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Podziękowania

Prezentowana monografia nie powstałaby, gdyby nie wsparcie życz-
liwych osób oraz instytucji. Na samym początku chciałbym podzię-
kować anonimowym Recenzentom tej monografii, których cenne 
uwagi pozwoliły mi na przygotowanie ostatecznej wersji książki. Za 
merytoryczną opiekę dziękuję Szymonowi Olszańcowi, promoto-
rowi mojej obronionej w maju 2016 roku rozprawy doktorskiej, na 
kanwie której ta książka powstała. Inspirujące wskazówki zawdzię-
czam Adamowi Ziółkowskiemu, któremu w  tym miejscu chciał-
bym w  sposób szczególny podziękować. Za uwagi merytoryczne 
i  redakcyjne dziękuję także Ségolène Demougin, jak też recenzen-
tom rozprawy doktorskiej – Danucie Okoń i Przemysławowi Woj-
ciechowskiemu. Chciałbym również wyrazić wdzięczność dla Aga-
ty Aleksandry Kluczek, Pawła Sawińskiego, Pawła Nowakowskiego 
oraz Wojciecha Pietruszki, z  którymi przedyskutowałem niektó-
re fragmenty prezentowanej książki. Nie sposób w  tym miejscu 
nie wspomnieć o Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która nie tylko 
umożliwiła mi wydanie książki (w ramach programu MONOGRA-
FIE), lecz także dwukrotnie, w 2013 i 2014 roku, wsparła finansowo 
mój rozwój naukowy (w ramach programu START). Dziękuję także 
Fundacji Lanckorońskich z Brzezia oraz Polskiej Misji Historycznej 
w Würzburgu za wsparcie stypendialne, jak też Andreasowi Faßben-
derowi z Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften za 
wyrażenie zgody na opublikowanie zdjęć inskrypcji. Z wdzięcznoś-
cią myślę także o moich najbliższych, Rodzicach oraz Żonie, którzy 
wspierali mnie podczas pisania tej książki.





Wprowadzenie

Współcześni historycy podkreślają, że zasadniczym elementem ist-
nienia nie tylko państw nowoczesnych, ale także przednowoczes-
nych były instytucje finansowe1, działające w  ramach tzw. reżimu 
fiskalnego2. Wczesne Cesarstwo Rzymskie, którego fundamenty zbu-
dował cesarz August, nie stanowiło pod tym względem wyjątku. Pe-
ter Garnsey i Richard Saller zdefiniowali główne cele, jakie w okre-
sie wczesnego pryncypatu miała realizować administracja rzymska:

The primary goals of the imperial administration were the maintenan-
ce of law and order and the collection of taxes to meet military costs 
and to provide public buildings, entertainments, and handouts in the 
city of Rome3.

Powyższe stwierdzenie eksponuje właśnie fiskalne, szerzej zaś finan-
sowe zadania administracji rzymskiej, bez których realizacji tak roz-
ległe państwo nie mogłoby sprawnie funkcjonować. Jednym z  jej 
trzech najważniejszych komponentów była administracja finanso-
wa, obok administracji wojskowej i sądowej4. Zarządzanie licznymi 
prowincjami, utrzymanie ogromnej armii, zorganizowanie dostaw 
zboża do Rzymu, jak również nadzór m.in. nad drogami i inwesty-
cjami budowlanymi wiązały się bowiem z  ogromnymi wydatka-
mi. Konieczność stworzenia nowej administracji finansowej, która 
mogłaby sprawnie pełnić funkcję m.in. fiskalną, stanowiło nie lada 
zadanie, przed którym stanął Oktawian po zwycięskiej bitwie pod 
Akcjum. Młody Cezar miał świadomość tego, że oparte na admi-

1 Szerzej zob. Monson, Scheidel (2015: 3–23).
2 Monson, Scheidel (2015: 7): „The notion of a fiscal regime evokes a systematic 

order or institutional structure”.
3 Garnsey, Saller (1982: 15).
4 Bleicken (1981: 135).
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nistracji senatorskiej republikańskie rozwiązania ustrojowe – w hi-
storiografii anglosaskiej najczęściej określane jako Roman Consti-
tution5 – mogły wprawdzie z powodzeniem służyć do skutecznego 
zarządzania raczej miastem-państwem Rzym wraz z obszarem Ita-
lii, lecz nie ogromnym, rozciągającym się aż na trzech kontynentach 
imperium, którego powierzchnia po zwycięstwie armii Oktawiana 
nad siłami Marka Antoniusza i Kleopatry VII dodatkowo powięk-
szyła się o Egipt w 30 roku p.n.e.6

Nowe struktury administracyjne nie powstały jednak od razu. 
Momentem przełomowym z pewnością nie było wstępne ukonsty-
tuowanie się pod względem prawnym władzy princepsa w 23 roku 
p.n.e. Większość reform administracyjnych pierwszego cesarza, po-
dobnie zresztą jak jego bezpośrednich następców, obejmowała głów-
nie Rzym i Italię7. Dopiero po kilkudziesięciu latach August, zacho-
wując dawne instytucje republikańskie (aerarium populi Romani/ 
/Saturni)8, zorganizował jednocześnie nowe struktury (m.in. pre-
fekturę annony), których podstawowym zadaniem było rozwiąza-
nie najważniejszego problemu państwa rzymskiego, tj. aprowizacji 
mieszkańców stolicy i  żołnierzy rzymskich9. Funkcjonowanie cen-
tralnych instytucji finansowych, tych stricte cesarskich (fiscus, pa-
trimonium) oraz tych znajdujących się pod ścisłą kontrolą władcy  
(aerarium Saturni, aerarium militare), odpowiedzialnych za docho-
dy i wydatki państwa, formalny i rzeczywisty podział (lub jego brak) 
tych instytucji oraz zachodzące w okresie pryncypatu zmiany struk-

5 Zob. Linderski (2007: 35).
6 Pojawiające się w prezentowanej monografii daty, jeśli nie zaznaczono, że jest 

inaczej, odnoszą się do czasów po narodzeniu Chrystusa.
7 Eck (1986a: 107–117); Eich (2013a: 91).
8 Corbier (1974: 17–18).
9 Eich (2013a: 93–94; 2015: 103). Aerarium militare, skarbiec odpowiedzialny za 

finansowanie odpraw weteranom, od 6 roku zasilany pięcioprocentowym po-
datkiem od spadków (vicesima hereditatium) (Suet., Aug. 49, 2), później także 
jednoprocentowym podatkiem od transakcji sprzedaży (centesima rerum vena-
lium) (Tac., Ann. I, 78, 2), został zapewne utworzony przez Augusta już w 5 roku, a nie 
jak wcześniej sądzono w 6 roku. Zob. Günther (2007: 74–88).
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tur administracyjnych (pojawienie się ratio privata i/lub res privata) 
do dziś stanowią przedmiot wielu kontrowersji naukowych10.

Jednym z  najmniej rozpoznanych, a  zarazem najważniejszych 
urzędów cesarskiej administracji finansowej jest officium a  ratio-
nibus11. W  księdze trzeciej Silvae Stacjusz, barwnie przedstawiając 
kompetencje zmarłego ojca Claudiusa Etruscusa (Ti. Iulius?)12, peł-
niącego funkcję a rationibus, pisał:

Tobie jedynemu zawierza się zarządzanie skarbcem cesarskim, roz-
dział bogactw pomiędzy wszystkie narody i  wydatki wielkiego świa-
ta. Cokolwiek Hiberia wydobywa z kopalni złota, co błyszczy w górach 
Dalmacji, co zbiera się w  czasie żniw w  Afryce, cokolwiek młóci się 
na klepisku upalnego Nilu, cokolwiek wyławia pływak w morzu eoj-
skim, cokolwiek przynosi hodowla owiec znad lacedemońskiego Ga-
lezu, kryształowe śniegi, twarde drewno massylskie i wysoko cenione 
indyjskie kły, cokolwiek dostarcza Boreasz, wściekły Eurus, zachmu-
rzony Auster. Szybciej zliczyłbyś płatki śniegu i drzewa w lasach. Był też 
czujny i odznaczał się przenikliwym umysłem. Szybko wyliczał, ile po-
trzeba na armię rzymską na całym świecie, ile na dzielnice trybusowe, 

10 Na przykład Kienast (2009: 381); Burton, Millar (2012: 579); Scheidel (2015: 235). 
Por. Alpers (1995); Rathbone (1996); Lo Cascio (2000); Eich (2005); Schmall 
(2011). Wyraźny podział na okres pryncypatu i dominatu, sformułowany nie-
gdyś przez Theodora Mommsena w  ramach rzymskiego prawa publicznego, 
w nowszej literaturze przedmiotu został podważony. Podkreśla się, że Diokle-
cjan nie był twórcą zupełnie nowego systemu władzy, a jego rządy to okres kon-
tynuacji wcześniejszej tradycji i systematyzacji pewnych rozwiązań administra-
cyjnych. Por. Corcoran (2006: 35–58); Kolb (2008: 13–15). Zob. także: Salway 
(2006: 115–116). Por. Elton (2006: 193). Niewątpliwie skutkiem przypadającej 
na okres pryncypatu ewolucji struktur administracyjnych (także tych finanso-
wych) była biurokratyzacja administracji w późnym antyku (Eich 2011: 49).

11 W tym miejscu zaznaczam, że przedmiotem moich analiz będzie właśnie cen-
tralny urząd a rationibus, odpowiedzialny za finanse cesarskie, nie zaś officium 
rationum (czy raczej officia rationum), funkcjonujące jako sztab (sztaby) niż-
szych rangą urzędników, działających m.in. przy praefecti castrorum czy legati 
legionis w strukturach armii rzymskiej. Zob. Le Bohec (2001: 53–54). Por. AE 1957, 
87; AE 2001, 1430; CIL VIII 3292; IDR III/5, 250.

12 Wyzwolenie ojca Claudiusa Etruscusa przez cesarza Tyberiusza skutkowało 
tym, że jego imię (praenomen i gentilicium) brzmiało – Tiberius Iulius, Stat., 
Silv. 3, 3, 66–69. Zob. Weaver (1972: 285); Jones (1992: 68); Eich (2005: 312); So-
uthern (2013: 52–53).
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ile na świątynie, ile na wyniosłe akwedukty, ile na zabezpieczenie przed 
wodą lub na sieć daleko ciągnących się dróg publicznych; ile złota powin-
no błyszczeć na wzniosłych stropach kasetonowych cesarza, ile kruszcu 
ma się przetopić, żeby ukształtować podobizny bogów, ile ma dźwięczeć 
surowca wybitego w ogniu auzońskim Monety?13 (przekł. S. Śnieżewski)

Ten poetycki passus, jak również relacje Tacyta14 oraz Pliniusza 
Młodszego, skupiających się głównie na opisie nadużyć wyzwoleńca 
cesarskiego (libertus Augusti) M. Antoniusa Pallasa, stanowią pod-
stawowe źródło informacji na temat funkcjonowania officium a ra-
tionibus, najczęściej określanego w historiografii jako „ministerstwo 
finansów”. Dzieje tego urzędu za sprawą piastujących go wyzwo-
leńców cesarskich oraz ekwitów, jak też ogromnego znaczenia po-
litycznego oraz administracyjnego stanowiska, w  dużym stopniu 
były zdeterminowane przez historię wczesnego Cesarstwa Rzym-
skiego. W okresie pryncypatu officium a rationibus należało do wą-
skiej grupy urzędów mających wysoką pozycję administracyjną oraz 
prestiż. Świadczy o tym chociażby imponujące bogactwo (luxuria) 
oraz wpływy polityczne (potentia) Pallasa, wielkość rocznego wyna-
grodzenia (początkowo 200 000, później 300 000 sestercji) działa-
jących w II wieku ekwickich procuratores a rationibus, jak też funk-
cjonowanie w  officium a  rationibus stanowiska tabularius, którego 
piastowanie aż do czasów Marka Aureliusza dawało dostęp do – jak 
pisał Paul Weaver – „freedman procuratorial grades”15. W  okresie 
rządów Klaudiusza i Nerona, gdy funkcja a rationibus była pełnio-
na przez wyzwoleńców cesarskich, jego pozycję polityczną można 
porównać z ekwicką prefekturą pretorianów, choć zakres i charak-
ter kompetencji a rationibus (np. brak uprawnień sądowniczych oraz 
stricte wojskowych) znacząco różnił się od tego ekwickiego urzędu. 

13 Stat., Silv. 3, 3, 86–105.
14 Być może pełne imię Tacyta, jak proponował Géza Alföldy (1995), rekonstruują-

cy fragment inskrypcji nagrobnej z Rzymu, brzmi P. Cornelius Tacitus Ca[ecina 
Paetus]. Zob. Birley (2000b: 232). 

15 Weaver (1972: 244): „The prestige of a post held in the central department of 
the a rationibus was always high”. Szerzej zob. podrozdział Struktura „officium 
a rationibus”. Niżsi rangą urzędnicy („tabularii”, „proximi”, „adiutores”) w części 
drugiej.
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W I wieku officium a rationibus, obok sekretariatów do spraw ko-
respondencji (ab epistulis) i do spraw petycji (a  libellis), stanowiło 
najwyższe stanowisko pałacowe, które w swej karierze mógł osiąg-
nąć wyzwoleniec cesarski16, a osobiste relacje łączące liberti Augusti 
z cesarzem były głównym źródłem ich znaczącej pozycji politycznej.

Po objęciu kierownictwa urzędu do spraw rachunkowości przez 
ekwitów za panowania Trajana urzędnicy a  rationibus wprawdzie 
nie mieli już takiej władzy politycznej17, jednak znajdowali się na sa-
mym szczycie ekwickiej hierarchii prokuratorskiej18. Wysokiej ran-
gi ekwiccy procuratores a rationibus19 oraz wielcy prefekci z Rzymu 
niewątpliwie tworzyli tzw. equestris nobilitas, o której pisał Tacyt20. 

16 Sherwin-White (1939: 22–23); Weaver (1972: 7); Alpers (1995: 144). W II wieku sy-
tuacja uległa zmianie, a najwyższym urzędem pałacowym w karierze wyzwoleń-
ców cesarskich były stanowiska procurator castrensis i a cubiculo. Zob. Boulvert 
(1974: 127–129); Łoś (1994: 294, 302). Por. Bennett (2015: 111).

17 Pierwsi ekwici na stanowisku a  rationibus są potwierdzeni dopiero za rzą-
dów Trajana. Dotychczas nie znaleziono inskrypcji wymieniającej ekwickiego 
urzędnika a rationibus/procurator a rationibus sprzed panowania tego władcy. 
Wyzwoleńca cesarskiego, ojca Claudiusa Etruscusa, a  rationibus cesarza Do-
micjana, nie zaliczam do kategorii ekwitów. Choć otrzymał on anulus aure-
us (Stat., Silv. 3, 3, 138–145), nie odbył jednak ekwickiego cursus honorum. Sze-
rzej zob. podrozdział Pierwszy ekwicki „procurator a rationibus” za panowania 
Hadriana? w części pierwszej. Nie jest do końca pewne, czy w II wieku wyzwo-
leńcy cesarscy mogli piastować urząd a rationibus jako główni urzędnicy (kie-
rownicy). Szerzej zob. podrozdział „Nierówna kolegialność” w  „officium a  ra-
tionibus”. Kontrowersje wokół pozycji administracyjnej wyzwoleńców cesarskich 
w części pierwszej.

18 Początkowo ekwiccy urzędnicy a rationibus otrzymywali wysokie wynagrodze-
nie w wysokości 200 000 sestercji. Zob. Pflaum (1950: 55; 1974b: 17).

19 Urzędnicy a rationibus, wyzwoleńcy oraz ekwici, zaczęli posługiwać się tytu-
łem procurator od panowania Trajana. Zob. Sherwin-White (1939: 26, przyp. 
101); Pflaum (1960a: 156–158, nr 66). Tytuły procurator a rationibus/a rationibus 
Aug., potwierdzone w materiale epigraficznym z II i początku III wieku, odno-
siły się do tego samego urzędu prokuratorskiego. W niektórych przypadkach 
analiza alternatywnych zapisów tytulatury tego stanowiska może ułatwić dato-
wanie poszczególnych inskrypcji (Camodeca 2012: 318). Według Paula Brunta 
(1966b: 461–465) w okresie wczesnego pryncypatu działały trzy główne grupy 
prokuratorów: namiestnicy mniejszych prowincji, urzędnicy odpowiedzialni za 
kwestie finansowe oraz ci, którzy zarządzali majątkiem cesarskim. Zob. także: 
Brunt (1983: 44). Zob. s. 109–110.

20 Tac., Agr. 4, 1. Zob. Demougin (2015: 66).
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Prawdopodobnie od końca rządów Hadriana, a na pewno już za pa-
nowania Antonina Piusa, sprawowanie urzędu a  rationibus przez 
ekwitów stanowiło przepustkę do osiągnięcia czterech wielkich pre-
fektur ekwickich21. W przypadku urzędników a rationibus szczegól-
nie częsty był awans na stanowisko praefectus annonae, dalej prae-
fectus Aegypti, wreszcie zaś praefectus vigilum oraz na najwyższe 
stanowisko w ekwickim cursus honorum – praefectus praetorio22.

Już ta skrótowa prezentacja pokazuje, że officium a  rationibus 
w całym okresie swojego istnienia odgrywało niezwykle istotną rolę 
jako najważniejsza instytucja finansowa centralnej administracji ce-
sarskiej. Co więcej, ten ważny urząd, choć opisywany przez histo-
ryków starożytności i historyków prawa już od XIX wieku, do dziś 
nie doczekał się osobnego opracowania monograficznego. Odkry-
wane i publikowane niemal każdego roku źródła epigraficzne23, jak 
też potrzeba reinterpretacji tych dobrze już znanych źródeł (głów-
nie narracyjnych) oraz narosłych w historiografii opinii, przekonu-
ją, że warto na nowo spojrzeć na funkcjonowanie officium a rationi-
bus w okresie pryncypatu.

Historia i stan badań nad officium a rationibus

Historycy starożytności najczęściej prezentowali historię officium 
a rationibus w kontekście opisywania rzymskiej administracji pała-

21 Dla większości procuratores a  rationibus działających za panowania Trajana 
i Hadriana stanowisko to było z kolei najwyższym urzędem w ich karierze. Por. 
Pflaum (1960a: 330, nr 139).

22 Statystyczne zestawienie awansów urzędników piastujących cztery wielkie pre-
fektury zob. Sablayrolles (1999: 351–389). Szerzej zob. podrozdział Kariery ekwic- 
kich urzędników „a rationibus”. Kwestia „specjalizacji” w części pierwszej.

