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Ryszard Pankiewicz

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA
 RODZINY WCZESNORZYMSKIEJ

Do blizszego zajecia sie szeroko rozumiana problematyka rodziny sklania conajmniej kilka 
powodów. Przede wszystkim zacheca do tego stosunkowo skromna literatura przedmiotu, 
aczkolwiek w ostatnich latach pojawilo sie na ten temat sporo nowych opracowan, glównie z 
zakresu prawa rzymskiego i archeologii, co nie moglo rzecz jasna przejsc calkowicie bez echa i 
nie znalezc odbicia w dyskusji toczacej sie na lamach czasopism. Nie jest jednak zadaniem 
artykulu systematyczne przedstawienie aktualnego stanu badan, ile raczej wskazanie tych 
zagadnien, którym poswiecono jak dotad zbyt malo uwagi, jak tez podkreslenie znaczenia 
najswiezszych danych, których juz samo pojawienie sie, pozwolilo na zdecydowane poszerzenie 
skali oraz zakresu prowadzonych badan. W koncu za fakt nie bez znaczenia nalezy równiez uznac 
zorganizowanie przez WSP w Bydgoszczy osobnej sesji, która - o ile wlasciwie rozumiem zamysl 
organizatorów - ma stanowic próbe wieloaspektowego spojrzenia na rodzine rzymska, a zatem, 
idac dalej, winna zdecydowanie oddbiegac od tradycyjnego, jeszcze dziewietnastowiecznego 
modelu, nadal niestety obowiazujacego w literaturze.
Najczesciej, i to juz z samego zalozenia, widzi sie w niej bowiem jedynie waska grupe ludzi, 
skladajaca sie z rodziców i znajdujacych sie pod ich opieka dzieci, która niejako standartowo 
bada sie czy to pod katem czysto prawniczym czy tez historycznym. Na ogól pomija sie przy tym, 
iz po pierwsze, wystepowala ona w Rzymie w kilku powaznie sie od siebie rózniacych 
odmianach, a ponadto, co niemniej istotne, iz niezaleznie od postaci byla zawsze jedna z 
postawowych form organizacyjnych spoleczenstwa, silnie wkomponowana w jego rozmaite 
struktury. Pozwala to przyjac, iz musialy znalezc w niej swoje odbicie - w rózny zreszta sposób -
wszystkie te elementy, jakie skladaly sie na specyficzna i oparta w powaznym stopniu na tradycji 
mentalnosc rzymska; spoleczenstwa, dodajmy, dla którego, zwlaszcza w epoce archaicznej, swiat 
roslin i zwierzat, swiat bogów oraz ludzi zywych i zmarlych, wydarzen i postaci z mitów, a wiec 
czas przeszly jak i terazniejszy, tworzyly zaskakujaco logiczna i spójna wewnetrznie calosc1.
O ile spróbowac mozliwie uwaznie wczytac sie w relacje np. Dionizjusza z Halikarnassu lub 
Tytusa Liwiusza, tzn. tych autorów, którzy korzystali niewatpliwie ze znacznie starszych, 
niezachowanych do naszych czasów tekstów, i potraktowac z wlasciwym umiarem widoczny tam 
w wielu fragmentach sztafaz retoryczny i wplyw pózniejszych koncepcji filozoficznych, to daje 
sie zauwazyc, iz dla ludzi okresu wczesnej republiki tak specyficznie rzymskie okreslenia jak pax 

1 Zob. J.Marouzeau, Le latin "langue de paysans" (w:) Mélanges Vendryes, Paris 1925, s.251 nn.; id., 
L'accès de Rome à son destin littéraire, Bullet. de l'Assoc. G.Budé 13, 1954, s.52 nn.; A.Grénier, Le 
génier romain dans la religion, la pensée et l'art, Paris 1969, s.95 nn.; O.Freidenberg, Mif i litieratura, 
Moskva 1976, s.84 nn.; H.Longosz, Najstarsze modlitwy rzymskie w przekazie Liwiusza, Tarnowskie 
Studia Teologiczne 8, 1981, s.53 nn.; J.M.Sztajerman, Socjalnyje osnovy religii drievniego Rima, 
Moskva 1987, s.50 nn.
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deorum i pax inter homines, nie byly jeszcze w zadnym przypadku pojeciami li tylko 
formalnymi i nie majacymi zwiazku z zyciem codziennym, lecz wprost przeciwnie, wrecz 
okreslaly one charakter stosunków pomiedzy czlowiekiem a swiatem zewnetrznym2, i w 
decydujacy sposóbdeterminowaly postepowanie ludzi w najrózniejszych sytuacjach, a wiec 
posrednio regulowaly stosunki wewnatrzspoleczne.
Podobne podporzadkowane podporzadkowane czlowieka zasadom pierwotnie obowiazujacym -
jak sadzono - poza swiatem ludzi, a nastepnie ich przekladanie na jezyk typów zachowanie 
obowiazujacych w ramach lokalnej spolecznosci, bylo niczym innym jak tylko przejawem 
podejmowanych przez ówczesnych ludzi prób godzenia dostrzeganych wokól siebie sprzecnosci i 
niejako szukaniem tam wlasnego odbicia, rzecz jasna w sposób wlasciwy dla logiki, w kregu 
oddzialywania której stale przebywali. Jednakze juz sama tego swiadomosc nie tylko zasadniczo 
zmieniala ich sytuacje jako integralnej czesci wszechswiata, ale co wiecej, umozliwiala im 
odnalezienie miejsca w jego chaosie, podporzadkowanym - w swietle ówczesnych wyobrazen -
obiektywnej koniecznosci, czesto przybierajacej postac bezosobowej sily woli, w okresie 
pózniejszym okreslanej mianem fatum czyli przeznaczenia, i regulujacej zarówno procesy 
przyrodnicze jak i cykl zycia i smierci jednostki; sily, która nie dawala sie blizej okreslic i stala 
tak ponad ludzmi jak i bogami3. Ludzie nie ograniczali sie przy tym jedynie do biernej 
obserwacji, lecz, co znamiennne, odwolujac sie do wszechpoteznej magii slowa i gestu, usilowali 
przeciwstawiac sie czy moze scislej neutralizowac destrukcyjny wplyw dzialajacych w nim 
nieznanych i groznych dla czlowieka sil przy pomocy ofiar, darów, inwokacji i modlitw, w 
zasadzie skutecznych same przez sie, albowiem udzial i rola w nich bogów nie zawsze wydawala 
sie dostrzegalna i oczywista, co w konsekwencji prowadzilo, przynajmniej w tym zakresie, do 
religijnego formalizmu i quasi utylitaryzmu4.
Tak wiec okreslenie pax oznaczaloby we wczesnym Rzymie przede wszystkim pewna forme 
harmonii wzglednie równowagi we wszechswiecie, która spoleczenstwo jako calosc i kazdy jego 
czlonek z osobna strzec musial, gdyz nawet najdrobniejsze czy tez nieswiadome naruszenie jej 
porzadku zarówno w ramach rodziny tudziez rodu, a nawet zwykly blad jednostki, jak tez o wiele 
grozniejsze w skutkach jej zlamanie, bo stanowiace niejako podwójne zagrozenie, na wyzszym 
szczeblu hierarchii spolecznej, a zwlaszcza obraza bogów czy innych bytów wyzszego rzedu - jak 
i zatargi z "obcymi", które wymagaly zalagodzenia sporu poprzez wyplacenie odszkodowania, w 
przeciwnym razie pociagalo to za soba na zasadzie odwetu dalsze ofiary5, zagrazalo doslownie i 
w przenosni spójnosci, a wiec de facto i dalszej egzystencji wspólnoty poprzez zachwianie 
duchowej jednosci grupy i odczuwanej wzajemnej wiezi, laczacej jej czlonków. Z tego punktu 
widzenia wlasciwie nie mialo wiekszego znaczenia czy przykladowo tym wydarzeniem byla 
zwykla sprzeczka o podzial lupów, zniewaga, zranienie wzglednie zabicie czlowieka lub 
zwierzecia, pogwalcenie przyjetych przez siebie zobowiazan wobec innych, a zwlaszcza 
odmówienie pomocy patronowi lub klientowi, choroba kogos z bliskich lub znajomych, 
wypowiedzenie slów czy wykonanie gestu uznanych za zapowiadajace nieszczescie, a wiec 

2 Lex duodec. tab. I 6; Cic., de rep. IV 8,8; J.Bayet, La religion romaine, Paris 1969, s.56 nn.; 
G.Dumézil, La religion romaine archaïque, Paris 1974, s.146; R.Bloch, La divination dans l'Antiquité, 
Paris 1984, s.76 nn.

3 Plin., NH 1,1 nn. Por. J.J.Topuridze, Czeloviek v anticznoj tragiedii, Tbilisi 1984, s.7nn., 14nn.; 
V.P.Goran, Drievniegrieczeskaja mifologia sudby, Novosibirsk 1990, s.78, 96nn., 271nn.; Bayet, La 
religion, s.42nn.; G.van der Leuuw, Fenomenologia religii, Warszawa 1978, s.66nn 

4 Zob. m.in. A.Loisy, Essai historique sur le sacrifice, Paris 1920, s.5nn.; J.-G.Préaux, La sacralité du 
pouvoir royal à Rome /w:/ Le pouvoir et le sacré, Bruxelles 1962, s.108; G.Wissowa, Religion und 
Kultus der Römer, München 1971, s.24nn., 35nn.; Dumézil, La religion, s.136nn., 350nn.; 
W.Burkert, Glaube und Verhalten: Zeichengehalt und Wirkungsmacht von Opferritualien /w:/ Le 
sacrifice dans l'Antiquité, Génève 1980, s.96; Bloch, o.c., s.81nn.; Longosz, o.c., s.53nn.

5 G.MacCormack, Fault and causation in early Roman law, RIDA 3 ser., 28, 1981, s.112nn.; E.Pólay, 
Iniuria-Tatbestände im archaischen Zeitalter des antiken Roms, ZSS(RS) 101, 1984, s.143nn.
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sprowokowanie zlej wrózby, a nawet pojawienie sie na niebie komety czy w koncu otwarty 
konflikt zewnetrzny. Mimo oczywistej zdawaloby sie przypadkowosci i alogicznosci tego 
zestawienia, jest ono o tyle zrozumiale i charakterystyczne dla ówczesnej swiadomosci 
zbiorowej, iz rytm przyrody charakteryzuje sie na ogól - niezaleznie od epoki - naturalna 
regularnoscia, a nawet wrecz monotonia, wynikajaca z powtarzajacych sie po sobie wschodów i 
zachodów slonca, miesiecznego cyklu ksiezyca od interlunium ao pelnii, ale i miesiecznego cyklu 
u kobiet, periodycznosci pór roku, siewu i zbiorów, narodzin i smierci etc., a pamietjmy, ze 
mamy tu do czynienia ze spoleczenstwem olników, gleboko wierzacym w niezmiennosc praw 
przyrody i szczególnie wrazliwym na zmiany, jakie zachodzily w jej corocznym rytuale, jako, ze 
wiazaly sie one - w ich przekonaniu - ze zmiana naturalnego porzadku rzeczy, którego byli 
nieodlaczna czescia6.
W konsekwencji, wszelkie nieoczekiwane wydarzenia, nie tylko w rodzaju zacmienia slonca, 
powodzi, ale takze i starcia czy wrecz nawet konflikty majace miejsce w swiecie ludzi, 
traktowano zawsze jako zlowieszcze signum czy raczej prodigium, tzn. zapowiedz czegos, co 
moze albo musi nastapic, i jako takie wymaga wlasciwej odpowiedzi i reakcji, w tym zwlaszcza 
wymaga piaculum wzglednie ofiary równowaznej i wskazania fizycznego sprawcy zaburzen i 
zaklócen w naturalnym rytmie przyrody, i to nie tylko osoby, ale i rzeczy, oraz jego przykladnego 
ukarania, czemu towarzyszylo poczucie ogólnego zaniepokojenia, a nawet leku graniczacego 
nierzadko z panika, trwajacych zazwyczaj do momentu usuniecia przyczyn zagrozenia i 
odwrócenia jego spolecznych nastepstw. Zreszta samo pojecie strachu, równiez jako boga 
Fobosa, odgrywajacego istotna role w zyciu lokalnej spolecznosci, jest potwierdzeniem istnienia 
wyraznej swiadomosci licznych zagrozen, rzeczywistych i urojonych, które zewszad otaczaly 
czlowieka7.
W podobnej atmosferze zagrozeniaa, nierzadko ofiarami dla dobra ogólu stawaly sie osoby obce, 
które niejako w zastepstwie rzeczywistych sprawców stabilizowaly stosunki wewnetrzne, 
poniewaz nie znalezienie sprawcy, a w konsekwencji i brak jakiejkolwiek kary, grozilo 
spotegowaniem gniewu bogów, jako ze odpowiedzialnosc w podobnym przypadku ponosilo w 
pierwszym rzedzie spoleczenstwo jako calosc. Zwraca przy tym uwage, ze sposób wykonania 
kary winien byl z jednej strony odstraszyc potencjalnych przestepców, a jednoczesnie mial 
oddalic gniew bogów i upewnic ich zarazem, iz wina, a wraz z nia i stan rytualnej nieczystosci, 
ciazace na wszystkich, moga zostac zmazane; tak wiec ofiara posiadala tutaj charakter wyraznie 
ekspiacyjny, tym bardziej oczywisty, iz nie cofano sie wówczas przed zamurowywaniem 
wzglednie zakopywaniem zywych jeszcze ludzi w ziemi, jak i zabijaniem tuz pu urodzeniu tych 
noworodków, i to zarówno ludzi jak i zwierzat, które posiadaly widoczne wady fizyczne8.

