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J. Sondel w swym S³owniku ³aciñsko-polskim dla prawników i historyków wyja�nia-
j¹c termin administracja (Administratio, -onis) przedstawia kilka jego znaczeñ: zarz¹d, spra-
wowanie urzêdu, urz¹d, kierownictwo, pos³uga itd., za� pod terminem administrator (Admi-
nistrator, -oris) rozumie m.in.: zarz¹dzaj¹cego, kierownika itd. Oba pochodz¹ od czasowni-
ka ministrare � s³u¿yæ.

Przyj¹wszy te za³o¿enia, ³atwo stwierdziæ, ¿e pojêcie administracji wprawdzie zrodzi³o
siê w Rzymie, to jednak zna³y je równie¿ despotie wschodnie, Egipt i inne pañstwa staro¿yt-
no�ci. Geneza administracji jest wiêc bardzo odleg³a. W tak d³ugim przedziale chronologicz-
nym od staro¿ytno�ci do wspó³czesno�ci rozumieñ tego pojêcia jest najmniej kilkana�cie.

Z regu³y przyjmuje siê, ¿e administracja odnosi siê do zarz¹du sprawami publicznymi.
Jest to pogl¹d ugruntowany zw³aszcza w Europie kontynentalnej. Rozumie siê go nega-
tywnie � jako te dzia³ania pañstwa, które nie nale¿¹ do w³adzy ustawodawczej lub w³adzy
s¹downiczej, b¹d� pozytywnie (funkcjonalnie) � jako organizatorsk¹ dzia³alno�æ pañstwa.
W niniejszym opracowaniu przyjêto oba te znaczenia.

Generalnie zakres przedmiotowy Historii administracji jest dyskusyjny. Wyra¿a siê bo-
wiem w istnieniu a¿ trzech koncepcji. Pierwsza, któr¹ reprezentujê, opisuje historiê admi-
nistracji na przestrzeni dziejów, druga omawia j¹ od czasów wczesnonowo¿ytnych, a trze-
cia od czasów wspó³czesnych, liczonych od po³owy XIX w. Wynika to z rozmaito�ci ro-
zumienia terminu administracja. Ja pojmujê go historycznie, od zarania pañstwowo�ci.
Inni znajduj¹ j¹ od monarchii absolutnych (prze³om XV/XVI w.), a ostatni od wykszta³ce-
nia siê pojêæ: nauka administracji, prawo administracyjne, polityka administracyjna. Dwie
pierwsze drogi reprezentuj¹ historycy prawa, ostatni¹ dogmatycy prawa administracyjne-
go. W rezultacie mówimy o trzech naukach: historia administracji w ogólno�ci, historia
administracji nowo¿ytnej i wspó³czesnej oraz historia administracji wspó³czesnej. Wszyscy
przedstawiaj¹ stosowne argumenty. Problem w tym, ¿e s¹ one dyskusyjne. Pytanie o po-
cz¹tek administracji to nie jest pytanie o pocz¹tek prawa administracyjnego i nie jest te¿
pytaniem o genezê administracji wspó³czesnej. Ka¿dy ma jednak prawo do swej wizji
przedmiotu. Nie wyobra¿am sobie wszak¿e, aby historia prawa zaczyna³a siê od wielkich
kodyfikacji, historia ustroju od pañstwa konstytucyjnego, a historia administracji od XVI,
a nawet XIX w. Nie wszyscy jednak podzielaj¹ ten pogl¹d.

Zasadniczo, poza nielicznymi wzmiankami, nie zajêto siê administracj¹ prywatn¹, rozwi-
niêt¹ zw³aszcza od XIX w. Zwrócono z kolei uwagê na pojêciowe uto¿samianie siê admi-
nistracji z g³ow¹ pañstwa (monarcha, prezydent, dyktator) i z rz¹dem.