23 Zob. AE 1990, 69, 70; AE 2010, 284; AE 2012, 186. Niedawno Giuseppe Camo-
deca (2012: 305–321) opublikował nieznany dotąd fragment inskrypcji prezen-
tujący karierę ekwity Iuliusa (Aeliusa?) Iulianusa. Por. AE 1994, 421. Wprawdzie 
dyskusji podlegają niektóre szczeble kariery tego ekwity (np. według Demougin 
(AE 2010, 284) ekwita ten był procurator annonae w Puteoli, nie zaś preafectus 
annonae), ale w tym przypadku z pewnością mamy do czynienia z nowym a ra-
tionibus z drugiej połowy II lub pierwszej połowy III wieku.
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cowej (dworskiej). Badania w tym zakresie były prowadzone już od 
XIX wieku, jednak nie stanowiły głównego przedmiotu zaintereso-
wania uczonych24. Nie bez powodu zatem w 1982 roku Jochen Ble-
icken pisał: „Die modern Forschung hat der kaiserlichen Zentrale 
nicht das gebührende Interesse gewidmet”25. Twierdzenie Bleickena 
nie oznacza jednak, że problematyka ta była w ogóle pomijana. Bez-
pośrednio do niej powracali chociażby Edmond Van’t Dack, Jürgen 
Malitz, Michael Peachin, Hugh Lindsay, Detlef Liebs, Anthony R. 
Birley czy Ségolène Demougin, najczęściej prezentując jednak za-
ledwie przyczynki poświęcone pewnym aspektom funkcjonowania 
urzędów pałacowych: a studiis, a bybliothecis, ab epistulis, a memo-
ria, a libellis i a censibus26. Począwszy od lat siedemdziesiątych XX 
wieku publikowano natomiast opracowania, które w dużym stopniu 
objaśniły charakter relacji między cesarzami rzymskimi a  sekreta-
rzami pałacowymi (wyzwoleńcami cesarskimi i ekwitami) w okre-
sie wczesnego Cesarstwa27. Nie licząc jednak krótkiej dysertacji z za-
kresu historii prawa autorstwa Waltera Seitza28, obejmującej historię 
urzędów ab epistulis, a libellis i a rationibus w okresie do panowa-
nia Hadriana, oraz obszernego artykułu na temat działalności i or-
ganizacji „kancelarii cesarskich” czeskiego historyka prawa, Michala 
Skřejpka29, żaden ze współczesnych badaczy nie poświęcił urzędom 
pałacowym okresu wczesnego Cesarstwa osobnej monografii.

Z  pewnością najrzadziej badanym stanowiskiem było officium 
a rationibus. Za znamienne należy uznać to, że dzisiejsi uczeni, pi-
sząc o  historii (zwłaszcza kompetencjach) tego urzędu, wciąż naj-
częściej przywołują monografię administracji rzymskiej autorstwa 

24 Marotta (1991: VII).
25 Bleicken (1982: 190). Por. Birley (1992: 41).
26 Townend (1961: 375–381); Van’t Dack (1963: 177–184); Malitz (1987: 51–72); Pea-

chin (1989: 168–208); Birley (1992: 41–54); Lindsay (1994: 454–469); Demougin 
(2001a: 621–631); Liebs (2006: 137–152); Kłodziński (2011).

27 Boulvert (1970b, 1974); Weaver (1972); Coriat (1977); Millar (1977); Saller (1982); 
Honoré (1994); Wallace-Hadrill (1996, 2011); Winterling (1997, 1999, 2004, 
2009); Eck (1998); Eich (2005).

28 Seitz (1970). W  centrum zainteresowań Seitza znalazły się przede wszystkim 
prozopografia urzędników oraz ustrojowa historia samych urzędów.

29 Zob. także: Skřejpek (1991: 19–139; na temat officium a rationibus zob. s. 69–74).
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Ottona Hirschfelda z  początku XX wieku oraz przyczynkarski ar-
tykuł z połowy XX wieku autorstwa Stewarda I. Oosta, poświęcony 
najsłynniejszemu urzędnikowi a rationibus – M. Antoniusowi Palla-
sowi30. We współczesnej literaturze przedmiotu brakuje jednak ca-
łościowego, osobnego opracowania poświęconego dziejom officium 
a  rationibus w  okresie pryncypatu. Nie licząc krótkich opracowań 
encyklopedycznych31, urząd ten był wspominany w  kontekście in-
nych rozważań przez autorów studiów32, które umownie można włą-
czyć do pięciu następujących obszarów tematycznych: 1) działalności 
administracyjnej, politycznej oraz ekonomicznej niewolników i wy-
zwoleńców cesarskich; 2) funkcjonowania ekwitów w  administra-
cji centralnej i prowincjonalnej (studia głównie prozopograficzne); 
3) rzymskiego systemu administracyjno-finansowego/fiskalnego;  
4) organizacji pałacu cesarskiego; 5) historii administracji rzymskiej 
w ogóle. W ramach pierwszej kategorii prac należy wymienić studia 
Heinricha Chantraine’a, Manfreda Wolfa, Klausa Wachtela, Gérarda 

30 Oost (1958); Hirschfeld (1905). Por. Demougin (2005: 374–375); Claes (2014: 167, 
przyp. 21).

31 Kilka zdań urzędowi a rationibus, w kontekście omawiania administracji fiscus 
Caesaris, poświęcił jedynie Gustave Humbert (1896: 1144). Michaił Rostowzew 
(1906: 133–135). stworzył listę urzędników a  rationibus potwierdzonych w  in-
skrypcjach. Na temat urzędów a  rationibus oraz rationalis osobno pisał tak-
że Charles Lécrivain (1877–1919: 812). W  Realencyclopädie der classischen Al-
tertumswissenschaft (dalej: RE) Wilhelm Liebenam (1914: 263–264) sporządził 
dwie kolumny na temat officium a rationibus. Krótkie hasła omawiające urząd 
a rationibus popełnili także Gerhard Winkler (1972: 1340) oraz Werner Eck wraz 
z Kirsten Groß-Albenhausen (2001: 784). Hasła poświęcone urzędowi a rationi-
bus sporządzili także polscy historycy prawa – Adolf Berger (1953: 338) i Roch 
Knapowski (1965: 1). Jeszcze przed drugą wojną światową Knapowski prowadził 
szersze badania „nad rachunkami skarbowymi imperium rzymskiego za Traja-
na” (cyt. za: Mrozewicz 2011: 18, przyp. 21), w tym zapewne także nad officium 
a  rationibus. Por. Knapowski (1947: 267–269). Wyniki badań tego cenionego 
uczonego nie zostały jednak opublikowane.

32 Przy opisie literatury przedmiotu świadomie pomijam liczne podręczniki dzie-
jów wczesnego Cesarstwa oraz biografie cesarzy rzymskich, które, co warto 
podkreślić, stanowiły dla mnie niekiedy cenne uzupełnienie specjalistycznych 
studiów. Autorów tych prac interesowały głównie wpływy polityczne a rationi-
bus, zwłaszcza Pallasa. Zob. np. Scramuzza (1940); Momigliano (1961); Garzetti 
(1974).
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Boulverta, Paula Weavera, Igora Wypijewskiego i Henrika Mouritse-
na33. Spośród tych pozycji najwięcej miejsca urzędowi i urzędnikom 
a rationibus poświęcił Wachtel34. Autor ten, co ważne dla moich roz-
ważań, stworzył w swojej dysertacji listę wyzwoleńców-kierowników 
urzędu a rationibus oraz pracujących w tym officium niższych ran-
gą niewolników i wyzwoleńców35. Jego zestawienia z pewnością jed-
nak nie można określić mianem analizy prozopograficznej; Wachtel 
ograniczył się bowiem tylko do wymienienia urzędników do spraw 
rachunkowości oraz przywołania odnośnych relacji źródłowych. Ze-
stawienie wyzwoleńców a rationibus znajdziemy także w tekście Els 
Ijsewijn, która przy okazji opracowania niewydanej inskrypcji z ko-
lekcji Muzeum Kapitolińskiego odtworzyła listę tych urzędników36.

Jeśli chodzi zaś o prace poświęcone ekwitom z okresu wczesnego 
Cesarstwa, to należy zwrócić uwagę na te monografie, które nie tylko 
ogólnie traktują o ordo equester i jego aktywności administracyjnej37, 
lecz także na prozopograficzne studia prezentujące wojskowe i cy-
wilne etapy cursus honorum ekwitów, którzy w swej karierze osiąg-
nęli stanowisko a rationibus. Mimo że nie będzie to pełne wyliczenie, 
należy w tym miejscu wymienić chociażby prace autorstwa Arthu-
ra Steina, Hansa-Georga Pflauma, Henriette Pavis d’Escurac, Huber-

33 Chantraine (1965); Wolf (1965); Wachtel (1966); Boulvert (1970b, 1974); Weaver 
(1972); Wypijewski (2006); Mouritsen (2011). Warto również zwrócić uwagę na 
zbiorczą publikację internetową Weavera (2004) ze słowem wstępnym Werne-
ra Ecka (http://histinst.phil-fak.uni-koeln.de/500.html; data dostępu – 23 paź-
dziernika 2016 roku).

34 Zob. Wachtel (1966: 17–23, 117–119; 1967: 341–346). Tytuł obronionej w  1964 
roku przez Wachtela dysertacji to Prosopographische Untersuchungen zur  
Finanzverwaltung der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian. Zob. 
Wachtel (1966: 1). Zagadnienie pozycji politycznej i administracyjnej urzędni-
ków a rationibus było marginesowo poruszane także przez autorów monografii 
poświęconym wyzwoleńcom. Zob. Duff (1958); Mouritsen (2011).

35 Wachtel (1966: 117–121).
36 Ijsewijn (1987: 79–84).
37 Liebenam (1888); Keyes (1915); Lacey (1917); Stein (1927); Pflaum (1950, 1974); 

Demougin (1988, 1992); Faoro (2011). Zob. także: Demougin, Devijver, Raepsaet-
-Charlier (1999).
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ta Devijvera, Roberta Sablayrollesa czy Michela Absila38. Szczególnie 
ważne dla moich analiz jest kilkutomowe studium prozopograficz-
ne Pflauma, w którym autor – oprócz biogramów poszczególnych 
urzędników – stworzył również fasti ekwickich procuratores a ratio-
nibus39.

Współcześni autorzy opracowań dotyczących rzymskiego syste-
mu administracyjno-finansowego/fiskalnego pisali o interesującym 
mnie urzędzie zaledwie w pojedynczych rozdziałach. Tematyka tych 
prac skupiała się głównie na problematyce administrowania cesar-
skimi/państwowymi dobrami, zarówno w zakresie prawa prywatne-
go, jak i  publicznego (fiscus Caesaris, patrimonium Caesaris, ratio 
(res) privata). W  tym kontekście należy wyróżnić monografię Mi-
chaela Alpersa o wczesnocesarskim systemie finansowym, analizo-
wanym w  kontekście cesarskiego fiscus40. Działalność urzędników 
a rationibus jedynie w niewielkim stopniu i wyłącznie kontekstowo 
stanowiła również przedmiot zainteresowań Herberta Nesselhaufa, 
Heinza Bellena, Reinharda Woltersa, Petera Herza, Elio Lo Cascio 
oraz Marco Maiuro, czyli autorów, którzy w swych badaniach podej-
mowali problematykę administracji finansowej41. Spośród nich je-
dynie Wolters oraz Herz próbowali na nowo zinterpretować poetyc-
ki fragment Silvae (3, 3, 85–105) Stacjusza, stanowiący w zasadzie 
jedyne źródło narracyjne, na podstawie którego badacze definiują 
kompetencje urzędników a  rationibus42. Sporo miejsca działalno-

38 Stein (1950); Pflaum (1960a, 1960b, 1961); Devijver (1976, 1977, 1993); Sablay-
rolles (1996); Absil (1997); Kunkel (2001). W tym miejscu nie sposób wymie-
nić wszystkich licznych studiów prozopograficznych autorstwa m.in. Emila Rit-
terlinga, Arthura Steina, Edmunda Groaga, Pflauma, Bengta E. Thomassona, 
Gézy Alföldy’ego, Anthony’ego R. Birleya, Wernera Ecka czy Edwarda Dąbrowy, 
prezentujących kariery ekwickich namiestników prowincji rzymskich. Szerszy 
przegląd bibliograficzny zob. ostatnio Birley (2007: 165–170). Por. Pflaum (1974: 
113–135); Dąbrowa (1998: 217–243).

39 Pflaum (1961: 1019). Lista pięciu nowych urzędników a rationibus pojawiła się 
także w suplemencie pracy Pflauma (1982: 109).

40 Alpers (1995).
41 Nesselhauf (1963: 73–93); Bellen (1974: 91–112); Chantraine (1982: 207–242); 

Wolters (1999: 171–202); Lo Cascio (2000; 2006: 25–34); Herz (2003: 167–186); 
Maiuro (2012).

42 Herz (2003: 176–178).
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ści urzędniczej officium a  rationibus poświęcił Peter Eich. W  swej 
interdyscyplinarnej rozprawie z zakresu socjologii historycznej ba-
dacz ten piąty rozdział w całości przeznaczył na opis stanowiska pro-
curator a rationibus43. Zdaniem Eicha procurator a rationibus odpo-
wiadał zarówno za dochody z cesarskich dóbr prywatnych, jak i za 
zarząd nad funduszami publicznymi aż do rządów Sewerów, czyli 
do początków hierarchizacji cesarskiej administracji finansowej44. 
Analizując pozycję administracyjną officium a rationibus, Eich jako 
pierwszy szerzej wykorzystał materiał epigraficzny, w tym inskryp-
cje z Aïn-el-Djemala, Vipasca oraz Rzymu. Ważne dla moich rozwa-
żań jest także opracowanie Rolanda Delmaire’a45. Autor monografii 
na temat administracji finansów cesarskich od czasów Dioklecjana 
omówił także historię dwóch ważnych urzędów centralnej admini-
stracji finansowej: a rationibus oraz rationalis. Autorką niepubliko-
wanej dotąd dysertacji traktującej o administracji finansowej okre-
su pryncypatu (do połowy III wieku) jest także Sabine Schmall46. 
W swych rozważaniach Schmall sporo miejsca poświęciła kompe-
tencjom officium a  rationibus, ale przede wszystkim w  kontekście 
jego funkcjonowania w  prokuratorskiej administracji finansowej. 
Benoît Rossignol z kolei w swym najnowszym i przekrojowym arty-
kule na temat struktur administracji finansowej, odpowiedzialnych 
za wypłatę żołdu żołnierzom rzymskim od czasów republikańskich 
po rządy Sewerów, przedstawił zwięzłą charakterystykę dziejów  
officium a  rationibus, opierając się jednak głównie na ustaleniach 
Boulverta i Weavera47.

Historia urzędu a rationibus, przeważnie opisywana w związku 
z funkcjonowaniem służby pałacowej i sekretariatów kancelarii ce-
sarskiej, często pojawiała się także w pracach poświęconych organi-
zacji pałacu (dworu) cesarskiego. W tym kontekście na temat urzędu 
do spraw rachunkowości pisali Robert Turcan, Andrew Wallace-

43 Eich (2005: 159–188).
44 Eich (2005: 85–104).
45 Delmaire (1989a). Autor opisał także kariery kilkunastu cesarskich rationales 

z drugiej połowy III i początku IV wieku. Zob. Delmaire (1989b: 14–21).
46 Schmall (2011).
47 Rossignol (2014: 38–42).
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-Hadrill, Aloys Winterling, Frédéric Hurlet oraz Mario Pani48. Uwa-
ga tych autorów koncentrowała się głównie na opisie relacji (m.in. 
służba, ceremoniał) między urzędnikami (niewolnikami i  wyzwo-
leńcami) a cesarzem, jak również na przedstawieniu funkcjonowa-
nia urzędników pałacowych w ramach dworu (pałacu) cesarskiego.

Kompetencje i  pozycja urzędu a  rationibus w  strukturach ad-
ministracji centralnej (officia maxima/palatina, consilium principis), 
w  niewielkim stopniu i  przeważnie w  kontekście funkcjonowania 
innych sekretariatów pałacowych oraz władzy cesarskiej, stanowi-
ły także przedmiot studiów poświęconych administracji rzymskiej 
okresu pryncypatu, zarówno tych o charakterze ogólnym (podręcz-
nikowym), jak i  tych dotyczących bardziej skonkretyzowanych za-
gadnień. Spośród tego rodzaju studiów warto wymienić publikacje 
autorstwa Léona Homo, Masona Hammonda, Annemarie Reintjes, 
Francesca De Martino, Jeana Rougé, Waltera Seitza, Fergusa Millara, 
Christera Bruuna, Jochena Bleickena, Franka M. Ausbüttela, Mireille 
Corbier, Wernera Ecka, Johannesa M. Rainera, Inge Mennen oraz 
Sabine Lefebvre49.

Powyższy przegląd literatury dowodzi, że mimo licznych, mniej 
lub bardziej szczegółowych studiów historia officium a  rationibus 
w okresie pryncypatu była poruszana przez historyków jedynie kon-
tekstowo, na marginesie ich głównych rozważań. Wprawdzie kom-
petencje urzędu a  rationibus związanego z  cesarskim fiscus (patri-
monium), jak również jego administracyjna działalność nieraz były 
przedmiotem szczegółowych analiz, lecz zawsze w kontekście opra-
cowywania całego systemu administracyjno-finansowego. Tak ukie-
runkowana perspektywa badawcza stanowiła zatem główny punkt 

48 Turcan (1987); Wallace-Hadrill (1996); Winterling (1999, 2009); Hurlet (2001: 
159–183); Pani (2003). O  niesłabnącym zainteresowaniu problematyką funk-
cjonowania pałacu (pałaców) cesarskiego świadczą chociażby opublikowa-
ne w ostatnim czasie: specjalny numer „American Journal of Philology” 2011, 
vol. 132 (Classical Court and Courtiers), publikacja zbiorowa: Sojc, Winterling, 
Wulf-Rheidt (2013), jak również monografia – Schöpe (2014).

49 Homo (1927); Hammond (1959); Reintjes (1961); De Martino (1967); Seitz 
(1970); Corbier (1974, 2006); Millar (1977); Bleicken (1981); Ausbüttel (1998); 
Bruun (1991); Rougé (1991); Eck (1998a); Rainer (2006); Lefebvre (2011); Men-
nen (2011).
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odniesienia dla prowadzonych analiz50. Z  drugiej jednak strony 
uczeni nie wychodzili poza utrwalone już w nauce schematy opisu 
działalności urzędu a rationibus w administracji pałacowej51, zwią-
zanej z „kancelarią” (officia maxima/palatina) lub z „radą cesarską” 
(consilium principis). Ta problematyka, co warto podkreślić, wciąż 
budzi kontrowersje, nie tylko o  charakterze terminologicznym52. 
Większość historyków łączy bowiem działalność urzędu a rationi-
bus ze strukturami wczesnocesarskiej administracji pałacowej, które 
w historiografii nowożytnej zwykło się określać mianem „sekretaria-
tów”, „biur” (secrétariats, bureaux, segreterie) czy też szerzej – „kance-
larii” (Kanzlei, chancellerie, cancelleria)53. Nie bez znaczenia w tym 
względzie było również holistyczne opisywanie trzech urzędów: ab 
epistulis, a libellis i a rationibus przez niektórych badaczy, takich jak 
Ludwig Friedländer i Seitz, którzy – jak można wnioskować – zasuge-
rowali się Tacytowym opisem wpływów politycznych wyzwoleńców 
cesarskich: Narcyza, Pallasa i  Callistusa. Takie postrzeganie funk-
cjonowania urzędu a rationibus, zakorzenione jeszcze w XIX-wiecz-
nej, sformalizowanej i systemowej wizji administracji rzymskiej, choć 
ugruntowane w dyskursie naukowym, nie jest jednak jedynym głosem.

Niedawno Mennen spostrzegła różnice zdań u  Ecka i  Milla-
ra54. Eck zaliczył urząd a rationibus w skład officia palatina, sugeru-
jąc tym samym jego działalność w  strukturach cesarskiego pałacu 
oraz podobieństwo do innych sekretariatów55. Odmiennego zdania 
był z kolei Millar, który sądził, że po rządach cesarzy z dynastii julij-

50 Christol, Demougin (1990: 159–211); Alpers (1995); Eich, Petzl (2000: 190–194); 
Herz (2003: 176–178); Eich (2005); Schmall (2011).

