo� o d�u�ie �ycie� za �ud i a�y Pan o�darzy� szcz��ciem 

kr��estwo te�o� kt�ry udzie�i� nam w�adzy z�romadzenia� kierowa� nim sprawied�iwie      

i c�roni���.  

��arykowi nie uda�o si� uc�roni� przed ekspansjonizmem ���odwi�a. �rze�orz 

z �ours podaje (II���):  

���ymczasem kr�� ���odwi� spotka� si� z ��arykiem� kr��em �ot�w na po�u ko�o 

�oui��e przy dziesi�tym kamieniu mi�owym od Poitiers. � podczas �dy jedni wa��

czy�i z da�a� inni zma�a�i si� wa�cz�c wr�cz. Poniewa� za� �oci podda�i� jak zwyk�e� 

ty�y� ten�e kr�� ���odwi� odni�s� z Pa�sk� pomoc� zwyci�stwo (...) Potem �dy kr�� 

zmusi� �ot�w do ucieczki i za�i� ic� kr��a ��aryka� zasz�o mu niespodziewanie 

dro�� dw�c� �udzi i u�odzi�o �o dzidami w o�ydwa �oki. �ecz pancerz i r�czy ko� 

oca�i�y �o od niec�y�nej �mierci�10.  

 

��aryk� kt�ry o��osi� Le� �omana �isigo��orum w �utym �0� r.� wpisa� si� 

w tradycje prawodawcze swoje�o ojca �uryka� kt�ry to ok. ��� r. wyda� � �ra�menta�

                                                 

� �R����R� z ���RS� �is�orie� �is�oria �rank�w� �rzekład K� Liman� �� �i���er� Ws��p� opra�owanie� ko-
men�arz �� �� Sikorski� Krak�w 2012� s. 1�2.  

8 �bid�� s. 1�2.  

� �okumen�y synod�w od ��� do ��� roku� Układ i opra�owanie �� �aron� �� �ie�ras� Synody i kolek�je praw� 
t. 8� Krak�w 201�� s. 1. 

10 �R����R� z ���RS� op� �i�.� s. 1���1��.  
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rycznie zac�owany i przeznaczony d�a aria�skic� �izy�ot�w � Code� �uri�ianus11.         

� okresie w�adania ��aryka II �izy�oci zamieszkiwa�i tereny dzisiejszej Hiszpanii i po�

�udniowej �rancji.  

�reviarium �lari�i12 � to o�szerna kody�ikacja przeznaczona d�a pod�itej �udno�ci 

rzymskiej� zamieszkuj�cej tereny pa�stwa �izy�ot�w� opu��ikowana przez ��aryka II 

w �0� r. w �ire sur ���dour � mie�cie zwi�zanym ze �w. Kwiteri�1�. ��i�r ten znany jest 

tak�e pod nazw� Le� �omana �isigo��orum i zawiera skracaj�c� przer��k� (epi�ome) 

takic� z�ior�w prawa i dzie� prawniczyc�� jak: Code� ��eodosianus� �ovellae ��eodo-

sianae� �ovellae �alen�inianae� �ovellae Mar�ianae� �ovellae Maiorianae� �ovellae Seve-

rianae� Liber �aii� Sen�en�iae �auli� Code� �regorianus� Code� �ermogenianus� �apiniani 

liber primus �esponsorum. �e cenne �r�d�a zosta�y wz�o�acone przez in�erpre�a�iones 

poc�odz�ce najprawdopodo�niej z ko�ca � w. �rewiarz o�owi�zywa� na terenac� po�u�

dniowej �rancji i w Hiszpanii. �y� wykorzystywany w procesie nauczania. Sta� si� pod�

staw� innyc� wyci���w i opracowa�� jak np. poc�odz�cej z ko�ca �III �u� I� w.� z tere�

n�w dzisiejszej Szwajcarii� Le� �omana Curiensis.  

Pocz�tkowo � w odniesieniu do �rewiarza �laryka� pos�u�iwano si� nazw� Le� 

�omana a��o Le� ��eodosii� Nazwa �reviarium �lari�i �u� �reviarium �lari�ianum zosta�

�a wprowadzona dopiero w ��I w.1� Pierwsze� pe�ne wydanie z�ioru opu��ikowa� �o�

�annes Sic�ard� jako: Codi�is ��eodosiani libri ���� pu��ikuj�c to dzie�o w �ase� w roku 

1�28. Nast�pne� nowe � proponuj�ce znan� po dzisiaj nazw�� Le� �omana �isigo��orum 

                                                 

11 �. �I���SKI� s�v� Code� �uri�ianus� �w:� Słownik� s. �1. 

12 �dno�nie �reviarium �lari� i� zo�. �.�. ���� ��R�� Le� �omana �isigo��orum pos� M�� �nnos�              
�w:� Seminarios Complu�enses de �ere��o �omano� �evis�a in�erna�ional de dere��o romano y �radi�i�n 
roman�s�i�a1� (200�)� s. ���10�� �. di �IN�I�� �o�e sui �on�enu�i della ���n�erpre�a�io� divinazione                   
e �us�odia �ar�eraria� �w:� �ivis�a di �iri��o �omano 8 (2008)� s. 1�20� �. ��������� Le �r�viaire d��lari�   
e� les epi�omes. �Seria:� �us �omanum Medii �evi� �z� �� � b aa-be�a� �edio�ani 1���� R. �����R�INI�            
La �odifi�azione di �lari�o ��� �orino 1��0� �.�.�. S�N��S� San �sidoro de Sevilla y el �reviario de �lari�o� un 
apun�e� �w:� Seminarios �omplu�enses de dere��o romanorevis�a �omplu�ense de dere��o romano y �radi�i�n 
roman�s�i�a28 (201�)� s. 8��10�� �. S�H�RI���� Sul valore della �onsue�udine nella Le� romana 
Wisigo��orum� �w:� �ivis�a di S�oria del diri��o i�aliano � (1��2)� s. ������1� �. �on �R��S�HK�� �e usu 
�reviarii �lari�iani forensi e� s��olas�i�o per �ispaniam� ��aliani� �all�am regiones�ue vi�inas�                       
�w:� �H. ����S�N�P. ����R� ��eodosiani Libri ��� �um �ons�i�u�ionibus Sirmondianis e� Leges novellae 
ad ��eodosianum per�inen�es� t. 1� cz. 1� �er�in 1�0�� s. ����II��������II. 

1� �w. Kwiteria w m�odym wieku zosta�a c�rze�cijank�. �ej ojciec c�cia� j� wyda� za m�� za �ermana. �dy 
uciek�a przed wy�rankiem do �ire sur ���dour ten�e mia� podo�no j� za�i�� a jej odci�t� ��ow� � wed�u� 
�e�endy � ni�s� pies. St�d te� �wi�ta przyzywana jest jako patronka c�roni�ca przed w�ciek�izn� �u� �ro��
nymi psami. � czasac� rzymskic� miasto �ire sur ���dour nosi�o nazw� �i�us �ulii.  

1� �.�. �on S��I�N�� S�oria del diri��o romano nel Medio �vo� t. 1� cz. 2� �irenze 18��� s. ��.  
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wydanie z18�� r.� poc�odzi od �ustawa H�ne�a (Le� �omana �isigo��orum� �er�in 18��� 

reprin� 1��2). 

Istotnym �r�d�em traktuj�cym o ��pocz�tkac�� �rewiarza �laryka jest Commoni-

�orium1�. �osta�o ono o��oszone w 22 r. panowania ��aryka II� a skierowane zosta�o       

do �omesa ��imot�eusa. Kr��� kieruj�c si� ��u�yteczno�ci�� d�a �udu� c�cia� u�epszy� to� 

co wydawa�o mu si� nies�uszne� usun�� wie�oznaczno�ci i ze�ra� w jednej ksi�dze to�      

co �y�o rozrzucone w wie�u. Pra�n��� �y je�o z�i�r oparty zosta� na przejrzystej wyk�ad�

ni (�lariori in�erpre�a�ione �omposi�a)� a�y �y� wykorzystywany podczas post�powania 

procesowe�o (in dis�ep�a�ionem). ���osi� to prawo ��przy pomocy� duc�ownyc� 

i mo�now�adc�w (ad�ibi�is sa�erdo�ibus a� nobilibus viris). �daniem Ra�p�a �at�isena� 

s�owa ad�ibi�is i adsensus imp�ikuj� przypuszczenie� �e przed o��oszeniem �rewiarza 

dosz�o do spotkania wy�sze�o duc�owie�stwa z mo�now�adcami. �o��o to mie� miejsce 

w �u�uzie� �ire sur ���dour� a��o w �ordeau�1�. Na jednym e�zemp�arzu Commoni�orium 

odna�e�� mo�na s�owa: in ��esauris� co na�e�y odnosi� do �u�uzy� w innym � �duris� czy�i 

�ire sur ���dour. Podczas �dy wo��oszonym w �u�uzie znajduj� si� s�owa: se�undum au-

�en��i�um � co wskazywa�o�y na to� �e jest to kopia� to na tym o��oszonym w �ire sur 

���dour � zapisu te�o rodzaju �rakuje� co mo��o�y wskazywa� na to� �e jest to ory�ina�1�.  