6 Plin., NH VII 14,61, 15,63; Liv. I 20nn., I 32, I 48, II 36, III 55, IV 25, V 13, V 32, VI 20, VI 33, VII 
27nn., VIII 6, VIII 9nn., VIII 20, VIII 34, IX 29, X 31; Solin. I 54nn.; Colum., r.r. X 375nn.; Ovid., 
Metam. VII 530nn.; J.Burnett, Greek philosophy, London 1968, s.85nn.; W.A.Borgeaud, Fasti 
Umbrici, Ottawa 1982, s.21nn.; E.Durkheim, Elementarne formy zycia religijnego, Warszawa 1990, 
s.77

7 Plin., NH VII 1,5, VII 4,36, VII 16,69, XXV 8,46; Liv. IV 9,2 nn., IV 30,9nn., XV 1,6nn., XXI 62,4, 
XXII 1,8nn., XXII 1,18; Festus 244; Plut., Rom. 24,1nn., Numa 2,2, 8,4, 15,7nn., 20,7nn.; Petron., 
frg. 27; P.Huvelin, La notion de l'îniuria dans le très ancien droit romain /w:/ Mélanges Appleton, 
Lyon 1903, s.9nn.; Bayet, La religion, s.146nn.; id., Croyances et rites dans la Rome antique, Paris 
1971, s.55nn.; R.Schilling, Sacrum et profanum, Latomus 30, 1971, s.955nn.; H.S.Versnel, Self-
sacrifice, compensation and the anonymous Gods /w:/ Le sacrifice dans l'Antiquité, s.141nn.; Burkert, 
o.c., s.101nn.; P.Culham, The lex Oppia, Latomus 41,1982, s.789; Bloch, o.c., s.88nn.; Pólay, o.c., 
s.164, przypis 39, s.184nn.; J.Délumeaux, Strach w kulturze Zachodu, Warszawa 1986,s.8nn.

8 Liv. XXII 57; Dion. Hal. II 15,2; Plin. NH VII 4,36; Plut., Rom. 11,5, Quaest. Rom. 83; Cic., re rep. I 
2,3; Dumézil, La religion, oc., s.448nn.; P.Ricoeur, Symbolika zla, Warszawa 1986, s.37nn.; 
P.Girard, Koziol ofiarny, Lódz 1986, s.57nn., 66n.
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Totez dla dobra ogólu, ale i dla wlasnego bezpieczenstwa, kazdy czlonek tejze 
spolecznosci musial bezwzglednie podporzadkowac sie powszechnie przyjetym normom 
postepowania, regulujacym wszystkie zwiazane z tym sprawy w ramach - rzeklbym -
wszechogarniajacego porzadku religijno-prawnego, który praktycznie decydowal - chociazby 
poprzez podzial na tzw. dies fasti i nefasti - o rytmie zbiorowej aktywnosci9. Tego zas, kto nie 
potrafil czy tez nie chcial zyc zgodnie z owymi zasadami, nalezalo w interesie ogólu czasowo 
wzglednie trwale usunac ze wspólnoty; stawal sie on wówczas sacer i praktycznie przestawal 
fizycznie istniec, niezaleznie od tego czy podlegal oficjalnie usankcjonowanej egzekucji, tracil 
zycie na skutek spontanicznej akcji swoich wspólziomków - przy czym nie traktowano tego jako 
zabójstwa, ale wprost przeciwnie, jako spelnienie religijnego obowiazku, którego niewypelnienie 
grozilo powaznymi konsekwencjami - czy tez udawal sie na "dobrowolna" banicje, jak chociazby 
w przypadku Koriolana, która polaczona zazwyczaj z infamia i intestabilitas przybierala postac 
specyficznej egzekucji, wymuszonej przez ogól. Ale nawet wówczas, kiedy nie dochodzilo do tak 
drastycznych form eliminacji jednostek ze spolecznosci, zwykle usuniecie poza glówny nurt zycia 
spoleczenstwa oznaczalo w praktyce smierc tym bardziej oczywista i zrozumiala, iz zwiazki 
laczace kazdego czlowieka z grupa, niemal od urodzenia, byly praktycznie nierozerwalne10. To 
wszystko nie powinno zreszta dziwic, gdyz - jak wiadomo juz od dosc dawna - postawa wrogosci 
wobec osób lamiacych prawo i ustalona tradycje jednoczy cala wspólnote, zwlaszcza wtedy, gdy 
jest ona stosunkowo niewielka liczebnie, i wywolujac emocjonalna solidarnosc w agresji 
integruje w rezultacie wspólnote od wewnatrz, a zarazem wzmacnia oslabiona wiez jednostki z 
grupa11.
Podobnie wygladala sytuacja i wewnatrz rodziny, albowiem tu równiez kazdy jej czlonek byl 
zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania w wiekszosci niepisanych zasad obowiazujacych 
tych wszystkich, którzy uczestniczyli in sacris familiae. Nad wlasciwym funkcjonowaniem tej 
swoistej swiatyni czuwal z jednej strony pater familias, zas z drugiej strony Lary, które - jak 
wierzono - nie tylko opiekowaly sie rodzina i jej majatkiem, ale przede wszystkim chronily ten 
mikroswiat przed agresja innych, okreslanych najczesciej pojeciem "obcych", jak równiez 
bezwzglednie karaly albo wymagaly tego od glowy rodziny, tych wszystkich, w tym i 
najblizszych krewnych, którzy lamali nakazy pietas, a zwlaszcza okazywali nieposluszenstwo 
wobec pater familias12; chodzilo tu zapewne nie tyle o rzeczywista szkodliwosc podobnych 
przejawów niesubordynacji, co raczej o bedace jej skutkiem zachwianie wewnetrznej spoistosci 
calej rodziny.
Przynaleznosc danego czlowieka do rodziny, a w konsekwencji i zwiazane z tym wszelkie 
obowiazki i prawa trwala tak dlugo, dopóki uczestniczyl on w obrzedach i ofiarach 
dokonywanych w obrebie rodziny. Ten zas, kto przenosil sie - z róznych zreszta powodów - do 
innej rodziny, a wiec faktycznie ze "swojego" do "innego, obcego" swiata, jak np. kobieta w 
wyniku zamazpójscia lub mezczyzna na skutek adopcji, musial najpierw wyrzec sie dawnego 
kultu rodzinnego i pozegnac sie z Larami, czemu towarzyszyla ofiara oczyszczajaca, i dopiero 
wówczas mógl ofiarowac Larom nowej familia symbolicznego asa wraz z innymi darami, jak 
równiez oddac hold nowym Larom kompitalnym, jako ze zmiana rodziny oznaczala jednoczesnie 
zmiane miejsca zamieszkania. Pojmowano ja zreszta w sposób dosc szczególny, a mianowicie 
jako stopniowe przemieszczanie sie w przestrzeni oddzielajacej dwa wrogie sobie swiaty, co 
mialo prowadzic do zmniejszenia napiecia, powstalego w rodzinie na skutek bezposredniej 

9 Liv. I 19,7; Serv., Georg. I 270
10 Festus 424; K.Latte, Römische Religionsgeschichte, München 1960, s.38; Shilling, o.c., s.956nn.; 

J.Zlinszky, Staat und Recht im archaischen Rom, Helikon 28, 1988, 172, 179
11 R.K.Merton, Teoria socjologiczna i struktura spoleczna, Warszawa 1982, s.131nn., 164
12 Freidenberg, oc., s.40nn., 131nn.; J.Korpanty, Studia nad lacinska terminologia polityczno-socjalna 

okresu republiki rzymskiej, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdansk 1976, s.123nn.; J.M.Sztajerman, 
Drievniej Rim. Problem ekonomiczeskogo razvitia, Moskva 1978, s.75nn.; Pólay, o.c., s.168nn. Por. 
takze Plut., Cato Maior 21
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konfrontacji z "obcymi". Jednakze - formalnie rzecz biorac - ten stan trwal jeszcze dluzej, i 
praktycznie konczyl sie dopiero z chwila zlozenia w nowym srodowisku uroczystej ofiary, lecz 
tym razem juz z udzialem wszystkich pozostalych domowników. Wprawdzie nie oznaczalo to 
jednoczesnie calkowitego zerwania kontaktów, w tym i pewnej formy zaleznosci w stosunku do 
dawnej familia, tym niemniej charakter zwiazków laczacych z nia odtad dana osobe trudno uznac 
za bardzo scisly i - poza nielicznymi wyjatkami - trwaly13.
Z kolei jesli chodzi o sposób postepowania w przypadku róznego typu wykroczen, to podobnie 
jak mialo to miejsce na szczeblu lokalnej spolecznosci, tak i w obrebie rodziny, kazde 
wykroczenie, nawet najdrobniejsze, karano z zasady z cala bezwzglednoscia, a zwlaszcza 
wiazace sie z naruszeniem czystosci zon i córek, co zawsze traktowano jako ciezka ujme na 
honorze i prestizu calej rodziny wzglednie rodu, tak samo jak czynna zniewage glowy rodziny. I 
tak - jak podaje Festus - jeden z przepisów prawnych, przypisywanych przez tradycje 
Serwiuszowi Tulliuszowi, przewidywal za uderzenie ojca przez syna kare smierci w postaci tzw. 
sacer estod, która w stosunku do córki winnej obrazy ojca stosowano juz podobno od czasów 
Romulusa i Tacjusza. Kare smierci - niestety blizej nie sprecyzowana - Romulus przyjal równiez 
wobec zon winnych zdrady, pijacych wino (przypuszczalnie bez zgody meza) i gubiacych 
powierzone im klucze od gospodarstwa; tak przynajmniej podaje w swojej relacji Dionizjusz z 
Halikarnassu. Do pewnego stopnia zdaje sie z tym korespondowac wypowiedz prawnika z okresu 
cesarstwa, który powolujac sie przy tym na dawna tradycje, zezwala wprawdzie ojcu na zabicie 
córki i jej kochanka, o ile zastanie ich in flagranti, natomiast - co znamienne - odbiera juz to 
prawo jej mezowi14.
Nie ulega zatem, jak sadze, watpliwosci, iz - bez wzgledu na przyjeta perspektywe, czy to w skali 
makro- czy mikroswiata - o stanie swiadomosci czlowieka, funkcjonujacego w podobnym 
ukladzie spolecznym, i wrecz uwiklanego w, rzec by mozna, siec mistycznych "udzialów i 
wylaczen", decydowal szeroki wachlarz oddzialywan, w czesci dokonujacych sie podswiadomie, 
a bedacych w istocie wypadkowa spontanicznych ludzkich zachowan, powstajacych na skutek 
róznych inter-akcji z najblizszym otoczeniem. Tak wiec jego psychika nieustannie pozostawala 
pod kontrola, a nawet presja - przyjmujaca momentami forme przymusu bezposredniego - tym 
bardziej skuteczna i bezwzgledna, iz wszelkie mozliwe wyobrazenia o wszechswiecie, ale i o 
sobie samym, które powstawaly w jego umysle, byly pochodna zbiorowo obserwowanych i 
przezywanych zewnetrznych fenomenów natury. W konsekwencji, przy silnym poczuciu 
tozsamosci z przyroda, z która czul sie zlaczony róznorakimi wiezami, prowadzilo to do coraz 
silniejszego przeswiadczenia, ze to wszystko, co zachodzi wokól niego, zachodzi per analogiam i 
w nim samym, choc rzecz jasna niejako przefiltrowane i przetworzone przez umysl. Oznacza to 
zarazem koniecznosc istnienia okreslonych relacji pomiedzy wszystkimi bez wyjatku 
fragmentami i bytami wszechswiata. A zatem i czlowiek jako jednostka, ale i jako czlonek 
lokalnej spolecznosci, silnie powiazany ze wspólnota oraz wtopiony w rodzine i ród, musial 
nasladowac na swój sposób, nierzadko wbrew wlasnej woli, otaczajacy go swiat, próbujac na 
zasadzie reakcji dostosowac sie do jego rytmu i nastrojów, i odpowiednio odpowiadajac - w 
swoim mniemaniu - na jego chwile spokoju, kaprysów i gniewu. Jeszcze Cyceron, tak na ogól 

13 Zob. przede wszystkim C.W.Westrup, Recherches sur les formes antiques de mariage dans l'ancien 
droit romain, Kobenhavn 1943, s.10nn.; R.P.Saller, Familia, domus, and the Roman conception of the 
family, Phoenix 38, 1984, s.338nn.; Sztajerman, Socjalnyje osnovy, s.60nn.