51 Pojęciem „administracji pałacowej” posługuję się za francuskimi badaczami – 
Delmaire’em, Demougin i Lefebvre.

52 Na temat terminów źródłowych dotyczących urzędów pałacowych z  okresu 
pryncypatu zob. Kłodziński (2012a: 43–63).

53 Zwłaszcza w  XIX-wiecznej historiografii uczeni łączyli działalność „kancela-
rii cesarskiej” z funkcjonowaniem „rady cesarskiej” (consilium principis). Zob. 
Cuq (1884: 361–401); Lacour-Gayet (1888: 54).

54 Mennen (2011: 145, przyp. 34).
55 Eck (2000b: 240). Por. Eck (1989: 216, 222–223).Termin officia palatina jest po-

twierdzony jedynie w źródłach z okresu późnego Cesarstwa (Aur. Vict., Epit. 14, 
11; HA Gall. 17, 8).
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sko-klaudyjskiej a rationibus – w porównaniu ze stanowiskami pała-
cowymi (m.in. ab epistulis, a libellis) – nie wykonywał swych zadań 
w pobliżu cesarza, nie podróżował z nim, nie służył jako jego do-
radca56. Nie można go zatem łączyć z administracją pałacową (kan-
celarią cesarską). Ekwiccy urzędnicy a rationibus na ogół nie byli li-
teratami czy wybitnymi jurystami (tak jak to było w przypadku ab 
epistulis czy a libellis), ale urzędnikami mającymi za sobą znakomi-
te wojskowe i cywilne kariery57. Zdaniem Millara wielu ekwickich 
urzędników a rationibus – inaczej niż sekretarze kancelarii – bezpo-
średnio przed piastowaniem tego stanowiska sprawowało prokura-
turę Galii58.

Podobny rozdźwięk, co interesujące, można także zaobserwo-
wać wśród autorów podręczników administracji rzymskiej. Rougé, 
opisując administrację centralną okresu wczesnego Cesarstwa, wy-
mienił jej cztery podstawowe filary: cesarską radę, prefektów preto-
rianów oraz – co znamienne – osobno, urzędy pałacowe (grands bu-
reaux de la chancellerie impériale) i prokuratora a rationibus59. Rougé 
wyraźnie zatem oddzielił urząd do spraw rachunkowości od funk-
cjonowania sekretariatów kancelarii cesarskiej, uznając to stanowi-
sko prokuratorskie za związane z fiscus Caesaris60. Z drugiej jednak 
strony tego problemu – jak się wydaje – nie dostrzega Lefebvre, która 
w najnowszym podręczniku administracji rzymskiej włącza officium 
a rationibus w struktury tzw. biur pałacowych (bureaux palatins)61.

56 Millar (1977: 105–106).
57 Wyjątkiem mogą być tu jedynie: Ti. Claudius Vibianus Tertullus (PIR2 C 1049; 

Pflaum 1960b: 683–684, nr 252; Sablayrolles 1996: 491–492, nr 17; zob. także:  
nr 13) oraz T. Taius Sanctus (PIR2 S 173; Pflaum 1961: 1002–1007, nr 178 bis; Corbier 
1974: 290–296, nr 58; Eck 1974: 40–41; zob. także: nr 11), którzy zajmowali rów-
nież stanowisko ab epistulis Graecis, często obsadzane literatami (Lewis 1981: 
150–152). Nomen gentile tego drugiego urzędnika, jak niedawno na podstawie 
analizy papirusów przekonująco dowodził Fritz Mitthof (2010: 230–232), brzmi 
Taius, a nie Aius. Szerzej zob. podrozdział Kariery ekwickich urzędników „a ra-
tionibus”. Kwestia „specjalizacji” w części pierwszej.

58 Millar (1977: 105). Co ciekawe, dużo wcześniej do podobnej konstatacji doszedł 
już Wilhelm Liebenam. Zob. Liebenam (1886: 52).

59 Rougé (1991: 107–109).
60 Rougé (1991: 109).
61 Lefebvre (2011: 66–71). Zob. także: Scheid (1990: 104–105).
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Wydaje się, że ta sporna kwestia dopiero otwiera intrygującą 
perspektywę badawczą. Mimo licznych studiów wciąż nie rozstrzyg-
nięto takich spornych kwestii, jak: geneza i  kompetencje urzędu 
a rationibus, przekształcenia strukturalne officium oraz związek a ra-
tionibus z centralnymi instytucjami finansowymi. Nie wiadomo do 
końca, czy w okresie wczesnego pryncypatu urząd ten był związany 
wyłącznie z finansową administracją cesarską (patrimonium Caesa-
ris/fiscus Caesaris), czy może jednak także z państwową (aerarium 
Saturni). Wciąż bez odpowiedzi pozostaje wiele pytań. Jaka była rze-
czywista pozycja tego urzędu w administracji? W jaki sposób się for-
mowała i czy była ona jednakowa w całym okresie Cesarstwa Rzym-
skiego? Czy a  rationibus zawsze funkcjonowali w  pobliżu cesarza 
jako urzędnicy pałacowi? Czy na administracyjną i polityczną po-
zycję officium a  rationibus mieli wpływ piastujący go wyzwoleńcy 
cesarscy, a następnie od panowania Trajana – ekwici? Jakie szczeb-
le kariery przechodzili ekwiccy urzędnicy a rationibus? Czy istniała 
„specjalizacja” tych urzędników w zakresie finansów, związana z ce-
sarską polityką personalną? Czy można w ogóle mówić o „procesie” 
zastępowania wyzwoleńców ekwitami na tym stanowisku, czy może 
jednak – zgodnie z  koncepcją tzw. nierównej kolegialności (dual 
procuratorship, collégialité inégale, Pseudokollegialität) – o równole-
głej działalności dwóch urzędników a rationibus: ekwity oraz podle-
głego mu wyzwoleńca cesarskiego?

Funkcjonowanie officium a rationibus wydaje się niejasne także 
w aspekcie chronologicznym. Nie wiadomo do końca, czy urząd ten 
istniał już za rządów pierwszego princepsa62. Podobnie nie jest znany 
czas, w którym przekształcił się on w nową instytucję finansową (col-
legium rationalium). Ostatnie informacje o urzędnikach a rationibus 
pochodzą z początku III wieku63. Istotne wydaje się zwłaszcza prze-

62 Po raz pierwszy wyzwoleniec a rationibus jest potwierdzony w materiale epigra-
ficznym dopiero za panowania Tyberiusza. Zob. CIL VI 8409c.

63 Warto podkreślić, że w materiale epigraficznym tytuł a rationibus pojawia się 
z  powrotem dopiero pod koniec III i  na początku IV wieku (CIL VI 1120a;  
CIL VI 31384). Prawdopodobnie mamy tu jednak do czynienia z wyjątkowym 
posłużeniem się archaizmem, odnoszącym się już jednak do urzędnika rationa-
lis funkcjonującego w okresie tetrarchii. Zob. Delmaire (1989b: 15). Podobnie na-
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analizowanie ewolucji centralnej administracji finansowej w drugiej 
połowie II i na początku III wieku, w tym koncepcji związanej z funk-
cjonowaniem urzędników rationales (procurator a rationibus i procu-
rator summarum rationum) od panowania Marka Aureliusza oraz 
powiązań administracyjnych między officia: a rationibus i summa-
rum rationum a rationalis (rationales), głównie w zakresie tytulatury 
urzędniczej. W  okresie wczesnego Cesarstwa Rzymskiego central-
na administracja finansowa podlegała zmianom, jednak charakter 
tych zmian nie jest do końca jasny. W II wieku, obok procurator a ra-
tionibus i procurator patrimonii, zaczęli także działać procurator ra-
tionis privatae64 oraz procurator summarum rationum65. Pod koniec  
II i na początku III wieku w miejsce a rationibus pojawia się ratio-
nalis (rationalis summae rei) z tytułem vir perfectissimus66, określają-

leży zinterpretować dwa greckie zwroty ze źródeł narracyjnych: τοὺς καθόλου 
λόγους ἐπιτετραμμένος, zastosowany przez Kasjusza Diona (Cass. Dio, 79, 21, 1) 
na opisanie urzędu pochodzącego z  Emesy Aureliusa Eubulusa (PIR2 
A  1499), ἐπὶ τῶν καθόλου λόγων, użyty przez Dionizego Aleksandryjskie-
go (Euseb., Hist. eccl. 7, 10, 5) na określenie funkcji Fulviusa Macrianusa (PIR2  

F 549; PLRE I, 528, nr 2; zob. s. 167–168). Według mnie w obu tych przypadkach 
autorzy antyczni opisywali nie urzędników a rationibus, lecz rationales, działa-
jących prawdopodobnie w  strukturach collegium rationalium. Z  tego właśnie 
względu biogramy Aureliusa Eubulusa i Fulviusa Macrianusa nie zostały ujęte 
w podrozdziale „Equites a rationibus” od Trajana do Karakalli w części drugiej. 
Zob. także: podrozdział „A  rationibus/rationalis”. Rozważania nad tytulaturą 
i  reformą „officium” w części pierwszej. Pewne wątpliwości wzbudza ponadto 
zwrot: τοὺς καθόλου λόγους πράττοντος, przywołany przez Porfiriusza (Vit. 
Plot. 13, 12) na oznaczenie urzędu sprawowanego przez Thaumasiusa (PLRE I, 
889). W tym przypadku istnieją uzasadnione wątpliwości, czy użyty przez Por-
firiusza grecki zwrot w ogóle określał urząd odpowiedzialny za „cesarskie ra-
chunki”. Richard Lim (1993: 159) przekonująco dowodził, że zwrot ten odno-
sił się do „ogólnych twierdzeń” w ujęciu arystotelesowskim (An Pr. 29b), nie 
zaś do najwyższego urzędu finansowego (brak prefiksu ἐπί). Zob. także: Sny-
der (2014: 228–229). Odmiennego zdania są m.in. Pflaum (1961: 1019); Christol,  
Demougin (1990: 200).

64 Pflaum (1950: 85; 1974b: 34). Por. Nesselhauf (1963: 76); Lewis (1965: 157, 159); 
Nonnis (2014: 189–203).

65 Hirschfeld (1905: 32–33); Pflaum (1950: 74; 1974b: 26); Eich (2005: 162).
66 W III wieku ekwiccy urzędnicy, początkowo wyżsi rangą, tj. prefekci annony, 

wigilów, Egiptu, później także ci znajdujący się nieco niżej w hierarchii, tj. pre-
fekci flot oraz prokuratorzy, coraz częściej otrzymywali właśnie tytuł vir per-
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cy w III wieku głównego urzędnika cesarskiej administracji finanso-
wej67. Ramy chronologiczne prezentowanej monografii będą zatem 
obejmowały okres od początku pryncypatu aż po czasy Sewerów.

Jak więc widzimy, wiele problemów badawczych związanych 
z działalnością administracyjną officium a rationibus wciąż jest nie-
jasnych bądź pozostaje bez odpowiedzi. W związku z  tym pojawił 
się pomysł napisania monografii tego ważnego urzędu cesarskie-
go, która wypełniłaby istniejącą w historiografii lukę. Książka składa 
się z dwóch części. Złożona z dwóch zasadniczych rozdziałów część 
pierwsza, nazwijmy ją krytyczno-analityczną, została wyraźnie od-
dzielona od części drugiej, sensu stricto prozopograficznej. W pierw-
szej z nich analizuję bowiem historię urzędu, w drugiej zostały zaś 
sporządzone biogramy poszczególnych urzędników. Pierwszy roz-
dział pt. „Officium a rationibus”. Zagadnienia metodologiczne i histo-
riograficzne dotyczy problematyki warsztatu badacza administracji 
rzymskiej okresu pryncypatu, w tym przede wszystkim wybranych 
zagadnień z  zakresu krytyki źródeł oraz koncepcji metodologicz-
nych. Szczególnie istotnym elementem tej części pracy są rozważa-
nia terminologiczne, dotąd nieporuszane w literaturze przedmiotu. 
Wykazanie semantycznego zróżnicowania terminów stosowanych 
na określenie urzędu a rationibus oraz omówienie ich historyczno-
-kulturowego podłoża to podstawowy cel badawczy, którego osiąg-
nięcie – jak sądzę – pozwoli uporządkować dotychczasową wiedzę 
w  tym zakresie. Przeprowadzone rozważania prowadzą do wnio-
sku, że stosowanie większości uwspółcześnionych terminów (np. 
Reichsfinanzministerium) na opisanie instytucji antycznych (w tym 
a rationibus) jest ryzykowne właśnie ze względu na niebezpieczeń-
stwo przenoszenia współczesnych koncepcji w przeszłość oraz, jak 

fectissimus, nie zaś jak wcześniej – vir egregius. Zob. Pflaum (1970a: 177–179); 
Mennen (2011: 158). Por. Hirschfeld (1913b: 652–657). Na temat tytułu vir emi-
nentissimus przyznawanego do czasów Septymiusza Sewera wyłącznie prefek-
tom pretorianów zob. ostatnio Salway (2006: 119–124).

67 Peachin (1986: 103); Ehling (2008: 844). Szerzej zob. podrozdziały: „A rationi-
bus/rationalis”. Rozważania nad tytulaturą i reformą „officium” i „Nierówna ko-
legialność” w „officium a rationibus”. Kontrowersje wokół pozycji administracyj-
nej wyzwoleńców cesarskich w części pierwszej.
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pisał Paul Veyne, na tworzenie pewnej „fałszywej kontynuacji” mię-
dzy instytucjami współczesnymi a  starożytnymi. W  dalszej części 
rozdziału analizuję obraz pozycji administracyjnej urzędu do spraw 
rachunkowości, prezentowany w  historiografii europejskiej (głów-
nie niemieckiej i  francuskiej), począwszy od drugiej połowy XIX 
wieku. Staram się wykazać, że sformułowane w dawnej historiogra-
fii i często powtarzane do dziś hipotezy, jak np. hipoteza mówiąca 
o przekazaniu przez cesarza Hadriana officium a rationibus ekwitom, 
ostatecznie nie znajdują potwierdzenia w  źródłach, gdyż pierwszy 
poświadczony epigraficznie ekwita objął ten urząd już za rządów 
Trajana68. W tej części pracy nie tylko przywołuję ustalenia naukowe 
prekursorów badań nad administracją rzymską, lecz także analizu-
ję wypracowane w historiografii dwie wizje funkcjonowania admini-
stracji rzymskiej – biurokratyczną i niebiurokratyczną. Problematy-
ka ta wydaje się niezwykle istotna, ponieważ historycy starożytności 
starali się i  często starają się nadal poszukiwać pewnych schema-
tów rządzących funkcjonowaniem administracji rzymskiej, stawia-
jąc sobie za wzór reguły zdefiniowane we współczesnych podręczni-
kach administracji bądź prawa konstytucyjnego. Decydująca w tym 
względzie, jak można wnioskować, okazała się zakorzeniona w dys-
kursie naukowym perspektywa postrzegania rzymskich rozwiązań 
instytucjonalnych przez pryzmat biurokracji. Nie bez znaczenia 
w  tym względzie było także XIX-wieczne, legalistyczne podejście 
badawcze Theodora Mommsena. Obie koncepcje, ta wypracowa-
na w złotym okresie niemieckiej Altertumswissenschaft (koniec XIX 
i początek XX wieku) biurokratyczna, oraz ta forsowana od lat sie-
demdziesiątych XX wieku niebiurokratyczna, w zasadniczy sposób 
zdeterminowały opisywanie dziejów officium a rationibus. Niektórzy 
uczeni prezentowali i wciąż prezentują funkcjonowanie tego urzędu 
w  ramach biurokratycznych struktur „kancelarii cesarskiej”, wska-
zują na cesarza Hadriana jako na reformatora, jak też piszą o proce-
sie wypierania wyzwoleńców cesarskich z administracji w II wieku. 
Wszystkie te stwierdzenia, ściśle związane z biurokratycznym opisy-

68 Szerzej zob. podrozdział Pierwszy ekwicki „procurator a rationibus” za panowa-
nia Hadriana? w części pierwszej.
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waniem administracji rzymskiej, niestety prowadzą do uproszczonej 
i nieco zafałszowanej wizji działalności tego urzędu, którą w tej czę-
ści pracy starałem się zweryfikować.

Na początku rozdziału drugiego pt. Kompetencje „officium a ra-
tionibus” i  jego pozycja w  administracji finansowej koncentruję się 
na opisie dwóch cesarskich instytucji finansowych, fiscus i patrimo-
nium, związanych z interesującym mnie urzędem. Nieco szersza pre-
zentacja historii tych instytucji, jak sądzę, pozwoli lepiej zrozumieć 
specyfikę officium a rationibus i jego zadań. Trzon rozdziału drugie-
go składa się z  trzech głównych elementów: analizy genezy, kom-
petencji oraz przekształceń administracyjnych urzędu. Przy opisie 
kompetencji officium a rationibus nie tylko reinterpretuję podstawo-
we źródło w tym zakresie, czyli relacje Tacyta i Pliniusza Młodszego 
oraz fragment Silvae Stacjusza (Consolatio ad Claudium Etruscum), 
lecz także na podstawie analizy wielu źródeł epigraficznych prezen-
tuję złożony charakter zadań powierzanych urzędnikom a  rationi-
bus. Moim zdaniem zakres kompetencji officium a rationibus, zwią-
zany głównie z zarządzaniem cesarskim majątkiem i finansami, nie 
był stały, lecz wraz z przekształceniami strukturalnymi administra-
cji oraz polityką finansową poszczególnych władców i ich doradców 
ulegał zmianom.

Część druga prezentowanej monografii obejmuje katalogi pro-
zopograficzne urzędników a  rationibus/procuratores a  rationibus. 
Stanowi ona podstawę rozważań prowadzonych w poprzednich roz-
działach i  jest istotnym dopełnieniem całej pracy. Stworzenie tego 
rodzaju katalogów ma dwie główne zalety. Po pierwsze, reprezenta-
tywność materiału historycznego (głównie epigraficznego), dotyczą-
ca officium a rationibus, a co za tym idzie liczba znanych nam urzęd-
ników a rationibus, jest wysoka. Urzędnicy a rationibus, należący do 
elity politycznej i  administracyjnej Imperium Romanum69, dosyć 

69 W okresie wczesnego Cesarstwa Rzymskiego do elity imperialnej (politycznej 
i majątkowej), funkcjonującej obok elit lokalnych, należy zaliczyć, oprócz ce-
sarza i jego rodziny, stan senatorski, najwyższych rangą urzędników ekwickich  
(np. praefectus Aegypti, praefectus praetorio), przyjaciół cesarza oraz właś-
nie wyzwoleńców cesarskich piastujących najważniejsze funkcje pałacowe 
(np. ab epistulis, a  rationibus). Zob. Jacques (1990: 303–306, 336–338); Woj-
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często występują w  źródłach (głównie epigraficznych), co w  przy-
padku badań prozopograficznych ma ogromne znaczenie70. Po dru-
gie, ostatnimi badaczami, którzy jeszcze w  latach sześćdziesiątych  
XX wieku skonstruowali listy urzędników do spraw rachunkowości, 
byli, w przypadku niewolników i wyzwoleńców, Wachtel, w przypad-
ku zaś ekwitów – Pflaum71. Skróconą listę oraz biogramy 15 urzędni-
ków do spraw rachunkowości (zarówno wyzwoleńców cesarskich, jak 
i ekwitów), funkcjonujących w okresie do panowania Hadriana, spo-
rządził także Seitz72. Próby całościowego zestawienia urzędników a ra-
tionibus działających w okresie pryncypatu dokonali jeszcze w drugiej 
połowie XIX i na początku XX wieku Friedländer, Édouard Cuq, Mi-
chaił Rostowzew oraz ostatnio Skřejpek i Rossignol73. Trzy pierwsze 
zestawienia z  oczywistych względów wymagają aktualizacji, nato-
miast spis urzędników a rationibus (głównych i pomocniczych), za-
prezentowany przez Skřejpka, jest niekompletny i w dużym stopniu 
powiela ustalenia Pflauma74. Stworzony przez Rossignola najnowszy 
wykaz urzędników wraz z odniesieniami do źródeł, choć uzupełniony 

ciechowski (2005: 156). Por. Alföldy (2003: 158–189). Z pewnością wyzwoleń-
ców cesarskich nie można jednak traktować na równi z senatorami czy ekwi-
tami, ponieważ liberti Augusti nie dysponowali prestiżem (dignitas) oraz tzw. 
dobrym pochodzeniem, które były częścią – używając nomenklatury We-
berowskiej – tzw. mocy społecznej. Szerzej na temat elity imperialnej i  róż-
nych koncepcji metodologicznych jej ujmowania zob. Łoś (1994: 281–315).  
Por. Żyromski (1992: 53–71).

