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7

„Parlament Sycylii, uciążliwym nękaniem, stwarza wicekrólowi niewiele możli-
wości” – w taki sposób rozpoczyna charakterystykę zgromadzenia narodowego 
Sycylii szesnastowieczny obserwator ówczesnego życia politycznego na wyspie, 
Scypion di Castro (20, tłum. K.K.). W dalszej części traktatu obok ogólnego opi-
su struktury oraz informacji na temat procedur sejmowania, autor przedstawia 
szereg uwag, a przede wszystkim, na co wskazuje tytuł jego dzieła, rad odnoszą-
cych się do sposobów zniwelowania owego „nękania”. Informacje te uzupełnione 
przekazami pochodzącymi z innych źródeł odnoszących się do życia politycznego 
na wyspie umożliwiają nakreślenie obrazu funkcjonowania instytucji przedstawi-
cielskiej, której początki sięgają XI wieku, stawiając Królestwo Sycylii w szeregu 
europejskich państw o najdłuższej tradycji parlamentarnej. 

Powszechnie wiadomo, iż geneza parlamentaryzmu europejskiego sięga 
epoki średniowiecza. Funkcjonujące w ówczesnych warunkach społeczeństwo 
feudalne wypracowało analogiczne rozwiązania w kwestii formy reprezentacji 
stanowych, co w dalszej perspektywie zaowocowało rozwojem instytucji parla-
mentarnych w epoce nowożytnej. Skład parlamentu Królestwa Sycylii, obowią-
zujące w nim procedury sejmowania jak i funkcje poszczególnych jego organów 
wykazują pewne podobieństwo w zestawieniu ze staropolskim Sejmem Walnym. 
W gronie historyków prowadzących badania z zakresu dziejów parlamentary-
zmu staropolskiego coraz więcej zwolenników zdobywa nurt określający ustrój 
I Rzeczypospolitej jako monarchia mixta. Zagadnienie realizacji ustroju miesza-
nego, będące współcześnie przedmiotem dyskusji akademickiej, w I Rzeczypo-
spolitej nie budziło żadnych wątpliwości i poparte było licznymi wypowiedziami 
XVI i XVII – wiecznych, nie tylko polskich, pisarzy politycznych. Tematem ni-
niejszej monografi i jest kwestia aplikacji modelu rządów mieszanych do opisu 
realiów konstytucyjnych Królestwa Sycylii oraz odpowiedź na pytanie o inter-
pretację funkcjonującego na wyspie ustroju. Próba rozstrzygnięcia tego proble-
mu oparta została o analizę porównawczą parlamentu sycylijskiego i wzorcowej 
instytucji przedstawicielskiej epoki nowożytnej – polskiego Sejmu Walnego. 
W zestawieniu powyższym nacisk położony zostanie na zaprezentowanie kom-
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paratystycznego ujęcia zasad funkcjonowania obu przedstawicielstw w kontek-
ście rozwoju innych europejskich instytucji reprezentacyjnych. Analiza wypo-
wiedzi przedstawicieli ówczesnego włoskiego pisarstwa politycznego ma zaś dać 
odpowiedź nie tylko w kwestii potencjalnej aplikacji ustroju mieszanego w Kró-
lestwie Sycylii, ale również wskazać na stopień świadomości powyższego faktu 
wśród współczesnych. Weryfi kacja drugiego z wymienionych założeń wydaje się 
być prosta. Jakkolwiek współczesna literatura włoska poświęcona problematyce 
ustroju mieszanego nie jest zbyt bogata, to podobnie jak na gruncie polskim, jest 
to jeden z zasadniczych tematów podejmowanych przez publicystów epoki no-
wożytnej. Udzielenie odpowiedzi na pytanie o słuszność hipotezy utożsamiającej 
system rządów w Królestwie Sycylii z ustrojem mieszanym nastręcza nieco więcej 
problemów, bowiem weryfi kacja nie jest jednoznaczna. Wskazane podobieństwa 
i różnice między systemem rządów w I Rzeczpospolitej oraz w Królestwie Sycylii 
umożliwią potwierdzenie bądź też zaprzeczenie postawionej hipotezy. 

Jakkolwiek zestawienia porównawcze tego rodzaju, nie tylko w zakresie hi-
storii parlamentaryzmu, mogą prowadzić do pewnych uproszczeń, to celem tych 
badań nie jest szukanie za wszelką cenę analogii i przeciwieństw.1 Oczywistym 
jest fakt, że mogłoby to doprowadzić do uogólnienia, mimo wszystko dla każ-
dego parlamentu swoistych, procedur. Rezultatem tych badań ma być obraz, na 
podstawie którego możliwe będzie ustalenie czy przewaga podobieństw nad róż-
nicami w obu systemach pozwala na stwierdzenie, że dane ustroje można zakwa-
lifi kować do tego samego rodzaju.

Wyznaczenie granic chronologicznych dla badań komparatystycznych 
ustrojów Królestwa Sycylii i I Rzeczypospolitej jest, jak każda cezura w historii, 
jedynie sprawą umowną. Nie jest również sprawą jednoznaczną wyznaczenie po-
czątku owego okresu dla obszarów włoskich. Z jednej strony, bowiem za moment 
rozpoczęcia przekształceń w tamtejszym systemie parlamentarnym uznać moż-
na zmiany wprowadzone w dobie panowania Marcina Starszego (1390 – 1409). 
Z drugiej zaś, unia terytoriów południa pod berłem jednego władcy (1442) sta-
nowić mogła bodziec dla ujednolicenia owych procedur.2 Ta ostatnia data wydaje 
się być bardziej odpowiednia również ze względu na fakt wprowadzenia wówczas 
reform, których wzorcem był kataloński system reprezentacyjny. Przekształcenia 

1 Prace podejmujące podobną tematykę opracowali m.in.: Hołdys 1980, 497 – 512; Choińska – Mika 
2005, 39-52; Opaliński 2002, 39-53. Podobną tematykę w odniesieniu do zgromadzeń europejskich podej-
muje Koenigsberger 1990, 305 – 325; tenże 1996, 145-168.

2 Zniszczenie archiwów i w związku z tym niewielka ilość zachowanych źródeł związanych z dzia-
łalnością parlamentu neapolitańskiego nie pozwala na pełne zestawienie zasad funkcjonowania tego or-
ganu z jego odpowiednikiem sycylijskim.
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te, bowiem nadały ostateczny kształt sycylijskim procedurom parlamentarnym. 
Za datę końcową przyjęty został rok 1714 – koniec panowania dynastii Habsbur-
gów i przejście Sycylii pod panowanie dynastii burbońskiej. Mimo, iż rządy objęte 
zostały przez nową dynastię, nie wprowadzono zasadniczych zmian w funkcjo-
nującym systemie, niemniej jednak data ta wyznacza koniec pewnej epoki w dzie-
jach południowej Italii. 

W historii parlamentaryzmu polskiego datą przełomową jest uchwalenie 
konstytucji Nihil Novi (1505) będącej zwieńczeniem pierwszej fazy kształtowania 
staropolskiego Sejmu Walnego. Mimo, iż srebrny wiek parlamentaryzmu pol-
skiego zamyka rok 1652 (Opaliński 2001) – precedensowe użycie liberum veto 
– za datę zamykającą rozważania nad działalnością staropolskiego organu przed-
stawicielskiego przyjęty został rok 1697. Rok ten otwiera w dziejach Polski pano-
wanie dynastii saskiej, będącej okresem postępującego upadku znaczenia Sejmu 
Walnego.3 Przyjęta dla porównania obu systemów cezura różni się rozpiętością 
chronologiczną, jednak to właśnie w tym czasie zaszły w procedurach parlamen-
tarnych zmiany nadające obu organom reprezentacyjnym ich ostateczny kształt.

Literatura poświęcona problematyce dziejów instytucji parlamentarnych 
państw europejskich jest dosyć wyczerpująca, aczkolwiek w ostatnich dekadach, 
w związku z intensyfi kacją kwerendy źródłowej, niektóre zagadnienia ujmowa-
ne są w nowym świetle. Do rozwoju prac badawczych w zasadniczy sposób przy-
czyniła się współpraca uczonych z całej Europy. W roku 1933 na VII Międzyna-
rodowym Kongresie Nauk Historycznych w Warszawie belgijski badacz Emile 
Lousse wysunął propozycję podjęcia międzynarodowej współpracy w dziedzinie 
badań nad dziejami zgromadzeń przedstawicielskich. Dzięki podjętym staraniom 
w roku 1936 roku w Bukareszcie Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych 
powołał Międzynarodową Komisję badającą Historię Zgromadzeń Narodowych 
(Commission Internationale pour l’histoire des Assemblées d’états4). Komisja ta 
wnosząc cenny wkład w dzieje badań nad parlamentaryzmem europejskim, 
podjęła się nie tylko pracy nad historią organów przedstawicielskich, ale również 
dzięki staraniom jej członków opublikowanych zostało wiele cennych źródeł 
z tej dziedziny. Od początku swojego istnienia do chwili obecnej komisja podej-
muje inicjatywy ukierunkowane na publikacje obejmujące rezultaty najnow-
szych badań nad dziejami zgromadzeń europejskich i nie tylko. Na przestrzeni 
dekad wiele miejsca poświęcono dziejom parlamentów włoskich. Komisji tej 

3 Za czasów panowania Jana III Sobieskiego po raz ostatni obrady Sejmu Walnego nie zostały ze-
rwane (Mróz 101).

4 Nazwa ta, funkcjonująca do dnia dzisiejszego, została zmieniona tuż przed wybuchem II wojny 
światowej. Poprzednia brzmiała: Commission pour l’étude des origines des Assemlées d’états. 
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udało się również częściowo zrealizować zamiar opublikowania materia-
łów źródłowych dotyczących zgromadzeń poszczególnych włoskich państw. 
Realizację tego dzieła przerwał rok 1939. Mimo powołania jeszcze przed woj-
ną komitetu mającego opracować źródła związane z działalnością parlamentów 
w Palermo i Neapolu, nie zdążył on zrealizować zaplanowanych działań i wie-
le akt nie ujrzało światła dziennego. Nieodżałowaną stratą, uniemożliwiającą 
obecnie szczegółowe zbadanie dziejów parlamentów południowej części półwy-
spu, było zniszczenie podczas II Wojny Światowej archiwów w Palermo i Ne-
apolu. Destrukcji uległa wówczas większość akt z sesji parlamentarnych epoki 
nowożytnej. Mimo iż nie znamy szczegółów przebiegu obrad, które mogłyby 
być może, jak to jest w przypadku parlamentu polskiego, potwierdzić opinię 
współczesnych na temat funkcjonującego ustroju, to wciąż możemy opierać się 
na dziełach ówczesnych pisarzy politycznych. Zawarte w nich relacje i opinie 
niezbicie dowodzą faktu, iż ustrój absolutystyczny nie był opcją dominującą za-
równo w opinii włoskich pisarzy politycznych epoki nowożytnej, jak i w prak-
tyce życia politycznego. 

Obok powszechnie znanych poglądów Machiavellego i Guicciardiniego 
szereg innych pisarzy uznawał, odwołując się do przykładu starożytnych, ustrój 
mieszany z formę najlepszą z możliwych. Analizując prace włoskich historyków 
parlamentaryzmu, napotkać można pojedyncze przypadki wykorzystania termi-
nu ustrój mieszany w odniesieniu do zgromadzeń włoskich. Nie absorbuje jednak 
większej uwagi badaczy fakt, iż w epoce nowożytnej wielu pisarzy politycznych 
nie tylko ustrój ten uważało za optymalną formę rządów, ale również ówcześnie 
wskazywało jego praktyczne zastosowanie. Poza sztandarowym jakby się wyda-
wało przykładem Wenecji, choć i ten jest podważany, niewielu kieruje swoją uwa-
gę ku południowej części Włoch: Sycylii, Sardynii oraz Królestwu Neapolu. Za 
punkt wyjścia dla naszych rozważań przyjęty został artykuł opublikowany przez 
Antonella Mattone w 2002 roku o kontrowersyjnym tytule: Il parlamento: un isti-
tuto estraneo alla cultura politica italiana? (Parlament: instytucja obca włoskiej 
kulturze politycznej?, tłum. K.K.). Autor, rozwijając tezę mającą potwierdzić za-
warte w tytule pracy stwierdzenie, na podstawie relacji siedemnastowiecznych 
włoskich dyplomatów rezydujących w Londynie, dowodzi, iż ich krytyczny sto-
sunek do wydarzeń tzw. chwalebnej rewolucji, ma swą genezę w naturalnej nie-
chęci Włochów do systemu parlamentarnego. W artykule badacza rola instytucji 
parlamentarnych we Włoszech w epokach średniowiecza i nowożytnej została 
zdeprecjonowana. Zostały one uznane za zdominowane przez rządy arystokra-
cji (Wenecja), czy baronów (Królestwo Neapolu, Sycylia). Nie ulega wszak wąt-
pliwości fakt, że funkcjonowanie na tych terenach instytucji przedstawicielskiej, 
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mimo iż jak niektórzy twierdzą zupełnie podporządkowanej zwierzchności koro-
nie hiszpańskiej (Giunta 1973, 373; Smith 2005, 133-35), jest niezbitym dowodem 
nie tylko zaprzeczenia „czystości” ustroju, ale też potwierdzeniem, iż parlament 
nie był instytucją obcą kulturze włoskiej. 

W opracowaniach, zarówno o charakterze syntetycznym jak i analitycz-
nym, podejmujących problematykę początków i rozwoju przedstawicielstw 
stanowych poszczególnych europejskich państw, wyczerpująco przedstawio-
na została historia tychże instytucji.5 Zawężając interesujący nas problem do 
krajów Półwyspu Apenińskiego przykładami dla europejskich badaczy historii 
konstytucjonalizmu jest ustrój Republiki Weneckiej oraz tradycje konstytucjo-
nalistyczne państw południowych Włoch. Intensywne badania tego zagadnie-
nia prowadzone były we Włoszech już w XIX wieku. Wówczas powstały kom-
pleksowe – chociaż obecnie zupełnie niewystarczające – opracowania związane 
z dziejami parlamentów poszczególnych włoskich państw (Calisse 1887, Bian-
chini 1859, Faraglia 1883, Mantia 1886,  Starabba 1872). Pierwsza połowa 
XX wieku przyniosła pewną ilość opracowań (m.in. Genuardi 1924, Croce 
1925), jednak to w ciągu ostatniego z górą półwiecza nastąpił renesans badań 
nad dziejami parlamentaryzmu południowych Włoch (Moscati 1954; Pontieri 
1958; Boscolo 1967; tenże 1958, 133-140; tenże1991; Koenigsberger 1951; tenże 
1967; Vergara 1991; Sciuti Russi 1985; tenże 1984, 19-42; D’Agostino 1963, ten-
że 1979; Caracciolo 1971; Titone 1967, 185-212; Tricoli 1967, 213-246; Fonseca 
2002, 3-12; Piazza 1974, Corrao 1991; Giurato 2003). Ogromny wkład w roz-
wój tychże badań zawdzięczamy między innymi wybitnemu znawcy przedmio-
tu Antonio Marongiu, autorowi przekrojowej pracy Il Parlamento in Italia nel 
medio evo e nell’età moderna (1962). 

Intensywne poszukiwania w archiwach już nie tylko włoskich, ale hiszpań-
skich czy angielskich (Koenigsberger) przyniosły rezultat w postaci nowych 
faktów związanych z funkcjonowaniem samego przedstawicielstwa czy też uka-
zujących relacje na linii: monarcha – parlament. Rezultaty badań nad dzieja-
mi parlamentaryzmu w Królestwie Neapolu, Sycylii czy Sardynii, jak również 
publikacja części źródeł dotyczących tamtejszych przedstawicielstw, umożliwia 
przeprowadzenie analizy istniejącego w tych państwach ustroju politycznego. 
Część materiałów źródłowych odnoszących się do parlamentu sycylijskiego zo-
stała opublikowana jeszcze w XIX wieku. W przypadku parlamentu neapoli-
tańskiego badacze zmuszeni są opierać się na danych opublikowanych przed 
II wojną światową, ze względu na fakt, iż w trakcie wojny uległa zniszczeniu 

5 Kierunki w historiografi i parlamentaryzmu europejskiego (szkoła instytucjonalistów oraz korpo-
ratystów) opisał Russocki1968, 214-215.
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część neapolitańskich zasobów archiwalnych. Dokumenty związane z działal-
nością parlamentu sardyńskiego są obecnie sukcesywnie publikowane w serii 
Acta Curiarum Regni Sardiniae. 

Dokonując próby przeglądu dorobku polskiej nauki poświęconej parlamen-
taryzmowi staropolskiemu nie sposób pominąć zmian w poglądach części hi-
storyków na procesy zachodzące w ówczesnej rzeczywistości politycznej, zmian 
spowodowanych w głównej mierze rozwojem badań i związanym z tym posze-
rzeniem stanu naszej wiedzy w tym zakresie. Podejmowane już od XIX wieku 
próby ustalenia przyczyn upadku państwa polskiego skoncentrowane były głów-
nie na sytuacji wewnętrznej łączonej z procedowaniem sejmu oraz funkcjono-
waniem ustroju określanego terminem demokracji szlacheckiej.6 Jednocześnie 
wskazywano na wady środowiska szlacheckiego, które doprowadziły do upadku 
morale społecznego. Nurt ten w polskim pisarstwie historycznym kontynuowa-
ny był w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej nurt krytyki warstwy 
szlacheckiej zyskał na popularności. Warstwa ta określana była ciemiężycielami 
warstwy chłopskiej i głównymi winowajcami upadku państwa. Z drugiej strony 
rozwijany był wątek oligarchii magnackiej rzekomo rządzącej niepodzielnie, wą-
tek, który, dzięki staraniom współczesnego pokolenia badaczy parlamentaryzmu 
staropolskiego, jest systematycznie wypierany. W istniejącej wówczas atmosferze 
admiracji absolutyzmu, parlamentaryzm staropolski nie miał wielu popleczni-
ków, jednakże grono uczniów najpierw Władysława Konopczyńskiego a później 
Władysława Czaplińskiego wniosło ogromny wkład w poszerzenie wiedzy nie 
tylko w kwestii funkcjonowania instytucji ustrojowych I Rzeczypospolitej, ale 
również w zakresie struktury i kultury politycznej ówczesnego społeczeństwa 
szlacheckiego. Ciesząca się wciąż powszechnym uznaniem synteza historii Rze-
czypospolitej Obojga Narodów przedstawiona przez Władysława Konopczyń-
skiego, historyka, którego wkład do dorobku polskiej historiografi i jest wprost 
nieoceniony, w niektórych aspektach poddany został rewizji w Przedmowie i Po-
słowiu do reedycji Dziejów (Dzięgielewski 1995). Między innymi interesująca nas 
kwestia ustrojowa, dzięki badaniom kolejnych pokoleń historyków, przedsta-
wiona została w innym świetle. Konopczyński, wzorem swoich poprzedników, 
przyczyn upadku Polski również upatrywał między innymi w wadliwym ustroju 
i strukturze społecznej. Obok tych aspektów wskazywał również na inny czynnik, 
który niewątpliwie przyczynił się do sytuacji z końca XVIII w. Czynnikiem tym 
był niewystarczający stan moralny społeczeństwa szlacheckiego, od walorów mo-
ralnych, bowiem uzależnione jest utrzymanie mieszanej formy rządów. Uczeń 

6 Z tego okresu pochodzi znaczna część publikacji źródłowych związanych z dziejami polskiego 
parlamentu (diariusze i akta sejmowe) wydanych w wielotomowym dziele Scriptores Rerum Polonicarum.
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SŁOWO WSTĘPNE

Konopczyńskiego – Władysław Czapliński – wskazywał na konieczność rewizji 
interpretacji niektórych zagadnień sformułowanych przez swojego mistrza. Za-
gadnienia te oscylowały wokół spraw związanych między innymi z parlamentary-
zmem, rolą szlachty i jej kulturą polityczną (Czapliński 1955, tenże 1984 (a), tenże 
1977a). Badania prowadzone przez grono jego uczniów, między innymi Janu-
sza Bylińskiego, Jaremę Maciszewskiego, Stefanię Ochmann umożliwiły bardziej 
wszechstronne ujęcie wymienionych zagadnień. Również prace Wacława Urusz-
czaka i Anny Sucheni – Grabowskiej przyczyniły się do utożsamienia wieku XVI 
z okresem świetności parlamentaryzmu polskiego. W ostatnich dekadach nastąpił 
w polskiej historiografi i rozwój nurtu interpretującego ustrój I Rzeczypospolitej 
jako respublica mixta. Wśród badaczy tego zagadnienia należy wymienić między 
innymi: Janusza Ekesa, Jana Dzięgielewskiego, Stefanię Ochmann czy Edwarda 
Opalińskiego, którzy w istotny sposób przyczynili się do przywrócenia terminu 
ustroju mieszanego w nomenklaturze polskiej historiografi i parlamentaryzmu. 
W ubiegłych latach ukazał się szereg monografi i poświęconych poszczególnym 
sejmom oraz zgromadzeniom prowincjonalnym, które pozwalają na szersze spoj-
rzenie na omawiane zagadnienie.7 

Niniejsza publikacja stanowi owoc prac nad dysertacją doktorską i stanowi 
jej skróconą wersję. Część materiałów wykorzystanych w książce ukazała się 
drukiem w czasopismach Barok (2011, 171-202) oraz Inskrypcje (1 (18) 2022, 
27-38) a także w wersji angielskiej jako rozdział w monografi i (2015, 133-150). 
Ze względu na liczne odwołania do materiałów źródłowych i literaturę przed-
miotu zastosowane zostało cytowanie parentetyczne. 

W rozdziale pierwszym naszkicowane zostały dzieje zgromadzeń średnio-
wiecznych w Królestwach Południowej Italii, Hiszpanii oraz Polski. Wprowa-
dzenie to stanowi tło do zrozumienia procesów ewolucyjnych w epoce nowo-
żytnej opisywanych w kolejnych rozdziałach książki. Ujęcie komparatystyczne 
funkcjonowania instytucji przedstawicielskich w Polsce i na Sycylii uzasadnia 
naszkicowanie dziejów ich kształtowania w okresie przednowożytnym. Panowa-
nie królów aragońskich na wyspie miało zaś wpływ na wzorowanie się na struk-
turze i zasadach procedowania parlamentów królestw Półwyspu Iberyjskiego, 

7 Ekes 2001; tenże 2002; tenże 1987; tenże 2005, 53-68; Byliński 1984, tenże 1970; Maciszewski 
1977; Ochmann 1977; taż 1970; taż 1990; Uruszczak 1980a, tenże 1980b; tenże 1995; Sucheni – Gra-
bowska 1984a; taż 1984b; Dzięgielewski 1992; tenże 2005, 69-87; Częścik 1978; Dorobisz 1994; Sere-
dyka 1988; tenże 1981; Pirożyński 1972; Pietrzak 1983; tenże 1987; Filipczak – Kocur 1979; Szczucz-
ko 1995; Ciesielski 2004; Kołodziej 2004; Polak 2004; Przyboś 2003; Tomaszek 1987, 17-31; Trawicka 
1972, 551-598; Dworzaczek 1957; Lityński 1974, 175-183; tenże 1983, 177-192; Leszczyński 1977, 
51-68; Hołdys 1991; Grześkowiak-Krwawicz 2018; Chmielecki 2016, 65-79; Gromelski 2008, 165-182; 
Augustyniak 2015, 1-30.
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stąd również w rozdziale pierwszym ujęto proces ich kształtowania. W toku dal-
szych rozważań znajdują się odwołania do powstania i funkcjonowania instytucji 
reprezentacyjnych również w innych państwach europejskich – Francji, Anglii, 
Wenecji oraz Rzeszy – jednak ze względu na bogatą literaturę przedmiotu oraz 
brak bezpośredniego związku z opisywanym zagadnieniem dzieje funkcjonują-
cych w tych krajach przedstawicielstw nie zostały ujęte. 

Część druga poświęcona została zestawieniu parlamentu sycylijskiego oraz 
Sejmu Walnego, z uwzględnieniem struktury, procedur sejmowania oraz kompe-
tencji obu zgromadzeń w epoce nowożytnej (XVI-XVII w.).

Rozdział trzeci zawiera przegląd nowożytnej literatury politycznej, w któ-
rej znalazły się bądź odniesienia do ustroju Królestw południowej Italii bądź 
zasady funkcjonowania państwa w opiniach pisarzy pochodzących z tego re-
gionu. Zestawienie powyższe osadzone jest w kontekście prowadzonej wówczas 
dyskusji na temat państwa oraz ustroju optymalnego, przez znaczną część elit 
politycznych i intelektualnych Europy upatrywanego w ustroju mieszanym. 
Również i w tym przypadku, w związku z funkcjonującym w literaturze przed-
miotu zarówno przeglądem pism i autorów epoki nowożytnej podejmujących 
zagadnienie regimen mixtum jak i identyfi kujących ustrój I Rzeczpospolitej 
jako realizujący w praktyce jego zasady, ograniczono się do podania źródeł za-
wierających powyższe informacje. 

Zobowiązania natury zawodowej w głównej mierze uniemożliwiły wcze-
śniejszą redakcję powyższego tekstu i jego publikacja po z górą piętnastu latach 
od obrony dysertacji doktorskiej może rodzić pytanie o aktualność poruszanej 
w nim problematyki. Wciąż uaktualniany stan badań nad historią Królestwa 
Sycylii (m.in. Salvo 2007; Benigno 2011, 373-92; Nardi 2014; Cancila 2021, 
164-197) jak tamtejszego parlamentu (m.in. Salvo 2012; Nardi 2016, 419-427; Be-
nigno 2017) nie wskazuje jednak na podjęcie próby zestawienia sycylijskiej prak-
tyki parlamentarnej z jej obrazem w ówczesnej myśli politycznej. 
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W atmosferze buntu wobec rządów absolutnych, jaki ogarnął Europę w okre-
sie Wiosny Ludów, następował proces konsolidacji środowiska naukowego, 
które postawiło sobie za cel odtworzenie historii parlamentaryzmu w Europie. 
W związku z tym, iż zaistniała sytuacja miała ogromny wpływ na intensyfi kację 
badań nad genezą i rozwojem zgromadzeń przedstawicielskich dysponujemy dziś 
materiałem, którego zasób umożliwił współczesnym historykom kontynuowanie 
studiów nad dziejami owych instytucji w epoce średniowiecza i w czasach nowo-
żytnych. Zasadność udokumentowania jak najdłuższej tradycji parlamentarnej 
kazała badaczom szukać jej korzeni w czasach wczesnego średniowiecza. Oczywi-
stym jest fakt, iż ówczesne kurie nie mogły stanowić i nie stanowiły zgromadzeń 
parlamentarnych w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie należy bowiem utożsamiać 
zjazdów organizowanych wyłącznie w celu poinformowania poddanych o pod-
jętych decyzjach ze zgromadzeniem prowadzącym dialog z monarchą. Z pro-
blematyką początków parlamentaryzmu związana jest dyskusja odnosząca się 
do momentu transformacji oraz defi nicji zgromadzeń „przedparlamentarnych” 
i późniejszych zgromadzeń stricte parlamentarnych. Wysuwane propozycje opie-
rają się na różnorodnych podstawach, począwszy od przekształceń w terminolo-
gii po analizę prerogatyw (Marongiu 1962, 59-85). Niemniej jednak faktem jest, 
iż owe wczesnośredniowieczne kurie bez względu na zakres posiadanych upraw-
nień były pierwszym etapem w dalszym rozwoju późniejszych instytucji przed-
stawicielskich.

Rozdział 1

Od zjazdów feudalnych do reprezentacji stanowej: 

rozwój organów przedstawicielskich w państwach 

Półwyspu Iberyjskiego oraz państwach południowej 

Italii (XI-XIV w.)

MIĘDZY LITERATURĄ A POLITYKĄ.indd   15MIĘDZY LITERATURĄ A POLITYKĄ.indd   15 2022-11-27   17:38:482022-11-27   17:38:48



MIĘDZY LITERATURĄ A POLITYKĄ ⦁ Ewolucja ustrojowa w Królestwie Sycylii... 

16
Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego

W dziejach chyba każdego państwa miał miejsce moment, w którym wład-
ca zmuszony był konsultować własne zdanie z poddanymi czy też negocjować 
kwestię nałożenia podatków. W historii Europy uzasadnionym wydaje się być 
określenie owego momentu na wiek XII. Za decyzją tą przemawia nie tylko 
zasób materiałów źródłowych odnoszących się do tego okresu, a poświadcza-
jących ten fakt, ale również okoliczności wskazujące na wzrost znaczenia ów-
czesnych zgromadzeń. Zgromadzenia te zyskiwały bowiem przywileje, które 
w zależności od sytuacji w danym państwie oraz pozycji króla nadawały im 
węższy lub szerszy zakres prerogatyw. Sytuacja ta miała miejsce od końca wie-
ku XII i zachodziła niemal równocześnie w większości krajów europejskich. 
Okolicznością będącą punktem przełomowym między zjazdami „przedparla-
mentarnymi” a późniejszymi zgromadzeniami reprezentacyjnymi wydaje się 
być z jednej strony pojawienie się pierwszych symptomów współpracy między 
monarchą a poddanymi, z drugiej zaś udział w obradach reprezentacji wszyst-
kich grup społecznych.8 

Sytuacja polityczna, jaka zaistniała na Półwyspie Iberyjskim w wieku 
XII miała stymulujący wpływ na rozwój organów reprezentacyjnych. Proble-
my, przed którymi stanęli, niepewni swej pozycji na tronie, władcy licznych 
niewielkich królestw (walki z Maurami, bunty arystokracji rycerskiej) zmu-
siły ich do nawiązania współpracy z poddanymi. Iberyjski partykularyzm 
państwowy znalazł odzwierciedlenie w liczbie ukształtowanych tamże przed-
stawicielstw. Informacje o najstarszych ogólnych zjazdach dostojników pań-
stwowych pochodzą z XI i XII wieku. W zgromadzeniach tych, zwoływanych 
przez króla uczestniczyły najważniejsze osoby w państwie, tak duchowne jak 
i świeckie, obradując bez podziału na stany czy izby. Zgromadzenie reprezen-
tacji Królestwa Leonu zwołane zostało w roku 1188 przez króla Alfonsa XI. 
Znane są w historiografi i parlamentaryzmu hiszpańskiego zjazdy poprzedzają-
ce owo zgromadzenie, jednakże różnica wskazująca na pewien przełom polega 
na wezwaniu na obrady w roku 1188 przedstawicieli miast. Została wówczas 
również wydana „karta konstytucyjna”, swoistego rodzaju pakt między zgro-
madzonymi a monarchą, w myśl którego król zobowiązany został do zasięga-
nia opinii członków zgromadzenia w sprawach dotyczących wojny i pokoju, 
w zamian otrzymując przyrzeczenie wiernego służenia radą. Trzy izby (bra-
zos) miały być od tej pory zwoływane na obrady kortezów (cortes) (Colmeiro 
305). Zasób materiałów źródłowych uniemożliwia jednoznaczne stwierdzenie 
czy wszystkie powyższe postanowienia znalazły odzwierciedlenie w prakty-

8 Z wyjątkiem warstwy chłopskiej, która tylko w nielicznych przypadkach posiadała swoich repre-
zentantów w parlamencie (Szwecja, Tyrol).
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OD ZJAZDÓW FEUDALNYCH DO REPREZENTACJI STANOWEJ: ROZWÓJ ORGANÓW...

ce. W sąsiadującej z Królestwem Leonu Kastylii przedstawiciele miast wzięli 
udział w kortezach prawdopodobnie dopiero po zjednoczeniu obu królestw, co 
nastąpiło w roku 1250. Unifi kacja nie wpłynęła na zmianę struktury zgroma-
dzeń. Pod koniec XIII wieku zjazdy te wzmocniły swoją pozycję, o czym świad-
czą przekazy wskazujące na ograniczanie władzy królewskiej.9 Na kortezach 
zwołanych w Walencji (1281) oraz w Valladolid (1293) przedstawiono królowi 
listy zawierające gravamina i protestacje w związku z nadużyciami administra-
cji. Na drugim z wymienionych zjazdów zgromadzeni przekazali Alfonsowi 
X również wykaz petycji i próśb. Odpowiedź królewska odnosiła się do każ-
dego z przedstawionych punktów przybierając postać aprobaty, modyfi kacji 
bądź odrzucenia. W trakcie późniejszych obrad procedura komunikacji mię-
dzy monarchą a zgromadzonymi uwzględniała sekwencję petycji i responsu. 
Reprezentanci stanu mieszczańskiego (procuradores) zaopatrywani byli w spe-
cjalne listy z instrukcjami, w związku z czym w przypadku próby przeforsowa-
nia przez monarchę niekorzystnego prawa, wyrażając sprzeciw, zawsze mogli 
oni powołać się na otrzymane wytyczne. Koszty związane z wydelegowaniem 
reprezentantów miast na obrady Kortezów pokrywały same miasta, w związ-
ku z czym wymagano ścisłego trzymania się przekazanych instrukcji. W roku 
1422 król Jan II postanowił fi nansować owe poselstwa. Tym samym zasłaniając 
się względami ekonomicznymi mógł decydować o ograniczeniu liczby przed-
stawicieli. Kryzys sukcesyjny, jaki nastąpił po śmierci Alfonsa X i jego syna 
wpłynął na wzmocnienie pozycji kastylijskiego zgromadzenia stanowego. Do 
końca XIV wieku instytucja ta stała się stałym elementem w organach władzy 
uzyskując pokaźny zakres uprawnień. Król nie miał prawa nakładać podatków 
nadzwyczajnych bez zgody kortezów. Uprawnienia zgromadzenia nie odnosiły 
się zaś wyłącznie do kwestii ich uchwalenia, bowiem parlamentarzyści niejed-
nokrotnie kładli nacisk na sporządzenie raportu z rozdysponowania zebranych 
środków pieniężnych. Kortezy posiadały prawo prezentowania petycji, które 
po uzyskaniu akceptacji monarchy stawały się prawem. Petycje te odnosiły się 
do szerokiego spektrum zagadnień. Ponadto wszelkie sprawy związane z do-
brem Królestwa miały być konsultowane z członkami zgromadzenia. Preten-
dent do tronu obejmując władzę przysięgał w obecności kortezów przestrzegać 
praw królestwa. W przypadku małoletniości następcy parlament częściowo 
sprawował władzę. Pozycja, jaką zyskały kortezy w systemie władzy, umożliwi-
ła znaczący wpływ na rządy w państwie, jednakże w już w czasach ich rozkwi-
tu pojawiły się sygnały zapowiadające stopniową utratę przez nie znaczenia. 

9 Procedurę zwoływania i przebiegu zgromadzeń kastylijskich przedstawił O’Callaghan 1989.
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Fakt zwolnienia szlachty i duchowieństwa z większości podatków miał wpływ 
na relacje reprezentacji obydwu stanów z procuradores. Ci ostatni, bowiem nie 
mogli liczyć na ich poparcie w dyskusji nad nakładaniem nowych obciążeń. 
Ponadto kortezy nie zdołały trwale i bezpośrednio uzależnić decyzji o uchwa-
leniu podatków od rozpatrzenia przedłożonych petycji i gravaminów. Sytu-
ację pogarszał fakt konfl iktów nie tylko pomiędzy stanami, ale również w ich 
obrębie, czego świadectwem była choćby rywalizacja pomiędzy poszczególny-
mi miastami. Chodziło tu głównie o pierwszeństwo w izbie. Parlament z roku 
1506 został rozwiązany z powodu wzajemnego przekrzykiwania się przedsta-
wicielstw Toledo i Burgos co uniemożliwiło efektywne obrady. Decyzja o miej-
scu i czasie zwołania parlamentu należała do uprawnień króla.10 Do niego na-
leżał również wybór adresatów wysyłanych listów konwokacyjnych, w związku 
z czym, miał wpływ na skład izby szlacheckiej i duchownej. 