14 Dion. Hal. II 25; Plin., NH 13,89; Plut., Rom. 22,3; Festus 260; E.Cantarella, Adulterio, omicidio 
legittimo e causa d'onore in diritto romano /:/ Studi Scherillo, Milano 1972, t.I, s.243nn.; J.Köhn, 
Römisches Frührecht - ein Beitrag zur Rechtsentstehung /w:/ Familia, Staat und 
Gesellschaftsformation, Berlin 1988, s.490nn.; G.Hanard, Manus et mariage à l'époque archaïque, 
RIDA 3 ser., 36, 1989, s.270nn.
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sceptyczny wobec wielu przesadów, wyobrazal sobie niebo calkiem serio i konkretnie jako 
wielkiego czlowieka, i vice versa czlowieka jako male niebo15.
Dla tego typu psychiki, dla której pojecia czysto abstrakcyjne byly w zasadzie rzecza calkowicie 
nieznana, swiat zewnetrzny, zapelniony nieskonczona iloscia blizej nieokreslonych bytów, 
przewaznie powodujacych lek lub w najlepszym razie niepokój, nie stanowil ani projekcji siebie 
samego, ani tym bardziej nie przedstawial soba masy niezaleznych, i do tego calkowicie 
autonomicznych i niezorganizowanych jednostek, ale wrecz przeciwnie, kazdy jego element, w 
tym zarówno pojedynczego czlowieka, jak i wszelkie zorganizowane wspólnoty oparte na 
pokrewienstwie krwi z rodzina na czele, laczyly ze soba i swiatem zewnetrznym róznego typu 
powiazania, przewaznie o charakterze pozaformalnym, decydujace faktycznie o pozycji, a wiec i 
prestizu w obrebie lokalnej spolecznosci. Poczatkowo zreszta niezbyt wyraznie rozgraniczano 
powinnosci powstale na skutek istnienia zwiazków typu czysto religijnego, które na zewnatrz 
znajdowaly swój wyraz m.in. w skladanych ofiarach, darach oraz modlitwach, obrzedach i 
swietach, od obowiazków wynikajacych bezposrednio czy to z pokrewienstwa, rzeczywistego 
badz fikcyjnego, w tym i powstalego na skutek zawarcia zwiazku malzenskiego (familiaritas i
adfinitas), lub opartych na tzw. zwiazkach goscinnosci wzglednie przyjazni, czy tez bedacych 
nastepstwem zwyklych zaleznosci wynikajacych z zobowiazan juz quasi lub stricte
ekonomicznych w rodzaju np. nexum lub aes alienum oraz tzw.zwiazków administracyjno-
urzedowych okreslanych w zródlach mianem necessitudines16. 
Dopiero z uplywem czasu - w miare zaznaczania sie coraz silniejszych tendencji polaryzacyjnych 
- zaczeto wyrazniej róznicowac charakter zwiazków laczacych rodziców, braci, dalszych 
krewnych, klientów, gosci tudziez przyjaciól oraz pozostalych czlonków danej wspólnoty. 
Dobrze obrazuje ten etap fragment "Etyki Nikomachejskiej" Arystotelesa, gdzie mówi sie juz o 
róznej sprawiedliwosci i niesprawiedliwosci; i tak za nieporównanie bardziej naganne uwaza sie 
tam bowiem - przykladowo - wyrzadzenie jakiejkolwiek krzywdy swoim najblizszym, a 
zwlaszcza rodzicom lub rodzenstwu, anizeli chociazby podstepne odebranie majatku 
przyjacielowi, nie mówiac juz a aktach o aktach przemocy i niesprawiedliwosci w stosunku do 
osób calkiem obcych, tzn. nie spokrewnionych z nim bezposrednio czlonków tejze spolecznosci. 
We wspomnianym tekscie znajdujemy jeszcze jeno znamienne stwierdzenie, a mianowicie, iz 
wymagania sprawiedliwosci, a zatem i zobowiazania, które temu towarzysza, rosna w miare 
zaciesniania przyjazni (gr. philia), co stanowi jedynie pewne uogólnienie naczelnej zasady stale 
obowiazujacej wszystkich czlonków danej wspólnoty w ich kontaktach wzajemnych. Zblizone 

15 Zob. m.in. Cic., de nat. deor. II 2,4nn.; M.Halbwachs, Morphologie sociale, Paris 1946, s.10nn., 
19nn.; Préaux, o.c., s.103nn., 115nn.; E.Cassirer, Esej o czlowieku, Warszawa 1977, s.172; 
Topuridze, o.c., s.29nn.; Rol geograficzeskogo faktora v istorii dokapitalisticzeskich obszcziestv, 
wyd. V.N.Boriez, L.P.Potapov, Leningrad 1984, s.6nn., 76nn., 95nn.; G.S.Knabe, Drievnij Rim. 
Istoria i povsiednievnost, Moskva 1986, s.30nn.; Goran, o.c., s.164nn.

16 Liv. I 10, VII 30; Plut., Rom. 13,3nn.; Cic., de rep. I 25,39nn., de off. I 42nn., I 54, I 57nn.; Lucret., 
de nat. V 932nn.; Arist., Polit. I 1252a-1253a; Ch.Meier, Res publica amissa, Wiesbaden 1966, pass.; 
H.Bolkestein, Wohltätigkeit und Armenpflege im vorchristlichen Altertum, Groningen 1967, 
s.295nn.; A.Watson, The law of persons in the later Roman republic, London 1967, s.111nn.; 
E.Benveniste, Vocabulaire des institutions indo-européennes, Paris 1969, t.I, s.205nn.; P.Veyne, Le 
pain et le cirque, Paris 1976, s.379nn.; S.L.Utczenko, Politiczeskije uczenia drievniego Rima, Moskva 
1977, s.26nn., 125nn., 223nn.; Y.Thomas, Mariages endogamiques à Rome, Rev. hist. du droit fr. et 
étr. 58, 1981, s.345nn.; Freidenberg, o.c., s.133nn., 146nn.; G.Alföldy, Römische Sozialgeschichte, 
Wiesbaden 1984, s.15nn.; M.Corbier, Idéologie et pratique de l'héritage (Ier s. av.J.-C. - I s.ap.J.-C.), 
Index 13, 1985, s.501nn.; ead., Construire sa parenté à Rome, Rev. hist. 114, 1990, s.23nn., 29nn.; 
J.N.Davydov, Anticznost kak predmiet istoriczeskoj sociologii /w:/ Anticznaja kultura i 
sovriemiennaja nauka, Moskva 1985, s.286nn.; G.Freyburger, Fides, Paris 1986, pass.; Ph.Moreau, 
La relation de pseudo-filiation entre questeur et préteur /w:/ Aux sources de la puissance: sociabilité 
et parenté, Rouen 1989, s.37nn.; id., Adfinitas /w:/ Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité 
romaine, Rome 1990, s.3nn.; Goran, o.c., s.144nn.
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tendencje mozna zaobserwowac i w Rzymie na przelomie VI i V w.p.n.e., jak to m.in. 
bezposrednio wynika z tekstu prawa XII tablic, jak i pózniejszych wypowiedzi na ten temat 
Katona Starszego, Cycerona, Mazuriusza Sabinusa i innych17.
Niezaleznie jednak od tempa zmian dokonujacych sie w sferze swiadomosci nie ulega 
watpliwosci - przynajmniej poczatkowo - brak ostrego podzialu na swiat ludzi i swiat bogów z 
wszelkimi tego konsekwencjami, co w praktyce musi oznaczac wlaczenie bogów w siec ukladów 
zobowiazan i kontaktów obustronnych laczacych ludzi i swiat zewnetrzny, w którym pojecia 
wdziecznosci i obowiazku (lac. beneficium, officium, munus) odgrywaly nieposlednia role. 
Najdobitniej o tym swiadczy periodyczny charakter róznego typu rzymskich obrzedów i swiat, 
odbywajacych sie niejako poza czasem realnym, i - o ile za podstawe przyjac lakoniczne relacje 
na ten temat pochodzace juz z okresu póznej republki i cesarstwa, ale odwolujace sie wyraznie do 
wczesniejszej tradycji - nacechowanych powszechnym dazeniem wszystkich ich uczestników do 
regularnego odnawiania i umacniania wiezi tak formalnych jak i istniejacych glównie w sferze 
psychiki, a jednoczacych wspólnote od wewnatrz i laczacych ja z bogami czy nawet szerzej z 
calym kosmosem18. W tym swietle szczególnej wymowy nabieraja przeto te fragmenty dziel 
Cycerona, do czego nawiazuje tez wielu innych autorów starozytnych, gdzie dobitnie stwierdza 
sie, iz naczelnym obowiazkiem czlowieka rzetelnego i sprawiedliwego (vir bonus) jest oddac 
kazdemu to, co mu sie nalzy, w tym nie tylko bogom i ludziom, ale i zwierzetom, gyz wszystkie 
istoty zywe maja te same prawa19.
Nadal natomiast pozostaje sprawa otwarta - jak sadze - czy tak silnie akcentowana, glównie przez 
historyków pozostajacych pod wyraznym wplywem socjologów, zasada wzajemnosci, 
zauwazalna zwlaszcza w sferze religijnej, gdzie przyjela postac formuly do ut des, czy rzadziej 
do ut abeas, gdzie obowiazywala równiez w odniesieniu do stosunków wewnatrzrodzinnych, jak 
zdaja sie to sugerowac niektóre przekazy. I nie chodzi tu rzecz jedynie o okazywanie przez dzieci 
swoim rodzicom - z tytulu ich ojcostwa i macierzynstwa - szacunku i posluszenstwa polaczonych 
z z ucziciem wdziecznosci, chociaz mialo to takze pewne znaczenie, ile raczej oparcie zycia
rodzinnego, a wlasciwie stosunków pomiedzy mezem i zona a innymi czlonkami rodziny na 
zrównowazonej wymianie róznego typu swiadczen, tzn. uwzgledniajacej pozycje rodzinna 
kazdego z jej czlonków. Trudno tu wprawdzie z jednej strony mówic w tej epoce o pelnym 
partnerstwie stron - podobnie zreszta jak w przypadku ukladu bogowie-ludzie - chociazby z racji 
sporej na ogól róznicy wieku jaka istniala pomiedzy malzonkami, jak równiez wyraznie 
eksponowanej pozycji pater familias w rodzinie, z drugiej strony jednak niesposób pominac i 
tego, iz srodki utrzymania rodziny pochodzily wówczas glównie z uprawy ziemi, zas ziemia oraz 
bylo decydowaly o faktycznej pozycji rodziny w ramach spoleczenstwa20; pociagalo to za soba 
takze okreslony podzial obowiazków, a zarazem prowadzilo do pewnej, aczkolwiek ograniczonej 

17 Arist., Eth. Nic. V 6 1134b 10nn.; Cic., Ad Attic. VII 2,4; Non. 510,2nn.; Gell. V 23,1nn.; Watson, 
The law of persons, s.104nn.; id., Roman private law and the leges regiae, JRS 62, 1972, s.102; 
G.S.Knabe, Kategorie prestiznosti v zizni drievniego Rima /w:/ Byt i istoria v anticznosti, Moskva 
1980, s.143; T.Banaszczyk, Studia z arystotelejowskiej teorii spoleczno-politycznej, Katowice 1985, 
s.31

18 Cic., de rep. I 13,19; Non. 426,9; Plut., Rom. 5,1nn.; Liv. I 10; Loisy, o.c., s.281nn.; Sédir, Le 
sacrifice, Paris 1926, s.11nn.; G.Dumézil, L'héritage indo-européenne à Rome, Paris 1949, s.127nn.; 
Bloch, o.c., s.39nn.