70 Por. Sablayrolles (1999: 351–389).
71 Pflaum (1961: 1019); Wachtel (1966: 117–121). Zob. także: Pflaum (1982: 109);  

Ijsewijn (1987: 79–84). Por. Liebenam (1886: 90); Hüttl (1933: 194); Christol, De-
mougin (1990: 199–201). Warto dodać, że osobne biogramy urzędników a ratio-
nibus można znaleźć również w PIR, PIR2 i w RE.

72 Seitz (1970: 4, 72–87).
73 Cuq (1884: 394–397); Friedländer (1888: 171–177); Rostowzew (1906: 133–135); 

Skřejpek (1991: 113–119); Rossignol (2014: 43–47). Friedländer (1861: 6–9) jako 
pierwszy w historiografii nowożytnej zestawił procuratores a rationibus. Opisów 
XIX-wiecznych autorów nie można jednak określać mianem studiów prozopo-
graficznych. Jedynie w przypadku pracy Friedländera można mówić o próbie 
skonstruowania listy urzędników do spraw rachunkowości. Por. podrozdział 
Geneza kontrowersji. „Officium a rationibus” w strukturze „kancelarii cesarskiej” 
czy poza nią? w części pierwszej.

74 Skřejpek (1991: 113–119).
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o najnowsze publikacje inskrypcji, stanowi z kolei w moim przekona-
niu niepełną oraz skróconą, bo pozbawioną biogramów urzędników, 
ich listę (osobno wyzwoleńców i ekwitów)75. W świetle powyższych 
rozważań wydaje się oczywiste, że sporządzenie nowych, a  przede 
wszystkim zaktualizowanych katalogów z  rozbudowanymi biogra-
mami urzędników do spraw rachunkowości, jak również ich anali-
za, są konieczne. Wymagające aktualizacji i rozproszone w różnego 
typu specjalistycznych studiach biogramy oraz informacje na temat 
poszczególnych urzędników nie pozwalały dotąd na sformułowanie 
nowych wniosków na temat funkcjonowania officium a rationibus.

*

Jednym z podstawowych problemów technicznych, przed jakimi sta-
je badacz historii starożytnej piszący w języku polskim, jest sposób 
zapisu imion greckich i  łacińskich. Kontrowersyjna w  tym wzglę-
dzie jest powszechna do niedawna praktyka spolszczania imion oraz 
nazw własnych76. W prezentowanej monografii staram się podawać 
antyczne imiona w oryginalnej pisowni (w formie mianownikowej). 
Gdy zastosowanie mianownika nie jest możliwe, do łacińskiej for-
my mianownikowej (tematu) dodaję polskie końcówki (np. Clau-
diusa Etruscusa, Antoniusem Pallasem). Odstępstwa od tej zasady 
dotyczą jedynie znanych postaci historycznych, przede wszystkim 
cesarzy oraz autorów antycznych. Skróty imion autorów antycznych 
oraz ich dzieł, wydawnictw źródłowych, a  także niektórych opra-
cowań podaję za Oxford Classical Dictionary77, natomiast w biblio-
grafii skróty tytułów czasopism według listy L’Année philologique78. 
Wszystkie tłumaczenia tekstów antycznych, jeśli nie podano inaczej, 
są mojego autorstwa. Za konsultację filologiczną dziękuję Pawłowi 
Janowskiemu.

75 Rossignol (2014: 43–47).
76 Zob. Ziółkowski (2005: 15–16).
77 Oxford Classical Dictionary, eds. S. Hornblower, A. Spawforth, E. Eidinow,  

Oxford 20124.
78 http://www.annee-philologique.com//files/sigles_fr.pdf; data dostępu – 25 stycz-

nia 2016 roku.





część i
DZIEJE OFFICIUM A RATIONIBUS





rozdział 1
Officium a rationibus.  

Zagadnienia metodologiczne i historiograficzne

Problemy metodologiczne. Wybrane kwestie

Badacz administracji okresu wczesnego Cesarstwa Rzymskiego sta-
je przed niełatwym zadaniem, ponieważ źródeł różnego rodzaju – 
w przeciwieństwie do późnego antyku – jest stosunkowo niewiele. 
W  swych badaniach musi zatem niekiedy prezentować tzw. inter-
dyscyplinarne podejście1. Wiąże się ono nie tylko z koniecznością 
analizy różnych kategorii źródeł antycznych – narracyjnych, epigra-
ficznych, papirologicznych, jurydycznych, numizmatycznych oraz 
archeologicznych, lecz także z  wykorzystywaniem różnorodnych 
metod badawczych. We współczesnych rozważaniach nad dzieja-
mi społecznymi i politycznymi Cesarstwa Rzymskiego, czego dowo-
dzi przegląd najnowszej literatury przedmiotu2, nie brakuje zatem 
metodologicznego dorobku nauk humanistycznych – od socjologii 
i  literaturoznawstwa przez antropologię kultury aż po teorie języ-
koznawcze. Szeroki wachlarz tych propozycji metodologicznych (te-
orii, modeli, terminów) w odniesieniu do badań nad administracją 
rzymską z oczywistych względów należy jednak zawęzić, jak też nie 
powinno się ich bezkrytycznie przyjmować. Moim zdaniem niektó-

1 Rives (2006: 111): „The study of the Roman Empire is almost by definition inter-
disciplinary, in so far as researchers must draw on a variety of sources and em-
ploy a wide range of methodologies in order to advance their work”.

2 Ostatnio Clifford Ando, zainspirowany dziełami Michela Foucaulta oraz Joh-
na Pococka, za pomocą pojęć zaczerpniętych z  językoznawstwa kognitywne-
go i antropologii, analizował to, jak figury retoryczne (stylistyczne) – metafo-
ra, metonimia, analogia i ideacja – pozwalają na opisanie rzymskiej struktury 
politycznej oraz prawnej. Nie bez powodu tytuł tej pracy nawiązuje do studium 
współczesnego filozofa Charlesa Taylora, pt. Modern Social Imaginaries. Zob. 
Ando (2015).
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re z nich, często wykorzystywane zwłaszcza do analizy źródeł narra-
cyjnych, mogą bowiem nadmiernie projektować czy nawet narzucać 
określoną wizję realiów społeczno-politycznych cesarskiego Rzymu 
i w ostateczności prowadzić do nadinterpretacji3.

W kontekście rozważań nad urzędem a rationibus, który przez 
długi czas był piastowany przez liberti Augusti i funkcjonował w bli-
skim otoczeniu cesarza, warto zwrócić uwagę na te koncepcje me-
todologiczne, które pojawiły się w  badaniach nad administracją 
pałacową, a  bliżej – działalnością wszechwładnych wyzwoleńców 
cesarskich. Tacy uczeni, jak Aloys Winterling, Andrew Wallace-
-Hadrill oraz Peter Eich, analizując funkcjonowanie dworu cesar-
skiego, odwoływali się do teorii socjologicznych m.in. Maxa Webera 
(typ idealny biurokracji), Shmuela N. Eisenstadta (wielkie impe-
ria biurokratyczne) i  Norberta Eliasa (społeczeństwa pałacowe)4. 
Niejednokrotnie prowadzono także badania komparatystyczne nad 
funkcjonowaniem (interakcje, ceremoniał) dworów cesarzy rzym-
skich oraz monarchów średniowiecznych i  nowożytnych, przede 
wszystkim Ludwika XVI5. W  ten nurt badań należy również wpi-
sać najnowsze studia porównawcze nad systemami administracyj-
no-ekonomicznymi Cesarstwa Rzymskiego i przedkolonialnych im-
periów (ottomańskiego w Turcji czy Wielkich Mogołów w Indiach) 
oraz strukturami administracyjnymi (biurokratycznymi) przed-
nowoczesnych imperiów starożytnych (Cesarstwo Rzymskie i  Ce-

3 Już w  latach siedemdziesiątych XX wieku w historiografii anglosaskiej toczy-
ła się dyskusja w sprawie podejścia historyków starożytności do źródeł anty-
cznych (głównie narracyjnych) w kontekście wykorzystywania współczesnych 
metod badawczych (np. socjologicznych). Część uczonych (np. Ernst Badian, 
Fergus Millar) prezentowała tradycyjne, krytyczne podejście do źródeł anty-
cznych, w którym ich interpretacja nie powinna podlegać żadnym współczes-
nym teoriom. Z drugiej strony inni badacze (np. Keith Hopkins) wskazywali, że 
jedynie współczesne narzędzia badawcze pozwolą na sformułowanie nowych 
pytań względem źródeł antycznych i  opisanie takich fenomenów, jak władza 
czy elita. Hopkins, krytykując monografię pt. The Emperor in the Roman World 
(1977), zarzucał Millarowi traktowanie źródeł narracyjnych jako sacred texts. 
Szerzej zob. Ripat (2014: 11–15).

4 Szerzej zob. Kłodziński (2012a: 22–24).
5 Interesujący przegląd tych badań dał Frédéric Hurlet (2000: 123–128). Zob. tak-

że: Spawforth (2007: 1–16); Smith (2011: 125–151).
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sarstwo Chińskie)6. Jeśli zaś chodzi o  badania nad dworskim oto-
czeniem cesarza, zwłaszcza nad pozycją polityczną wyzwoleńców 
cesarskich, szczególnie cenne mogą okazać się ostatnie ustalenia 
Paula Veyne’a  dotyczące „szaleństwa cezarów”7. W  tych analizach 
francuski historyk po raz pierwszy pytał o „funkcję społeczną” ce-
sarzy oraz pokazywał strukturalną patogenność systemu władzy ce-
sarskiej8. Ostatnio, co także warto zaznaczyć, podobnym nowator-
stwem badawczym wykazała się Lisa Trentin, która przez pryzmat 
przekazów Swetoniusza i  autora późnoantycznej Historia Augusta, 
dotyczących relacji między „dobrymi” i „złymi” cesarzami a „znie-
kształconymi” niewolnikami, starała się pokazać złożoność przed-
stawiania władzy cesarskiej w historiografii antycznej9. Przykładowe 
refleksje Veyne’a i Trentin nie zostały przywołane bez powodu, po-
nieważ wciąż interesującą kwestią są odmalowane przez antycznych 
autorów (przede wszystkim Swetoniusza i Tacyta) obrazy „szalonych 
cezarów” czy wizerunki wszechwładnych parweniuszy, w tym prze-
de wszystkim najsłynniejszego a rationibus – M. Antoniusa Pallasa. 
Rzymscy historycy, wywodzący się przede wszystkim z arystokracji 
senatorskiej, powszechnie krytykowali bogactwo i wpływy politycz-
ne członków familia Caesaris10.

Wykorzystywanie narzędzi badawczych współczesnej humani-
styki (z  zakresu chociażby socjologii historycznej) niekiedy może 
pozwolić na zadanie nowych pytań źródłom narracyjnym, których 
liczba (w odróżnieniu od źródeł papirologicznych i epigraficznych) 

6 Zob. Eich (2007, 2015); Bang (2008).
7 Veyne (2008: 9–73). 
8 Por. Falkowski (2012: 175–184).
9 Trentin (2011: 195–208).
10 Familia Caesaris to współczesne pojęcie określające niewolników i wyzwoleń-

ców cesarskich, które odwołuje się do tradycji arystokratycznych, republikań-
skich familiae. Zob. Weaver (1972: 299): „Familia Caesaris, in the general col-
lective sense in which it is used throughout this study, does not occur in the 
ancient sources”. Zob. także: Wojciechowski (2005: 108); Winterling (2009: 81). 
Zaproponowany przez Paula Weavera termin wzbudza jednak pewne kontro-
wersje. Warto podkreślić, że autorzy antyczni używali terminu familia Caesa-
rum przede wszystkim w kontekście opisywania członków rodziny cesarskiej 
(np. Tac., Ann. I, 3, 2), nigdy jednak w odniesieniu do servi et liberti Augusti.
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od czasów XIX-wiecznych badań nie uległa wyraźnemu zwiększe-
niu. Źródła narracyjne z epoki pryncypatu obejmują szerokie spek-
trum twórczości literackiej ludzi antyku, od filozoficznych dzieł 
Seneki Młodszego przez historiograficzne dzieła Tacyta czy Sweto-
niusza aż po poezję pisaną przez Stacjusza i Marcjalisa. Nie wiadomo 
do końca, w jakim stopniu, jeśli w ogóle, zachowane źródła narracyj-
ne odzwierciedlają rzeczywisty obraz funkcjonowania administracji 
rzymskiej. Autorzy antyczni prowadzili swą narrację głównie przez 
pryzmat konfrontacji cesarzy z elitami senatorskimi i właśnie z tej 
perspektywy często interpretowali istniejący system władzy. Ocenia-
jąc wartość tego typu materiału źródłowego dla badań nad admini-
stracją rzymską, należy podkreślić, że takie zagadnienia, jak hierar-
chia poszczególnych urzędów czy kompetencje urzędników na ogół 
nie zajmowały autorów antycznych11, ponieważ kwestie te po pro-
stu nie były przedmiotem zainteresowania czytelników rzymskich12. 
Rzymian ciekawiły natomiast inne, bardziej „sensacyjne” wątki, tj. 
dewiacje cesarzy, afery polityczne, intrygi pałacowe, spiski, skanda-
le oraz prowadzone wojny, szeroko opisywane chociażby przez Swe-
toniusza i Tacyta13. Za znamienne należy uznać także to, że źródła 
narracyjne przekazały nam (najczęściej w sensacyjnym tonie) infor-
macje o udziale wyzwoleńców cesarskich (w tym także urzędników 
pałacowych – Narcyza, Pallasa, Callistusa, Entellusa) we wszystkich 
zamachach na władzę cesarską od panowania Augusta aż do rządów 
Hadriana14. Autorzy pochodzący z wyższych warstw społecznych, pi-
szący w okresie wczesnego Cesarstwa, zakładali u odbiorców swoich 
tekstów znajomość realiów społeczno-politycznych, w tym admini-

11 Oost (1958: 125): „Unfortunately ancient historians were not interested in admi-
nistrative history”; Weaver (2005: 252): „Unadvanterous administrative perfor-
mance did not attract attention”.

12 Nie wiadomo do końca, czy praca Swetoniusza De Institutione Officiorum doty-
czyła zagadnień administracyjnych. Jej tytuł mógłby to sugerować. Por. Walla-
ce-Hadrill (1983: 75–78); Peachin (2004: 30–31); Bennett (2015: 192, przyp. 30).

13 Zob. Kim On Chong-Gossard (2010: 295–327). Fergus Millar (1967: 15) o Calli-
stusie, a libellis cesarza Klaudiusza, pisał: „[…] with a single exception, the evi-
dence illustrates not his functions but his potentia”.

14 Madejski (2004: 121–131).
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stracyjnych wczesnego Cesarstwa Rzymskiego15. Nie istniała zatem 
potrzeba ich szczegółowego objaśniania. Wydaje się zresztą, że au-
torzy antyczni nie interesowali się zbytnio mechanizmami i działa-
niem administracji rzymskiej16. Ponadto Rzymianie prawdopodob-
nie nigdy nie pojmowali funkcjonowania swoich urzędów (officia) 
w  kategoriach właściwych współczesnym modelom teoretycznym, 
opartych m.in. na jasno określonej hierarchii urzędów i ścisłym po-
dziale kompetencyjnym, przez pryzmat których niektórzy badacze 
chcieliby je dzisiaj postrzegać.

Powyższe uwagi, co należy podkreślić, są dalekie od uznania ka-
tegorii źródeł narracyjnych za mało przydatną. Wprost przeciwnie, 
skłaniają do jeszcze uważniejszej ich lektury. Przekazy autorów an-
tycznych (np. fragmenty Silvae Stacjusza) często są bowiem cennym 
uzupełnieniem innych rodzajów źródeł, w  przypadku zaś pałaco-
wych urzędów, takich jak ab epistulis czy a rationibus, stanowią pod-
stawę rozważań nad ich kompetencjami. Odnośnie do dziejów offi-
cium a rationibus źródła narracyjne, co wydaje się istotne dla moich 
rozważań, przekazały nam informacje o  działalności (głównie po-
litycznej) jedynie dwóch potężnych liberti Augusti-a  rationibus –  
M. Antoniusa Pallasa oraz ojca Claudiusa Etruscusa. W II wieku, gdy 
mamy już do czynienia z ekwickimi a rationibus, ważnymi urzędni-
kami administracyjnymi, lecz niemającymi wpływów politycznych, 
sytuacja jest już zgoła odmienna. Żaden z tych urzędników, nie li-
cząc prefektów pretorianów sprawujących wcześniej urząd procura-
tor a rationibus, nie został opisany przez autorów antycznych. 

Z pewnością źródła literackie, którym niegdyś w tradycyjnych 
studiach nad historią Imperium Romanum przypisywano duże zna-
czenie, nie są jedynym źródłem wiedzy o  instytucjach rzymskich. 
Ważną kategorią źródeł są także antyczne źródła prawne. Z  okre-
su pryncypatu nie mamy jednak materiału jurydycznego porówny-
walnego z materiałem z czasów późnego Cesarstwa17, a rekonstruk-

15 Zob. Carney (1971: 2).
16 Saller (1980: 46).
17 Na przykład w  recenzji monografii Simona Corcorana Timothy D. Barnes 

(1998: 145) podkreślił, że z okresu blisko 40 lat, między początkiem panowania 
Dioklecjana (20 listopada 284 roku) a końcem rządów Licyniusza (18 września 
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cja kompetencji i struktury wczesnocesarskiego urzędu a rationibus 
na podstawie późnoantycznych źródeł prawnych (np. Codex Theo-
dosianus czy Digesta) jest niemożliwa. Dlatego też kompetencje wie-
lu wczesnocesarskich urzędów centralnych w dużej mierze są nie-
jasne, a ich precyzyjne odtworzenie jest zadaniem bardzo trudnym.

Setki urzędników, najczęściej nieznanych ze źródeł narracyj-
nych i jurydycznych, prezentuje natomiast inna grupa źródeł – in-
skrypcje18. Zwłaszcza te z nich, które przedstawiają cursus honorum, 
należy uznać za niezwykle cenny materiał w badaniach prozopogra-
ficznych nad urzędnikami rzymskimi19, w tym także a rationibus. Co 
więcej, inskrypcje „honoryfikacyjne” stanowią źródło wiedzy o pra-
wie wszystkich znanych nam urzędnikach a rationibus.