                                                 

1� �n �o� �orpore �on�inen�ur leges sive spe�ies iuris de ��eodosiano e� diversis libris ele��ae� e� si�u� 
prae�ep�um es� e�plana�ae� anno ����� regnan�e domino �lari�o �ege� ordinan�e viro illus�ri �oiari�o Comi�e� 
��emplar �u��ori�a�is� Commoni�orium ��imo��eo �� S� Comi�i� U�ili�a�es populi nos�ri propi�ia divini�a�e 
�ra��an�es �o� �uo�ue� �uod in legibus videba�ur ini�uum� meliori delibera�ione �orrigimus� u� omnis legum 
�omanarum e� an�i�ui iuris obs�uri�as� ad�ibi�is sa�erdo�ibus a� nobilibus viris� in lu�em in�elligen�iae 
melioris dedu��a resplendea�� e� ni�il �abea�ur ambiguum� unde se diu�urna au� diversa iurgan�ium 
impugne� obje��io� �uibus omnibus enu�lea�is a��ue in unum librum pruden�ium ele��ione �olle��is� �ae� 
�uae e��erp�a sun�� vel �lariori in�erpre�a�ione �omposi�a� venerabilium epis�oporum vel ele��orum 
provin�ialium nos�rorum roboravi� assensus� �� ideo se�undum subs�rip�um librum� �ui in ��esauris 
nos�ris�abe�ur� obla�um librum �ibi pro dis�ringendis nego�iis nos�ra iussi� �lemen�ia des�inari� u� iu��a eius 
seriem universa �ausarum sopia�ur in�en�io� ne� aliud �uilibe� au� de legibus au� de iure li�ea� in 
dis�ep�a�ionem proponere� nisi �uod dire��i libri e� subs�rip�i viri spe��abilis �niani manu� zo�. Le� �omana 
�isigo��orum� �d L���� librorum manu s�rip�orum fidem re�ognovi�� sep�em eius an�i�uis epi�omis� �uae 
prae�er duas ad�u� inedi�ae sun�� �i�ulorum e�plana�ione au�i�� anno�a�ione� appendi�ibus� prolegomenis 
ins�ru�i� �� �����L� �ipsiae 18��� s. 2. Natomiast w �����M� ������� po s�owac� (...)�ui in ��esauris 
�abe�ur� znajdziemy s�owa: (�)obla�um �oiari�i Comi�i pro dis�ringendis nego�iis nos�ra iussi� �lemen�ia 
des�inari (...)� a tak�e: (�)�rovidere ergo �e �onveni�� u� in foro fuo nulla alia le� ne�ue iuris formula proferri 
vel re�ipi praesuma�ur� �uod si fa��um for�asse �ons�i�eri�� au� ad peri�ulum �api�is �ui au� ad dispendium 
�uarum noveris fa�ul�a�um� �an� vero prae�ep�ionem dire��is libris iussimus ad�aerere� u� universos 
ordina�ionis nos�rae e� dis�iplina �enea� e� poena �ons�ringa�� �����US ��� S��C����L�S� �� prae�ep�ione 
gloriosi �lari�i regis �un� Codi�em de ��eodosiani legibus a��ue spe�iebus iuris vel diversis libris ele��um 
�duris anno ���� eo regnan�e edidi a��ue subs�ripsi� ibid.� s. �. 

1� R. ���HIS�N� ���ire-sur-l��dour � �gde� les rela�ions en�re la loi s��uli�re e� la loi �anoni�ue � la fin du 
royaume de �oulouse� �w:� Le �r�viaire d��lari�� au� origines du �ode �ivil� �r�fa�e d��enri �mmanuelli� 
�n�rodu��ion de �ober� Cab�� ed. �. Rouc�e� �. �um�zi�� Paris 2008� s. �2���.  

1� �bid�� s. �����. 
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�ako �e we wst�pie powo�any zosta� �nianus� niekt�rzy uwa�a�i� �e �y� on redakto�

rem �rewiarza �laryka. Skutkowa�o to tym� �e niekiedy Le� �omana �isigo��orum 

��ano mianem �reviarium �niani. �ymczasem �nianus � jako re�erendarz powinien 

omawia� sprawy w�adcy� a��o te� przy�otowywa� projekty rozporz�dze�. � �wiet�e 

Commoni�orium mia� o�owi�zek uwierzyte�nia� e�zemp�arze z�ioru ��aryka. �ymcza�

sem tym� pod e�id� kt�re�o mia�a�y pracowa� komisja tworz�ca z�i�r� �y��y �oiaricus 

(�oeri�us)18. �osta� on � no�a bene � zamordowany w �arce�onie w �10 r. w pa�acu �eza�

�eka1�� nie��u�ne�o syna ��aryka II.  

 

�ons���u��e nie�aopa�r�one w i��e���e���io�es 

 

� �reviarium �lari�i zna�az�o si� 1�. konstytucji z szesnastej ksi��i Kodeksu �eodo-

zja�skiego. Konstytucje te poc�odz� z pi�ciu tytu��w: �e epis�opis� e��lesiis e� �leri�is 

(� biskupa��� ko��ioła�� i du��owny��)� �e apos�a�is (� ods��p�a��)� �e �udaeis� �aeli�olis 

e� Samari�anis (� �yda��� �z�i�iela�� nieba i Samary�ana��)� �e C�ris�ianum man�ipium 

�udaeus �abea� (�ie�� �yd nie ma ��rze��ija�skiego niewolnika)� �e religione (� religii)� 

podczas �dy szesnasta ksi��a Kodeksu �eodozjusza sk�ada si� z jedenastu tytu��w:          

�e fide �a��oli�a (� wierze ka�oli�kiej)� �e epis�opis� e��lesiis e� �leri�is (� biskupa��� ko-

��ioła�� i du��owny��)� �e mona��is (� mni��a��)� �e �is� �ui super religione �on�endun� 

(� �y��� k��rzy wal�z� o religi�)� �e �aere�i�is (� �ere�yka��)� �e san��um bap�isma i�ere-

�ur (�ie nale�y pow�arza� �wi��ego ��rz�u)� �e apos�a�is (� ods��p�a��)� �e �udaeis� �a-

eli�olis e� Samari�anis (� �yda��� �z�i�iela�� nieba i Samary�ana��)� �e C�ris�ianum man-

�ipium �udaeus �abea� (�ie�� �yd nie ma ��rze��ija�skiego niewolnika)� �e paganis� sa�ri-

fi�iis e� �emplis (� pogana��� ofiara�� i �wi��ynia��)� �e religione (� religii). 

�e czterna�cie konstytucji to: �.��. 1��2�2 �� �rev.1��1�1�� �.��. 2�12 ���rev.1��1�2�� 

�.��. 2�2� ���rev.1��1���� �.��. 1��2��� ���rev.1�.1.��� �.��. 1��2��� ���rev.1��1���� �.��. 

1��2��� ���rev.1��1���� �.��. 1����� ���rev.1��2�1�� �.��. 1��8�� ���rev.1����1�� �.��. 

                                                 

18 �. �. �on S��I�N�� op� �i�.� s. ��� �.R. ��R�IN����� ��e �rosopograp�y of ��e La�er �oman �mpire�      
�olume �� �� ���-���� �am�rid�e 1�80� s� �1�.  

1� C�roni�a Caesaraugus�ana� �w:� C�roni�a minora sae�� ��� �� ��� ���� vol� ��� ed. �. ����S�N� Monumen�a 
�ermaniae �is�ori�a� �u��ores �n�i�uissimi� t. 11� �er�in 188�� s. 22�: �is �oss� �esale�us �oeri�um �ar�i-
none in pala�io in�erfe�i�� �uo anno idem �esale�us ab �ebbane ��eodori�i ��aliae regis du�e ab �ispania 
fuga�us �fri�am pe�i��  



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

 

str. �2 

1��8�� ���rev.1����2�� �.��. 1����1 ���rev.1����1�� �.��. 1����� ���rev.1����2�� �.��. 

1��11�1 ���rev.1����1�� �.��. 1��11�2 ���rev.1����2�� �.��. 1��11�� ���rev.1������. 

Na czterna�cie konstytucji poc�odz�cyc� z Code� ��eodosianus� zawartyc� 

w �reviarium �lari�i� ty�ko sze�� zaopatrzono w in�erpre�a�iones. Pi�� razy wskazano�    

�e prawo nie wyma�a wyja�nie�. �wukrotnie nie ma wzmianki o in�erpre�a�io. �edna za� 

kwestia jest w�tp�iwa� a��owiem w jednym z manuskrypt�w jest in�ormacja � �e inter�

pretacja nie jest wyma�ana� a w dru�im z r�kopis�w � �e jest ona konieczna. 

Kt�re zatem konstytucje nie wyma�a�y in�erpre�a�iones� Po pierwsze konstytucja 

�rkadiusza i Honoriusza ��.��. 1��2��� � �rev.1�.1.��� skierowana do Hadriana pre�ekta 

pre�orium z � �ute�o �0� r. �otyczy�a ona poz�awienia urz�du i �odno�ci �iskupa� 

z powodu knucia przeciwko pu��icznemu �ezpiecze�stwu. Hierarc�a powinien zosta� 

wyda�ony ze stanu kap�a�skie�o. Poza tym nie m����y on prze�ywa� ��i�ej� ni� 100 mi� 

od miejsca� kt�re ska�a� swoim dzia�aniem. �o wi�cej� nie powinien �y� dopuszczony      

do sekretariatu cesarskie�o20. Po dru�ie konstytucja Konstantyna ��.��. 1��8�� � �rev. 

