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Tekst literatury staropolskiej
w świetle dawnej kultury prawnej.
Glosa do komentarzy i wydań
utworów staropolskich
Język prawa i język prawniczy przez osoby bez kierunkowego wykształcenia,
o przeciętnym zasobie słownictwa i wiedzy ogólnej traktowane są jako hermetyczne. Kłopoty ze zrozumieniem wynikają przede wszystkim z trudności samej materii prawnej. Także wymagana przez jurystów precyzja wyrażania się postrzegana
jest jako nadmierna komplikacja spraw jasnych (dowodzi tego choćby powszechne odczucie, że własność i posiadanie są synonimami). W końcu pewne leksemy
kwaliﬁkuje się jako prawnicze wyłącznie w jednym znaczeniu; tak jest np. z pojęciem „dożywocia”, odczytywanym prawie zawsze jako rodzaj kary, z pominięciem
aspektu cywilnego, w którym termin ten funkcjonuje jako rodzaj umowy o przeniesienie nieruchomości z zapewnieniem zbywcy dożywotniego utrzymania.
Jednakże i materię prawną, i język prawniczy znajdziemy także poza tekstami ustaw, komentarzy i podręczników do nauki prawa. W literaturze pięknej
istnieją one w różny sposób, wystarczy wskazać Gargantuę i Pantagruela F. Rabelais, Kupca weneckiego W. Shakespeare’a, Proces F. Kafki, Jeden dzień z życia
Iwana Denisowicza A. Sołżenicyna, Z zimną krwią T. Capote’a czy Zabić drozda
H. Lee. Trzeba jednak powiedzieć, że mniejsze znaczenie ma precyzja wyrażania
czy objaśniania terminologii prawniczej, a większe – naświetlenie pewnych mechanizmów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, czy, jak w powieściach
kryminalnych, sposób działania sprawcy, jego osobowość, motywacja, w końcu
postać detektywa, jego rozumowanie czy droga odkrywania prawdy.
Zagadnienie to jest na tyle interesujące, że za granicą stało się przedmiotem
akademickich wykładów (np. University of Albany, USA), doczekało się bogatej
literatury przedmiotu, a nawet osobnego wydawnictwa periodycznego (Law and
Literature – University of California, USA).
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Niestety, w Polsce problematyka ta nie należy do najlepiej rozpoznanych.
W badaniach nad literaturą dawną wyjątkiem jest ekskurs Andrzeja Dąbrówki
w jego pracy o teatrze średniowiecznym, w którym wskazał, że ślady działania
i przemian procedur prawnych w tekstach literackich pojawiają się jako opisy rzeczywistych procedur lub ich części albo schematów prawniczych zastosowanych
jako zasady kompozycyjne. W głównej mierze autor zanalizował odmiany dysput
i rozpraw sądowych1. Pojawiły się także teksty ściśle językoznawcze: Aleksandra
Zajdy i Marii Lizisowej2.
Oczywiście istnieją prace prawników, którzy powołują się na dzieła literatury
(np. A.F. Modrzewskiego). Mniej jest analiz historyków, a zupełną rzadkością
są prace historyków literatury. Z satysfakcją należy zatem powitać wszelkie próby
przyjrzenia się dawnemu prawodawstwu, do którego sięgają i nawiązują utwory
literackie. Kilka lat temu ukazała się praca o Mickiewiczowskim Panu Tadeuszu3,
w której autorka – Maria Zarębina – wskazuje na słownictwo prawnicze, przygląda się funkcjonowaniu tekstu prawnego wewnątrz tekstu artystycznego, wskazuje
na tematy prawne związane z małżeństwem, w końcu zaś naświetla istotę sporu
o zamek i wymienia przedstawicieli palestry. Do pracy badaczka dołączyła indeks
omówionych terminów i wyrażeń prawniczych. Zapisy indeksu wskazują, że autorka znalazła ponad 500 haseł o znaczeniu prawnym lub prawniczym, co odpowiada ponad 2000 użyć tekstowych, ale nie sprecyzowała, jakiego rodzaju kryterium przyjęła uznając, że określone słowo jest terminem prawniczym, chociaż
zasygnalizowała, że takie wątpliwości pojawiły się. Niestety, tu tkwi niebezpieczeństwo, że zasięg tak pojmowanego pola terminów i wyrażeń prawniczych może
zacząć się rozszerzać. Spostrzeżenie to dotyczy wszelkich tekstów, które chcemy
analizować pod kątem ich związków z prawem. Nie sposób bowiem pominąć
faktu, że tekst artystyczny może wykorzystywać słownictwo prawnicze, jednakże autor bardzo rzadko jest prawnikiem, w związku z czym wykorzystuje słowa
w ich potocznym, a nie prawnym znaczeniu. Wątpliwymi przykładami z przywołanego indeksu do Pana Tadeusza są takie hasła, jak: bałamut, ciotka, kochanek,
mieć romans, mieszczanin, należeć, pierścionek, przechwałka itd. Okazuje się bowiem, że niemal każdą czynność o pewnym znaczeniu dla rodziny można by zakwaliﬁkować jako prawną. Twórcy jednak nie chodzi o to, by jego czytelnik roz1

A. Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu. Religia – cywilizacja – estetyka, Wrocław
2001, Ekskurs 1. Sceny sądowe w dramacie średniowiecznym, s. 549 i n.
