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Rozdział I. Monarchie despotyczne

Część I. Rys historyczny

1. Egipt. Wystąpiła w nim tendencja do centralizacji i integracji państewek. 
Wywołały ją przede wszystkim warunki naturalne, a zwłaszcza konieczność 
stworzenia jednolitego systemu irygacyjnego wzdłuż Nilu. Najpierw doszło 
do zjednoczenia Górnego Egiptu, następnie Dolnego Egiptu. Ostateczne ich 
scalenie było dziełem faraona Menesa (ok. 3100 r. p.n.e.), założyciela I dyna-
stii. Licząca się odtąd historia starożytnego Egiptu objęła prawie 3000 lat, się-
gając aż do 332 r. p.n.e. W tym czasie Egiptem rządziło 30 dynastii. W pierw-
szym tysiącleciu p.n.e., w tzw. epoce późnej, doszło do ostatecznego upadku 
państwa, które od 525 r. p.n.e. stało się prowincją perską, pozostając nią aż 
do podbojów Aleksandra Wielkiego (332 r. p.n.e.).

2. Sumerowie. W połowie czwartego tysiąclecia p.n.e. w południowej Me-
zopotamii osiedlili się Sumerowie, tworząc miasta-państwa ensi (Ur, Uruk, 
Lagasz). Na jej gruzach Sargon z Akadu stworzył pierwsze wielkie państwo 
semickie, istniejące ok. 2300–2100 r. p.n.e., które przekształciło się w pań-
stwo sumeryjsko-akadyjskie, trwające do ok. 1800 r. p.n.e.

Jego zmierzch zapoczątkowało powstanie państwa starobabilońskiego 
na  południu Mezopotamii (Hammurabi 1792–1750  p.n.e.) oraz staroasy-
ryjskiego (Szamszi Adad 1748–1716  p.n.e.) na  północy. Pierwsze upadło 
po  półtora wieku, drugie stworzyło wielkie imperium, obejmujące w  róż-
nych okresach cały Bliski Wschód, a  nawet Egipt. Upadek Asyrii nastąpił 
u schyłku VII w. p.n.e. Jej miejsce na okres wieku zajęło państwo nowoba-
bilońskie, któremu kres położył w 539 r. Cyrus, twórca uniwersalnego im-
perium perskiego.

3. Palestyna. Obszar Palestyny stał się łupem plemion semickich, które 
założyły tutaj wiele państw. Największe znaczenie spośród nich uzyskało 
państwo izraelskie, gdzie scentralizowana monarchia powstała ok. 1030 r. 
(Saul).
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Część II. Ustrój społeczny despotii

1. Kapłani. Była to najważniejsza rola w despotiach, grupa zamknięta, dzie-
dziczna, na czele stał arcykapłan. W Egipcie występowała grupa wyższa (oj-
cowie lub słudzy boży) i niższa (czyści). Posiadali władzę, rozległą wiedzę, 
liczne przywileje i ziemie z nadań monarszych.

2. Ludność świecka. Składali się na nią urzędnicy, żołnierze, kupcy, rze-
mieślnicy, chłopi, niewolnicy. Przykładowo w Mezopotamii istniał podział 
na 3 grupy:
•	awilum – pełnoprawni obywatele (potomkowie zdobywców, członkowie 

rodów),
•	muszkenum – warstwa pośrednia (wyzwoleńcy i autochtoni),
•	wardum – niewolnicy.

3. Urzędnicy. To druga po kapłanach najważniejsza warstwa w państwie. 
Sprawne funkcjonowanie państwa i  gospodarki spowodowało, zwłaszcza 
w Egipcie, wykształcenie się tysięcy posad urzędniczych. Pierwotnie funkcję 
tą można było objąć dzięki zdobytemu wykształceniu, później także poprzez 
dobre urodzenie.

4. Żołnierze. Za  zasługi dostawali ziemie i  przywileje (zwłaszcza podat-
kowe). W  Mezopotamii wojownicy uzyskiwali w  dzierżenie tzw. ilkum. 
Obejmowało ono: grunt, dom, ogród, a nawet inwentarz żywy. Ilkum było 
dziedziczne i  niezbywalne. Jego posiadacz zobowiązany był wykonywać 
służbę wojskową osobiście. Naruszenie tego zakazu karano śmiercią, zaś 
ilkum przekazywano najętemu zastępcy.

5. Kupcy i rzemieślnicy. Kupcy i rzemieślnicy stanowili niewielki ułamek 
społeczeństwa. Położenie prawne tej grupy, w świetle zachowanych źródeł, 
nie jest jasne. W Egipcie praw politycznych nie posiadali, z kolei w Mezopo-
tamii zaliczani byli do klasy pełnoprawnych.