Prozopografia – jak trafnie zauważył Timothy D. Barnes – „pro-
vides the necessary tool for organizing the bulk of our historical 

324 roku), przetrwała do naszych czasów prawdopodobnie większa liczba ce-
sarskiego ustawodawstwa niż z  jakiegokolwiek poprzedniego okresu dziejów 
Imperium Romanum.

18 Szerzej na temat definicji epigrafiki oraz typologii inskrypcji zob. np. Kolendo, 
Żelazowski (2003: 11–17, 119–186); Bodel (2008: 2–6); Beltrán Lloris (2015a: 89– 
–110). Dla epigrafików istotny jest nie tylko tekst inskrypcji, lecz także właśnie 
przedmiot (w przypadku inskrypcji tzw. honoryfikacyjnych i nagrobnych głów-
nie kamienny pomnik), na którym ta się znajduje. Zob. Kolendo, Żelazowski 
(2003: 12–13); Beltrán Lloris (2015b: 131).

19 Eck (2010: 146–159); Bruun (2015b: 274). W 1874 roku Theodor Mommsen w li-
ście skierowanym do Pruskiej Akademii Nauk sformułował postulat wykorzy-
stania inskrypcji w badaniach prozopograficznych nad viri notabiles. Por. Eck 
(2003: 11–22). Z pewnością bez „Corpus Inscriptionum Latinarum” (CIL), pub-
likowanego od 1863 roku, opracowanie pierwszego leksykonu prozopograficz-
nego, czyli Prosopographia Imperii Romani (1897), obejmującego znane z imie-
nia jednostki Imperium Romanum z okresu od I do III wieku, byłoby w dużym 
stopniu niepełne. To spostrzeżenie można również odnieść do źródeł papirolo-
gicznych i numizmatycznych, fachowo publikowanych właśnie od drugiej po-
łowy XIX wieku. Por. Horster (2007: 232). Badania prozopograficzne wciąż są 
popularne. Co ciekawe, także niektórzy polscy historycy starożytności (m.in. 
Edward Dąbrowa, Maria Jaczynowska, Jerzy Kolendo, Krzysztof Królczyk, An-
drzej Łoś, Leszek Mrozewicz, Danuta Okoń, Szymon Olszaniec, Wojciech Pie-
truszka, Krystyna Stebnicka, Przemysław Wojciechowski, Igor Wypijewski, Jó-
zef Zając, Jerzy Żelazowski, Marek Żyromski) prowadzili bądź prowadzą nadal 
tego rodzaju badania. Por. Kolendo, Żelazowski (2003: 201–204).
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evidence”20. Tym ogromem „źródłowego materiału historycznego” 
dla wieków od I  do III są właśnie inskrypcje21. Wzajemne relacje 
między prozopografią a epigrafiką, a zarazem ich znaczenie dla ba-
dań nad dziejami wczesnego Cesarstwa, celnie podsumował Wer-
ner Eck, pisząc:

Prosopography and epigraphy are two sides of one coin for the Roman 
Empire: they are mutually dependent on each other, as was indicated 
by Mommsen when in his application he stated that the realization of 
a prosopography of the Roman empire was “only possible after the in-
scriptions have been organized for use”. This close connection between 
prosopography and epigraphy on the one hand offers a rich range of 
material, but at the same time means that Roman prosopography is of-
ten circumscribed by the nature of epigraphic evidence22.

Dzisiejsza ocena znaczenia źródeł epigraficznych z  okresu wczes-
nego Cesarstwa uległa zmianie w  stosunku do czasów Theodo-
ra Mommsena i jego bezpośrednich uczniów. Obecnie badacze nie 
traktują już inskrypcji wyłącznie jako zwykłego nośnika informacji, 
materiału historycznego potwierdzonego w mniej więcej podobnej 
liczbie dla każdego okresu dziejów starożytnego Rzymu, lecz przed-
stawiają je w szerszej perspektywie jako pewien wyjątkowy fenomen 
kulturowy „komunikacji społecznej”, ściśle związany z epoką pryn-
cypatu23. W historiografii od lat osiemdziesiątych XX wieku, a bli-
żej od artykułu Ramseya MacMullena z 1982 roku, ów fenomen jest 
określany jako Epigraphic Habit24 lub ostatnio coraz częściej – Ro-
man Epigraphic Culture25. Choć od tego czasu rozważania na temat 
pojawienia się, zaniku oraz charakterystyki „rzymskiej kultury epi-
graficznej” były prowadzone nieraz (konkluzje MacMullena także 

20 Barnes (2007: 86). Dyskusję naukową nad znaczeniem prozopografii w bada-
niach nad dziejami cesarskiego Rzymu, dotyczącą również kwestii metodo-
logicznych, rozpoczął artykuł Willema den Boera. Zob. den Boer (1969: 268– 
–280). Por. Barnes (2007: 86, przyp. 14).

21 Alföldy (1994); Kolendo, Żelazowski (2003: 46–47); Bodel (2008: 6–11).
22 Eck (2003: 16–17).
23 Beltrán Lloris (2015b: 131). Zob. także: Bodel (2008: 6–7).
24 MacMullen (1982).
25 Beltrán Lloris (2015b: 131–146).
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zostały poddane krytyce)26, to jednak badacze zgodnie podkreślali 
i podkreślają nadal ważną rolę rządów Augusta w zapoczątkowaniu 
tego procesu27. Inskrypcje nie są jednak potwierdzone w równie wy-
sokiej liczbie dla całego okresu wczesnego Cesarstwa. Stwierdzenie 
na temat gwałtownego zmniejszenia liczby inskrypcji w III wieku po 
okresie rządów Sewerów, choć pod pewnymi względami kontrower-
syjne choćby w zakresie interpretacji i datowania materiału epigra-
ficznego, jest faktem28, nie bez znaczenia także w kontekście rozwa-
żań nad administracją rzymską.

Do badania inskrypcji, z  którymi wiążą się pewne ogranicze-
nia, takie jak schematyzm czy lakoniczność, należy jednak podcho-
dzić z dużą ostrożnością29. Ich interpretacja rodzi bowiem określone 
problemy metodologiczne30. Wyniki złożonych zestawień i analiz in-
skrypcji prezentujących przebieg cursus honorum często mogą oka-
zać się nie do końca przekonujące31. Co więcej, w badaniach nad 
ekwickimi oraz senatorskimi karierami poszukiwanie swego rodzaju 
schematów, tj. reguł rządzących tymi karierami, jest niezwykle trud-
ne, a zarazem dyskusyjne32. Ponadto badanie administracji rzym-

26 Szerzej zob. Bodel (2008: 6–11).
27 Zob. np. Eck (1984: 129–167); Alföldy (1994); Bodel (2008: 8); Beltrán Lloris 

(2015b: 144); Hurlet (2015: 178).
28 Istotne w tym zakresie były zwłaszcza do dziś przywoływane wyliczenia oraz 

grafiki sporządzone przez polskiego historyka starożytności i epigrafika, Stani-
sława Mrozka, dotyczące liczby zachowanych inskrypcji łacińskich przypadają-
cych na okres panowania poszczególnych cesarzy od Augusta do Dioklecjana. 
Zob. Mrozek (1973, 1988).

29 Wydaje się, że Millar jako pierwszy krytycznie wykazał, jak bardzo złożone 
jest badanie karier urzędniczych w okresie pryncypatu. Znalezienie ich jedno-
znacznych schematów – zdaniem Millara – nie jest możliwe. Swoje uwagi kry-
tyczne anglosaski uczony zaprezentował w recenzji trzytomowego dzieła autor-
stwa Hansa-Georga Pflauma – Les carrières procuratoriennes équestres sous le 
Haut–Empire Romain. Por. Millar (1963b: 194–200).

30 Wyczerpująco problematykę tę zaprezentował Eck (2002: 131–152). Por. Eck 
(2010: 155–157). Zob także: Eich (2005: 104).

31 O  trudnościach w badaniach karier urzędniczych zaprezentowanych w  treści 
inskrypcji honoryfikacyjnych („cursus inscriptions”) szeroko pisał Eck (2009: 
79–92). Zob. także: Salomies (2008: 81, przyp. 3).

32 W przypadku ekwickiego i senatorskiego cursus honorum nie istniały w okresie 
pryncypatu tzw. leges annales, czyli regulacje, które tak jak w okresie republi-
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skiej na podstawie analizy wyłącznie karier ekwickich oraz senator-
skich może dać niepełny jej obraz33. 

Osobnym zagadnieniem jest także datowanie zmian administra-
cyjnych na podstawie inskrypcji. Żródła epigraficzne często wska-
zują na funkcjonowanie określonych urzędników w strukturach ad-
ministracyjnych w okresie, w którym powstało dane źródło, rzadko 
określają zaś czas utworzenia danego urzędu. Mogło upłynąć wiele 
lat między rzeczywistym ustanowieniem konkretnego urzędu a zna-
ną nam, pierwszą relacją mówiącą o osobie zajmującej to stanowi-
sko34. Za dobry przykład ilustrujący opisywany problem mogą nam 
posłużyć struktury centralnej administracji finansowej. Przez długi 
czas historycy uważali, że centralna instytucja ratio privata (lub res 
privata) pojawiła się dopiero w  czasach Septymiusza Sewera. Ma-
teriał epigraficzny pozwolił jednak zrewidować tę opinię, a opubli-

kańskim, formalnie systematyzowały kolejność poszczególnych szczebli kariery 
urzędniczej. Wydaje się natomiast, że nie prawne (w sensie określonych regu-
lacji prawnych), a społeczno-polityczne normy (patronat, wola cesarza, przy-
puszczalnie kompetencje kandydatów) determinowały promocję urzędniczą 
w ekwickiej administracji rzymskiej okresu pryncypatu. Por. Eck (2003: 149). 
Zob. także: Saller (1980: 44–63). W porównaniu z karierami ekwickimi struk-
tura urzędów w karierach senatorskich jest jednak zdecydowanie lepiej znana, 
co w większym stopniu umożliwia porównywanie cursus honorum senatorów. 
Zob. Millar (2004: 151–152); Okoń (2016: 5–28). Ponadto, jak słusznie zauważy-
ła Inge Mennen (2011: 135): „The equestrian career pattern, however, was never 
as strict as the senatorial one”. Nie wiadomo do końca, czy w przypadku ser-
vi et liberti Augusti można mówić o hierarchii funkcji prokuratorskich, czy też 
o poszczególnych awansach na konkretne stanowiska, o których decydował ce-
sarz i/lub jego doradcy. Por. Bruun (2015: 281). Już Paul Weaver (1964: 74–75) 
ostrożnie wypowiadał się w  zakresie definiowania „systemu” karier urzędni-
czych niewolników i wyzwoleńców cesarskich. Przestrzegał w tym przypadku 
przed posługiwaniem się zwrotem cursus honorum. Mówił z  kolei o  „the sy-
stem of promotion in the sub-equestrian regions of the Imperial administra-
tion” (Weaver 1964: 74). Por. Burton (1977: 162–166).

33 Dlatego niezbędna wydaje się również prozopograficzna analiza karier wyzwo-
leńców-urzędników. Por. Eck (2002: 149). Pierwszy zarzut, jaki Millar (1963b: 
196) sformułował pod adresem wspomnianych prac Pflauma, brzmiał: „Pflaum 
almost totally ignores freedmen procurators”. Por. Weaver (1965b: 460).

34 Por. Eck (1979: 5; 2000b: 239–241).



42 CZĘŚĆ I .  DZIEJE  OFFICIUM A R ATIONIBUS  

kowana w 2014 roku inskrypcja przekonuje nawet, że instytucja ta 
działała już za rządów Trajana35.

Warto także zauważyć, że niezwykle trudno jest ocenić, na ile 
np. cursus honorum danego urzędnika, zapisany w pojedynczej in-
skrypcji, jest reprezentatywny w kontekście całej badanej grupy tych 
urzędników i zachowanego materiału epigraficznego w ogóle. O ile 
zatem badania prozopograficzne nad urzędnikami senatorskimi peł-
niącymi ważne funkcje (np. konsulowie, prokonsulowie) w okresie 
pryncypatu pozwalają skutecznie oszacować ich liczbę, a  tym sa-
mym efektywnie zaprezentować dane statystyczne w  zakresie np. 
pochodzenia urzędników czy hierarchii urzędów36, o tyle podobne 
zestawienie statystyczne dotyczące wielu grup niższych rangą urzęd-
ników (głównie ekwickich) oraz formułowane na jego podstawie 
wnioski nie są już tak przekonujące. Decyduje o tym przede wszyst-
kim niewielka liczba znanych nam urzędników tej rangi, o których 
informacji dostarcza nam mniejsza niż w przypadku np. konsulów 
ilość zachowanego materiału epigraficznego37. Ostatnio Christer 
Bruun, podsumowując wieloletnie studia Ecka, trafnie skonstatował, 
że istotnymi czynnikami, które – tak jak lokalna specyfika w zakre-
sie „rzymskiego zwyczaju epigraficznego” oraz gorsza jakość kamie-
nia w niektórych regionach Imperium Romanum (np. w Brytanii) – 
zadecydowały o przetrwaniu określonego materiału epigraficznego, 
były: chęć upamiętnienia określonych osób oraz wydarzeń, wyższy 
poziom urbanizacji oraz obecność jednostek wojskowych38. Czynni-
ki te niewątpliwie sprzyjały większej aktywności administracyjnej, 
a co za tym idzie także epigraficznej, oraz dawały urzędnikom rzym-
skim (zwłaszcza tym najważniejszym) więcej okazji do (auto)pre-
zentacji w materiale epigraficznym.

35 Nonnis (2014: 189–203). Szerzej zob. s. 119–120.
36 Eck (1973: 375–394).
37 Por. wnioski Grahama P. Burtona (2002: 252–254) w odniesieniu do niemożno-

ści oszacowania liczby wszystkich konstytucji cesarskich (zachowanych głów-
nie w inskrypcjach, papirusach i późnoantycznych tekstach prawniczych), któ-
re powstały w okresie wczesnego Cesarstwa.

38 Bruun (2015b: 277).
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Jednoznaczna interpretacja inskrypcji prezentujących cursus ho-
norum również nie należy do łatwych. Nie jest do końca pewne, czy 
poszczególne inskrypcje przedstawiały ogólne, administracyjne zasa-
dy sprawowania urzędów, czy może stanowiły ich wyjątkowy zapis. 
Wydaje się zresztą, że znana nam, w sumie niewielka liczba inskryp-
cji, stanowi zbyt mały materiał, by na jego podstawie autorytatyw-
nie wnioskować na temat reguł (jeśli te w ogóle istniały!) dotyczących 
awansów w administracji rzymskiej39. Wysuwanie uogólniających tez 
na podstawie pojedynczych wzmianek źródłowych często może zatem 
prowadzić do niebezpiecznych nadinterpretacji. Ograniczyć je da się 
jedynie przez skrupulatną analizę wielu elementów składających się 
na realia administracyjne epoki pryncypatu. Należą do nich przede 
wszystkim: ranga urzędu w hierarchii administracyjnej, kariera i ty-
tulatura urzędnicza, otrzymywane wynagrodzenie, pochodzenie i sta-
tus społeczno-prawny urzędników oraz polityka personalna cesarzy40.

Jak więc widzimy, ujmowanie dziejów administracji cesarskiej 
w okresie pryncypatu w sztywne ramy czasowe, podobnie jak do-
szukiwanie się rządzących nią prawidłowości, jest zadaniem ryzy-
kownym41. Warto bowiem pamiętać, że formułowane wnioski na 
temat pojawienia się lub zaniku jakiegoś potwierdzonego epigra-
ficznie urzędu są jedynie hipotezami właśnie ze względu na specy-
fikę inskrypcji oraz przypadkowość ich zachowania. Stąd też brak 
informacji na temat określonych urzędów w pierwszych dekadach  
III wieku nie musiał być spowodowany ich likwidacją lub struktu-
ralnymi przekształceniami, lecz wynikał po prostu z „wyschnięcia” 
w tym okresie podstawowego źródła na ich temat.

O ile działający w okresie pryncypatu (zwłaszcza w wiekach I–II) 
wysocy rangą urzędnicy rzymscy (przede wszystkim senatorowie, 
w mniejszym stopniu – ekwici), tacy jak legaci, prokonsulowie Azji, 
prokonsulowie Afryki, konsulowie, prefekci Egiptu czy prefekci pre-

39 Eich (2005: 104). Szerzej na temat „specjalizacji” oraz (nie)istnienia reguł rzą-
dzących karierami ekwickimi, zob. podrozdział Kariery ekwickich urzędników 
„a rationibus”. Kwestia „specjalizacji” w części pierwszej.

40 W polskiej literaturze naukowej pojęcie „polityki personalnej” cesarzy rzym-
skich utrwaliło się za sprawą prac Danuty Okoń. Zob. np. Okoń (2009).

41 Por. Weaver (1965b: 460).
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torianów, są dobrze znani głównie dzięki inskrypcjom42, o tyle dzia-
łalność administracji rzymskiej (poza Egiptem) już nie. Wiadomo, 
że administracja rzymska w tym okresie wytwarzała tysiące różnego 
rodzaju akt (codicilli, epistulae, diploma), jednak tego rodzaju doku-
mentacja, sporządzana przeważnie na nietrwałym materiale (papirus, 
drewno lub tabulae dealbatae), jedynie w  niewielkim stopniu prze-
trwała do naszych czasów43. Nie bez powodu zatem przywoływany już 
Eck wnioskował: „To reconstruct the working of Roman administra-
tion from what has survived is difficult and only in part possible”44.

Reichsfinanzministerium. Nieścisłości terminologiczne  
w refleksji nad officium a rationibus

Każdy badacz dziejów administracji rzymskiej musi zmierzyć się 
z  podstawowym problemem metodologicznym, a  mianowicie ter-
minologią. Tego typu rozważania przez niektórych mogą zostać 
uznane za nadmierny nominalizm czy nawet fetyszyzm terminolo-
giczny, niemniej jednak problem stosowania określonych terminów 
wydaje się niezwykle istotny. Z pewnością nie może on zostać pomi-
nięty w moich rozważaniach, zwłaszcza ze względu na chaos termi-
nologiczny, który w przypadku określania officium a rationibus pa-
nuje w historiografii.

Już we wstępie do swojego podręcznika administracji historyk 
prawa, Wojciech Witkowski, napisał: „Badania należy zacząć od hi-
storii pojęć, co pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa przenoszenia 
koncepcji nowoczesnych w realia historyczne”45. Niebezpieczeństwo 
to dotyczy szczególnie epok dawniejszych, a zwłaszcza starożytno-

42 Wyjątkiem w tym względzie są praefecti Aegypti. Podstawowym źródłem infor-
macji na ich temat są przede wszystkim papirusy oraz ostrakony z Egiptu. Zob. 
Jördens (2009: 10).