Zgromadzenie przedstawicielskie Aragonii ukształtowane zostało później 
niż kortezy Królestwa Kastylii i Leonu. Za panowania Jakuba II (1213-1276) 
terytorium Aragonii zostało ostatecznie określone, stając się de facto federacją 
trzech regionów: Aragonii, Katalonii i Walencji, co doprowadziło do ukształ-
towania się na ich terytorium odrębnych organów reprezentacyjnych. Kortezy 
Aragonii pojawiły się na scenie politycznej w wieku XIII, kiedy to przedstawi-
ciele miast wezwani zostali na obrady reprezentacji stanu szlacheckiego. Do-
piero w drugiej połowie stulecia do dyskusji włączeni zostali członkowie stanu 
duchownego. Parlament Aragonii posiadał większy zakres uprawnień od korte-
zów Kastylii. Przywilejem wydanym w 1283 roku (Privilegio General) Piotr III 
zobowiązywał się wobec zgromadzonych przedstawicieli Królestwa Aragonii, 
których obrady miały się odbywać corocznie w Saragossie, do zasięgania ich 
opinii przed podjęciem decyzji o wypowiedzeniu wojny lub zawarciu poko-
ju. Silniejsza rola zgromadzenia aragońskiego wynikała ze stosunkowo słabej 
pozycji tamtejszych monarchów, często uwikłanych w konfl ikty zewnętrzne. 
Przykładem ilustrującym taką zależność był fakt wykorzystania trudności, jakie 
stanęły przed następcą Piotra – Alfonsem III w związku z konfl iktem z dynastią 
Andegaweńską o panowanie na Sycylii. Szlachta wymusiła wówczas wydanie 
Privilegio de la Union (1287), w którym król przyrzekał, że nikt nie zostanie 
pozbawiony życia w trakcie obrad kortezów oraz zobowiązywał się uznać pre-
rogatywy instytucji zwanej justicia de Aragon.11 Ponadto nie tylko wyraził zgodę 
na ustąpienie z funkcji sędziego w sprawach, w których stanowił jedną ze stron, 

10 Za króla Ferdynanda IV i Jana I zgromadzenia zwoływane było corocznie. 
11 Instytucja ta stała na straży praw i przywilejów kortezów w okresie pomiędzy sesjami. 
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ale przystał również na propozycję przewidującą wybór doradców królewskich 
spośród członków kortezów i za ich aprobatą. Alfons uznał prawo poddanych 
do wypowiedzenia posłuszeństwa i wyboru nowego monarchy w przypadku 
nie dotrzymania przez monarchę złożonej obietnicy. Silna pozycja kortezów 
w Aragonii wynikała również z faktu mniejszego wpływu monarchów na skład 
tejże instytucji. Wszyscy członkowie arystokracji mieli bowiem prawo do zasia-
dania w izbie szlacheckiej. Reprezentacja niższych szczebli stanu szlacheckiego 
obradowała w oddzielnej izbie (brazo de caballeros), w rezultacie czego w skład 
aragońskich kortezów wchodziły cztery brazos. W roku 1307 wprowadzone zo-
stało prawo inaugurujące zasadę zwoływania obrad w odstępach dwuletnich. 
Pomimo iż nie było ono ściśle przestrzegane, justicia de Aragon, stała na stra-
ży praw kortezów, niezależnie od tego czy były zwołane czy też nie. Do końca 
wieku XIV reprezentacja Aragonii zyskała szeroki zakres uprawnień obejmu-
jący między innymi konieczność uzyskania jej zgody w procesie legislacyjnym. 
Na fakt ten wskazują słowa, jakimi opatrywane były nowo uchwalone prawa: 
El señor Rey de voluntad de la Corte estatuesce y ordena. Do uchwalenia nowe-
go prawa wymagana była jednogłośna zgoda każdej z czterech izb. W związku 
z trudnościami w spełnieniu owego warunku, w głosowaniu większościowym 
z każdego z brazos wybierana była komisja złożona z czterech lub większej licz-
by jego członków, którym przekazywana była pełnia władzy decyzyjnej. Bez 
zgody Kortezów nie mogła zostać podjęta żadna decyzja dotycząca nałożenia 
nowych podatków jak również nie mogły zostać wprowadzone żadne zmiany 
w wysokości i sposobie pobierania obciążeń wcześniej uchwalonych. Na obra-
dach zgromadzenia dyskutowane były kwestie wojny i pokoju oraz ratyfi kacji 
traktatów. Niekiedy z jego nominacji pochodzili ambasadorzy. Do prerogatyw 
kortezów należały sprawy związane z nadawaniem obywatelstwa. W momencie 
objęcia tronu przez nowego monarchę przyjmowały one od niego przysięgę zo-
bowiązującą do przestrzegania praw królestwa. Wspólnie z członkami justicia 
de Aragon kortezy mogły badać wszelkie sprawy związane z podejrzeniem zła-
mania prawa przez urzędników, nie wyłączając króla. W czasie, gdy parlament 
nie obradował nad przestrzeganiem praw i prawidłową dystrybucją zebranych 
sum czuwał organ zwany Diputación permanente. 

Kortezy Katalonii różniły się pod względem struktury od zgromadzenia są-
siedniej Aragonii, jednakże zakres ich uprawnień były równie szeroki. Przed-
stawiciele miast zostali po raz pierwszy wezwani na obrady w roku 1218, jed-
nakże kortezy jako organ reprezentacyjny ustanowiony został dopiero w roku 
1283 wraz z uchwałą wydaną przez króla Piotra III, późniejszego króla Sycylii. 
Uczestnicy zjazdu w imieniu poddanych przedstawili monarsze petycję i proś-
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bę o potwierdzenie przywilejów uzyskując aprobatę królewską. Co więcej, mo-
narcha zatwierdził dwie istotne kwestie, stanowiące podstawę kształtowania się 
tamtejszych instytucji parlamentarnych: po pierwsze żadna konstytucja ogólna 
nie mogła zostać uchwalona bez uprzedniej konsultacji i zgody wszystkich bądź 
większości członków zgromadzenia12, po drugie król zobowiązywał się do co-
rocznego zwoływania zgromadzenia generalnego przedstawicieli: kleru, szlach-
ty oraz reprezentacji miast Katalonii, w celu omawiania dobra państwa oraz 
uchwalania niezbędnych reform. Płynność owemu dialogowi nadała koniecz-
ność zdobycia środków fi nansowych na pokrycie kosztów wojny z Andegawe-
nami. W roku 1299 wobec konfl iktu reprezentacji duchowieństwa z pozostałymi 
członkami zgromadzenia podjęta została decyzja o wiążącej mocy uchwał pod-
jętych przez przedstawicieli jedynie dwóch grup. Dwa lata później za panowania 
Jakuba II uregulowana została kwestia częstotliwości zjazdów, bowiem przyjęto 
uchwałę przewidującą zwoływanie zgromadzenia co trzy lata. Parlament Katalo-
nii złożony był z trzech brazos, jednakże w izbie mieszczańskiej dominowała re-
prezentacja jednego miasta – Barcelony, często występująca w imieniu całej izby, 
podobnie jak to miało miejsce w przypadku Aragonii, gdzie miastem tym była 
Saragossa. Zakres uprawnień kortezów katalońskich był zbliżony do tego posia-
danego przez parlament Aragonii. Różnice dostrzegalne były w kwestii jedno-
myślności, bowiem do jednogłośnego poparcia uchwały zobowiązana była tylko 
izba szlachecka. Królewscy urzędnicy mogli zostać pociągnięci do odpowiedzial-
ności za realizację bądź łamanie uchwalonych praw. Na zakończenie obrad mo-
narcha przed otrzymaniem aktu uchwalenia podatków przysięgał przestrzegać 
praw wydanych przez Kortezy. 

W sposób analogiczny funkcjonowało zgromadzenie przedstawicielskie 
Walencji. Obowiązująca również tutaj reguła jednomyślności izby szlacheckiej 
doprowadzała jednakże często do sytuacji, kiedy to w przypadku niemożności 
przekonania wszystkich jej członków do zaakceptowania danego prawa, opozy-
cjoniści byli usuwani z sali obrad. Różnica w procedowaniu kortezów Walencji 
polegała również na tym, iż po zakończeniu sesji głównych poszczególne izby 
mogły kontynuować obrady w celu sporządzenia petycji adresowanych do mo-
narchy. Podobnie jak w przypadku instytucji funkcjonujących w sąsiednich kró-
lestwach, powoływana była Diputacion general, której zadaniem było stanie na 
straży praw i przywilejów w czasie, gdy parlament nie obradował. 

12 Volem, statuim et ordenam, que si nos, o los successors nostres Constitucion alguna general, o statut 
fer volrem en Cathalunya aquella o aquell façam de approbatio, e consentimient dels Prelats, del Barons, 
del Cavallers e del Ciutadans de Cathalunya, o ells apellats de la major e de la pus sana pars de aquells, 
[w:] Constituciones y alters Drets de Cathalunya, cyt. za Marongiu 1962, 114. 
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Wiek szesnasty przyniósł zmiany, które wskazywały na stopniowy spadek 
znaczenia kortezów. Słabe punkty w strukturze i zasadach funkcjonowania sta-
ły się chorobą niszczącą od wewnątrz ciało parlamentarne. Konfl ikt między 
szlachtą a mieszczaństwem dodatkowo przyczynił się do pogłębienia kryzysu. 
W konsekwencji kortezy utraciły prawo inicjatywy ustawodawczej na rzecz 
rady królewskiej. Akceptacja przedstawianych petycji została całkowicie uza-
leżniona od woli władcy. W roku 1538 Karol V postanowił nałożyć podatek, 
nie zwolniwszy nikogo z obowiązku jego uiszczenia. Propozycja ta spotkała się 
z tak silną opozycją w parlamencie, że król odszedł od ferowanego pomysłu. 
Podjął jednakże inną decyzję, która miała przynieść dalekosiężne konsekwencje 
dla dalszego funkcjonowania kastylijskich kortezów. Decyzja ta dotyczyła cał-
kowitego zwolnienia szlachty z płacenia podatków. W konsekwencji nie istnia-
ła potrzeba zwoływania przedstawicieli tego stanu na jakiekolwiek obrady. Co 
więcej, szlachta straciła zainteresowanie losami parlamentu. Kiedy w roku 1665 
władzę obejmował Karol II znaczenie kortezów Kastylii spadło do tego stopnia, 
iż przestały być one zwoływane w celu zaprzysiężenia nowego władcy. W tym 
samym roku wydany został dekret nakazujący miastom uchwalanie kontrybucji 
bez potrzeby przybywania na obrady. Do końca stulecia parlament nie został 
więcej zwołany. W Aragonii kortezy nie zostały zupełnie wyeliminowane z ży-
cia politycznego, jednakże wydarzenia z roku 1592 wpłynęły na złamanie ich 
dotychczasowej pozycji. W tymże roku do Aragonii przybył sekretarz króla An-
tonio Pérez, który poprosił członków justicia de Aragon o protekcję. Pomimo 
jej uzyskania został aresztowany przez Inkwizycję i oskarżony o herezję. Wów-
czas na terenie Aragonii wybuchło powstanie w obronie wolności i przywile-
jów. Rewolta ta została stłumiona a jej konsekwencją były liczne represje. W ich 
wyniku wielu urzędników zostało straconych. Filip utrzymał odrębność insty-
tucji aragońskich warunkując swoją decyzję królewskim prawem odwoływania 
najwyższego sędziego oraz wprowadzeniem głosowania większością w miejsce 
wymaganej uprzednio jednomyślności. Pozostawiono również swobodną ju-
rysdykcję właścicieli ziemskich nad ich poddanymi. Na wicekróla mianowany 
został człowiek niepochodzący z Aragonii. Deputacja Królestwa została pozba-
wiona większości dotychczasowych uprawnień a działalność justicia de Ara-
gon uzależniona od woli monarchy. W związku z tym, że pozostałe prowincje 
nie wzięły udziału w rewolcie z 1592, ich przywileje pozostały nienaruszone. 
Jednakże w obliczu kryzysu fi nansowego spowodowanego udziałem w Wojnie 
Trzydziestoletniej dwór naciskał na zwiększenie wysokości podatków. Wobec 
nieugiętego stanowiska dworu kortezy Katalonii posunęły się do ostateczno-
ści zwracając się do króla francuskiego z prośbą o protekcję. Dopiero potwier-
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dzenie przywilejów Katalonii doprowadziło do jej powrotu pod zwierzchność 
Hiszpanii. Nie posiadając już uprawnień ustawodawczych rola Kortezów od 
końca XVI wieku ograniczała się do wyrażania zgody na podatki. Kwestia po-
boru należała do elity władczej kastylijskich miast, obdarzonych w tym zakresie 
specjalną jurysdykcją. Wiek XVIII przyniósł upadek znaczenia Kortezów, które 
przekształcone w roku 1707 w jedną instytucję, całkowicie podporządkowane 
zostały woli króla (Myers 100). 

Tradycja zgromadzeń parlamentarnych na południu Półwyspu Apenińskie-
go sięga XII wieku i związana jest z opanowaniem tych obszarów oraz Sycylii 
przez władców z dynastii normańskiej.13 W zwoływanych wówczas kuriach gene-
ralnych, które traktować należy jako pierwszy etap w procesie ewolucji instytucji 
przedstawicielskich, brały udział najważniejsze osobistości z całego królestwa. 
Rozwój sytuacji politycznej w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego 
miał znaczący wpływ na dalsze dzieje tamtejszych zgromadzeń, bowiem w związ-
ku z powstaniem na tym obszarze trzech odrębnych państw rozeszły się również 
drogi wspólnego początkowo parlamentu dając początek trzem organom przed-
stawicielskim: sycylijskiemu, neapolitańskiemu oraz sardyńskiemu.

 W wieku XI przedstawiciele dynastii normańskiej opanowali terytoria Apulii 
i Kalabrii. W roku 1086, po dwudziestu pięciu latach walk, Roger Guiscard ostatecz-
nie wyparł z Sycylii Arabów i opanował wyspę przyjmując tytuł Hrabiego Sycylii. 
W roku 1127 jego syn – Roger II zdołał zjednoczyć wszystkie ziemie opanowane 
przez Normanów i został koronowany w 1130 na króla Sycylii i Apulii. Podbój tej 
części Italii zbiegł się w czasie z podbojem Anglii, gdzie zauważyć można podob-
ne rozwiązania ustrojowe wprowadzone przez Normanów. Przede wszystkim nie 
narzucali oni własnych rozwiązań, ale kierując się zasadą tolerancji wobec miejsco-
wych tradycji nie likwidowali ich. Zyskiwali w ten sposób przychylność miejscowej 
ludności i korzystali z wypracowanych już rozwiązań w różnych dziedzinach ży-
cia państwowego (Houben 15-29). Wprowadzony przez nowych władców system 
feudalny stał się podstawą organizacji społecznej i terytorialnej. Rezultatem owych 
przemian było wyodrębnienie się warstwy największych posiadaczy – przyszłej gru-
py baronów. Mimo sprawowanej wówczas przez monarchę władzy absolutnej, naj-
potężniejsi feudałowie mieli wpływ na jego wybór, co z upływem czasu umożliwiło 
poszerzenie posiadanych przez nich uprawnień. Wraz z małżeństwem spadkobier-
czyni normańskich ziem, córki Rogera II –  Konstancji d’Altavilla z synem cesarza 

13 Informacje o tym świadczące znajdują się w kronikach opublikowanych przez Del Re (1845): 
Anonymi Monachi Cassinensis Breve Chronicon 476, Falconis Beneventani Chronicon 250-51, Alexandri 
Telesini Coenobii abbatis De Rebus Gestis Rogerii Siciliae Regis Libri Quatuor 98-99, Sabae Malaspinae 
Rerum Sicularum Historia 242, oraz Mongitore (t. I, 1717).
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 Fryderyka I Barbarossy – Henrykiem VI, korona sycylijska przeszła w ręce dynastii 
Staufów. Krótkie panowanie nowego władcy (1194 -97) zakończyło się przekaza-
niem władzy jego następcy – dwuletniemu  Fryderykowi II. Jednym z celów, jakie 
wyznaczył sobie młody władca po rozpoczęciu samodzielnych rządów (1220) stało 
się połączenie koron cesarskiej oraz sycylijskiej. Przeprowadził ponadto zakrojoną 
na szeroką skalę reformę obejmującą wiele dziedzin życia państwowego, tym samym 
stając się prekursorem wprowadzenia zasad nowożytnego absolutyzmu oświecone-
go, którego podstawą stały się konstytucje z Melfi  ogłoszone w roku 1231. 

Po śmierci Fryderyka II (1250) władzę objął Konrad IV, następnie zaś po 
krótkim okresie jego rządów na tronie zasiadł naturalny syn Fryderyka – Manfred 
(1254-1266). Lata ich rządów minęły pod znakiem wewnętrznych walk o domi-
nację w królestwie. Król Manfred w czasie swojego panowania dążył do wzmoc-
nienia obozu gibelińskiego na półwyspie i po wygranej bitwie pod Montaperti 
(1260) zdołał zyskać znaczne poparcie nie tylko w Rzymie, ale również na północy 
Półwyspu (Custodero 67, Gierowski 82). Dla swoich planów zyskał poparcie kró-
la Aragonii Piotra wydając za niego swoją córkę Konstancję. Planom połączenia 
terytoriów południowej i północnej Italii pod władzą Manfreda przeciwni byli pa-
pieże. Wywodzący się z Francji Urban IV i Klemens IV odwołali się do dawnej 
zwierzchności papiestwa nad Sycylią i związanym z tym prawem do dysponowania 
koroną sycylijską. Swoimi działaniami przyczynili się do podjęcia zabiegów o tę 
koronę przez brata króla francuskiego Ludwika IX –  Karola Andegaweńskiego. 
Koronowany w styczniu 1266 roku na króla Sycylii, Karol, rozbił wojska Manfreda 
i wykonał wyrok śmierci na wnuku Fryderyka II – Konradynie. Szeroko zakrojo-
ne plany Karola, których zwieńczeniem miała być korona cesarska, a być może 
nawet bizantyjska, wymagały dużych nakładów fi nansowych, co w konsekwencji 
doprowadziło do zwiększenia obciążeń fi skalnych w Królestwie Sycylii. Działania 
te przyczyniły się do wybuchu niezadowolenia z rządów andegaweńskich. Czarę 
goryczy przelało przeniesienie stolicy państwa z Palermo do Neapolu. Krystalizu-
jąca się opozycja składająca się w większości z dawnych zwolenników Manfreda 
szukała oparcia w królu Aragonii – Piotrze, który mógł wystąpić z roszczeniami 
do tronu z racji poślubienia córki Manfreda. Piotr zawarłszy w porozumienie 
z przeciwnikami Karola oraz zyskawszy poparcie ze strony stronnictwa gibeliń-
skiego rozpoczął przygotowania do ataku na wyspę. Uprzedzając przybycie Ara-
gona mieszkańcy wyspy 30 marca 1282 roku wzniecili powstanie zwane Nieszpo-
rami Sycylijskimi14 zakończone wyparciem garnizonów francuskich. W miastach 
założone zostały komuny, które zawiązawszy ligę zwróciły się o pomoc do papie-

14 Panoramę wydarzeń politycznych z II poł XIII w. w basenie Morza Śródziemnego przedstawił 
S. Runciman 2007. 
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ża. Marcin IV – Francuz i zwolennik Andegawenów – nakazał podporządkowa-
nie się Karolowi oraz zagroził mieszkańcom Królestwa nałożeniem ekskomuniki. 
Wówczas inicjatywę przejęła szlachta sycylijska proponując tron Sycylii królowi 
Aragonii Piotrowi III. Wydarzenia te doprowadziły do wybuchu wojny aragońsko 
– andegaweńskiej. Po śmierci Piotra III koronę Aragonii otrzymał jego najstarszy 
syn Alfons, zaś młodszy z potomków – Jakub zasiadł na tronie Sycylii (1285 – 95). 
W roku 1291 korona aragońska przeszła w ręce Jakuba, który objąwszy władzę po 
zmarłym bracie zrezygnował z panowania nad wyspą. Dwunastego lipca 1291 roku 
na zgromadzeniu generalnym w Messynie przekazał tron Sycylii swojemu młod-
szemu bratu Fryderykowi. Akt ten jednak nie stanowił kontynuacji zasady sepa-
racji sycylijskiego tronu, bowiem Fryderyk otrzymał władzę jako namiestnik, a nie 
król.15 W tym czasie toczyły się, przy współudziale papieża i króla Francji, rozmowy 
andegaweńsko – aragońskie na temat zakończenia konfl iktu i rozwiązania kwestii 
sycylijskiej. Prawdopodobnie nie o wszystkich podjętych decyzjach informowano 
Fryderyka. Próbował on więc w Rzymie za pośrednictwem członków rodu Colonna 
oraz jako senator rzymski poznać zamiary brata. Były to pierwsze przejawy prób 
jego samodzielnych rządów. Innym świadectwem jego dążeń w tym kierunku było 
przeprowadzenie, na przełomie 1294-95, zmian w administracji ukierunkowanych 
na zmniejszenie „ciężarów” nałożonych na Sycylijczyków. Odsunął również od 
rządów ludzi związanych z dynastią szwabską i „nieszporami sycylijskimi”. Osta-
tecznie w roku 1295 Jakub zrezygnował z tytułu króla Sycylii, za cenę przekazania 
mu Sardynii i Korsyki. Sycylia jako ziemia papieska miała zostać przywrócona Bo-
nifacemu VIII, zaś aragońskie posiadłości na półwyspie miał objąć Karol II Ande-
gaweński. Mieszkańcy Królestwa nie przyjęli postanowień tego porozumienia i na 
tron wezwali brata Jakuba – Fryderyka II. Jedenastego grudnia 1295 roku w Paler-
mo miało miejsce kolejne kolokwium generalne. Na zgromadzeniu tym Fryderyk 
obwołany został zwierzchnikiem Sycylii (dominus). Nowy władca zasiadł na tronie 
jako Fryderyk III. Ostatecznie w 1302 roku zawarto pokój w Caltabellotta, na mocy 
którego Fryderyk uznany został przez Andegawenów za króla sycylijskiego.16 Trak-
tatem tym zatwierdzony został podział królestwa, które z początku zwane Króle-
stwem Obojga Sycylii z czasem również w nomenklaturze zostało rozdzielone na 
Królestwo Sycylii, z panującą dynastią aragońską, oraz Królestwo Neapolu, gdzie 
władzę sprawowali Andegawenowie. 

15 Władza Fryderyka jako namiestnika była ograniczona. Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu, 
gdyż dokumentacja z tego okresu nie została zachowana. Wiadomo jednak, że Jakub II ingerował 
w sprawy personalne w zarządzie wyspą (Fodale 2002, 62).

16 Miał on zasiadać na tronie dożywotnio, ale z czasem dał początek nowej linii dynastii aragoń-
skiej, zasiadającej na tronie Sycylii. 
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Wiek XIV, a szczególnie jego druga połowa, zarówno w Królestwie Sycylii 
jak i Neapolu, był okresem niestabilnych rządów i walk między stronnictwami na 
dworze królewskim.17 Rządy następcy Karola na tronie neapolitańskim, Roberta 
Mądrego (1309 – 1343), były czasem względnego spokoju. Po jego śmier-
ci ujawniły się konfl ikty między panującymi liniami dynastii Andegawenów, 
która władała wówczas w różnych częściach Europy: Andegawenii, Prowansji, 
Neapolu, Węgrzech, Tarencie i Durazzo. Walki te nasiliły się zwłaszcza w okre-
sie panowania Joanny I (1343-1381). Jeden z jej następców Władysław (1390-
1414) dążył do wzmocnienia tronu neapolitańskiego, prowadząc politykę eks-
pansjonistyczną i dążąc tym samym do opanowania środkowej części Italii. 
Jego sukcesorka – Joanna II (1414-1435) była ostatnią z rodu Andegawenów 
neapolitańskich. W czasie jej panowania w Królestwie wybuchł kryzys spowo-
dowany problemem sukcesji. Królowa zaadoptowała i uczyniła swoim następcą 
Alfonsa Aragońskiego władającego od 1416 roku w Aragonii, na Sycylii i Sar-
dynii. Zmieniwszy jednak zdanie na swojego sukcesora wyznaczyła księcia an-
degaweńskiego Ludwika III, a po jego śmierci jego syna  René. Sprawa sukcesji 
doprowadziła do wybuchu kolejnego konfl iktu między Aragonami a Andega-
wenami. Wojna ta zakończyła się sukcesem linii aragońskiej, której przedstawi-
ciel Alfons V w roku 1442 objął rządy w Neapolu jako Alfons I Wielkoduszny 
(Custodero 84-95). Równie burzliwy okres nastąpił w Królestwie Sycylii. Kry-
zys pogłębiła kwestia sukcesji bowiem następca Fryderyka III – Fryderyk IV nie 
posiadał męskiego potomka. Po jego śmierci w roku 1377 rozpoczął się okres 
chaosu (rządy czterech wikariuszy – regentów królowej Marii, córki Fryderyka 
IV), zakończony dopiero w roku 1390 małżeństwem Marii i objęciem tronu 
przez Marcina I (Smith 111-118). W tym czasie to papież wskazywał Sycylijczy-
kom drogę „parlamentarną” jako rozwiązanie najlepsze dla jedności, niepodle-
głości i wewnętrznego pokoju (Fodale 70). Okres XIV stulecia to również czas 
zasadniczych zmian na Sardynii, gdzie pod wodzą członków rodu d’Arborea 
trwała walką o niezależność wyspy. Sardynia przechodziła kolejno w ręce bądź 
Aragończyków bądź Andegaweńczyków. Ród d’Arborea stał na czele opozycji 
przeciwko rządom obcych monarchów i walczył z miejscowymi rodami popie-
rającymi francuskich i aragońskich władców. Przez wiele dziesięcioleci senio-
rowie tego rodu uważani byli przez część ludności wyspy za swoich zwierzchni-
ków. Kres opozycyjnej działalności przedstawicieli tej rodziny przyniósł układ 

17 Pracę na ten temat opublikował Backman (2002). Autor przedstawiwszy dwa stanowiska dzie-
lące badaczy dziejów Sycylii na tych, którzy przyczyn burzliwej historii wyspy przypisują czynnikom 
zewnętrznym (obce dynastie na tronie) oraz ich przeciwników motywujących upadek znaczenia wyspy 
w nieudolności jej mieszkańców, podaję własną hipotezę będącą syntezą obu wymienionych. 
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jednego z ich potomków: Wilhelma zawarty z Alfonsem Wielkodusznym. Re-
zultatem objęcia tronu przez tego monarchę była unia personalna między Kró-
lestwem Neapolu, Sycylią oraz Sardynią (1442). 

Pod koniec XV wieku ziemie włoskie zostały zaatakowane przez wojska 
francuskie pod wodzą Karola VIII, który jako pretekst do ataku wykorzystał 
prawa Andegawenów do tronu neapolitańskiego. Interwencja dała początek 
wojnom włoskim prowadzonym między Francją a Królestwem Hiszpanii. 
Konfl ikt ten zakończył się podpisaniem pokoju w Cateau – Cambrésis w roku 
1559. Na mocy postanowień tego układu Sycylia, Królestwo Neapolu oraz Sar-
dynia znalazły się pod panowaniem monarchy hiszpańskiego (Tafi łowski 404). 
Interpretacja statusu politycznego państw południowych Włoch proponowana 
przez niektórych badaczy zagadnienia, odzwierciedla się w wysuwanych przez 
nich wnioskach związanych z funkcjonowaniem parlamentów w tych krajach 
(Giunta 373; Smith 133-35; Mattone 2002, 32). U podstaw stanowiska umniej-
szającego pozycję owych organów przedstawicielskich leży uznanie tychże 
państw za kraje podległe Koronie hiszpańskiej. Tymczasem w myśl średnio-
wiecznych pojęć polityczno-prawnych stosunek łączący kraje włoskie z Kró-
lestwem Hiszpanii był unią personalną.18 Pomimo zmiany dynastii z habs-
burskiej na burbońską unia ta, przetrwała aż do zjednoczenia terytoriów Italii 
w połowie XIX wieku.

Wydarzenia zapoczątkowane wybuchem Nieszporów Sycylijskich za-
kończyły funkcjonowanie parlamentu sycylijskiego w jego pierwotnej postaci 
– jako organu reprezentującego południową część Italii oraz Sycylię. Obok 
negatywnego rezultatu owych przemian, jakim niewątpliwie była separacja 
etnicznie jednolitych obszarów, mamy do czynienia ze znacznym wzrostem 
prerogatyw nowego parlamentu, którego pozycja w obliczu desygnacji no-
wego króla przez mieszkańców wyspy, uległa wzmocnieniu. Sytuacja ta dała 
doskonałą aczkolwiek zaprzepaszczoną możliwość dalszego rozwoju tej insty-
tucji. Udzielenie odpowiedzi o przyczyny owego stanu wymaga przedstawie-
nia procesu ewolucji organów przedstawicielskich do czasów objęcia tronu 
przez Alfonsa Wielkodusznego, czasów kiedy wprowadzone zostały zmiany, 
w rezultacie których proces rozwoju parlamentaryzmu sycylijskiego uległ za-
hamowaniu. Zabieg ten umożliwi wskazanie momentów przełomowych, za-
równo stymulujących jak i hamujących wzrost znaczenia instytucji parlamen-
tarnych południowej Italii. 

18 Przykładami podobnych relacji międzypaństwowych, dalekich od stosunku podległości wzglę-
dem siebie są chociażby unia Polski z Wielkim Księstwem Litewskim, czy wybór króla polskiego Zyg-
munta III Wazy na króla Szwecji. 
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Wzmianki o pierwszych zgromadzeniach dostojniejszych obywateli Kró-
lestwa Sycylii pochodzą z czasów panowania władców normańskich. Wspo-
mniany Roger II w roku 1130 koronowany został w Palermo na króla Sycylii 
(Alexandri 98-99). Zgromadzenie, które miało wówczas miało miejsce uzna-
wane jest w literaturze przedmiotu za pierwsze sycylijskie colloquium generalis 
(Genuardi 1924, 95), jakkolwiek nie było to jeszcze zgromadzenie przedstawi-
cielskie sensu stricto.19 Cel pierwszych zgromadzeń sprowadzał się do ich dwo-
jakiej funkcji: wyboru monarchy bądź ogłoszenia nowych praw. Świadectwa 
realizacji pierwszego z zadań odnajdujemy w informacjach dotyczących elekcji 
władców normańskich, mających miejsce w trakcie obrad kurii generalnych: 
Wilhelma Dobrego w 1166, Tankreda w 1190 czy Manfreda  w 1258. Doniosłe 
znaczenie miała elekcja Piotra III Aragońskiego z roku 1282, desygnowanego 
na tron przez mieszkańców Sycylii. Zarówno ten władca jak i jego następcy: 
Jakub w 1286 i Fryderyk w 1296 zwołali parlamenty z okazji swoich korona-
cji, w trakcie których nadane zostały nowe przywileje. Był to pewien rodzaj 
przyzwolenia ze strony narodu na objęcie władzy. Wspomniana wyżej elekcja 
Fryderyka w dniu 15 stycznia 1296 roku miała miejsce na kolokwium general-
nym w katedrze w Katanii. Zgromadzeni na nim przedstawiciele Sycylii oraz 
Katalończycy i Aragończycy ogłosili Fryderyka królem pari voto co oznaczać 
miało, że wybrany został wolą Sycylijczyków. Baronowie oświadczyli ponad-
to, iż został on obrany na króla na mocy prawa sukcesji (Fodale 66). W roku 
1320 członkowie parlamentu obradującego w Syrakuzach głosowali w spra-
wie koronacji Piotra infanta. Nie znajdujemy jednak w źródłach historycznych 
dowodów na to by podobne koronacje odbywały się w okresie późniejszym. 
Ewolucja systemu elekcji w ciągu stuleci doprowadziła do wypracowania 
pewnych procedur, których zasadniczym elementem było złożenie nowemu 
władcy przysięgi na wierność oraz hołdu. Aktu tego dokonywały zgromadzone 
w parlamencie trzy izby jako reprezentacja całego królestwa. Najwcześniejszy-
mi przykładami złożenia takiej przysięgi są: parlament z roku 1282, gdy tron 
sycylijski obejmował Piotr III Aragoński oraz parlament zwołany w dniu 22 
listopada roku 1355 w Messynie, na którym uznane zostały prawa Fryderyka 
IV Aragońskiego do tronu Sycylii. W trakcie obrad tego ostatniego zgroma-
dzenia uczestnicy nie ograniczyli się jedynie do złożenia przysięgi. Ze względu 
na wiek następcy (12 lat) ogłoszono desygnację jego starszej siostry Eufemii 
na urząd regentki, uznając jednocześnie Fryderyka nie za króla, ale za legiti-
mus Regni Siciliae dominus. Wskazuje to na poszerzenie znaczenia tego tytułu 

19 Zagadnienie przyczyn i procesów transformacji zgromadzeń przedparlamentarnych w zgroma-
dzenia stanowe podjął Russocki, 218 – 224.
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biorąc pod uwagę zupełnie inne okoliczności przyznania go Fryderykowi III.20 
W zgromadzeniach zwoływanych przez władców normańskich oraz monar-
chów z dynastii Staufów uczestniczyli baronowie i wysokiej rangi duchowni. 
Najprawdopodobniej obradowali oni wspólnie, bez podziału na izby. W cza-
sie konfl iktu z Papiestwem – od 1282 do czasów pierwszych Aragonów – na 
zebrania nie przybywali przedstawiciele Kościoła. Jeszcze w roku 1322 w ob-
radach nie brała udziału reprezentacja środowiska duchownych, co najpraw-
dopodobniej związane było z interdyktem nałożonym przez papieża na wyspę. 
Z materiałów źródłowych wynika, iż nie były to jedyne grupy społeczne repre-
zentowane w parlamencie, bowiem na początku wieku XIII w zgromadzeniach 
generalnych brali również udział przedstawiciele miast. Od roku 1232 repre-
zentacja ta stała się stałym członkiem obradujących stanów.21 

Przełom w rozwoju sycylijskiego organu przedstawicielskiego nastąpił 
w okresie panowania Fryderyka III Aragońskiego. Za początek prawnego ure-
gulowania spraw dotyczących tej instytucji przyjmuje się uchwałę wydaną przez 
tego króla De curia semel in anno facienda (Muta, t. II, 25-26; Fonseca 11). Fakt, 
iż taka uchwała ujrzała światło dzienne jest świadectwem wzmocnienia pozycji 
parlamentu. Na sytuację taką złożyło się wiele czynników jednak najbardziej do-
niosłym wydaje się być samodzielna decyzja Sycylijczyków o elekcji króla. Fry-
deryk wybrany przez mieszkańców wyspy na nowego władcę musiał liczyć się 
ze zdaniem instytucji ich reprezentującej. W odwrotnym kierunku rozwinęła się 
sytuacja w Królestwie Neapolu. W związku z powstaniem tam oddzielnego pań-
stwa, w strukturach jego władzy instytucja parlamentu dopiero zaczęła funkcjo-
nować. Wzorem dla zgromadzenia neapolitańskiego stał się zapewne funkcjo-
nujący wcześniej parlament sycylijski, w którym uprzednio brali udział również 
przedstawiciele nowoutworzonego państwa. Panujący w Neapolu Andegaweno-
wie, dążyli do zminimalizowania znaczenia tamtejszej reprezentacji, w rezultacie 
czego jej członkom stopniowo odbierane były przysługujące im uprawnienia. Ich 
funkcje ograniczone zostały do aprobaty już przygotowanych praw oraz infor-
mowania króla o potrzebach i skargach obywateli. Z drugiej strony o dosyć sil-
nej pozycji baronów świadczą zachowane archiwalia, jako że publikacja części 
źródeł z okresu andegaweńskiego umożliwiła badaczom pewne podsumowanie 
i analizę działania oraz zasad funkcjonowania parlamentu z czasów panowania 

20 Geneza unii personalnej między Królestwem Aragonii i Sycylią przeanalizowana została w arty-
kule Fasoli 297- 325.

21 W liście konwokacyjnym Fryderyk II wzywał: ut de qualibet civitate vel castro duo de melioribus 
accendant ad ipsum pro utilitate regni et commodo generali, cyt. za. Genuardi 111. O funkcjonowaniu 
zgromadzenia w epoce dynastii Staufów: Romano 31-59.
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tej dynastii.22 Fakt, iż w okresie aragońskim (poł. XV w.) organ ten był w zasadzie 
ukształtowany, pozwala stwierdzić, że właśnie za panowania monarchów ande-
gaweńskich nastąpiło ustalenie procedur związanych z działalnością tej instytucji 
(Gentile 1959; Croce 1936, 345).