6. Chłopi. Najliczniejszą grupą społeczną byli chłopi, stanowiący ponad 90% 
ogółu ludności. W Egipcie, gdzie dominowała własność państwowa, chłopi 
żyli z reguły na ziemi faraona we wspólnotach gminnych, rzadziej dzierża-
wiąc ziemię należącą do urzędników i świątyń. Odwrotnie było w Mezopota-
mii, gdzie panujący, możni i urzędnicy oddawali zazwyczaj chłopom ziemię 
w dzierżawę bezpośrednią. Z tego tytułu musieli płacić świadczenia w natu-
rze, wynoszące przeważnie połowę lub trzecią część zbiorów.
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7. Niewolnicy. Źródłem niewoli było:
•	 jeństwo wojenne,
•	urodzenie oraz
•	 sprzedaż niewypłacalnego dłużnika lub jego rodziny.

W rezultacie dominowali niewolnicy państwowi, a prywatnych było nie-
wielu.
Pod względem prawnym niewolnik był rzeczą. Dopuszczano jednak posiada-
nie przez niego rodziny i drobnego majątku ruchomego, który po jego śmierci 
przypadał panu.

Wolność zazwyczaj uzyskiwało się poprzez samowykupienie, na  które 
można było pożyczyć pieniądze. W sumie w historii Wschodu znaczenie go-
spodarcze niewolników nie było wielkie. Największą ich liczbę zatrudniał 
monarcha do wykonywania różnorodnych posług w pałacu (niewolnictwo 
pałacowe).

Część III. Ustrój polityczny despotii

1. Monarcha

Egipt Sumerowie Państwo sumeryjsko-akadyjskie Państwo żydowskie

faraon pates lugal później król lugal później król

Pochodzenie władzy monarszej miało charakter teokratyczny. W  pań-
stwie egipskim faraon był najpierw bogiem, później synem boga, wreszcie 
tylko pośrednikiem między bogami a ludem, strażnikiem „Maat – boskiego 
ładu”. W Mezopotamii władca był w trzecim tysiącleciu jeszcze inkarnacją 
samego boga, jego uosobieniem. W drugim tysiącleciu uważano go już je-
dynie za wybrańca bóstw, zastępcę boga na ziemi. Stopniowy upadek idei 
boskości panującego był więc wyraźny. Złożyły się na  to  różne czynniki: 
brak trwałego zjednoczenia państw (Mezopotamia), upadek państwowości, 
złe rządy, klęski wojenne, liczne zamachy stanu, detronizacje itp.
Za istotę boską nie był jedynie uważany król żydowski, jakkolwiek był poma-
zańcem wybieranym za pośrednictwem proroków.

Władza monarchy miała charakter despotyczny. Panujący łączył bo-
wiem w  swym ręku całą władzę: ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą 
i  wojskową. Realizację tych uprawnień traktowano, zgodnie z  teokratycz-
nym charakterem państwa, jako wykonywanie woli boga. Była ona święta. 
Sprzeciwienie się jej uznawano za  najcięższe przestępstwo, zagrożone 

Część III. Ustrój polityczny despotii  
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najsurowszymi karami oraz potępieniem w  życiu pozagrobowym. Wyjąt-
kiem było państwo izraelskie, gdzie ważną rolę odgrywało zgromadzenie, 
król nie posiadał też tutaj władzy ustawodawczej, a  administracyjna była 
ograniczona.

2. Administracja centralna i lokalna

 a. Zastępca monarchy. Był drugą najważniejszą osobą w  państwie – 
w Egipcie był to wezyr, w Mezopotamii nuband. Do ich obowiązków należał:
•	 zarząd dworu,
•	kierowanie sprawami państwa (robotami publicznymi, skarbowością itp.),
•	 sprawowanie najwyższego sądownictwa w  imieniu władcy (Egipt) oraz 

naczelne dowództwo wojskowe (Mezopotamia).
Ich faktyczna władza dorównywała nieraz monarszej. W  Egipcie 

znaczną pozycję osiągnęli też kanclerz i naczelny skarbnik.

 b. Administracja Egiptu. Egipt terytorialnie podzielony był na  nomy. 
Na  ich czele stali naczelnicy zwani nomarchami. W  swym ręku dzierżyli 
władzę administracyjną, sądową i skarbową oraz sprawowali zarząd gospo-
darczy; wynagradzani byli dobrami w naturze.

 c. Administracja Mezopotamii. W Mezopotamii do stworzenia scentrali-
zowanej administracji doszło dopiero w okresie państwa starobabilońskiego 
(reformy Hammurabiego).