2 A. Zajda, Nazwy urzędników staropolskich, Kraków 1970; idem, Nazwy staropolskich powinności feudalnych, Kraków 1979; idem, Staropolska terminologia prawnicza, Kraków 1990; idem,
Staropolska terminologia prawnicza odznacza się wybitną rodzimością, „Język Polski” LXXIX,
1999, s. 50; idem, Studia z historii polskiego słownictwa prawniczego i frazeologii, Kraków 2001;
M.T. Lizisowa, Tradycja Statutu Litewskiego w terminologii prawnej Pana Tadeusza, „Język Polski”
LXIV, 1984, s. 13; eadem, Prawem sądzić, czyli o języku Statutów litewskich w Panu Tadeuszu, Kraków 1998, i in. Ciągle aktualne są pochodzące z końca XIX i pocz. XX w. prace historyków prawa
O. Balzera i P. Dąbkowskiego.
3 M. Zarębina, Poeta wśród prawników. O Panu Tadeuszu inaczej, Kraków 1999.
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poznał mniej lub bardziej ukryty sens prawny, ponieważ w utworze nie o taki sens
chodzi. Jaskrawym przykładem będzie np. Testament mój Słowackiego, w którym
poeta wykorzystuje formułę testamentu, ale tak dalece ją przetwarza, że nie sposób zakwaliﬁkować utwór jako prawnie znaczący akt ostatniej woli.
Nieco inaczej należy oceniać teksty literackie epok dawniejszych, do literatury pięknej zaliczamy bowiem także dzieła dotyczące problematyki państwa prawa, a typ wykształcenia, wiedza o świecie i doświadczenie życiowe przeciętnego
szlachcica nakazują uważniej spojrzeć na zasób językowy i zakres posiadanej
wówczas wiedzy prawniczej.
Sprawę komplikują jednak dwie rzeczy: pierwszą jest fakt, że literatura piękna to często również literatura polityczna, jak dzieła Andrzeja Frycza Modrzewskiego czy Stanisława Orzechowskiego. Na przykład w rozprawie O poprawie
Rzeczypospolitej interesującą nas materię znajdziemy w księdze II, zatytułowanej O prawach, w której autor analizuje problemy ustrojowe w XXI rozdziałach.
W okresie renesansu i baroku powstało wiele dzieł o stosowanych i postulowanych
rozwiązaniach prawnych, a do wypowiedzenia swego stanowiska w tej materii
czuli się zobowiązani niemal wszyscy pisarze-moraliści. Takie dzieła nie będą
jednak przedmiotem naszych badań, zwłaszcza że historycy prawa już zajmowali
się nimi, wychodząc z założenia, że każdy tekst polityczny jest w pewien sposób
uwikłany w materię prawną. Odtwarzając ówczesny system prawa, wykorzystano
w tych badaniach nie tylko teksty ustaw i konstytucji, ale także utwory polityczne,
traktując je jako wypowiedzi postulatywne i komentatorskie.