Wydaje się uzasadnionym podział wprowadzony w dziejach parlamentu sy-
cylijskiego na dwie zasadnicze fazy: do okresu reform króla Marcina (1390-1409) 
oraz etap po ich wprowadzeniu charakteryzujący się dużym wpływem wzorców 
katalońskich (Marongiu 1962, 339). Działalność zgromadzenia w pierwszym 
z etapów została wstępnie usystematyzowana we wspomnianej już konstytucji 
z roku 1296. W dokumencie tym zamieszczone zostały cele i podstawowe zasady 
dotyczące funkcjonowania parlamentu, między innymi kwestie dotyczące ter-
minu jego zwoływania oraz składu, będące swoistego rodzaju podsumowaniem 
procedur ukształtowanych w drodze praktyki w ciągu poprzednich dziesięcioleci. 
W związku z tym, iż zawartość materiałów źródłowych nie pozwala na pełną re-
konstrukcję przebiegu obrad, nie można jednoznacznie stwierdzić czy regulacje 
przewidziane przepisami uchwały z roku 1296 zostały w pełni wprowadzone do 
praktyki parlamentarnej. Wydaje się być jednak wielce prawdopodobnym, iż za-
stosowanie tychże rozwiązań było utrudnione ze względu na sytuację polityczną 
i ekonomiczną wyspy. Konfl ikt z Królestwem Neapolu trwający z przerwami do 
lat 70. XIV wieku, połączony z wewnętrznymi sporami między rodami sycylij-
skimi, niewątpliwie przyczynił się do osłabienia politycznego znaczenia Sycylii. 
Toczące się walki, przerwanie kontaktów handlowych z Neapolem a także epide-
mia dżumy, która nawiedziła Sycylię w połowie XIV wieku doprowadziły do za-
łamania gospodarki wyspy. Ciągłe zagrożenie ze strony Andegawenów, konfl ikty 
militarne, niestabilne rządy Fryderyka IV (1337-1377) spowodowały, że zgroma-
dzenia parlamentarne zwoływane były nieregularnie, a jeżeli doszły do skutku to 
zrywane były przez wewnętrzne walki frakcyjne. 

Wiek chaosu, jaki zapanował tak na wyspach jak i w Królestwie Neapolu, 
nie wpłynął korzystnie na funkcjonowanie instytucji parlamentarnych. Nor-
malizacja sytuacji, jaka nastąpiła po objęciu tronu przez Marcina Starszego 
(1356-1410) przyniosła pozytywne rezultaty również w odniesieniu do insty-
tucji parlamentarnych. Dokumenty z tego okresu mówią już bezsprzecznie 
o trzech izbach parlamentarnych. Podczas obrad parlamentu w Taorminie 
w roku 1411, powołany został z racji regencji królowej Blanki – wdowy po 
Marcinie Młodszym, tzw. Rząd Sycylii (Regimentu di Sichiliani), w skład które-
go wszedł prałat reprezentujący izbę duchowną. W kwestii funkcji ustawodaw-

22 Bogatym materiałem źródłowym są wydane rejestry kancelarii andegaweńskiej (I registri della 
Cancelleria angioina). 
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czych obok uchwalanych przez monarchę konstytucji (constitutiones) pojawił 
się również element nowy: capitula, które były efektem wspólnej dyskusji i zgo-
dy króla i trzech izb.23 W roku 1398 zaś po raz pierwszy zredagowano zestaw 
grazii, dezyderat przedłożonych monarsze do zatwierdzenia. Jakkolwiek refor-
my Marcina Starszego mogły stać się zapowiedzią rozwoju prerogatyw parla-
mentu sycylijskiego w kierunku ich formy w pełni rozwiniętej w nowożytnych 
europejskich systemach parlamentarnych, to sytuacja polityczna z początku 
wieku XV, spowodowana między innymi kryzysem sukcesyjnym, uniemoż-
liwiła pełne wykorzystanie przyznanych zgromadzeniu prerogatyw. Bezpo-
tomna śmierć Marcina Młodszego i krótkotrwałe rządy wdowy – królowej 
Blanki (1409-1411), zakończone zostały przekazaniem tronu Ferdynandowi 
pochodzącemu z bocznej linii kastylijskiej. Kolosalne znaczenie miał dla wy-
spy fakt, iż decyzja ta podjęta przez zgromadzenie w Aragonii nie została skon-
sultowana z mieszkańcami Sycylii. Akt ten stanowił złamanie dotychczasowej 
zasady aprobaty nowego monarchy przez mieszkańców wyspy i tym samym 
ingerencję w wewnętrzne sprawy królestwa. Kolejnym ciosem było znalezie-
nie się terytoriów południowej części Półwyspu Apenińskiego oraz obu wysp 
pod berłem jednego władcy – Alfonsa I Wielkodusznego (1416-1458), który 
w roku 1442 po zdobyciu tronu Królestwa Neapolu przyjął tytuł króla Obojga 
Sycylii. Koronę Sycylii i nominalnie Sardynii objął on po swoim ojcu Ferdy-
nandzie w roku 1416. Na Sardynii realną władzę zdobył dopiero po zwarciu 
układu z Wilhelmem III – spadkobiercą rodu d’Arborea (1420). Porozumienie 
to położyło, przynajmniej formalnie, kres wojnie toczącej się na wyspie. For-
malnie z tego względu, że chociaż większość wyspy poddała się rządom Arago-
na, to część szlachty wciąż trwała w opozycji (Boscolo 1991, 6). W państwach 
tych, połączonych od 1442 roku unią personalną, wprowadzony został urząd 
namiestnika. Fakt ten pozornie nie wpłynął na sytuację polityczną królestw, 
jednak w praktyce przyniósł dalekosiężne konsekwencje wpływając na życie 
parlamentarne głównie na Sycylii (1415). Unia nie wpłynęła na funkcjonujący 
system reprezentacji toteż nadal mamy do czynienia z trzema niezależnymi 
parlamentami. Instytucje te charakteryzowały się analogicznymi procedurami. 
Wszystkie trzy instytucje przedstawicielskie reprezentowane były praktycz-
nie przez te same grupy społeczne.24 Kolejni władcy zasiadający na tronie, nie 
zmieniali wprowadzonych w każdym z tych państw systemów reprezentacji. 

23 ..cum deliberatione et consensu Praelatorum, Comitum, Baronum... ac procuratorum caeterorum 
absentium, nobilium et Baronum, necnon Syndicorum universitatum, Beccaria 1894, doc. II.

24 Wyjątkiem jest tu parlament neapolitański, w którym od XIV w. nie było reprezentowane du-
chowieństwo.
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Począwszy od Alfonsa Wielkodusznego zachowali istniejącą separację i nie 
przeprowadzali poważniejszych reform funkcjonujących parlamentów.25 

Do wieku XV parlamenty neapolitańskie zwoływane były nieregularnie, ze 
względu na brak konieczności wyrażania zgody na uchwalenie podatków. Od 
czasów Alfonsa I zgromadzenia nie tylko przybrały formę bardziej uroczystą, ale 
również wzrosła częstotliwość obrad. W pierwszych latach po objęciu rządów 
przez Aragona nastąpił okres wzmożonej aktywności organu przedstawicielskie-
go. Król próbując wywrzeć dobre wrażenie na nowych poddanych nie nakładał 
dodatkowych ciężarów. Sytuację tę wykorzystano w parlamencie i zwrócono się 
z szeregiem projektów (grazii) związanych z reformą administracji i innych sfer 
życia państwowego. W okresie tym dostrzegalna była nie tylko intensyfi kacja ak-
tywności parlamentu, a tym samym zwiększona liczba projektów uchwał doty-
czących coraz poważniejszych kwestii, ale również wzmożone zainteresowanie 
sprawami publicznymi ze strony szlachty (Caracciolo 25). Sytuacja ta sprzyjała 
wzmocnieniu pozycji tego stanu w społeczeństwie, co próbowano wykorzystać 
w praktyce parlamentarnej. Sytuacja taka miała między innymi miejsce, gdy baro-
nowie, opozycyjnie nastawieni do rządów namiestnika Pompeo Colonna, sprze-
ciwiając się nakładanym przez niego kontrybucjom, wysyłali do Madrytu własne 
przedstawicielstwa, by przekonać władcę o konieczności zmiany na stanowisku 
wicekróla. Innym razem odmówili uchwalenia dotacji uzasadniając swoją decyzję 
złą sytuacją fi nansową, i sami, bez udziału namiestnika królewskiego, przeforso-
wali ustawę o przekazaniu monarsze ogromnej kwoty donativo. Sytuacja uległa 
zmianie po wstąpieniu na tron Karola V w 1516 roku. Zagrożenie ze strony Fran-
cji oraz potrzeba zwiększenia zasobów fi nansowych zintensyfi kowały dążenia do 
wzmocnienia pozycji monarchy. Nowy władca wprowadził zmiany w kierun-
ku rządów autorytarnych. W podległych dominiach obsadzeni zostali bardziej 
energiczni namiestnicy, co szczególnie widać na przykładzie rządów wicekróla 
Garcii de Toledo. Zmiany te wpłynęły na relacje między monarchą a parlamen-
tem. W okresie rządów wicekróla Toledo zanikła opozycja w parlamencie a walki 
między frakcjami ostatni raz miały miejsce w roku 1536 (Caracciolo 29). Wów-
czas to baronowie nie wyrazili zgody na uchwalenie dwóch dotacji: na odkupienie 
utraconych przez Królestwo Neapolu ziem oraz na koszty związane ze zbliżającą 

25 Parlament neapolitański został zlikwidowany w roku 1642, jako element represji po stłumieniu 
rewolucji Masaniella. Organ ten zastąpiony on został przez istniejącą już Komisję Elektów z Neapolu 
(Eletti di Napoli). Składała się ona z pięciu przedstawicieli szlachty i jednego wybranego przez „naród”. 
Dzieje neapolitańskiego zgromadzenia parlamentarnego stanowiły przedmiot badań wielu historyków: 
Carignani 1883(a); tenże 1883(b), 34-50; Gasparrini 203-210; Marongiu 1959, 317-327; Villari 1994. 
Zbiór dokumentów i konstytucji uchwalonych przez parlament neapolitański w epoce dynastii ara-
gońskiej zawiera dzieło Dusinelli 1588. 
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się wojną. Opozycja jednak nie zamierzała zupełnie sprzeciwić się woli władcy. 
Część baronów pod przewodnictwem markiza del Vasto uchwaliła dotację, którą 
zamierzała przekazać królowi bez pośrednictwa wicekróla de Toledo dążąc tym 
samym do osłabienia jego pozycji. Działania te jednak zostały zablokowane przez 
samego monarchę, który odrzucił tę propozycję. Wydanymi przez siebie rozpo-
rządzeniu de Toledo wydał dyspozycje, w celu zlikwidowania nadużyć, których 
dopuszczali się baronowie (30).

Objęcie rządów przez Alfonsa Aragońskiego na Sardynii wpłynęło, podobnie 
jak to miało miejsce na Sycylii, na rozwój tamtejszego parlamentu. W okresie 
wcześniejszym parlament ten – zwany stamenti – praktycznie nie brał czynne-
go udziału w życiu politycznym wyspy. Pierwsze zgromadzenie przedstawicieli 
mieszkańców Sardynii zwołane zostało w roku 1355 (Solmi 193-272), kolejne zaś 
dopiero w roku 1421, pięć lat po objęciu władzy przez Alfonsa (zwłoka ta spo-
wodowana była kampanią prowadzoną w tym czasie na Korsyce). Z pewnością 
przyczyną takiego stanu rzeczy były nieustanne walki między Aragonami a miej-
scowymi baronami. Unia personalna między wyspami i częścią kontynentalną 
miała wpływ na rozwój współpracy między tamtejszymi parlamentami. Relacje 
między parlamentem sycylijskim i sardyńskim nie ograniczały się bowiem je-
dynie do posiadania wspólnego władcy. W wielu przypadkach członkowie izby 
szlacheckiej byli uprawnieni do brania udziału w obradach obu zgromadzeń, ze 
względu na posiadane przez nich na obu wyspach tereny feudalne. Rozdźwięk 
między wyspami zaostrzył się po roku 1478, kiedy to na zgromadzeniu pod prze-
wodnictwem wicekróla di Prades sycylijska izba szlachecka odmówiła udzielenia 
pomocy w walce z sardyńskim księciem d’Oristano (Boscolo 1991, 54). W latach 
późniejszych parlament sardyński stopniowo zwiększył swą aktywność w życiu 
politycznym. Świadectwami tego procesu są akty grazii uchwalane przez stamenti 
przekazywane monarsze do akceptacji (Boscolo 1991).

Na tle średniowiecznych dziejów Europy państwo polskie charakteryzowa-
ło się stupięćdziesięcioletnim okresem podziałów dzielnicowych, czego konse-
kwencją z jednej strony był upadek znaczenia władzy centralnej, z drugiej zaś 
zwiększenie roli administracji lokalnej. Chcąc zjednać sobie lokalne grupy spo-
łeczne władcy dzielnicowi wydawali różnego rodzaju przywileje. Władysław La-
skonogi ogłosił w 1228 przywilej w Cieni, na mocy którego potwierdzona zo-
stała odrębność poszczególnych ziem oraz określone prerogatywy urzędników 
dzielnicowych w wydawaniu praw. Podejmując próby ponownego zjednoczenia 
kraju, pretendenci do tronu zmuszeni byli stawić czoła nie tylko książętom dziel-
nicowym, ale i miejscowemu rycerstwu. Fakt odgrywania przez tę grupę coraz 
poważniejszej roli ilustrują znane okoliczności, jakie zaistniały po śmierci ostat-
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niego monarchy z dynastii Piastów. Jego bratanek, Ludwik Andegaweński, chcąc 
zapewnić tron polski swojej córce wydał w 1374 roku w Koszycach przywilej dla 
szlachty. Podobne porozumienie zawarł ze stanem duchownym, czego rezulta-
tem były przywileje podatkowe z roku 1381. Dynamiczny rozwój przywilejów 
szlacheckich nastąpił w czasach Władysława Jagiełły oraz Kazimierza Jagielloń-
czyka. Liczne statuty wówczas wydane doprowadziły do wzrostu znaczenia stanu 
szlacheckiego w państwie a w rezultacie dopuszczenia go do udziału w sprawowa-
niu władzy, czego materializacją było organizowanie zjazdów szlacheckich prze-
kształconych następnie w Sejm Walny gromadzący szlachtę z terytorium całego 
państwa. Sejm Walny w dwuizbowym składzie po raz pierwszy zgromadził się 
w roku 1493. Procedury związane z funkcjonowaniem tego organu sprecyzowane 
zostały trzy lata później. 

Okres świetności polskiej demokracji tożsamy z procesem realizacji zasad 
ustroju mieszanego w I Rzeczypospolitej datowany jest na lata 1526 – 1632, jakkol-
wiek pierwsze rysy w tymże systemie zauważyć można już za czasów panowania 
Stefana Batorego (Dzięgielewski 2005, 72-74). Ustrój mieszany I Rzeczypospoli-
tej był rezultatem procesu ewolucji zachodzącego zarówno w sferze instytucji jak 
w sferze nomenklatury pojęć politycznych. W pierwszym z tych elementów pole-
gał on na zmianach zachodzących w organach średniowiecznej monarchii stano-
wej, a którymi były: Król, reprezentowane w Radzie Królewskiej centralne organy 
władzy, oraz reprezentacja Ziem, czyli Sejmy i Sejmiki. Przekształcenia w drugim 
z wymienionych elementów związane były z naczelnym hasłem epoki Renesan-
su: reaktywacją antycznych rozwiązań wypracowanych w zakresie nomenklatury 
politycznej (Ekes 2002, 56). U podstaw procesu przekształcania instytucjonalne-
go stało respektowane w politycznych realiach I Rzeczypospolitej poszanowanie 
rzymskiej zasady quod omnes tangit ab omnibus approbari debet mające wpływ 
na proces krystalizacji organów przedstawicielskich. Co więcej, poszanowanie 
owych praw stanów znajdowało odzwierciedlenie w uzyskiwaniu przez nie od Ko-
rony praw nowych, umacniających ich podmiotowość. Efekt procesu tej ewolu-
cji ustrojowej znalazł swój wyraz w postanowieniach konstytucji z roku 1505, co 
nie oznaczało jego zakończenia, wręcz przeciwnie konstytucja ta nadała kierunek 
rozwojowy formy ustrojowej Rzeczypospolitej, realizowany w szesnastowiecz-
nym procesie kształtowania ustroju mieszanego. W sferze terminologicznej prze-
kształcenia polegały na skomponowaniu średniowiecznych realiów wyobraźni 
politycznej z przywracaną tradycją Republiki Rzymskiej. Stąd też w staropolskiej 
nomenklaturze politycznej przystosowywano antyczną terminologię republikań-
ską do średniowiecznych instytucji. W myśl tych zmian Rada Królewska stawała 
się Senatem, a średniowieczny – społeczny – wyraz pojęcia stan ustąpił miejsca 
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jego wyrazowi politycznemu. Wypracowana zasada zgody wszystkich odnosząca 
się do trzech stanów sejmowych wpłynęła na kierunek ewolucji procedury funk-
cjonowania Sejmu Rzeczypospolitej, kierunek wyznaczający tejże procedurze dwa 
zasadnicze cele: swoboda sejmowej debaty oraz jej efektywność. 

Wczesnośredniowieczne zgromadzenia feudalne w okresie XIV wieku prze-
kształciły się w monarchie reprezentowane przez przedstawicieli poszczególnych 
stanów. Zasadniczą różnicą między zjazdami feudalnymi a nową reprezentacją 
stanową był zanik jej arystokratycznego charakteru bowiem w skład tejże repre-
zentacji w większości przypadków wszedł również stan mieszczański. Z drugiej 
strony wasale przybywający na obrady występowali w już nie tyle w obronie wła-
snych partykularnych interesów, co chroniąc i reprezentując interesy stanu, do 
którego należeli. Zgromadzeniom tym udało się również w mniejszym lub więk-
szym stopniu zdobyć wpływ na niektóre sprawy państwowe. 
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Geneza procesu kształtowania instytucji przedstawicielskich bez względu na 
zróżnicowane okoliczności uwarunkowane specyfi ką wydarzeń historycznych 
w poszczególnych krajach, zawsze związana była z potrzebami dworu. Potrze-
by te najczęściej dotyczyły kwestii fi nansowych. Konieczność wyrażenia zgody 
na podatki czy też akceptację następcy na tronie wymagała ustanowienia formy 
kontaktu między dworem a społeczeństwem, a którą to formą stały się obrady 
parlamentu. Organ ten zaczął więc spełniać swoją zasadniczą funkcję stając się 
dla obu stron narzędziem dialogu. Potrzeba aprobaty decyzji królewskich przy-
niosła rezultat w postaci wydawanych od końca XII wieku aż po połowę wieku 
XIV dokumentów przyznających zgromadzeniom określone prawa. Świadomość 
konieczności wyrażenia przez poddanych zgody na nałożenie podatków stanowi-
ła element kluczowy w relacjach na linii król – zgromadzenie. Element przetargu 
nadawał dialogowi politycznemu sens, ponieważ potrzeba sankcji społecznej dla 
opodatkowania krępowała władzę monarchy zmuszając do negocjacji z podda-
nymi. Obecność sankcji takiej ograniczała królewskie rządy w większym stopniu, 
gdy dawana ona była po akceptacji przez monarchę przedstawionych mu petycji, 
w mniejszym zaś, gdy kolejność ulegała odwróceniu. Niezależnie jednak od kolej-
ności sekwencji, nie można uznać władzy monarszej za absolutną.

Struktura zgromadzenia

Z instytucją monarchy mamy do czynienia w przypadku obu systemów. W Kró-
lestwie Sycylii, pod koniec wieku XV, do ukształtowanych na drodze praktyki 
parlamentarnej prerogatyw króla należały: decyzja o zwołaniu parlamentu, 

Rozdział 2

Parlament Sycylijski i Sejm Walny 
(XVI-XVII w.)
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przewodniczenie obradom, inicjatywa ustawodawcza oraz decyzja o zamknięciu 
obrad. Ponadto projekty uchwał przedłożone przez parlament nabierały mocy 
prawa dopiero po uzyskaniu aprobaty królewskiej. Wprowadzenie instytucji wi-
cekróla doprowadziło do powstania bariery w relacji między monarchą a par-
lamentem. Urzędnik ten sprawował rządy w imieniu monarchy, był odpowie-
dzialny za realizację nakazów królewskich oraz kierowanie polityką podległego 
mu obszaru. Nie należy uprawnień wicekróla utożsamiać z władzą monarchy, 
bowiem w świadomości poddanych był on jedynie urzędnikiem królewskim. 
Na fakt ten wskazują świadectwa sprzeciwu parlamentu wobec jego decyzji, czy 
wręcz pomijanie go w kontaktach z królem. Okazją do tego rodzaju działań było 
poselstwo wysyłane po zakończeniu obrad na dwór królewski. Do Madrytu de-
legowany był wówczas specjalny ambasador, którego zadaniem było przekazanie 
monarsze decyzji o uchwaleniu podatków oraz zestawu dezyderat. Praktykę tą 
stosowano w parlamencie neapolitańskim i sycylijskim, jednak często na amba-
sadora desygnowany był sam wicekról. 

Do prerogatyw króla w Rzeczypospolitej należało przede wszystkim zabez-
pieczenie praw Korony w stosunkach zewnętrznych oraz prewencja praw koron-
nych w wewnętrznych. W zakres wynikających z tych obowiązków uprawnień 
wchodziły: prawo mianowania senatorów, urzędników oraz wyłączność inicja-
tywy ustawodawczej w sejmie. Ponadto król rozporządzał dobrami koronnymi, 
którymi dysponował według uznania, wynagradzając tych, którzy jego zdaniem 
na to zasłużyli. Monarcha, jako jeden ze stanów sejmujących posiadał i korzystał 
z prawa veta (Czapliński 1970, 34). Niezaprzeczalnie decydujący głos na Sejmie 
Walnym posiadali ostatni Jagiellonowie (Sucheni – Grabowska 1988, 75-83). Do 
połowy XVII wieku pozycja króla w staropolskim systemie władzy była stosunko-
wo silna, chociaż wraz z upływem czasu autorytet jego wśród stanów sejmujących 
malał (Czapliński 1970, 36). Z czasem, jego pozycja w Sejmie zależała od jego 
osobistej pozycji w państwie (Czapliński 1977 (b), 94-96). Jednakże zawsze, jako 
jeden ze stanów sejmujących był otaczany powszechnym szacunkiem, jako zwor-
nik utrzymujący sklepienie Rzeczypospolitej (Czapliński 1984 (b), 284).

Drugi z elementów składających się na system rządów mieszanych – czyn-
nik arystokratyczny – przyjmował w porównywanych systemach różne formy. 
Sycylijska praktyka parlamentarna nie doprowadziła do wykształcenia jedno-
litej instytucji pośredniczącej między monarchą a izbami parlamentu. Funkcję 
takie jednakże przypisać można niektórym z organów: między innymi Świętej 
Radzie Królewskiej (Sacro Regio Consiglio) oraz Deputacji. Pierwsza z wymie-
nionych instytucji funkcjonowała w Królestwie Sycylii od XIV stulecia, kiedy to 
Marcin I (1390-1409) przemianował sycylijską radę na Świętą Radę Królewską. 
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Był to organ doradczy, na którego opinię monarcha powoływał się w wyda-
wanych dokumentach.26 W XV stuleciu w skład tego organu wchodzili: wyżsi 
duchowni, baronowie oraz wysocy urzędnicy królewscy, obok których w ob-
radach mogli również brać udział inni znaczniejsi obywatele państwa, a także 
obcokrajowcy (w roku 1481 sprawa wykluczenia tych ostatnich przedstawiona 
została na forum parlamentu). Obradom przewodniczył wicekról a w razie jego 
nieobecności funkcję tę pełnił przewodniczący trybunału królewskiego. Do jed-
nych z najważniejszych zadań rady królewskiej należało sprawowanie władzy 
w czasie, gdy nieobsadzony był urząd wicekróla. Funkcję tę przyznano tej in-
stytucji na mocy królewskich dekretów z lat 1465 i 1479 (Genuardi 220-221). 
Organ ten zapewne posiadał również wpływ na wybór namiestnika, jako że po 
desygnacji przez króla decyzja o obsadzeniu tego urzędu przedstawiana była 
radzie do akceptacji. Zakres uprawnień rady obejmował ponadto doradzanie 
monarsze lub wicekrólowi w najważniejszych sprawach dotyczących królestwa. 
Instytucja ta posiadała również uprawnienia sądownicze jako sąd apelacyjny 
od wyroków trybunału patrymonialnego w sprawach pomiędzy osobami pry-
watnymi a urzędem podatkowym (Mastrillo 212). Członkowie rady brali udział 
w procesie ustawodawczym zajmując się z jednej strony analizowaniem i kon-
trolą konstytucji przed wprowadzeniem ich do praktyki, a w razie wątpliwo-
ści również ich interpretacją, z drugiej zaś dbali o publikację wszystkich praw 
w formie konstytucji bądź dekretów. W przedstawionym składzie rada funkcjo-
nowała do początków XIX wieku. Około roku 1691 ze składu tego wyodrębnio-
na została Rada Przewodniczących (Giunta dei Presidenti e Consultori), która 
pełniła funkcje doradcze u boku wicekróla.

W skład Senatu I Rzeczypospolitej wchodzili najwyżsi przedstawiciele kró-
lewskiej władzy w ziemiach Rzeczypospolitej: wojewodowie i kasztelanowie, oraz 
część ministrów: marszałkowie, kanclerze, podkanclerze i podskarbiowie.27 Obok 
wymienionych senatorów świeckich w skład Senatu wchodziła też grupa senatorów 
duchownych: arcybiskupów oraz biskupów, spośród których po roku 1569 czoło-
we miejsce w Senacie zajmowali dostojnicy krakowscy (Kaczorowski 1991, 535). 
Członków Senatu mianował król. Godności senatorskie nadawane były doży-
wotnio, jednakże fakt ten nie był jednoznaczny z brakiem możliwości usunięcia 
senatora z urzędu. Obowiązywały przepisy o inkompatybiliach, sformułowane 

26 Skład i funkcje rady sycylijskiej omówił Genuardi 219-223. Na temat jej neapolitańskiego odpo-
wiednika pisał Cassandro 1959. 

27 Przekrojowe omówienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem Senatu w Polsce zawierają 
materiały z sesji naukowej: Senat w Polsce, Dzieje i teraźniejszość. (red. K. Matwijowski 1993).
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jeszcze w średniowieczu, które zabraniały sprawowania niektórych urzędów 
przez jednego senatora i zapobiegały tym samym zbytniej koncentracji wła-
dzy. Wprowadzony został również wymóg konieczności pochodzenia danego 
urzędnika z ziemi, w której sprawował swój urząd. Obok działalności w sejmie 
polski Senat był organem konsultacyjnym u boku monarchy. Pełniąc funkcje 
Rady Królewskiej instytucja ta utrzymywała kontakt z królem w razie istnieją-
cej potrzeby. Senat I Rzeczypospolitej, podobnie jak sycylijska rada, – pomimo 
funkcjonowania urzędu interrexa – faktycznie sprawował najwyższą władzę 
podczas bezkrólewia. 

W piętnastym stuleciu w parlamentach południowej Italii zaczęto przepro-
wadzać reformy, których rezultatem było powołanie komisji zwanej Deputa-
cją. Z biegiem czasu deputacje powoływano do rozwiązywania różnego rodzaju 
spraw, co doprowadziło do jednoczesnego funkcjonowania wielu komisji. W roku 
1567 roku przeprowadzono ich unifi kację. Powołano jeden organ – Deputację 
Królestwa. Posiadany zakres uprawnień stawiał ją w rzędzie najważniejszych or-
ganów państwa (Titone 194-195). Funkcjonowanie tej instytucji rozwijało się na 
dwóch płaszczyznach: z jednej strony była strażnikiem konstytucji, z drugiej zaś 
dystrybutorem części dochodów. Cechą odróżniającą Deputację od innych rad 
działających w systemie ustrojowym Królestwa Sycylii, był fakt, iż odpowiadała 
ona wyłącznie przed parlamentem. Status ten czynił z niej ośrodek potencjalnej 
opozycji (Koenigsberger 158-59). Oprócz rozdziału i gromadzenia uchwalonych 
podatków, organ ten odpowiedzialny był również za rozdysponowanie tych 
sum zgodnie z ich przeznaczeniem. Około roku 1570 zwiększony został nadzór 
nad tą instytucją. W myśl przeprowadzonej wówczas reformy, wybór dwunastu 
członków deputacji (po czterech z każdej z izb parlamentu) powierzony został 
wicekrólowi. Wyznaczono ponadto stały termin oraz miejsce obrad. Podstawo-
wy element zwiększenia kontroli nad deputacją stanowiła konieczność akceptacji 
podjętych przez nią decyzji przez wicekróla. Kolejny etap w procesie ograniczania 
jej prerogatyw wynikał z malwersacji wykrytych na niższych szczeblach podległej 
temu organowi hierarchii urzędniczej. W związku z licznymi skargami na nad-
użycia tak ze strony komisarzy jak i samej deputacji, częstokroć znajdującymi 
fi nał przed sądem, uprawnienie do pobierania kwot większości podatków zosta-
ło temu organowi odebrane. W rezultacie owych zmian odpowiedzialnością za 
zgromadzenie podatków przekazywanych na dwór królewski obarczono Skarb-
nika Królestwa. Deputacji zaś pozostawiono jedynie pieczę nad spisem i admini-
strowaniem niektórych opłat przeznaczonych na mosty i inne prace publiczne, 
jednocześnie nakładając obowiązek dopilnowania zgodności zebranej sumy z wy-
sokością ustaloną przez parlament. 
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W skład zgromadzenia Królestwa Sycylii wchodziły trzy izby: rycerska, duchow-
na oraz mieszczańska. W pierwszej z nich – braccio militare – zasiadali najważniejsi 
feudałowie, którzy otrzymali nadanie od władcy i podlegali jemu bezpośrednio. Ba-
ron nie posiadający lenników, w imieniu których mógłby występować, nie miał rów-
nież prawa udziału w obradach. Każda nowa miejscowość, jeżeli liczyła co najmniej 
osiemdziesiąt domostw (fuochi), mogła ubiegać się o prawo reprezentacji. W takim 
przypadku feudał, na którego terenach miejscowość ta była położona albo zyskiwał 
prawo zasiadania w jednej z izb albo otrzymywał dodatkowy głos. W ten sposób wraz 
z postępującą coraz intensywniejszą kolonizacją wyspy zwiększała się liczba członków 
izby szlacheckiej (w roku 1556 w izbie tej zasiadało 72 reprezentantów, zaś w roku 
1810 – 277). O uprawnieniu do brania udziału w obradach parlamentu decydował 
nie tytuł szlachecki, ale fakt posiadania ziemi. Konfi skata dóbr była jednoznaczna 
z przekazaniem tego prawa na rzecz skarbnika królewskiego (Mongitore I, 77). Ilość 
głosów przysługująca członkowi izby szlacheckiej odpowiadała sumie reprezentowa-
nych przez niego miejscowości (Koenigsberger 151). Baron brał udział w obradach 
sejmowych nie tylko w imieniu posiadanych lenn, ale również jako reprezentant niż-
szej klasy feudałów, którym nie przysługiwało prawo do zasiadania w parlamencie. 
W przypadku braku możliwości przybycia na zgromadzenie członek parlamentu 
mógł wydelegować zastępcę, zwanego prokuratorem (Mastrillo 223; Muta VI, 33).

W izbie duchownej (braccio ecclesiastico) zasiadali arcybiskupi, biskupi i opa-
ci.28 Geneza reprezentacji środowiska duchownych związana była z faktem dzierże-
nia przez kler posiadłości feudalnych. W związku z tym przedstawiciele wyższego 
duchowieństwa zabierali głos, podobnie jak baronowie, w charakterze feudałów 
(Calisse 84). Z upływem czasu coraz częściej poruszali jednak kwestie dotyczą-
ce duchowieństwa, zwłaszcza broniąc się przed świeckim opodatkowaniem (na 
wszystkie nałożone na kler obciążenia fi nansowe zgodę musiał wyrazić papież). 
Konsekwencją feudalnego uzasadnienia potrzeby wzywania duchownych na ob-
rady było realne opodatkowanie niższego kleru a także możliwość reprezentacji 
opactw i parafi i przez osoby świeckie. Liczba członków wchodzących w skład izby 
duchownej ulegała zmianie, by w połowie XVII wieku ustabilizować się na pozio-
mie sześćdziesięciu – siedemdziesięciu osób (Muta VI, 40; Mongitore 60, 280). 

W skład trzeciej izby parlamentu sycylijskiego – mieszczańskiej (brac-
cio demaniale) – wchodzili przedstawiciele miast królewskich. Do XIII wieku 
miasta nie były uważane za ośrodki autonomicznej administracji i w związku 

28 Reprezentacja duchowieństwa nie wchodziła w skład parlamentu neapolitańskiego, ponieważ 
kler nie stanowił w tym państwie oddzielnego stanu (Croce 1936, 345). Ponadto, wykluczenie z obrad 
było rezultatem zwolnienia duchownych z płacenia podatków (Caracciolo 21).
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z tym nie posiadały prawa delegowania reprezentacji na zgromadzenia. Pierwsze 
listy konwokacyjne skierowane do przedstawicieli miast wysłane zostały w roku 
1232. Król wezwał wówczas do desygnacji po dwóch przedstawicieli z każdego 
miasta oraz zamku. Liczba ta z czasem zaczęła ulegać zmianie, zazwyczaj jednak 
ustalana była przez monarchę (Gregorio, 341). W przypadku braku takiej informa-
cji, decyzję o liczbie i składzie reprezentacji podejmowała rada miejska [consiglio 
civico] (Dusinelli 201, Starrabba 69, Gregorio 341). Niezależnie od liczby repre-
zentantów każdy ośrodek miejski dysponował tylko jednym głosem. Na przestrze-
ni czterech wieków (XV-XVIII) w izbie tej zasiadały delegacje około czterdziestu 
trzech okręgów miejskich (Genuardi 114; Koenigsberger 151; Mongitore 284). De-
legaci sycylijskich miast, podobnie jak posłowie na Sejm I Rzeczypospolitej, byli 
obdarzani określoną władzą – władzą ograniczoną w przeciwieństwie do nieogra-
niczonej „władzy stanowienia”. Za podjęte decyzje odpowiadali przed radami dele-
gujących ich ośrodków, z reguły jednak nie byli restrykcyjnie ograniczani w swojej 
działalności parlamentarnej. Mogli zostać upoważnieni do aktywnego uczestnic-
twa w obradach i głosowaniu, bądź też do zabierania głosu w kwestiach uznanych 
przez nich za właściwe. Niekiedy jednak granice działalności posłów były zawęża-
ne. Ograniczenie mogło polegać na udzieleniu prawa asystowania w charakterze 
obserwatorów (bez uprawnienia do głosowania), w celu wysłuchania propozycji 
wicekróla i zreferowania jej radzie miasta, która następnie podejmowała decyzję 
w przedstawionej sprawie.29 Frekwencja na obradach nie była wysoka. U przyczyn 
takiego stanu leżały nadawane miastom przywileje. Przykładem ilustrującym tę za-
leżność są Syrakuzy, miasto, które na podstawie dokumentu z roku 1298 przez pięć 
wieków cieszyło się przywilejem zwolnienia z podatków, w związku z czym tamtej-
sza rada miejska decydowała o nie wysyłaniu reprezentacji. 