19 Cic., de rep. III 11,19; Lactant., inst. div. V 16,2nn. Zob. równiez N.A.Maszkin, rincipat Avgusta, 
Moskva-Leningrad 1949, s.302; Durkheim, o.c., s.57

20 Zob. szerzej na ten temat C.W.Westrup, Introduction to early Roman law, Copenhagen-London 1934, 
t.II, s.42nn.; R.Besnier, L'état économique de Rome sous les rois, de 754 à 509 av.J.-C. /w:/ 
Conférences faites à l'Institut de Droit Romain en 1947, Paris 1950, s.29nn.; F. de Martino, 
Wirtschaftsgeschichte des alten Roms, München 1985, s.5nn., 22nn.; J.Zlinszky, Arbeit im 
archaischen Rom, RIDA 3 ser., 36, 1989, s.428nn.; D.Flach, Römische Agrargeschichte, München 
1990, s.123nn.
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samodzielnosci, w tym i ekonomicznej zony i dzieci, zwlaszcza od momentu, kiedy rodzina 
jako calosc, na skutek rozwoju handlu i rzemiosla, przestala byc w pelni samowystarczalna 
gospodarczo. I tak dopuszcza sie juz u Plauta mozliwosc posiadania - wprawdzie nadal na 
zasadzie wyjatku - czy to przez zone czy przez synów osobnego majatku w postaci tzw. peculium, 
a wiec instytucji funkcjonujacej w Rzymie conajmniej od czasów prawa XII tablic, mimo, iz sa 
oni jednoczesnie czlonkami rodziny podlegajacymi wladzy pater familias21; posrednio 
potwierdza to istnienie faktycznej nierównosci poszczególnych czlonków rodziny rzymskiej z 
przelomu III i II w.p.n.e., ale zarazem pozwala zauwazyc pierwsze symptomy powazniejszych 
zmian strukturalnych dokonujacych sie przede wszystkim w sferze jej organizacji.
Takze i panstwo, widoczne swiadome sytuacji, kilkakrotnie ponawialo próby zrównowazenia 
istniejacych w tym wzgledzie dysproporcji m.in. poprzez wydawanie rozmaitych aktów 
prawnych, a zwlaszcza lex Cincia z roku 204 p.n.e., w ramach którego wprowadzono ustawowy 
zakaz wymiany darów pomiedzy malzonkami, przypuszczalnie usilujac w ten sposób -
przynajmniej w sensie intencjonalnym, przywrócic zasadzie wzajemnosci na szczeblu rodziny 
wczesniejsze znaczenie, i tym samym oficjalnie uznajac w praktyce specyficzny charakter 
organizacji stosunków wewnatrzrodzinnych, aczkolwiek z czesciowym naruszeniem - co 
paradoksalne - jej autonomii22. Mozna tu zatem, bez wiekszej obawy o popelnienie niescislosci,
zastosowac okreslenie francuskiego socjologa E.Durkheima, trafnie, jak sadze, oddajace istote 
rzeczy, który, definiujac istote ofiary, okreslil podobny uklad istniejacy pomiedzy stronami o 
nierównych pozycjach "wyjsciowych", jako wymiane wzajemnie uwarunkowanych uslug. 
Niesposób zreszta wyobrazic sobie, mimo niewatpliwych róznic istniejacych, przynajmniej w 
sferze organizacyjnej, pomiedzy rodzina a spolecznoscia lokalna traktowana jako caloscia, aby 
tzw. l'échange totale des biens et des services, na której opieralo sie zycie calej wspólnoty -
czego juz dzisiaj nikt powaznie nie kwestionuje23 - ale z wlaczeniem don i swiata zewnetrznego 
oraz bogów, nie dokonywala sie równiez, choc byc moze w ograniczonym stopniu, i wewnatrz 
rodziny, tym bardziej, iz w swietle dostepnych danych przynajmniej niektóre jej prawa 
znajdowaly swoje odbicie w rzymskich zwyczajach i swietach rodzinnych.
    Jedna z najbardziej intrygujacych z tego punktu widzenia byla z pewnoscia tzw. charistia, 
uroczysta uczta, organizowana raz w roku, w której brali udzial jedynie najblizsi czlonkowie 
familia. Wedlug Waleriusza Maksymusa, zwolywano ja zasadniczo celem zalagodzenia 
wszelkich konfliktów i zadraznien, do jakich dochodzilo w rodzinie w ostatnim czasie, i innymi 
slowy, ponownego ustanowienia pax i stosunków przyjazni pomiedzy bliskimi. Na wyzszym 
szczeblu, tzn. na poziomie stosunków pomiedzy rodami i poszczególnymi rodzinami, wszelkie 
sprawy sporne w polowie V w.p.n.e. rozstrzygano w czasie tzw. actus legitimus, który mial 
miejsce podczas zgromadzen comitiis calatis. Niezaleznie od niego istniala mozliwosc zawierania 
dwustronnych zobowizan o nieagresji, co w praktyce oznaczalo wylaczenie obu stron z zasady 
odwetu w formie zemsty, przyjmujac postac tzw. pacisci czyli pokoju pomiedzy stronami. 
Wracajac do tekstu Waleriusza Maksymusa, zapewne chodzilo w nim takze o zaakcentowanie 
wzajemnej solidarnosci osób, ktßore spotykaly sie w "rodzinnym " gronie. Co charakterystyczne, 
w czasie charistia przygotowywano tez posilek dla zmarlych czlonków rodziny; okreslenie inter 
necessaria personas, pojawiajace sie we wspomnianym tekscie, oznacza prawdopodobnie nie 
tylko najblizszych krewnych, ale takze osoby, które weszly w sklad familia poprzez malzenstwo, 

21 Plaut., Capt. 19nn., 982nn., 1010nn., Merc. 92nn., Casin. 197nn., Persa 201nn., Most. 174nn.; 
J.Crook, Patria potestas, Classical Quart. 17, 1967, s.119nn.; J.Zeber, A study of the peculium of a 
slave in pre-classical and classical Roman law, Wroclaw 1981, s.13nn.

22 Festus 302; Crook, o.c., s.121nn.; Hanard, o.c., s.198
23 Zob. m.in. J.Michel, La gratuité en droit romain, Bruxelles 1962, pass.; Veyne, Le pain, s.15nn., 

74nn.; C.Saint-Hilaire, C.Feuvrier-Prévotat, Guerres, échanges, pouvoir à Rome, Dial. d'hist. anc. 5, 
1979, s.103nn.; B.Combet-Farnoux, Mercure romain, Rome 1980, s.231nn.; Freyburger, o.c.; 
R.Pankiewicz, Quelques remarques sur l'économie prémonétaire dans la Rome archaïque, Acta class. 
33, 1990, s.65nn.
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adopcje oraz klientów, a w okresie pózniejszym przypuszczalnie i wyzwolenców, tj. tych 
wszystkich, których w lonie rodziny laczyla sacra mensae - zdaniem Liwiusza - wrecz nakazujaca 
czynienie innym dobra24. Gwarantem stanowionego w czasie posilku pax inter homines byli 
bogowie, którym w zaleznosci od przypisywanej im pozycji i znaczenia wspólnie skladano scisle 
okreslone ofiary.
W zyciu codziennym rytual ten powtarzano w czasie zwyklych posilków z udzialem meza, zony i 
kilku innych najblizszych krewnych, przy czym miejsce siedzenia i kolejnosc otrzymywania 
potraw zawsze cechowalo jednak zachowanie pewnej hierarchii obowiazujacej w tym gronie, a 
opartej na prestizu, uderzajaco podobnej do tej, jaka obowiazywala m.in. podczas obrad senatu, a 
zwlaszcza kurii, a wiec zgromadzen, w których brali udzial przedstawiciele najwiekszych rodów i 
rodzin, czy tez w troche innym sensie podczas spotkan odbywajacych sie w waskim na ogól 
gronie przyjaciól i znajomych25. Zblizony klimat i sposób podejscia odnajdujemy ponadto w 
trakcie posilków, zawsze laczonych z ofiarami i wspólnie spozywanych przez czlonków róznego 
typu kolegiów i sodalicia26, odgrywajacych tak wazna role w spoleczenstwie rzymskim, 
szczgólnie w okresie wczesnego cesarstwa, i z uwagi na swój konserwatyzm nawiazujacych w 
obrzedach do dawnych wierzen i zwyczajów, co wedlug ówczesnego przekonania mialo tworzyc 
miedzy uczestnikami wiez sztucznego pokrewienstwa. Potwierdza to m.in. zasada przyjeta przez 
lex Aelia de repetundis z roku 122 p.n.e., która zakazywala przyjmowania donosów i oskarzen 
nie tylko od krewnych i klientów obwinionego, ale i od czlonków tego samego kolegium27. To 
samo dotyczylo zreszta i tzw. pagani, gdyz jak podaje Pseudoacron z chwila smierci jednego z 
czlonków familia, ale i rozwodu lub tez pojawienia sie nowego czlonka, nieczystymi - chociaz na 
okres przejsciowy - stawali sie nie tylko najblizsi krewni, ale i wszyscy inni zyjacy w tym samym 
pagu, a wiec sasiedzi, a nawet pozostali czlonkowie wspólnoty. Albowiem juz samo pojawienie 
sie pomiedzy ludzmi tzw. obcych np. w nastepstwie narodzin potomka, bedacego rezultatem 
turbatio sanguinis, juz nie mówiac o zlozeniu ofiary przez osobe "nieczysta", czyli taka, która 
miala albo tylko mogla miec kontakt ze zmarlym, zagrazalo pax tak w obrebie familia jak i calego 
pagu, równiez z tego powodu, iz nastepowalo wówczas w ramach ukladu zaklócenie równowagi 
w relacji swoi-obcy, wymagajace zatem przywrócenia stanu ante quem. Zreszta juz samo 
pojawienie sie obcego wywolywalo w otoczeniu niepokój, nakazujacy conajmniej zachowanie w 
stosunku do niego bezpiecznego dystansu. Nie wystarczalo zatem wprowadzenie calego szeregu 
zakazów, ale nalezalo ponadto bezwarunkowo zlikwidowac lub zneutralizowac nowopowstale 
zagrozenie poprzez zlozenie ofiary oczyszczalnej najczesciej bogini Ceres, Tellus Mater lub dii 
Manes28.
Jakie stad wnioski moglyby wszakze plynac jesli chodzi o rodzine wcczesnorzymska. Mysle, ze 
zasadniczo dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, nalezy sobie uswiadomic, ze wyrazne rozróznienie i 

24 Liv. XXXIX 43; Cic., Cato Maior XIII 45; Val. Max. II 1,8; Tacit., Ann. II 65,4, XIII 17,3, XV 12,2; 
Ovid., Fast. II 532, 618nn., 654; Pseudoacron Ep. II 2,209; CIL VIII 53,11; lex duodec. tab. 8,2; Dig. 
II 14,1,1, II 14,17,1; J.Koschembahr-Lyskowski, Conventiones contra bonos mores w prawie 
rzymskim, Kraków 1925, s.3; M.Meslin, L'homme romain, Paris 1978, s.45nn.

25 Cic., de leg. II 12,29; Cato de agr. 134; Festus 204. Zob. równiez L.Ménager, Nature et mobiles de 
l'opposition entre la plèbe et le patriciat, RIDA 3 ser., 19, 1972, s.394; E.Gjerstad, Early Rome, VI, 
Lund 1973, s.61nn., 134nn.; Dumézil, La religion, s.251nn.; E.Peruzzi, Origini di Roma, Bologna 
1973, t.2, s.157nn.; Knabe, Kategorie, s.143nn.; Borgeaud, o.c., s.195nn., 205nn.