Drugim problemem jest to, że dzisiejsza terminologia prawnicza nie funkcjonowała w szesnasto- i siedemnastowiecznej Polsce. Nastąpił także proces
odwrotny: słownictwo ówcześnie postrzegane jako prawnicze utraciło tę cechę,
w związku z czym wiele tekstów nie jest dziś właściwie interpretowanych: dowodzą tego takie terminy, jak: „ciąża” (niegdyś zastaw), „rok” (m.in. termin sądowy)
czy „prokurator” (dziś adwokat).
Dodać trzeba, że znajomość prawa wśród ówczesnej szlachty i mieszczan
była dość dobra. Nie chodzi tu jednak o klasyczne prawo rzymskie, ale o rozwiązania, które dotyczyły najistotniejszych życiowo spraw tych grup społecznych.
W sądzie szlachcic pojawiał się dość często, czy to jako pozwany, czy wtedy, gdy
sam pozywał. Gospodarowanie majątkiem ziemskim, zarządzanie nieruchomościami, zajmowanie się sprawami związanymi z poddanymi, konﬂikty sąsiedzkie, niekiedy prowadzenie interesów handlowych, sprawy spadkowe, darowizny,
a także ubieganie się o rozmaite nadania, dzierżawy czy zwolnienia wymuszały na osobach nie posiadających stosownego wykształcenia prawniczego (jak
np. Mikołaj Rej) umiejętność rozeznania się w swoich powinnościach. Doświadczenie zbierali również ci, którzy pełnili funkcje starostów, sędziów i podsędków:
starostą tykocińskim był Łukasz Górnicki, podstarostą i sędzią bieckim – Wacław
Potocki. Znajomość reguł była może powierzchowna, ale dość szeroka. Nie bez
znaczenia jest i to, że konfederacja warszawska utrwaliła sądy dominialne, a zaPrace Literackie 48, 2008
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tem panu przysługiwała władza sądownicza we wsi. Pomimo że urząd sprawował
wójt, to jednak pozostawał on pod nadzorem pana, który nolens volens musiał się
nieco na prawie znać.
Wokół spraw prawa i państwa koncentrowały się także dyskusje sejmowe
i sejmikowe, w których szlachta dość licznie uczestniczyła. Z kolei mieszczaństwo systematycznie przyswajało sobie reguły prawa niemieckiego. Pisarze chętnie dzielili się swoją wiedzą. Bardzo interesującym utworem jest Klonowicowy
Worek Judaszów, w którym autor, w pewnym okresie burmistrz Lublina, opisuje rozmaite przestępstwa i przestępców. W końcu byli także literaci-juryści,
by wspomnieć Piotra Roizjusza, Bartłomieja Groickiego, Jana Łaskiego, Jakuba
Przyłuskiego, Pawła Szczerbica czy Mikołaja Taszyckiego, a z pomniejszych Stanisława Zaborowskiego, Jakuba Zawiszę, Krzysztofa Niszczyckiego, Pawła Piaseckiego, Krzysztofa Podkańskiego, Sebastiana Piskorskiego, Jana Ocieskiego,
Augustyna Rotundusa, Tomasza Dreznera, Jana Herburta.
Nawet jeśli odrzucimy traktaty polityczno-prawne, dyskusje nad rozwiązaniami ustrojowymi oraz teksty prawnicze i prawne sensu stricto, pozostaje duża
grupa utworów, w których znajdziemy interesującą nas problematykę. Po pierwsze, całe utwory mogą odtwarzać procedury prawne lub naśladować instytucje
prawa; po drugie, prawo może stanowić istotną część konstrukcji dzieła. Z kolei
wykorzystywanie materii prawnej polega na tworzeniu lub naśladowaniu prawa
materialnego, a zatem przedstawianiu różnego rodzaju przepisów (np. kryminałów sowizdrzalskich, „obiecadeł”) lub instytucji prawa (testament), także jako
części ﬁnalnej utworu przedstawiającego tworzenie prawa (głównie tzw. sejmów),
oraz imitowaniu w różnym stopniu prawa formalnego (np. procesów sądowych).