Członkowie izby poselskiej w Rzeczypospolitej wybierani byli na sejmi-
kach przedsejmowych, tworząc w ten sposób reprezentacje poszczególnych 
województw. W pierwszej fazie funkcjonowania Sejmu tj. w latach 1506 – 1540 
izba poselska nie była jeszcze uczestnikiem obrad sejmowych jako reprezen-
tacja stanu szlacheckiego. Wówczas były to przedstawicielstwa ziemskie, od 
których domagano się akceptacji przedstawionych propozycji, w myśl zasady 
ustanowionej konstytucją Nihil Novi, iż żadna nowa decyzja sejmu nie może zo-
stać podjęta bez zgody Króla, Senatu i reprezentantów ziem (nuntii terrarum). 
Wraz z rozwojem ruchu egzekucyjnego, a następnie okresami kolejnych bez-
królewi pozycja Koła Poselskiego ulegała wzmocnieniu. W okresie od 1587 do 
1696 roku liczebność izby poselskiej wynosiła około stu dziewięćdziesięciu osób 

29 W archiwach zachowane są akta z obrad rad elekcyjnych. Niektóre z nich zostały opublikowane: 
Gregorio 507; Starrabba 39; Genuardi 118.
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(Czapliński 1984, 242). W staropolskiej praktyce parlamentarnej nie doszło do 
wykształcenia organu reprezentującego wyłącznie stan duchowny. Przedstawi-
ciele wyższego duchowieństwa brali jednakże aktywny udział w obradach jako 
członkowie Senatu.30 Obok tej formy reprezentacji, w trakcie trwania procedo-
wania sejmu zwoływane były narady, w których brali udział biskupi. Tematyka 
tych zgromadzeń dotyczyła głównie kwestii obrony interesów Kościoła i kiero-
wana była przeciwko żądaniom szlachty, domagającej się opodatkowania du-
chowieństwa (Uruszczak 1984, 89). Zarówno w Polsce jak w Italii duchowny 
posiadający najwyższy urząd w hierarchii kościelnej sprawował istotne funkcje 
polityczne. W parlamencie sycylijskim arcybiskup Palermo nie tylko stał na czele 
izby duchownej, ale również występował jako przewodniczący całego zgroma-
dzenia. W Polsce arcybiskup gnieźnieński w przypadku bezkrólewia obejmował 
funkcję interrexa. Kwestia udziału polskiego mieszczaństwa w stanowieniu po-
lityki nie została prawnie uregulowana. Stałym członkiem obrad była reprezen-
tacja Krakowa złożona z dwóch przedstawicieli wybieranych przez radę miejską, 
którzy zasiadali w izbie poselskiej. Inne miasta miały prawo delegować przed-
stawicieli tylko na sejmy elekcyjne. Niekiedy deputowani z większych miast pol-
skich brali udział w obradach Sejmu, ale odbywało się to albo na wyraźne pole-
cenie króla, albo występowali oni w charakterze petentów zabierając głos jedynie 
w sprawach dotyczących reprezentowanych miast. W takim samym charakterze 
przybywali na obrady izby poselskiej przedstawiciele stanu duchownego. Mimo 
nalegań szlachty o włączenie reprezentacji duchowieństwa (posłów kapituł) 
z mocą uchwalania podatków w skład izby poselskiej (1524), stan duchowny 
uchylał się od brania udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach podatkowych 
twierdząc, iż jedynie synod posiada prawo nałożenia na kler obowiązku opłat na 
cele obronne państwa (Uruszczak 1984, 78). Fakt braku prawnego uregulowa-
nia kwestii udziału mieszczaństwa w stanowieniu polityki nie był jednak rów-
noznaczny z brakiem wpływu na sprawy poruszane w trakcie trwania sejmu. 
Mniejsze miasta, nie posiadając możliwości wysyłania własnych przedstawicieli 
na Sejm, delegowały ich na przedsejmowe sejmiki ziemskie. Miasta pruskie zaś 
na stałe weszły w skład sejmiku generalnego ziem pruskich. To właśnie na zgro-
madzeniach przedsejmowych zabiegano o ochronę interesów mieszczańskich. 
Sytuacja taka zasadniczo różniła się od sytuacji tego stanu w innych krajach eu-
ropejskich. O ile, bowiem na zachodzie miasta szukały oparcia w monarsze (taka 
sytuacja miała miejsce również w państwach południowej Italii, gdzie miesz-
czańska izba parlamentu składała się z przedstawicieli miast królewskich), o tyle 

30 Na obrady delegowani byli również przedstawiciele niektórych kapituł, Kracik (54-59), Karbow-
nik (169-175). 
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w Rzeczypospolitej tym oparciem był stan szlachecki. W XVI i XVII – wiecznej 
praktyce sejmikowej i ustawodawstwie polskim nie brakuje przykładów ilustru-
jących ten fakt (Ekes 1987, 106-109; Wyczański 1960, Szelągowski 1901).

W sycylijskim systemie parlamentarnym nie ukształtowała się w pełni, funk-
cjonująca w staropolskiej praktyce politycznej, instytucja sejmiku. Członkowie izby 
szlacheckiej oraz duchownej otrzymywali imienne powiadomienia w sprawie de-
cyzji o zwołaniu parlamentu. Osoby te, jako wyżsi rangą feudałowie, nie podlegali 
elekcji. Analogię, do instytucji staropolskiego sejmiku, zauważyć natomiast można 
w procedurze wyboru przedstawicieli miast, jako że ich desygnacja odbywała się na 
wspomnianych już specjalnych posiedzeniach rad miejskich (Gregorio 341). 

Funkcję przewodniczącego parlamentu sycylijskiego pełnił, stojący na czele 
izby duchownej, arcybiskup Palermo (w roku 1622 wicekról, książę Ayala, starał 
się odebrać mu tę funkcję jednak po interwencji duchownego u króla, monar-
cha stanął po jego stronie i nakazał wicekrólowi przestrzegać przyznanych arcy-
biskupowi przywilejów). Do zakresu jego obowiązków należało: prezentowanie 
propozycji od tronu, umożliwienie wymiany opinii między izbami, przedsta-
wianie tematów do dyskusji, odpowiedzialność za umieszczanie w aktach praw-
nych treści dotyczących kwestii omawianych w trakcie obrad oraz ich konkluzji, 
gromadzenie pism przekazywanych przez poszczególne izby za pośrednictwem 
ambasadorów oraz ustalanie terminów i godzin kolejnych sesji (Genuardi 21). 
Kierowanie pracami izb w parlamencie Królestwa Sycylii odbywało się na dwóch 
płaszczyznach. Z jednej strony funkcjonował urząd przewodniczącego całego 
parlamentu, z drugiej zaś na szczeblu niższym za porządek prac poszczególnych 
izb odpowiadali ich przewodniczący. 

Urząd marszałka sejmowego w I Rzeczypospolitej obsadzany był jako drugi 
po rugach punkt porządku obrad bez względu na to, ilu posłów wzięło w nich 
udział. Marszałek był reprezentantem izby poselskiej i to on przemawiał w imie-
niu posłów do króla i Senatu oraz wygłaszał w imieniu izby poselskiej31 mowę 
powitalną skierowaną do monarchy. Zasadniczo funkcje przewodniczących 
w obu krajach były podobne. Zadaniem marszałka było kierowanie pracą izby, 
kontrolowanie obecności posłów, prowadzenie obrad i czuwanie nad ich właści-
wym tokiem. Ponadto był on odpowiedzialny za poprawny przebieg procedury 
ustawodawczej oraz współredagowanie tekstów przyjętych przez izbę uchwał. Po 
uchwaleniu konstytucji i sygnowaniu ich przez deputatów z izby poselskiej oraz 
Senatu, marszałek miał obowiązek podać je do ksiąg grodzkich a następnie prze-
kazać do druku. 

31 Pod koniec XVI wieku mowę tę wygłaszał marszałek, wcześniej mógł to uczynić jeden z wybit-
niejszych posłów (Czapliński 1984 (b), 253). 
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Procedury sejmowania

W omawianych systemach ustrojowych prawo zwoływania zgromadzenia po-
siadał król (Mastrillo 221; Muta 35). Na Sycylii w przypadkach szczególnych 
z uprawnienia tego mógł skorzystać również wicekról, jednak o swoim postano-
wieniu zmuszony był powiadomić dwór i poczekać na ostateczną decyzję monar-
chy. Postanowienie króla przekazywano Świętej Radzie. Kolejnym krokiem była 
redakcja listów konwokacyjnych adresowanych do osób uprawnionych do wzięcia 
udziału w obradach (Muta VI, 32).32 W przeciwieństwie do procedur staropol-
skich, w listach konwokacyjnych na zgromadzenie sycylijskie z reguły nie zamiesz-
czano informacji o planowanej tematyce obrad. Pomimo iż nie przewidywano 
kary za brak w nich udziału lub nie wydelegowanie zastępcy, to z upływem czasu 
nieuzasadniona nieobecność na obradach parlamentu zaczęła być traktowana jako 
nieposłuszeństwo wobec królewskich rozkazów. Niestawiennictwo równoznaczne 
było z pozbawieniem prawa głosowania (Muta 28). W listach konwokacyjnych po 
zwrocie: nakłaniamy (vi esortiamo), polecamy (incarichiamo), nakazujemy (ordi-
niamo) – w zależności od tego, do kogo kierowany był list (Mongitore 57) – nastę-
powała formuła: se la grazia del re avete cara, stanowiąca potencjalnie podstawę 
do oskarżenia o obrazę majestatu. W podobny sposób przebiegała procedura zwo-
ływania sejmu w I Rzeczypospolitej. Odpowiednikiem włoskich litterae covocato-
rie były polskie listy sejmowe – litterae conventuales. Dokumenty te, wystawiane 
w imieniu królewskim, zawierały informacje o terminie, miejscu i przedmiocie 
obrad sejmowych, a także wezwanie do wzięcia w nich udziału tak na szczeblu 
sejmików przedsejmowych jak i Sejmu Walnego. Pisma te przygotowywane były 
przez kancelarię królewską. Zawartość listu uzależniona była od rangi parlamenta-
rzysty. Pełne uzasadnienie powodów zwołania sejmu zawierały dokumenty adre-
sowane imiennie do najwyższych dygnitarzy państwowych.33 Wszędzie natomiast 
dołączano formułę o konieczności przybycia na Sejm.34 

Miejsce zgromadzenia parlamentu sycylijskiego wyznaczał król. Po wprowa-
dzeniu instytucji namiestnika decyzję w tej sprawie włączono w zakres jego preroga-
tyw. Do czasów panowania dynastii aragońskiej parlamenty odbywały się w miejscu 
aktualnej rezydencji dworu królewskiego. W epoce późniejszej, przyjął się zwyczaj 
zwoływania zgromadzeń w stolicy królestwa – Palermo. Miejscem obrad parlamentu 
był zazwyczaj pałac królewski. W I Rzeczypospolitej szczegóły dotyczące celowości, 

32 Teksty listów konwokacyjnych znajdują się wielu wydawnictwach źródłowych, między innymi 
w Privilegii e capitoli riguardanti a la terra di Corleone,…s. 201.

33 Na ten aspekt przy zwoływaniu parlamentów włoskich nie stawiano dużego nacisku.
34 Przewidziane były między innymi grzywny na biskupów uchylających się od udziału w obradach.
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czasu i miejsca zwołania sejmu były przedmiotem dyskusji prowadzonej między 
królem a wyższymi dostojnikami państwowymi w listach zwanymi deliberatoriami. 
Miejscem, w którym zazwyczaj odbywały się obrady był Piotrków, cieszący się tym 
przywilejem ze względu na swoje centralne położenie. Na początku XVII wieku, 
kiedy Zygmunt III rezydował w istocie stale w Warszawie, właśnie to miasto stało 
się miejscem zgromadzeń sejmowych. Dostrzegalna jest wyraźna analogia w kwestii 
wstępnych ustaleń związanych ze zwołaniem parlamentu, jednakże motywy kieru-
jące władcą przy wyborze miejsca sejmowania były odmienne. Polscy dygnitarze 
i posłowie nie zgadzali się na częstą zmianę miejsca obrad i związaną z tym uciążli-
wą podróż. Na Sycylii to właśnie tym czynnikiem kierował się monarcha, mając na-
dzieję, że daleka podróż czy niesprzyjająca pogoda uniemożliwi przybycie posłom 
nieprzychylnie nastawionym do forsowanych przez monarchę projektów. Ustalenia 
regulujące częstotliwość obrad parlamentu sycylijskiego nie były ściśle przestrzega-
ne. Pomimo iż „przepis” z 1296 roku przewidywał coroczne zwoływanie posiedzeń 
(Muta VI, 25) dochodziło do sytuacji, kiedy przez szereg lat zebrania nie odbywały 
się, lub do uczestnictwa w nich wzywani byli tylko baronowie (na Sardynii zwyczaj 
ten przetrwał do wieku XV). W wieku XV wprowadzona została zasada przewidują-
ca organizację zgromadzeń zwyczajnych w odstępach trzyletnich (27). Każdy parla-
ment procedujący w okresie pomiędzy tymi obradami określano mianem nadzwy-
czajnego. Zależnie od liczby przybyłych parlamentarzystów, zwykle w ciągu sześciu 
dni miały miejsce trzy posiedzenia.35 Był to czas stanowczo za krótki na „odczucie” 
wspólnych interesów, a tym bardziej na stworzenie stałej opozycji wobec rządu. Nie 
istniała stała siedziba parlamentu, w której członkowie wszystkich izb mogliby się 
zgromadzić i omówić wspólne stanowisko. W rezultacie parlament nie był utożsa-
miany z miejscem ewentualnej manifestacji sprzeciwu. 

Ustalenia dotyczące częstotliwości zwoływania sejmu w Rzeczypospolitej 
uwzględnione zostały w artykułach henrykowskich. Przepis regulujący tę kwestię 
przewidywał organizację zgromadzeń w odstępach dwuletnich na okres sześciu 
tygodni.36 W dokumencie tym również po raz pierwszy wspominano o instytucji 
sejmów nadzwyczajnych, które miały być zwoływane przez króla za zgodą Senatu 
w przypadku wyraźnej potrzeby. Ogólne stwierdzenia dotyczące ich organizacji 
sprecyzowane zostały w jednej z konstytucji sejmu krakowskiego z 1595 roku 
(Volumina Legum II, 355). Na mocy jej postanowień czas trwania sejmu nadzwy-
czajnego ograniczono do dwóch tygodni, król zaś zwolniony został z obowiązku 
rozsyłania deliberatoriów, ze względu na fakt, iż planowana problematyka obrad 

35 Miały miejsce liczne wyjątki od tej reguły, np. w roku 1612. 
36 Zdarzały się odstępstwa od tej zasady czego świadectwem są trwające kilka miesięcy obrady za 

czasów panowania Zygmunta I i II oraz Jana III Sobieskiego.
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zamieszczana była w konstytucji sejmu poprzedzającego zgromadzenie nadzwy-
czajne. Nie skorzystano wówczas z możliwości zwołania sejmu nadzwyczajnego 
i kolejny sejm zgromadził się również jako zwyczajny. Pierwszy sejm nadzwyczaj-
ny zwołany został w grudniu 1613 roku (Dorobisz 1988, 133-137).

Mimo zasadniczej różnicy w długości trwania obrad porównywanych zgro-
madzeń zestawienie procedur im towarzyszących nie nastręcza problemów. 
W mieście wyznaczonym na miejsce zebrania parlamentu sycylijskiego pierwsze-
go dnia organizowany był uroczysty pochód. W omawianych systemach obrady 
zgromadzenia składały się z trzech zasadniczych części: ceremonii otwarcia, sesji 
właściwych oraz zebrania plenarnego, zamykającego posiedzenie.37 Ceremonię 
otwarcia obrad sejmu I Rzeczypospolitej poprzedzała Msza Święta. Po zakończo-
nym nabożeństwie stany sejmowe rozchodziły się do oddzielnych izb. Król wraz 
z Senatem oczekiwali na wybór marszałka koła poselskiego. Elekcja miała miejsce, 
w odróżnieniu od innych europejskich organów przedstawicielskich, przed rozpo-
częciem obrad (Opaliński 2001, 124-125). W drugiej połowie XVII wieku próbo-
wano ukonstytuować procedurę zaprzysięgania marszałka, do czego doszło osta-
tecznie w roku 1666. Zaniechano zaś prób wprowadzenia elementu zaprzysiężania 
posłów (Ochmann–Staniszewska 1995, 201-214; Ochmann–Staniszewska, Stani-
szewski 49-56). Przed rozpoczęciem obrad zarówno w Polsce jak i na Sycylii przy-
stępowano do weryfi kacji uprawnień do uczestnictwa w posiedzeniach. Kanclerz 
Królestwa Sycylii przeprowadzał kontrolę dokumentów, z którymi przybyli pro-
kuratorzy, w celu orzeczenia o poprawności ich formy i na tej podstawie dokony-
wał włączenia przybyłych do grona parlamentarzystów. Zebrani zasiadali według 
wyznaczonych miejsc (Calisse 130). Zgodnie z ustalonymi zasadami pierwszeń-
stwa między parlamentarzystami tego samego stopnia, wyższe miejsce w hierar-
chii zajmował ten, kto dłużej posiadał tytuł szlachecki. W roku 1531 sprecyzowane 
zostały stopnie hierarchii w izbie szlacheckiej, w 1556 zaś w duchownej. Podobna 
sytuacja miała miejsce w Polsce, gdzie precedencję urzędników determinowało 
starszeństwo ustanowienia urzędów tak duchownych jak i świeckich. Następnie 
przystępowano do weryfi kacji obecności (apello). Odpowiednikiem tej procedury 
na polskim sejmie były rugi. Rugowanie polegało na usunięciu z obrad posłów 
nieposiadających prawa do sprawowania godności poselskiej. Kolejnym punktem 
obrad była elekcja marszałka. Procedury tej z oczywistych powodów nie przepro-
wadzano na Sycylii, gdzie przewodniczącym izby był wyznaczony dostojnik. 

37 Procedury obrad Sejmu Walnego opisane zostały w opracowaniach dotyczących poszczególnych 
okresów a także w monografi ach poszczególnych sejmów, m. in. Uruszczak 1980a, tenże 1984; Opa-
liński 2001. Syntezę funkcjonowania sejmu w latach panowania Jana Kazimierza Wazy przedstawili: 
Ochmann–Staniszewska, Staniszewski 2000.
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W zgromadzeniu sycylijskim po zakończeniu czynności wstępnych następo-
wał uroczysty ingres króla. W czasach dynastii aragońskiej monarcha osobiście 
uczestniczył we wszystkich posiedzeniach parlamentu. Sytuacja ta uległa zmianie 
po wprowadzeniu urzędu namiestnika. Od tego czasu monarcha sporadycznie po-
jawiał się na zgromadzeniach.38 Przed wstąpieniem na tron król otrzymywał po-
zdrowienie od przewodniczących poszczególnych izb. Podobna procedura miała 
miejsce na Sejmie, gdzie na początku sesji otwierającej obrady król witany był przez 
osobę reprezentującą Koło Rycerskie – marszałka izby poselskiej. Po zakończeniu 
ceremonii ingresu monarchy następowało odczytanie propozycji od tronu. 

Niewątpliwie zauważyć można w tym miejscu podobieństwo do ceremonii 
otwarcia obrad Sejmu w Rzeczypospolitej, gdzie jednym z pierwszych punktów, 
po odwitaniu króla, było wygłoszenie w jego imieniu propozycji, zawierającej pla-
nowany program obrad (Czapliński 259).39 W obu porównywanych parlamentach 
w propozycjach sejmowych zarysowywana była aktualna sytuacja państwa i związa-
ne z tym faktem potrzeby. Tak jak stałym acz niedopowiedzianym motywem pro-
pozycji króla polskiego był podatek, tak monarcha hiszpański pośrednio zwracał 
się tym sposobem o donativo. Starano się bowiem nie używać w tym exposè sfor-
mułowań nadających propozycji formę nakazu. Donativo wszakże wciąż pozosta-
wało określoną – uzależnioną od stopnia trudności sytuacji, w jakiej znalazło się 
Królestwo – kwotą dobrowolnie uchwalaną przez członków trzech izb sycylijskiego 
parlamentu. Kolejnym punktem obrad plenarnych Sejmu staropolskiego były tzw. 
wota senatorskie, będące przemówieniami wygłaszanymi przez członków senatu.40 
W parlamencie sycylijskim po odczytaniu propozycji głos zabierał przewodniczący 
parlamentu, formułując w imieniu parlamentarzystów krótką odpowiedź na przed-
stawione exposé (Bernardino 162). Zamknięcie obrad plenarnych na wyspie, po-
dobnie jak rozpoczęcie, również kończyło się uroczystym pochodem. 

Nie zachowały się relacje z debat prowadzonych podczas sesji parlamentu sy-
cylijskiego. Ich przebieg odtwarzany jest na podstawie dokumentów redagowanych 
przed zwołaniem parlamentu oraz po jego zakończeniu.41 Zarówno w polskim Sej-

38 W roku 1450 król Alfons przyrzekł przybyć, ale tego nie uczynił. W czasach późniejszych oso-
biście uczestniczyli: Karol V w roku 1535, Wiktor Amadeusz w roku 1714 i Ferdynand IV w latach 1802, 
1806 i 1810 (Coco 43-67).

39 Przemowy tego rodzaju były również punktem obrad parlamentów w innych państwach euro-
pejskich. 

40 W wieku XVII w Senacie zasiadało około 147 osób. Zazwyczaj jednak w ceremonii otwarcia 
brała udział niewielka liczba reprezentantów tej izby. 

41 Źródłem jest tu przywoływane dwutomowe dzieło Antonio Mongitore zawierające materiały do-
tyczące obrad parlamentów z lat 1446 – 1748.
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mie jak i sycylijskim organie przedstawicielskim po zakończeniu pierwszej, plenar-
nej sesji, izby parlamentarne obradowały osobno. Na wyspie braccia kontaktowały 
się ze sobą za pośrednictwem specjalnie wybieranych w tym celu ambasadorów. 
Inicjatywa wysłania delegacji mogła pochodzić od każdej z izb. Podobne procedu-
ry funkcjonowały w Polsce. Pomimo faktu, iż dyskusję przeprowadzano osobno 
w każdej z izb, starano się uzgadniać wspólne stanowisko. Jeżeli Senat bądź król 
występował z propozycją omówienia danej kwestii, to do izby poselskiej wysyłana 
była dwu – trzyosobowa delegacja senatorów. W przypadku, gdy inicjatywę taką 
podejmowali posłowie, desygnowali spośród siebie przedstawicieli, których zada-
niem było zreferowanie stanowiska w danej sprawie czy to przed królem i członka-
mi Senatu czy też samym Senatem (Sucheni-Grabowska 1984b, 184). 

Procedury obrad w poszczególnych izbach zgromadzenia sycylijskiego 
przebiegały według wyznaczonego porządku. Nad ich przebiegiem oraz pro-
cedurą liczenia głosów czuwali wyznaczeni urzędnicy: w izbie szlacheckiej – 
kanclerz, w izbie duchownej – podkanclerzy (luogotenente del protonotaro), 
w mieszczańskiej zaś najdostojniejszy z sekretarzy królestwa (più antico dei 
segretari). Po zajęciu przez przybyłych należnych im miejsc, rozpoczynano po-
siedzenie izby. Podobnie jak w trakcie obrad plenarnych na początku przystę-
powano do weryfi kacji obecności. Kwestia ta była istotna, jako że do przyję-
cia danego projektu wymagane było quorum, czyli ponad 2/3 członków izby. 
Procedurę taką przeprowadzono między innymi w roku 1499 (Mongitore 112; 
Calisse 132).Wydaje się jednak, iż istniały wyjątki od tej reguły. Wskazywałby 
na to list konwokacyjny wzywający na obrady parlamentu w roku 1411, w któ-
rym zawarta została informacja, iż ze względu na dobro królestwa parlament 
zostanie zwołany pomimo sprzeciwu opozycjonistów (Starabba 42; Calisse 
132). Z drugiej strony na podstawie źródeł można stwierdzić, iż niezależnie od 
wymaganego quorum zadowalano się głosowaniem zwykłą większością głosów, 
bez względu na liczbę obecnych (Muta VI, 50). W ten sposób przeprowadzano 
wotowanie w sprawie podatków. W celu uniknięcia problemów wynikających 
z nieobecności parlamentarzystów i związanym z tym brakiem quorum, a w re-
zultacie nieważnością głosowania, wprowadzono zakaz opuszczania miejsca ze-
brania w trakcie obrad (Muta 50). Na początku sesji przewodniczący wygłaszali 
przemowę, w której powtarzano dezyderaty zawarte w propozycji królewskiej 
(Mongitore 416). W celu przeforsowania proponowanych projektów wicekról 
próbował zagwarantować sobie zgodę izb jeszcze przed otwarciem zgromadze-
nia. W związku z tym nie tylko pozostawał w kontakcie z ich przewodniczący-
mi, ale również spotykał się z najbardziej wpływowymi parlamentarzystami, 
by zyskać ich poparcie (Mongitore 215). Mając na uwadze zgłoszone projekty 
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liczono jednak głównie na autorytet, jakim cieszyli się przewodniczący poszcze-
gólnych izb. Przewodniczący ci ustalali między sobą stanowisko wobec spraw, 
które miały być omawiane na zgromadzeniu, dążąc tym samym do zgody całego 
parlamentu (Calisse 134; Marongiu 1967, 129-136). Po zakończeniu przemowy 
wstępnej wysłuchiwali oni opinii każdego, kto chciał zająć stanowisko w przed-
stawionej materii (Mongitore 119 i nn.). Następnie podejmowali próby prze-
konania opozycjonistów do zmiany decyzji i zyskania przychylności całej izby. 
Głównym tematem dyskusji była propozycja królewska. Rezultatem wprowa-
dzenia zasady tajności obrad był nie tylko zakaz uczestnictwa w zgromadzeniu 
osób do tego nieuprawnionych, ale również brak możliwości opuszczenia sali 
posiedzeń w trakcie trwania posiedzenia. Przepisy te miały między innymi za-
pobiec rozpowszechnianiu informacji o temacie prowadzonych dyskusji (Muta 
36). Zaaplikowane rozwiązania z pewnością przyczyniały się do sprawniejszego 
przebiegu obrad, co wiązało się ze skróceniem czasu ich trwania. 

W Sejmie polskim natomiast, pomimo prób zreformowania systemu, nie 
wprowadzono tego rodzaju stałych rozstrzygnięć. Nie istniał żaden regulamin 
obrad, który usprawniłby ich przebieg. Jedynie niektóre zasady obowiązywa-
ły na każdorazowym posiedzeniu izby. Do reguł tych należało: wypowiadanie 
się posłów w poruszanych sprawach według województw czy zabieranie gło-
su w imieniu województwa przez jednego posła. Przestrzeganie innych zasad, 
między innymi nie wracanie do spraw już omówionych, zależało już głównie 
od umiejętności marszałka. Prawo nie przewidywało quorum wymaganego dla 
ważności podjętych uchwał, wobec czego brak przedstawicielstw niektórych 
ziem nie wpływał hamująco na przebieg obrad. W trakcie trwania sesji Sejmu 
doraźnie powoływano deputacje, których celem było prowadzenie debat nad 
poszczególnymi projektami w myśl zasady paucitas personarum est mater con-
cordiae. W parlamencie sycylijskim do każdej ważniejszej sprawy wymagającej 
przedyskutowania, powoływano grupę posłów, odpowiedzialną za rozwiązanie 
przydzielonej jej kwestii. W polskiej praktyce parlamentarnej nie funkcjonowa-
ła zasada tajności posiedzeń42. Obok posłów często obradom przysłuchiwali się 
tzw. arbitrzy – osoby niepiastujące funkcji poselskiej. Ujemnych konsekwencji 
tego faktu dopatrywano się w sferze bezpieczeństwa zewnętrznego, uznając za 
szkodliwą możliwość, że agenci obcych państw bez trudu mogą wejść w posiada-
nie diariuszy sejmowych i poznać problematykę oraz przebieg debat. Jednakże 
bardziej energicznym marszałkom udawało się doprowadzić do usunięcia z izby 
arbitrów oraz nakłonić posłów do zachowania tematu obrad w tajemnicy. 

42 Pod koniec XVII wieku posłowie zaczęli domagać się wprowadzenia tajności obrad, Matwijow-
ski 1979, 57.
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Na szybszy przebieg debaty w zgromadzeniu sycylijskim miały również 
wpływ działania niedopuszczalne w Sejmie polskim. W związku z tym, że do-
kumenty zawierające projekty ustaw związane z donativo przygotowywane były 
jeszcze przed rozpoczęciem obrad,43 prace nad ich redakcją nie powodowały wy-
dłużenia czasu posiedzenia. Niekiedy jednak w trakcie dyskusji nad propozycją 
zgłaszany był sprzeciw. Niejednokrotnie sięgano wówczas do użycia siły i najbar-
dziej zatwardziali oponenci byli więzieni.44 Proceder ten świadczył o pogłębiającej 
się słabości parlamentu sycylijskiego, bowiem jeszcze w drugiej połowie XV wie-
ku, przed podjęciem decyzji o podatkach albo dyskutowano każdy z jej punktów 
(Mongitore 112) albo przyjmowano, podkreślając jednocześnie uchybienia rządu 
w kwestii spełnienia warunków uprawniających do uchwały kolejnych funduszy 
(Mongitore 98). Stosowanie przemocy w celu osiągnięcia parlamentarnej zgody 
nie wpływało na zmniejszenie znaczenia elementu przetargowego, z którym rząd 
zmuszony był się liczyć, a którym to elementem były zgłaszane przez parlament 
dezyderaty (grazie). Każdy uczestnik zgromadzenia posiadał prawo zgłoszenia 
projektu, jednakże w przypadku negatywnej opinii przewodniczącego, który mógł 
uznać daną kwestię za niewystarczająco istotną, wniosek oddalano. Pierwszą se-
sję sycylijskie izby parlamentarne poświęcały omówieniu zagadnień związanych 
z podatkami. Z dzieła Scipione di Castro dowiadujemy się o stałych elementach 
tej dyskusji (20-21).45 Uzyskanie pozytywnego wyniku głosowania umożliwiało 
przejście do punktu drugiego, którym było ustalenie wysokości sumy. Kolejny 
etap dyskusji dedykowano omówieniu kwestii metody pobrania podatków oraz 
określeniu terminu przeznaczonego na ich zebranie. Kończąc debatę odnośnie 
kwestii fi nansowych desygnowano członków deputacji, odpowiedzialnych za 
realizację podjętych decyzji. Ostatnim punktem posiedzenia było odczytanie 
pisma informującego o zatwierdzeniu podatków zwyczajnych oraz uchwaleniu 
nowych. Ponadto w izbie duchownej prezentowano dokument potwierdzający 
konieczność wyrażenia przez Stolicę Apostolską zgody na objęcie kleru obowiąz-
kiem uiszczania uchwalonych należności [atto preservativo] (Muta 30). Kolejne 
posiedzenia izb poświęcone były opracowaniu zestawu petycji przedkładanych 
monarsze wraz z ustaleniami dotyczącymi donativo (Calisse 138). W staropol-
skiej procedurze sejmowej projekt ustawy trafi ał początkowo pod obrady Koła 
Poselskiego, który mógł go jednogłośnie przyjąć lub odrzucić. Następnie projekt 
przekazywano do Senatu, gdzie również w warunkach jednogłośnej zgody był on 
aprobowany bądź odrzucany. Konkluzję obrad zamykał głos króla. 

43 Wskazują na ten fakt, informacje zawarte w aktach parlamentarnych: Mongitore, II, 11; Calisse 136.
44 Przypadek taki miał miejsce w roku 1522, (Calisse 136).
45 O tematyce obrad ogólnie wspomina również Masbel 86-88.

MIĘDZY LITERATURĄ A POLITYKĄ.indd   49MIĘDZY LITERATURĄ A POLITYKĄ.indd   49 2022-11-27   17:38:492022-11-27   17:38:49



50
Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego

MIĘDZY LITERATURĄ A POLITYKĄ:EWOLUCJA USTROJOWA W KRÓLESTWIE SYCYLII... 

W zgromadzeniu sycylijskim przy podejmowaniu decyzji w sprawie dysku-
towanych propozycji, kierowano się zasadą większości. Wotowanie następowało 
w sposób jawny. Parlamentarzysta posiadający prawo do oddania głosu w więcej 
niż jednej izbie mógł to uczynić tylko w jednej z nich. Wyjątek stanowił skarbnik 
królewski, który uprawniony był do głosowania zarówno w sprawie wakujących 
godności biskupich jak i nieobsadzonych feudów [feudi incamerati] (Mongitore 
74 – 80; Calisse 139). Reprezentacje miast, niezależnie od liczby wchodzących 
w ich skład członków, miały prawo do oddania tylko jednego głosu.46 Wszystkie 
osoby, którym umożliwiono udział w wotowaniu w więcej niż jednej izbie, zo-
stały objęte nakazem głosowania w danej kwestii w sposób jednomyślny (Calisse 
139). Po zdobyciu poparcia większości obecnych projekt zyskiwał aprobatę izby. 
W przypadku niektórych spraw wymagana była bezwzględna jednomyślność. 
Kwestie te dotyczyły między innymi nadawania obywatelstwa. Prerogatywa par-
lamentu w tym zakresie była niezwykle istotna, jako że posiadanie narodowości 
sycylijskiej było warunkiem koniecznym do sprawowania urzędów, co zapobie-
gało powoływaniu cudzoziemców na stanowiska w administracji wyspy. Kolejny 
wyjątek od reguły głosowania większością wprowadzony został w roku 1540. Na 
zgromadzeniu, które wówczas miało miejsce, parlamentarzyści wyraziwszy zgodę 
na nałożenie niektórych podatków zaznaczyli, iż w przyszłości precedens ten nie 
powinien być ani dyskutowany ani powtarzany. Jednakże w przypadku zajścia 
wyjątkowych okoliczności zgoda na nałożenie takich podatków musiałaby zostać 
wyrażona jednomyślnie (Mongitore 221). Ponadto decyzje dotyczące wewnętrz-
nej organizacji parlamentu podejmowane były za zgodą trzech izb.47 Podstawowa 
różnica między sposobem głosowania w Polsce i na Sycylii polegała na tym, że 
parlamentarzyści sycylijscy głosowali imiennie, natomiast na Sejmie wotowanie 
przebiegało województwami. Oznaczało to, iż wszyscy przedstawiciele delegowa-
ni z danego województwa zobowiązani byli głosować w sposób jednomyślny.

W procedurach obu porównywanych organów reprezentacyjnych mamy do 
czynienia więc w istocie z zasadą consensusu. W parlamencie sycylijskim starano 
się doprowadzić do zgody trzech izb, jednak aprobata parlamentu równoznaczna 
była z poparciem projektu przez większość parlamentarną, czyli co najmniej dwie 
z nich (Genuardi 196). Zasada ta obowiązywała od roku 1591, co wskazuje na 

46 np. Senat Palermo reprezentujący to miasto mógł oddać tylko jeden głos chociaż składał się 
z siedmiu osób – pretora i sześciu senatorów [giurati]. 

47 Na fakt ten wskazał w roku 1812 jeden z parlamentarzystów, przedstawiciel miasta Naro, Niccolò 
Palmieri, mówiąc iż: dalla fondazione della monarchia siciliana, per consuetudine non violata mai, tutti li 
statuti che riguardano l’interno meccanismo del parlamento, hanno forza e vigore di legge dal consenso di 
tutti e tre i bracci che lo costituiscono (Calisse 131). 

MIĘDZY LITERATURĄ A POLITYKĄ.indd   50MIĘDZY LITERATURĄ A POLITYKĄ.indd   50 2022-11-27   17:38:492022-11-27   17:38:49



51
ROZDZIAŁ II

PARLAMENT SYCYLIJSKI I SEJM WALNY (XVI-XVII W.)

fakt, iż wcześniej zgodę na przyjęcie danego projektu musiały wyrazić wszystkie 
braccia (Mongitore 418, Calisse 145). Zasadę tą ponownie próbowano zmienić 
pod koniec wieku XVIII, kiedy w roku 1798 król Ferdynand III zażądał comie-
sięcznego donativo na czas nieokreślony. Zgodę na ten projekt wyraziła tylko jed-
na izba, monarcha próbował więc przeforsować uchwałę, by aprobata jednego 
braccio obligowała pozostałe dwa. Wniosek króla został odrzucony. 