1����1� wydana w Konstantynopo�u w ��� r.� zaprezentowana w Karta�inie w ��� r. �    

w my�� kt�rej za�raniano �ydom niepokoi� �u� n�ka� jak�ko�wiek nie�odziwo�ci� te�o� 

kt�ry ��d�c �ydem� sta��y si� wyznawc� c�rze�cija�stwa21. Po trzecie konstytucja Kon�

stancjusza i �u�iana z ��� r. ��.��. 1�.8.� � �rev.1�.�.2�� na mocy kt�rej postanowiono� 

a�y skon�iskowane zosta�y � na rzecz �iskusa � do�ra tyc� os��� kt�re porzuca�y�y 

c�rze�cija�stwo na rzecz judaizmu22. Nast�pnie konstytucja �rkadiusza i Honoriusza       

z ��� r. ��.��. 1��11�1 � �rev.1����1� dotycz�ca kwestii re�i�ii� kt�re winny �y� ewentu�

a�nie poddane ���adaniom� �iskup�w� podczas� �dy pozosta�e sprawy pod�e�a�y kompe�

                                                 

20 �.��. 1��2��� ���rev.1�.1.��: �mpp� �r�adius e� �onorius aa� �adriano praefe��o prae�orio� �ui�um�ue 
residen�ibus sa�erdo�ibus fueri� epis�opali lo�o de�rusus e� nomine� si ali�uid vel �on�ra �us�odiam vel �on�ra 
�uie�em publi�am moliri fueri� depre�ensus� rursus�ue sa�erdo�ium pe�ere� a �uo vide�ur e�pulsus� pro�ul ab 
ea urbe� �uam infe�i�� se�undum legem divae memoriae �ra�iani� �en�um milibus vi�am aga�� Si� ab eorum 
�oe�ibus separa�us� a �uorum es� so�ie�a�e dis�re�us� si��ue �uius modi personis� �enore �uius legis� illi�i�um� 
sa�ra nos�ra adire se�re�a e� impe�rare res�rip�a� omnibus abie��is per �ulpam sa�erdo�io personis� �uae 
impe�ra�a sun�� infe��a permanean�� s�i�uris �is� �uorum defensione ni�un�ur� abs�ue sui repre�ensione non 
fu�urum� si �o� eis polli�en�ur suffragium� �ui divinum non viden�ur meruisse iudi�ium� �a�� prid� non� febr� 
�avenna� S�ili�one e� �ureliano �oss� �ae� le� in�erpre�a�ione non indige��  

21 �.��. 1��8�� ���rev.1�.�.1�: �mp� Cons�an�inus a� ad �eli�em praefe��o prae�orio� �os� alia� eum� �ui e� 
iudaeo ��ris�ianus fa��us es�� in�uie�are iudaeos non li�ea� vel ali�ua pulsare iniuria� pro �uali�a�e �ommissi 
is�ius modi �on�umelia punienda e��� �a�� ���� kal� nov� Cons�an�inopoli� pp� ����� id� mai� Kar��agine� 
�epo�iano e� fa�undo �oss� �ae� le� in�erpre�a�ione non ege��  

22 �.��. 1��8�� ���rev.1�.�.2� �mp� Cons�an�ius a� e� �ulianus �� ad �alassium praefe��o prae�orio� Si �uis� lege 
venerabili �ons�i�u�a� e� ��ris�iano iudaeus effe��us sa�rilegis �oe�ibus aggrege�ur� �uum a��usa�io fueri� 
�omproba�a� fa�ul�a�es eius dominio fis�i iussimus vindi�ari� �a�� �� non� iul� Mediolano� Cons�an�io a� ��� e� 
�uliano �aes� ��� �oss� �s�a le� in�erpre�a�ione non ege�� 
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tencji zwyk�yc� s�dzi�w2�. �reszcie konstytucja Honoriusza i �eodozjusza z �10 r. 

��.��. 1��11�� � �rev.1������ odnosz�ca si� do przestrze�ania te�o� co postanowi�i re��a 

fide przodkowie2�. � tym ostatnim przypadku wskazana �y�a�y in�erpre�a�io. S�owo 

paren�es mo�e �owiem oznacza� rodzic�w �u� przodk�w. Rodzi to pewn� dwuznacz�

no��.  

� odniesieniu do dw�c� konstytucji zanotowano: sine in�erpre�a�ione. S� to nast��

puj�ce konstytucje: �.��. 1����� �� �rev.1����2� i �.��. 1��11�2 �� �rev.1����2�. Pierwsza     

z nic� � cesarzy Honoriusza i �eodozjusza � poc�odzi z �1� r.� skierowana zosta�a          

do pre�ekta pre�orium �onaksjusza. �a�rania�a ona na�ycia przez �yda niewo�nika ���

d�ce�o c�rze�cijaninem2�. �ru�a natomiast: cesarzy �rkadiusza� Honoriusza i �eodozju�

sza z �0� r.� dotyczy�a zac�owania jedynej i prawdziwej wiary kato�ickiej2�.  

� przypadku jednej z konstytucji� tj. �.��. 1����� �� �rev.1��2�1�2�� wydanej przez 

�racjana� �a�entyniana i �eodozjusza� o��oszonej w Padwie 21 maja �8� r.� zac�owa�y 

                                                 

2� �.��. 1��11�1 ���rev.1�.�.1�: �mpp� �r�adius e� �onorius aa� �pollodoro pro�onsuli �fri�ae� �uo�ies de 
religione agi�ur� epis�opos �onveni� agi�are� �e�eras vero �ausas� �uae ad ordinarios �ogni�ores vel ad usum 
publi�i iuris per�inen�� legibus opor�e� audiri� �a�� ����� kal� sep�� �a�avio� ��eodoro v� �� �os� �ae� le� 
in�erpre�a�ione non indige�� 

2� �.��. 1��11�� ���rev.1������: �mpp� �onorius e� ��eodosius aa� Mar�ellino suo salu�em� �a� �uae �ir�a 
�a��oli�am legem vel olim ordinavi� an�i�ui�as vel paren�um nos�rorum au��ori�as religiosa �ons�i�ui� vel 
nos�ra sereni�as roboravi�� novella supers�i�ione submo�a in�egra e� inviola�a �us�odiri prae�ipimus� �a�� 
prid� id� o��� �avennae �arane v� �� �ons� �ae� le� in�erpre�a�ione non indige�� 

2� �.��. 1�����: �dem aa� Mona�io praefe��o prae�orio� �udaeus servum ��ris�ianum ne� �omparare debebi� 
ne� largi�a�is �i�ulo �onse�ui� �ui non �o� observaveri�� dominio sibi pe�ulan�er ad�uisi�o �area�� ipso servo� 
si �uod fueri� ges�um sua spon�e du�eri� publi�andum� pro praemio liber�a�e donando� �erum �e�eros� �uos 
re��ae religionis par�i�ipes �ons�i�u�os in suo �ensu nefanda supers�i�io iam vide�ur esse sor�i�a vel dein�eps 
�eredi�a�is seu fidei�ommissi nomine fueri� �onse�u�a� sub �a� lege possidea�� u� eos ne� invi�os ne� volen�es 
�aeno propriae se��ae �onfunda�� i�a u�� si �ae� forma fueri� viola�a� s�eleris �an�i au��ores �api�ali poena 
pros�rip�ione �omi�an�e ple��an�ur� �a�� ���� id� april� Cons�an�inopoli �onorio a� �� e� Cons�an�io v� �� �� �onss� 
���� apr� ���� 

2� �.��. 1��11�2: �mpp� �r�adius� �onorius e� ��eodosius aaa� �io�imo pro�onsuli �fri�ae� �di��um� �uod de 
uni�a�e per �fri�anas regiones �lemen�ia nos�ra dire�i�� per diversa proponi volumus� u� omnibus inno�es�a� 
dei omnipo�en�is unam e� veram fidem �a��oli�am� �uam re��a �reduli�as �onfi�e�ur� esse re�inendam� �a�� ��� 
non� mar�� �avennae S�ili��one �� e� �n��emio �onss� ���� mar�� ��� 

2� �.��. 1����� ���rev.1�.2.1�: �mppp� �ra�ianus� �alen�inianus e� ��eodosius aaa� ad �ypa�ium praefe��o 
prae�orio� C�ris�ianorum ad aras e� �empla migran�ium nega�a �es�andi li�en�ia vindi�amus admissum� 
�orum �uo�ue flagi�ia punian�ur� �ui ��ris�ianae religionis e� nominis digni�a�e negle��a� iudai�is seme� 
polluere �on�agiis� �a�� ���� kal� iun� �a�avi� Merobaude ��� e� Sa�urnino �oss� �n�erpre�a�io� �eli�ua pars legis 
de mani��aeis ideo fa��a non es�� �uia eviden�er in novellis inveni�ur. �.��. 1�.�.�: �idem aaa� ad �ypa�ium�
praefe��um prae�orio��pr� C�ris�ianorum ad aras e� �empla migran�ium nega�a �es�andi li�en�ia vindi�amus 
admissum� �orum �uo�ue flagi�ia punian�ur� �ui ��ris�ianae religionis e� nominis digni�a�e negle��a iudai�is�
seme� polluere �on�agiis�� �os vero� �ui mani��aeorum nefanda se�re�a e� s�elerosos ali�uando se��ari 
maluere se�essus� ea iugi�er a��ue perpe�uo poena �omi�e�ur� �uam vel divalis arbi�rii geni�or �alen�inianus 
ads�ripsi� vel nos�ra ni�ilo minus saepius de�re�a iusserun�� �u��ores vero persuasionis �uius� �ui lubri�as 
men�es in proprium defle�eran� �onsor�ium� eadem�ue reos erroris �uius�emodi poena �omi�e�ur� �uin e�iam 
graviora plerum�ue pro mo�ibus iudi�um e� �uali�a�e �ommissi e��ra ordinem promi in nefarios s�eleris�
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si� r��ne r�kopisy. � jednym z nic� jest interpretacja� w dru�im natomiast odnotowano� 

�e nie jest ona wyma�ana. Konstytucja ta skierowana zosta�a do Hypacjusza i traktuje 

o odst�pcac� od c�rze�cija�stwa (apostatac�)� odmawiaj�c im prawa do sporz�dzenia 

testamentu. � spos�� szcze���ny m�wi ona tak�e o karac� d�a apostat�w� dokonuj�cyc� 

konwersji na judaizm �u� manic�eizm. �ako� �e poj�cie ��apostazji od wiary� w tym czasie 

nie �y�o jeszcze jednoznaczne� d�ate�o niekt�rzy z przedstawicie�i doktryny zastanawia�i 

si�� czy przyst�pienie do manic�ejczyk�w �y�o �ardziej apostazj� czy �erezj�28. 

� interpretacji dowiadujemy si� jednak� �e pewna cz��� ustawy o manic�ejczykac� zo�

sta�a dopiero wprowadzona w nowe�ac�.  

 

�ons���u��e �aopa�r�one w i��e���e���io�es 

 

Pierwsza z nic� dotyczy konstytucji Konstantyna �ie�kie�o z �1� r. ��.��. 1��2�2� 

z 21 pa�dziernika �1� r.���: 

���en sam �u�ust� do �ktawiana� namiestnika�korektora �ukanii i �rutium. �i� kt��

rzy sprawuj� pos�u�i re�i�ijne w ku�cie �o�ym� to znaczy ci� kt�rzy nazywaj� si� 

duc�ownymi� niec� ��d� ca�kowicie zwo�nieni od wszystkic� o�owi�zk�w pu�

��icznyc�� a�y przez �wi�tokradcz� zawi�� niekt�ryc� �udzi nie �y�i odwo�ywani 

od �oskiej s�u��y. �ane 12 dni przed Ka�endami �istopadowymi� za konsu�atu Kon�

stantyna� �u�usta� konsu�a po raz pi�ty� i �icyniusza� �ezara. 

