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PROFESOR MICHAŁ SCZANIECKI (1910–1977)

Mija blisko 40 lat od odejścia z naszego grona Michała Sczanieckiego, Profesora Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownika Katedry Po-
wszechnej Historii Państwa i Prawa, wybitnego badacza dziejów ustrojów państwo-
wych, zamiłowanego pedagoga, w którego życiu powołanie Uczonego, Nauczyciela 
akademickiego i popularyzatora wiedzy historycznej splatało się nierozłącznie z oby-
watelskim zaangażowaniem w służbie Ojczyźnie i społeczeństwu.

Urodził się w jednej z najznamienitszych rodzin ziemiańskich Wielkopolski, od po-
koleń kultywującej tradycje niepodległościowe i  społecznikowskie. Jego pradziad 
uczestniczył w  powstaniu kościuszkowskim, stryjeczny dziad był pułkownikiem 
w powstaniu listopadowym, dziad walczył w powstaniu styczniowym, a oboje rodzi-
ce – w powstaniu wielkopolskim.

Po ukończeniu w 1927 r. elitarnego Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu 
Michał Sczaniecki pod kierunkiem Profesora Zygmunta Wojciechowskiego napisał 
rozprawę doktorską Nadania ziemi na rzecz rycerzy w Polsce do końca XIII wieku. 
Praca ogłoszona drukiem spotkała się z żywym zainteresowaniem w środowisku hi-
storyków, a jej ustalenia wniosły nowe wartości do ówczesnej wiedzy o strukturach 
społecznych i państwowych średniowiecznej Polski.

Po uzyskaniu doktoratu w 1937 r. Michał Sczaniecki wyjechał do Francji, gdzie pro-
wadził dalsze studia pod kierunkiem jednego z czołowych autorytetów w naukach 
historycznych i  prawnych, profesora uniwersytetu paryskiego, François Oliviera-
-Martina. Podjął tam badania źródłowe nad ustrojem lennym średniowiecznej Fran-
cji, w szczególności nad nieprzebadaną dotąd instytucją tzw. lenn rentowych. Jego 
monografia Essai sur les fiefs-rentes, która ukazała się drukiem, utrwaliła związki 
Autora z  nauką francuską  – ich wyrazem będzie m.in. przyznanie Mu doktoratu 
honoris causa Uniwersytetu w Grenoble – ale i zapewniła znaczącą pozycję w euro-
pejskiej historiografii prawniczej.

Wybuch wojny zastał Michała Sczanieckiego we Francji. Otworzył się nowy, daleki 
od zacisza bibliotek, rozdział  Jego życiorysu. Jako absolwent Szkoły Podchorążych 



26 Profesor Michał Sczaniecki (1910–1977)

Artylerii i oficer rezerwy przystąpił od pierwszych dni wojny do akcji werbowania 
ochotników i organizowania pierwszych zgrupowań armii polskiej w Bretanii. Brał 
udział w walkach frontowych na Linii Maginota, za co został odznaczony Krzyżem 
Walecznych i francuskim medalem wojskowym Croix de Guerre. Ranny na polu bi-
twy, dostał się do niewoli niemieckiej i aż do zakończenia wojny przebywał w oflagu 
niemieckim w Edelbach. Tu, za drutami obozu, podjął się, wspólnie z Jerzym S. Lan-
grodem, zadania wielkiej doniosłości  – zorganizowania konspiracyjnego Studium 
Prawa dla polskich oficerów. Kursy takie, prowadzone i w innych oflagach, nie tylko 
pomagały jeńcom przeżyć lata przymusowej wegetacji, lecz także dawały im realne 
przygotowanie do zawodu, np. studium w Edelbach było afiliowane przy francuskiej 
uczelni Université de captivité, której absolwenci mogli po wojnie nostryfikować dy-
plomy na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1946 r. powrócił do Poznania i podjął przerwaną wojną pracę naukową, stając się 
jednym z współtwórców odradzającej się po zniszczeniach wojennych nauki historii 
prawa w  Polsce. Zacieśniał też dawne związki z  nauką francuską, czego wyrazem 
była wspomniana wyżej, nagrodzona przez Académie des Inscriptions et Belles-
-Lettres, monografia o  lennach rentowych. Na jej podstawie uzyskał na Uniwersy-
tecie Poznańskim habilitację. Tu także w 1954 r. został profesorem nadzwyczajnym, 
a w 1959 r. – profesorem zwyczajnym. Po zgonie prof. Mariana Z. Jedlickiego objął 
w 1955 r. funkcję kierownika Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa, którą 
pełnił do czasu przejścia w 1965 r. na Uniwersytet Warszawski.