26 Th.Mommsen, De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiel 1843, pass.; G.Ciulei, Gab es einen Einfluß 
des griechischen Rechts in den Zwölftafeln? /w:/ Gesellschaft und Recht im griechisch-römischen 
Altertum, Berlin 1969, t.II, s.34

27 Serv., Georg. II 388; CIL I 583. Zob. równiez Sztajerman, Drievnij Rim, s.22nn.; Köhn, o.c., s.484, 
490

28 Cic., de off. I 18; Plut., Rom. 11,5nn., Numa 12, Quaest. Rom. 271 A; Carm. II 13,4; Westrup, 
Recherches, s.18nn.
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oddzielenie od siebie tzw. sfery spolecznej, religijnej, prawnej i ekonomicznej, a nawet 
czesto i politycznej, nie jest praktycznie mozliwe, w szczególnosci dla epoki archaicznego 
Rzymu29. Przeto przystepujac do badan nad rodzina rzymska, niezaleznie zreszta od ich zakresu i 
skali, nalezaloby w pierwszym rzedzie unikac traktowania rodziny jako instytucji istniejacej 
niemalze teoretycznie i zawieszonej w prózni spolecznej, ale przeciwnie, przyjac w slad za 
E.Durkheimem zasade, iz niesposób zrozumiec w pelni natury nowopowstajacego zjawiska lub 
instytucji, jak np. wladzy, malzenstwa, religii, norm moralnych itp., o ile pominac m.in. ich 
umiejscowienie w kontekscie historyczno-spolecznym, geneze oraz dynamike zmian 
dokonujacych sie w czasie. I po drugie, nie mozna wyobrazic sobie przygotowania powazniejszej 
publikacji na ten temat, bez przeprowadzenia glebszych studiów zródlowych - jak to sie niestety 
czasami czyni - zbyt powierzchownie i doslownie interpretujac niektóre sformulowania silnie 
socjologizujacej i antypozytywistycznej szkoly Blocha, Febvre'a i Braudela, która wprawdzie 
mocno akcentowala potrzebe generalizacji i koniecznosci odejscia od czystej faktografii w 
postaci tzw. histoire-récit, tym niemniej w zadnym przypadku nie podwazala wartosci badan 
szczególowych i waskospecjalistycznych30. W konsekwencji albowiem prowadzi to do 
powstawania kolejnych syntetycznych ujec tematu, w tym przypadku rodziny rzymskiej, na ogól 
nie uwzgledniajacych w dostatecznym stopniu specyfiki danej epoki31. Z kolei ograniczanie sie 
jedynie do pobieznego przejrzenia wasko rozumianej literatury przedmiotu bez zaglebiania sie w 
istote rzeczy, moze pod wplywem hiperkrytyycznych tendencji, przewazajacych w nauce lat 
ubieglych, prowadzic - i przewaznie tak sie rzeczywiscie dzieje - do powstania mylnego 
wyobrazenia o niemoznosci ustalenia w oparciu o dostepne zródla czegokolwiek z calkowita 
pewnoscia, a zwlaszcza dla okresu sprzed wojen punickich.
W efekcie, w literaturze - jak to wynika z prowadzonych przeze mnie badan nad ekonomika 
wczesnorzymska, w trakcie których niejednokrotnie mialem do czynienia z szeroko rozumiana 
problematyka rodziny - nie tylko, ze nagminnie pojawiaja sie sformulowania ze soba sprzeczne, 
ale co wiecej, oparte w znacznym stopniu na daleko idacych domyslach wzglednie wprost 
odwolujace sie do obiegowych wyobrazen o rodzinie wczesnorzymskiej, pochodzacych jeszcze z 
konca ubieglego wieku lub poczatku obecnego wieku, a obecnie juz calkowicie 
zdezaktualizowanych, czy tez przenoszace opinie w istocie sluszne, ale raczej dla okresu póznej 
republiki i cesarstwa, takze na epoke wczesnego Rzymu, nie baczac na to z jak odmienna 
rzeczywistoscia mamy tu do czynienia. Typowy przyklad moze tu stanowic standartowa 
charakterystyka patriarchalnej rodziny rzymskiej o bardzo silnej, niemal nieograniczonej wladzy 
ojca i niewielkiej roli matki. W istocie jest to klasyczny, czyysto teoretyczny i rzec by mozna 

29 Por. R.Besnier, La méthode de l'histoire économique et l'Antiquité romaine /w:/ Conférences, s.7; 
M.Finley, Histoire ancienne et généralisations /w:/ Mythe, mémoire, histoire, Paris 1981, s.122nn.; 
Zlinszky, Staat, s.181nn.

30 Zob. F.Braudel, Ecrits sur l'histoire, Paris 1969, s.11nn., 41nn., 97nn., 123nn.; J.Schmidt, Der 
historiographische Ansatz Fernand Braudels und die gegenwärtige Krise der Geschicgtswissenschaft, 
Bamberg 1971, s.99nn.; R.Aron, La philosophie critique de l'histoire, Paris 1969, s.167, 195nn.; Faire 
de l'histoire, ed. J. le Goff, P.Nora, Paris 1974, t.I, s.54, t.II, s.64; M.Finley, Le document et l'histoire 
économique, Annales ESC 73, 1982,s.699

31 Zob. m.in. T.Birt, Die Frauen der Antike, Leipzig 1932; E.Kornemann, Grosse Frauen des Altertums, 
Leipzig 1942; J.Leipoldt, Die Frau in der antiken Welt und im Christentum, Leipzig 1955; P.Grimal, 
La femme à Rome et dans la civilisation romaine, Paris 1965, s.375nn.; E.Burck, Die Frau in der 
griechisch-römischen Antike, München 1969; J.P.Hallett, Fathers and daughthers in Roman society, 
Princeton 1984; S.Dixon, The Roman mother, London-Sydney 1988; G.Heinsohn, Privateigentum, 
Patriarchat, Geldwirtschaft. Eine sozialtheoretische Rekonstruktion zur Antike, Frankfurt am Main 
1984, s.75nn.
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wrecz weberowski model, który zdaniem wielu mialby rzekomo istniec naprawde i obowiazywac 
przez caly okres historii rzymskiej32.
Nie oznacza to bynajmniej - jak sadze - koniecznosci kwestionowania istnienia kiedykolwiek w 
Rzymie bardzo silnej, co nie znaczy jednak absolutnej wladzy ojca w rodzinie (patria potestas), 
obejmujacej poza prawem do zycia i smierci (vitae necisque potestas) szereg uprawnien w sferze 
religijnej, sadowej i ekonomicznej, a opartych na mos maiorum, które przynajmniej do polowy V 
w.p.n.e., tj. do ogloszenia prawa XII tablic, zapewnialy mu dominujaca pozycje w rodzinie. Nie 
przekonuje równiez i ten typ argumentacji, pojawiajacy sie od czasu do czasu w literaturze 
przedmiotu, który swoja krytyke silnej wladzy pater familias opiera jedynie na zasadzie 
zdroworozsadkowej. W ujeciu Dionizjusza z Halikarnassu, który wyraznie przeciwstawia w tym 
zakresie Rzym i Grecje, silna wladze ojca mial ustanowic jeszcze Romulus, a wiec siegalaby ona 
poczatków panstwowosci rzymskiej. Wedlug niego obejmowala ona nie tylko prawo do zycia i 
smierci, w tym zabicia zony winnej zdrady, ale z zakazem zabijania dzieci do lat 3, lecz takze 
prawo pozbawiania synów wolnosci i trzymania pod zamknieciem, wymierzania im chlosty oraz 
sprzedania za "pieniadze", w tym i prawo do sprzedazy synów juz zonatych. Pewne ograniczenia 
w tym zakresie wprowadzone zostaly za Numy Pompiliusza, ale jeszcze w polowie V w.p.n.e. 
obowiazywal bezwzgledny nakaz wlasnorecznego zabicia przez ojca kalekiego, zdeformowanego 
dziecka. Wprawdzie sposób wykladu Dionizjusza wydaje sie tu niekiedy nazbyt schematyczny a 
argumentacja nie zawsze przekonywujaca, tym niemniej - jak wiadomo - znal on dobrze oprócz 
wspólczesnych autorów takze starsze prace, w tym i historyków sycylijskich, tak iz niesposób 
przypisywac jego informacjom - jak to próbowano jeszcze czynic w latach 60-tych i 70-tych i po 
czesci nawet i 80-tych - brak jakiejkolwiek wartosci historycznej.
Zreszta, co warto podkreslic, sami Rzymianie, jak np. Gajusz, silnie akcentowali, iz wladza ojca 
nad synem nigdzie poza Rzymem nie byla tak silna. Jest to o tyle istotne, iz w sferze prawnej 
pierwsze ograniczenia wladzy ojca do wymierzania kary pelnoletnim dzieciom pojawiaja sie 
dopiero za czasów Hadriana, mimo to lex vitae necisque potestas obowiazuje - przynajmniej 
teoretycznie - az do IV w.n.e., co w polaczeniu z faktem, iz jurysci rzymscy niezwykle rzadko 
wypowiadaja sie o stronie moralnej i obyczajowej33, posiada powazny i to zdecydowanie 
niekorzystny wplyw na charakter i stopien poprawnosci wniosków pojawiajacych sie w pracach. 
Tym bardziej, ze na ogól zapomina sie, iz teoretyczne sformulowania prawników rzymskich 
niekoniecznie musza odpowiadac praktyce dnia codziennego34. I tak np. w niedostatecznym 
stopniu - z nielicznymi wyjatkami - akcentuje sie istnienie w samych tylko tekstach prawniczych 
tych momentów, które przecza, czy moze raczej jedynie pokazuja jednostronnosc tradycyjnego 
modelu funkcjonowania rodziny rzymskiej. Juz bowiem w prawie XII tablic, jesli pominac leges 
regiae, pojawia sie caly szereg sformulowan, które zdaja sie sugerowac obowiazywanie 
conajmniej od polowy V w.p.n.e. dosc istotnych ograniczen wladzy pater familias, takich jak np. 

32 Tak m.in. E.Burck, Die altrömische Familie /w:/ Das Neue Bild der Antike, Leipzig 1942, t.2, s.5nn.; 
Grimal, La femme; id., L'amour à Rome, Paris 1979, s.63nn., 73nn.; Gjerstad, o.c., t.5, s.131nn., 
312nn., t.6, s.65nn., 79nn.; Hallett, o.c.; W.K.Lacey, Patria potestas /w:/ The family in ancient Rome, 
London-Sydney 1986, s.121nn. Szerzej na ten temat Crook, o.c., s.113nn.; R.P.Saller, P.Garnsey, Das 
römische Kaiserreich. Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Reinbek 1989, s.180nn.; Hanard, o.c., 
s.161nn.

33 Dion. Hal. I 2,26nn., II 15,2, II 25,6nn.; Cic., de leg. III 8,19; Gell. III 6,12, X 23,4; Plut., Numa 17; 
lex duodec. tab. XII 2b; Dig. I 12,1,5, XXVIII 2,11,1, XXIX 1,1, XXXVIII 16,3,9; XLVIII 8,2, 
XLIX 17,19; Burck, o.c., s.45nn.; E.Gintowt, Rzymskie prawo prywatne w epoce postepowania 
legisakcyjnego, Warszawa 1960, s.33nn., 40nn., 129nn.; R.Villers, Manus et mariage, Irish Jurist 
9,1969, s.171nn.; V.M.Smirin, Patriarchalnyje predstavlenia i ich rol v obszczestviennom soznanii 
Rimlian /w:/ Kultura drievniego Rima, t.II, Moskva 1985, s.23nn., 49nn.; Hallett, o.c., s.22nn.