Opracowanie opiera siê na konstrukcji chronologiczno-rzeczowo-porównawczej. Kry-
terium chronologiczne spowodowa³o podzia³ materii, w zgodzie z tradycyjn¹ periodyzacj¹
na 7 czê�ci: staro¿ytno�æ (do 476 r.), �redniowiecze (lata 476�1492), czasy wczesnonowo-
¿ytne (lata 1492�1776/1789) oraz czasy pó�nonowo¿ytne, przy czym historiê administra-
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cji europejskiej i amerykañskiej ujêto w odrêbnej partii, osobno przedstawiaj¹c administra-
cjê na ziemiach polskich, wreszcie dwie ostatnie czê�ci po�wiêcone zosta³y administracji
wspó³czesnej � �wiatowej (do 1945 r.) i polskiej (do 1989 r.). Przyjêcie takiego uk³adu
stanowi pewne uproszczenie, gdy¿ niektóre z tych epok, zw³aszcza ostatnie, wywo³uj¹ do
dzisiaj dyskusje wynikaj¹ce zarówno z ró¿nych ocen przebiegu historii w poszczególnych
pañstwach, jak i czasu ich trwania. W ka¿dym razie wyk³ad koñczy historia administracji
Polski Ludowej, bêd¹ca ju¿ rozdzia³em zamkniêtym dla badaczy prawa pozytywnego, ale
otwartym dla nauk prawnohistorycznych.

Kryterium rzeczowe opiera siê na przedstawieniu pewnego standardu instytucji zarz¹du
pañstwem. Wiedza ta wymaga niewielkiej chocia¿by znajomo�ci historii, st¹d te¿ poszcze-
gólne rozdzia³y poprzedzaj¹ krótkie rysy historyczne, niezbyt zreszt¹ szczegó³owe. Sam za-
kres przedmiotowy ogranicza siê zasadniczo do instytucji �ci�le administracyjnych. W spo-
sób celowy za³o¿ono wiêc omówienie w pierwszej kolejno�ci administracji centralnej, w tym
roli w niej g³owy pañstwa i rz¹du, a nastêpnie terytorialnej, pó�niej samorz¹dowej, wreszcie
s¹downictwa administracyjnego, by na koñcu zaj¹æ siê rozwojem my�li administracyjnej.

Kryterium porównawcze polega na przedstawieniu administracji publicznej w oparciu
o jednolite formy, w miarê ci¹g³e i charakterystyczne dla wiêkszo�ci pañstw europejskich,
bez odrêbnego omawiania historii administracji poszczególnych krajów. Pozwala to upo-
rz¹dkowaæ bogactwo instytucji, wyja�niaj¹c wiele zjawisk maj¹cych charakter ogólny, cha-
rakterystyczny dla ró¿nych pañstw, bez przyjmowania sztywnych ram odnosz¹cych siê do
jednego obszaru. Jest bowiem rzecz¹ oczywist¹, ¿e procesy dziejowe przewa¿nie ³¹czy³y
Europê a nie pog³êbia³y ró¿nice. Najtrudniejsza przy tym do przedstawienia na tle porów-
nawczym jest administracja �redniowieczna, gdzie przep³yw form, idei i instytucji by³ naj-
bardziej wielokierunkowy.

Ksi¹¿ka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów uniwersyteckich wydzia-
³ów prawa i administracji zarówno stacjonarnych, jak i zaocznych oraz studiów licencjac-
kich w szko³ach niepañstwowych na kierunku administracja.

Wyk³ad opiera siê na literaturze przedmiotu i dotychczas wydanych podrêcznikach do
historii ustroju i administracji. Ich ogólny wykaz zosta³ zamieszczony na pocz¹tku pracy.
W du¿ym zw³aszcza stopniu wykorzystano podrêczniki: H. Izdebskiego, Historia administra-
cji, Warszawa 1980, 1984, 1996, 2000 oraz D. i J. Malców, Historia administracji nowo¿ytnej,
Kraków 1996 i Historia administracji i my�li administracyjnej, Kraków 2000. Sporo za-
czerpn¹³em te¿ z w³asnych podrêczników, które ukaza³y siê nak³adem Wydawnictwa C. H.
Beck: Historia ustroju i prawa s¹dowego Polski, Warszawa 1999 (wyd. 2 � 2003) oraz
Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2000 (wyd. 2 � 2004 � nagroda indywi-
dualna Ministra Edukacji Narodowej).
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