Okres „poznański” w  biografii Michała Sczanieckiego zaznaczył się skierowaniem 
zainteresowań badawczych na nowe obszary, tj. dzieje Ziem Zachodnich i stosunków 
polsko-niemieckich na przestrzeni wieków. Rozumiejąc dziejową szansę Polski w po-
wojennym układzie politycznym podjął się krzewienia wiedzy o polskich korzeniach 
historycznych tego regionu. Stał się jednym z pionierów ugruntowania polskości na 
Ziemiach Zachodnich. Jego nadzwyczajna aktywność społeczna zaowocowała licz-
nymi inicjatywami w  dziedzinie organizacji badań regionalnych i  popularyzacji 
wiedzy o dziejach polsko-niemieckiego pogranicza, a także uczestnictwem w wielu 
instytucjach, organizacjach i towarzystwach naukowych, takich jak: Poznańskie To-
warzystwo Przyjaciół Nauk, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, Instytut Śląski 
w Opolu, Śląski Instytut Naukowy, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Ośrodek Badań 
Naukowych w Olsztynie, jak również w placówkach terenowych Polskiej Akademii 
Nauk. Szczególne znaczenie dla rozwoju jego naukowej aktywności w  tym okresie 
miało trwałe zaangażowanie w prace Instytutu Zachodniego w Poznaniu, którego był 
konsultantem, autorem, redaktorem wydawnictw, a w latach 1962–1965 dyrektorem. 
Praca w  Instytucie skierowała jego zainteresowania ku dziejom Ziem Zachodnich 
i Północnych. Zajmowała go m.in. historia społeczna widziana od strony skompliko-
wanych układów politycznych i kulturowych polsko-niemieckiego pogranicza. Inny 
ważny obszar naukowych obserwacji stanowiły dzieje ustroju Pomorza Zachodniego; 
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Upływa 25 lat od ukazania się po raz pierwszy podręcznika Powszechna historia pań-
stwa i prawa Michała Sczanieckiego, profesora Uniwersytetów Poznańskiego i War-
szawskiego, europejskiej sławy uczonego, znakomitego pedagoga i organizatora życia 
naukowego. Synteza ta, stanowiąca opus vitae Autora, owoc głębokiej wiedzy, erudy-
cji, długich lat doświadczeń nauczania akademickiego i przemyśleń nad optymalną 
formą dydaktyczną podręcznika, potrafiła przekazać bogactwo materiału, obejmu-
jącego dzieje ustrojów państwowych całego kręgu naszej kultury prawnej, w sposób 
jasny, przystępny, ułatwiający czytającemu – dzięki przejrzystej konstrukcji i nowa-
torskiemu wykorzystaniu metody porównawczej  – przyswojenie wiedzy o  przed-
miocie, a także wydobywanie zeń najistotniejszych treści. Upływające ćwierćwiecze 
potwierdziło nieprzemijającą wartość naukową i walory dydaktyczne dzieła Michała 
Sczanieckiego. Jest ono adresowane zarówno do studentów prawa, jak i do szerszego 
kręgu odbiorców, zwłaszcza prawników i polityków zainteresowanych dziejami urzą-
dzeń ustrojowych cywilizacji europejskiej, a więc korzeniami, z których wyrastają 
instytucje współczesnego życia państwowego. 

Podręcznik, który w  swej ostatecznej, jednotomowej wersji ukazał się nakładem 
PWN w 1973 r., był po przedwczesnej śmierci Autora w 1977 r. jeszcze pięciokrotnie 
wznawiany w niezmienionej postaci. Z podjętą obecnie inicjatywą nowego wydania 
podręcznika wiązała się jednakże potrzeba dokonania pewnych zmian uwzględnia-
jących upływ czasu, reorientację ideologiczną w  Europie i  świecie ostatniej doby, 
wreszcie doświadczenia nabyte w praktyce nauczania powszechnej historii państwa 
i prawa. Podejmując się opracowania – za zgodą Córek nieodżałowanej pamięci Mi-
chała Sczanieckiego – nowej, zmienionej edycji podręcznika, kierowałam się intencją 
ograniczenia do minimum ingerencji w jego tekst. Starałam się sprowadzić zmiany 
tylko do niewielkich skrótów, czasem uzupełnień, bliższych wyjaśnień itp., koncen-
trując się raczej na korekturach natury terminologicznej.

Utrzymany został dotychczasowy układ i zakres materiału (z wyjątkiem rozdziału 
końcowego). Pod względem chronologicznym podręcznik obejmuje, poza częścią I, 
niejako wprowadzającą, zawierającą rys ustrojów państwowych w  starożytności, 
dwie części zasadnicze: część II – „Państwo w epoce feudalizmu” – przedstawia dzieje 
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ustroju wybranych państw europejskich w średniowieczu i czasach wczesnonowożyt-
nych; część III – „Państwo w epoce kapitalizmu” – poświęcona jest genezie i rozwojo-
wi nowożytnego konstytucjonalizmu, poczynając od przeobrażeń ustrojowych rewo-
lucji angielskiej, wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki i rewolucji 
francuskiej, a kończąc na przemianach prawa konstytucyjnego w krajach Zachodu 
po  II wojnie światowej. Pod względem terytorialnym wykład obejmuje w zasadzie 
dzieje ustroju kilku państw europejskich: Francji, Anglii, Rosji, Niemiec (wraz z Pru-
sami i Austrią) oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pod względem rzeczowym za-
wiera dzieje instytucji ustroju państwowego na szerokim tle urządzeń gospodarczo-
-społecznych, jak również pewne wątki z dziejów prawa sądowego, głównie z historii 
źródeł powstawania i poznawania prawa.