43 Eck (2002: 131–133).
44 Eck (2002: 133). Por. Eck (2000b: 239).
45 Witkowski (2012: 17). Por. Izdebski (2005: 13–26). Współcześnie kategoria języ-

ka w badaniach historycznych wydaje się niezwykle istotna. Niektórzy uczeni, 
przyjmując krytykę obiektywizmu w badaniach historycznych, uważają, że „hi-
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ści, która nie pozostawiła bogatego materiału źródłowego46. Nie-
którzy współcześni badacze bezrefleksyjnie posługują się pewnymi 
utrwalonymi już w dyskursie naukowym pojęciami, które niekiedy 
są bardzo odległe od pierwotnego kontekstu źródłowego (kulturo-
wego). W tym względzie często wzorują się na przeczytanej litera-
turze przedmiotu. Ich wybory mają zatem charakter stricte heury-
styczny, nie zaś hermeneutyczny, co nierzadko prowadzi do wielu 
nadużyć. Używając bowiem wyłącznie „uwspółcześnionych” termi-
nów określających zjawiska lub instytucje istniejące w zupełnie in-
nym czasie, można  sugerować podobieństwo, a  nawet jakąś linię 
rozwojową między tym, co dawniejsze, a tym, co dzisiejsze. W świa-
towej historiografii szczególnie wyraźnie zagadnienie to zaprezento-
wał twórca tzw. szkoły „historii pojęć” (Begriffsgeschichte) i związanej 
z nią „semantyki historycznej” – Reinhart Koselleck. Ten niemiecki 
uczony przekonująco dowodził, że analizy historycznojęzykowe po-
zwalają ukazać bezzasadność stosowania określonych terminów we 
współczesnym życiu naukowym i  politycznym47. Spośród badaczy 
starożytności problematykę tę poruszył wcześniej już przywoływa-
ny Veyne, który pisał o „zwodniczości słów” oraz o terminologicznej 
„zwodniczej kontynuacji”48. W jednym ze swych ważnych dzieł ten 

storyk nie może wyabstrahować się ze swojego świata, a to, co widzi, jest pre-
-formowane przez kategorie języka, w którym myśli”. Podaję za: Iggers (2010: 15).

46 Koselleck (2009: 57): „Im szczuplejsze są bowiem źródła, tym bardziej trzeba 
wyciskać – niczym cytryny – nieliczne zachowane świadectwa pisemne, aby 
uzyskać z nich wiedzę o minionym świecie”. 

47 Koselleck (2012).
48 Veyne (2007: 34–35). Por. Falkowski (2010: 85): „Veyne stale powtarza: pomię-

dzy jednym »obiektem« a drugim, pomiędzy »bogiem« a »Bogiem«, »demokra-
cją« polis a »demokracją« współczesnego państwa (etc.) nie istnieje żadna inna 
wspólnota poza łączącym je słowem. I jeżeli dostrzegamy w antycznej demokra-
cji zalążek, niedoskonałą prefigurację dzisiejszego modelu demokratycznych rzą-
dów albo pierwsze stadium demokracji tout court, jeżeli wyobrażamy sobie, że na 
linii politeizm–monoteizm zachodzi stosunek ewolucyjny, jeżeli uznajemy duszę 
w ujęciu starożytnych za pewną wariację na temat duszy »jako takiej«, wówczas 
za każdym razem dajemy się zwieść właśnie tożsamości danego słowa, które wy-
wołuje w nas przekonanie o istnieniu »odwiecznych fantomów«: demokracji, re-
ligii, duszy itd.”. Na temat problemów terminologicznych we współczesnych bada-
niach nad religiami antycznymi zob. Musiał (2014: 101–103).
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wybitny uczony przestrzegał przed niebezpieczeństwem słów, któ-
re – przebiegle odwołując się do fałszywych wyobrażeń – „zaludnia-
ją historię nieistniejącymi uniwersałami”49. Niedawno w podobnym 
tonie wypowiedział się Marcel Piérart, który pisał o  „przenosze-
niu współczesnych realiów na opisywaną przeszłość” za pośrednic- 
twem nowożytnej terminologii (przekład tekstu)50. Należy pamiętać 
o  tym, że antyczne i współczesne terminy mają swoją historię i  są 
zakorzenione w określonym dyskursie wiedzy kształtowanym przez 
czynniki historyczno-kulturowe51. Koselleck uważał, że „[…] każdy 
język jest uwarunkowany historycznie, a każda historia uwarunko-
wana jest językowo”52. Z tego też względu analiza kulturowych od-
niesień terminów zarówno antycznych, jak i współczesnych wyda-
je się konieczna53.

Wśród nowożytnych uczonych dominowała tendencja do ujmo-
wania historii administracji Cesarstwa Rzymskiego w ramy formal-
nych kategorii XIX-wiecznej nauki prawa państwowego54. Jednym 
z przejawów tej tendencji było zjawisko uwspółcześniania termino-
logii antycznej, zapoczątkowane przez Mommsena w monumental-
nym dziele Römische Geschichte. Nie bez racji Jerzy Linderski pi-
sał o słowie cabinet jako o „modernistic outlook reminiscent of the 
young Mommsen’s linguistic innovations in his Roman History”55. 
Co więcej, stosowana przez Mommsena i  innych XIX-wiecznych 
uczonych terminologia, co podkreślał Winterling, była związana nie 
tylko z  ówczesną dominacją konstytucjonalizmu, lecz także z  tzw. 
jurysprudencją pojęciową (Begriffsjurisprudenz), w myśl której „ter-
minologia tworzy rzeczywistość”56. Posługiwanie się współczesnymi 

49 Veyne (1984: 134).
50 Piérart (2013: 17).
51 Por. także: Braudel (2006: 37): „Słowa – jak mówi Claude Lévi Strauss – są na-

rzędziami, którymi każdy z nas może posłużyć się w sposób, który uważa za sto-
sowny, pod warunkiem, że wyjaśni, w jakim celu to czyni”.

52 Koselleck (2009: 32).
53 Por. Kłodziński (2012a: 31–43). 
54 Nie bez znaczenia w tym względzie było rozwinięcie w niemieckiej nauce kon-

cepcji „państwa prawa” (Rechtsstaat). Zob. Czarnek (2009: 157–159).
55 Linderski (1993: 46).
56 Winterling (2009: 13).
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terminami, które powinny być przede wszystkim zrozumiałe dla ów-
czesnych czytelników, miało także swoje zakorzenienie w zjawiskach 
społecznych i  politycznych z  drugiej połowy XIX wieku. Znawca 
i częsty komentator twórczości Mommsena, Wilfried Nippel, pisał:

The tremendous success of Mommsen’s Römische Geschichte with the 
general public was especially due to his inserting of drama into the nar-
rative and his constant use of a modernizing terminology that evoked 
associations with the political and social struggles of his own times57.

Spostrzeżenie Nippela, odnoszące się wprawdzie do Mommsenow-
skiej Historii rzymskiej, ma szersze, bardziej uniwersalne znacze-
nie. Dzisiejsze postrzeganie rzymskich instytucji pałacowych przez 
pryzmat nowożytnych urzędów (głównie dworskich we Francji lub 
ministerialnych w  Prusach), sięgające jeszcze XIX-wiecznej narra-
cji historiograficznej, pokutuje do dziś. Kwestia ta, wprawdzie do-
strzegalna przez uczonych, takich jak Jean-Claude Fredouille czy 
Ségolène Demougin58, nie została jednak szerzej zbadana i  wyjaś-
niona, jakkolwiek odgrywa ona ważną rolę w kształtowaniu współ-
czesnego dyskursu nad tą problematyką, przede wszystkim w zakre-
sie stosowanej terminologii.

Podobnie należy rozumieć nowożytne, często przywoływane, 
słowo Kanzlei oraz stosowane właśnie na określenie urzędu a  ra-
tionibus terminy59. Wydaje się, że w historiografii niemieckiej Otto 
Hirschfeld jako pierwszy użył terminu Reichsfinanzministerium na 

57 Nippel (2007: 210). 
58 Fredouille (1970: 60): „Tous ces services font passent à nos ministèrs actuelles”; 

Demougin (2005: 374): „La définition la plus commode des bureaux palatins 
doit être empruntée au monde modern […]”.

59 Otto Hirschfeld (1905: 321), pisząc o gabinecie cesarzy rzymskich (kaiserliche 
Kabinett) funkcjonującym za panowania Klaudiusza oraz o  zreformowanej 
przez Hadriana kancelarii cesarskiej (kaiserliche Kanzlei), miał na myśli – jak 
się wydaje – dwie, mające różny charakter, instytucje. Jego zdaniem Kabinett był 
przede wszystkim polityczną instytucją, w której główną rolę odgrywali wpły-
wowi wyzwoleńcy cesarscy, Kanzlei zaś to już kierowana przez profesjonalnych 
ekwitów państwowa instytucja odpowiedzialna za tworzenie cesarskich doku-
mentów. Por. Malitz (1987: 51, przyp. 1).
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określenie officium a rationibus60. Następnie termin ten funkcjono-
wał w  pracach Gustava Kretschmara czy Wilhelma Liebenama61. 
O Pallasie Paul von Rohden pisał: „Er war Finanzminister (a ratio-
nibus) des Claudius”62. Termin Reichsfinanzministerium określają-
cy a rationibus, co interesujące, można spostrzec również w pracach 
o charakterze podręcznikowym z pierwszej połowy XX wieku63.

Niektórzy uczeni określali urząd a rationibus także innymi zwro-
tami, które – tak jak Reichsfinanzministerium – wskazywały na jego 
duże znaczenie polityczne i administracyjne. Ludwig Friedländer 
nazywał urzędnika a  rationibus „Dirigent der Zentralstelle für die 
kaiserliche Finanzverwaltung”64. O Chef des Finanzwesens pisał Joa-
chim Marquardt65. W literaturze anglosaskiej można z kolei odnaleźć 
termin Chancellor of the Exchequer określający urzędnika a rationi-
bus66. Francuski uczony, Édouard Cuq, stosował zwrot directeur des 
finances impériales67, Gustave Humbert natomiast nazywał urzęd-
nika a  rationibus – ministre des finance68. Podobnie Gérard Boul- 
vert pisał o a rationibus jako o „véritable ministre des finances pub-
liques détenues par l’empereur”69. Terminy te – jak wolno przypusz-
czać – miały oddawać nie tylko wysoką rangę opisywanego urzę-
du, lecz także wskazywać na swego rodzaju „kontynuację rozwiązań 
administracyjnych”, polityczno-administracyjną łączność mię-
dzy cesarskim Rzymem a nowożytnymi państwami europejskimi70. 
Mommsen podkreślał, że zakres kompetencji „Rechnungsführer 

60 Hirschfeld (1905: 31). Współcześnie Michael Alpers (1995: 142) oraz Sabine 
Schmall (2011: 159) zwrócili uwagę na „Hirschfelds »Reichsfinanzminister«”.

61 Kretschmar (1879: 22–24); Liebenam (1886: 51–52, przyp. 5; 1914: 263).
62 Rohden (1894b: 2634).
63 Zob. np. Schmidt (1903: 281); Poland (1913: 396).
64 Friedländer (1888: 171).
65 Marquardt (1876: 106).
66  Mattingly (1910: 15).
67 Cuq (1884: 394).
68 Humbert (1886: 234).
69 Boulvert (1970b: 383).
70 Przed takim właśnie zawłaszczaniem terminów przestrzegał Veyne (1984: 134), 

pisząc o terminologicznej „zwodniczej kontynuacji”.
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(a  rationibus)” odpowiadał poniekąd obowiązkom XIX-wiecznych 
Finanzministerien71.

Stosowanie współczesnych zwrotów na określenie officium a ra-
tionibus, oznaczających wysokie rangą stanowiska, było podykto-
wane przede wszystkim dużym znaczeniem politycznym i admini-
stracyjnym opisywanego urzędu w Imperium Romanum. Hirschfeld 
i  Friedländer podkreślali najwyższą pozycję Reichsfinanzministe-
rium w administracji cesarskiej nie tylko ze względu na prokurator-
ską rangę urzędu a rationibus czy jego kompetencje związane z ce-
sarskimi rachunkami i  wydatkami fiskusa, lecz także z  uwagi na 
wszechpotężną pozycję polityczną wyzwoleńca M. Antoniusa Palla-
sa oraz opisywanego przez Stacjusza ojca Claudiusa Etruscusa. Wil-
helm Liebenam pisał o całkowitej, ogromnej władzy sług cesarskich 
(Pallasa, Etruscusa), którzy piastowali urząd a  rationibus w  I  wie-
ku72. Gustav Kretschmar uważał, że „das bedeutendste dieser Cabi-
netsämter ist das Rechnungsamt, a rationibus […]”73, a Ernst Herzog, 
wskazując na przedstawionego przez Stacjusza ojca Claudiusa Etru-
scusa, stwierdził nawet, że wyzwoleniec ten znajdował się na szczy-
cie całej administracji cesarskiej („Spitze der ganzen Verwaltung”)74.

Niemniej wydaje się, że używanie zwrotów, takich jak „mini-
ster finansów” czy „ministerstwo finansów” na określenie officium 
a rationibus75, jest zabiegiem nie do końca uprawnionym. Nie da się 
wykazać bezpośredniej lub nawet pośredniej kontynuacji instytu-
cjonalnej między antycznym a rationibus a centralną instytucją fi-
nansową właściwą współczesnemu państwu, stąd też taki zabieg ter-
minologiczny jest pewnym nadużyciem. Mógłby on stanowić swego 
rodzaju realizację wspomnianej wyżej terminologicznej „zwodni-
czej kontynuacji”76. Ponadto tytuł „minister finansów” sugeruje sta-

71 Mommsen (1893: 211).
72 Liebenam (1886: 51).
73 Kretschmar (1879: 22).
74 Herzog (1891: 667).
75 Autorzy (Dębiński, Misztal-Konecka, Wójcik 2010: 45) jednego z podręczników 

rzymskiego prawa publicznego wyraźnie podkreślają, że urzędnik a rationibus 
„był odpowiednikiem współczesnego ministra finansów”.

76 Veyne (1984). Por. Clark (2004: 92).
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łe, wysokie wpływy polityczne (potentia) urzędników a  rationibus 
w wiekach I–II i ich nadrzędny charakter względem innych urzędni-
ków fiskusa w ramach ekwickiej hierarchii prokuratorskiej, co rów-
nież wydaje się zbyt daleko idącym uproszczeniem77. Wiadomo jed-
nak, że po przejęciu tego stanowiska przez ekwitów nie można już 
go określać mianem Finanzministerium. Termin ten mógłby do-
brze charakteryzować jedynie czasy Klaudiusza i Nerona, ewentual-
nie Flawiuszy, gdy konstytutywnym elementem funkcjonowania of-
ficium a rationibus były właśnie wpływy polityczne liberti Augusti.

W  literaturze naukowej, głównie z  zakresu archiwoznawstwa 
oraz historii prawa rzymskiego, często można spotkać się z błędnym 
sformułowaniem – scrinium a  rationibus78. Zwrot ten, stanowiący 
połączenie dwóch łacińskich słów, nie znajduje jednak potwierdze-
nia w źródłach antycznych. Jest on natomiast współczesną konstruk-
cją językową jedynie z pozoru źródłową, mogącą sugerować czytel-
nikowi funkcjonowanie urzędu a rationibus w strukturze „kancelarii 
cesarskiej”. Warto w tym miejscu podkreślić, że w dyskursie nauko-
wym przy opisie wczesnocesarskiego urzędu pałacowego zakorzeni-
ło się pewne nieporozumienie, ponieważ termin źródłowy scrinium, 
który w powiązaniu ze strukturą administracyjną w źródłach z okre-
su pryncypatu nie występuje79, połączono z nowożytnym (uwspół-

77 Eich (2005: 162, przyp. 2). Por. Bruun (1991: 294). Zwrot ministeria principatus, 
użyty przez Tacyta (Hist. 1, 58, 1; Ann. XII, 53), prawdopodobnie miał oddawać 
właśnie polityczną rolę stanowisk pałacowych (dworskich), nie zaś ich admini-
stracyjną (instytucjonalną) funkcję. Z drugiej strony warto zauważyć, że termin 
ministerium należy do terminologii z zakresu rzymskiego prawa publicznego. 
Zwrot publicis ministeriis z pewnością określał „urzędników publicznych”. Zob. 
D. 11, 4, 1, 6. Por. D. 48, 11, 1 pr.

78 Rokosz (1970: 75); Abbott, Johnson (1926: 430); Mousourakis (2003: 248); Dę-
biński, Misztal-Konecka, Wójcik (2010: 45). Jan Zabłocki i  Anna Tarwacka 
(2005: 105) piszą o funkcjonowaniu scrinium rationum. Wydaje się, że w pra-
cy z 1883 roku Paul Louis-Lucas (1883: 41, przyp. 63) jako pierwszy zastosował 
zwrot – scrinium a rationibus.

79 W  okresie pryncypatu słowo scrinium oznaczało przede wszystkim wykona-
ną z drewna bądź kamienia skrzynkę o cylindrycznym kształcie, w której prze-
chowywano zwoje książek, rękopisy, listy, teksty prawne oraz różne dokumen-
ty; w  drodze wyjątku także inne przedmioty (np. perfumy). Zob. Kłodziński 
(2012a: 43–63).
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cześnionym!) terminem „kancelaria cesarska” (Kanzlei, chancellerie, 
cancellaria)80. Słowo scrinium wprawdzie było związane z rozbudo-
waną strukturą administracyjną, którą można określić „kancelarią 
cesarską”, lecz w okresie późnego Cesarstwa Rzymskiego81. Tym sa-
mym w tekstach wielu uczonych zastosowano swego rodzaju prze-
kłamanie terminologiczno-historyczne, które nie jest zgodne z pier-
wotnym kontekstem źródłowym.

Analiza źródeł z okresu wczesnego Cesarstwa Rzymskiego do-
wodzi tymczasem, że z  omawianą strukturą urzędniczą należy łą-
czyć nie słowo scrinium, lecz officium, które jest potwierdzone za-
równo w  źródłach narracyjnych, jak i  epigraficznych. Swetoniusz 
wspominał o officia maxima82. Poszczególne urzędy pałacowe okreś- 
lał natomiast zwrotami – officium epistolarum, officium a  volupta-
tibus czy officium admissionis83. Tacyt posłużył się zaś sformułowa-
niem ministeria principatus na określenie urzędów pałacowych84. 
W  źródłach epigraficznych z  epoki pryncypatu można z  kolei za-
obserwować zwroty – officium memoriae oraz officium a mandatis85.

Przekład łacińskiej nazwy urzędu a  rationibus na język polski 
wiąże się z kolei z innym zagrożeniem. Często stosowany w rodzi-

80 Przed taką praktyką terminologiczną w badaniach historycznych przestrzegał 
Koselleck (2009: 72), który pisał: „Źródła nie mówią nam wprawdzie nigdy, co 
mamy powiedzieć, ale nie pozwalają nam na ryzykowanie wypowiedzi, których 
nie dopuszcza stan źródeł, wykluczając je jako fałszywe”.

81 Te trzy główne pałacowe sekretariaty po raz pierwszy są potwierdzone w 314 
roku (Cod. Theod. 6, 35, 1 = Cod. Iust. 12, 28, 1). Por. Delmaire (1995: 66–67). 
W okresie późnego Cesarstwa Rzymskiego sacra scrinia opatrywano różnymi 
określeniami, zmieniał się także zakres ich kompetencji oraz liczba (Kelly 2006: 
188).

82 Suet., Dom. 7, 2.
83 Suet., Vita Hor. 5; Tib. 42, 2; Vesp. 14.
84 Tac., Hist. 1, 58. Por. Tac. Ann. XII, 53; XII, 57.
85 CIL VI 8619; CIL VI 8813 = VI 33751. Warto zauważyć, że Aurelius Valerinus 

(PLRE I, 940) sprawował funkcję exceptor Impperatorum in officio memoriae 
w okresie tetrarchii; prawdopodobnie w czasie, gdy dwór Dioklecjana przeby-
wał w Nikomedii. Zob. Teitler (1985: 49–50). W treści tej inskrypcji występu-
je jeszcze termin officium memoriae. W późniejszym okresie oficjalnym zwro-
tem będzie już tylko scrinium memoriae. Zmiana nomenklatury urzędniczej 
jest niezwykle ważnym elementem administracyjnych reform okresu tetrarchii. 
Szerzej zob. Kłodziński (2012a: 53–63).