34 M.Voigt, Das Civil- und Criminalrecht der XII Tafeln, Leipzig 1883, s.414nn.; J.Jundzill, Elementy 
wychowania przez prace w rzymskiej teorii wychowania w rodzinie okresu republiki, Zeszyty 
naukowe WSP w Bydgoszczy, Studia pedagogiczne, 1984, z.4, s.44
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wyjscie syna spod wladzy ojca w przypadku jego trzykrotnej sprzedazy, mozliwosc 
unikniecia przez kobiete dostania sie pod wladze meza czyli tzw. cum manu, o ile bedzie ona 
przebywac corocznie przez trzy noce (trinoctium) poza jego domem czy nawet ewentualnosc 
opuszczenia w pewnych przypadkach meza przez zone z prawem zabrania przez nia polowy 
swojego majatku, chociaz zarazem bardzo dlugo utrzymuje sie w ustawodawstwie rzymskim 
zakaz ustanawiania kobiet spadkobiercami35. 
Z drugiej strony mimo stopniowego ograniczania praw ojca i meza wobec wspóldomowników i 
stosunkowo rzadkiego stosowania w praktyce lex vitae necisque potestas i prawa do sprzedazy 
swoich dzieci, w literaturze chrzescijanskiej IV w.n.e., np. u sw. Ambrozego i sw. Bazylego 
pojawiaja sie sceny, w których zubozaly ojciec sprzedaje po kolei swoje dzieci, i co chyba w tym 
najwazniejsze, mimo iz dostrzega sie w nich tragizm sytuacji, niesposób znalezc slowa potepienia 
wobec ojca postepujacego w podobny sposób36. Do pewnego stopnia koresponduja z tym i te 
przepisy archaicznego prawa rzymskiego, które dotycza osoby patrona (a wiec czesto pater 
familias). Powiada sie w nich mianowicie, iz patron, który krzywdzi (fraudem facere) swojego 
klienta sacer estod, zas wedlug Wergiliusza, cierpi on po smierci podobne meki jak ci wszyscy, 
którzy zlamali nakazy pietas, w tym zwlaszcza zdrajcy Rzymu. Przy tym wszystkim najbardziej 
moze zastanawia olbrzymia róznica w polozeniu pomiedzy synem podleglym ojcu a 
niewolnikiem rodziny, których samodzielnosc w ramach rodziny pozwala im m.in. na posiadanie 
we wczesnym Rzymie osobnego majatku w postaci wspomnianego peculium, a bezwzglednym 
traktowaniem niewyplacalnych dluzników z prawem zabicia ich i pociecia w kawalki, jak stanowi 
prawo XII tablic37.
Nalezy do tego dodac, iz w swietle posiadanych zródel w okresie królewskim i w poczatkowej 
fazie okresu republiki wobec sprawców róznego typu wykroczen, i to zarówno tych 
najpowazniejszych jak i tych - wydawaloby sie z naszego punktu widzenia calkiem blahych -
stosowano na szczeblu panstwa, podobnie jak w Atenach za czasów Drakona, zasadniczo jeden, 
chociaz nie wylacznie, rodzaj kary, kare smierci, i jedynie w pewnych przypadkach ograniczano 
sie do konfiskaty majatku na rzecz Ceres lub Jowisza wzglednie orzekano zlozenie zastepczej 
ofiary w bydle38. I dopiero znacznie pózniej, bo prawdopodobnie w pierwszej polowie V 
w.p.n.e., wprowadzono w zaleznosci od rodzaju przestepstwa - przypuszczalnie w zwiazku z 
rozwojem terytorialnym panstwa i gruntowna przebudowa jego struktury, w tym zwlaszcza 
wzmocnieniem jego uprawnien  sadowniczych, które przy równoczesnym poglebieniu sie 
rozwarstwien w lonie rodów, oznaczalo w praktyce ograniczenie znaczenia zemsty rodowej, 
aczkolwiek inicjatywe scigania sprawców przestepstw nadal pozostawiono krewnym ofiary -
zróznicowany, kilkustopniowy system kar. Obejmowal on zarówno sankcje najwyzsza w 
tradycyjnej postaci tzw. sacer estod, stracenie ze skaly Tarpejskiej, zasade talionu, jak i 

35 Dion. Hal. II 26,4nn., II 27,1nn.; Gell. IV 3,1, X 23,4nn.; Plut., Rom. 22,3, Poplic. 8; lex duodec. tab. 
IV 1nn., VI 4,4(?); E.Volterra, Nuove ricerche sulla "conventio in manum", Mem. dell'Accad. Naz. 
dei Linc., Cl. di sc. mor., ser. VIII, XII,4, Roma 1966, s.251nn.; Watson, The law of persons, s.29nn., 
48nn.; id., Roman private law, s.102nn.; id., Rome of the XII tables, Princeton 1975, s.9nn., 121nn.; 
M.Kaser, Das römische Privatrecht, München 1971, s.322nn.; Villers, o.c., s.169nn.; Hanard, o.c., 
s.194

36 Ambros., de Nabuth. V 21nn.; Basil., Hom. 268 C nn.
37 Dion. Hal. II 10; Gell. V 13,4nn.; Plut., Rom. 7nn.; lex duodec. tab. VIII 21; Watson, Rome of the 

XII tables, s.116nn.; G.MacCormack, Hausgemeinschaft und Consortium, Zeitschr. f. vergl. 
Rechtswiss. 76, 1977, s.15nn.; Zlinszky, Arbeit, s.429nn.

38 Dion. Hal. II 15,2, II 74,2, III 22,10; Plin., NH XVIII 12; Festus 190, 248, 260, 505; Plut., Rom. 
22,3nn., Numa 12,2, Solon 13, 17; Cic., Top. 17,64, pro Tullio 21,51, de orat. III 39,158; Aristot., 

Ath. pol. 2; Demosth. XXIII 28; CIL I
2
 2,1; W.Kunkel, Untersuchungen zur Entwicklung des 

römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit, München 1962, s.40nn.; F.Wieacker, Die XII 
Tafeln in ihrem Jahrhundert /w:/ Les origines de la république romaine, Génève 1966, s.322nn.; 
Anticznaja Grecia, t.I, Moskva 1983, s.174nn., 185; MacCormack, Fault, s.115nn.
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verberatio, a takze grzywny wyrazane w poglowiu bydla badz w odwazanej miedzi oraz 
wiezienie i wygnanie. O ile jednak przyjac za podstawe niektóre sformulowania prawa XII tablic, 
a takze lex Menenia Sestia i lex Tarpeia, w polowie V w.p.n.e., tj. w momencie ogloszenia, 
musial to byc system dopiero od niedawna obowiazujacy w panstwie, i przynajmniej jeszcze 
przez pewien czas w dalszym ciagu odwolywano sie do swoistego rodzaju "sprawiedliwosci 
totalnej", której podstawe stanowily zróznicowane w formie i w wysokosci ofiary i kary39.
Nie ulega przeto watpliwosci, iz wprawdzie z jednej strony wladza ojca ulega w miare uplywu 
czasu pewnym ograniczeniom, a wiec nie do konca odpowiada modelowi rodziny patriarchalnej 
zdominowanej przez ojca, tym niemniej nie oznacza to zarazem mozliwosci odebrania 
komukolwiek wladzy ojcowskiej i przeniesienia go na druga osobe, nawet w przypadku adopcji, 
co jest juz zreszta zjawiskiem dosc póznym. Podobnie jak w przypadku wylacznego prawa ojca 
do uznania dzieci za swoje poprzez ich podniesienie czyli tzw. fallere, nalezala ona do grupy tych 
uprawnien, które nie tylko nie mozna bylo komukolwiek odebrac, ale tez i przeniesc na druga 
osobe. Z tego chociazby wiec wzgledu powinny budzic watpliwosci tworzone przez czesc 
badaczy modele rodziny rzymskiej jako wspólnoty w zasadzie w pelni równoprawnych osób40. 
Tym niemniej, niezaleznie od rzeczywistego stanu rzeczy i dalszego przebiegu dyskusji na ten 
temat, za najbardziej aktuaalny postulat nalezy uznac koniecznosc bezwzglednej konfrontacji 
tradycyjnego modelu i nowo powstajacych jego kontrmodeli z wszelkimi dostepnymi, nie tylko 
zreszta pisanymi zródlami, przy jednoczesnym rozróznianiu za kazdym razem - o ile rzecz jasna 
to tylko mozliwe - czy mamy do czynienia z ukladem typu cum lub sine manu.
Jak sie wydaje, w duzej czesci ta niekorzystna sytuacja wynika z faktu, iz w literaturze 
przedmiotu przewazaja prace typowo prawnicze, które poza grupa waskospecjalistycznych 
opracowan poswieconych prawu XII tablic oraz rzadziej tzw. leges regiae, na ogól sporadycznie 
odwoluja sie - moze za wyjatkiem komedii Plauta - do tekstów pozaprawniczych. Ale nawet 
wówczas ich stosunek do tego typu zródel cechuje zawsze wyrazna rezerwa41; praktycznie 
stanowia one bowiem jedynie dodatkowe uzupelnienie argumentacji autora, które w razie 
potrzeby mozna bez szkody dla calego rozumowania usunac. Jesli natomiast chodzi o prace 
stricte historyczne, to tu z kolei oprócz wyraznego faworyzowania okresu póznej republiki i 
wczesnego cesarstwa, uderza wyrazna dysproporcja w wyborze tematów. I otóz o ile na temat roli 
ojca w rodzinie42 i ówczesnego statusu kobiety43, tak w zyciu publicznym jak i prywatnym, 

39 Lex duodec. tab. II 1 nn., III 3 nn., IV 1, VI 2nn., VI 8nn.; VII 8b, VII 9a nn., VIII 1a nn., VIII 21, IX 
3nn., XII 1nn.; Borgeaud, oc., s.205nn. Na ten temat przygotowuje osobny artykul

40 Zob. m.in. MacCormack, Hausgemeinschaft, s.1nn., a zwlaszcza 9 nn.; Lacey, o.c., s.121nn.; Hanard, 
o.c., s.161nn.

41 Zob. przykladowo Gintowt, o.c.; G.Kuleczka, Prawo rzymskie epoki pryncypatu wobec dzieci 
pozamalzenskich, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdansk 1969; .Brini, Matrimonio e divorzio nel 
diritto romano, Roma 1975; G.Diósdi, Contract in Roman law, Budapest 1981; M.Zablocka, 
Przemiany prawa osobowego i rodzinnego w ustawodawstwie julijsko-klaudyjskim, Warszawa 1987. 
Do nielicznych wyjatków naleza Peruzzi, o.c.; Hallett, o.c., s.21nn.; Hanard, o.c., s.164nn.

42 Zob. m.in. Burck, o.c., s.5nn.; B.Lapicki, Wladza ojcowska w starozytnym Rzymie, t.I-II, Warszawa 
1933-1937; Crook, o.c., s.113nn.; Hallett, o.c.; G.Lobrano, Pater et filius eadem persona, Milano 
1984; Lacey, o.c., s.121nn.