Zamieszczona na końcu „Nota bibliograficzna” została pomyślana jako uzupełnienie 
obszernej „Informacji bibliograficznej” zawartej w I wydaniu podręcznika. Ograni-
czyłam się więc w zasadzie do wskazania ważniejszych pozycji z literatury przedmio-
tu, które ukazały się po 1972 r.

Podręcznik składa się z trzech części podzielonych na 32 rozdziały, które dzielą się 
z kolei na podrozdziały. Ponadto całość wykładu została podzielona na 539 krótszych, 
numerowanych i opatrzonych tytułami punktów. Wewnętrzne odesłania do poszcze-
gólnych partii materiału zostały zaznaczone w  tekście za pomocą wytłuszczonych 
liczb w nawiasach oznaczających odpowiednie punkty.

Warszawa, październik 1993 r.
Katarzyna Sójka-Zielińska



WSTĘP DO WYDANIA DWUNASTEGO

Niniejsza, dwunasta już, edycja podręcznika ukazuje się ponad 50 lat od pierwsze-
go wydania. Wprowadzenia poważnych zmian w jego pierwotnej wersji podjęła się 
w 1993 r. prof. Katarzyna Sójka-Zielińska, uwzględniając „upływ czasu, reorientację 
ideologiczną w Europie (...) wreszcie doświadczenia nabyte w praktyce nauczania po-
wszechnej historii państwa i prawa”. Zarazem, jak podkreślała, starała się zachować 
układ i zakres materiału (z nielicznymi korektami) i do minimum ograniczyć in-
gerencję w tekst. W takiej wersji podręcznik prof. Michała Sczanieckiego ukazywał 
się w kolejnych kilku wydaniach. Uzupełniony został w wydaniu dziesiątym – które 
pojawiło się w roku obchodów 200-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Warszawskiego – o wspomnienie o życiu i twórczości Profesora przygotowane 
przez prof. Sójkę-Zielińską. Ponadto w wydaniu tym fragmenty podręcznika, które 
nie odnoszą się bezpośrednio do historii ustroju państwa, oznaczono pomniejszo-
ną czcionką. Dotyczy to przede wszystkim podrozdziałów zawierających ogólny rys 
historyczny, dzieje stosunków społeczno-gospodarczych, historię źródeł prawa oraz 
tzw. prawa sądowego. Wprowadzono także piktogramy, które mają służyć pomocą 
przy studiowaniu przedmiotu.

Podręcznik prof. Sczanieckiego, który jest jego opus vitae, mimo upływu ponad po-
łowy stulecia od powstania nadal zachowuje swoje wyjątkowe walory dydaktyczne 
i nie przestaje być podstawowym źródłem wiedzy o dziejach ustrojów państwowych 
i kultury prawnej naszego kręgu cywilizacyjnego. Wydało się jednak wskazane 
uzupełnienie niektórych jego fragmentów o opis zmian ustrojowych, jakie dokonały 
się w międzyczasie w niektórych krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Dotyczą 
one w szczególności poważnych reform ustrojowych przeprowadzonych na przeło-
mie XX i XXI w. w Wielkiej Brytanii. Przy okazji skorygowano kilka drobnych błę-
dów i uzupełniono notę bibliograficzną. 

Należy wyrazić nadzieję, że kolejna edycja dzieła prof. Michała Sczanieckiego po-
twierdzi jego wyjątkowe miejsce wśród podręczników akademickich poświęconych 
dziejom ustrojów państwowych.

Warszawa, maj 2022 r. Marek Wąsowicz



Z PRZEDMOWY AUTORA

Jakie miejsce zajmuje powszechna historia państwa i prawa wśród nauk historycz-
nych i jaki jest jej stosunek do innych dyscyplin historyczno-prawnych? Jak wiadomo, 
nauki historyczne zajmują się – mówiąc skrótowo – badaniem ogólnych prawidłowo-
ści rozwoju społecznego. Ażeby je poznać i wykryć, niezbędne jest poddanie szcze-
gółowym badaniom wszystkich elementów procesu historycznego – gospodarczych, 
społecznych, ideologicznych itp. Badaniami tymi zajmują się różne pod względem 
rzeczowym, wyspecjalizowane nauki historyczne. Na przykład historia gospodarcza 
i  społeczna bada prawidłowości rozwoju społeczno-gospodarczego, historia filozo-
fii dzieje myśli ludzkiej, historia literatury dzieje piśmiennictwa. Wśród rozlicznych 
dyscyplin historycznych miejsce określone zajmuje historia państwa i prawa, której 
przedmiotem są badania nad prawidłowością rozwoju państwowo-prawnego.