52 CZĘŚĆ I .  DZIEJE  OFFICIUM A R ATIONIBUS  

mej literaturze zwrot „urząd (lub o wiele rzadziej »sekretariat«) do 
spraw rachunkowości/od rachunków”, choć bliski łacińskiemu źród-
łosłowowi (łac. ratio; -onis – rachunek), może sugerować zawężenie 
kompetencji tego antycznego urzędu do konkretnej sfery działalno-
ści publicznej. Wobec ustaleń chociażby Paula A. Brunta, Michaela 
Alpersa, Petera Herza, Petera Eicha czy Sabine Schmall, dotyczących 
szerszego (choć wciąż niejasnego) zakresu kompetencji urzędu a ra-
tionibus86, ten terminologiczny „zwyczaj” nie jest uprawniony. Mając 
jednak na uwadze to, że zupełne odłączenie się od własnej katego-
rii językowej nie jest możliwe87, w dalszej części pracy będę zamien-
nie posługiwał się terminami, utrwalonymi już w polskiej literatu-
rze – „urząd do spraw rachunkowości” oraz źródłowym terminem 
łacińskim officium a  rationibus/rationum88. Rezygnuję tym samym 
ze stosowania terminu „sekretariat”, związanego z „kancelarią”89, po-
nieważ zakres znaczeniowy tych słów nie tylko w polskiej, lecz także 
w światowej literaturze przedmiotu odnosi się przede wszystkim do 
stanowisk ab epistulis i a libellis, które były odpowiedzialne za spo-
rządzanie dokumentów (korespondencji oraz aktów prawnych)90.

86 Szerzej zob. podrozdział „Tobie jedynemu zawierza się zarządzanie skarbcem ce-
sarskim”. Interpretacja Stat., „Silv.” 3, 3, 85–105 oraz konteksty w części pierwszej.

87 Paweł Majewski (2008: 14) celnie napisał, że „[…] pełna zamiana tożsamości 
kulturowej nie jest możliwa – brytyjski antropolog nie staje się Papuasem, a nie-
miecki filolog klasyczny – Grekiem z piątego wieku p.n.e. Obaj natomiast wy-
konują hermeneutyczną pracę, próbując odtworzyć widzenie świata przez Pa-
puasa i  antycznego Greka, a  zarazem pozostać wewnątrz własnych kategorii 
kulturowych, poza które nie są w stanie wyjść”.

88 Pod koniec XIX wieku Teodor Dydyński, powołujący się na Liebenama, 
Mommsena i Hirschfelda, nie posługiwał się sformułowaniem „urząd do spraw 
rachunkowości”. Dydyński (1899: 84) sądził, że a rationibus odpowiadał za „za-
rząd dóbr fiskalnych”. W innym miejscu pisał o „zarządzie skarbem cesarskim” 
(1899: 99). Zwrotami „Urząd Rachunków” lub „Ministerstwo Skarbu” posługi-
wał się z kolei inny polski romanista – Roch Knapowski (1947: 268).

89 Officium a rationibus nie można jednoznacznie przypisać do struktur kaiser-
liche Kanzlei lub Finanzverwaltung, co starała się czynić dawna historiografia. 
Dzieje tego urzędu wydają się bardziej złożone, a jego funkcjonowanie przeni-
kało oba te działy administracji w okresie pryncypatu. Szerzej zob. podrozdział 
Funkcjonowanie „officium a rationibus” w administracji rzymskiej. Kontrowersje 
historiograficzne w części pierwszej.

90 Por. Kłodziński (2011).
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Na sam koniec warto prześledzić występowanie w źródłach anty-
cznych (narracyjnych i epigraficznych) terminów łacińskich i grec- 
kich określających urząd do spraw rachunkowości innych niż a ra-
tionibus. W wydaniu dzieł Juwenalisa z 1486 roku, przygotowanym 
przez renesansowego humanistę Giorgio Vallę (1447–1500) i zawie-
rającym pochodzące ze średniowiecznego manuskryptu komenta-
rze (scholia)91, których autorstwo Valla przypisywał żyjącemu w dru-
giej połowie I wieku gramatykowi, M. Waleriuszowi Probusowi92 (ut 
Probus inquit), znalazł się passus: „Pallas et Licinus in aula Caesa-
ris praepositi, curam reip. gesserunt, cum libertini essent. Pallas, li-
bertus Claudii Caesaris, officium rationum administravit […]”93. 
Wprawdzie autorstwo tego fragmentu i czas jego powstania budzą 
kontrowersje, jednak sformułowania officium rationum/in aula Cae- 
saris praepositus odnoszące się do funkcji pełnionej przez Pallasa 
stanowią niezwykle interesujące exempla źródłowe.

Ponadto termin officium rationum, oznaczający centralny urząd 
działający w  Rzymie, pojawia się także w  treści inskrypcji, która 
określa wyzwoleńca cesarskiego z czasów Antonina Piusa, T. Aeliu-
sa Montanusa, jako optio tabellariorum offici rationum94. Głównym 
argumentem przemawiającym za stosowaniem właśnie zwrotu offi-
cium a rationibus (vel rationum) jest występowanie w treści inskryp-
cji dwóch oficjalnych tytułów oznaczających niższych rangą funk-
cjonariuszy – proximus a rationibus i proximus rationum95. Używanie 

91 Tradycja przypisywania różnych tekstów Probusowi (Probusom) rozwinęła się 
zwłaszcza w okresie średniowiecza (Parker, Braund 2012: 438–439). Niektórzy 
uczeni uważają, że autorem części tzw. scholia Probusa był Swetoniusz. Zob.  
Jones (1986: 245–251).

92 Suet., Gram. et rhet. 24; Aul. Gell., NA 13, 21.
93 Schol. Iuv. 1, 109d.
94 CIL VI 8424a = ILS 1706. Por. Boulvert (1970b: 99, przyp. 43).
95 Zob. np. CIL III 348 = ILS 1477: „M(arco) Aur(elio) Aug(usti) liber(to) / Marcio-

ni proximo / rationum proc(uratori) / marmorum proc(uratori) / prov(inciae) 
Britanniae / proc(uratori) summi ch[o]rag(i) / proc(uratori) prov(inciae) 
Phryg(iae) / Senecianus collib(ertus) / ex tabular(io) / h(onoris) c(ausa)”; AE 1954, 
65: „Hilariani Aug(usti) l(Iberti) prox(imi) a rat(ionibus)”. Szerzej na temat pro-
ximi w officium a rationibus zob. podrozdział Struktura „officium a rationibus”. 
Niżsi rangą urzędnicy („tabularii”, „proximi”, „adiutores”) w części drugiej.
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terminu officium a rationibus/rationum wydaje się zatem zabiegiem 
kulturowo neutralnym, znajdującym potwierdzenie w  materiale 
źródłowym z okresu wczesnego Cesarstwa Rzymskiego96.

Na określenie głównych urzędników a rationibus autorzy anty-
czni stosowali także inne terminy. Co ciekawe, wszystkie one od-
nosiły się do Pallasa, któremu autorzy antyczni spośród wszystkich 
urzędników do spraw rachunkowości poświęcili najwięcej miejsca. 
Tacyt określił podstawowe zadanie Pallasa jako cura rerum97. Pli-
niusz Młodszy opisał wpływowego wyzwoleńca za pomocą dwóch 
zwrotów: custos principalium opum i praepositus rerum eius curae98. 
John K. Evans posłużył się zwrotem praepositus a  rationibus na 
oznaczenie funkcji piastowanej przez ojca Claudiusa Etruscusa, opi-
sanego jedynie przez Stacjusza99. Zwrot ten, choć niepotwierdzony 
w  dziele rzymskiego poety – w  zamyśle współczesnego badacza – 
miał zapewne oddawać kierowniczą (najwyższą) funkcję tego urzęd-
nika w officium a rationibus. Tytuł praepositus, mimo że użyty przez 
Pliniusza Młodszego i Probusa do opisania Pallasa, był raczej rzad-
ko stosowany w okresie wczesnego pryncypatu na określenie wyko-
nywanej funkcji100.

Jeśli chodzi zaś o grecki termin oznaczający urząd a rationibus, 
to należy zwrócić uwagę na zwrot: ἐπì τῶν καθóλου λóγων (lub ἐπὶ 
τῶν λόγων τῶν καθόλου)101. Innymi greckimi odpowiednikami ty-
tułu a rationibus były: ἐπίτροπος ἀπò τῶν λόγων102, τοὺς καθόλου 
λόγων ἐπιτετραμμένος103, ἐπὶ τὴν τῶν καθόλου λόγων προστασίαν 
ἐπιτετραμμένος104 oraz w  dwóch przypadkach – ἐπίτροπος καθο- 

96 Zob. Kłodziński (2013: 168, przyp. 1). Terminem officium a rationibus w swym 
najnowszym artykule posłużył się także Eck (2015: 190).

97 Tac., Ann. XIII, 14, 1.
98 Plin., Ep. 8, 6, 7; 8, 6, 13.
99 Np. Evans (1978: 103).
100 Weaver (1972: 47, 262). Por. Suet., Tib. 12: „Namque privignum Gaium Orienti 

praepositum […]”.
101 CIL III 6574 = 7126 = I.Eph. 651; AE 1976, 676 = Eck (1977: 230); Euseb., Hist. 

eccl. 7, 10, 5. Por. Mason (1974: 58, 141).
102 AE 1913, 143a–b = I.Eph 2061.
103 Cass. Dio, 79, 21.
104 AE 1952, 6.
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λικός105. Grecki tytuł καθολικός, będący odpowiednikiem rationa-
lis, był stosowany zarówno na określenie urzędu procurator a ratio-
nibus, jak i  procurator summarum rationum106. Nieodłącznym ele-
mentem greckiej tytulatury określającej urzędników a  rationibus 
jest prefiks ἐπί używany w różnych formach107. Warto na koniec za-
znaczyć, że greckie zwroty opisujące najwyższe urzędy finansowe są 
niejednoznaczne i – co pokazuje dyskusja nad historią a rationibus/ 
/rationalis – mogą być przedmiotem kontrowersji108.

Funkcjonowanie officium a rationibus  
w administracji rzymskiej. Kontrowersje historiograficzne

Uwaga współczesnych uczonych podejmujących zagadnienia z za-
kresu historii badań nad administracją rzymską w okresie pryncy-
patu koncentrowała się dotąd przede wszystkim na recepcji dzieła 
Römisches Staatsrecht (Bd. 1–3, Leipzig 1871–1888) autorstwa The-
odora Mommsena w  historiografii niemieckiej109, jak również na 
analizie istotnych koncepcji „konstytucji rzymskiej”, sformułowa-

105 IGR IV 1627 = Eich, Petzl (2000: 190–194); I.Selge 13.
106 Eich, Petzl (2000: 191–193). Por. Magie (1905: 106–107); Mason (1974: 58); Chri-

stol, Demougin (1990: 201).
107 Mason (1974: 58); Lim (1993: 159).
108 Christol, Demougin (1990: 197–203). Por. Eich, Petzl (2000: 190–194).
109 Zob. np. Grziwotz (1986); Behne (1999); Nippel (2004: 215–228; 2005a: 9–60; 

2005b: 246–258; 2005c: 165–184); Timpe (2011: 127–160). Przyjęta przez uczo-
nych szersza perspektywa, obejmująca badania nad administracją rzymską 
(głównie z dziełem Mommsena w centrum) zarówno w historiografii niemiec- 
kiej, jak i francuskiej, należała z kolei już do rzadkości. Zob. Hölkeskamp (1997: 
93–111). Por. Simon (1988: 86–90). O wiele mniejszym zainteresowaniem współ-
czesnych historyków cieszyły się inne niż Römisches Staatsrecht syntezy poświę-
cone rzymskiej administracji autorstwa takich badaczy, jak Johan Nicolai Mad-
vig czy Ernst Herzog, którzy w swych rozważaniach podążali za Mommsenem 
bądź z nim rywalizowali. Por. Christ (1982: 78). W dużym stopniu na między-
narodowy rozgłos Römisches Staatsrecht miał wpływ jego przekład właśnie na 
języki francuski oraz włoski (Rebenich 2006: 99). Co ciekawe, Bruun (2015b: 
275) słusznie doszukiwał się genezy sceptycyzmu większości historyków anglo-
saskich (Brunt, Millar) wobec analizowania administracji rzymskiej przez pry-
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nych przez tego wybitnego noblistę, a szeroko dyskutowanych w hi-
storiografii110. Bezsprzecznie Rzymskie prawo państwowe Mommse-
na111 miało znaczący wpływ na treść ówczesnych podręczników oraz 
monografii poświęconych rzymskiej administracji, pisanych głów-
nie w języku niemieckim i francuskim112. Wyjątkowość tego opraco-
wania polegała zarówno na wszechstronności przedstawienia bada-
nej problematyki, obejmującej przecież historię ustroju rzymskiego 
od czasów królewskich aż do reform Dioklecjana, jak i na obszerno-
ści dzieła113. Nie bez powodu zatem właśnie ono znalazło się w cen-
trum zainteresowania wielu badaczy – historyków starożytności, hi-
storyków prawa oraz badaczy historiografii114. Uprzywilejowanie 

zmat zagadnień prawno-biurokratycznych w braku tłumaczenia dzieła Momm-
sena na język angielski.

110 Wydaje się, że najszerzej dyskutowaną kwestią ustrojową epoki pryncypatu była 
Mommsenowska koncepcja podwójnej władzy senatu i cesarza (diarchia). Zob. 
Winterling (2005: 177–198). Por. Heuss (1974: 77–90); Winterling (2001: 93–122).

111 To właśnie Römisches Staatsrecht Mommsen uznawał za swoje najważniejsze 
dzieło (Heuss 1956: 44). Por. Christ (1982: 66); Nippel (2007: 211–212).

112 Szerzej zob. Hölkeskamp (1997: 93–111); Kłodziński (2013: 167–182). To właś-
nie niemieccy badacze starożytności (m.in. Ludwig Lange, Ernst Herzog, Joa-
chim Marquardt, Otto Hirschfeld), z Theodorem Mommsenem na czele, poło-
żyli podwaliny pod nowożytne badania nad administracją rzymską. Anglosaska 
literatura przedmiotu właściwie nie istniała w drugiej połowie XIX wieku. Wy-
daje się, że jedynym anglosaskim podręcznikiem rzymskiej administracji była 
praca Thomasa Marrisa Taylora z 1899 roku, pt. A Constitutional and Political 
History of Rome. From the Earliest Times to the Reign of Domitian. Zob. także: 
Mattingly (1910: VII–VIII).

113 Wilfried Nippel (2005c: 165) wyliczył, że wydawane w  latach 1871–1888 trzy-
tomowe (faktycznie pięciotomowe) dzieło Mommsena liczyło w sumie ponad 
3200 stron.

114 Osobną kwestię stanowi dyskusja naukowa, która rozgorzała po ukazaniu się 
dzieła Mommsena. Por. Nippel (2005a: 12–27). Od tego właśnie czasu uczo-
nych zaczęło nurtować pytanie, czy dogmatyczne (niehistoryczne) i systemo-
we ujęcie „konstytucji rzymskiej” przez autora Römische Geschichte jest właści-
we. Zob. Bleicken (1975: 16–51); Thomas (1984: 1–52); Linderski (2007: 34–35). 
Por. Linderski (1993: 42–53). Pytanie o prawidłowość perspektywy badawczej 
Mommsena wciąż wydaje się aktualne. Tym bardziej że Rainer (2006: 9) we 
wstępie do swojego podręcznika, który już w tytule nawiązywał do Römisches 
Staatsrecht, wyraźnie podkreślał najważniejszy aspekt swojej perspektywy ba-
dawczej – „juristisch-institutionelle Aspekt im Sinne Theodor Mommsens”.
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w badaniach nad historią historiografii niemieckich studiów nad ad-
ministracją, z Römisches Staatsrecht w centrum, choć z oczywistych 
względów zasadne, sprawiło jednak, że częściowo niedowartościo-
wany czy wprost pominięty został wkład innych historyków euro-
pejskich, chociażby francuskich i włoskich, w rozwój badań nad ad-
ministracją rzymską115.

Problematyka badań nad tą tematyką, prowadzonych w Euro-
pie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, czyli w czasie 
kształtowania się nowoczesnych badań nad starożytnością, nie do-
czekała się zatem kompleksowego opracowania. Tego rodzaju stu-
dium z zakresu historii historiografii z pewnością byłoby użyteczne, 
zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę potrzebę syntetycznego upo-
rządkowania dorobku i ustaleń naukowych dawnych badaczy116. Ko-
nieczność usystematyzowania dawnego dyskursu historiograficzne-
go wydaje się istotna także w związku z prowadzonymi w tym czasie 
badaniami nad administracją pałacową okresu pryncypatu117. Auto-
rzy większości współczesnych studiów poświęconych temu zagad-
nieniu na ogół, wyłączając historyków prawa i romanistów, niezbyt 
często przywołują ustalenia XIX-wiecznych klasyków. Jeśli jednak 
już to czynią, to w  większości przypadków bezrefleksyjnie, tj. bez 
ponownej weryfikacji, uznając dawne ustalenia za wciąż obowiązu-
jące118. Tym samym ich rozważania często nie są wolne od błędów119. 

115 Chodzi mi tutaj m.in. o następujące studia: Mispoulet (1882); Bouché-Leclercq 
(1886); Willems (1888); Serafini (1896), Magri (1905), Costa (1906).

116 Jedynie w niewielkim stopniu lukę badawczą w tym względzie wypełnia nie-
dawno wydana encyklopedia biograficzna badaczy starożytności od XIV do 
XX wieku. Zob. Geschichte der Altertumswissenschaften. Biographisches Lexi-
kon, Hrsg. P. Kuhlmann, H. Schneider (Der Neue Pauly. Suppl. Bd. 6, 2012). Za-
sadnicza treść tej pracy obejmuje biogramy naukowe ponad 700 badaczy sta-
rożytności, w  tym także Friedländera, Hirschfelda oraz Mommsena. Celem 
Biographisches Lexikon, co oczywiste, było jednak ogólne i  syntetyczne omó-
wienie dorobku badaczy starożytności, nie zaś szczegółowa analiza ich wkła-
du w poszczególne dziedziny badań, w tym studia nad administracją rzymską.

117 Szerzej zob. Kłodziński (2013: 167–182).
118 Zob. np. Rainer (2006: 259). Szerzej na temat takiego podejścia współczesnych 

uczonych zob. Kłodziński (2014: 453–466).
119 Na przykład Sabine Lefebvre (2011: 69) o urzędzie a memoria napisała: „Le re-

sponsable de bureau [a  memoria – K. K.] est à partir du règne d’Hadrien le 
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Jest to szczególnie zastanawiające, jeśli weźmie się pod uwagę to, że 
naszą wiedzę o funkcjonowaniu centralnej administracji cesarskiej 
w  okresie pryncypatu wzbogacają nowe źródła (głównie materiał 
epigraficzny), co nie jest przecież regułą w badaniach nad historią 
starożytną. Ustalenia nowożytnych uczonych, choć z pewnością pre-
kursorskie zarówno pod względem wszechstronnego warsztatu ba-
dawczego, jak i erudycji autorów, najczęściej wymagają aktualizacji, 
nie zaś powtarzania. Niektórzy współcześni uczeni w swych rozwa-
żaniach przywołują niemal wyłącznie monografię Hirschfelda, która 
do dziś stanowi podstawowe opracowanie problematyki pałacowej 
administracji cesarskiej120. Warto jednak zauważyć, że pod koniec 
XIX i  na początku XX wieku omawiane zagadnienie interesowało 
nie tylko Hirschfelda.