Interpretacja: �o prawo specja�nym po�eceniem nakazuje� a�y nikt �wi�tokradcz� 

decyzj� nie wa�y� si� z duc�ownyc� czyni� sekwestrator�w� ani po�orc�w podat�

                                                                                                                                                         
�uius ar�ifi�es suppli�ia �ensemus� �� Sed ne vel mor�uos perpe�ua ve�e� �rimina�ionis iniuria vel �eredi�ariae 
�uaes�iones �emporum varie�a�e longorum prorsus emor�uae in redivivos semper agi�en�ur �onfli��us� 
�uius�emodi �uaes�ionibus me�am �emporis ads�ribimus� u�� si �uis defun��um viola�ae a��ue deser�ae 
��ris�ianae religionis a��usa� eum�ue in sa�rilegia �emplorum vel in ri�us iudai�os vel ad mani��aeorum 
dede�us �ransisse �on�endi� ea�ue gra�ia �es�ari minime po�uisse �onfirma�� in�ra �uin�uennium iuge� �uod 
inoffi�iosis a��ionibus �ons�i�u�um es�� proprias e�era� a��iones fu�uri�ue iudi�i �uius�emodi sor�ia�ur 
e�ordium� u� eodem in lu�e duran�e� �uius praevari�a�io �riminanda es�� flagi�ii �uius e� s�eleris praesens 
fuisse do�ea�ur publi�a sub �es�ifi�a�ione �es�a�us� probe� indi�ium� ne�ue enim eam superno nomine �a�i�us 
praes�i�isse perfidiam s�eleribus ad�uies�ens praevari�a�ionem dein�eps �am�uam ignarus a��use�� �a�� ��� 
kal� iun� �a�avi Merobaude �� e� Sa�urnino �onss� �n�erpre�a�io� �ae� le� in�erpre�a�ione nos indige� ���� mai� 
���  

28 Szerzej � zo�. �. ���I�SKI� Us�awodaws�wo karne rzymski�� �esarzy ��rze��ija�ski�� w sprawa�� reli-
gijny��� �u��in 1��0� s. 12��12�.  
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kowyc�� i rozkazuje� a�y s�u�y�i oni Ko�cio�owi� wo�ni od wsze�kie�o o�owi�zku 

pu��iczne�o� to znaczy od wsze�kie�o urz�du i wsze�kiej s�u��y�2�.  

 

�esarz Konstantyn c�cia�� �y duc�owni zosta�i zwo�nieni od wsze�kic� o�owi�z�

k�w pu��icznyc�. Interpretacja precyzuje: �y nie �y�i oni czynieni sekwestratorami      

�u� po�orcami podatkowymi. ��ja�nia tak�e� co znaczy ��o�owi�zek pu��iczny�� miano�

wicie wsze�ki urz�d i wsze�k� s�u���. �wo�nienie od o�owi�zk�w pu��icznyc� Konstan�

tyn t�umaczy� przeciwdzia�aniem �wi�tokradczej zawi�ci tyc�� kt�rzy c�cie�i�y odrywa� 

kap�an�w od �o�ej s�u��y. Interpretacja ta jest zatem pewnym o�ja�nieniem. Pewnym 

uzupe�nieniem w o�ja�nianiu wy�ej wskazanej kwestii s� cesarskie �isty: do �ktawiana� 

namiestnika Lu�anii i �ru�ium oraz do �nu�inusa. ��adca wyra�a m.in. wo��� �y du�

c�owni � w powierzonyc� im prowincjac� � �y�i wo�ni od powinno�ci pa�stwowyc��0. 

Przywi�eje duc�ownyc� ��d� ponawiane przez ko�ejnyc� w�adc�w� co wynika�               

np. z: �.��. 1��2�2�� �.��. 1��2��0� �.��. 1��2���� �.��. 1��2��8� �.��. 1��2���. �y�y one 

zatem przypominane przez cesarzy: �rkadiusza� Honoriusza� �eodozjusza i �a�entynia�

na � na prze�omie I��� w. Na przestrzeni dziej�w duc�owni pe�ni�i niekiedy r��ne �unk�

cje pu��iczne. �o�a bene wed�e o�ecnie o�owi�zuj�ce�o prawa �aci�skie�o� tj. w my�� 

kan. 28� � � Kodeksu �rawa Kanoni�znego z 1�8� r.: �duc�ownym za�rania si� przyj�

mowania pu��icznyc� urz�d�w� z kt�rymi ��czy si� udzia� w wykonywaniu w�adzy 

�wieckiej��1.  

�ed�u� �.��. 1��2�12 ���rev.1��1�2� � konstytucji z 2� wrze�nia i � pa�dziernika 

��� r.���: 

���i sami �u�ustowie ��� pozdrowienie dro�iemu im Sewerowi. Prawem Naszej �a�

skawo�ci za�raniamy oskar�a� �iskup�w w s�dac� powszec�nyc�� a�y sza�e�cze 

                                                 

2� Kodeks �eodozjusza� Ksi�ga szesnas�a� �łuma�zenie� �� Caba� �pra�owanie� M� ���g i M� W�j�ik� Ws��p� 
M� S�a��ura. Synody i kolek�je praw� t. �� Krak�w 201�� s. �. 

�.��. 1��2�2 �� �rev.1�.1.1� �mp� Cons�an�inus a� ���aviano �orre��ori Lu�aniae e� �ri��iorum� �ui divino 
�ul�ui minis�eria religionis impendun�� id es� �i� �ui �leri�i appellan�ur� ab omnibus omnino muneribus e��u-
sen�ur� ne sa�rilego livore �uorundam a divinis obse�uiis avo�en�ur� �a�� ���� kal� nov� Cons�an�ino a� v� e� 
Li�inio �� �oss� �n�erpre�a�io� Le� �ae� spe�iali ordina�ione prae�ipi�� u� de��leri�is non e�a��ores� non alle��os 
fa�ere �ui�um�ue sa�rilega ordina�ione praesuma�� �uos liberos ab omni munere� id es� ab omni offi�io 
omni�ue servi�io iube� e��lesiae deservire� 

�0 �����I�S� z ����R�I� �is�oria Ko��ielna� ks. 10� �a �w:� I�.� �is�oria Ko��ielna� � m��zennika�� pale-
s�y�ski��� � gre�kiego �łuma�zył� zaopa�rzył ws��pem� obja�nieniami� skorowidzami �� Lisie�ki� Pozna� 
1�2�� reprin� 1���� s. ���. 

�1 �o�. wi�cej na ten temat � �. ���K��SKI� �akaz przyjmowania publi�zny�� urz�d�w przez du��owny��� 
�w:� ��dzkie S�udia �eologi�zne 2� (201�) �� s.111�122. 
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umys�y nie mia�y mo��iwo�ci swo�odne�o oskar�ania ic�� �dy� �ezkarno�� uwa�a 

si� za przys�u�uj�ce im do�rodziejstwo. �e��i wi�c kto� wnosi jak�� skar��� naj�ar�

dziej wypada� a�y sprawa �y�a rozpatrywana przed o��iczem innyc� �iskup�w�    

�y odpowiednie�o i stosowne�o pos�uc�ania udzie�ono w kwestiac� wszystkic� 

os��. �ist dany � dni przed Ka�endami pa�dziernikowymi� otrzymany w Nony pa��

dziernikowe� za konsu�atu �r�itiona i �o��ianusa. 

Interpretacja: Szcze���nie za�rania si�� �y ktoko�wiek wa�y� si� oskar�a� �iskupa 

przed s�dziami pu��icznymi� �ecz niec� nie zw�eka z przedstawieniem przed o��i�

czem �iskup�w wszystkie�o� co ty�ko uwa�a� �e mo�e mu przys�u�iwa� ze wz���du 

na rodzaj sprawy� jako �e je�o skar�i na �iskupa powinny �y� rozstrzy�ane przed 

s�dem innyc� �iskup�w��2. 

 

�ak wida� interpretacja ma c�arakter rozszerzaj�cy i u�ci��aj�cy. �ed�e �itera�nej 

tre�ci konstytucji za�rania si� oskar�a� �iskup�w in iudi�iis. S�owa interpretacji o iudi�es 

publi�os ka�� my��e� � �ez cienia w�tp�iwo�ci � �e w konstytucji mowa jest o s�dziac� 

pu��icznyc�. �o wi�cej� wyk�adnia za�eca� �y oskar�aj�cy �iskupa nie zw�eka� 

z prezentacj� zarzut�w przed wsp��not� �iskup�w. Poza tym z tre�ci konstytucji wy�

wie�� mo�na� �e tzw. privilegium fori �y�o swoistym an�ido�um na niekt�re ��sza�e�cze 

umys�y�� kt�re usi�owa�y�y dopu�ci� si� pope�nienia �alumniae wo�ec �iskup�w.  

�rivilegium fori sta�o si� tak�e przedmiotem zainteresowania prawodawcy 

w konstytucji z 1� maja ��� r. skierowanej do �rtemiusza� �urydyka� �ppiusza� �erazy�

ma i pozosta�yc� �iskup�w ��.��. 1��2�2� � �rev.1��1���: 

���rewir (dnia 1� maja ��� roku). Imperatorzy �a�ens� �racjan i �a�entynian� �u�

�ustowie� do �rtemiusza� �urydyka� �ppiusza� �erazyma i pozosta�yc� �iskup�w.  