Istnieje również pewna grupa utworów, głównie erotycznych, których pomysł
polega na zastąpieniu sugerowanych nazw wyrażeniami języka prawniczego lub
wyzyskaniu paraleli kochanie–skazanie4. Innymi słowy, interesujące nas słownictwo funkcjonuje w literaturze staropolskiej nie tylko w tekstach, które poruszają
zagadnienia związane z prawem. To jednak powoduje, że – paradoksalnie – należy pokonać dużo większe trudności, by właściwie zinterpretować dawny tekst.
Zrozumienie tekstu dawnego wymaga szczególnej kompetencji językowej,
stosowanie terminologii prawniczej trudność tę podwaja, zwłaszcza że ówczesny
system prawny był niezwykle skomplikowany, co przejawiało się nie tylko w wielości aktów prawnych, ale przede wszystkim w różnorodności procedur, właściwości organów rozstrzygających i właściwości rzeczowej sądów.
Dawny przewód sądowy wymagał od stron aktywności, jeżeli zatem szlachcic nikim się nie wyręczał, a kilka razy występował jako powód lub pozwany, to
nie może dziwić, że był wcale dobrze obeznany z procedurą. Powodów było wie4

Szerzej o tym A. Kochan, Kupiec przed polskim sądem. Uwagi i komentarze do Kupca Mikołaja Reja, „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 4; eadem, O konceptach prawniczych w literaturze XVI
i XVII wieku, [w:] Koncept w kulturze staropolskiej, red. L. Ślęk, A. Karpiński, W. Pawlak, Lublin
2005.
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le: sprawy z umów, spadkowe, z dzierżaw dziesięcin, z zapisu, z czynów karalnych, o kopce graniczne, groble, o zboże, pszczoły. Zżycie z terminologią prawniczą powodowało, że niektórzy pisarze, jak Rej, Klonowic czy Potocki, włączali
ją w tok narracji i wykorzystywali konstrukcje prawne. Oznacza to jednak, że podobnej wiedzy wymagali od odbiorcy dzieła, co wskazuje, że przeciętny czytelnik
potraﬁł zrozumieć, o jaką instytucję prawa chodzi. Np. w Krótkiej rozprawie Rej
zdradził się ze znajomością procedury, przywołując sprawę o wejście w posiadanie nieruchomości:
Woźny woła, sędzia zdawa, (sądzi)
Drugi wwiązanie zeznawa […] (dowodzi wejścia w posiadanie nieruchomości)
A niż będzie koniec tego,
Musisz skakać zajęczego.
Kłusz sie na wiece z powiatu, (sąd drugiej instancji)
Ćwicz sie, a dziwi sie światu.
Potym pociągniesz za dworem, (sąd dworski)
Tam więc już miej rozum z worem, […] (koszta)
Potym cię puszczą do grodu (egzekucja)
(w. 1093–1107)5.

Także w Wizerunku ujawnił obeznanie z materią prawniczą, dając zwięzły
opis początkowego stadium procesu:
Patrzże, gdy nędznik przydzie do spólnego sądu,
A gdzież końca doczeka już swojego błędu!
Na pirwszy rok da sie zdać, a nic nie pokupi, (wyrokować, płacić)
A onego, co piszczy, by barana łupi.
Drugi rok pro maiori, a niemocą trzeci, (sposoby odraczania procesu)
Czwarty ad munimenta; aż czas precz wyleci.
A chociaj więc przypadnie czasem rok zawity,
Ali pan mój do sta mil bierze sie na kwity6.

Prawidłowe odczytanie intencji autorskiej i pełne zrozumienie sensu, np. budzącego grozę procesu na Sądzie Ostatecznym w szacie roku ziemskiego, jak
w Kupcu Reja; najeżonego terminami prawnymi Worka Judaszów, to jest złego
nabycia majętności Klonowica, czy też parodii tekstu prawnego, jak to się dzieje
w wielu utworach literatury sowizdrzalskiej, wymaga znajomości ówczesnej terminologii. Dodatkową trudnością jest to, że niemało wyrażeń prawniczych dziś
nie jest poprawnie odczytywanych, ponieważ najczęściej mają one jeszcze inne
znaczenie i to inne znaczenie wypiera właściwe, tj. prawnicze rozumienie słów
czy wyrażeń. Doskonale ilustrują to używane do dziś czasowniki: dać, odpaść, odprawić, postawić, poznać, pożałować, słuchać, ostawać, odchodzić czy żałować.