43 Zob. m.in. F.Sandels, Die Stellung der kaiserlichen Frauen aus dem julisch-claudischen Hause, 
Gießen 1921; J.Plassard, Le concubinat romain sous le Haut-Empire, Toulouse-Paris 1921; B.Förtsch, 
Die politische Rolle der Frau in der römischen Republik, Würzburg 1935; C.Hermann, Le rôle 
judiciaire et politique des femmes sous la république romaine, Bruxelles 1964; J.Gagé, Matronalia, 
Bruxelles 1963; D.Daube, Gewaltloser Frauenwiderstand im Altertum, Konstanz 1971; N.Kampen, 
Image and status. Roman working women in Ostia, Berlin 1981; B. von Hesberg-Tonn, Coniux 
carissima, Stuttgart 1983; S.C.Humphreys, The family, women and death, LOndon-Boston-
Melbourne 1983; A.Pelletier, La femme dans la société gallo-romaine, Paris 1983; S.B.Pomeroy, 
Frauenleben im klassischen Altertum, Stuttgart 1985; J.F.Gardner, Women and in Roman law and 
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istnieje bardzo bogata literatura, sa to jednak przewaznie pozycje dosc ogólne, które, co 
wiecej, w sporej czesci jedynie powielaja sie wzajemnie, podczas gdy z kolei innym 
zagadnieniom z kregu problematyki rodzinnej, kto wie czy nie istotniejszym, poswiecono jak 
dotad stosunkowo niewiele uwagi44.
To wszystko nabiera tym wiekszego znaczenia, iz dominujaca w literaturze tendencja do 
calosciowego i syntetycznego traktowania tematu prowadzi czesto, m.in. na skutek pomijania 
szeroko rozumianego kontekstu spoleczno-ekonomicznego i religijnego, do daleko idacych 
uproszczen i przeklaman, co w konsekwencji uniemozliwia wlasciwe umiejscowienie rodziny w 
ówczesnym systemie róznego rodzaju form organizacyjnych, opartych glównie na 
pokrewienstwie krwi, z jakich skladalo sie spoleczenstwo. Tak wiec i rodzina - podobnie zreszta 
jak i ród - jako realnie istniejaca, conajmniej w sensie psychologicznym, wspólnota ludzi, 
przodków tudziez domowych bóstw, i tworzaca zarazem pewien specyficzny system 
ekonomiczny o elementach autarkizmu, na której czele stal pater (dominus), laczacy w swoich 
rekach funkcje ojca i przywódcy - stad w okresie pryncypatu cesarza powszechnie okreslano jako 
pater patriae - jak równiez zarzadcy i glównego dysponenta wlasnosci rodzinnej oraz kaplana45, 
funkcjonowala w konkretnej rzeczywistosci, i dlatego tez musiala sie dostosowac do lokalnych 
warunkow tak materialnych jak i pozamaterialnych, które w decydujacy sposób wplywaly na 
zasady organizacji jej zycia wewnetrznego.
Wielu autorów starozytnych, a zwlaszcza Plutarch, powolujacy sie przy tym na autorytet 
Warrona, stwierdza, iz w Rzymie synowie czcili swoich ojców niemal jak bogów; 
nieprzypadkowo u Neposa i Wergiliusza pojawiaja sie obce w zasadzie wspólczesnej XX-
wiecznej mentalnosci, przynajmniej w tym kontekscie, okreslenia w rodzaju sancte parens, 
divinus parens etc.46. Zreszta chyba najlepiej wyjatkowa role ojca w rodzinie pokazuje sposób 
rozumienia lacinskiego domus jako miejsca zamieszkania rodziny wraz ze wszystkimi osobami 
przebywajacymi pod wspólnym dachem, albowiem w swiadomosci Rzymian domus to nie tyle 
sam budynek i teren przylegly, ile przede wszystkim czesc swiata czy moze raczej strefy 
bezpieczenstwa, bedacej de facto sacrum, groznej dla wszystkich obcych, w tym i poczatkowo 
nawet dla panny mlodej, której granice stanowi próg wyznaczajacy przestrzen, gdzie nie maja 
dostepu zle moce. Pater familias jako kaplan i przywódca rodziny dzieki swojej sile i znajomosci 
praktyk magicznych oraz pomocy przodków, których imagines przechowywano w domu w 
honorowym miejscu, potrafil ochronic swoich bliskich47, zwlaszcza wtedy, kiedy zagrozenie bylo 
szczególnie duze, jak np. podczas nocnego swieta Lemurów, kiedy duchy zmarlych pojawialy sie 
w miescie i czyhaly na nieostroznych, i podobnie jak rex czy pózniej rex sacrificulus chronil 
zamiezskujacych obszar wewnatrz pomerium przed silami ciemnosci, tak i pater familias
zapewnial bezpieczenstwo swoim wspóldomownikom. Taki sposób widzenia i odczuwania swiata 
zewnetrznego znalazl swój wyraz m.in. w podziale swiata ludzi, nie tylko zreszta czysto 

society, Bloomington 1986; G.Mayer, Die jüdische Frau in der hellenistisch-römischen Antike, 
Stuttgart-Berlin-Köln-Frankfurt am Main 1987; D.Balsdon, Die Frau in der römischen Antike, 
München 1989; E.Kutzner, Untersuchungen zur Stellung der FRau im römischen Oxyrhynchos, 
Frankfurt am Main-Bern-New York-Paris 1989

44 Zob. przykladowo F.Bömer, Ahnenkultus und Ahnenglaube im alten Rom, Leipzig 1943; Brini, o.c.; 
S.F.Bonner, Education in ancient Rome, London 1977; J.P.Néraudau, Etre enfant à Rome, Paris 
1983; H.Rühfel, Kinderleben im klassischen Athen, Mainz; J.Jundzill, Teoretyczne problemy 
wychowania w rodzinie rzymskiej (III w.pn.e.-III w.n.e.), Bydgoszcz 1987

45 Pólay, o.c., s.146nn.
46 Verg., Aen. V 47, V 80; Nep., frg. 12; Plut., Quaest. Rom. 14; Freidenberg, o.c., s.14, 32nn.
47 Cato de agr. 5,3; Polib. VI 53; W.Klinger, Ze starozytnej wiary ludowej, Poznan 1934, s.37nn.; 

Bayet, La religion romaine, s.63nn.; Sztajerman, Socjalnyje osnovy, s.59nn.; M.Jaczynowska, Religie 
swiata rzymskiego, Warszawa 1987, s.27nn.; Saller, o.c., s.34nn.; Freidenberg, o.c., s.33nn.; 
M.Bettini, Antropologia e cultura romana, Roma 1988, s.176nn.; Corbier, Construire, s.6nn.
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formalnym, na dwie strefy nierówne pod wzgledem bezpieczenstwa, a mianowicie na domi i 
fori48. 
Brak równiez nadal - jak powszechnie wiadomo - opracowan, które zajelyby sie przesledzeniem 
skutków, jakie na ksztalt rodziny i sposób jej funkcjonowania wywarlo upowszechnienie sie 
metali w zyciu codziennym, oraz pojawienie sie regularnej wymiany handlowej, i to zarówno tej 
o zasiegu lokalnym, jak i dalekosieznej, wspóistniejacej ze stopniowo ograniczana - mimo to 
nadal odgrywajaca duza role - schenkende Wirtschaft, jak równiez wyodrebniania sie sfery stricte 
ekonomicznej na bazie formujacej sie gospodarki pienieznej, a obejmujacej czasowo okres od 
pojawienia sie wczesnych form pieniadza przedmonetarnego az do momentu powstania w pelni 
rozwinietego, bimetalicznego systemu monetarnego. Z naszego punktu widzenia byly to zmiany 
tak zasadnicze, iz wlasnie w nich nalezaloby widziec jedna z przyczyn malejacej roli malych, 
patrylinearnych rodzin juz w koncowej fazie epoki królewskiej i na poczatku okresu wczesnej 
republiki, przy równoczesnym przejmowaniu przez panstwo pewnych ich uprawnien, w tym 
zwlaszcza sadowniczych.
I tak np. w przypadku kradziezy, dokonanej przez nieletnie dzieci, o karze chlosty decydowal w 
swietle prawa XII tablic juz nie ojciec, ale pretor, choc z kolei w przypadku synów, zapewne 
pelnoletnich, nadal pozostajacych pod wladza ojca, którzy dopuszczali sie wykroczen, wlasnie 
pater familias mial wylaczne prawo do pokrycia szkody w imieniu winowajcy badz wydania 
winnego. Jednoczesnie nadal zachowywaly swoje znaczenie niektóre formy powiazan, glównie o 
charakterze religijnym i organizacyjno-prawnym, które w praktyce bezposrednio 
podporzadkowywaly rodzine rodowi, i mimo, iz na przelomie VI/V w.p.n.e. zaczal on wyraznie 
tracic na znaczeniu, bynajmniej nie doprowadzilo to od razu do jego usuniecia na margines zycia 
lokalnej spolecznosci i szybkiego uniezaleznienia sie od rodziny, jak na to wskazuje chociazby 
ówczesne ustawodawstwo49. I tak przykladowo w razie braku testamentu i agnata mogacego 
przejac w spadku majatek bedacy wlasnoscia familia, przechodzil on, zgodnie z tym, co powiada 
na ten temat prawo XII tablic, w posiadanie gentiles. Zblizona sytuacja miala prawdopodobnie 
miejsce równiez w przypadku uznania jako spadkobiercy osoby chorej umyslowo (furiosus), 
której prawa, niejako automatycznie, przechodzily na rzecz jednego z proximi agnati wzglednie 
gentiles. Warto tu moze jeszcze wspomniec i o zasadzie, która poslugiwano sie w przypadku 
powstania sporu zwiazanego z podzialem majatku po smierci glowy rodziny, kiedy prawie ze 
obligatoryjnie odwolywano sie do arbitrazu gentiles. Istnienie wspomnianych tendencji posrednio 
poswiadcza równiez zmniejszenie w prawie rzymskim zakresu pokrewienstwa objetego zakazem 
zawierania malzenstwa50. Nie ulega przy tym watpliwosci istnienie bezposredniego zwiazku 
pomiedzy relatywnym wzrostem politycznej, ale i ekonomicznej samodzielnosci kobiety a ogólna 
zmiana statusu i pozycji rodziny w spoleczenstwie51.
O ile jeszcze dodatkowo uwzglednic wyniki prac wykopaliskowych prowadzonych w ostatnich 
dwudziestu latach na licznych stanowiskach w Italii, w tym zwlaszcza pochodzacych z epoki 
brazu i zelaza, a takze blizej przyjrzec sie ustaleniom socjologów zajmujacych sie tworzeniem 

48 Liv. I 43nn., III 31, VI 11,1; Plin., NH VII 54,187; Plut., Rom. 11,4; Cic., de rep. II 9,16, de off. I 76; 
Suet., Iul. 9,3, Claud. 22,1; Dumézil, La religion romaine, s.567, 600nn.; Freidenberg, o.c., s.146nn.; 
Lacey, o.c., s.129

49 Ménager, o.c., s.372nn.; Peruzzi, o.c., s.147nn.; G.Franciosi, Clan gentilizio e stutture monogamiche, 
Napoli 1976, t.II, s.40nn.; J.Heurgon, Rome et la Méditerranée occidentale jusqu'aux guerres 
puniques, Paris 1980, s.195

50 Lex duodec. tab. V 2nn., VIIa, XII 4nn.; Gaius IV 17; Plut., Quaest. Rom. 6; Westrup, Introduction, 
t.IV, s.140nn.; Crook, o.c., s.113nn.; Gintowt, o.c., s.22nn.; Watson, Rome of the XII tables, s.52nn.; 
P.Moreau, La terminologie latine et indo-européenne de la parenté et d'alliance à Rome, REL 56, 
1976, s.41nn.; Zlinszky, Staat, s.174nn.

51 S.B.Pomeroy, The relationship of the married woman to her blood relatives in Rome, Ancient Society 
6, 1976, s.215nn.; Hallett, o.c., s.62nn., 263nn.; L.Peppe, Posizione giuridica e ruolo sociale della 
donna romana in età repubblicana, Milano 1984; Hanard, o.c., s.267
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modeli systemów informacyjnych na wczesnych etapach rozwoju spoleczenstw, mysle tu w 
pierwszym rzedzie o kontynuatorach prac K.Polanyi i M.McLuhana52, i spróbowac je odniesc do 
epoki wczesnego Rzymu, to mozna - jak sadze - zauwazyc, iz stopniowo malejaca w dluzszej 
skali czasowej rola zwiazków opartych na pokrewienstwie krwi w lonie niewielkich liczebnie 
spolecznosci, a do takich niewatpliwie nalezalo spoleczenstwo wczesnorzymskie, i odchodzenie 
od tzw. "samodzielnosci gospodarczej", nie tylko, ze przyspieszalo zmiany dokonujace sie w 
ramach poszczególnych podmiotów organizacyjnych, gdyz w miare rozwoju terytorialnego 
panstwa, zwiazki typu rodu, klanu, wreszcie wielkiej rodziny ulegaly najczesciej rozluznieniu i w 
koncu rozpadowi kosztem wzrostu znaczenia zwiazków typu terytorialnego, chociaz trudno 
byloby to wiazac wylacznie ze swiadoma polityka rosnacej w sile wladzy centralnej53, lecz co 
wiecej, prowadzilo to do stopniowego zastepowania w ramach spoleczenstwa wiezi 
nieformalnych odwolujacych sie do pokrewienstwa krwi, ukladów przyjazni, zwiazków typu 
goscinnosci etc. nowymi, glównie formalnymi, opartymi przede wszystkim na zasadzie 
wspólnosci interesów tudziez wzajemnej uzytecznosci i zaleznosci stricte ekonomicznych, a 
bedacych w glównej mierze efektem rozwoju handlu i gospodarki pienieznej. Do pewnego wiec 
stopnia podobna konkluzja stanowi rozwiniecie starej tezy D.Fustel de Coulange'a, a z 
konsekwencji przyjecia której nie zdawal sobie sprawy chyba nie tylko sam jej autor, ale i do 
niedawna wielu wspólczesnych badaczy. Jego zdaniem, slabniecie wiezi wewnetrznych w ramach 
rodu, a zwlaszcza rodziny, dokonywalo sie bowiem przede wszystkim na plaszczyznie 
ekonomicznej, co jeszcze potegowala szybko rosnaca we wspólnocie ilosc ludzi pozostajacych 
poza dotychczasowymi strukturami, opartymi glównie na pokrewienstwie krwi, a wiec faktycznie 
zamknietymi dla ludzi z zewnatrz54. Totez w zasadzie zgadzajac sie z powyzszym 
rozumowaniem - przynajmniej na tym poziomie ogólnosci - silniej jednakze akcentowalbym 
znaczenie uwarunkowan spoleczno-demograficznych i psychologicznych.
Nalezy ponadto wspomniec, iz nadal brak w nauce pelnej jasnosci, co do charakteru wzajemnych 
zaleznosci i to zarówno w sferze teoretycznej jak i praktycznej, istniejacych pomiedzy tzw. 
wielka czyli agnatyczna rodzina (familia communium iure), mala rodzina patrylinearna (familia 
proprio iure), domus, które okresla Cycero jako "principium urbis et quasi seminarium 
reipublicae", oraz rodem (gens), w sklad którego wchodzilo wiele rodzin, a wiec pomiedzy 
podstawowymi formami organizacyjnymi spoleczenstwa rzymskiego, przy czym, co godne 
podkreslenia, zadna z nich nie odpowiada scisle wspólczesnemu pojeciu rodziny, aczkolwiek 
najbardziej zblizony wydaje sie termin domus, który w okresie wczesnego cesarstwa wypiera 
szersze i wychodzace powoli z uzycia okreslenie familia55.