Nauki historyczne znają specjalizację badań nie tylko wedle kryterium rzeczowego, 
lecz również mogą i muszą zajmować się badaniem przeszłości w określonych węż-
szych ramach terytorialnych lub chronologicznych. Jedynie bowiem historia po-
wszechna, jako najogólniejsza z  nauk historycznych, skupiając pełny ich dorobek, 
zmierza do ujęcia ogólnych praw rozwoju społecznego na podstawie znajomości 
dziejów wszystkich ludów i kultur – od samego pojawienia się człowieka po dzień 
dzisiejszy. Ażeby dojść do tej znajomości, prowadzi się przede wszystkim bardziej 
wyspecjalizowane badania nad dziejami określonych kultur czy narodów, np. nad hi-
storią starożytnego Egiptu, nad historią Polski czy historią Anglii.

Na podobnych zasadach prowadzone są badania nad interesującą nas historią państwa 
i prawa. Istnieje więc i tu specjalizacja wedle kryterium rzeczowego, terytorialnego 
oraz chronologicznego. Prowadzi się odrębne badania nad historią państwa i prawa 
Polski, Francji, Niemiec itp. Bada się odrębnie dzieje prawa prywatnego czy prawa 
karnego, historii doktryn politycznych i prawnych czy historii prawa kanonicznego. 
I podobnie jak historia powszechna zmierza do ogólnej syntezy rozwoju społeczne-
go ludzkości przy uwzględnieniu wszystkich badań szczegółowych i „wycinkowych”, 
tak i powszechna historia państwa i prawa stanowi w swym teoretycznym założeniu 
najbardziej syntetyczną dyscyplinę z nauk historyczno-prawnych. Zadaniem jej jest 
bowiem poznanie prawidłowości rozwoju państwowo-prawnego w ramach ogólne-



Część I

PAŃSTWO W STAROŻYTNOŚCI

1. Plan wykładu

Wykład powszechnej historii państwa i prawa byłby zawieszony w próżni, gdyby go 
rozpocząć od pojawienia się państwa w epoce feudalizmu, a nie poprzedzić przedsta-
wieniem zarysu dziejów państwa i prawa w epoce sprzed utrwalenia się feudalizmu 
w  Europie. Europejskie państwa średniowieczne powstały częściowo na terenach 
dawnego Imperium Rzymskiego (Włochy, Hiszpania, Francja, południowa Anglia 
itd.) wśród ludności, która dziedziczyła tradycje państwa starożytnego. Inne zaś, 
w szczególności państwa słowiańskie i większość państw germańskich, wyłoniły się 
bezpośrednio z przedpaństwowej epoki wspólnoty pierwotnej.

Wpływ świata antycznego, zarówno dawnych państw starożytnych, jak i kultury spo-
łecznej dawnych Słowian oraz Germanów, zaznaczył się nie tylko w okresie rodzenia 
się państwowości w średniowieczu. Wpływy wysokiej kultury państwowej i prawnej 
państw starożytnych, a w szczególności Grecji i Rzymu, docierały w różnych formach 
do Europy po czasy najnowsze i przyczyniały się wydatnie do kształtowania nie tylko 
pojęć, lecz także samych instytucji prawnych.

W części pierwszej, poświęconej państwu starożytnemu (rozdziały I–III), przedsta-
wimy kolejno w najogólniejszym zarysie:

1) dzieje najstarszych państw starożytności, a więc tzw. despotii wschodnich;
2) dzieje starożytnych państw śródziemnomorskich, greckich poleis i  rzymskiej 

civitas;
3) dzieje Cesarstwa Rzymskiego;
4) pogląd na kształtowanie się instytucji politycznych wśród ludów germańskich 

i słowiańskich w okresie rozkładu wspólnoty pierwotnej (rozdział IV, który za-
mknie część pierwszą).
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Rozdział I

DESPOTIE WSCHODNIE

2. Rys historyczny

Do czasów nie tak bardzo jeszcze odległych zainteresowania nauki europejskiej światem starożyt-
nym ograniczały się do kręgu rzymsko-helleńskiego, tj. do starożytnej Grecji i Rzymu. Dopiero 
znane odkrycia archeologiczne z XIX w. (odczytanie hieroglifów egipskich i pisma klinowego oraz 
wykopaliska w dorzeczach Eufratu i Tygrysu) rozszerzyły zainteresowania nauki na nowo odkry-
wane odleglejsze i dawniejsze kultury Bliskiego Wschodu. Natomiast na początku XX w. zaczęto 
dokonywać nowych odkryć, szczególnie ważnych dla historii prawa, odczytywać nieznane dotąd 
zapiski (pismo Hetytów, pismo kreteńskie), które dają coraz pełniejszy obraz kultury prawnej i po-
litycznej starożytnych ludów Bliskiego Wschodu.