Kraj dzielił się na prowincje z gubernatorami (issaku), wywodzącymi się 
z dawnych władców lokalnych. Te dzieliły się na okręgi z naczelnikami (pa
hatu). Najniższą jednostką administracyjną była gmina na  czele z  wójtem 
(rabianu).
Wszyscy urzędnicy mianowani byli przez króla. Sprawowali funkcje admini-
stracyjne, policyjne i sądownicze.

 d. Administracja w państwie żydowskim. Państwo żydowskie podzielone 
było na 12 okręgów. Po śmierci Salomona (ok. 930 r. p.n.e.) rozpadło się ono 
na królestwo judzkie (2 plemiona – Jerozolima) i izraelskie (10 plemion – Sa-
maria). Każdy okręg przez jeden miesiąc w roku miał obowiązek dostarczać 
do pałacu produkty konieczne dla utrzymania dworu i służby. Władza w po-
szczególnych okręgach należała do sędziego.

3. Sądownictwo. Formalnie najwyższym sędzią był monarcha, źródło 
wszelkiej sprawiedliwości. Faktycznie rozstrzygał tylko sprawy najważniej-
sze (np. zdradę) lub niektóre odwołania. Brak rozdziału między władzą są-
dową a administracyjną powodował przy tym, że sądownictwo sprawowali 
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urzędnicy państwowi. W Egipcie był to wezyr na szczeblu centralnym oraz 
nomarchowie na poziomie terytorialnym. W Mezopotamii, w okresie istnie-
nia cywilizacji Sumerów, sądownictwo spoczywało najpierw w rękach kapła-
nów, a miejscem sądu były świątynie. W ręce świeckich urzędników wymiar 
sprawiedliwości przeszedł dopiero od reform Hammurabiego.
Sądy były kolegialne, a ich skład tworzyli lokalni urzędnicy wyrokujący w oto-
czeniu asesorów (starszyzna). Najważniejsze sprawy podlegały jednak jurys-
dykcji królewskich sędziów zawodowych.

Część IV. Ustrój polityczny wielkich imperiów

1. Państwo asyryjskie. Najstarszym wielkim imperium Wschodu było 
państwo asyryjskie. Po upadku Asyrii (VII w p.n.e.) nastąpił szybki rozwój 
imperium perskiego. Zapoczątkował je  w  559  r.  p.n.e. Cyrus  II Wielki, zaś 
zakończyła jego istnienie śmierć Dariusza III w 331 r. p.n.e.

Władcy asyryjscy uznawali się za potomków boga Assura, wykonawców 
jego woli. Racją istnienia państwa były ciągłe wojny, podejmowane na roz-
kaz boga. W  okresie nowego państwa, podbiwszy większość starożytnego 
Wschodu, królowie zaczęli się określać panami czterech stron świata. Już 
sama ta tytulatura wyraźnie wskazywała na przyjęty przez Asyrię ekspansjo-
nizm. Król dzierżył w swym ręku wszelką władzę. Jego zastępcą był turtan.

System administracji Asyrii powstał pod koniec X  w.  p.n.e. Pań-
stwo podzielono na  wielkie prowincje zarządzane przez namiestników. 
W VIII w. p.n.e. doszło do podziału prowincji na mniejsze jednostki tery-
torialne, zarządzane przez mianowanych przez króla urzędników. Obok ob-
szarów państwa pozostawiono terytoria obejmujące kraje podbite, admini-
strowane przez dotychczasowych władców, sprawujących władzę w imieniu 
Asyrii. Ten dwoisty system wynikał z dysponowania przez Asyrię zbyt ma-
łymi rezerwami ludzkimi i zemścił się na niej w końcu VII w. p.n.e., kiedy 
to  bunt terroryzowanych przez wieki ludów doprowadził do  nagłej kata-
strofy państwa i jego ostatecznego upadku (608 r. p.n.e.).

2. Imperium Perskie. Stworzone zostało przez Cyrusa  II Wielkiego 
na  gruzach imperium asyryjskiego. Zorganizował je  jednak na  przełomie 
VI/V w. p.n.e. król Dariusz I. Podstawą jego polityki była łagodniejsza eks-
ploatacja ludów podbitych, w porównaniu z systemem asyryjskim, o którym 
żywo pamiętano. Zapewniło to  panowaniu perskiemu większą stabilizację 
oraz poparcie lokalnych możnych i kapłanów, z którymi dzielili się władzą, 
zachowując sobie pierwszeństwo.