�aki jest zwyczaj w procesac� cywi�nyc�� takie�o same�o trze�a przestrze�a� 

w sprawac� ko�cie�nyc�� a�y je��i s� jakie� sprawy dotycz�ce niez�ody �u� �ekkic� 

wykrocze� w zakresie przestrze�ania re�u� re�i�ijnyc�� �y�y one rozpatrywane �o�

ka�nie i przez synod diecezja�ny� z wyj�tkiem spraw dotycz�cyc� skar� krymina��

                                                 
�2Kodeks �eodozjusza� s. 1��1�� �.��. 1��2�12 ���rev.1�.1.2�: �mp� Cons�an�ius a� e� Cons�ans �� Severo suo 
salu�em� Mansue�udinis nos�rae lege pro�ibemus� in iudi�iisepis�opos a��usari� ne� dum adfu�ura ipsorum 
benefi�io impuni�as aes�ima�ur� libera si� ad arguendos eos animis furialibus �opia� Si �uid es� igi�ur 
�uerelarum� �uod �uispiam defer�� apud alios po�issimum epis�opos �onveni� e�plorari� u� oppor�una a��ue 
�ommoda �un��orum �uaes�ionibus audien�ia �ommode�ur� �a�� epis�ola ��� kal� o��� a��� non� o��� �rbe�ione 
e� Lolliano �oss� �n�erpre�a�io� Spe�iali�er pro�ibe�ur� ne �uis audea� apud iudi�es publi�os epis�opum a�-
�usare� sed in epis�oporum audien�iam perferre non differa�� �ui��uid sibi pro �uali�a�e nego�ii pu�a� posse 
�ompe�ere� u� in epis�oporum aliorum iudi�io� �uae asseri� �on�ra epis�opum� debean� definiri� �
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nyc�� co do kt�ryc� postanowiono� �e powinny �y� rozpatrywane przez zwyczaj�

nyc� �u� nadzwyczajnyc� s�dzi�w� �u� przez urz�dnik�w w randze illus�ris. �ane 

1� dni przed Ka�endami czerwcowymi w �rewirze� za konsu�atu �a�ensa� konsu�a 

po raz pi�ty� i �a�entyniana� konsu�a po raz pierwszy� �u�ust�w.  

Interpretacja: I�ekro� w jakiej� sprawie odnosz�cej si� do re�i�ii powsta��y sp�r 

mi�dzy duc�ownymi� szcze���nie te�o na�e�y przestrze�a�� a�y po zwo�aniu przez 

�iskupa prez�iter�w diecezja�nyc� ic� s�d zako�czy� to� co doprowadzi�o do spo�

ru. �ecz oczywi�cie je��i sprawa ma c�arakter krymina�ny� niec� zostanie przeka�

zana do wiadomo�ci s�dzie�o w mie�cie� w kt�rym przest�pstwo mia�o miejsce� 

a�y je�o wyrok ukara� czyn� kt�ry zosta� udowodniony jako pope�niony z�rodni�

czo���.  

 

��adcy c�cie�i zatem� a�y sprawy tyc�� kt�rzy dopuszczaj� si� �ekkic� wykrocze� 

w sprawac� ko�cie�nyc� �y�y rozpatrywane przez synody diecezja�ne. Nie odnosi�o si� 

do skar� krymina�nyc�. �zi�ki interpretacji dowiadujemy si�� �e privilegium dotyczy�o 

nie ty�ko �iskup�w� a�e � largo sensu � duc�ownyc� (in�er �leri�os). Interpretacja ta ma 

wi�c c�arakter rozszerzaj�cy. Skar�i krymina�ne mia�y �y� � wed�e tekstu konstytucji �

rozpatrywane przez zwyczajnyc� �u� nadzwyczajnyc� s�dzi�w� jak i urz�dnik�w 

w randze illus�ris. � interpretacji wynika� �e przez os�d mia� zosta� dokonany przez s��

dzie�o w mie�cie pope�nienia przest�pstwa. �onika ���� i �onika ��jcik uwa�aj��       

�e interpretacja ta powsta�a w czasac�� �dy w �a�ii nie istnia�a ju� �unkcja pre�ekta pre-

�orium��.  

�rivilegium fori duc�owie�stwa stanowi�o meri�um tak�e innyc� konstytucji        

(np. Sirm. �� �.��. 1��11�1). Przywi�eje s�dowe �u� ekonomiczne� jakie sta�y si� udzia�em 

                                                 

�� Kodeks �eodozjusza� s. 1��20� �.��. 1��2�2� ���rev.1�.1.��: �mppp� �alens� �ra�ianus e� �alen�inianus aaa� 
�r�emio� �urydi�o� �ppio� �erasimo e� �e�eris epis�opis� �ui mos es� �ausarum �ivilium� idem in nego�iis 
e��lesias�i�is ob�inendus es�� u�� si �ua sun� e� �uibusdam dissensionibus levibus�ue deli��is ad religionis 
observan�iam per�inen�ia� lo�is suis e� a suae dioe�eseos synodis audian�ur� e��ep�is� �uae a��io �riminalis ab 
ordinariis e��raordinariis�ue iudi�ibus au� illus�ribus po�es�a�ibus audienda �ons�i�ui�� �a�� ���� kal� iun� 
�reviris� �alen�e �� e� �alen�iniane aa� �oss� �n�erpre�a�io� �uo�ies e� �ualibe� re ad religionem per�inen�e 
in�er �leri�os fueri� na�a �on�en�io� id spe�iali�er observe�ur� u� �onvo�a�is ab epis�opo dioe�esanis 
presby�eris� �uae in �on�en�ionem venerin�� iudi�io �erminen�ur� Sane si �uid opponi�ur �riminale� ad 
no�i�iam iudi�is in �ivi�a�e� �ua agi�ur� dedu�a�ur� u� ipsius sen�en�ia vindi�e�ur� �uod proba�ur �riminali�er 
fuisse �ommissum�  

�� �. ����� �. ��jcik� w� Kodeks �eodozjusza� s. 20� przyp. �. 
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duc�ownyc�� �y�y niekiedy odpowiedzi� prawodawcy na pro��y skierowane do nie�o 

przez synody� jak i �rodkiem wzmocnienia struktur ko�cie�nyc� w cesarstwie��.  

Interpretacja odnosz�ca si� do konstytucji zamieszczonej w �.��. 1��2���                 

�� �rev.1��1��� ma w �runcie rzeczy c�arakter o�ja�niaj�cy. �otyczy mianowicie kwestii 

usuni�cia z urz�du duc�owne�o nie�odne�o (w� tekstu konstytucji) � czy�i ��e �yj�ce�o 

(w� interpretacji)� jak i te�o� kt�ry do�rowo�nie porzuci��y swoj� pos�u�� (obse�uium) 

�u� przyna�e�no�� do stanu duc�owne�o (professio). Podczas� �dy tekst konstytucji m��

wi o uznaniu za nie�odne�o swe�o urz�du� to interpretacja precyzuje� �e idzie 

o udowodnienie malae vi�ae. �ed�e wo�i ustawodawcy usuni�ty kap�an powinien �y� 

w��czony do swe�o stanu �u� rady miasta� �y m��� ponosi� ci��ary pu��iczne. �o wi�cej� 

z interpretacji mo�na si� dowiedzie�� �e niskie poc�odzenie spo�eczne usuni�te�o du�

c�owne�o nie mo��o stanowi� przeszkody� �y ten piastowa� urz�d tak� jak inni kuria�o�

wie �u� pe�ni� inn� s�u��� pu��iczn�. � konstytucji� jak i w interpretacji� przewidziano 

tak� sam� kar�: dwa �unty z�ota od kuria��w� kt�rzy pozwo�i�i�y usuni�tym duc�ownym 

na uc�y�anie si� od o�owi�zk�w. 

� tre�ci ko�ejnej konstytucji i komentarza do niej ��.��. 1��2��� � �rev.1��1���� wy�

nika� co nast�puje:  

��Rawenna (dnia 2� �istopada �08 roku) Imperatorzy �rkadiusz� Honoriusz 

i �eodozjusz� �u�ustowie� do �eodora� pre�ekta pretorium. �e��i �iskup uzna��y ja�

kie�oko�wiek duc�owne�o za nie�odne�o swe�o urz�du i odsun�� od s�u��y ko�

�cie�nej a��o je��i kto� porzuci��y z w�asnej wo�i s�u��� �wi�tej re�i�ii� do kt�rej 

do�rowo�nie si� zo�owi�za�� niec� zaraz upomni si� o nie�o kuria� a�y potem nie 

m��� swo�odnie wr�ci� do Ko�cio�a i �y stosownie do swe�o poc�odzenia 

i wie�ko�ci maj�tku zosta� w��czony do swe�o stanu �u� rady miasta: tak po to� a�y 

te oso�y zosta�y zo�owi�zane do ponoszenia ci��ar�w potrze� pu��icznyc��           

do kt�ryc� ��d� zdo�ne� jak i a�y nie mia�o miejsca oszustwo. �atem od ka�de�o 

z dziesi�ciu najwy�szyc� urz�dnik�w w radzie miasta na�e�y ze�ra� po dwa �unty 

z�ota z przeznaczeniem d�a nasze�o skar�ca� je��i�y komu� okaza�i niedozwo�one 

po��a�anie i z�odzi�i si� na �anie�ne oszustwo� a �udziom najnie�odziwszym niec� 

                                                 
�� �i�cej na ten temat � zo�. P. S����SKI� �rivilegium fori du��owie�s�wa w kons�y�u�ja�� �esarski�� z �� 
w� n�e.� w: Salus rei publi�ae suprema le�� ���rona in�eres�w pa�s�wa w prawie karnym s�aro�y�nej �re�ji       
i �zymie� red. �. ���i�ski� H. Kowa�ski� �. Kury�owicz� �u��in 200�� s. 2�1�2�2� �. ��N�I� �aben� illi iudi-
�es suos� S�udi sull�es�lusivi�� della giurisdizione e��lesias�i�a e sulle origini del privilegium fori in diri��o 
romano e bisan�ino� �i�ano 200�� passim. 
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��dzie zamkni�ty dost�p do wszystkic� urz�d�w s�u��y pu��icznej. �ane � dni 

przed Ka�endami �rudniowymi w Rawennie� za konsu�atu �assusa i �i�ipa. 