52 Zob. np. M.Sahlins, Age de pierre, âge d'abondance, Paris 1976; Exchange systems in prehistory, ed. 
E.Earle, New York-San Francisco-London 1977, s.141nn.

53 Zlinszky, Staat, s.174nn.
54 N.Fustel de Coulanges, La cité antique, Paris 1927, s.62nn., 92nn.; H.Fugier, Recherches sur 

l'expression du sacré dans la langue latine, Strasbourg 1963, s.199; F. de Martino, Storia della 
costituzione romana, Milano 1972, t.I, s.40; Heurgon, o.c., s.53nn., 244; M.Finley, The ancient city. 
From Fustel de Coulanges to Max Weber and beyond /w:/ Economy and society in ancient Greece, 
London 1983, s.8nn.

55 Westrup, Introduction, t.II, s.78nn.; P. de Francisci, Primordia civitatis, Roma 1959, s.157nn.; 
G.Franciosi, o.c., t.I, s.76nn., 96nn.; J.Gaudemet, Aspects sociologiques de la famille romaine /w:/ 
Etudes de droit romain, t.III, Napoli 1979, s.277nn.; P.Guichard, Famille large et étroite, Cahiers 
d'histoire 24, 1979, s.48nn.; Heurgon, o.c., s.195; Saller, o.c., s.336nn.; F.Serrao, Diritto privato, 
economia e società nelle storia di Roma, t.I, Napoli 1984, s.45nn., 182nn.; Etnos v doklassovom i 
rannieklassovom obszcziestvie, Moskva 1982; V.R.Kabo, Piervobytnaja doziemliedielczeskaja 
obszczina, Moskva 1986; B.Rawson, The family in ancient Rome, London-Sydney 1986; I.L.Majak, 
Radstviennyje grupy v drievniem Rimie /w:/ Problemy anticznoj kultury, Moskva 1986, s.53nn.; 
Hanard, o.c., s.165nn., 179nn., 220nn.; Corbier, Construire, s.6nn.
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Wprawdzie w tekstach antycznych, zwlaszcza powstalych juz w okresie cesarstwa, dosc czesto 
traktowano je jako pewnego rodzaju synonimy, i przykladowo lacinskie gens i greckie genos
sluzylo zarówno dla okreslenia rodziny, ale i grupy rodzin, co nie jest jednak tozsame z ich pelna 
synonimicznoscia, gdyz mimo wyraznych podobienstw natury wewnatrzorganizacyjnej, religijnej, 
prawnej i ekonomicznej, niesposób zapomniec i o istotnych róznicach istniejacych pomiedzy 
nimi; za przyklad moze tu posluzyc prawo XII tablic, w którym wystepuja juz conajmniej trzy 
rózne odmiany rodziny. Nie ulega przy tym watpliwosci, iz równiez sami starozytni mieli tu 
niekiedy powazne trudnosci, zas ich wypowiedzi na ten temat trudno uznac za jednoznaczne i w 
pelni miarodajne. I mimo, iz pomijam tu w zasadzie skomplikowana kwestie samego rozumienia 
pojecia familia i blisko zwiazanego z nim równiez niejasnego terminu pecunia, a w konsekwencji 
i faktycznego zakresu wladzy pater familias, na temat którycch dyskusja trwa juz od okolo 200 
lat, to warto moze zaznaczyc, iz w zródlach w slad za rzymskim prawnikiem Ulpianem, rozróznia 
sie wyraznie jedynie uzycie familia dla okreslenia wylacznie osób (persona) od jego 
zastosowania na oznaczenie res, czyli wlasciwie majatku rodziny56. Niemniej trudnosci stwarza 
takze prawie ze klasyczna definicja gens, która zgodnie z tym, co podaje Cyceron, równie dobrze 
moglaby pasowac - podobnie jak szereg wypowiedzi Liwiusza czy Tacyta - do obu rodzajów 
familia, aczkolwiek w tym przypadku spotykamy sie sporadycznie z wypowiedziami jak np. u 
Festusa czy Waleriusza Maksymusa, które wyraznie nie pasuja do schematu i zdaja sie 
jednoznacznie odrózniac od siebie familia od gens, ale juz z kolei sam ich sposób rozumienia 
pojecia familia cechuje zdecydowany brak precyzji. Cala sprawe dodatkowo komplikuje fakt, iz 
w miare uplywu czasu, o czym byla juz czesciowo mowa, sposób rozumienia wspomnianych 
okreslen ulegal dosc istotnym i zlozonym zmianom, które mówiac najprosciej sprowadzaja sie do 
tego, iz stopniowo coraz bardziej zacieraja sie róznice pomiedzy wielka a mala rodzina z jednej 
strony a familia i domus z drugiej, co rzecz jasna pociaga za soba okreslone konsekwencje jesli 
chodzi o sposób traktowania przekazów pisanych, i zmusza do szczególnej ostroznosci przy ich 
interpretacji tym bardziej, iz samych pojec familia i domus uzywano takze równolegle w innych 
znaczeniach, a mianowicie jako niewolników rodziny i analogicznie grupy ludzi wolnych57.
Pozadanym, a nawet niezbednym byloby wiec blizsze, a byc moze i ponowne - przynajmniej we 
framentach - zajecie sie tak waznymi zagadnieniami dla historii spolecznej starozytnego Lacjum 
jak geneza rodu i rodziny, nie tylko zreszta w okresie ksztaltowania sie panstwowosci rzymskiej, 
ale równiez i wczesniej. I tak trudno uznac za fakt bez znaczenia dla podobnej problematyki 
zastepowanie w Italii na przelomie III i II tys.p.n.e. tzw. dlugich domów przez domy male, które 
przypuszczalnie zamieszkiwaly niewielkie kilkuosobowe rodziny. Dysponujemy ponadto dla 
Lacjum bogatymi materialami archeologicznymi z okresu apeninskiego, a takze 
willanowianskiego, juz nie mówiac o pózniejszych, które zawieraja sporo interesujacych 
informacji na temat podstawowych form organizacyjnych spoleczenstwa wczesnorzymskiego58. 

56 Dig. L 16,195,1nn.; T.Mommsen, Römisches Staatsrecht, t.III, Leipzig 1887, s.22nn.; Voigt, o.c., 
s.10nn.; T.Frank, Some economic aspects of Rome's early law, Proceed. of the Amer. Phil. Soc. 70, 
1931, s.198nn.; Westrup, Introduction, t.II, s.15nn., 57nn., 152nn.; R.Monier, Manuel élémentaire de 
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Benveniste, o.c., t.I, s.355nn.; MacCormack, Hausgemeinschaft, s.1nn.; J.-C.Richard, Les origines de 
la plèbe romaine, Rome 1978, s.24nn.; I.L.Majak, Rim piervych cariej, Moskva 1983, s.120nn.; 
Smirin, o.c., s.71nn.; Saller, o.c., s.337nn.; Dixon, o.c., s.13nn.; Corbier, Construire, s.5nn.; Hanard, 
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Jak mozna przypuszczac, dalsze badania powinny tu wyjasnic równiez wiele kwestii jak 
dotad malo czytelnych dla wspólczesnych badaczy czy po prostu nie do konca wyjasnionych, a 
zwlaszcza dotyczacych szeroko rozumianej problematyki rodziny. Ale juz teraz wiele 
sformulowan, do niedawna uchodzacych za bezsporne, jak m.in. teza o wyksztalceniu sie rodziny 
patriarchalnej bezposrednio z rodu, nalezy uznac za conajmniej dyskusyjne59.
W tej sytuacji brak wiekszego zainteresowania epoka wczesnego Rzymu, tzn. okresem od IX/VIII 
do III w.p.n.e., jest tym bardziej zastanawiajacy, iz wbrew utartej opinii, baza zródlowa, w tym i 
poswiecona sprawom rodziny, wydaje sie stosunkowo bogata, i oprócz tekstów typowo 
prawniczych, jak przede wszystkim prawo XII tablc i tzw. leges regiae, których autentycznosc 
podwaza sie w literaturze coraz rzadziej60, obejmuje niemala ilosc przekazów pisanych, glównie 
o charakterze historiograficznym i leksykograficznym, jak równiez liczne dane jezykoznawcze i 
przede wszystkim archeologiczne, które wprawdzie przy interpretacji stwarzaja jeszcze niemale 
trudnosci, m.in. z uwagi na slabo zaawansowany stan ich opracowania i usystematyzowania, tym 
niemniej przynajmniej dla pierwszej polowy I tys.p.n.e. stanowia one juz obecnie bardzo cenne, 
aczkolwiek nadal slabo wykorzystywane zródlo. Obawy czy wrecz niechec historyków przed 
korzystaniem w pracach z ustalen archeologów i odwrotnie61, chociaz zrozumiale, nie moga 
jednakze na dluzsza mete przeszkadzac w badaniach i powstrzymywac przed blizsza wspólpraca. 
Powinno to wrecz przeciwnie, raczej zachecac do bardziej systematycznych studiów w tym 
zakresie. Majac to na uwadze, trudno zatem zgodzic sie z postawa tych autorów, glównie niestety 
historyków, którzy omawianie problematyki spoleczno-ekonomicznej starozytnego Rzymu 
rozpoczynaja zazwyczaj od czasów Katona Starszego wzglednie w najlepszym razie od prawa 
XII tablic, wczesniejszy okres charakteryzujac jedynie przy pomocy kilku zdawkowych zdan, 
odrzucajac najczesciej en bloc jako oczywisty anachronizm wszelkie przekazy Liwiusza, 
Dionizjusza z Halikarnassu lub Plutarcha odnoszace sie do okresu sprzed V, a nawet i IV 
w.p.n.e., z czym aktualnie trudno sie juz zgodzic62.
Trzeba tu wyraznie i jednoznacznie podkreslic, ze pomijanie zagadnien niejasnych, 
niewygodnych czy wrecz kontrowersyjnych, nie tylko, ze nie poglebia naszej wiedzy, ale 
zarazem, co moze istotniejsze, w powazny sposób znieksztalca i wypacza obraz przeszlosci, w 
tym równiez epok i spraw wydawaloby sie juz dosc dobrze znanych. Z racji zatem swoich 
zainteresowan i watpliwosci, co do slusznosci szeregu gloszonych na ten temat opinii, 
zdecydowalem sie ze swojej strony zasygnalizowac sprawy w moim przekonaniu najistotniejsze i 
godne uwagi przyszlych badaczy. Nie ulega wszakze watpliwosci, ze bezwzglednie juz teraz 
istnieja odpowiednie warunki, aby zainicjowac szerzej zakrojone badania nad problematyka 
rodziny we wczesnym Rzymie.
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