Reguła odnośnie uzyskania zgody dotyczyła wszystkich omawianych kwe-
stii, w tym również podatków. W celu szybszego jej osiągnięcia zorganizowany 
został system komunikacji między izbami. Projekty przyjęte i uchwalone w jed-
nej z nich za pośrednictwem dwóch ambasadorów przekazywane były do pozo-
stałych. W nagłych przypadkach lub, gdy istniało podejrzenie, że w innej izbie 
dana propozycja nie zostanie uchwalona, razem z mówcami wysyłano jednego 
z członków izby, którego zadaniem było przedstawienie racji przemawiających 
za przyjęciem danego projektu. Mimo wymaganej konieczności uzyskania con-
sensusu zdarzało się niejednokrotnie, że opozycji nie udało się przekonać. Ze 
względu na fakt, iż w trakcie obrad sejmowych przede wszystkim zajmowano 
się uchwalaniem podatków, wyrażenie zgody przez wszystkie izby na ich ze-
branie było dla władzy centralnej sprawą istotną. Akceptacja uzyskiwana była 
również przy sprzeciwie części posłów, co zresztą miało miejsce również na Sej-
mie polskim. To właśnie niemożność przeforsowania własnego zdania, skłoniła 
część parlamentarzystów sycylijskich do rezygnacji z uczestnictwa w obradach, 
co doprowadziło w rezultacie do zastąpienia ich wotów głosami per procura. 
Kwestia zgody parlamentarnej w odniesieniu do zgłaszanych projektów przed-
stawiała się inaczej niż w przypadku donativo. Przedłożenie królowi petycji do 
zatwierdzenia nie wymagało zgody całego parlamentu. Propozycje, które nie 
zyskały poparcia we wszystkich izbach przedkładane były monarsze w imieniu 
tylko tych, które je zaaprobowały. W imieniu całego zgromadzenia składane 
były jedynie te, na które wyraziły aprobatę wszystkie trzy braccia. Pomiędzy 
przedstawieniem propozycji w imieniu całego parlamentu czy też jednej izby 
również istniało rozróżnienie. Nie wszystkie bowiem projekty mogły być zło-
żone przez poszczególne izby. W przypadku, gdy celem petycji była korzyść 
prywatna czy to jednostki czy też jakiejś grupy, poparcie całego parlamentu nie 
było wymagane (Mongitore 282, 263). Jednakże petycje dotyczące całego Króle-
stwa, petycje, które po uzyskaniu sankcji królewskiej stałyby się obowiązującym 
prawem, musiały być fi rmowane przez wszystkie trzy izby parlamentarne (Ca-
lisse 146). W związku z tym, iż każda izba miała prawo oddzielnie podejmować 
dyskusje oraz formułować projekty w imieniu środowiska, które reprezentowa-
ła, często zdarzało się, że zaproponowany projekt ustawy nie zyskiwał poparcia 
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w innej izbie. Mimo, iż niejednokrotnie braccia zajmowały odmienne stano-
wiska w dyskutowanych kwestiach, to w sprawach związanych z dobrem kraju 
starano się osiągnąć kompromis.

Zgodnie z procedurą obowiązującą na Sejmie I Rzeczypospolitej zanim pro-
jekt uchwały trafi ł do króla lub do izby wyższej, zgodę na propozycję musiała wy-
razić cała izba poselska. Nie było to równoznaczne z wyrażeniem stuprocentowe-
go poparcia zgromadzonych wobec przedkładanych projektów.48 Część uchwał 
podejmowana była przy sprzeciwie województwa czy pojedynczych posłów, ale 
ostatecznie dla uzyskania jednoznacznego stanowiska całej izby wyrażali oni zgo-
dę, jednocześnie akcentując swoje odmienne zdanie w tej sprawie. W takich oko-
licznościach kształtowała się staropolska zasada „zgody” (Ekes 2001, 67-78).

 Posłowie polscy, którzy nie zgadzali się ze stanowiskiem większości izby, swoje 
odmienne zdanie argumentowali sejmikowym „poruczeniem”, które obligowało ich 
głosowanie w czasie obrad walnych. Argument ten był niepodważalny, co niejedno-
krotnie prowadziło do zahamowania dyskusji na danym projektem. W przypadku, 
gdy opozycji nie udało się przekonać do zmiany zdania, w ostateczności posuwano 
się do odesłania sprawy do rozpatrzenia na sejmikach posejmowych. Z reguły jednak 
uchwały przyjmowano nawet w trakcie obrad sejmów „kadłubowych”. Przypadek 
„zgody pozornej” miał miejsce w roku 1538, kiedy to przedstawiciele izby poselskiej, 
w wyniku zaakceptowania przez króla reprezentacji posłów senatorskich, opuści-
li miejsce obrad. Każde sycylijskie braccio, podobnie jak polska izba poselska, pre-
zentowało ustalone, wspólne stanowisko. W parlamencie sycylijskim, choć również 
obowiązywała zgoda całej izby, opozycja posłów pojedynczych nie była tak krępują-
ca. Mimo faktu, iż również reprezentowali oni określone okręgi im podległe, nie byli 
jednakże wybierani, więc głosowali w zasadzie we własnym imieniu. Tak jak w syste-
mie polskim dopuszczana była opozycja poszczególnych przedstawicielstw czy po-
słów – co nie musiało tamować zgody izby całej – tak i izbę sycylijską parlamentarna 
większość obligowała do ujednolicenia stanowiska. Niemożność przeforsowania 
własnego stanowiska, doprowadzała czasami do wyrażenia „protestacji”, polegają-
cej na nieprzybyciu na obrady. Podobne rozwiązanie stosowane było czasami przez 
członków polskiego Senatu.49 Polska procedura ustawodawcza dopuszczała prawo 
veta. Uprawnienie to, przysługujące każdemu z trzech stanów, stanowiło jeden z in-
strumentów zabezpieczających przestrzeganie zasady zgody wszystkich. W związku 
z tym, że Senat stosunkowo rzadko korzystał z tego rozwiązania, ze względu na nie-
łatwy do realizacji wymóg jednomyślności, a jeszcze rzadziej swój sprzeciw wyrażał 

48 Na dwa rodzaje zgody parlamentarnej wskazał w swoim artykule Backvis 161-162.
49 Statystyczne dane dotyczące frekwencji senatorów przedstawili Czapliński, Filipczak – Kocur 

665-675; Filipczak – Kocur 1982,197-207; taż 1985, 291-303.
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Król, dyskusja toczyła się głównie w Izbie Poselskiej. Zasada jednomyślności obo-
wiązywała również w tej Izbie, jednak nie dotyczyła ona indywidualnej zgody każde-
go z obecnych na obradach posłów, a odnosiła się do zgody delegacji wojewódzkich. 
Do pozostałych instrumentów chroniących zasadę Zgody Wszystkich należały przy-
sługujące już mniejszym grupom: kontradykcja, ważenie głosów oraz protestacja. 
Do użycia kontradykcji uciekały się delegacje wojewódzkie, będące w mniejszości 
niepozwalającej wpłynąć na decyzję marszałka sejmowego proklamującego zgodę 
Izby Poselskiej. Sprzeciw musiał zostać rozpatrzony, co najczęściej miało miejsce 
podczas konkluzji. Kontradykcja poddawana była procedurze ważenia głosu. Pro-
cedura ta polegała na ponownym omówieniu spornej sprawy, poprzez rozpatrzenie 
wagi argumentacji sprzeciwu, czego skutkiem mogło być przyjęcie lub odrzucenie 
projektu ustawy. W przypadku odrzucenia sprzeciwu podczas ważenia głosu, kon-
tradycenci mogli sięgnąć po trzeci instrument, którym było uprawnienie protestacji. 
Protestacja polegała na ponownym rozpatrzeniu oprotestowanych ustaw, na sejmi-
ku posejmowym w województwie, z którego delegacja sprzeciw ten wystosowała. 
Sejmik ten po ważeniu protestacji mógł ją zatwierdzić lub odrzucić. W obydwu sys-
temach parlamentarnych istniała możliwość złożenia skargi w formie gravaminów. 
Skargi te były formą ochrony praw stanowych stosowaną tak na staropolskim Sej-
mie jak i we włoskich organach reprezentacyjnych. Znane są przykłady tychże gra-
vaminów składanych przez sardyńskie stamenti. Źródła milczą na temat stosowania 
tej procedury w parlamencie sycylijskim, gdzie mamy do czynienia z omawianą ni-
żej, inną formą sprzeciwu – aktem sprzeciwu [atto del dissenso]. Zastosowanie tej 
procedury omówił na podstawie akt parlamentu sardyńskiego z roku 1624 Antonio 
Marongiu (1963, 83-100). Skarga ta skierowana była wówczas przeciwko szkodli-
wej działalności wicekróla, który a priori aprobował w imieniu monarchy projek-
ty zgłoszone przez parlament. Problem pojawiał się, gdy już po zakończeniu obrad 
nadchodziła z Madrytu odpowiedź odmowna na niektóre z proponowanych przez 
stamenti pr opozycji. Wówczas z powodu zakończenia obrad parlamentarnych nie 
istniała możliwość dyskusji czy modyfi kacji tychże niezaaprobowanych postulatów. 
Jednak w przypadku tej procedury nie było mowy o sprzeciwie parlamentu, który 
blokowałby decyzje podjęte przez monarchę. 

W parlamencie sycylijskim po zakończeniu głosowania przechodzono do pro-
cedury liczenia głosów. Po jej zakończeniu kanclerz przygotowywał tzw. akty sprze-
ciwu [atti del dissenso] (Muta VI, 29). Dokumenty te zawierały deklaracje protestu 
wobec decyzji parlamentu. Ów akt niezgody mógł dotyczyć każdej sprawy dysku-
towanej podczas obrad, z wyjątkiem kwestii uchwalenia podatków.50 W tej ostatniej 

50 Sprzeciw wobec uchwalenia, jaki miał miejsce w latach 1478 czy 1591 najprawdopodobniej nie 
był opatrzony formułą aktu niezgody.
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materii dopuszczalny był sprzeciw jedynie w kwestii związanej z egzekucją bądź 
dystrybucją uchwalonych funduszy. W zachowanych źródłach znajduje się między 
innymi przykład takowej niezgody z roku 1557 zgłoszonej przez wicekróla. Z czego 
wynika, że z uprawnienia tego korzystali nie tylko członkowie izb (Mongitore 301).

W końcowej fazie obrad Sejmu, w przeciwieństwie do parlamentu sycy-
lijskiego, miały miejsce obrady plenarne, w których brali udział monarcha, se-
natorowie oraz przedstawiciele izby poselskiej. Na Sycylii wszyscy uczestnicy 
zgromadzenia obecni byli jedynie podczas ceremonii otwarcia oraz zamknięcia. 
W Polsce, konstytucją z roku 1633 ustalono, że obie izby – Senat i izba poselska 
– mają rozpocząć wspólne obrady na pięć dni przed zakończeniem obrad sejmu. 
Podczas tych zebrań miały być odczytywane tylko te uchwały51, na które wcze-
śniej Koło Poselskie wyraziło zgodę. Zakazano również prolongowania sejmów. 
Ustawa ta była jedną z prób zreformowania procedur sejmowych (Byliński 1979, 
65-67; Kaczorowski 1988, 139-145; Hołdys 1988, 147-150) i jak wskazują dane 
z lat następnych nie była ona przestrzegana (Hołdys 1993, 199-211).

W zgromadzeniu sycylijskim po omówieniu wszystkich zgłoszonych propozy-
cji rozpoczynano procedury końcowe. Przede wszystkim gromadzona była niezbęd-
na dokumentacja, która obejmowała: akt uchwalenia podatków, projekty uchwał, 
kontradykcje, dokumenty immunitetowe izby duchownej (atti preservativi) oraz li-
stę członków Deputacji wybranych na nową kadencję. Na ostatnim posiedzeniu izb 
kanclerz w każdej z nich odczytywał akt uchwalenia donativo, który następnie był 
przez izbę fi rmowany. Gdy wszystkie braccia zakończyły swe obrady, ponownie od-
bywało się uroczyste zebranie plenarne, któremu przewodniczył wicekról. Odczyta-
nie przez kanclerza przyjętych przez parlament uchwał równoznaczne było z ich pu-
blikacją. Zasada ta odnosiła się do uchwały o podatkach, inne projekty przyjęte przez 
parlament wymagały aprobaty króla (Mongitore 125). Wicekról zobowiązywał się 
do przekazania zgłoszonych przez zgromadzenie petycji oraz zaprzysięgał ich prze-
strzeganie po uprzedniej aprobacie króla (Mongitore 208). Pośrednictwo namiest-
nika w kontaktach między monarchą a zgromadzeniem nie należało do ustalonych 
reguł. Reprezentantem tym mógł zostać mianowany wicekról, jeden z najpotężniej-
szych baronów na wyspie, wysoki duchowny lub jeden z wybitniejszych prawników. 
Niejednokrotnie decyzję o desygnacji ambasadora pozostawiano wicekrólowi (Ge-
nuardi 198). Po powrocie na wyspę ambasador przedstawiał uchwalone konstytu-
cje wicekrólowi, który następnie prezentował je na posiedzeniu Świętej Rady. Po 
zakończeniu obrad zamknięcia, jeśli pogoda na to pozwalała, podobnie jak podczas 
ceremonii otwarcia organizowano pochód konny (Bernardino 164-165). 

51 Rodzaje konstytucji uchwalanych na Sejmie Walnym omówił Grodziski1983, 163-175.
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Kompetencje parlamentu
O elekcyjnej funkcji zgromadzenia sycylijskiego świadczy wybór w 1296 Piotra 
Aragońskiego na króla. Kolejni władcy musieli zyskać aprobatę zgromadzenia. 
W drugiej połowie XV wieku charakter owych zgromadzeń uległ zmianie. Prze-
kształcenia te miały związek z przeniesieniem siedziby dworu monarszego do 
Madrytu oraz wprowadzeniem urzędu namiestnika. Eliminacja bezpośredniego 
kontaktu z władcą wpłynęła na redukcję elekcyjnych uprawnień zgromadzenia 
bowiem, skoro objęcie tronu miało miejsce w Królestwie Hiszpanii, zadaniem sy-
cylijskiego parlamentu stała się jedynie formalna aprobata owego wyboru. Relacje 
między parlamentem a monarchą odzwierciedlały się odwzajemnieniem przy-
siąg. 52 Z jednej strony parlament zobowiązywał się do wierności, z drugiej zaś 
monarcha przysięgał zachowanie i przestrzeganie konstytucji Królestwa. W cza-
sach rezydencji na wyspie królowie przysięgę tę składali podczas ceremonii koro-
nowania (Calisse 152). Przeniesienie dworu do Madrytu miało wpływ na zmiany 
w dotychczasowej procedurze, bowiem ich rezultatem było bądź składanie przy-
rzeczenia przez wicekróla w imieniu monarchy, bądź przez samego monarchę po 
przybyciu na wyspę.53 Przysięga ta składana była w obecności członków trzech izb 
parlamentu. Ostatnie przykłady jej złożenia pochodzą z lat 1735 i 1760. W odpo-
wiedzi zgromadzeni członkowie trzech izb przysięgali uznać króla za swojego le-
galnego zwierzchnika, oraz dochować mu wierności i posłuszeństwa (Mongitore 
155). Każdy z uczestników zgromadzenia musiał osobiście zaakceptować formułę 
przysięgi. Wypowiadane w trakcie zaprzysiężenia słowa acceptare et habere.... ve-
rum et regem dominum nostrum naturalem świadczyć mogą o elekcyjnej funkcji 
tej ceremonii. Formuła przysięgi, tak ze strony parlamentu jak i króla była jed-
nym z najważniejszych aktów konstytucyjnych Królestwa, bowiem nowego wład-
cę uznawano dopiero po zaprzysiężeniu. 

Kształtowanie systemu elekcyjności tronu polskiego miało miejsce w wie-
ku XV. Wówczas to sejmiki zobowiązały się wybrać na tron po śmierci Włady-
sława Jagiełły jednego z jego synów. Pierwsze ustawy wprowadzające regulacje 
przy wyborze władcy pochodzą z lat 1530 i 1538. Były one rezultatem niezado-
wolenia wynikłego z doprowadzenia do elekcji vivente rege Zygmunta Augusta. 
W myśl tych ustaw zabraniano w przyszłości wyboru nowego władcy za życia 

52 Przykład takiej przysięgi opublikował Gasparrini 209-210.
53 Wszyscy królowie sycylijscy, z wyjątkiem Karola Andegaweńskiego złożyli przysięgę na wier-

ność konstytucjom królestwa: Et per osservaza delli predetti Capitoli, la prestata Maiesta per se, suoi heredi, 
successori in perpetuu giura, fa sacramento solenne d’osservare, et far osservare li detti Capitoli, et no contra-
venire directe, neq; indirecte, et ogni vicere presente, et qui pro tempore fuerit in introitu sui offi  cij, sia tenuto 
giurare d’osserverli..., Regis Alphonsi Capitulorum cap. CCCCVII (Muta V, 210).
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króla. Ustanawiano również, że elekcja taka odbywać się będzie na specjalnych 
sejmach elekcyjnych. Rozwiązanie wprowadzone w Rzeczypospolitej funkcjono-
wało w Królestwie Sycylii na kilka stuleci wstecz, bowiem już od powołania przez 
Sycylijczyków na tron króla aragońskiego Piotra III w roku 1296. Wybór ten 
można by porównać do polskich elekcji po roku 1572. Jak wiadomo obustronna 
przysięga była, podobnie jak w procedurze sycylijskiej, podstawą wzajemnych zo-
bowiązań: Król przysięga nam a my wiążemy też się z KJMcią w przysiędze (cyt. za 
Opaliński 1983, 793). Faktem oczywistym jest zatem, iż idea ta nie była obca pol-
skiemu środowisku politycznemu, czego przykładem może być kwestia umowy 
między monarchą a poddanymi przedstawiona przez Jana Zamoyskiego w pro-
gramie reformy elekcji (Augustyniak 1997, 16).

Kolejną, obok elekcyjnej, funkcją jaką pełniły porównywane zgromadzenia, 
była funkcja ustawodawcza. Parlament sycylijski nie posiadał pełnej władzy legisla-
cyjnej. Wszystkie dokumenty dyskutowane w trakcie obrad wymagały kontrasygna-
ty monarchy. Inicjatywę ustawodawczą natomiast posiadał tak król jak i parlament. 
Fakt, iż ustawy wydawano w imieniu monarchy nie świadczy o biernej roli parla-
mentu w ich przygotowaniu. Już w okresie średniowiecza mamy bowiem do czynie-
nia z debatą, chociaż nie znamy jej przebiegu. Za faktem tym przemawia długi okres 
czasu między złożeniem przez króla projektu a jego promulgowaniem, jak to miało 
miejsce w przypadku konstytucji z roku 1231, które zostały przedstawione zgroma-
dzeniu w czerwcu, przyjęte zaś w sierpniu. Z pewnością nie przeznaczanoby dwu-
miesięcznego okresu czasu na przyjęcie gotowych uchwał. W czasach króla Marcina 
I pojawiają się zaś pierwsze konstytucje wydane przez parlament (Muta, t. IV).

Po raz pierwszy projekty proponowane przez parlament w formie grazii poja-
wiły się na zgromadzeniu w Syrakuzach w roku 1398 (D’Alessandro 1984, 9). Owe 
grazie były zestawem przygotowanych projektów nowych praw, które po przedys-
kutowaniu w trakcie obrad, wystosowywane były do monarchy z prośbą o akcep-
tację. W wieku XV praktycznie na każdym parlamencie przedstawiano królowi do 
zatwierdzenia projekty nowych konstytucji. Monarcha po zapoznaniu się z treścią 
projektów omawiał je razem z członkami Rady. Następnie do każdego z punktów 
redagowana była odpowiedź w formie zgody (placet), modyfi kacji projektu, lub od-
powiedzi odmownej. Każda zaaprobowana uchwała stawała się prawem. 

Niejednokrotnie w postanowieniach Parlamentu akcentowane było dobro 
Królestwa jako zasadniczy cel funkcjonowania zgromadzeń parlamentarnych 
(Calisse 159). W ramach ich działalności jednym z głównych zadań było stanie 
na straży konstytucji i przywilejów Królestwa. Cel ten zdefi niowany został już 
za czasów panowania Alfonsa I Wielkodusznego, kiedy to w jednej z uchwał 
zastrzeżono możliwość zmian owych konstytucji tylko za zgodą zgromadzenia 
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(Muta V, 217). W związku z tym parlament mając podjąć decyzję o uchwale-
niu podatków dbał o przestrzeganie przyjętych wcześniej ustaw (Mongitore 251). 
Mając na uwadze rozwój kraju zgromadzenie przedstawiało projekty uchwał 
związane z gospodarką domagając się między innymi obniżenia lub zniesienia 
niektórych opłat (493). Podejmowano decyzje związane z funkcjonowaniem 
oraz organizacją administracji królestwa (163), poruszano również kwestie zwią-
zane z polityką monetarną (Mongitore II, 197), a także wspierano rozwój rze-
miosł (Mongitore 244). Ponadto zgromadzenia zajmowały się rozwiązywaniem 
problemów z zakresu takich dziedzin jak bezpieczeństwo publiczne czy obrona 
państwa (I, 244; II, 181). Przedkładano propozycje związane z funkcjonowaniem 
służb bezpieczeństwa i fl otą. Dbano o rozwój oświaty, czego przykładem jest mię-
dzy innymi projekt reformy uniwersytetu w Katanii (Calisse 162) czy późniejsze 
starania o ufundowanie uniwersytetu w Palermo (163). Szeroki wachlarz zagad-
nień obejmował działalność w zakresie prawodawstwa. Świadczą o tym między 
innymi liczne statuty wydane za panowania króla Alfonsa Wielkodusznego jak 
również, przeprowadzona w roku 1562 z polecenia Filipa II, reforma trybunałów 
sycylijskich (Mongitore 331). Zgłaszano petycje o uzyskanie przywilejów. Istniały 
zbiory dokumentów zbliżonych do francuskich cahiers, w których zwracano się 
z tego rodzaju sprawami. Zwyczaj ten istniał od czasów aragońskich i tak na par-
lamencie w roku 1312 w Messynie, senatorowie Palermo poprosili o przyznanie 
im przywileju, którym cieszyła się już wówczas Messyna tj. o otrzymanie urzędu 
sędziego pierwszej instancji. Petycje prywatne dotyczyły między innymi kwestii 
przywilejów przyznanych członkom parlamentu54 oraz rozszerzenia jurysdyk-
cji szlacheckiej na terenie podległych terenów feudalnych. Starano się również 
o uzyskanie zezwolenia na pobieranie specjalnych podatków czy o przyjęcie na 
stanowiska w administracji Królestwa. 

 Potrzeba uchwalenia nowego prawa w okresie pomiędzy obradami parlamen-
tu zapoczątkowała tradycję ogłaszania konstytucji „nadzwyczajnych”. Ze względu 
na fakt, iż decyzje te podejmowane były z pominięciem debaty parlamentarnej 
pieczę nad ich treścią sprawowała Deputacja strzegąc, by uchwalone w ten sposób 
prawa nie wpływały na zmianę konstytucji już przyjętych. Sprzeciwiano się rów-
nież dekretom niezgodnym z konstytucjami królestwa. Protest taki podnieśli człon-
kowie zgromadzeni na parlamencie w roku 1538 domagając się uwarunkowania 

54 Głośną sprawą była publikacja Capibrevi przez Gian Luca Barbieri, wobec której to publikacji 
podniosły głosy sprzeciwu ze środowiska baronów. Publikacja ta była zredagowanym przez królewskiego 
sekretarza wykazem wszelkich odnalezionych w kancelarii królestwa aktów notarialnych będących pod-
stawą do rozliczenia się z fi skusem (Titone, 201).

MIĘDZY LITERATURĄ A POLITYKĄ.indd   57MIĘDZY LITERATURĄ A POLITYKĄ.indd   57 2022-11-27   17:38:492022-11-27   17:38:49



58
Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego

MIĘDZY LITERATURĄ A POLITYKĄ:EWOLUCJA USTROJOWA W KRÓLESTWIE SYCYLII... 

wprowadzenia nowych praw koniecznością uzyskania ich akceptacji na forum par-
lamentarnym. W odpowiedzi król nakazał wicekrólowi dostosowanie się do przed-
stawionych żądań. Decyzja ta nie była jednakże jednoznaczna z eliminacją upraw-
nień ustawodawczych monarchy i namiestnika, którzy wydając rozporządzenia 
(prammatiche) i ponaglenia (dispacci) mogli regulować kwestie prawne. Wprowa-
dzane w ten sposób zmiany musiały być dostosowane do rozwiązań już przyjętych, 
co stanowiło ograniczenie władzy ustawodawczej króla, który na początku swojego 
panowania zobowiązywał się do przestrzegania przywilejów i praw królestwa. 

W staropolskim systemie parlamentarnym na fundamencie konstytucji Ni-
hil novi tryb inicjatywy ustawodawczej ulegał ewolucji. Prerogatywa ta jeszcze za 
czasów panowania Zygmunta Starego przysługiwała jedynie monarsze. W czasach 
jego następcy, wraz z rosnącą pozycją ruchu egzekucyjnego, nastąpiły zmiany pro-
wadzące ostatecznie do ukształtowania się procedury ustawodawczej. Żaden bo-
wiem ze stanów sejmujących takiej inicjatywy nie posiadał, jako że projekty takie 
przygotowywane były w mieszanych komisjach senatorsko – poselskich pozostają-
cych jednakże w kontakcie z królem.55 Tryb uchwalania ustaw przebiegał w dwóch 
etapach. Pierwszą fazą było inicjowanie, tożsame z wytyczeniem przez monarchę 
tematyki obrad bądź też sformułowanie propozycji wymagających rozstrzygnię-
cia. Drugim etapem była realizacja. Po przedstawieniu propozycji na forum izby 
rozpoczynano debatę. Wraz z jej rozpoczęciem kończyła się inicjatorska rola mo-
narchy. Zakończenie dyskusji rozpoczynało etap układania a następnie przyjęcia 
projektu. Przygotowany w ten sposób projekt poddawano pod głosowanie. Wszyst-
kie uchwalone konstytucje były ostatecznie redagowane już po zakończeniu ob-
rad (Ochmann 1979, 53; Pietrzak 1979, 25; Seredyka 1979, 34-35). W wieku XVI, 
w świadomości przedstawicieli króla i izby wyższej parlamentu polskiego, izba po-
selska była stanem „poślednim” zapraszanym do obrad tylko „dla potrzeby opa-
trywania pokojem granic koronnych, a nie dla czego innego”, czyli jak podaje Anna 
Sucheni – Grabowska wyłącznie dla stanowienia podatków, chociaż zdarzało się, że 
zgromadzenie nie wyrażało zgody na opodatkowanie (Sucheni – Grabowska 1984b, 
185; Sucheni – Grabowska, Płaza 1974, 68). Petita składane przez izbę poselską nie 
były uważane za istotny punkt obrad. Posłowie najwyraźniej jednak zdawali so-
bie doskonale z tego sprawę. Cel swojego powołania, a więc uchwalenie podatków, 
uważali za kartę przetargową, stąd na obradach przystępowali do omówienia spraw 
„pilniejszych” niż uchwalenie podatku. Dopiero po uzyskaniu aprobaty na przed-
stawione przez siebie postulaty, przechodzili do obrad związanych z uchwaleniem 

55 Udział króla w stanowieniu ustaw był niezbędny, nawet w najbardziej niedogodnych do tego 
warunkach (Kaczorowski 1993).
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płatności. W tej kwestii widać istotną różnicę w procedurach polskiej i sycylijskiej. 
Na Sejmie zatwierdzenie uchwał przez króla miało miejsce przed podjęciem przez 
zgromadzonych decyzji w sprawie podatków.

Pierwsze informacje, wskazujące na fakt posiadania przez parlament sycylijski 
uprawnień związanych z fi nansami państwa, pochodzą z XII wieku. Pobierane wów-
czas kwoty przeznaczane były głównie na potrzeby związane z utrzymaniem dworu. 
W okresie panowania władców z dynastii normańskiej wprowadzone zostały regula-
cje, w myśl których podatki miały być pobierane w jedynie w czterech przypadkach: 
zagrożenia kraju, niewoli króla, koronacji oraz małżeństwa siostry lub córki monar-
chy (Genuardi 150). W 1228 ustalono, że pilne potrzeby królestwa mogą stanowić 
uzasadnienie jakichkolwiek obciążeń fi nansowych (155). Zakres postanowień regu-
lujących kwestie fi skalne został ponadto rozszerzony poprzez wprowadzenie zakazu 
nakładania na terenach feudalnych nowych obciążeń fi nansowych bez zgody monar-
chy (155). W roku 1446 doszło do zmian w sferze nomenklatury związanej z pobie-
ranymi sumami. Od tego czasu, bowiem podatki uchwalane przez parlament zaczęły 
być nazywane darami (doni), wkrótce zaś wzorem katalońskim wprowadzony zo-
stał termin donativo. Określenie to miało odzwierciedlać charakter przekazywanych 
kwot, ofi arowanych i uchwalanych przez parlament dobrowolnie. W formule propo-
zycji królewskiej używano zwrotu prośby (domandare), nie przymusu (l’imposizione). 
Przekształcenie, choćby tylko nominalne, charakteru podatków – z obowiązku opłat 
w dobrowolnie przekazywaną sumę pieniędzy – pociągnęło za sobą konsekwencje 
w postaci przeniesienia inicjatywy płatności na parlament, a co za tym idzie również 
ustalania wysokości przekazywanej kwoty. Wpływ monarchy na tę decyzję ograni-
czony został do wskazania w propozycji od tronu potrzeb królestwa (Mongitore 227). 
Początkowo podatki przekazywane były bezpośrednio królowi, który mógł je rozdy-
sponować zgodnie ze swoją wolą. Część kwot uchwalonych w wieku XV wydanych 
zostało na wykupienie królewszczyzn (riscatto dei beni del regno demanio). Tak było 
w roku 1446, kiedy okres przekazania funduszy określono na 5 lat, w 1451 – na 8 lat 
i w 1452 – 12 lat. W drodze praktyki wprowadzone zostały ich dwa rodzaje: zwykłe 
i nadzwyczajne (Cisneros 55). Podjęcie decyzji o uchwaleniu funduszy na określo-
ny cel stwarzało precedens, bowiem w owej ustalonej formie przyjmowane były na 
każdych kolejnych obradach. Konsekwencją tej procedury była eliminacja dyskusji 
nie tylko w sprawie celowości uprzednio uchwalonego podatku, ale i jego wysokości. 

Podobnie jak to miało miejsce na Sycylii, w Polsce również istniały różne rodzaje 
podatków. Do wieku XVI funkcjonował system fi skalny ustalony jeszcze w epoce 
średniowiecza. Zasadniczy jego element stanowiła opłata w wysokości dwóch groszy 
z łanu kmiecego, czyli podatek zwany poradlnym. Dochody otrzymywane z tego źró-
dła okazywały się wielce niewystarczające, dlatego wprowadzony został nowy poda-
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tek gruntowy – pobór. Obok poboru płacono szos – podatek w wysokości około 2% 
od majątku ruchomego i nieruchomego uiszczany przez ludność z miast. Do skarbu 
przekazywano ponadto wpływy pochodzące z czopowego – podatku płaconego od 
produkcji i sprzedaży alkoholu. Jeżeli wymagała tego trudna sytuacja kraju, wprowa-
dzane były również jednorazowe podatki nadzwyczajne (Uruszczak 1984, 99). Po-
datki wymagały każdorazowej uchwały sejmu i nakładane były na rok lub dwa lata. 

W parlamencie sycylijskim decyzję o uchwaleniu podatków nadzwyczajnych 
podejmowano najczęściej w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, 
takich jak kataklizmy, epidemie, działania zbrojne czy nadzwyczajna ochrona króle-
stwa. Nader często przeprowadzano głosowanie w sprawie płatności nadzwyczajnej 
przeznaczonej do dyspozycji króla, jednak wzmożenie częstotliwości stosowania tego 
instrumentu nastąpiło dopiero w wieku XVIII (Calisse 166). Ponadto od roku 1494 
zgromadzenie podejmowało decyzję o uchwalaniu podatku nadzwyczajnego prze-
kazywanego wicekrólowi. Z upływem czasu opłata ta zmieniona została na podatek 
zwykły.56 W przeciwieństwie do podatków zwykłych, gdzie kwota była uprzednio 
ustalona, nad wysokością płatności nadzwyczajnych przeprowadzano dyskusję.

Podejmując decyzję o uchwaleniu podatków parlament podkreślał ich tym-
czasowy charakter uzewnętrzniony w deklaracji, iż są one przyjęte na prośbę kon-
kretnego władcy. W praktyce zapis ten oznaczał, iż następca tronu nie posiadał 
do uchwalonych sum żadnych praw, dopóki nie zostały zatwierdzone przez par-
lament.57 Zgromadzenie czuwało również nad tym, by obywatele nie byli kilka-
krotnie obciążani opłatami na ten sam cel (Mongitore 327). 

Nadając przywileje podatkowe członkom izby szlacheckiej w znacznej mierze 
odwoływano się do zasady, zgodnie z którą zwolnienie z obowiązku uiszczania płat-
ności następowało ze względu na pełnienie służby wojskowej. W związku z tym na-
leżności egzekwowane były nie od właścicieli terenów feudalnych, ale od zamieszku-
jącej je ludności (Calisse 90). Wypada jednocześnie mieć na uwadze fakt, iż w skład 
społeczności lennej wchodzili nie tylko rolnicy, ale również członkowie stanu szla-
checkiego niższego szczebla, którzy ze względu na niewielkie znaczenie posiadanego 
feudum, bądź niższy tytuł, byli pozbawieni prawa udziału w obradach, a tym samym 
decydowania o podatkach. Stan ten miał niewątpliwy wpływ na postawę parlamen-
tarzystów wchodzących w skład izby szlacheckiej, którzy wnosząc sprzeciw zabierali 
głos raczej w kwestii przywilejów niż spraw fi nansowych (Koenigsberger 152). 

56 Dekretem wydanym w roku 1612 przez króla Filipa III kwota tej opłaty ograniczona została do 
2 500 skudów (Sciuti Russi 1985, 122).

57 Lu regnu fa lu infrascripto donativu a lu dicto signuri re Alfonso, quo ad personam suam tantum, 
et non successoribus suis in regno praedicto: ita quod si casus acciderit, quod absit, quod decederet, tali do-
nativo non passi a li soi successori (Muta V).
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W Polsce, by uzyskać zgodę Izby Poselskiej na nowe obciążenia fi nansowe, ucie-
kano się do różnych rozwiązań. W pierwszych dekadach XVI wieku wymuszenie zgo-
dy na opodatkowanie nie było zabiegiem trudnym do przeprowadzenia w związku 
z przewagą ilościową senatorów (około 63 posłów wobec 87 członków senatu). Przede 
wszystkim próbowano rozbić jedność izby. Stosowano również naciski oraz pozorną 
akceptację przedstawionych przez posłów żądań. Silnym argumentem w ręku władcy 
była groźba zwołania pospolitego ruszenia w razie odmowy przyjęcia nowych podat-
ków. Sytuacja ta uległa zmianie początkowo po 1540, wraz z postępującą krystalizacją 
ruchu egzekucyjnego, następnie zaś po roku 1563, kiedy to żądania szlacheckie poparte 
zostały przez króla Zygmunta Augusta. Zgoda na podatki stała się dla środowiska szla-
checkiego kartą przetargową w walce o uchwalenie wysuwanych przez izbę postula-
tów. Sytuacja taka nie miała natomiast miejsca w parlamencie sycylijskim. Na ten stan 
wpływ miało wiele czynników. Procedura uchwalania donativo – podatków, o których 
wysokości i przeznaczeniu decydowało zgromadzenie, z jednej strony uniezależniała 
parlament od woli monarszej, uprzednio odgórnie ustalającej należności. Wprowa-
dzenie jednak tej formy płatności miało miejsce w okresie funkcjonowania na Sycylii 
instytucji wicekróla. Namiestnik reprezentujący monarchę, również na forum parla-
mentu, nie posiadał uprawnień decyzyjnych zarezerwowanych dla władzy centralnej. 
Sytuacja ta eliminowała w rezultacie istotny element obrad, jakim jest bezpośredni 
kontakt parlamentarzystów z monarchą i związana z tym możliwość dyskusji. Debata 
prowadzona w parlamencie poświęcana była kwestiom fi nansowym oraz zagadnie-
niu dezyderat kierowanych do monarchy, jednakże obrady kończyły się w zasadzie 
jedynie uchwaleniem płatności. Adresowane do monarchy grazie przekazywane były 
na dwór w Madrycie już po zakończeniu zgromadzenia parlamentarnego. Redakcja 
odpowiedzi trwała od roku do dwóch lat. Procedura ta nie eliminowała obustronnej 
zależności, bowiem monarcha nie przychyliwszy się do dezyderat parlamentarzystów 
mógł narazić się na potencjalny konfl ikt z parlamentem. 