Interpretacja: Kt�remuko�wiek duc�ownemu je�o �iskup udowodni��y� �e ��e �yje� 

i poz�awi��y �o je�o urz�du� stosownie do nikczemno�ci je�o o�yczaj�w� a��o je��i 

sam duc�owny ze swej wo�i porzuci��y przyna�e�no�� do stanu duc�owne�o� przez 

dostojnika niec� zostanie w��czony do kuria��w� a�y je��i �y��y do te�o zdo�ny      

ze wz���du na urodzenie i stan maj�tku� zmusi� �o do pe�nienia je�o o�owi�zk�w 

urz�dowyc� w�r�d samyc� kuria��w. �e��i za� jest oso�� �ardzo niskie�o poc�o�

dzenia� ustawa ta stanowi� �e ma pe�ni� jak�� �unkcj� w�r�d innyc� cz�onk�w rady 

miejskiej a��o inn� s�u��� pu��iczn�� do kt�rej �y��y zdo�ny� tak �y te�o typu oso�

�y �adn� wym�wk� nie uc�y�a�y si� od �ycia kuria�ami. �dy�y za� to si� sta�o� 

niec� kuria�owie wiedz�� �e od ka�dej oso�y ��d� musie�i wp�aci� do Skar�u ce�

sarskie�o po dwa �unty z�ota���. 

 

Kwestia usuni�cia �leri�i malae vi�ae stawa�a si� przedmiotem re�u�acji niekt�ryc� 

so�or�w powszec�nyc� i synod�w partyku�arnyc�. Przyk�adowo: �jcowie Synodu 

w Karta�inie z 2�� r.� kt�rzy musie�i �oryka� si� z kap�anami sk�adaj�cymi o�iary �o��

kom� postanowi�i� �y przy ustanawianiu kap�an�w wy�iera� imma�ula�os i in�egros.        

� my�� So�oru Nicejskie�o z �2� r. powinien �y� usuni�ty z ��szere��w� kap�a�skic� ten� 

kto si� do�rowo�nie podda� kastracji (kan. 1)� a��o �y� niepos�uszny ��wie�kiemu So�o�

rowi� (kan. 2). ��u�nierstwa� ido�atria� nierz�d� ���dy doktryna�ne� uprawianie �ic�wy � 

to ty�ko niekt�re przyczyny� d�a kt�ryc� usuwano duc�ownyc� ze stanu kap�a�skie�o. 

Nawet wsp���ycie przez duc�owne�o z �on� mo��o sta� si� �ausae wyda�enia ze stanu 

                                                 
�� Kodeks �eodozjusza� s. 28�2�� �.��. 1��2��� ���rev.1�.1.��: �mppp� �r�adius� �onorius e� ��eodosius aaa� 
��eodoro praefe��o prae�orio� �uem�um�ue �leri�um indignum offi�io suo epis�opus iudi�averi� e� ab 
e��lesiae minis�erio segregaveri�� au� si �ui professum sa�rae religionis obse�uium spon�e dereli�ueri�� 
�on�inuo eum �uria sibi vindi�e�� u� liber illi ul�ra ad e��lesiam re�ursus esse non possi�� e� pro �ominum 
�uali�a�e e� �uan�i�a�e pa�rimonii vel ordini suo vel �ollegio �ivi�a�is adiunga�ur� modo u� �uibus�um�ue ap�i 
erun� publi�is ne�essi�a�ibus obligen�ur� i�a u� �olludio �uo�ue lo�us non si�� �er singulos igi�ur binae librae 
auri inferendae aerario nos�ro a de�emprimis �urialibus e�igan�ur� si ali�uibus illi�i�am �onniven�iam e� 
�olludia foeda praes�i�erin�� �ominibus�ue improbissimis ab omnibus offi�iis mili�iae adi�us obs�rua�ur� �a�� 
�� kal� de�� �avennae� �asso e� ��ilippo �oss� �n�erpre�a�io� �uem�um�ue �leri�um epis�opus suus malae vi�ae 
esse probaveri� e� eum de gradu suo pro morum pravi�a�e deie�eri�� vel si ipse �leri�us sua volun�a�e 
professionem reli�ueri� �leri�a�us� �on�inuo a iudi�e �urialibus adiunga�ur� u�� si i�a e� na�alibus e� 
fa�ul�a�ibus es� idoneus� eum in�er ipsos �uriales offi�ium suum implere �ompella�� Si au�em infima persona 
es�� in�er �ollegia�os eum observare� vel ad �uae ap�us fueri�� in publi�o servire le� is�a �ons�i�ui�� i�a u� �uius 
modi personae a �urialibus �uolibe� �olludio nulla�enus e��usen�ur� �uod si fa��um fueri�� pro singulis 
personis �uriales binas libras auri fis�o a se noverin� inferendas� 
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kap�a�skie�o��. �ie�e z tyc� przyczyn zosta�o wyszcze���nionyc� w Kanona�� apos�ol-

ski��� tj. �� cz��ci �III ksi��i Kons�y�u�ji �pos�olski�� (�III���)� powsta�yc� oko�o �80 r. 

na �sc�odzie�8.  

Konstytucja �.��. 1��2��� ���rev.1��1��� z �20 r. stanowi� �y duc�owny nie za�

mieszkiwa� z ko�iet� za wyj�tkiem: matki� c�rki� rodzonej siostry �u� �ony � w tym 

ostatnim przypadku � przed przyj�ciem �wi�cenia prez�iteratu. � tekstu interpretacji 

wyra�nie wynika� �e te �ony� kt�re �y�y w ma��e�stwie zanim m�� sta� si� duc�ownym� 

s� in sola�io re�inendae. ���� i ��jcik uwa�aj�� �e skoro znane s� konstytucje za�rania�

j�ce duc�ownym wsp���ycia ze swoimi �onami� to � �y� mo�e � idzie tutaj o to� �y nie 

pozostawia� �on duc�ownyc� �ez opieki��. �yra�enie in sola�io re�inendae wszak mo��

na przet�umaczy� r�wnie� jako: ��do zatrzymania ku pociesze� (si��). �tedy jednak po�

jawia�a�y si� sprzeczno�� z tre�ci� innyc� cesarskic� leges. � tre�ci ana�izowanej konsty�

tucji wynika z�oda na zamieszkiwanie � wy�ej wskazanyc� � ko�iet razem 

z duc�ownym� a opiera si� to na natura�nym pokrewie�stwie (foedus na�urale)� 

w interpretacji za� � na prawie natura�nym (le� na�urae)�0.  

� zwi�zku z ana�izowan�� wy�ej wskazan�� kwesti�� pozostaje tre�� konstytucji 

i komentarz� zamieszczone w �.��. 1��2��� � �rev.1��1��: 

��Rawenna (dnia 8 maja �20 roku). Imperatorzy Honoriusz i �eodozjusz� �u�usto�

wie� do Pa��adiusza� pre�ekta pre�orium. Nie wypada� a�y ten� kt�re�o try� �ycia 

jest w �wiecie powa�any� z�ruka� si� wsp��not� �ycia z ko�iet�� kt�r� nazywa sio�

str�. �i �owiem� kt�rzy s� wyniesieni kap�a�stwem jakie�oko�wiek stopnia a��o si� 

wyr��niaj� swym zaszczytnym stanem duc�ownym� niec� wiedz�� �e za�ronione 

im jest dzie�enia �ycia z o�cymi ko�ietami. �uc�ownym tym udzie�ona jest jedynie 

ta swo�oda� a�y w �cianac� swoic� dom�w trzyma�i matki� c�rki i rodzone siostry. 

�owiem natura�ne pokrewie�stwo pozwa�a nie dopatrywa� si� w tym �adnej 

wstr�tnej z�rodni. 1. R�wnie� umi�owanie czysto�ci sk�ania� �y nie porzuca� tyc�� 

                                                 

�� �ncyra (�1� r.)� kan. 10� �r�es (�1� r.)� kan. 2�. Natomiast kanon �� synodu w ��wirze nie jest w tej 
kwestii jednoznaczny. �o�. �okumen�y synod�w od �� do ��� roku� Układ i opra�owanie �� �aron� �enryk 
�ie�ras� Synody i kolek�je praw� t.1� Krak�w 200�� s. ��� przyp. �.  

�8 �o�. szerzej � H. PI��R�S� �ymisja ze s�anu du��ownego i jej sku�ki w s�aro�y�no��i ��rze��ija�skiej�      
�w:� �dej��ia od kapła�s�wa� S�udium �is�ory�zno-psy��ologi�zne� red. K. �yrek� Krak�w 2010� s. ��20.  

�� �. ����� �. ��jcik� �w:� Kodeks �eodozjusza� s. ��� przyp. �.  

�0 Na temat prawa natura�ne�o � zo�. �. ��SS�K��SKI� �us na�urale w �wie�le �r�deł prawa rzymskiego� 
�w:� �rawo Kanoni�zne� Kwar�alnik prawno-�is�ory�zny �� (2001) nr 1�2� s. 21��22�. 
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kt�re przed kap�a�stwem swyc� m���w pozostawa�y w prawym zwi�zku ma��e��

skim. Przecie� nie przypadkiem przy��czone zosta�y do os�� duc�ownyc� te� kt�re 

swoim nawr�ceniem uczyni�y swyc� m���w �odnymi kap�a�stwa. �ane 8 dni 

przed Idami majowymi w Rawennie� za konsu�atu nasze�o pana �eodozjusza� �u�

�usta� konsu�a po raz dziewi�ty� i Najja�niejsze�o Konstancjusza� konsu�a po raz 

trzeci. 

Interpretacja: �ym� kt�rzy sprawuj� urz�d duc�owny� nie wo�no �y� w za�y�o�ci 

z o�cymi ko�ietami i niec� wiedz�� �e zosta�o im jedynie zezwo�one� �y ic� dom 

�y� sc�roniskiem d�a matek� si�str i c�rek� �owiem prawo natura�ne nie pozwa�a� 

�y w�r�d takic� os�� zac�odzi�o i �y podejrzewano co� niemora�ne�o. �ymi za� 

ko�ietami� kt�re �y�y w ma��e�stwie przed wst�pieniem (m���w) do stanu du�

c�owne�o� na�e�y si� opiekowa���1. 