Dwa ośrodki geograficzne stanowiły kolebkę wielkich państw, które dzieliły się panowaniem na 
Bliskim Wschodzie: dolina Nilu oraz dorzecze Tygrysu i Eufratu, czyli Mezopotamia.

Dolina Nilu była kolebką państwa egipskiego, które co najmniej od IV tysiąclecia p.n.e. utrzymało 
swą egzystencję przez różne wstrząsy i najazdy aż po 30 r. p.n.e. – do podboju Egiptu dokonanego 
przez Rzymian.

Mezopotamia, przeciwnie, stanowiła ośrodek imperiów, które wielokrotnie zmieniały swych 
władców i nazwy. Na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. była przedmiotem rywalizacji ludów sume-
ryjskich i semickich Akadu (państwa Lagasz, Ur). Około 1850 r. p.n.e. wyrosło na gruzach państwa 
Ur państwo babilońskie, którego władcą był m.in. król Hammurabi (3). Po nim nastąpiły od 1650 r. 
rządy Hetytów, a od 1530 r. – Kasytów. W VIII w. p.n.e. wyrosło potężne państwo asyryjskie, a po 
jego rozpadzie przelotnie królestwo Medów i królestwo chaldejskie. W VI w. p.n.e. do wielkiego 
znaczenia doszło państwo perskie, które upadło pod uderzeniem Aleksandra Macedońskiego oko-
ło 330 r. p.n.e. Imperium Aleksandra, obejmujące Grecję, Egipt i Azję aż po Indus, rozpadło się po 
jego śmierci na kilka monarchii, określanych mianem monarchii hellenistycznych, takich jak: 
królestwo Macedonii, zachodnioazjatyckie królestwo Seleukidów, Egipt rządzony przez dynastię 
Ptolemeuszy, a które z czasem poddać się miały Imperium Rzymskiemu (13).
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44 Rozdział I. Despotie wschodnie 

Wszystkie te państwa o ustroju monarchicznym zaliczamy do starożytnych despotii wschodnich. 
Odmienny charakter wśród państw na Bliskim Wschodzie miały państwo fenickie oraz królestwo 
Izraela, które osiągnęło szczyt swej potęgi za królów Dawida i Salomona (lata 1010–935 p.n.e.).

3. Źródła prawa w despotiach wschodnich. 
Kodeks Hammurabiego

Despotie starożytnego Wschodu pozostawiły nam wielką liczbę źródeł w postaci setek tysięcy ta-
bliczek zapisanych pismem klinowym. Dotyczy to jedynie despotii azjatyckich, ponieważ Egipt, 
którego spuściznę kulturalną w wielu dziedzinach podziwia cały świat, nie pozostawił większego 
dziedzictwa w dziedzinie prawa. Niestety, zawartość prawnicza tak licznych tabliczek klinowych 
jest skromna. Mają one na ogół większe znaczenie jedynie dla poznania stosunków społecznych 
i gospodarczych na Bliskim Wschodzie w starożytności. Zapiski o treści prawniczej ilustrują prak-
tykę prawniczą, lecz nie zawierają ogólniejszych norm prawnych. Wśród nich wyróżniają się jed-
nak niektóre bardzo czcigodne datą powstania spisy norm prawnych, określanych jako kodeksy.

W 1901 r. sensację w świecie naukowym wywołało odkrycie w Suzie przez uczonych francuskich 
spisu praw państwa babilońskiego z XVII w. p.n.e., kodeksu Hammurabiego. Spis ten przez dłuż-
szy czas uchodził za najstarszą kodyfikację świata. Prace archeologiczne doprowadziły do odkry-
cia spisów prawa jeszcze dawniejszych, np. kodeksu Urukaginy, władcy Lagaszu, z ok. 2400 r. p.n.e. 
i wielu innych. Kodeks Hammurabiego jest z nich najobszerniejszy i dlatego zasługuje na szcze-
gólną uwagę.

Tekst kodeksu wyryty jest na bazaltowej steli o wysokości ok. 2 metrów, obecnie przechowywanej 
w paryskim Luwrze. Liczy on blisko 300 paragrafów, zawierających przepisy z dziedziny prawa 
procesowego, karnego i prywatnego. Nie ma charakteru systematycznego zbioru, bowiem przepi-
sy z różnych dziedzin prawa są pomieszane. Sformułowane są kazuistycznie, a nie w formie norm 
ogólnych.

Przepisy prawa karnego mają charakter klasowy, tzn. osoby należące do klas wyższych miały 
większą ochronę prawną, ponieważ wymiar kary był różny, zależnie od przynależności klasowej 
pokrzywdzonego albo sprawcy. Szeroko znane są zawarte w  kodeksie Hammurabiego przepisy 
normujące karę talionu i kary odzwierciedlające. Przy zastosowaniu zasady kary talionu powtarza 
się niejako skutek przestępczego czynu: kto wybił komuś oko, sam tracił oko. Kary odzwierciedla-
jące, zbliżone swym charakterem do kar talionu, miały odzwierciedlać rodzaj przestępczego dzia-
łania, np. synowi, który uderzył ojca, odcinano rękę. Podobny system kar spotyka się powszechnie 
wśród ludów prymitywnych.