Część IV. Ustrój polityczny wielkich imperiów  
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Stolica państwa znajdowała się w Suzie, gdzie urzędował król, otoczony 
gwardią „nieśmiertelnych” oraz mieściła się kancelaria monarsza i siedziby 
urzędów centralnych. Państwo podzielono na  20 jednostek administracyj-
nych, zwanych satrapiami. Stanowiska satrapów, dzierżących w zastępstwie 
króla wszelką władzę na podległym sobie terytorium, obsadzano zaufanymi 
urzędnikami. Podlegali oni kontroli królewskiej zarówno ze strony królew-
skich inspektorów, jak i przydzielonych im specjalnych sekretarzy, odpowie-
dzialnych wyłącznie przed władcą. Satrapowie prowadzili własną politykę, 
zaciągali najemników, a nawet organizowali bunty, które w poważnym stop-
niu przyczyniły się do upadku imperium.
Od  330  r.  p.n.e. za  następców królów perskich zaczął się uważać Aleksan-
der Wielki, ogłoszony wcześniej przez swe wojsko Królem Azji.



Rozdział II. Państwa-miasta – polis

Część I. Polis grecka

1. Rys historyczny

 a. Kreta. Najstarsza kultura egejska rozwinęła się na  Krecie. Stworzyły 
ją ludy przybyłe z Azji Mniejszej na przełomie czwartego i trzeciego tysiąc-
lecia p.n.e. Jej głównym ośrodkiem był pałac w Knossos. Szczytowy okres 
rozwoju kultury minojskiej przypadł na  lata 1600–1450  p.n.e. Ostateczny 
upadek cywilizacji kreteńskiej nastąpił ok. 1200 r. p.n.e.

 b. Grecja. Drugim ważnym ośrodkiem kultury egejskiej stała się Grecja. 
Około 1700 r. p.n.e. została zasiedlona przez przybyłe z Bałkanów ludy Acha-
jów i  Jonów. Głównym ośrodkiem wczesnych cywilizacji greckich stały się 
leżące na Peloponezie Mykeny.

Na  przełomie XIII/XII  w.  p.n.e. we  wschodniej części basenu Morza 
Śródziemnego rozpoczęła się wielka wędrówka ludów niszczących dotych-
czasowe cywilizacje. W  jej wyniku zamieszkujące północną Grecję plemię 
Dorów zawładnęło całą Grecją, powodując upadek cywilizacji mykeńskiej 
(ok. 1200  r. p.n.e.). Podbita Grecja nie stwarzała możliwości zorganizowa-
nia scentralizowanego państwa. Złożyły się na to rozmaite czynniki: geogra-
ficzne (teren górzysty), nieistnienie zagrożenia zewnętrznego, brak dosta-
tecznej ilości terenów uprawnych, tradycje rodowe. Wszystko to przyczyniło 
się do wytworzenia w Grecji struktury opartej na funkcjonowaniu drobnych 
organizmów państwowych. W  rezultacie zaczęły powstawać miasta-pań-
stwa – polis, mające charakter odrębnych tworów ustrojowych.

2. Organizacja polis. Polis obejmowała zarówno miasto, jak i otaczający 
je okręg. Od zasady tej były wyjątki, np. Sparta miała charakter wyłącznie 
wiejski, zaś Smyrna miejski. W  sumie polis stanowiła społeczne skupisko 
arystokracji, rzemieślników, kupców, chłopów oraz miejsce produkcji i wy-
miany towarów, tworzące samodzielną jednostkę polityczną i gospodarczą, 
dążącą do samozaspokojenia się.



10 Rozdział II. Państwa-miasta – polis

 a. Polis spartańska. Powstała w XI p.n.e. w dolinie rzeki Euratos (Lakonia); 
podstawy ustroju stworzył król Likurg w VIII w. p.n.e. W VI p.n.e. skupiono 
wokół Sparty zależne od niej polis (rezultat podbojów) i nazwano je symma-
chią spartańską (federacją).

 b. Polis ateńska. Ateny powstały w połowie VIII w. p.n.e., obejmując pół-
wysep, zwany Attyką, liczący 2,5 tys. km2. Ludność Aten w szczytowym okre-
sie rozkwitu liczyła nawet do 300 tys. mieszkańców (V w. p.n.e.).

 c. Kolonizacja grecka. Trwała od połowy VIII w. do końca VI w. p.n.e., 
polegała na zakładaniu przez polis „osad z dala od domu”, czyli kolonii; pro-
wadzona była ze względu na klęski żywiołowe, konflikty oraz kryzysy ekono-
miczne i objęła prawie cały obszar nadbrzeżny Morza Śródziemnego i Czar-
nego.