Niezależnie od różnic odnoszących się do praktyki parlamentarnej mamy do 
czynienia z zestawem analogicznych „aktów” i „gestów”” ciał wchodzących w skład 
obu instytucji. W obu przypadkach funkcjonował system przetargu między monar-
chą a parlamentem, w zgromadzeniu sycylijskim uzewnętrzniony w postaci grazii 
zaakceptowanych przez monarchę w zamian za donativo. W Polsce król aprobo-
wał petycje, za co otrzymywał zgodę na uchwalenie podatków. Analogiczne są rów-
nież gesty obu ciał zmaterializowane w mowie od tronu, dokumentach donativo, 
zestawach grazii, gravaminach czy aktach niezgody. Oba zgromadzenia charakte-
ryzuje względna regularność obrad przez cały okres ich funkcjonowania. Elementy 
wspólne obu instytucjom zawarte są zatem w szeregu procedur związanych z ich 
funkcją. W kwestii różnic szczególną uwagę należałoby zwrócić na strukturę obu 
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parlamentów. Na Sejmie Walnym w obradach brały udział trzy stany: monarcha, 
Senat oraz Izba Poselska. Na Sycylii w zgromadzeniu uczestniczył monarcha oraz 
trzy izby: szlachecka, duchowna oraz mieszczańska. Wyraźny natomiast jest brak 
ordo intermedius. Jakkolwiek bowiem istniały instytucje porównywalne z polskim 
Senatem to żadna z nich nie brała udziału w obradach jako odrębna izba parlamen-
tarna. Brak roli pośrednika między monarchą a izbami parlamentu równoznaczny 
był z brakiem materialnego odzwierciedlenia czynnika arystokratycznego, a tym 
samym zakłóceniem równowagi, na której oparty jest system mieszany. Kwestią 
nie mniej istotną a rzutującą na interpretację ustroju Królestwa Sycylii jest pozycja 
monarchy. Fakt jego nieobecności stanowi zasadniczą odmienność w funkcjono-
waniu porównywanych systemów. Niezależnie od różnic w strukturze dostrzegalne 
są również rozbieżności w sferze proceduralnej. Pierwszorzędna wydaje się być tu-
taj kwestia petycji kierowanych do monarchy oraz decyzji zgromadzenia w sprawie 
podatków. Zmiana w sekwencji następowania obu „aktów”, kładąca w parlamencie 
sycylijskim nacisk na pierwszeństwo podjęcia decyzji w sprawie donativo, stanowiła 
rezultat zmian zapoczątkowanych wyznaczeniem namiestnika i związanego z tym 
braku bezpośredniego kontaktu z monarchą. Gest ten nie posiadał w związku z tym 
takiego znaczenia jak w realiach I Rzeczypospolitej, jakkolwiek nie był go pozbawio-
ny. Brzemienną w konsekwencje była również kwestia długości obrad. Sejm Walny 
na mocy Artykułów Henrykowskich zbierał się co dwa lata na okres sześciu tygodni. 
Obrady zgromadzenia sycylijskiego trwały jedynie kilka dni. Fakt ten należałoby 
tłumaczyć zapewne z jednej strony brakiem dyskusji plenarnej nad przedłożonymi 
petycjami i ewentualną decyzją monarchy w sprawie ich akceptacji, z drugiej strony 
zaś eliminacją konieczności debaty w związku z uchwaleniem podatków stałych. 

Przeprowadzone zestawienie instytucji parlamentarnych w I Rzeczypospo-
litej oraz w Królestwie Sycylii umożliwia wskazanie istniejących między nimi 
podobieństw oraz dzielących je różnic. Do pierwszych zaliczyć należy przede 
wszystkim funkcje sprawowane przez obie instytucje. Ich geneza związana była 
oczywiście z potrzebą uchwalenia środków fi nansowych. Dalszy rozwój obu 
przedstawicielstw świadczy zachodzących w tej kwestii zmianach. Mając na uwa-
dze losy obu zgromadzeń, ostatecznie pozbawionych realnej władzy, wypadałoby 
uwzględnić rolę prerogatyw fi skalnych w procesie ewolucji tychże organów. Sta-
nowiły one bowiem czynnik nader ważny, który w I Rzeczypospolitej miał istotny 
wpływ na wzmocnienie pozycji Sejmu. W parlamencie sycylijskim pełne wyko-
rzystanie tychże prerogatyw uniemożliwione zostało być może brakiem sposob-
ności bezpośredniego kontaktu izb z monarchą, co w efekcie stanowiłoby jedną 
z przyczyn postępującej stagnacji. Aczkolwiek, co oczywiste, byłaby to przyczyna 
nieco inna od tych, które paraliżowały Sejm I Rzeczypospolitej.
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Pisarstwo polityczne epoki renesansu wniosło niewątpliwie największy wkład 
w rozwój i usystematyzowanie koncepcji zasad ustroju mieszanego. Lektura 
nowożytnych traktatów i pism rozwiewa wszelkie wątpliwości, co do faktu po-
wszechnej niemal opinii o jego optymalności. Szczególne miejsce w ukazaniu 
dyskusji na temat najlepszego rządu, prowadzonej przez środowiska intelektual-
ne renesansowej Europy i określającej regimen mixtum mianem ustroju najlep-
szego, zajmują badania Janusza Ekesa. W monografi i Natura–Wolność–Władza. 
Studium z dziejów myśli politycznej Renesansu, stanowiącej kontynuację badań 
historyka nad epoką nowożytną, a w szczególności ustrojem mieszanym, celo-
wość podjętego tematu została zdefi niowana we Wstępie do publikacji: „analiza 
renesansowej wizji ustroju mieszanego musi […] dotknąć specyfi ki całego kore-
spondującego z nią układu trzech pojęć – wolności, władzy i państwa – jako ukła-
du spojonego wewnętrznie przez nie mniej specyfi czne wyobrażenie natury” (7). 
Z perspektywy układu tychże pojęć Autor dokonał przeglądu opinii szesnasto-
wiecznych intelektualistów europejskich, w tym uczonych z państw północnej 
Italii, którzy powoływali się nie tylko na tradycje starożytnych, ale również na 
im współczesny wzór aplikacji rządów mieszanych, jakim był rząd Republiki 
Weneckiej. Kontynuację badań nad problematyką realizacji ustroju mieszanego 
w realiach I Rzeczypospolitej stanowi książka Janusza Ekesa Trójpodział władzy 
i Zgoda Wszystkich. Naczelne zasady „ustroju mieszanego” w staropolskiej refl eksji 
politycznej (2001) będąca kompleksową analizą XVI-wiecznego polskiego pisar-
stwa politycznego w kontekście identyfi kacji ustroju I Rzeczypospolitej jako for-
my mieszanej. Obie publikacje oparte są na bogatej bazie źródłowej demonstru-
jącej czytelnikowi miejsce ustroju mieszanego w obrazie preferencji ustrojowych 

Rozdział 3

Ewolucja ustrojowa w Królestwie Sycylii 
oraz jej obraz w literaturze politycznej
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środowisk intelektualnych nowożytnej Europy. Niemniej jednak brak jest po-
wołań na pisarzy, którzy podawaliby przykład zastosowania rządów mieszanych 
w południowej Italii, co może wskazywać na brak interpretacji funkcjonującego 
tam ustroju jako mieszanego. 

Pisarstwo polityczne w południowej części Półwyspu Apenińskiego było 
pod silnym wpływem publicystów z północy.58 Szerokim echem odbiła się 
twórczość szkoły fl orenckiej, w tym publikacja dzieł Machiavellego. Pomimo, 
iż w publicystyce regionu południa nie brak odniesień do literatury antycznej 
czy rozważań nad klasyfi kacją ustrojów, to wnioski z nich wyciągane są na ogół 
całkiem odmienne. Ustrojem najbardziej podziwianym i rekomendowanym 
była monarchia. Znajomość instytucji parlamentarnych państw południowej 
Italii skłaniać powinna była jednak do innych wniosków. Funkcjonujące od XII 
wieku w Królestwach Sycylii, Sardynii i Neapolu organy przedstawicielskie były 
nie tylko świadectwem, ale również realnym środkiem ograniczenia absolutnej 
władzy królewskiej. Rzeczywistość ta jednakże nie znalazła odzwierciedlenia 
w literaturze politycznej, gdzie jak już zostało wspomniane, ustrojem prefero-
wanym była monarchia. Nieliczne grono pisarzy powróciło do koncepcji Po-
libiusza, jakkolwiek sama idea rządów mieszanych nie była temu środowisku 
obca. Część z uczonych wyrażała podobny entuzjazm odnośnie celowości ich 
zastosowania jak publicyści z Wenecji czy Florencji. Inni odnieśli się do kon-
cepcji regimen mixtum z wyraźną dezaprobatą. Zarówno jednak tak pierwsi jak 
i drudzy nie stwierdzili, by w czasach im współczesnych ustrój mieszany funk-
cjonował w ich ojczyźnie.59 

W roku 1644 po raz pierwszy ukazało się dzieło zatytułowane Dell’origine e 
fondazione de’Seggi di Napoli autorstwa pochodzącego z Salerno prawnika Ca-
millo Tutiniego. Publikacja ta przyczyniła się do zaostrzenia fermentu w społe-
czeństwie i miała pośredni wpływ na wybuch rewolucji neapolitańskiej (Galasso 
1978, 507). Kwestią, od której autor rozpoczyna swoje rozważania jest antycz-
ne pochodzenie miejskich instytucji i urzędów w Neapolu. Tutini nawiązując 
do dzieł starożytnych, dowodził, że neapolitańskie organy polityczne cieszą się 
bardzo długą tradycją, wywodzącą się jeszcze z antyku. Opierając się na infor-
macjach zawartych w Polityce Arystotelesa, twierdził, że instytucje lacedemoń-
skie zostały przejęte i wprowadzone w koloniach greckich w południowej Italii, 
w tym w Neapolu (67). Nie to jest jednak sprawą dla nas istotną, ale to, w jaki 

58 W literaturze pojawiają się opracowania dotyczące myśli politycznej południowej części Włoch. 
Opracowania te są nieliczne lub w większej mierze wymagające uaktualnienia: Persico 1912; Mattei 1927.

59 W części powołującej się autorów traktatów politycznych korzystałam z publikacji R. de Mattei, 
La concezione contrattualistica, II, 1984, 204-232 oraz Persico 1912. 
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sposób Tutini charakteryzuje ten rząd. Autor podaje za Arystotelesem, że ustrój 
panujący u Lacedemończyków był monarchią składającą się z trzech elementów: 
z księcia, Senatu i ze zgromadzenia złożonego z przedstawicieli wybieranych 
przez naród (popolo).To właśnie ten schemat miał być wzorcem dla rządzących 
w Neapolu, wzorcem od stuleci nie zmienionym (66). W dalszej części wywodu 
Tutini przechodzi do wskazania podziałów w spartańskiej warstwie szlacheckiej, 
stanowiących wzór dla późniejszych neapolitańskich seggi (66-67). Jako jeden 
z niewielu pisarzy politycznych wskazał Królestwo Neapolitańskie jako przykład 
państwa realizującego koncepcję rządu podziwianą przez Polibiusza. O republi-
kańskich tradycjach Neapolu traktuje również dzieło Francesca de Petri. Miasto 
to powstałe według opisu autora na dwieście sześćdziesiąt lat przed założeniem 
Rzymu, do czasów cesarza Fryderyka miało cieszyć się ustrojem mieszanym 
(Comparato 2002, 192-193). 

Wpływ poglądów Stagiryty widać również u pisarzy mniej znanych. Jed-
nym z nich jest Pietro Jacopo de Gennaro, bratanek Mattea de Gennaro, sto-
jącego razem z Diomedem Caraff ą stał na czele oddziałów aragońskich w Ne-
apolu. Człowiek ten zasłynął nie tylko jako wybitny polityk, ale również jako 
pisarz. Znany był bardziej jako autor utworów poetyckich niż prozy. Rozgłos 
przyniósł mu traktat polityczny Reggimento deli homini Ill. Sopra dele Medaglie 
composto per Pietro Jacopo Januario Partenopeo, z którego – jak podaje Persico 
– zachowała się jedynie trzecia część (128). W dziele tym autor analizuje sprawy 
związane z polityką i administracją. Rozważań swoich nie ilustrował jednakże 
przykładami ze starożytności, koncentrując się raczej na wydarzeniach i posta-
ciach mu współczesnych. Ich analiza stanowi punkt wyjścia do omawianych 
w traktacie zagadnień. De Gennaro jest admiratorem ustroju wprowadzonego 
w Republice Weneckiej. Chociaż wymienił przeszkody, które uniemożliwiają 
szerszy udział czynnika demokratycznego w rządach, nie opowiadał się jednak 
za jego wykluczeniem z procedury podejmowania najważniejszych decyzji do-
tyczących życia państwowego. Jego zdaniem rząd powinien składać się z przed-
stawicieli szlachty, patrycjuszy i narodu, przy czym reprezentanci tej pierwszej 
grupy powinni być wybierani ze względu na posiadane cnoty i zasługi osobiste. 
Autor obok zaprezentowanych koncepcji ogólnych mogących znaleźć zastoso-
wanie u różnych narodów, wziął również pod uwagę specyfi czne warunki zaist-
niałe w Neapolu, przedstawiając propozycje rozwiązań odnoszących się jedynie 
do tego miasta. Kładąc nacisk na nadużycia urzędników neapolitańskich, ich 
przekupność a także winy samych Neapolitańczyków, proponuje przeprowa-
dzenie reform. Autor świadomy jest faktu, że ofi arą oszustw jakich dopuszczają 
się urzędnicy w Neapolu są warstwy niższe w hierarchii ówczesnego społeczeń-
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stwa. Zdaje sobie jednak sprawę również z tego, że grupa ta rządzić nie może. 
Jedynie współpraca i zgoda między różnymi warstwami społecznymi jest w sta-
nie odsunąć niebezpieczeństwo złych rządów.

Wśród pisarzy politycznych, którzy na gruncie południowowłoskim chcieli 
pogodzić interesy Papiestwa i Hiszpanii znalazł się urodzony w 1624 roku Sera-
fi no dalle Grottaglie. W 1641 roku wstąpił do zakonu reformatów mniejszych. 
Zasłynął jako poeta. Uczęszczał na wykłady teologii w Taranto, skąd został wysła-
ny przez prałata Antonia Albertina jako teolog do Rzymu. Zmarł w Lecce w 1689 
roku. Jednym z dzieł Serafi na były Le lettere scritturali con le postille politiche, 
opublikowane w 1680 i zadedykowane kapitanowi kawalerii – Ferdynandowi 
 Alarçon di Mendoza. Druga edycja dzieła, pod zmienionym tytułem „L’idea della 
vera e buona politica togata e militare” ukazała się drukiem w 1687 roku (Zerella 
134). Księga składa się z dwóch części: pierwsza napisana została w formie dwu-
dziestu pięciu listów i dotyczy polityki. Druga zaś poświęcona została tematyce 
wojskowej. Po każdej z części zamieszczone zostały aforyzmy polityczne. Serafi no 
na początku traktatu przywołuje potrójny podział form ustrojowych, zaczerpnię-
ty z Polityki Arystotelesa, dodając własne argumenty dotyczące formy pryncypa-
tu. Zgodził się on z opinią antycznego fi lozofa, że formą najlepszą i najbardziej 
pożądaną byłaby monarchia. Podobnie jednak jak wielu innych uczonych opty-
malność tej formy ustrojowej uwarunkował znalezieniem idealnego władcy. Sera-
fi no przychylając się do poglądu stwierdzającego słabość natury ludzkiej postulu-
je również, by władza monarsza była ograniczona przez czynnik arystokratyczny 
i demokratyczny. W ten sposób, dzięki wykorzystaniu walorów każdego z trzech 
czynników, wyeliminowane zostałoby niebezpieczeństwo degeneracji ustroju. 
Wysuwając taką propozycję nie opiera się on jednak jedynie na rozważaniach nad 
trudnością utrzymania czystej formy. Ustrój mieszany porównał do wytworów 
Natury. Nic, bowiem co stworzone zostało przez Naturę nie jest rzeczą prostą, ale 
składa się z wielu czynników. W związku z tym również w tym traktacie pojawiło 
się, niejednokrotnie powtarzane, porównanie z ciałem ludzkim jako organizmem 
złożonym opierającym się na współdziałaniu różnych narządów (1-8).

W środowisku pochodzących z południa admiratorów rządów mieszanych 
tworzył Giambattista Nenna (1509-1569). Pisarz ten był autorem dzieła poświę-
conego warstwie szlacheckiej, zatytułowanego Il Nennio. Traktat zadedykował 
księżniczce Bari Bonie Sforzy – przyszłej królowej Polski.60 W swoim dziele Nen-
na podzielił społeczeństwo na trzy warstwy: rolników i plebs, mieszczaństwo 

60 Księżniczka doceniła talent pisarza i mianowała ambasadorem w Bolonii w czasie koronacji 
Karola V. W czasie tej misji za jego wierną postawę podczas najazdu Francuzów na Apulię zostały mu 
nadane liczne przywileje.
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i patrycjat oraz szlachtę. Pierwszą z tych warstw eliminuje z życia politycznego. 
Drugiej zaś razem z trzecią przyznaje prawo do równego udziału w rządach miast 
i królestw (1542, Libro terzo, b.p.).

Szczególne miejsce w publicystyce politycznej Królestwa Sycylii zajmuje trak-
tat, którego autorem jest pisarz polityczny i poeta Scipione di Castro. Zakończyw-
szy karierę wojskową di Castro przebywał jako dyplomata na dworze w Mediolanie. 
Przeszedłszy na służbę u króla Hiszpanii, w roku 1560 przybył do Palermo, gdzie 
objął funkcję doradcy przy wicekrólu Garcii di Toledo (namiestnik w Królestwie 
Sycylii w latach 1565-1568). Uznawany jest za kontynuatora myśli politycznej Ma-
chiavellego. Spod jego pióra wyszły Istruzioni ai Principi, zawierające wskazówki 
dotyczące efektywnego zarządzania państwem. Traktat zatytułowany Avvertimen-
ti a Marco Antonio Colonna quando andò Vice Re di Sicilia został opublikowany 
w 1601 roku i stanowi drugą część większego voluminu Th esoro politico. Avver-
timenti są zbiorem wskazówek skierowanych do Marcantonia Colonny przed 
objęciem przez niego urzędu wicekróla w Królestwie Sycylii.61 Celem pisma było 
nie tylko przekazanie najistotniejszych informacji na temat państwa. Jeden z jego 
fragmentów, szczególnie nas interesujący, odnosił się do instytucji rządzących na 
wyspie, a w szczególności do parlamentu. Paradoksalnie traktat skierowany był 
przeciwko tej instytucji, bowiem wskazówki adresowane do przyszłego wicekró-
la miały mu pomóc w złamaniu jej potęgi. Treść dzieła zadaje kłam spekulacjom 
dotyczącym braku efektywności i znaczenia tej instytucji w sycylijskim życiu po-
litycznym. Wręcz przeciwnie, wskazuje na siłę tego organu. Autor ma tu na myśli 
nie tyle realną potęgę co potencjalne zagrożenie dla władz centralnych. Di Castro 
widział i przewidywał potencjalne zagrożenie ze strony sycylijskich bracci. Dzieło 
skonstruowane zostało w bardzo czytelny sposób. Autor rozpoczął rozważania od 
wskazania możliwości powstania opozycji w parlamencie i ewentualnych następstw 
takiego stanu. Następnie przeszedł do przedstawienia szeregu rozwiązań konkret-
nych problemów związanych z tematem oraz możliwych działań prewencyjnych. 
Chociaż w traktacie nie znajdujemy odniesień do ustroju wyspy, znaczenie jego 
polega na przywróceniu organowi reprezentacyjnemu należnej mu pozycji w insty-
tucjach władzy. Di Castro w wielu miejscach podaje przykłady ilustrujące efektyw-
ność działania zgromadzenia sycylijskiego. Wszakże uzyskanie funduszy wymagało 
zgody całego królestwa, reprezentowanego przez parlament. Autor zwraca uwagę 
adresata na potencjalną opozycję poszczególnych izb. Za najbardziej niebezpieczny 
uważał sprzeciw duchownych, jako że są to osoby bardzo zamożne i tym samym 
najmniej podatne na sugestie. Opozycja kleru zdaniem di Castro spowodowana jest 

61 Avvertimenti a Marco Antonio Colonna quando andò Vice Re di Sicilia,[w:] Quaderni biblioteca 
siciliana di storia e letteratura 1992. 
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również największym ciężarem opłat, gdyż stan ten jako jedyny zmuszony jest pła-
cić „z własnej kieszeni” (22). Niektórzy z badaczy, dokonawszy analizy dzieła di Ca-
stro minimalizują znaczenie zawartych w nim informacji jako nieodpowiadających 
ówczesnej rzeczywistości politycznej (Koenigsberger, 201-205; Mattei 1964, 9-18). 
Nie umniejszają przy tym bynajmniej znaczenia potencjalnego niebezpieczeństwa, 
a tym samym siły tego organu. Oceniają jednak wnioski autora jako w znacznym 
stopniu przesadzone. Argumentami są tu nie tylko świadectwa rzekomej nieefek-
tywności parlamentu przekazywane w źródłach. Badania komparatystyczne prze-
prowadzone z uwzględnieniem innych ówczesnych przekazów na temat Królestwa 
Sycylii stały się podstawą do minimalizacji znaczenia ostrzeżeń Scipiona di Castro.

Przywołana literatura polityczna południowej Italii pozwala na stwierdzenie, 
że pomimo iż idea rządów mieszanych była znana tamtejszemu środowisku in-
telektualnemu, to wzmianki w traktatach w większości przypadków ograniczone 
są bądź do czystej analizy w ramach dywersyfi kacji ustrojów bądź też rekomen-
dacji. Biorąc pod uwagę system rządu na wyspie zaskakujący wydawać się może 
fakt braku odniesień do tamtejszego ustroju w kwestii realizacji idei zmieszania. 
Z drugiej strony jednak nie mamy tu również do czynienia z konsolidacją grona 
admiratorów monarchii. Dużą popularnością w tamtejszym środowisku publicy-
stów politycznych cieszyła się natomiast idea kontraktualizmu. 

 
 * * *

Geneza procesu kształtowania instytucji przedstawicielskich bez względu na 
zróżnicowane okoliczności uwarunkowane specyfi ką wydarzeń historycznych 
w poszczególnych krajach, zawsze związana była z potrzebami dworu. Potrze-
by te najczęściej dotyczyły kwestii fi nansowych. Konieczność wyrażenia zgody 
na podatki czy też akceptację następcy na tronie wymagała ustanowienia formy 
kontaktu między dworem a społeczeństwem, a którą to formą stały się obrady 
parlamentu. Organ ten zaczął więc spełniać swoją zasadniczą funkcję stając się 
dla obu stron narzędziem dialogu. Potrzeba aprobaty decyzji królewskich przy-
niosła rezultat w postaci wydawanych od końca XII wieku aż po połowę wieku 
XIV dokumentów przyznających zgromadzeniom określone prawa: przywileju 
dla Królestwa Leonu, Wielkiej Karty Swobód a Anglii, konstytucji dla Królestwa 
Sycylii czy prerogatyw nadanych francuskim Stanom Generalnym w latach 1355-
57. Procedury owego dialogu w różnych monarchiach europejskich były w swej 
formie zbliżone. Analogia ta obejmowała elementy strukturalne, proceduralne 
oraz funkcyjne. W sferze struktury wszystkie zgromadzenia jednoczyły przed-
stawicieli stanów społecznych, stąd też obok reprezentacji feudałów, mającej swe 
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korzenie jeszcze w radach doradczych króla, pojawiają się delegaci z miast. Roz-
wój ośrodków miejskich i związany z tym ich status majątkowy stanowiły czyn-
nik kluczowy w relacjach z monarchą. Wzrost znaczenia miast znalazł bowiem 
odzwierciedlenie we włączeniu ich reprezentacji do grona parlamentarzystów. 
W niektórych państwach analogiczny czynnik miał wpływ na dopuszczenie do 
obrad delegatów warstwy chłopskiej. Wspólne początkowo obrady całego zgro-
madzenia w drodze praktyki ustrojowej zastąpione zostały dyskusją w gronie 
reprezentacji poszczególnych stanów. Proces ten ewoluował w kierunku wielo-
izbowości. Podobieństwa w kwestii proceduralnej odnoszą się tak do ogólnego 
przebiegu sesji zgromadzenia jak i pracy w poszczególnych izbach. Stopniowy 
rozwój przedstawicielstw doprowadził do wypracowania planu pracy przekształ-
conego z czasem w ofi cjalną ceremonię otwarcia, debatę w izbach parlamentar-
nych oraz procedury zamknięcia zgromadzenia. W niektórych parlamentach po-
jawił się element, który stanowiły obrady plenarne, poświęcone podsumowaniu 
prowadzonych dyskusji i wypracowaniu ostatecznego stanowiska obu stron dia-
logu. Komunikacja między zgromadzonymi a władzą monarszą odbywała się za 
pośrednictwem wzajemnych formuł sprowadzających się ze strony zgromadzenia 
do prezentacji petycji, przyjmujących niekiedy formę projektów ustaw, ze strony 
dworu zaś z reguły do żądania środków fi nansowych. Formą inicjatywy ze strony 
parlamentu było również składanie skarg na funkcjonowanie administracji pań-
stwa. Niezależnie od decyzyjnej roli monarchy w kształtowaniu ustawodawstwa 
w państwie, należy wziąć pod uwagę fakt, iż postanowienia czy zmiany w zakre-
sie owego ustawodawstwa były zazwyczaj zgodne z propozycjami zgromadzeń. 
Świadomość konieczności wyrażenia przez poddanych zgody na nałożenie po-
datków stanowiła element kluczowy w relacjach na linii król – zgromadzenie. 
Element przetargu nadawał dialogowi politycznemu sens, ponieważ przyzwole-
nie na pobieranie środków pieniężnych krępowało władzę monarchy zmuszając 
do negocjacji z poddanymi. Zgoda na opodatkowanie ograniczała królewskie rzą-
dy w większym stopniu, gdy podejmowana była po akceptacji przedstawionych 
petycji, w mniejszym zaś, gdy kolejność ulegała odwróceniu. Niezależnie jednak 
od sekwencji tychże decyzji nie można uznać władzy monarszej za absolutną. 
Analogia funkcyjna odnosi się do prerogatyw, jakie w drodze ewolucji przyznane 
zostały zgromadzeniom parlamentarnym. Zasadniczą, wielokrotnie przywoływa-
na rolą, jaką pełniły owe instytucje było wyrażanie zgody na opodatkowanie. Nie-
zależnie od pełnionej funkcji fi nansowej zgromadzenia posiadały w węższym lub 
szerszym zakresie inicjatywę ustawodawczą a także wpływ na wybór monarchy 
bądź akceptację jego następcy. Niejednokrotnie też wykonywały czynności zwią-
zane z sądownictwem. Wyraźne podobieństwo struktur oraz procedur odnoszące 
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się do średniowiecznego parlamentaryzmu świadczyć może o charakteryzującej 
ówczesne państwa europejskie tożsamości ustrojowej. Dalsze dzieje Europy jasno 
wskazują jednak na stopniowo narastające rozbieżności uwarunkowane swoistą 
dla każdego z krajów sytuacją polityczną. 

Losy zgromadzeń europejskich jasno wskazują na fakt rozejścia ich linii 
rozwojowej w dwóch kierunkach. Z jednej strony nastąpił rozwój instytucji par-
lamentu, zyskując najpełniejszą i najbardziej efektywną materializację dialogu 
politycznego w ramach ustroju mieszanego. Egzemplifi kację tego stanu rzeczy 
stanowiły ustroje trzech państw: I Rzeczypospolitej, Republiki Weneckiej oraz 
Królestwa Anglii. Na biegunie przeciwległym do państw w praktyce realizują-
cych rządy parlamentarne mamy do czynienia z szeregiem krajów, których sys-
tem władzy stanowił odzwierciedlenie tendencji absolutystycznych. Oczywistym 
przykładem jest tu Królestwo Francji. Zakres uprawnień zdobyty przez tamtejsze 
zgromadzenie w połowie wieku XIV nie zmobilizował jego członków do konty-
nuowania walki o dalsze prawa. Kres procesowi rozwoju Stanów Generalnych 
położyło uchwalenie podatku stałego, co miało zasadniczy wpływ na całkowite 
zaprzestanie zwoływania zgromadzeń. Fakt, iż Stany Generalne nie obradowa-
ły przez okres stu siedemdziesięciu pięciu lat jest jasnym dowodem rezygnacji 
ze stwarzania pozorów funkcjonowania państwa parlamentarnego. W szeregu 
krajów realizujących model francuski zachowywano, bowiem pozory życia par-
lamentarnego zezwalając na egzystowanie zgromadzenia przedstawicielskiego, 
praktycznie pozbawionego jakichkolwiek prerogatyw. Sytuacja taka miała miej-
sce na Półwyspie Iberyjskim, gdzie Kortezy poszczególnych prowincji stopnio-
wo traciły posiadane uprawnienia,62 jak również w Szwecji, Danii czy niektórych 
państwach niemieckich. 

Przeanalizowane wyżej różnice w funkcjonowaniu parlamentów polskiego 
i południowowłoskich, uwarunkowane między innymi istniejącą na tych obsza-
rach sytuacją polityczną, wskazują na odmienne pojmowanie czynnika monar-
chicznego w obu systemach. Zawartość źródeł odnoszących się do działalności 
parlamentu sycylijskiego nie pozwala jednak na uszeregowanie tego organu na 
równi z francuskim czy choćby angielskim organem reprezentacyjnym. Z jednej 
strony, bowiem chociaż analogiczna wydawałaby się pozycja francuskiego mo-
narchy i króla sycylijskiego, to w żaden sposób nie można utożsamić pozycji par-
lamentów tych państw. Przykłady sprzeciwu wobec propozycji monarszych oraz 
kontraktualny charakter uchwalanego donativo i składanych projektów ustaw 
są ewidentnym świadectwem silnej pozycji parlamentu sycylijskiego, zestawia-

62 Izabela Katolicka wielokrotnie podkreślała pojęcie „absolutnej władzy królewskiej”, A. Mączak 
(1986, 128).
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jąc go obok Sejmu Walnego, na biegunie przeciwległym wobec nie zwoływanych 
od 1614 roku Stanów Generalnych Francji czy nieporównywalnie mniejszej niż 
w Rzeczypospolitej władzy parlamentu angielskiego (Choińska-Mika 52). Wszak 
funkcjonowanie organu reprezentacyjnego będącego w stanie przeforsować wła-
sne projekty jest niezbitym dowodem na to, iż ustrój nie jest ani absolutny ani 
monarchiczny (Marongiu 1962, 485). Próba zakwalifi kowania Królestwa Sycylii 
po stronie jednego z dwóch biegunów ewolucji ustrojowej nie jest zatem sprawą 
jednoznaczną.

Początek wieku XV przyniósł na obszarze południowej Italii zmiany w posta-
ci unii personalnej państw włoskich pod berłem jednego władcy. Fakt ten nastąpił 
po ponad stuletnim okresie kształtowania podobnych, aczkolwiek swoistych dla 
każdego z krajów, struktur przedstawicielskich i procedur związanych z ich funk-
cjonowaniem. Organ reprezentacyjny Sycylii, wybrawszy własnego monarchę, 
pomimo, trwającego niemal cały XIV wiek, chaosu spowodowanego kryzysem 
dynastycznym, w znaczący sposób wzmocnił swoją pozycję. Świadectwem tego 
są konstytucje wydane przez monarchów aragońskich: Fryderyka III, czy Mar-
cina Starszego. Kolejne równie doniosłe zmiany przyniosło panowanie Alfonsa 
Wielkodusznego. Władca ten skupiając pod swoim berłem Królestwo Neapolu, 
Sycylii i Sardynii utorował dalszą drogą dla politycznego rozwoju tego regionu. 
Współpraca monarchy z organami przedstawicielskimi rokowała jak najlepsze 
perspektywy dla dalszego rozkwitu tychże instytucji. Kres tej współpracy poło-
żyła jednak polityczna decyzja o wyznaczeniu namiestników dla każdego z tych 
krajów. Przyniosło to brzemienną w skutki konsekwencję dla ustroju polityczne-
go Sycylii, jaką była nieobecność monarchy na wyspie.63 

Wypowiedzi polskich publicystów epoki wczesnonowożytnej na temat rzą-
dów mieszanych (Ekes 2001) wskazują na kilka niezwykle istotnych dla zagad-
nienia problemów. W pierwszym rzędzie podkreślana była współpraca trzech 
stanów: monarchicznego, arystokratycznego i demokratycznego. Pisarze ci 
w każdym z tych aspektów kładli nacisk na obecność czynnika monarchicznego.64 
Fakt nieobecności króla w organach władzy niewątpliwie miał wpływ na brak po-
strzegania organizacji tej władzy jako tożsamej ustrojowi mieszanemu. Z niebez-
pieczeństwa takiego doskonale zdawali sobie sprawę parlamentarzyści I Rzeczy-
pospolitej. Zagrożenie utraty osiągniętej równowagi między trzema czynnikami 
stało się wyznacznikiem decyzji przez nich podejmowanych. W interesującym 
nas przedziale czasowym w dziejach I Rzeczypospolitej znanymi są dwa przykłady 

63 Negatywne skutki i niesprzyjające warunki dla rozwoju parlamentu przyniosła również zmiana 
dynastii z aragońskiej na habsburską.

64 O postrzeganiu monarchy jako instytucji: Opaliński 1983, 791-807; tenże 1985, 533-547.
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starań o niedopuszczenie do zachwiania tejże ustrojowej równowagi, zagrożonej 
potencjalną nieobecnością monarchy. Pierwszy z nich miał miejsce po wyjeździe 
króla Henryka Walezego do Francji, gdzie zamierzał on przejąć koronę po swoim 
zmarłym bracie. Zwołany do Warszawy sejm wysłał do monarchy ultimatum wy-
znaczając termin powrotu do kraju, termin którego przekroczenie oznaczać mia-
ło rezygnację z korony i konieczność rozpoczęcia procedur związanych z kolejną 
elekcją. Drugi przypadek miał miejsce w początkach panowania króla Zygmunta 
III Wazy i dotyczył kwestii jego powołania na tron szwedzki. Zwołany wówczas 
sejm zezwolił monarsze na wyjazd i objęcie korony szwedzkiej, pod warunkiem 
jednak jego rychłego powrotu. Znamienne wydają się być słowa wypowiedziane 
przy tej okazji przez prymasa Stanisława Karnkowskiego: To Królestwo z począt-
kiem postanowienia swego bytności pańskiej w koronie potrzebuje. Różne są insze 
państwa od Królestwa tego, które gubernatorów i vicereges nie cierpie i bez obec-
ności pańskiej długo być nie może.(…) Wasza Królewska Mość [wziąłeś] na się 
obowiązek Królestwa takiego, które z przyrodzenia i konstytucyi swej, obecności 
pańskiej ustawicznie potrzebuje (Karnkowski 28-29). 