 

Inna z�o�a pro��ematyka znana jest z konstytucji z ��� �u� ��� r.                                 

��.��. 1����1 � �rev.1����1�. �esarska le� traktuje o niewo�niku c�rze�cija�skim �u� nie�

c�rze�cijaninie� kt�ry zosta��y kupiony i o�rzezany przez �yda. � takiej sytuacji otrzy�

ma��y on wo�no��. � my�� te�o prawa �owiem �yd nie m����y zatrzyma� takie�o nie�

wo�nika. �ed�u� interpretacji � niewo�nik mia� �y� mu za�rany i uczyniony wo�nym.  

�.��. 1����1 � ��rev.1����1�: 

�Konstantynopo� (dnia 21 pa�dziernika ���� � marca ��� roku). Imperator Kon�

stantyn� �u�ust� do �e�iksa� pre�ekta pretorium. �e��i kto� z �yd�w o�rzeza��y 

c�rze�cija�skie�o niewo�nika a��o ko�o� kupione�o z jakiejko�wiek innej re�i�ii� 

niec� a�so�utnie nie zatrzymuje o�rzezane�o w niewo�i� �ecz ten� kt�ry zosta� tak 

potraktowany� niec� otrzyma przywi�eje wo�no�ci. I tak da�ej. �ane 12 dni przed 

                                                 
�1Kodeks �eodozjusza� s. �2���� �.��. 1�.2.�� ���rev.1�.1.��: �mpp� �onorius e� ��eodosius aa� �alladio 
praefe��o prae�orio� pr� �um� �ui probabilem sae�ulo dis�iplinam agi�� de�olorari �onsor�io sororiae 
appella�ionis non de�e�� �ui�um�ue igi�ur �uius�um�ue gradus sa�erdo�io ful�iun�ur vel �leri�a�us �onore 
�ensen�ur� e��ranearum sibi mulierum in�erdi��a �onsor�ia �ognos�an�� �a� eis �an�um fa�ul�a�e �on�essa� u� 
ma�res� filias a��ue germanas in�ra domorum suarum sep�a �on�inean�� �n �is enim ni�il s�aevi �riminis aes-
�imari foedus na�urale permi��i�� �� �llas e�iam non relin�ui �as�i�a�is �or�a�ur affe��io� �uae an�e 
sa�erdo�ium mari�orum legi�imum meruere �oniugium� �e�ue enim �leri�is in�ompe�en�er adiun��ae sun�� 
�uae dignos sa�erdo�io viros sui �onversa�ione fe�erun�� �a�� ����� id� mai� �avenna� d�n� ��eodosius a� ��� e� 
Cons�an�io ���� v��� �oss� �n�erpre�a�io� �ui�um�ue �leri�a�us u�un�ur offi�io� e��ranearum mulierum 
familiari�a�em �abere pro�iben�ur� ma�rum� sororum vel filiarum sibi sola�ia in�ra domum suam noverin� 
�an�um esse �on�essa� �uia ni�il �urpe in �alibus personis fieri vel �ogi�ari le� na�urae permi��i�� �llae vero 
mulieres sun� in sola�io re�inendae� �uae in �oniugio fuerun� an�e offi�ium �leri�a�us� 
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Ka�endami �istopadowymi w Konstantynopo�u� przedstawione 8 dni przed Idami 

majowymi w Karta�inie� za konsu�atu Nepocjana i �akundusa.  

Interpretacja: �dy�y jaki� �yd kupi� niewo�nika c�rze�cijanina �u� poc�odz�ce�o   

z jakiej� innej re�i�ii i o�rzeza� �o� niec� ten za�rany spod w�adzy te�o �yda ��dzie 

wo�ny��2. 

 

�rewiarz �laryka � podo�nie jak postanowienia Synodu w ��de � wpisywa� si�    

we po�ityk� w�adcy� determinowan� c��ci� uzyskania konsensusu mi�dzy strukturami 

pa�stwa �izy�ot�w i Ko�cio�a kato�ickie�o. �y� czas� �e ��aryk II prze��adowa� �isku�

p�w za ic� rzekom� wsp��prac� z �rankami �u� �ur�undczykami. �wiadomy za�ro�enia 

ze strony ���odwi�a i r��nyc� nurt�w re�i�ijno�spo�ecznyc�� c�cia� odpowiedzie�          

na wyzwania c�wi�i. �zywaj�c z wy�nania �ezare�o z �r�es� pozwo�i�� �y ten � prze�

wodnicz�c Synodowi w ��de � ure�u�owa� dyscyp�in� ko�cie�n�. Synod ten za� nakazy�

wa�� �y: �wieccy przynajmniej trzy razy w roku� tj. w �o�e Narodzenie� �ie�kanoc i Pi���

dziesi�tnic� przyst�pi�i do Komunii �w. (kan. 18)� nie wy�wi�ca� na �iskupa �u� prez�i�

tera ko�o� kto nie osi��n�� wieku trzydziestu �at (kan. 1�)� duc�owni pie���nowa�i �ry�

zury � �o w razie z�amania nakazu powinni zosta� ostrzy�eni przez arc�idiakona (kan. 

20) oraz unika�i uczt wese�nyc� (kan. ��). � niekt�ryc� kanonac� ��wida�� zrazu odnie�

sienie do kwestii re�u�owanyc� przez prawo �wieckie (mam tu na my��i np. kan. �� �� �� 

22� 2�� 2�� ��� ��� dotycz�ce m.in. przeniesienia w�asno�ci� wyzwo�enia niewo�nik�w         

i dziedziczenia��). �daniem Ra�p�a �at�isena jest wie�ce prawdopodo�ne� �e niekt�rzy 

�iskupi rea�nie wp�yn��i na powstanie Le� �omana �isigo��orum� jak i to� �e �istoria 

prawa �wieckie�o oraz kanoniczne�o zostanie spisana w �a�ii � nie przez �izy�ot�w � 

ty�ko przez �rank�w ��.  

�ematyka interpretacji zawartyc� w �rewiarium �lari�i� a wywodz�cyc� si� z ��I 

ksi��i Kodeksu �eodozjusza pozostaje w kr��u spraw ko�cie�nyc�. �otyczy�y ona ���w�

nie: przyna�e�no�ci do stanu duc�owne�o (professio)� zwo�nie� duc�ownyc� od o�o�

wi�zk�w pu��icznyc�� privilegium fori duc�owie�stwa� usuni�cia z urz�du duc�owne�o 

                                                 

�2 Kodeks �eodozjusza� s. 108� �.��. 1����1 ���rev.1�.�.1�: �mp� Cons�an�inus a� ad �eli�em praefe��o 
prae�orio� Si �uis iudaeorum ��ris�ianum man�ipium vel �uiuslibe� al�erius se��ae mer�a�us �ir�um�ideri�� 
minime in servi�u�e re�inea� �ir�um�isum� sed liber�a�is privilegiis� �ui �o� sus�inueri�� po�ia�ur e��� �a�� ���� 
kal� n �n�erpre�a�io� Si �uis iudaeorum servum ��ris�ianum vel �uiuslibe� al�erius se��ae emeri� e� 
�ir�um�ideri�� a iudaei ipsius po�es�a�e subla�us in liber�a�e permanea�� 

�� R. ���HIS�N� op� �i�.� s. ��.  

���bid�� s. �2.  
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i porzucenia stanu duc�owne�o (obse�uium)� konieczno�ci w��czenia �y�e�o duc�ow�

ne�o �o do �rona dekurion�w� zamieszkiwania duc�owne�o z ko�iet�� kupna i o�rzeza�

nia niewo�nika�c�rze�cijanina �u� niec�rze�cijanina przez dominus��yda e��. �na�izowa�

ne in�erpre�a�iones mia�y c�arakter o�ja�niaj�cy. �zasami co� zaw��a�y� kiedy indziej 

poszerza�y. �ia�y do�� szko�ny c�arakter i nie wnosi�y istotnyc� zmian w odniesieniu   

do tekstu poszcze���nyc� konstytucji. 

 

 

S�res���enie 

�

� niniejszym artyku�e autor prezentuje in�erpre�a�iones odnosz�ce si� do ��I 

ksi��i Kodeksu �eodozja�skiego� jakie zna�az�y si� w �reviarium �lari�i� Stanowi�y one 

pok�asyczny �atunek dzie� prawniczyc� i �y�y czym� w rodzaju aparatu pomocnicze�o 

do konstytucji cesarskic�. �e o�ja�niaj�ce para�razy mo��y przy�iera� c�arakter skraca�

j�cy �u� rozszerzaj�cy� jak i stanowi� komentarz� de�inicj� czy o�ja�nienie. ��ja�nienia    

z ko�ca � n.e. � w jakiej� mierze � stanowi� wypadkow� r��nyc� czynnik�w spo�ecz�

nyc�� ekonomicznyc�� etycznyc�� a��o re�i�ijnyc�. �rewiarz �laryka� podo�nie jak do�

kumenty Synodu w ��de� wpisywa�y si� we wsp��n� po�ityk� ��aryka II� kt�ry szuka� 

konsensusu mi�dzy strukturami pa�stwa �izy�ot�w i Ko�cio�em kato�ickim. 

�ematyka interpretacji zawartyc� w �rewiarium �lari�i� a wywodz�cyc� si� z ��I 

ksi��i Kodeksu �eodozjusza pozostaje w kr��u spraw ko�cie�nyc�. �otyczy to: zwo�nie� 

duc�ownyc� od o�owi�zk�w pu��icznyc�� privilegium fori duc�owie�stwa� usuni�cia 

z urz�du duc�owne�o nie�odne�o� jak i te�o� kt�ry do�rowo�nie porzuci��y swoj� po�

s�u�� (obse�uium)� przyna�e�no�ci do stanu duc�owne�o (professio) i do �rona dekurio�

n�w� zamieszkiwania przez duc�owne�o z ko�iet�� zakupu i o�rzezania niewo�nika�

c�rze�cijanina przez �yda e��. �n�erpre�a�iones mia�y c�arakter e�ementarny i nie wnosi�

�y istotnyc� zmian w odniesieniu do tekst�w poszcze���nyc� konstytucji cesarskic�. 