W utworach staropolskich niekiedy używane są wyłącznie jako terminy prawni5

Ten i kolejne cytaty z tego dzieła za: M. Rej, Pisma wierszem, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1954.
6 M. Rej, Wizerunek własny żywota człowieka poczciwego, oprac. W. Kuraszkiewicz, Warszawa 1971.
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cze i, w zależności od kontekstu, powinny być odczytywane jako: dać – skierować sprawę do sądu wyższej instancji; odpaść – przegrać; odprawić – dokonać
działu majątku; postawić – doprowadzić do sądu; poznać – rozpatrzyć w sądzie;
pożałować – wnieść skargę; słuchać – przypadać komuś na mocy prawa lub podlegać sądowi, ostawać – stawić się przed sądem; odchodzić – obronić się, opuścić
sąd jako uniewinniony, żałować – oskarżać. Sprawę częściowo ilustrują przykłady w Słowniku staropolskim i Słowniku polszczyzny XVI wieku.
Podobnie rzecz ma się z rzeczownikami, które dziś posiadają zupełnie inne
znaczenie: słowo przypadek było także nazwą tego, co przypadało prócz części spadkowej. Dotyczy to również terminów: rozprawa – ugoda; rycerz – jedno
z określeń woźnego sądowego, szkoda – kara umowna, bliskość – pokrewieństwo, powinowactwo, ale też prawo pierwszeństwa w dziedziczeniu, wynikające
ze stopnia pokrewieństwa, lub ziemia przypadająca prawem bliskości.
Niekiedy jeden leksem funkcjonuje w dwu lub więcej różnych znaczeniach
prawniczych, zatem wyłącznie z kontekstu wypowiedzi można rozpoznać jego
właściwe użycie, np. odpowiadać oznacza – „zeznawać”, „wyjaśniać”, „odpowiadać na zarzut w pozwie”, ale też „być zobowiązanym do płacenia świadczenia”;
podobnie odzywać to – „unieważnić”, „zgłosić sprzeciw”, „odwołać się do wyższej instancji”, „odwołać zniesławienie, zniesławiające słowa”. Problem dotyczy
również rozumienia niektórych rzeczowników: przyjaciel („sędzia polubowny”,
a także „powinowaty, krewny”); pytanie („zwrócenie się do sądu o pouczenie
prawne”, „opłata za udzielenie takiego pouczenia”); powód („opiekun prawny”
albo „sprawa sądowa”), czy oprza („powództwo”, „oskarżenie”, „odparcie zarzutów”, „postępowanie sądowe”). Słowo iściec posiadało aż osiem znaczeń prawnych: wierzyciel, dłużnik, właściciel, pełnomocnik, powód, oskarżony, świadek,
wykonawca testamentu.
Niejednoznaczne są również terminy pierca – „strona” (powód lub pozwany), ale także „zastępca”, sąpierz – oznaczający zarówno oskarżonego, jak i powoda, wreszcie rok, który może być: 1) terminem rozprawy, 2) pozwem i 3) zabezpieczeniem poprzez list żelazny lub konwój. Jeśli w tekście staropolskim
znajdujemy wyrażenie ktoś jest powinien, to trzeba mieć na uwadze, że może
to oznaczać, iż osoba ta jest z kimś spowinowacona lub zobowiązana. Znaczenie
prawnicze mają również wyrażenia, które wyraźnie sugerują inny sposób ich rozumienia, np.:
Bierać sobie na pytanie – odroczyć wydanie orzeczenia z uwagi na zawiłość
sprawy;
Brać wstecz – wnosić apelację;
Dostać roku – stanąć na termin sądowy, stawić się na termin;
Doznać prawem – uzyskać na kogo wyrok skazujący;
Goły służebnik – woźny sądowy;
Goły rok – termin sądowy, na który nie zapada wyrok;
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Gołe dożywocie – prawo dożywotniego pobierania dochodów z dóbr królewskich;
Oczywisty rok – termin sądowy poprzedzony ustnym pozwem;
Pańska wina – kara na rzecz rady miejskiej;
Podnieść płacę – znieść, zlikwidować opłatę;
Pokupić winę – zapłacić karę;
Położenie sądu – zwołanie sądu;
Po niemiecku – wg prawa niemieckiego (też: w języku niemieckim);
Pospolita ręka – poręczenie kilku osób;
Roku patrzyć – przestrzegać terminu sądowego, mieć prawo do czegoś, dochodzić
sprawiedliwości;
Siedzieć pod kimś, siedzieć pod czyjąś ręką – podlegać czyjejś władzy sądowniczej;
Świecka ręka – świeckie sądownictwo;
Tknąć kogoś – pozwać do sądu.