W nauce współczesnej toczy się spór na temat wpływu prawa Bliskiego Wschodu na późniejsze 
prawodawstwa europejskie, innymi słowy, czy i w jakim stopniu legły one u podstaw światowej 
kultury prawniczej. Pierwotny entuzjazm wielu uczonych dla rzekomo niezwykle wysokiej kultu-
ry prawniczej omawianych ludów wschodnich uległ znacznemu ochłodzeniu. Okazuje się bowiem, 
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454. Charakterystyka despotii wschodnich

że tak bardzo liczne źródła prawnicze nie pozwoliły dotąd nauce historii prawa na odkrycie w nich 
jakiejkolwiek konstrukcji teoretycznej ani jakiegokolwiek systemu. Brak w nich zupełnie tej logiki 
abstrakcyjnej, która cechowała np. późniejszych prawników rzymskich. Spośród krajów Bliskiego 
Wschodu pewien wpływ na prawo europejskie wywarła jedynie hebrajska kultura prawnicza Izra-
ela. Chrześcijaństwo w średniowieczu znajdowało nieraz inspirację w księgach Starego Testamen-
tu (dziesięcina, sakralny charakter koronacji). Chodzi tu w szczególności o pierwszych pięć ksiąg 
Starego Testamentu, tworzących tzw. Pentateuch (Pięcioksiąg Mojżeszowy).

Należy jednak wspomnieć o roli, jaką później odegrały monarchie hellenistyczne, które przeniosły 
na grunt Imperium Rzymskiego niektóre pojęcia i urządzenia ustrojowe starożytnego Wschodu, 
w szczególności pojęcie boskiego charakteru władzy królewskiej.

4. Charakterystyka despotii wschodnich

 Despotie starożytne odznaczały się następującymi cechami:
1. Rozciągały się na wielkich przestrzeniach i miały głównie charakter konty-
nentalny, tzn. w ich gospodarce dominowała działalność związana z eksploata-
cją ziemi i handlem lądowym.

2. Ich gospodarka opierała się w większej lub mniejszej mierze na pracy niewolni-
ków.

3. Na czele państwa stał monarcha, mający nieograniczoną i przez nikogo nie-
kontrolowaną „despotyczną” władzę. Władza jego miała charakter teokra-
tyczny, tzn. powiązana była z wyobrażeniami religijnymi. Monarcha był uwa-
żany za bóstwo lub za reprezentanta bóstwa i to było podstawą jego autorytetu. 
Jednostka była całkowicie podporządkowana państwu.

4. Państwo zarządzane było centralistycznie przez urzędników podporządko-
wanych monarsze. W ówczesnych warunkach gospodarczych i komunikacyj-
nych dystans między władzą centralną a  organami lokalnymi utrudniał lub 
wykluczał trwałość centralizacji państwowej. Było to źródłem słabości despotii 
i przyczyną ich częstego rozpadania.
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Rozdział II

STAROŻYTNE PAŃSTWA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

I. Rys historyczny

5. Wprowadzenie

Od  II tysiąclecia p.n.e. zaczęły się tworzyć nad Morzem Śródziemnym państwa reprezentujące 
inną niż despotie wschodnie formę państwa starożytnego. Państwa te były związane z gospodarką 
morską, powstały najpierw u  wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego (Grecja, Mała Azja), 
później u wybrzeży zachodnich (Włochy, Sycylia, pd. Francja). Do najstarszych należały organi-
zacje polityczne, poznawane dziś coraz lepiej dzięki nowym odkryciom, które zaczęły wypełniać 
konkretnym materiałem historycznym to, co starożytność przekazała nam w formie relacji uzna-
wanych dawniej za fantazje mitologiczne. Zaczęły się już nam odsłaniać dzieje kultury kreteńskiej 
(około 2000  r. p.n.e.), wypartej następnie przez Achajów. Z  kolei panami wybrzeży Małej Azji 
i Grecji stali się około 1100 r. p.n.e. Dorowie, którzy dali początek nowej wielkiej cywilizacji grec-
kiej.

Cywilizacja ta wytworzyła z upływem wieków wiele (ok. 300) drobnych państewek, skupionych 
dookoła ośrodków miejskich (polis, l. mn. poleis). Państewka te przeżywały na ogół podobną 
ewolucję. Początkowo panował w  nich ustrój monarchiczny. Około VIII  w. p.n.e. następowało 
wprowadzenie ustroju arystokratycznego, który w dalszym rozwoju prowadził z czasem do roz-
kwitu ówczesnej demokracji. Najbardziej reprezentatywnym państewkiem tego typu były Ateny. 
Wśród tych państewek szczególnym ustrojem wyróżniała się Sparta. Państewka te były rozmiara-
mi nieduże. Sparta obejmowała 8400 km2, a Ateny rozciągały się zaledwie na przestrzeni 1600–
2650 km2.