3. Ustrój społeczny

 a. Obywatele

SPARTA. Jedyną pełnoprawną grupą społeczną w Sparcie byli spartiaci. 
Posiadali pełnię praw obywatelskich, byli równi co do praw i obowiązków 
wobec państwa. Była to warstwa dość liczna, sięgająca kilku tysięcy. Spar-
tiata otrzymywał od państwa ziemię i niewolników, ale nie mógł jej odsprze-
dać ani przekazać w testamencie. Mógł ją za to rozdzielić pomiędzy synów 
na łożu śmierci. Warunkiem bycia spartiatą było urodzenie się w rodzinie 
spartiackiej, bycie mężczyzną, otrzymanie zgodnego z prawem wychowania 
(agoge).

ATENY. Pierwotny ustrój społeczny Aten opierał się na strukturze rodo-
wej. Rody (ok. 30) tworzyły fratrie (bractwa), których było 12. Te łączyły się 
w fyle (plemiona), w liczbie czterech. Niezależnie od ustroju rodowego wy-
stępował podział na klasy, których wprowadzenie przypisywano królowi Te
zeuszowi (VIII w. p.n.e.). Nie pokrywał się on z podziałem rodowym. Zgod-
nie z nim wolna ludność ateńska dzieliła się na 3 klasy: szlachtę (eupatridai), 
chłopów (geomoroi) i rzemieślników (demiurgoi).
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Szlachta  
(eupatridai)

Chłopi  
(geomoroi)

Rzemieślnicy  
(demiurgoi)

•	byli grupą nieliczną  
(ok. 50 rodzin)

•	posiadali majątek ziemski
•	byli organizacją rodową
•	posiadali wykształcenie
•	urodzenie wywodzili od bo-

gów i herosów
•	należał do nich monopol 

władzy i prowadzenie wojen

•	uciskani przez szlachtę 
i całkowicie od niej 
uzależnieni

•	masowo zadłużeni, 
z czasem popadali przez 
to w niewolę

•	najliczniejsza z grup

•	zaliczano do tej grupy 
rzemieślników, kupców, 
rybaków, żeglarzy i pra-
cowników najemnych

Wykorzystując dominację ekonomiczną szlachta narzuciła chłopom cięż-
kie warunki gospodarowania, doprowadzając ich do  całkowitego uzależ-
nienia. Ucisk ten spowodował masowe zadłużanie się chłopów. Kiedy wyso-
kość długu i procentu przekraczała wartość ziemi, wierzyciel mógł zatrzymać 
chłopa na ziemi, która przechodziła na jego własność, w charakterze pracow-
nika najemnego, albo sprzedać za granicę.

W razie pozostania chłop musiał pracować na swej dawnej ziemi, oddając 
nowemu właścicielowi z tytułu zadłużenia 5/6 plonów. Bezwzględne stoso-
wanie przez eupatrydów prawa o długach doprowadziło szybko do przejęcia 
prawie całej ziemi na własność arystokracji. Konflikt między szlachtą a chło-
pami wyraźnie zaczął się więc zaostrzać.

Pierwszego przewrotu społecznego próbował dokonać w  latach 30. 
VII  w.  p.n.e. Kylon. Nie znalazł jednak poparcia wśród ludu. Wydarzenie 
to wpłynęło na spisanie obowiązującego prawa, co miało usunąć dowolno-
ści w dotychczasowym jego stosowaniu. Dokonał tego w 621 r. p.n.e. Dra
kon. Nowa „kodyfikacja” nie wprowadziła jednak zmian w dotychczasowym 
ustroju społeczno-gospodarczym.

Wzrastające napięcia wewnętrzne groziły nawet wybuchem przewrotu 
społecznego. Zapobiegły mu reformy Solona, przeprowadzone w  latach 
594–593 p.n.e. Objęły one wiele dziedzin życia. Najważniejsza była reforma 
ekonomiczna. Polegała na strząśnięciu długów (sejsachteja). W jej ramach 
anulowano wszystkie długi zaciągnięte pod zastaw gruntów, zwrócono zie-
mię utraconą wskutek jej niewykupienia, wykupiono na  koszt państwa 
osoby, które popadły w  niewolę i  zostały sprzedane za  granicę, oraz znie-
siono niewolę za  długi. Reformę ekonomiczną uzupełniała reforma spo-
łeczna. Obywateli podzielono na 4 klasy, przyjmując za kryterium wielkość 
posiadanego majątku i uzyskiwanego dochodu, obliczanego w zbożu, oliwie 
i  winie. Najbogatszymi byli ci, którzy osiągnęli dochód powyżej 500 miar 
(I klasa), a następnie 300 (II klasa), 200 (III klasa) i poniżej 200 (IV klasa).

Część I. Polis grecka