Uważać trzeba również na podobieństwa brzmieniowe wobec licznych błędów starych druków. Problem ten ilustrują następujące przykłady: kryminacyja
to oszczerstwo, kryminalija – sprawa sądowa o zbrodnię obrazy majestatu; krzywda – skarga (ale też kłamstwo), krzywna – grzywna. Interesujący jest także szereg
praktyk – praktykarz – praktykant, które kolejno oznaczają: prawnika, wróżbitę
i praktyka (także intryganta).
Problem tu poruszony zauważali także twórcy dawni, i to nie tylko polscy.
Prawnicy, twierdził Rej w Krótkiej rozprawie, mówią niezrozumiałym językiem.
W Gargantui i Pantagruelu Franciszek Rabelais kpi z uczonych ksiąg prawniczych
(tytuły niektórych: Rozporkus juris, Pantoﬂa decretorum, Faramuszki jurystyczne, Koszyk notariuszów, Kocie sadło prokuratorów, Żłób na siano adwokatów),
z niezrozumiałego języka orzeczeń sądowych, a nawet z przypadkowego sposobu
podejmowania decyzji7. Niesprawiedliwi i przekupni juryści zaludniają Piekło
Dantego, przewijają się przez Gesta Romanorum, opisuje ich i Sebastian Brandt,
i Geoffrey Chaucer. W literaturze polskiej sprawą zajmują się m.in. Mikołaj Rej,
Wacław Potocki, Sebastian Fabian Klonowic, Stanisław Orzechowski, Marcin
Laterna, Marcin Bielski, Wawrzyniec Goślicki czy Łukasz Górnicki. Popularny
był wówczas także pogląd zaprezentowany ongiś przez Tacyta (Roczniki 3,27),
że najliczniejsze są prawa przy największym państwa nierządzie – perditissima
respublica plurimae legis. Często więc pojawiają się opinie, jak u Orzechowskiego czy Modrzewskiego, iż mnożenie przepisów idzie w parze z niewydolnością
państwa.
7

Zob. rozdz. X–XIII, wiele mówi zwłaszcza tytuł rozdz. X: Jako Pantagruel sprawiedliwie osądził niezwykle zawiłą a trudną kontrowersję, i tak mądrze, iż wyrok uznano wspanialszym
od sądu Salomona (F. Rabelais, Gargantua i Pantagruel, przeł. i przypisami opatrzył T. Boy-Żeleński, Kraków 2003); o sądzie nad Pletewką – ks. III, rozdz. XXXIX–XLIV.
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Komentarze sporządzane do dzieł literatury dawnej bywają zatem obarczone
błędami dwojakiej natury: albo wyrażenia się nie objaśnia, uznając je (mylnie)
za dostatecznie zrozumiałe, albo objaśnia się je fałszywie8. Naświetlone tu problemy wskazują, jak sądzimy, na konieczność pogłębienia badań nad kulturą prawną
epok dawnych w świetle tekstów literackich oraz uzupełniania bądź sporządzania
nowych komentarzy ﬁlologicznych.
8

Niektóre błędy wydań Rejowych omawiam w artykule: „Pamiętne”, „koce” i „dylacje”.
Opinie Reja o prawie i prawnikach, [w:] Mikołaj Rej – w pięćsetlecie urodzin, praca zbiorowa pod
red. J. Okonia, przy współpracy M. Bauera, M. Kurana i M. Mieszek, cz. I: Humanizm, reformacja,
retoryka i język, Łódź 2005.
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