Rozważania te zdają się zawierać jedną z możliwych odpowiedzi na frapujący 
nas problem identyfi kacji ustrojowej Królestwa Sycylii, problem związany z nie-
obecnością czynnika monarchicznego. Co więcej, udział monarchy w reprezen-
tacji miał ścisły związek z utożsamieniem tegoż państwa z bytem wyobrażonym 
a nie z osobą władcy. Pojęcia reprezentacji nie należy bowiem rozumieć w jej uję-
ciu współczesnym. Między innymi z brakiem wyraźnego określenia jej koncepcji 
związana była słabość parlamentu. Zamieszczone w konstytucjach formuły: per 
tucto el dicto Regno et per li tri brachii di quillo, noviter congregati, świadczyć by 
mogły o równoznacznym traktowaniu pojęć Królestwa i trzech izb. W rzeczy-
wistości, nie tylko włoskiej, na wybór członków bracci wpływ miał wicekról (De 
Nardi 2012, 713-721). Jako że nie ukształtowała się jasna koncepcja reprezenta-
cji obywateli Królestwa, zanikły relacje, które separowałyby rząd od członków 
parlamentu. Stąd pojawił się w procedurze parlamentarnej zwyczaj przechodze-
nia głosów przysługujących nieobecnym na posiedzeniu parlamentarzystom, na 
skarbnika Królestwa, a więc urzędnika królewskiego (Titone 188).

Przyczyn swoistego statusu, jaki osiągnął parlament sycylijski być może należa-
łoby upatrywać między innymi w sytuacji geopolitycznej, w jakiej znalazła się wyspa 
w pierwszej połowie XV wieku. Fakt zaistnienia unii między państwami włoskimi 
a Królestwem Hiszpanii daje sposobność komparatystycznego spojrzenia na roz-
wiązania wprowadzone na obszarze śródziemnomorza oraz z jednej strony początki 
polskiego Sejmu Walnego a następnie postanowienia realizowane w Rzeczypospo-
litej Obojga Narodów po zawarciu unii w 1569 roku. Zgromadzenie z 1493 roku 
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uznawane w historiografi i za pierwszy Sejm Walny w rzeczywistości nie było pierw-
szym tego rodzaju zjazdem, jednakże wówczas zapoczątkowane zostały regularne 
zgromadzenia wyłącznie posłów reprezentujących ziemie Królestwa, bez udzia-
łu zwykłego rycerstwa. Organizacja zjazdów ogólnokrajowych przyczyniła się do 
stopniowej eliminacji zjazdów prowincjonalnych – sejmików generalnych. Inten-
syfi kacja tendencji unifi kacyjnych nastąpiła po 1569 roku bowiem, sfi nalizowanie 
ustaleń zawartych między Królestwem Polskim a Księstwem Litwy utorowało dro-
gę ku rozszerzeniu prerogatyw polskiej izby poselskiej na reprezentację całego po-
łączonego unią organizmu państwowego. Osiągnięcie tej równowagi gwarantowała 
aplikacja jednego z podstawowych założeń unii: powołanie jednego organu przed-
stawicielskiego. Konsekwencje ustanowienia jednej instytucji reprezentującej obie 
części nowoutworzonego państwa mogą stanowić klucz umożliwiający wskazanie 
potencjalnych przyczyn procesu stagnacji parlamentu sycylijskiego. Kierunek roz-
woju monarchii jagiellońskiej w II połowie XV wieku zmierzał ku unii parlamen-
tarnej Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Prus, która jak wiadomo, stanowi-
ła główny aczkolwiek niespełniony cel sejmu radomskiego z 1505 roku. Monarchia 
hiszpańska nie podjęła analogicznych starań, czego konsekwencją było pozosta-
wienie parlamentów prowincjonalnych o charakterze separatystycznym. Sytuacja 
taka miała miejsce nie tylko na terytorium południowej Italii, bowiem również na 
Półwyspie Iberyjskim obrady zgromadzeń w poszczególnych regionach odbywały 
się osobno.65 Z jednej strony więc mamy do czynienia z tendencjami jednoczącymi 
struktury parlamentarne, z drugiej zaś z brakiem ingerencji w istniejący partyku-
laryzm. Oczywistym efektem polityki prowadzonej przez szesnastowiecznych mo-
narchów hiszpańskich, zapewne odzwierciedlającej zasadę divide et impera, było 
zahamowanie potencjalnego wzrostu znaczenia państw włoskich, poprzez brak 
powołania wspólnego dla tych obszarów organu przedstawicielskiego. Mamy więc 
do czynienia ze stanem rzeczy odwrotnym od zaistniałej wówczas sytuacji w Pol-
sce. Powołanie wspólnego Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów doprowadzi-
ło do ugruntowania zasad funkcjonującej już wówczas monarchii konstytucyjnej 
(Uruszczak 2005, 23) i usprawniło działanie państwa. Zignorowanie wagi funkcjo-
nowania ogólnokrajowej instytucji przedstawicielskiej mogło stać się jedną z przy-
czyn stopniowego upadku Królestwa Hiszpanii. Polityka prowadzona przez mo-
narchów habsburskich w odniesieniu do zgromadzeń przedstawicielskich, dążąca 
do zminimalizowania ich znaczenia przyniosła negatywne konsekwencje, istotnie 
wpływając na zahamowanie ich rozwoju. 

65 Ogólne zgromadzenie Kortezów Hiszpańskich miało miejsce dopiero w 1724 roku, już po znale-
zieniu się terytoriów włoskich pod berłem dynastii austriackiej. 
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Całokształt procedowania parlamentu sycylijskiego wykazuje pewne cechy 
przemawiające za słusznością wskazanej tezy. W przeciwieństwie do Sejmu Rze-
czypospolitej zakres prerogatyw, jakimi cieszyło się zgromadzenie wyspy był dużo 
węższy, niemniej jednak organ ten posiadał zasadniczy wpływ na formowanie 
życia politycznego w państwie. Niezależnie od konieczności uzyskania aprobaty 
aktów parlamentarnych przez monarchę działalność zgromadzenia oddziaływała 
na kształtowanie ustawodawstwa. Niemniej jednak wspomniany już fakt braku fi -
zycznej obecności króla blokował owocną dyskusję nad zawetowanymi projektami. 
Długotrwały okres czasu dzielący przedłożenie projektów ustaw i ich akceptację 
bądź odrzucenie, pozostawiał w ręku parlamentarzystów jedyne rozwiązanie, nie-
jednokrotnie wykorzystywane, jakim było powracanie do zawetowanej propozycji 
w toku kolejnych sesji a następnie ponowne jej adresowanie do króla. Zahamowa-
nie rozwoju procedur parlamentarnych w kierunku wzmocnienia siły zgromadze-
nia potęgował przeanalizowany fakt braku tendencji unifi kujących organy parla-
mentarne, a czego efektem była dominacja dążeń partykularnych. W obliczu takiej 
sytuacji miały miejsce wydarzenia świadczące o rywalizacji terytoriów, które w rze-
czywistości łączyła wspólnota interesów. Niewątpliwie był to czynnik negatywnie 
wpływający nie tylko na pozycję funkcjonujących w nich zgromadzeń, ale i samych 
państw. Doskonale znana jest pozycja organów przedstawicielskich w krajach rzą-
dzonych przez władców absolutnych. Klarownym wobec powyższego jest fakt, iż 
władza monarchów habsburskich w Królestwie Sycylii nie stanowiła egzemplifi ka-
cji panowania jednostki. Należy wreszcie zwrócić uwagę na fakt regularnego zwo-
ływania obrad. Monarchia hiszpańska zezwoliła na działalność parlamentu, jedno-
cześnie skutecznie krępując jego dalszy rozwój. W rezultacie instytucja ta pogrążała 
się w coraz głębszym marazmie i ogólnej stagnacji. Procedury funkcjonowania nie 
ewoluowały w kierunku wzmocnienia pozycji zgromadzenia, jednakże stopniowa 
redukcja uprawnień parlamentu wyspy nie ustąpiła miejsca nieograniczonej woli 
władcy. Podjęcie decyzji o uchwaleniu podatków wciąż należało do jednej z jego 
najważniejszych prerogatyw, co wskazuje na fakt, iż organ ten nie był przez mo-
narchę lekceważony. Niezależnie od zmiennej pozycji zgromadzenia posiadało ono 
uprawnienie niezwykle istotne dla życia politycznego wyspy: tylko jego jednomyśl-
ną uchwałą nadawane było obywatelstwo sycylijskie. Status obywatela stanowił 
warunek umożliwiający pełnienie funkcji publicznych, w tym zasiadanie w parla-
mencie. Decyzyjne funkcje w tej kwestii miały więc wpływ na blokowanie napływu 
obcokrajowców w kręgi członków zgromadzenia.

Scharakteryzowany stan rzeczy znalazł odzwierciedlenie w ówczesnej publi-
cystyce politycznej. Dwa bieguny, w kierunku których nastąpiło rozejście tożsa-
mych początkowo pod względem ustrojowym państw europejskich znalazły wyraz 
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w renesansie antycznych wizji państwa: platońskiej i arystotelesowskiej. Doniosłe 
konsekwencje, będące jednocześnie przejawem rywalizacji obu wizji, zostały od-
zwierciedlone w rodzaju praktycznego – politycznego działania, które było efektem 
odmiennej metody poznawczej realizowanej w ramach obu wyobraźni. W tej kwestii 
współzawodnictwo obu wizji dało o sobie znać w różnych momentach historii, a zde-
rzenie z przełomu Średniowiecza i Nowożytności jest jednym z bardziej doniosłych. 
Wizja platońska utożsamia państwo z wypracowanym systemem rozwiązań, których 
celem jest wprowadzenie w chaotycznym – naturalnym społeczeństwie porządku, 
dzięki któremu zbliży się ono do bytów idei. Tym sposobem państwo staje się racjo-
nalnym, narzuconym tworem, które stworzone na podobieństwo wymyślonej idei 
nie ma żadnego związku z Naturą człowieka. Wyobraźnia arystotelesowska nato-
miast właśnie z pojęciem Natury wiązała genezę państwa i związanych z nim pojęć 
władzy i wolności. W myśl tej wizji państwo jest konsekwencją procesu dojrzewania 
społeczeństwa do tej formy zorganizowania się. Procesu, którego materialnym prze-
jawem jest stopniowe osiąganie kolejnych etapów współistnienia, jakimi są rodzina, 
wspólnota sąsiedzka, by ostatecznie osiągnąć poziom współpracy międzyludzkiej, 
którego formą jest państwo. Państwo zdaniem Arystotelesa jest bytem niezależnym 
od innych i nie zawdzięcza niczemu swojej racji bytu. Zgodnie, więc z postulatami 
wizji platońskiej państwo jest konstrukcją czysto techniczną. Konsekwencją takiego 
założenia jest utożsamienie polityki z zestawem opracowanych, mechanicznych roz-
wiązań, których zadaniem jest stworzenie pewnego tworu społecznego. Tworu, który 
zbliżałby chaotyczną rzeczywistość świata ziemskiego do idei państwa. Oczywistym 
jest fakt, że rozwiązania takie przyjęte bez żadnego odniesienia do rzeczywistości są 
czysto mechaniczną próbą jej dostosowania do wymyślonych, idealnych reguł. Posu-
nięcie takie jest nie do przyjęcia w wyobraźni naturalistycznej, gdzie to nie rozwiąza-
nia mają decydować o kształcie rzeczywistości, wręcz odwrotnie, to rzeczywistość ma 
wpływać na formę przyjętych reguł. Podejście takie jest logiczną konsekwencją hasła 
podążania za naturą. W ramy obu wizji wyraźnie wpisuje się z jednej strony system 
rządów absolutnych, gdzie podmiotem władzy jest monarcha, drugiej zaś ustrój mie-
szany za podmiot owej władzy uznający państwo (Ekes 2002).

Opiewany przez pisarzy europejskich system mieszany nie mógł stanowić i nie 
stanowił odniesienia do rzeczywistości politycznej wyspy. Pomimo funkcjonowania 
parlamentu, oczywistą była wszak absencja czynnika niezbędnego do prawidłowej 
realizacji zasad regimen mixtum – czynnika monarchicznego. Pisarze stanęli rów-
nież przed problemem skomentowania faktu braku klarownego odpowiednika ordo 
intermedius. Okoliczności uniemożliwiające admirowanie funkcjonowania systemu 
mieszanego, ale jednocześnie wykluczające rządy absolutne przywiodły publicystykę 
w kierunku rozwiązania pośredniego: idei umowy między władcą a poddanymi. 
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Autorzy nowożytnych traktatów politycznych, obok preferencji ustrojo-
wej, skoncentrowali się również na interpretacji państwa oraz miejsca monarchy 
w jego zarządzie, a w której to interpretacji zaszła wówczas poważna transforma-
cja. Transformacja ta dotyczy momentu rozejścia się renesansowego naturalizmu 
z nowożytnym konstytucjonalizmem. Przełom ten zauważalny jest w nowym 
ujęciu pojęcia państwo, różniącym się od dotychczasowego lansowanego przez 
wyobraźnię naturalistyczną. W pismach politycznych, bowiem zaczęły pojawiać 
się ujęcia bytu państwowego w kategoriach umowy międzyludzkiej. Arystotele-
sowskie stanowisko defi niujące państwo jako byt pochodzący z Natury i od woli 
ludzkiej zupełnie niezależny, zostało zastąpione właśnie włączeniem owego ludz-
kiego czynnika wolitywnego. Świadectwa tej nowej interpretacji znajdujemy mię-
dzy innymi u Danaeusa, który powtarzając za Arystotelesem, iż dalece różni się 
władza polityczna od władzy pana domu podkreśla z drugiej strony, iż władza 
pana domu zalecana jest przez naturę, zaś polityczna – głosami ludzi i zgodą.66 
W sposób podobny kwestia ta ujęta została przez Althusiusa, który w odniesie-
niu do państwa pisał: członkami tego ciała nie nazywam poszczególnych ludzi...
lecz rodziny, stowarzyszenia, liczne grody i miasta [...] zawierające między sobą 
umowę o ustanowieniu jednego ciała rzeczypospolitej ze wzajemnego połączenia. 
Spojeniem owego ciała i zrzeszenia jest zgoda i zaufanie, nawzajem dane i przy-
jęte.67 Środowisku naturalistów pojęcie kontraktu nie jest obce, ujmowane ono 
jest jednak w innych kategoriach i w sposób zasadniczy różni się od teorii umo-
wy społecznej opracowanej przez Rousseau. Różnica ta polega na tym, iż umowa 
ta nie jest dobrowolnie zawartym kontraktem międzyludzkim, mającym na celu 
stworzenie państwa, ale umową zawartą między narodem a monarchą odnośnie 
zasad organizacji owego państwa. Więc to nie samo państwo jest przedmiotem 
ludzkiej woli, a jedynie jego ustrój. Jakkolwiek w publicystyce południowej czę-
ści Półwyspu Apenińskiego nie mamy do czynienia z odniesieniami do systemu 
mieszanego, to właśnie odwołania do kontraktualnego rozwiązania kwestii ustro-
jowej pojawiają się nader często. 

Elementy tej teorii pojawiają się już między innymi Hieronima Savonaroli 
(1542, 588-9). Włoski pisarz i duchowny Antonio Scaino (1524-1612) również 
odwołuje się do warunków ustalanych między narodem a księciem, a których 
celem jest ograniczenie władzy tego ostatniego. Wskazuje na sposobność prze-
kształcenia ustroju przez narody, które mając świadomość braku, spowodowanej 
różnymi przyczynami możliwości sprawowania przez siebie rządów, wybierają 

66 tłum. za J. Ekes 2002b, 121.
67 tłum. za J. Ekes 2002b, 121.
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władcę. Podczas desygnacji zawierany jest kontrakt, na podstawie którego pod-
dani zgadzają się być rządzonymi ograniczając jednocześnie w ten sposób władzę 
monarszą. Zdaniem Scaina większość funkcjonujących wówczas monarchii pro-
cedowała na tej właśnie zasadzie. Realizacja warunków umowy stała się podstawą 
do wskazania różnic między ustrojem monarchicznym a tyranią. Tam, bowiem, 
gdzie król przestrzega konstytucji i praw przedstawionych przez desygnujących 
go na urząd poddanych, mamy do czynienia z monarchią ograniczoną. Tam zaś 
gdzie monarcha ignoruje obowiązujące przywileje staje się on uzurpatorem i ty-
ranem (1578, II, 18b). Giovanni Botero (1544 – 1617) przyłączając się do dys-
kusji wyraził opinię, iż niektórzy władcy posiadają swoją władzę ograniczoną 
przez konstytucje i umowy zawarte z narodami (1596, II, 47). Nie inaczej ujął 
ten problem jezuita, matematyk i fi lolog Luigi Giuglaris (1607-1653), wskazu-
jąc na istotę zawartej umowy, którą stanowią wzajemne zobowiązania obu stron 
– zwierzchników i poddanych – względem siebie. Niedopowiedzianym przez 
autora, aczkolwiek oczywistym rezultatem nie dotrzymania warunków umowy 
przez monarchę, a jednoznacznym z transformacją ustroju w tyranię, jest zwol-
nienie poddanych z obowiązku posłuszeństwa (1650, 80). O owych potencjal-
nych skutkach złamania warunków paktu przez księcia dowiadujemy się rów-
nież z innego dzieła, autorstwa kardynała Antonia Santacroce (1598-1641), od 
1627 nuncjusza w Polsce. Zasadnicza teza ferowana przez uczonego sprowadza 
się do stwierdzenia iż władca, który obrócił się przeciwko własnemu narodowi 
nie zasługuje na to, aby nim rządzić. Autor nie ogranicza jednak wypowiedzenia 
posłuszeństwa jedynie wobec osoby władcy, ale jest zdania, że prawa zasiadania 
na tronie powinni być pozbawieni również jego następcy: Tyran, który dla wła-
snej wygody skierował swoje działania na szkodę i nieszczęście publiczne, postępuje 
niegodnie wobec kraju, którego staje się wrogiem. Tak jak nic nie może wynagro-
dzić [czynów] księcia dobrego tak i nie istnieje kara, która wystarczająco zadość-
uczyniłaby winom tyrana, dlatego jeżeli zdobyłby [on] jakiekolwiek zasługi czy to 
dzięki swoim czynom czy też dzięki dziedzictwu przodków, pozostanie zgładzony 
przez niegodność swoich tyrańskich czynów, ponieważ ojczyzna zostaje zwolniona 
ze zobowiązań wobec niego.68 Wywodzący się z Piacenzy książę Alessandro Angu-
issola powołując się na autorytet antycznych myślicieli, stwierdza, iż dotrzymanie 
przez władcę złożonego słowa jest podstawą sprawiedliwości i stabilności państw: 
Książę przez rację stanu, jest zobowiązany do przestrzegania danego słowa, jako 
że to (…) jest podstawą sprawiedliwości,(…)na której oparte są wszystkie państwa 
i związki (…)bez jego przestrzegania nie istniałyby ani stosunki międzyludzkie ani 

68 A. Santacroce, Il tiranno in Italia, Venetia 1649, cyt za. R. Mattei 1982, 210 (tłum. K.K). 
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nie zachodziłaby między ludźmi komunikacja, dlatego też, jeżeli książę, nawet po-
siadający władzę absolutną, nie przestrzegałby warunków umowy zawartej z pod-
danymi, nie znalazłby się nikt, kto chciałby z nim taką umowę zawrzeć.69 

Interesującym wydaje się być nurt w pisarstwie politycznym poświęcony 
koncepcji kontraktualistycznej, a odnoszący ową ideę do umowy ze sfery pra-
wa prywatnego – umowy, jaką jest kontrakt małżeński (Kozak, 2022). Koncepcja 
więzów małżeńskich, jakie łączą władcę z państwem znana była już w okresie śre-
dniowiecza. Tematyka ta podejmowana była zarówno przez pisarzy duchownych 
jak i świeckich. Przez wielu publicystów wyniesienie monarchy na tron, w pod-
niosłym stylu, określone zostało jako poślubienie republiki. Alegorię taką spoty-
kamy między innymi w przemówieniu przygotowanym z okazji koronacji księcia 
Treviso autorstwa Marka Antonia Zabarelli, pochodzącego z Padwy szesnasto-
wiecznego pisarza i doktora prawa. Autor metaforycznie oświadcza, iż elekt uczy-
niony został małżonkiem republiki, królowej i matki całego narodu, z którego 
sam przyszły monarcha się wywodzi (1533, brak paginacji). W podobny sposób 
fi lozof i poeta Luigi Grotto (1541-1585) uświetnił koronację doży Luigi Moceni-
go. Zwrócił się jednak w przemówieniu nie do księcia, ale do Republiki, przed-
stawiając jej przyszłego małżonka: Jest ci dany książę, który przez wszystkich uwa-
żany jest za właściwego przywódcę dla Wenecji, a małżonka dla Republiki (1570, 
b.p., tłum. K.K.). Niejednokrotnie elekcja doży utożsamiana była z procedurą 
ślubną, bowiem również padewczyk Sperone Speroni (1500-1588) zastosował 
tego rodzaju porównanie (1596, b.p.). Odnosząc się kontraktu małżeńskiego rela-
cje między republiką fl orencką a księciem określił profesor retoryki i poetyki Bat-
tista Guarini (1538-1612). Położył on jednak nacisk na jednostronność zobowią-
zania, określając księcia jako małżonka Republiki: Oto twój prawowity małżonek, 
któremu przysięgałaś wierność (1818, 155, tłum. K.K.). Rodzinne relacje w pań-
stwie opisywał Piotr Canonieri określając księcia i państwo mężem i żoną, pod-
danych zaś jako dzieci (1614, 466; 1609, 77-8). Do idei tej nawiązywano z jeszcze 
większym zaangażowaniem w ówczesnej europejskiej publicystyce politycznej.70 

Alegoria związku małżeńskiego między monarchą a Rzeczpospolitą znana 
była również publicystom polskim. Nomenklatura stosowana w mowach sejmo-
wych, diariuszach i aktach sejmikowych jasno wskazuje na „rodzinne” relacje 
odczuwane przez brać szlachecką. Tamteż bowiem, król zwany jest ojcem pod-
danych szlacheckich, Rzeczpospolita określana jest jako „matka nasza”, „matka 
nasza miła”, „matka nas wszystkich”. Jak wskazał Edward Opaliński, biorąc pod 

69 A. Anguissola, Del buon governo del prencipe, cyt. za R. Mattei 1982, 219 (tłum. K.K).
70 Między innymi wymienić należy tutaj francuskiego pisarza:  P. Fortin de la Hoguette, Anglika J. 

Harringtona czy I. F. Hertla.
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uwagę, iż szlachta uważała się za synów Rzeczypospolitej, króla zaś zwała swo-
im ojcem, w świadomości ogółu szlacheckiego musiał istnieć swoisty „związek 
małżeński” między monarchą a Rzeczpospolitą. Fakt ten potwierdzają źródła: 
kasztelan krakowski Jan Ostrogski na sejmie 1605 roku użył następującego okre-
ślenia Król JM. będąc małżonkiem prawdziwym tej Rzplitej [...] (Opaliński 1983, 
796). Interesującym jest fakt, iż w momentach starć między monarchą a szlach-
tą, kryzys znajdował odzwierciedlenie w zmianie nazewnictwa. Podczas rokoszu 
sandomierskiego określono Zygmunta III nie ojcem a ojczymem (796). Niemniej 
jednak należy zwrócić uwagę, iż tego rodzaju metafory na temat „małżeńskich re-
lacji” zachodzących pomiędzy władcą a Rzeczpospolitą nie należy traktować jako 
sugestii, co do uznania koncepcji kontraktualistycznej jako właściwej dla państwa 
polsko-litewskiego. Naczelną przecież zasadą w Rzeczypospolitej była suweren-
ność prawa (lex est rex in Respublica) stanowionego przez trzy stany sejmujące.71 
W warunkach politycznych Pierwszej Rzeczypospolitej określenie relacji pomię-
dzy monarchą a państwem jako relacji małżeńskiej ma znaczenie jedynie alego-
ryczne, dowodzące bogactwa polskiego słownika politycznego, ale nie wyrażające 
idei kontraktualnej. Użycie takiego określenia jest przykładem częstego ówcze-
śnie stosowania analogii stosunków politycznych do stosunków rodzinnych, de-
monstrujących wizję naturalistyczną relacji politycznych. 

Teoria kontraktualnego charakteru relacji między monarchą a poddanymi 
zdobyła szczególną popularność w publicystyce krajów południowej Italii. Do jej 
rozpowszechnienia przyczynił się pochodzący z Neapolu prawnik Luca de Penne 
(1325-1390), który w osobie księcia widział małżonka Republiki (1582, 563). Ale-
gorię tego rodzaju znajdujemy również w odniesieniu do Kościoła i Papieża (Gigas 
17). W wieku XVII koncepcja ta niejednokrotnie była podejmowana przez pisarzy 
politycznych, między innymi przez Giulia Antonia Brancalasso (Mattei 1982, 223).

W sposób szczególny teoria ta rozwinięta została przez szesnastowiecznego 
uczonego kardynała  Giovanni Battista de Luca (1614-1683). De Luca pochodził 
z południowej Italii, z miasteczka Venosa. Ukończył studia prawnicze w Neapo-
lu. Za pontyfi katu Innocentego IX został mianowany Referendarzem Obydwu 
Sygnatur. W roku 1681 otrzymał czapkę kardynalską. Był autorem wielu trakta-
tów, wydanych pod tytułem Th eatrum veritatis et iustitie sive decisivi discursus. 
De Luca niejednokrotnie powraca do idei kontraktu ślubnego. Jednakże nie 
ogranicza się jedynie do zastosowania tego rodzaju alegorii. Podaje bowiem cechy 
nadające procedurom elekcji podobieństwo do ceremonii zawarcia małżeństwa, 
a następnie dokonuje analizy obu aktów pod kątem ich konsekwencji prawnych. 

71 Z zasady tej wynika sformułowana przez W. Uruszczaka koncepcja monarchii Jagiellonów 
(i Rzeczypospolitej jako jej kontynuacji) jako państwa konstytucyjnego  (2005, 19-24).
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Podobnie jak jego poprzednicy, De Luca stwierdza, iż Księstwo jest niczym innym 
jak kontraktem ślubnym zawartym pomiędzy państwem a księciem.72 Dalsza in-
terpretacja tego aktu, samego w sobie pozbawionego oryginalności, zasadniczo 
różni się od stanowiska większości wymienionych wyżej myślicieli. Kardynał De 
Luca, bowiem, to Republice – małżonce przypisuje pozycję zwierzchnią wobec 
księcia – męża (1680, 57-58). Z drugiej strony małżonek w tym politycznym mał-
żeństwie w zamian za przyznanie mu pewnych uprawnień bierze na siebie obo-
wiązek przejęcia „ciężarów” owego związku (1680, 659;  1675, 378-9). Zdaniem 
autora konsekwencją takiego układu jest uznanie poddanych za dzieci a nie za 
niewolników, tak więc i książę nie jest panem a jedynie urzędnikiem [ammini-
stratore]. Swoje wnioski De Luca, jak sam twierdzi, opiera na opinii tak praw-
ników, teologów jak i dobrych chrześcijańskich polityków, którzy powołują się na 
potrzebę zgody narodowej [consenso popolare] w kwestii ważności prawa czy zna-
czenia zwyczajów. Te, bowiem aspekty należą do władzy narodu, władzy, która 
zostaje przeniesiona na księcia (1680, 664-5). De Luca nie wyklucza możliwości 
rozwiązania zawartego kontraktu. W przypadku nie wywiązywania się z warun-
ków umowy uzasadniony jest rozwód, wraz ze wszystkimi oczywistymi konse-
kwencjami tego aktu. Autor zadaje jednak w tym miejscu pytanie zasadnicze o to, 
na kim spoczywa obowiązek zadecydowania o tego rodzaju brakach czy też nie 
spełnianiu warunków zawartych w umowie. Jego zdaniem decydować w tej kwe-
stii powinien Papież, który jest najbardziej kompetentnym sędzią w tego rodzaju 
duchowym związku. O losach tejże umowy nie mogą decydować książęta świec-
cy czy urzędnicy, a tym bardziej strony umowy, nie będące obiektywnymi we 
własnej sprawie (1680, 666; 1675, 380). Problem jednakże nie zostaje zamknięty 
poprzez samo rozwiązanie umowy. Książę, który nie dotrzymał paktu zawartego 
z poddanymi, nie tylko może zostać zdetronizowany, ale również ukarany (1680, 
675). Z drugiej jednak strony autor analogiczne uprawnienia przyznaje władcy, 
który może ukarać poddanych łamiących zawartą umowę. Jeżeli więc obywate-
le nie wywiązują się ze swoich obowiązków, buntując się, organizując spiski czy 
też lekceważąc fi nansowe zobowiązania wobec władcy, ten może wyznaczyć karę, 
ograniczając się jednak tylko do grupy buntowników. De Luca jako zwolennik 
wprowadzenia prawa wypowiedzenia posłuszeństwa władcy, precyzuje poten-
cjalne okoliczności takiego aktu. W przypadku, gdy monarcha łamie zasady re-
ligijne bądź też niczym mąż zabiegający o względy innej kobiety, interesuje się 

72 De Luca w wielu swoich dziełach charakteryzując związek między państwem a władcą odwoływał 
się do kontraktu małżeńskiego:  Th eatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus, II, Romae 1669, s. 145, 
Il Dottor volgare, Roma 1673, I, s. 12, 28, 73, 245; Principe cristiano pratico, Cam. Apost. 1680, s. 14, 659.
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obcym państwem, poddani posiadają uzasadnione prawo sprzeciwu wobec tego 
rodzaju postępowania władcy. Detronizując go zaś i karząc mają dwie możliwości 
dalszego działania: albo zawarty zostanie inny związek, albo wprowadzone zosta-
ną rządy republikańskie (1675, 227). Detronizacja zdaniem autora, uzasadniona 
jest również w przypadku, gdy mądry władca nie jest w stanie zaradzić szkodom 
wyrządzonym przez własnych urzędników (227).

Zagadnienie wzajemnych obowiązków narodu i władcy poruszane było przez 
doskonale zaznajomionego z sycylijską polityką Scypiona di Castro (1521 -1583). 
W jednym ze swoich dzieł podkreślił on wagę z jednej strony obowiązku pod-
danych wobec monarchy, z drugiej zaś pewnego rodzaju długu władcy wobec 
narodu. Nieuregulowanie owego zadłużenia grozi niebezpieczeństwem powsta-
nia i przekazaniem „kredytu zaufania” innej osobie (1601, 356). Wywodzący 
się z Lecce Scipione Ammirato (1531-1601) wskazuje, iż ten rodzaj umowy jest 
jedną z form relacji między monarchą a poddanymi (1599, 16). W szczególny 
jednak sposób zagadnienie to przedstawione zostało przez, pochodzącego z Sa-
lerno prawnika, Marka Antonia Pistilli w dziele Commentariorum de instruen-
do Principe imago, opublikowanego w 1603 roku w Neapolu. Pomimo faktu, iż 
w treści dzieła wątki religijne przeplatają się ze tematyką polityczną, poglądy au-
tora wydają się być klarowne. Zdaniem Pistillego niewątpliwym jest fakt kon-
traktualnej formy relacji władcy i poddanych względem siebie, relacji wynikają-
cej między innymi z norm życia obywatelskiego (1603, 9). Autor ujmując istotę 
owej umowy przedstawia ją w postaci alegorii Trójcy Świętej, jako zjednoczenie 
między monarchą (Bogiem) a narodem (Synem) przy pomocy więzów Ducha 
Świętego (12-13). Treścią tej umowy byłaby modlitwa Ojcze Nasz, w której lu-
dzie oczekują przyjścia Królestwa Bożego i przyjmują wolę Bożą, z drugiej stro-
ny prosząc o zapewnienie chleba powszedniego i zbawienia od złego (148 – 49). 
Finalne Amen miałoby odzwierciedlać zgodę obu stron na tego rodzaju kontrakt 
(136). Niezależnie od tego alegorycznego spojrzenia na relacje między monarchą 
a poddanymi, Pistilli nie wątpił, iż narody otrzymały prawo do wyboru swojego 
zwierzchnika, któremu tylko na podstawie określonych warunków powierzają 
uprawnienia władcze. Dopiero po ich zaakceptowaniu może on objąć rządy (136 -7). 
Autor dodaje, iż władcy przyznane jest jedynie uprawnienie egzekucji prawa, nie 
zaś samo prawodawstwo. To ostatnie bowiem uprawnienie należne jest obywate-
lom, którzy w przypadku pogwałcenia warunków umowy przez monarchę, mają 
prawo odebrać przyznaną mu wcześniej władzę (145). Pistilli podkreśla, iż prze-
niesienie na księcia określonych uprawnień, jest jednoczesnym zmniejszeniem 
władzy obywatelskiej (147). Podnosząc zagadnienie kontraktu autor jednoznacz-
nie wskazuje, która ze stron posiada uprawnienia zwierzchnie. To naród dyktuje 
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warunki, które potencjalny władca zmuszony jest zaakceptować. Co więcej, głos 
władcy w całej kwestii ograniczony zostaje do tego właśnie wyrazu akceptacji ze-
stawu przedłożonych uprawnień, z których rezygnują obywatele na rzecz dobra 
wspólnego (148). Miejmy na uwadze, iż ów kontrakt nie świadczy o zmianie pod-
miotu władzy, jakim jest państwo, ale jest środkiem usprawnienia jego organi-
zacji – a więc jego ustroju. Chcąc zobrazować więzy łączące obie strony umowy, 
Pistilli odwołuje się, podobnie jak i inni współcześni mu pisarze, do zasad obo-
wiązujących w małżeństwie. Mamy tu do czynienia z małżonkami: Księciem i Re-
publiką, którzy połączeni zostali umową małżeńską (22-3). W przypadku uzasad-
nionej przyczyny może dojść do rozwodu, a więc układ ten może zostać zerwany. 
Tak jak w przypadku pary małżeńskiej przyczyną separacji jest odejście jednego 
z małżonków, tak porzucenie państwa przez władcę jest powodem do zerwania 
zawartej umowy (145). Poglądy swoje Pistilli potwierdził w innym dziele Exar-
chiae libri decem. Powrócił w nim między innymi do koncepcji modlitwy Ojcze 
nasz jako materialnego wyrazu boskiej umowy, na której powinno wzorować się 
jej ziemskie odzwierciedlenie. Ugruntowana została również przez autora idea 
kontraktu (1620, 16). Autor podkreślił, bowiem, iż umowa ta jest w takim sa-
mym stopniu obowiązująca i niepodważalna jak wszystkie umowy pisemne, wraz 
z konsekwencjami ponoszonymi za złamanie jej warunków (16-17). Powtórzone 
zostało twierdzenie o posiadaniu przez naród prawa do sprzeciwu wobec władcy, 
który nie dotrzymał zaprzysiężonego kontraktu (388). Pogląd o wzajemnych rela-
cjach władcy i poddanych rozszerzony został o kwestię wzajemnego zobowiązania 
(reciproca obligatio) i obustronnego długu (mutua debita). Wielokrotnie jeszcze 
autor odwołuje się do tej koncepcji jako haec contractus summa, pacta conventa, 
i kładąc nacisk na trwałość takiej umowy traktuje ją na równi z kontraktualnym 
charakterem prawa prywatnego (23). Poglądy salernitańskiego prawnika, mimo 
iż w niewielkim stopniu znane, nie pozostały bez wpływu na ówczesną publi-
cystykę.73 Echa jego koncepcji widoczne są między innymi u włoskiego pisarza 
Brancalasso, który w swoim dziele Philosophia Regia za salernitańczykiem przy-
wołuje koncepcję modlitwy (Mattei 1982, 215). 