Nieco później niż na terenie wybrzeży greckich rozwinęło się na Półwyspie Apenińskim pań-
stwo związane z ośrodkiem miejskim (civitas), o strukturze początkowo niewiele różniącej się 
od struktury państewek greckich – państwo rzymskie. Rozwój civitas rzymskiej był podobny do 
rozwoju poleis jedynie w pierwszych wiekach istnienia Rzymu. Rzym, podobnie jak państewka 
greckie, przeszedł ewolucję od monarchii do republiki arystokratycznej (12). Później państwo to 
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476. Stosunki gospodarcze i społeczne

rozrośnie się do olbrzymiego światowego imperium i wykształci nową formę organizacji państwo-
wej, której poświęcimy szczególną uwagę (rozdział III).

Znamienną rolę w procesie rozwojowym państw śródziemnomorskich odegrały podboje Aleksan-
dra Macedońskiego i powstałe na gruzach założonego przezeń imperium wielkoprzestrzenne mo-
narchie hellenistyczne (2). Położyły one kres dawnej niezależności greckich poleis. W państwach 
tych jednak – i w Egipcie, i w Azji – Grecy odgrywali rolę klasy rządzącej. Na ich terenie dokonała 
się też swoista synteza elementów kultury greckiej i orientalnej (hellenizm). Gdy później pań-
stwa te zostaną wchłonięte przez Rzym, jego władcy zdolni będą do przyswojenia sobie i wykorzy-
stania doświadczeń ustrojowych monarchii hellenistycznej dla zbudowania trwałego wielkoprze-
strzennego Imperium Rzymskiego.

II. Pogląd na rozwój Sparty

6. Stosunki gospodarcze i społeczne

Państwo spartańskie powstało ok. XI w. p.n.e. w wyniku podboju Peloponezu przez Dorów. Po-
dobnie jak inne państewka greckie Sparta była monarchią, z tym jednak, że rządzona była przez 
dwóch królów. Jednemu z  nich, Likurgowi (ok. połowy IX  w. p.n.e.), przypisuje się przeprowa-
dzenie doniosłych reform wewnętrznych. Bez względu na to, czy legenda o roli Likurga jako pra-
wodawcy jest prawdziwa czy nie, w tym mniej więcej czasie stworzone zostały podstawy ustroju 
arystokratycznego Sparty, który przetrwał do końca istnienia tego państwa, tj. do II w. p.n.e.

W Sparcie, w przeciwieństwie do Aten i innych państewek greckich, handel zewnętrzny nie od-
grywał zbyt wielkiej roli, a podstawą gospodarki było rolnictwo. Znalazło to odbicie w stosun-
kach społecznych. Społeczeństwo Sparty dzieliło się na trzy główne klasy: spartiatów, periojków 
i helotów.

1. Spartiaci byli klasą panującą. Od 7. roku życia byli wychowywani w rygorach życia wojsko-
wego. Głównym ich zadaniem była obrona kraju i wojna. Tworzyli więc rodzaj armii zawodo-
wej, co nadawało państwu spartańskiemu charakter militarny. Oni tylko mieli prawa polityczne. 
Pierwotnie istniała między spartiatami równość majątkowa. Z czasem, w miarę narastania różnic 
majątkowych, jedynie zamożniejsi spartiaci zachowali dla siebie prawa polityczne, co podkreślało 
dobitnie charakter arystokratyczny ustroju Sparty. Pozostałe warstwy, periojkowie i  heloci, nie 
miały żadnych praw politycznych.

2. Periojkowie stanowili ludność miast zajmującą się głównie rzemiosłem i handlem. Byli osobi-
ście wolni, nie mieli jednak praw politycznych. Wobec ich przewagi liczebnej i zagrożenia, jakie 
mogli stanowić dla spartiatów, eforowie (7) mieli prawo pozbawienia życia bez sądu dowolną licz-
bę periojków w wypadku najazdu wroga.
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3. Heloci byli ludnością autochtoniczną, podbitą przez spartiatów. Nie mieli praw ani politycz-
nych, ani cywilnych. Byli przywiązani do ziemi i stanowili własność państwa.

Spartiaci żyli w  ciągłej obawie przed buntem helotów, którzy stanowili większość ludności za-
mieszkałej w Sparcie, i dlatego utrzymywali ich w posłuszeństwie terrorem. Od czasu do czasu 
urządzano tzw. krypteje, tj. ekspedycje karne przeciw helotom, podczas których zabijano określo-
ną ich liczbę.

7. Ustrój państwa

Państwo spartańskie miało wiele organów, które zapewniały panowanie spartiatom, 
lecz tylko tym, którzy posiadali odpowiedni majątek. Władza królewska została zre-
dukowana do funkcji religijno-kapłańskich. Głównymi organami arystokracji spar-
tańskiej były Geruzja i Apella.