 

S�owa ��u��owe� interpretacja� �reviarium �lari�i� Le� �omana �isigo��orum�    

��aryk II 

�
�
�

�
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���e���e���io��o����e�i��i�������ici�i���e�e�e�ce��o��oo�����o����e���eo�osi����

�o�e��

�Su��ar���

 
 
��is artic�e presents in�erpre�a�iones in re�erence to �ook 1� o� t�e ��eodosian 

Code t�at were inc�uded in �reviarium �lari�i� ��ey were a post�c�assica� �enre o� �e�a� 

works� somew�at au�i�iary to t�e imperia� constitutions. ��ese e�p�anatory parap�rases 

may �a�e �een o� a�rid�in� or e�tendin� nature� and cou�d comprise commentaries� 

de�initions or e�p�anations. ��p�anations o� t�e �ate �i�t� century �.�. are� to a certain 

e�tent� t�e outcome o� �arious socia�� economic� et�ica� or re�i�ious �actors. ��e �reviary 

of �lari�� simi�ar�y to Synod o� ��de documents� was part o� t�e common po�icy o� ��aric 

II w�o sou��t consensus �etween t�e structures o� t�e Kin�dom o� t�e �isi�ot�s           

and t�ose o� t�e �at�o�ic ��urc�. 

�opics o� t�e interpretations inc�uded in �reviarium �lari�i� w�ic� deri�e �rom 

�ook 1� o� t�e ��eodosian Code� remain wit�in t�e sp�ere o� ecc�esiastica� matters. ��ey 

concerned re�easin� c�er�ymen �rom t�eir pu��ic duties� privilegium fori o� t�e c�er�y� 

remo�in� an unwort�y c�er�yman �rom t�e o��ice� name�y t�e one w�o �i�ed in an i�� 

manner as we�� as t�e one w�o wou�d �o�untari�y a�andon �is ministry (obse�uium)�      

or c�er�yman�s a��i�iation wit� t�e c�er�y (professio) and �is inc�usion decurions� so t�at 

�e cou�d not a�oid �earin� pu��ic �urdens� a c�er�yman �i�in� under one roo� wit� 

a woman� a �ew �uyin� and circumcisin� a s�a�e w�o was ��ristian or o� anot�er re�i��

ion. ��e ana�ysed in�erpre�a�iones were re�ati�e�y o� a �ormu�aic nature and did not in�

troduce any si�ni�icant c�an�es into t�e te�t o� indi�idua� constitutions. 

 

�e�wor�s� in�erpre�a�io� �reviarium �lari�i� Le� �omana �isigo��orum� ��aric II 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
�i��io�ra�ia 

 

��N�I �.� �aben� illi iudi�es suos� S�udi sull�es�lusivi�� della giurisdizione e��lesias�i�a e sulle origini 
del privilegium fori in diri��o romano e bisan�ino� �i�ano 200�. 

C�����C� C��S���U�US����� �w:� C�roni�a minora sae�� ��� �� ��� ���� vol� ��� ed. �. ����S�N. 
Monumen�a �ermaniae �is�ori�a� �u��ores �n�i�uissimi� t. 11� �er�in 188�. 

���� ��R� �.�.� Le� �omana �isigo��orum pos� M�� �nnos� �w:� Seminarios Complu�enses              
de �ere��o �omano� �evis�a in�erna�ional de dere��o romano y �radi�i�n roman�s�i�a 1� (200�)� 
s. ���10�. 

�IN�I� �I �.� �o�e sui �on�enu�i della ���n�erpre�a�io� divinazione e �us�odia �ar�eraria� �w:� �ivis�a 
di �iri��o �omano 8 (2008)� s. 1�20. 

���I�SKI �.� Us�awodaws�wo karne rzymski�� �esarzy ��rze��ija�ski�� w sprawa�� religijny��� 
�u��in 1��0. 

�okumen�y synod�w od �� do ��� roku� Układ i opra�owanie �� �aron� �enryk �ie�ras� Synody 
i kolek�je praw� t. 1� Krak�w 200�. 

�okumen�y synod�w od ��� do ��� roku� Układ i opra�owanie �� �aron� �� �ie�ras� Synody 
i kolek�je praw� t. 8� Krak�w 201�. 

���RS �.� �lari�o ��� �w :� �ura� �ivis�a in�ernazionale di diri��o romano e an�i�o �1 (1��0)�                        
s. 1���1�8. 

�����I�S� � ����R�I� �is�oria Ko��ielna� �� �a �w:� I�.� �is�oria Ko��ielna� � m��zennika�� pale-
s�y�ski��� � gre�kiego �łuma�zył� zaopa�rzył ws��pem� obja�nieniami� skorowidzami �� Lisie�ki� 
Pozna� 1�2�� reprin� 1���. 

���K��SKI �.� �akaz przyjmowania publi�zny�� urz�d�w przez du��owny��� �w:� ��dzkie S�udia 
�eologi�zne 2� (201�) �� s. 111�122. 

�������� �.� Le �r�viaire d��lari� e� les epi�omes. �Seria:� �us �omanum Medii �evi�                                  
�z� �� � b aa-be�a� �edio�ani 1���. 

�R����R� � ���RS� �is�orie� �is�oria �rank�w� �rzekład K� Liman� �� �i���er� Ws��p� opra�owanie� 
komen�arz �� �� Sikorski� Krak�w 2012.  

�S����� ��S��L��S�S �is�oria de regibus �o��orum� �andalorum e� Suevorum� �w:� San��i �sidori� 
�ispalensis �pis�opi� �pera �mnia� t. �� ed. �.P. �i�ne� Paris 18�2 (� �a�rologia La�ina� t. 8�). 

K���KS �������US��� Ksi�ga Szesnas�a� �łuma�zenie� �gnieszka Caba� �pra�owanie� M� ���g              
i M� W�j�ik� Ws��p� M� S�a��ura. Synody i kolek�je praw� t. �� Krak�w 201�. 

�����R�INI R.� La �odifi�azione di �lari�o ��� �orino 1��0. 

���RI��IN �.� �emar�ues sur l�in�erpr��a�ion de la ��Le� �omana �isigo��orum�� �w:� �nnales         
du Midi� �evue ar���ologi�ue� �is�ori�ue e� p�ilologi�ue de la �ran�e m�ridionale 1 (188�) 2� 
s.1���182. 

I�.� �ragmen� d�un manus�ri� du �ode ���odosien dans le �a�i�anus reginae sue�lae ����               
�w:� �nnales du Midi� �evue ar���ologi�ue� �is�ori�ue e� p�ilologi�ue de la �ran�e m�ridionale 1 
(188�) �� s. ��8���1. 



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

 

str. �� 

L�� ��M��� ��S�������UM� �d L���� librorum manu s�rip�orum fidem re�ognovi�� sep�em eius 
an�i�uis epi�omis� �uae prae�er duas ad�u� inedi�ae sun�� �i�ulorum e�plana�ione au�i�� 
anno�a�ione� appendi�ibus� prolegomenis ins�ru�i� �. H��N��� �ipsiae 18��. 

�I���SKI �.� Słownik en�yklopedy�zny prawa rzymskiego� Krak�w 1��8. 

��R�IN���� �.R.� ��e �rosopograp�y of ��e La�er �oman �mpire� �olume �� �� ���-����           
�am�rid�e 1�80. 

���HIS�N R.� ���ire-sur-l��dour � �gde� les rela�ions en�re la loi s��uli�re e� la loi �anoni�ue � la fin 
du royaume de �oulouse� �w:� Le �r�viaire d��lari�� au� origines du �ode �ivil� �r�fa�e d��enri 
�mmanuelli� �n�rodu��ion de �ober� Cab�� ed. �. Rouc�e� �. �um�zi�� Paris 2008� s. �1��2. 

��SS�K��SKI �.� �us na�urale w �wie�le �r�deł prawa rzymskiego� �w:� �rawo Kanoni�zne� Kwar-
�alnik prawno-�is�ory�zny �� (2001) nr 1�2� s. 21��22�. 

PI��R�S H.� �ymisja ze s�anu du��ownego i jej sku�ki w s�aro�y�no��i ��rze��ija�skiej� �w:� �dej��ia 
od kapła�s�wa� S�udium �is�ory�zno-psy��ologi�zne� red. K. �yrek� Krak�w 2010� s. ��20. 

S����SKI P.� �rivilegium fori du��owie�s�wa w kons�y�u�ja�� �esarski�� z �� w� n�e.� w: Salus rei 
publi�ae suprema le�� ���rona in�eres�w pa�s�wa w prawie karnym s�aro�y�nej �re�ji i �zymie� 
red. �. ���i�ski� H. Kowa�ski� �. Kury�owicz� �u��in 200�� s. 2�1�2�2. 

S�N��S �.�.�.� San �sidoro de Sevilla y el �reviario de �lari�o� un apun�e� �w:� Seminarios 
�omplu�enses de dere��o romanorevis�a �omplu�ense de dere��o romano y �radi�i�n roman�s�i�a 
28 (201�)� s. 8��10�. 

S��I�N� �.�. ��N� S�oria del diri��o romano nel Medio �vo� t. 1� cz. 2� �irenze 18��. 

S�H�RI��� �.� Sul valore della �onsue�udine nella Le� romana Wisigo��orum� �w:� �ivis�a di S�oria 
del diri��o i�aliano � (1��2)� s. ������1. 

������S���� L���� ��� �um �ons�i�u�ionibus Sirmondianis e� leges novellae ad ��eodosianum 
per�inen�es� ed. �H. ����S�N� P.�. ����R� wyd. �� �u��in���ric� 1��1. 

�R��S�HK� �. ��N� �e usu �reviarii �lari�iani forensi e� s��olas�i�o per �ispaniam� ��aliani� 
�all�am regiones�ue vi�inas� �w:� �H. ����S�N� P. ����R (ed.)� ��eodosiani Libri ��� �um 
�ons�i�u�ionibus Sirmondianis e� Leges novellae ad ��eodosianum per�inen�es� t. 1� cz. 1�           
�er�in 1�0�� s. ����II��������II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