Inną interpretację kontraktualnego charakteru relacji między władcą a pod-
danym podaje również prawnik, Giovanni Antonio Palazzo. W dziele Discorso 
del governo e della ragion vera di stato, wydanym Neapolu w 1604 roku, a więc 
w rok po opublikowaniu pisma Pistillego, Palazzo powrócił do idei kontraktu. 

73 Na znajomość dzieł Pistilliego powołują się między innymi Canonieri: Come eccellentemente 
tutte queste esplicazioni dichiara M. A.Pitsillio nell’imagine dei comentari de instruendo Principe,  Ca-
nonieri (1618).
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Umowa zdaniem pisarza jest źródłem legitymizacji władzy suwerena. Obietnice 
złożone w trakcie aktu elekcji stają się wiążącymi władcę zobowiązaniami (1606, 
44). Palazzo położył nacisk na ten właśnie akt, podczas którego jego zdaniem ma 
miejsce cicha umowa (tacito patto), między elektem a powołującymi go na tron 
poddanymi. W myśl tej umowy poddani w celu utrzymania państwa i obrony 
przed wrogami obiecują posłuszeństwo i przestrzeganie godności władców. Ze 
swojej strony władcy obiecują wprowadzenie i przestrzeganie tych wszystkich 
spraw, które są niezbędne dla dobrego zarządzania państwem (44). Precyzując 
swoje rozważania autor dodaje, iż ze strony poddanych jest to zobowiązanie krwi 
i dóbr, ze strony książąt zaś dobroci i mądrości. Kontynuując, Palazzo próbuje 
nakreślić rodzaj i istotę tego wzajemnego kontraktu. Uważa, iż paktu tego nie 
można określić ani jako umowy sprzedaży ani wymiany. Bowiem nie cennymi 
kruszcami zdobywa się cnoty, ale honorem i dobrami wiecznymi. Z drugiej strony 
władcy nie mogą wymienić swoich cnót na dobra doczesne (45). Nieprawidłowe 
określenia tegoż kontraktu wynikały zdaniem Palazza z niewłaściwej jego inter-
pretacji. Doszukiwano się, bowiem jego istoty w potrzebach państwa związanych 
z porządkiem i prawami, a które to władca bezpośrednio czy za pośrednictwem 
swoich urzędników miałby zapewnić. W zamian za to miałby być obdarzany ze 
strony poddanych dobrami doczesnymi, które niekoniecznie są współmierne 
do cnót i zasług suwerena. Zdaniem pisarza narody przekazując władcom do-
bra zarówno doczesne jak i te wieczne, jednocześnie zaś władcy oddając swoje 
bogactwa ducha, zawierają swoisty pakt przyjaźni ze społeczeństwem (patto di 
compagna). Istotą zaś owej umowy są wzajemne korzyści, bowiem poddani ko-
rzystają z dobroci i mądrości władców, ci ostatni zaś służą obywatelom państwa, 
aby osiągnięty został wspólny cel: szczęście, jakim jest państwo optymalne, wol-
ne od zewnętrznych i wewnętrznych niebezpieczeństw. Podkreślając zasadność 
takiego owocu owej wzajemnej współpracy, Palazzo zaznacza, iż od przestrze-
gania tej umowy uzależniona jest stałość (fermezza) książąt i stabilizacja państw 
jako źródła racji stanu i sztuki, jaką jest polityka (47-48). Zagadnieniu racji stanu 
w odniesieniu do kontraktualnego charakteru książęcej władzy poświęca autor 
drugą część swojego dzieła. Mimo wielu powtórzeń odnoszących się do przed-
stawionego już stanowiska wobec obustronnych zobowiązań, Palazzo obrazuje 
potencjalnie destrukcyjną rolę działań motywowanych racją stanu. O ile, bowiem 
działania te winny wynikać z najwyższego celu, jakim jest przestrzeganie zasad 
zawartej umowy, o tyle zdawano sobie wówczas sprawę, iż niejednokrotnie ar-
gumentu racji stanu używano jako uzasadnienie działań szkodzących państwu. 
Takie postępowanie władcy, ignorującego zawartą umowę stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i stabilizacji państwa (40-44). 
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Poglądy Pistillego i Palazza na kwestię kontraktu różnią się podejściem do jego 
trwałości. Zdaniem pierwszego z uczonych umowa ta może ulec zerwaniu. Dru-
gi twierdzi, iż ma ona charakter trwały, jako że narody nieodwołalnie rezygnują 
na rzecz władcy z części własnych uprawnień, zobowiązując się do posłuszeństwa, 
które władcy ze swojej strony winni są odwzajemniać mądrymi rządami. 

Koncepcja kontraktualnego charakteru relacji między monarchą a pod-
danymi podejmowana była również w Królestwie Sycylii. Zagadnienie to 
rozważał między innymi prawnik Mario Giurba w swoim dziele Consilia seu 
decisiones criminales. Był on zwolennikiem tezy, iż książę nie może wycofać 
się zawartej z poddanymi umowy (1626, 662). Jako obywatel Messyny Giur-
ba wypowiada się w obronie praw nadanych miastu odwołując się właśnie do 
idei kontraktu. Twierdzi on między innymi, iż monarcha na mocy posiadanej 
przez niego władzy nie może zmienić jego warunków (663). Nie jest on rów-
nież władny odwołać nadanych wcześniej przywilejów, jako że między innymi 
stanowią one część umowy (663). 

Wywodzący się z Neapolu, autor anonimowego dzieła Trattato della politica 
pochodzącego z drugiej połowy XVII wieku stwierdził, iż władza monarchy może 
być ograniczona albo przez pewnego rodzaju umowę z poddanymi, albo podle-
ga on jedynie ius nataurae et gentis. Wśród monarchii ograniczonych wyróżnia 
on kilka rodzajów, powołując się na funkcjonujące ówcześnie rządy w niektó-
rych państwach europejskich. Rozważania w tej materii rozpoczyna od Aragonii, 
gdzie owym hamulcem poczynań władcy był trybunał zwany Justicia de Aragon, 
a którego zadaniem było rozstrzyganie sporów między monarchą a poddanymi. 
Odwołując się systemu istniejącego w Zjednoczonych Prowincjach Holandii au-
tor wskazał na fakt istniejącej w tym państwie możliwości wypowiedzenia posłu-
szeństwa władcy w przypadku nie przestrzegania przez niego istniejącego prawa. 
W takich okolicznościach monarcha może zostać zdjęty z urzędu, jednak jak za-
znacza autor, procedura ta nie może zostać przeprowadzona przez poszczególne 
jednostki, ale przez całe ciało narodu i państwa (Persico, 408). Zdaniem pisarza 
decyzja Portugalczyków o uniezależnieniu się od Królestwa Hiszpanii była jak 
najbardziej uzasadniona, jako że monarchowie hiszpańscy nie byli skłonni prze-
strzegać obowiązujących tam przywilejów. Tęsknota za minionymi, sprawie-
dliwymi czasami rządów dynastii aragońskiej w Neapolu, przebija z fragmentu 
poświęconego rewolcie z 1642 roku. Uznając powstanie Masaniella za w pełni 
uzasadnione, autor nie kieruje swojej nienawiści wobec środowisk rządzących 
w stolicy Królestwa, ale przeciwko władcom z dynastii habsburskiej jako uzurpa-
torom tronu neapolitańskiego, następcom Ferdynanda Katolickiego, który jako 
pierwszy podstępnie zajął tron Królestwa Neapolu (409).
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W wieku XVII w związku ze sporami, jakie wynikały pomiędzy miastami 
sycylijskimi, niejednokrotnie odwoływano się do koncepcji umowy między tymi 
miastami a monarchą. Przykładem takiego konfl iktu był prowadzony między 
innymi przez Palermo i Messynę spór w sprawie miejsca rezydencji wicekróla, 
a więc de facto o to, któremu miastu powinien był być nadany status stolicy Kró-
lestwa. Chcąc więc udowodnić pierwszeństwo jednego z nich powoływano się na 
kontakt z monarchą oparty na przyznaniu im przywilejów w zamian za uchwale-
nie donativo (Strada 45). 

Jakkolwiek niektórzy badacze zagadnienia twierdzą, iż sytuacja polityczna 
we Włoszech w epoce Odrodzenia nie sprzyjała rozwojowi koncepcji kontraktu-
alistycznych, ze względu na dominującą wówczas koncepcję plenitudo potestatis 
władcy (Mattei 1982, 204), istniał obszar, gdzie nie tylko warunki takie zaistniały, 
ale funkcjonujący aparat rządów umożliwiał powoływanie się na praktyczne jej 
zastosowanie. Obszarem tym były Królestwa południowej Italii. Funkcjonujące 
w tych państwach organy przedstawicielskie jakkolwiek, w związku z przeana-
lizowanym już faktem braku bezpośredniego uczestnictwa w rządach czynnika 
monarchicznego, nie były utożsamiane z funkcjonowaniem ustroju mieszanego, 
to stały się punktem wyjścia dla rozważań na temat idei umowy. Idea ta niewąt-
pliwie świadcząca o przyznaniu monarsze ograniczonej władzy, ze względu na 
istniejącą na tym obszarze sytuację polityczną znajdowała silniejsze odzwiercie-
dlenie w pismach politycznych, niż koncepcja regimen mixtum. Koncepcja kon-
traktu nabrała więc w lokalnych warunkach politycznych południowej Italii swo-
istego znaczenia. Ogólna bowiem idea przedstawiona przez Pistillego czy Palazza, 
w pismach odwołujących się do konkretnych działań w tej materii, ujmowana 
jest jako zawarcie umowy, na podstawie której donativi uchwalane są w zamian 
za aprobatę przywilejów (Mastrillo 65). Interpretacja ustroju Królestwa Sycylii 
znalazła wyraz w rozwoju idei kontraktualizmu, która wyjaśniając relację między 
państwem a władcą stanowić może pewnego rodzaju wypośrodkowanie między 
obiema wizjami. Mielibyśmy więc również tutaj do czynienia z „trzecim rozwią-
zaniem” – teoretyczną interpretacją sytuacji polityczno-ustrojowej wyspy, ujętej 
w ramy umowy poddanych z monarchą.

 
 * * *

W wieku XVIII, w obliczu „nowatorskich” prądów oświecenia, stan sta-
gnacji, w jakim parlament sycylijski trwał już od XVII stulecia, ulegał dalszemu 
pogłębianiu. Realizowane wówczas oświeceniowe reformy znalazły odzwiercie-
dlenie w odmiennej interpretacji rzeczywistości, jaką proponowała nowa epoka. 
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Zgodnie ze stereotypem, jaki umiejscawia w jednym nurcie historii epoki Odro-
dzenia i Oświecenia, druga z nich plasowana jest na pozycji kontynuatorki do-
konań pierwszej, która zgodnie z tym samym stereotypem rozjaśnić miała mroki 
średniowiecza. Ciągłość zachodząca pomiędzy obiema epokami sprowadza się 
do kwestii związanych z postulatem państwa obywatelskiego. Przypisywana jed-
nak epokom tym tożsamość intelektualnego postulatu nie znajduje potwierdze-
nia w faktach historycznych. Postulat ten zarówno Odrodzenie jak i Oświecenie 
opierało na pojęciu prawa Natury. Pojęcie owo w obu epokach interpretowane 
było oczywiście w odmienny sposób. Analiza znaczenia owego terminu w epoce 
Odrodzenia jasno wskazuje na jego antyczne – arystotelesowskie pochodzenie 
oraz jego późniejszą średniowieczną – tomistyczną kontynuację. Epoka oświe-
cenia powraca zaś do mechanistycznego ujęcia tegoż prawa – które zgodnie z tą 
interpretacja nie jest źródłem naturalnych konieczności, a jedynie naturalnych 
możliwości (Ekes 2006, 29-44). Różnica, więc między obiema interpretacjami 
prawa Natury jest zasadnicza. O ile, bowiem pierwsza z nich nakłada obowiązek 
przestrzegania wszystkich praw dyktowanych przez Naturę, o tyle druga obowią-
zek ten ogranicza do tych praw Natury, które są akceptowane przez aktualny stan 
Rozumu. Oczywistym jest fakt, że tego rodzaju różnica wpływała na wizję pań-
stwa. Zgodnie z odrodzeniową wizją państwa, jest ono tworem Natury, który do-
bra polityczne obywatelom gwarantować musi. Wizja oświeceniowa zaś traktuje 
państwo jako wytwór Kultury, który tymiż dobrami dysponować może, jeśli tylko 
życzy sobie tego Rozum (32). 

Owo dziedzictwo wizji mechanistycznej, które w tak brzemienny sposób ze-
brało żniwo w osiemnastowiecznej Francji i Polsce, odcisnęło swoje piętno również 
w krajach południowej Italii. Konsekwencje zmiany zapatrywania na służące Pań-
stwu organy w będącym przecież odrodzeniowym modelem państwa – a którym 
to modelem było państwo o ustroju mieszanym – widoczne jest w oświeceniowych 
włoskich pismach politycznych. Szczególny nacisk na „omówienie” uprawnień sy-
cylijskich organów przedstawicielskich położył Saverio Simonetti. Urzędnik ten 
był inspiratorem reform przeprowadzonych pod koniec XVIII wieku przez wice-
króla Domenico Caracciolo. Wśród zaproponowanych przez niego projektów były 
między innymi zmiany odnoszące się do instytucji parlamentu. Wicekról wystąpił 
z taką propozycją, po tym jak w roku 1782 spotkał się opozycją w tymże organie. 
Sprzeciw ten nie dotyczył kwestii uchwalenia donativo, ale planowanych reform. 
Przekształcenia te odnosiły się do formy tychże podatków, ich podziału i sposobu 
egzekucji. Wówczas to namiestnik zasugerował, iż parlament przemianowany po-
winien zostać na kongres, zaś donativi na kontrybucje. Jego zdaniem należało rów-
nież pozbawić parlament uprawnienia bezpośredniego zwracania się do monarchy 
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(Smith, 417). Na korzyść zgromadzenia przemawiał fakt, iż pierwszym ministrem 
króla w Neapolu był arystokrata sycylijski Giuseppe Beccadelli, markiz Sambuca 
(1726-1813). Do niego tez zwrócił się przewodniczący izby mieszczańskiej (książę 
di Trabia) o uwolnienie z niewoli cięższej od tej, której doświadczył lud Izraela w Ba-
bilonii (417). Król zdecydował o nie przyspieszaniu zmian. 

W sposób klarowny widoczny jest tu wpływ „postępowej” myśli Oświecenia. 
Wspomniany wyżej Simonetti „odkrywa” prawdę o istocie funkcjonowania parla-
mentu Sycylii (Pecchia 1796). We fragmencie poświęconym uprawnieniom usta-
wodawczym stwierdził, iż na Sycylii prawodawcą jest jedynie król. Jego zdaniem, 
mimo iż zgromadzenie reprezentuje naród, nie ma prawa decydować o ustawach, 
bowiem nowe prawa naród otrzymać może jedynie od monarchy. Decyzje po-
dejmowane przez parlament muszą odpowiadać istniejącemu prawu, nie zaś 
odwrotnie. Decyzje te ponadto nie mają mocy wiążącej dopóki nie otrzymają 
zatwierdzenia ze strony króla. Monarcha zdaniem Simonettiego nie potrzebuje 
ani żądań ani zgody parlamentu dla wprowadzenia tego, co uzna za najbardziej 
korzystne dla interesu publicznego – w jakże jaskrawy sposób widoczna jest tu 
oświeceniowa wizja państwa jako wytworu Kultury, który dobrami obywatelskimi 
dysponować może, jeśli tylko życzy sobie tego Rozum (Ekes 2006, 32). Rozważania 
swoje autor zamyka konkluzją, iż wola poddanych w dobrze rządzonych pań-
stwach jest w rękach króla (Pecchia 96). W dalszej części pracy, mając na uwadze 
procedurę uchwalania donativo, postuluje uwolnienie monarchy z kajdan beza-
pelacyjnej woli parlamentu, którego decyzje określa jako niesprawiedliwe, despo-
tyczne i nieprzemyślane. Próbując zdyskredytować powagę tej instytucji, poddaje 
analizie akty parlamentarne, na podstawie których „udowadnia” niestałość decy-
zji parlamentarnych (97-98). Wysuwane przez autora argumenty są wstępem do 
ataku skierowanego przeciwko przysługującym zgromadzeniu uprawnieniom, 
oraz tezie o nieusuwalności praw przegłosowanych w trakcie obrad (133). Dekre-
ty parlamentarne, zdaniem autora, mają charakter rad, i podobnie jak te ostatnie 
wymagają aprobaty królewskiej. Sankcja ta jednak nie ma za zadanie nadać im 
charakteru trwałego, bowiem każde prawo należy zmieniać zgodnie z duchem 
czasu. Na poparcie swojej tezy autor powołuje się na dzieło Mongitore pełne do-
wodów na brak trwałości ustaw (135). Z drugiej jednak strony Simonetti nie od-
cina się całkowicie od fundamentalnego charakteru ustaw (206). Ostro przeciw-
stawia się również nurtowi, który osobę monarchy traktuje „jedynie” jako część 
parlamentu, część, która nie jest w stanie nadać prawu mocy wiążącej bez zgody 
pozostałej części, czyli ciała poselskiego. Przypisuje on, bowiem monarsze pozy-
cję uprzywilejowaną w stosunku do zgromadzenia parlamentarnego, przyznając 
mu uprawnienie aprobaty, modyfi kacji lub odrzucenia praw przegłosowanych 
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przez parlament. Wychodząc z takich założeń, za skandaliczne uznał on dzieło 
di Napoli Concordia fra i diritti demaniali e baronali, w którym zdaniem Simo-
nettiego uprawnienia parlamentu określone zostały jako ograniczające władzę 
monarszą. Di Napoli sprzeciwiał się nadużyciu królewskich reskryptów [rescritti] 
i w związku z tym domagał się zmian w obowiązującym prawie. Jak twierdził bo-
wiem jednym takim dokumentem mogło zostać odwoływane prawo uchwalone 
na zgromadzeniach [comizi], prawo, które może zostać zmienione lub zniesione 
jedynie przez ten organ, który je uchwalił. Takiego uprawnienia nie posiada nawet 
książę, jako że sam nie jest władny wprowadzić nowej uchwały. Dlatego też doma-
gał się on zniesienia zasady dopuszczającej zmiany w fundamentalnych prawach 
Królestwa, które mogły zostać uchwalone i odwołane tylko za zgodą Narodu (Di 
Napoli, cyt. za. Pecchia 157). Simonetti ze szczególnym naciskiem opowiada się 
przeciwko nienaruszalności prawa. Twierdzi on, bowiem, że absurdem jest fakt, iż 
nawet w przypadku, gdy ustawa jest niekorzystna, musi wolą Parlamentu stać się 
obowiązującym prawem. Właśnie w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości, 
obowiązkiem władcy jest je wyeliminować, dokonując odpowiednich modyfi kacji 
(212). Wywód zakończony został konkluzją, iż w państwach monarchicznych, 
gdzie uchwały inicjowane są przez króla, każdy organ, który przypisuje sobie 
to królewskie uprawnienie jest ośrodkiem buntu (214). Ponadto zgromadzenie, 
reprezentowane przez środowisko parlamentarzystów nie działa na rzecz dobra 
Narodu, ale dla osiągnięcia korzyści własnych (152).

Fakt pojawienia się tego rodzaju retoryki absolutystycznej świadczy o pogłę-
biającym się stanie marazmu w parlamencie sycylijskim. Retoryka ta nie byłaby 
do przyjęcia w Polsce XVIII wieku, choć system mieszany, ją wykluczający, już 
tu nie funkcjonował. Brak jego pełnej realizacji w Italii południowej być może 
tłumaczy tu pewną łatwość deklaracji absolutystycznej. Należy położyć również 
nacisk na istniejące w systemie sycylijskim zjawisko kontraktualizmu w relacji 
monarcha pozaparlamentarny a parlament. Interpretacja taka ułatwiła bowiem 
rozwój kontraktualistycznej wizji państwa tak popularnej w wieku XVIII, utrud-
niła natomiast jego wizję naturalistyczną. 
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Zaproponowane we wstępie założenia, suponujące z jednej możliwość identyfi -
kacji ustroju sycylijskiego jako egzemplifi kacji rządów mieszanych, z drugiej zaś 
odzwierciedlenie tego stanu rzeczy wskazujące na świadomość powyższego faktu 
wśród ówczesnej elity intelektualnej, nie znalazły pełnego potwierdzenia w mate-
riale źródłowym. Fakt ten stał się punktem wyjścia do zbadania przyczyn takiego 
stanu rzeczy. Do czynienia mamy, bowiem z jednej strony z Polską i Wenecją 
– państwami nie tylko znanymi w Europie nowożytnej z chwalebnej formy rzą-
dów, ale również z krajami, których obywatele są świadomi owej wyjątkowości. 
Na tym tle rysuje się obraz Królestwa Sycylii z systemem organów władzy prze-
czącym istnieniu władzy absolutnej, a którego ustrój pomijany jest w pisarstwie 
politycznym dotyczącym zagadnienia regimen mixtum. 

Zaprezentowane rozważania umożliwiły wyciągnięcie pewnych wniosków na 
temat ewolucji ostatecznej formy ustroju w Królestwie Sycylii w okresie XV- XVII 
wieku. Naszkicowany w pierwszym rozdziale proces kształtowania się procedur 
w średniowiecznych organach przedstawicielskich Hiszpanii, Południa Italii oraz 
Polski nie odbiegał od podobnych procesów zachodzących w innych państwach 
europejskich tamtego okresu i wskazuje na zestaw cech wspólnych charakteryzu-
jących owe zgromadzenia. Rozwój organów przedstawicielskich w Królestwie Sy-
cylii, na co wskazują materiały źródłowe, wyprzedzał epokę, w której parlamenta-
ryzm polski osiągnął swój złoty wiek. Kierunek ewolucji parlamentu sycylijskiego 
zmierzał do tego samego celu, który w Pierwszej Rzeczypospolitej zapoczątko-
wany został konstytucją Nihil novi, a którego ukoronowanie w Anglii stanowiły 
Bill of Rights i Act of Settlement. Ramy chronologiczne wyznaczone dla określenia 
okresu funkcjonowania w Królestwie Sycylii struktur organów władzy charakte-
rystycznych dla rządów mieszanych rozpoczyna rok 1296 – data wydania przez 
Fryderyka III Aragońskiego tzw. artykułu III dotyczącego sprecyzowania pod-
stawowych spraw związanych ze zwoływaniem zgromadzenia parlamentarnego. 

Wraz z upływem czasu wspólne początkowo procedury średniowiecznego 
parlamentaryzmu zaczęły stopniowo ewoluować w odmiennych kierunkach, 
prowadząc część państw w stronę rządów republikańskich – oraz ich optymal-
nego zrealizowania w postaci rządów mieszanych – część zaś w kierunku abso-
lutyzmu. Bilans ujęcia porównawczego Sejmu Walnego i Parlamentu Królestwa 
Sycylii, przeprowadzonego w rozdziale drugim, wyraźnie wskazuje za przewagą 
występujących między nimi różnic. System ustrojowy w Królestwie Sycylii nie 
przystaje do modelowego wzorca rządów mieszanych, jakim był ustrój Pierwszej 
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Rzeczypospolitej. W związku z powyższym brak interpretacji ustroju sycylijskie-
go jako republiki mieszanej nie jest faktem zaskakującym. Powstaje jednakże py-
tanie, w jaki sposób należałoby scharakteryzować ów system rządów skoro oczy-
wistym jest, że nie był on ustrojem absolutnym? 

Biorąc pod uwagę dwukierunkowość procesu ewolucji średniowiecznych 
systemów reprezentacyjnych należy więc zastanowić się, którą z dwóch możli-
wości obrano na wyspie. Jak już zostało nadmienione komparatystyczne spoj-
rzenie na rozwój Sycylii i Polski nie potwierdza pełnej analogii obu ustrojów. 
Z drugiej jednak strony powszechnie znany trend, jakim podążyło państwo 
francuskie, a któremu oprawę teoretyczną nadał Jean Bodin, wyklucza możli-
wość interpretacji sycylijskiego systemu rządów oraz ustroju Francji jako repre-
zentujących analogiczne tendencje rozwojowe. Powstaje zatem problem z po-
prawną identyfi kacją formy rządów na wyspie. Przeanalizowane w rozprawie 
czynniki hamujące rozwój sycylijskiego zgromadzenia parlamentarnego w kie-
runku konstytucjonalistycznym nie stanowiły bodźca na tyle silnego, by stop-
niowo minimalizować znaczenie parlamentu a ostatecznie, jak to miało miejsce 
w przypadku Francji, spowodować zaprzestanie funkcjonowania tegoż organu 
w życiu politycznym państwa. 

Zmiany wprowadzone w systemie organizacji wyspy w I połowie wieku XV, 
a którymi to zmianami było wyeliminowanie czynnika monarchicznego z udziału 
w bezpośrednim zarządzaniu wyspą, zaś w niespełna wiek później zastąpienie dy-
nastii aragońskiej, przez monarchów habsburskich mogły wpłynąć na zmianę po-
strzegania monarchy jako osobistości nie biorącej bezpośredniego udziału w rzą-
dach, co jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania ustroju 
mieszanego. Wprowadzenie instytucji wicekróla wyeliminowało ów element 
monarchiczny z czynnego udziału w życiu politycznym wyspy. Stąd też pomi-
mo funkcjonowania parlamentu zahamowanie procesu rozwojowego w kierun-
ku rządów mieszanych spowodowane mogło być zapewne faktem materialnego 
braku trzech czynników. Konsekwencją zastąpienia króla instytucją namiestnika 
była określona interpretacja reprezentacji państwa. Zdaniem autorów broniących 
tezy o państwie jako organizmie, i o realizującym to założenie ustroju miesza-
nym, trzy komponenty rzeczpospolitej stanowią jej reprezentację: monarcha, 
organ odpowiadający czynnikowi arystokratycznemu oraz ogół obywateli. Na 
Sycylii wyeliminowanie czynnego udziału czynnika monarchicznego zachwiało 
równowagę ustrojową. Z jednej strony mamy do czynienia z trzema sejmującymi 
stanami Rzeczypospolitej będącymi reprezentacją państwa. Z drugiej zaś mate-
rialny brak owego pierwszego stanu sejmującego, jakim jest król, prowadzi w re-
zultacie do kierowania projektów adresowanych do monarchy w imieniu parla-
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mentu. Procedura ta wskazywałaby zaś na pozaparlamentarny status monarchy, 
a więc sytuację całkowicie odmienną od polskiej rzeczywistości politycznej. We 
fragmentach odnoszących się do reprezentacji państwa zawartych w źródłach 
włoskich brak jest odwołań do króla: Parlamentum sic tria Bracchia potest facere 
totum id, quod potest totus populus siculus & totum Regnum... (Muta, VI 22). Stan 
taki wcale nie przesądzał o ponadparlamentarnym statusie monarchy w syste-
mie sycylijskim czy też w świadomości Sycylijczyków. Jedynie poświadcza fakt 
jego pozycji niejako pozaparlamentarnej wynikającej z prostej a wspomnianej już 
przyczyny jego nieobecności na wyspie. 

Kolejne trudności, które stanęły na przeszkodzie krystalizacji zasad zmiesza-
nia dostrzegalne są w innych aspektach sycylijskiego życia politycznego. Istot-
ną przeszkodą w ewoluowaniu tamtejszego zgromadzenia w kierunku wytyczo-
nym przez nowożytne parlamenty Rzeczypospolitej i Anglii stanowiła opisana 
eliminacja osobistego udziału monarchy w obradach, ponieważ zachwiana zo-
stała równowaga umożliwiająca efektywną debatę parlamentarną. Nieobecność 
króla uniemożliwiająca konstruktywną dyskusję nad projektami, wobec których 
złożone zostało królewskie veto, uzewnętrznia zmiany zmaterializowane w stop-
niowej eliminacji zasadniczej funkcji zgromadzenia – dialogu z monarchą. We-
dle świadectwa materiałów źródłowych okres czasu pomiędzy przygotowaniem 
projektów przez parlament a otrzymaniem odpowiedzi królewskiej wynosił oko-
ło dwóch lat. Sytuacja taka stanowiła istotną barierę w komunikacji z dworem. 
Materialnym przejawem zmiany postrzegania roli monarchy była zmiana formuł 
dokumentów przez niego promulgowanych. Formuła Placet Regiae Maiestati, 
która jak wynika ze źródeł, od czasów Alfonsa Wielkodusznego zaczęła pojawiać 
się jako stały element wydawanych konstytucji, stanowiła materialne uzewnętrz-
nienie uprawnienia królewskiego majestatu. Majestat ten w miarę odizolowania 
czynnika monarchicznego zaczął być postrzegany jednak w zupełnie inny sposób, 
niż miało to miejsce w I Rzeczypospolitej, i co miało niewątpliwy wpływ na osła-
bienie pozycji parlamentu sycylijskiego. Pozaparlamentarny status monarchy nie 
wypływał, co wypada jeszcze raz podkreślić, z defi nicji autorytetu króla, ale z jego 
fi zycznej nieobecności. Tymczasem uznanie monarchy polskiego za jeden ze sta-
nów sejmujących było w polskiej rzeczywistości politycznej oczywiste. Na Sycylii 
z wymienionych wyżej przyczyn nadanie monarsze takiego statusu nie było ani 
oczywiste ani możliwe. Nie było w ustroju sycylijskim ani „króla w Parlamencie” 
wzorem angielskim, ani króla jako stanu sejmowego, wzorem polskim. Niemniej 
ważnym czynnikiem było niewykształcenie jednej instytucji reprezentującej ordo 
intermedius, a którym w polskim systemie był Senat. Pomimo fi zycznego uczest-
nictwa w obradach najwyższych dostojników świeckich i duchownych, nie istniał 
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organ, który stanowił w systemie mieszanym odrębną reprezentację czynnika 
arystokratycznego. W rezultacie parlament sycylijski osiągnął stan stagnacji cha-
rakteryzujący się z jednej strony funkcjonowaniem do pewnego stopnia procedur 
konstytucjonalistycznych, z drugiej zaś brakiem ich dalszej ewolucji w kierunku 
nowożytnego konstytucjonalizmu. 

Tym samym funkcjonujący ustrój w opinii współczesnych nie mógł odpo-
wiadać modelowi ustroju mieszanego. To zaś mogło stać się jedną z ważniejszych 
przyczyn nieobecności Sycylii w rozprawach wczesnonowożytnych włoskich 
pisarzy politycznych poświęconych zagadnieniu rządów mieszanych. Niemniej 
jednak, stan skostnienia zgromadzenia sycylijskiego, który zatrzymany został 
niejako w połowie drogi zmierzającej w kierunku rządów mieszanych, znalazł 
odzwierciedlenie w XVII – wiecznej publicystyce regionu Włoch południowych. 
Przeprowadzony w rozdziale trzecim przegląd owych dzieł umożliwił stwierdze-
nie wzrostu popularności koncepcji umowy zawartej między władcą a poddany-
mi. W myśl tej wizji monarcha traktowany jest jako urzędnik, który może zostać 
odwołany z urzędu, jeśli nieprawidłowo, tj. ze szkodą dla obywateli, wypełnia 
swoje obowiązki. Zmiana w postrzeganiu charakteru owej umowy, a którą tą 
zmianę przyniosło Oświecenie, zahamowała i wyparła naturalistyczną interpre-
tację podstawowych pojęć: Państwa, Wolności i Władzy, zastępując je interpre-
tacją opartą na platońskiej koncepcji Natury. Zmiana postrzegania bytu, jakim 
jest Państwo, konsekwencją której był rozwój ideologii absolutyzmu utożsamia-
jącej ów byt z osobą monarchy, odbiła się echem również na Sycylii, czego świa-
dectwem są osiemnastowieczne próby wprowadzenia reform inspirowane przez 
oświeconych myślicieli. Pewne zmiany dostrzegalne są w konstytucji Królestwa 
Sycylii uchwalonej w roku 1812, gdzie widoczne są wzorce i silne wpływy prakty-
ki parlamentaryzmu angielskiego (Mattei 1927, 47-67). Jednakże ten nowożytny 
konstytucjonalizm oparty na woluntaryzmie, ujmował byt państwowy w sposób 
całkiem odmienny od jego arystoteliańskiego ujęcia jako niezależnego tworu Na-
tury, bowiem ujmował je jedynie w kategoriach umowy międzyludzkiej. 

Omówione przeobrażenia wpłynęły niekorzystnie na rozwój parlamentary-
zmu sycylijskiego prowadząc do jego osłabienia. W rezultacie parlament przestał 
spełniać swoje podstawowe zadanie – przestał być prawidłowo funkcjonującym 
narzędziem dialogu między władzą a poddanymi. Niezależnie od wymienionych 
już okoliczności politycznych u przyczyn takiego stanu mogły leżeć kwestie zwią-
zane z moralnością obywateli. Rozstrzygnięcie kwestii moralności społeczeństwa 
sycylijskiego nie jest jednoznaczne, aczkolwiek na podstawie źródeł można wska-
zać na pewne braki w tej materii, między innymi Korupcję w Deputacji czy kon-
fl ikty między izbami uniemożliwiające stanowczy opór. Z drugiej jednak strony 
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akty przemocy ze strony władzy wobec parlamentarzystów, jakkolwiek nieliczne, 
niewątpliwie były źródłem atmosfery zastraszenia i przyczyną braku prawidłowe-
go procedowania parlamentu.

W wieku XVIII dostrzegalna jest pewna analogia w dziejach Rzeczypospolitej 
i Królestwa Sycylii. W Polsce, bowiem między innymi objęcie tronu przez dynastię 
obcą – saską, miało wpływ na utrwalenie zmian, jakie doprowadziły ostatecznie do 
załamania systemu. O ile jednak w przypadku Sycylii, wprowadzenie instytucji wi-
cekróla i późniejsza zmiana dynastii na tronie wyspy stały się punktem wyjścia owe-
go kryzysu i jednocześnie hamulcem w rozwoju w pełni ukształtowanych struktur 
republiki mieszanej, o tyle w Polsce owa zmiana była „zwieńczeniem” procesów 
destrukcyjnych, jakie w polskim systemie ustrojowym dostrzegalne były już od 
końca wieku XVI. Wówczas, bowiem pojawiły się pierwsze rysy w funkcjonowaniu 
sytemu mieszanego w Rzeczypospolitej (Dzięgielewski 2005, 71). 

W sytuacji, w jakiej znalazło się zgromadzenie sycylijskie, można zauważyć, 
iż monarchia hiszpańska nie zignorowała go tak, jak uczyniła to francuska, po 
roku 1614 ze Stanami Generalnymi. Pomimo istniejących barier parlament sy-
cylijski procedował regularnie przez cały okres panowania dynastii habsburskiej. 
Okoliczność ta wskazywałaby raczej na znaczenie tego organu, na tyle dostatecz-
ne, by skutecznie uniemożliwić monarchom habsburskim ewentualne lekcewa-
żenie jego członków, nie mówiąc już o samej instytucji, co jednak nie wystar-
czało dla dalszego rozwoju jej procedur. W istocie więc realia ustroju Królestwa 
Sycylii nie pozwalają na jego klasyfi kację jednoznaczną. Z jednej bowiem strony 
parlamentaryzm sycylijski nie osiągnął poziomu wypracowanego przez sztanda-
rowe przykłady Rzeczypospolitej, Wenecji i Anglii. Z drugiej jednak nie mieści 
się on w modelu rządów absolutnych. Wydaje się więc, że mamy tu do czynienia 
z trzecim rozwiązaniem. 

Kwestia przyczyn zahamowania w Królestwie Sycylii procesu rozwojowego 
tak strukturalnych jak i ideologicznych założeń rządów mieszanych pozostaje 
otwarta. Zaproponowana próba ich wyjaśnienia jest jedynie jedną z możliwych 
interpretacji analizowanych zjawisk, interpretacją umożliwiają wysunięcie pew-
nych wniosków ogólnych, mogących ułatwić wyjaśnienie braku w pełni efektyw-
nego funkcjonowania parlamentu, będącego przecież narzędziem dialogu między 
władzą a społeczeństwem. 
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