1. Geruzja (czyli rada starszych), obejmująca 28 spartiatów, którzy przekroczyli 
60. rok życia, decydowała o najważniejszych sprawach państwowych. W jej skład 
wchodziły osoby wybrane przez Apellę.

2. Apella (czyli zgromadzenie ludowe) była faktycznie organem jedynie o charakte-
rze doradczym. Organ ten był pierwotnie dość liczny, gdyż obejmował wszystkich 
spartiatów, którzy ukończyli 20 lat. Z  czasem liczba spartiatów uprawnionych do 
zasiadania w Apelli zredukowała się do kilkudziesięciu osób. Znaczenie Apelli po-
legało na tym, że do niej należał wybór najważniejszych organów, członków Geruzji 
i eforów.

3. Władzę wykonawczą sprawowało pięciu eforów, wybieranych na rok przez Apellę. 
Przejęli oni większość uprawnień królewskich i  w  ich rękach spoczywał centralny 
zarząd kraju.

W ten więc sposób Sparta stworzyła specyficzną formę państwa arystokratycznego 
o  cechach wybitnie militarnych. Nie bez słuszności porównywano Spartę do obo-
zu wojskowego, a warstwę rządzącą spartiatów do armii zawodowej, rządzącej przez 
wiele wieków krajem podbitym. Dlatego też w nauce odmawiano czasem Sparcie zna-
mion regularnie zorganizowanego państwa.
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III. Pogląd na rozwój Aten

8. Stosunki gospodarcze i społeczne

W przeciwieństwie do Sparty ewolucja historyczna Aten doprowadziła do wykształcenia się wy-
soko rozwiniętego ustroju demokratycznego. Ateny, podobnie jak Sparta, stanowiły pierwotnie 
monarchię, w której wykształcił się następnie ustrój arystokratyczny, podobnie też godność kró-
lewska została zachowana tylko w formie ograniczonej do funkcji sakralnych. Faktycznie arysto-
kracja rodowa (eupatrydzi) przejęła rządy przez swoje organy, tzn. przez dziewięciu archontów 
i organ kolegialny, Areopag, który stanowił radę złożoną z byłych archontów. Areopag decydował 
o najważniejszych sprawach i był równocześnie najwyższym trybunałem.

Od VII w. p.n.e. wystąpiły w Atenach tendencje do demokratyzacji ustroju, tzn. do rozszerzania 
kręgu osób uprawnionych do udziału w zarządzie kraju.

Proces ten wiązał się z dokonującymi się przemianami życia gospodarczego, które nauka okreś-
la mianem greckiej rewolucji gospodarczej i pieniężnej. Rozpoczęła się ona już w VII w. p.n.e. 
Głównymi jej przejawami były:

1) rozwój morskiej wymiany handlowej z Małą Azją,
2) podniesienie się produkcji przemysłowej,
3) od VI w. – pojawienie się pieniądza i gospodarki pieniężnej.

Zachodzące przemiany wpłynęły na pojawienie się nowej kategorii społecznej, mianowicie rodza-
ju burżuazji, plutokracji, złożonej z osób bogacących się na handlu i produkcji przemysłowej. Na 
tym tle zarysowały się ostre sprzeczności między rodową arystokracją ziemską a klasami miej-
skimi. Wywołały one długotrwałe walki, w wyniku których przeprowadzono wiele reform we-
wnętrznych. Decydujące znaczenie miały tu reformy Solona (594 r. p.n.e.) i reformy Klejstenesa 
(507 i 506 r. p.n.e.). Na nich oparł się demokratyczny ustrój Aten w V i IV w. p.n.e.

Ludność Aten dzieliła się na dwie kategorie: obywateli i nieobywateli.

Jedynie obywatele mieli prawa polityczne. O ile w Sparcie liczba uczestniczących w organach wła-
dzy spartiatów ulegała stałej redukcji, o tyle w Atenach proces ten następował w odwrotnym kie-
runku. Zaważyły na tym szczególnie reformy Solona, który dokonał podziału społeczeństwa 
na cztery klasy według kryterium majątkowego. Przynależność do danej klasy, zależna od wiel-
kości posiadanego majątku, decydowała o posiadaniu większych lub mniejszych praw politycz-
nych. Znaczenie tej reformy polegało na tym, że przez wyeliminowanie dotychczas stosowanego 
kryterium rodowego, które zapewniało rządy wyłącznie arystokracji rodowej, obecnie do nowo 
powstałych organów państwowych dopuszczono także przedsiębiorcze, zamożniejsze elementy 
niemogące się wykazać pochodzeniem rodowym.

Rażąca nierówność praw obywatelskich przyznanych różnym klasom została ograniczona bar-
dziej demokratycznymi reformami Klejstenesa. Reformy te oznaczały zniesienie dotychczasowe-
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