Wydaje się, że jedynym współczesnym uczonym, który w kon-
tekście badań nad organizacją pałacu (dworu) cesarzy rzymskich 
przywoływał poglądy dawnych klasyków – Friedländera, Mommse-
na i  Hirschfelda – na funkcjonowanie biur pałacowych, był Win-
terling121. W centrum analiz Winterlinga znalazło się jednak przede 
wszystkim zasadnicze zagadnienie postrzegania w dawnej historio-
grafii urzędów pałacowych przez pryzmat opozycji sfery prywatnej 
i publicznej. Konstatacja mówiąca o braku zainteresowania genezą 
współczesnych dyskusji naukowych szczególnie wyraźnie nasuwa się 
w przypadku badań nad officium a rationibus, którego dzieje – podob-
nie jak historia urzędu a memoria122 – do dziś budzą sporo kontro-
wersji. Współcześni uczeni, opisując historię urzędu a rationibus, na 
ogół, co interesujące, nie odwoływali się do ustaleń dawnej historio-
grafii. Żaden z nich, włączając ten urząd w struktury urzędów pała-

secrétaire particulier du Prince, généralement un affranchi, comme Cléandre 
sous le règne de Commode”. Ani urząd ten nie funkcjonował od Hadriana, ani 
też nie piastował go Cleander za rządów Kommodusa. Zob. Kłodziński (2012a).

120 Hirschfeld (1905). Por. Madejski (2002: 183, przyp. 2). Na przykład Demougin 
(2005: 375), opracowując hasło bureaux palatins, powoływała się na pracę Hirsch- 
felda.

121 Winterling (1999: 86–89, 94–96). Por. Rutledge (2002: 317–319).
122 Nie wiadomo do końca, jakie zadania wykonywał urzędnik a memoria. Zob. 

Peachin (1989: 168–208); Eck (1998a: 74); Kłodziński (2012a: 185–194).
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cowych bądź go z nich wyłączając, nie przywołał zdania poprzed-
ników w  tej kwestii. Po części wynika to z  tego, że historiografia 
współczesna (zwłaszcza anglosaska), rezygnując z  nazbyt rozbu-
dowanego aparatu naukowego, odeszła od dawnych wzorców kon-
struowania narracji historycznej, gdy obowiązkiem uczonego było 
wskazanie wszystkich (lub przynajmniej najważniejszych) poglądów 
swych poprzedników. Ponadto częstym, a zarazem szkodliwym zja-
wiskiem jest zawężanie katalogu prac stanowiących podstawę analiz 
jedynie do prac pochodzących z własnego kręgu językowego.

Źródeł współczesnych kontrowersji związanych z  funkcjono-
waniem officium a rationibus, na co wcześniej badacze nie zwracali 
uwagi, należy poszukiwać w literaturze przedmiotu z drugiej poło-
wy XIX i początku XX wieku. Zaprezentowanie Rezeptionsgeschich-
te urzędu a rationibus wydaje się zatem ważne i potrzebne, ponie-
waż różnice w postrzeganiu jego pozycji w administracji cesarskiej 
nie wynikają z odmiennego interpretowania przekazów antycznych, 
lecz – jak już wspomniałem – mają przede wszystkim charakter ściś-
le heurystyczny i są związane ze znajomością cytowanych prac oraz 
pojawiających się w nich terminów administracyjnych. Analiza tego 
dyskursu z zakresu historii nauki, mająca charakter case study, po-
zwoli mi także uchwycić pewne charakterystyczne dla dawnej hi-
storiografii tendencje opisu rzeczywistości historycznej, związane 
z biurokratycznym i niebiurokratycznym opisywaniem administra-
cji rzymskiej okresu pryncypatu.

Geneza kontrowersji. Officium a rationibus w stukturze 
„kancelarii cesarskiej” czy poza nią?*

W drugiej połowie XIX wieku żaden nowożytny autor nie poświęcił 
urzędowi do spraw rachunkowości osobnego studium. Uwaga ów-
czesnych badaczy koncentrowała się natomiast na łącznym opra-
cowaniu historii przede wszystkim trzech głównych urzędów pa-

 *  Wstępne rozważania w tej kwestii, w tym podrozdziale zmienione i rozszerzo-
ne, zaprezentowałem już w Kłodziński (2013: 175–177).
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łacowych – a rationibus, a libellis i ab epistulis123. Uczeni, mając na 
uwadze działalność wpływowych urzędników cesarza Klaudiusza 
i Nerona – Pallasa, Callistusa i Narcyza – włączali owe najpotężniej-
sze urzędy w skład officia maxima124 bądź ministeria principatus125, 
nadając im przy tym najczęściej – w  myśl prawa konstytucyjnego 
(im staatsrechtliche Sinne) – charakter zorganizowanej struktury ad-
ministracyjnej, najczęściej określanej mianem kancelarii (Kanzlei, 
chancellerie, cancelleria).

Wydaje się, że Friedländer jako pierwszy w  historiografii no-
wożytnej przedstawił funkcjonowanie officium a rationibus w połą-
czeniu z  dwoma innymi, pałacowymi sekretariatami – ab epistulis 
i a libellis. Te trzy stanowiska badacz ten określił jako tria illa potis-
sima126. W 1861 roku właśnie urzędnikom tych trzech sekretariatów 
Friedländer poświęcił krótki szkic, pt. De eis qui Primis duobus sae- 
culis a  rationibus, ab epistulis, a  libellis imperatorum Romanorum 
fuerunt127. W  tym studium, co warto podkreślić, niemiecki filolog 
ukierunkował swą perspektywę badawczą w stronę zaprezentowania 
postaci pałacowych urzędników. To „przedprozopograficzne” po-
dejście znalazło potwierdzenie w późniejszej, prawdopodobnie naj-
ważniejszej historycznej pracy Friedländera, pt. Darstellungen aus 
der Sittengeschichte Roms in der Zeit. Von August bis zum Ausgang 
der Antonine128. Jeden z jej podrozdziałów, przejrzany i uzupełnio-
ny przez Hirschfelda, nosi wymowny tytuł Die Beamten a  rationi-

123 Tac., Ann. XV, 35: „quos ab epistulis et libellis et rationibus nomina summae cu-
rae et meditamenta”; XVI, 8: „[…] tamquam disponeret iam imperii curas prae-
ficeretque rationibus et libellis et epistulis libertos”.

124 Suet., Dom. 7, 2.
125 Tac., Hist. 1, 58.
126 Friedländer (1861: 3).
127 Friedländer (1861). Szkic ten, obecnie znajdujący się w dwóch europejskich bi-

bliotekach (Strasburg i  Zurych) i  dotąd szerzej niewykorzystywany w  bada-
niach historycznych, nie ma rzeczywistego tytułu. Został on skatalogowany pod 
dwiema nazwami – 1) De eis qui Primis duobus saeculis a rationibus, ab epistulis, 
a libellis imperatorum Romanorum fuerunt (C.145.826; Bibliothèque nationale et 
universitaire w Strasburgu); 2) Ministeria principatus per libertos deinde equites 
acta (1861/29; Kantons-, Stadt- und Universitätsbibliothek w Zurychu).

128 Friedländer (1888).
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bus, a libellis, ab epistulis129. Zdaniem Friedländera, chcąc rzetelnie 
przedstawić historię wspomnianych sekretariatów, należy skonstru-
ować i przeanalizować listę urzędników130, których działalność de-
cydowała o  znaczeniu politycznym oraz pozycji administracyjnej 
urzędów pałacowych od I do III wieku.

Warto jednak zaznaczyć, że niektóre poglądy królewieckiego ba-
dacza na funkcjonowanie urzędu a  rationibus w  administracji ce-
sarskiej, wyrażone w  jego monografii, uległy zmianie w  stosunku 
do krótkiego szkicu jego autorstwa z początku lat sześćdziesiątych 
XIX wieku. W pracy z 1861 roku Friedländer podkreślał wyjątko-
wość prokuratorskiego urzędu a rationibus, który w II wieku był pia-
stowany nie tylko przez ekwitow, lecz także przez wyzwoleńców. Ta 
praktyka, wyjątkowa na tle dziejów dwóch innych ministeria, od cza-
sów Hadriana obsadzanych już tylko ekwitami – zdaniem Friedlän-
dera – była prawdopodobnie wynikiem konkretnych decyzji cesa-
rzy, którzy na urząd a rationibus wybierali niekiedy najwierniejszych 
i  najbardziej doświadczonych wyzwoleńców – principalium opum 
custodes131. W relacji tej, co warte szczególnej uwagi, panowanie ce-
sarza Hadriana nie stanowi ważnej cezury w dziejach officium a ra-
tionibus.

Odmienne zdanie Friedländera w tej kwestii można z kolei zna-
leźć w  jego późniejszej monografii Darstellungen aus der Sittenge-
schichte Roms in der Zeit. Von August bis zum Ausgang der Antonine. 
W tym dziele niemiecki filolog poprzedził listę urzędników krótkim, 
osobnym zarysem historii urzędu do spraw rachunkowości, który za 
panowania Klaudiusza – jak podkreślił – stał się „najbardziej powa-
żanym i wpływowym urzędem pałacowym”132. To właśnie we wspo-

129 Friedländer (1888: 171–177).
130 Przedstawienie przez Friedländera urzędników a  rationibus polegało przede 

wszystkim na podaniu ich imion oraz na wymienieniu odnośnych relacji źród-
łowych.

131 Friedländer (1861: 5): „[…] principalium opum custodes nonnunquam e fidissi-
mis et expertissimis domus suae ministris eligere maluisse quam ex ordine eque- 
stri”. W określeniu principalium opum custodes Friedländer nawiązał do zwrotu 
użytego przez Pliniusza Młodszego (Ep. 8, 6, 7).

132 Friedländer (1888: 171–172).
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mnianym zarysie Friedländer stwierdził, że cesarz Hadrian przeka-
zał urząd a rationibus ekwickim prokuratorom. Zaznaczył przy tym, 
nie podejmując jednak próby wyjaśnienia tego fenomenu, że rów-
nież wyzwoleńcy za rządów następcy Trajana, jak i później, piasto-
wali ten prokuratorski urząd133. Tym razem jednak – być może za 
sprawą sugestii (lub uzupełnień) Hirschfelda – to cesarz Hadrian 
jako reformator urzędu a rationibus znalazł się w centrum ustaleń 
Friedländera.

Warto zauważyć, że ustalenia właśnie Otto Hirschfelda, czę-
sto przywoływanego przez Friedländera, w  największym stopniu 
wpłynęły na późniejsze opisy officium a rationibus i, co najważniej-
sze, zrywały ze sposobem łącznego opisywania historii trzech urzę-
dów pałacowych – a rationibus, ab epistulis i a libellis134. Główna teza 
Hirschfelda mówiła o sprawowaniu urzędu a rationibus przez ekwi-
tę w  randze prokuratora już od czasów Hadriana, za którego rzą-
dów prywatne stanowiska cesarskie (w tym ab epistulis i a  libellis) 
dołączyły do prawnie umocowanej, publicznej struktury admini-
stracyjnej określonej jako Kanzlei135. Przeciwnie jednak do a ratio-
nibus (Verwaltungsamt), urzędy pałacowe (Hofämter) – ab epistu-
lis, a libellis, a memoria, a studiis oraz a cognitionibus – w gruncie 

133 Friedländer (1888: 171, 173). Friedländer (1888: 172) zwrócił także uwagę na 
funkcjonujących w ramach urzędu do spraw rachunkowości licznych niższych 
rangą „biurowych urzędników”, przeważnie wyzwoleńców. Nie omówił ich jed-
nak szerzej (z jednym wyjątkiem), lecz odesłał do rozważań Hirschfelda.

134 Historię urzędu a  rationibus Hirschfeld omówił w  rozdziale Die kaiserlichen 
Kassenbeamten (podrozdział Die Beamten des Fiskus), nie zaś w Das kaiserliche 
Kanzlei und der Staatsrath, w którym to z kolei znalazły się dzieje urzędów pała-
cowych (ab epistulis, a libellis, a studiis, a cognitionibus i a memoria). Zob. Hirsch- 
feld (1877: 30–40, 201–218). W drugim wydaniu swej pracy Hirschfeld (1905: 
318–342) zmienił tytuł wspomnianego rozdziału na Das kaiserliche Kabinett und 
der Staatsrat. Jego treść jednak zasadniczo nie uległa zmianie.

135 Hirschfeld (1877: 32, 201). O historii urzędu a rationibus Otto Hirschfeld po-
dobnie pisał już w  swoim wczesnym artykule poświęconym aerarium mi-
litare. Hirschfeld (1868: 688, przyp. 10): „Erst nach Hadrian, der das ganze 
Verwaltungswesen reformierte, verwandle sich diese liberti a rationibus in pro-
curatores a rationibus aus dem Ritterstande, und dieses amt nimt dann unter 
den procuratoren die erste Stelle ein”.
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rzeczy nigdy nie były piastowane przez prokuratorów136. Przyczy-
na tej praktyki administracyjnej – zdaniem Hirschfelda – wynika-
ła z  niezwiązania wspomnianych urzędów z  zarządem finansami 
(Finanzverwaltung)137.

Wprawdzie Mommsen dostrzegał podobieństwo urzędów ab 
epistulis, a libellis i a rationibus w kontekście procesu przejmowania 
ich przez ekwitów z rąk niewolników i wyzwoleńców, lecz podobnie 
jak przywoływany przez niego Hirschfeld oddzielnie opisywał histo-
rię urzędów kancelaryjnych (ab epistulis, a libellis) i stanowisk zwią-
zanych z fiscus Caesaris (w tym a rationibus)138. Ponadto Mommsen 
podkreślał duże znaczenie administracyjne tego prokuratorskiego 
urzędu, który w II wieku był obsadzany ekwitami noszącymi tytuł 
procurator Augusti a rationibus. W relacji Mommsena, co interesują-
ce, nie ma mowy ani o wyzwoleńcach-prokuratorach, ani o cesarzu 
Hadrianie, reformatorze urzędu do spraw rachunkowości139.

Należy również przywołać opinię Wilhelma Liebenama na temat 
funkcjonowania a rationibus w administracji cesarskiej. Uczony ten 
opisał bowiem to stanowisko nie tylko w pracy poświęconej ekwic- 
kim karierom prokuratorskim od Augusta do Dioklecjana, lecz tak-
że w RE140. W pracy z 1886 roku Liebenam podkreślił, że funkcjono-
wanie procuratio a rationibus należy wiązać z momentem objęcia tego 
urzędu przez ekwitów141. Nie wskazał jednak w tym względzie na cza-
sy Hadriana. Z jego tabeli ukazującej procuratores a rationibus, na któ-

136 Wyjątkiem od tej prawidłowości, dostrzeżonym przez Hirschfelda, jest kariera 
Cn. Octaviusa Titiniusa Capito, który w treści inskrypcji został przedstawiony 
jako procurator ab epistulis et a patrimonio (CIL VI 40489 = AE 1934, 154). Co 
ciekawe, ówcześni uczeni uznawali za Hirschfeldem, że tytuł ten jest niewłaś-
ciwy bądź sprzeczny z kontekstem inskrypcji. Zob. np. Mispoulet (1882: 280, 
przyp. 3).

137 Hirschfeld (1877: 201).
138 Mommsen (1877: 809–810; 1893: 209–212). Zob. także: Mommsen (1887: 554–555).
139 W tomie trzecim Römisches Staatsrecht Mommsen (1887: 555) zrobił wyraźne 

rozróżnienie między höchste Kanzleiposten, stopniowo przejmowanymi przez 
ekwitów w okresie od Nerona do Hadriana, a urzędem a rationibus, przejętym 
przez ekwitów dopiero za panowania Marka Aureliusza.

140 Liebenam (1886: 51–54; 1914: 263–264). W obu tych pracach można znaleźć opi-
nię o dużym znaczeniu politycznym urzędu a rationibus.

141 Liebenam (1886: 51).
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rą zresztą się powołał, wynika jedynie, że najwcześniej ok. 140 roku, 
czyli na początku panowania Antonina Piusa, ekwita sprawował 
ten urząd142. Liebenam zupełnie zignorował natomiast potwierdzo-
nych w inskrypcjach wyzwoleńców cesarskich, którzy pełnili funk-
cję procurator a rationibus. W jego późniejszym encyklopedycznym 
haśle można z kolei odnaleźć nieco odmienne zdanie, zbliżone do 
sądu Hirschfelda143. Tym razem to cesarz Hadrian został przedsta-
wiony jako reformator urzędu, który przekazał ekwitom trzy urzędy 
pałacowe, przy czym od tego czasu jedynie a rationibus było stano-
wiskiem prokuratorskim. Ponadto Liebenam napisał o  wyzwoleń-
cach-procuratores a rationibus144 jako o „kilku wyjątkach” od zasady 
sprawowania tego urzędu przez ekwitów.

Także Édouard Cuq w pracy poświęconej radzie cesarskiej za-
prezentował historię officium a rationibus145. Zdaniem Cuqa ten od-
powiedzialny za finanse cesarskie urząd, obok innych sekretariatów 
cesarskich, wchodził w skład „kancelarii cesarskiej”146. Według fran-
cuskiego romanisty i epigrafika urząd ten, choć był piastowany na-
wet po rządach Hadriana przez wyzwoleńców (T. Aurelius Aphro-
disius), to uzyskał rangę prokuratorską dopiero za panowania tego 
władcy. Z rozważań Cuqa nie wynika jednak jasno, czy osiągnięcie 
rangi prokuratorskiej przez a rationibus za panowania następcy Tra-
jana było równoznaczne z  przekazaniem tego urzędu ekwitom147. 
Kto zatem zajmował prokuratorskie stanowisko a rationibus za pa-
nowania Hadriana? Tego Cuq już nie podaje.

Nie chcąc szczegółowo referować poglądów wszystkich bada-
czy na temat urzędu a rationibus, zdecydowałem się na przywoła-
nie jedynie ustaleń Friedländera, Hirschfelda, Mommsena, Liebena-
ma oraz Cuqa, których relacje – jak sądzę – w największym stopniu 
wpłynęły na późniejsze opisy urzędu do spraw rachunkowości. 

142 Liebenam (1886: 90).
143 Liebenam (1914: 264).
144 Na przykład CIL XIV 2104.
145 Cuq (1884: 394–397).
146 Cuq (1884: 395).
147 W przeciwieństwie do przywoływanych wyżej Friedländera, Hirschfelda i Lie-

benama Cuq uznał, że dopiero od ok. połowy II wieku ekwici objęli ten urząd.
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Wpływ ten polegał niekiedy na dosłownym powtarzaniu poglądów 
tych badaczy. Analiza ich rozważań na temat pozycji administra-
cyjnej officium a rationibus pozwoliła mi uchwycić pewne charak-
terystyczne dla tego czasu tendencje historiograficzne, różnice oraz 
podobieństwa w sposobach opisywania pozycji administracyjnej in-
teresującego mnie stanowiska.

W  drugiej połowie XIX wieku uczeni jednomyślnie prezento-
wali officium a rationibus jako jeden z najważniejszych urzędów ce-
sarskich odpowiedzialny za finanse władcy. Jednocześnie większość 
z  nich podkreślała wyjątkowość tego prokuratorskiego (od pano-
wania Hadriana) stanowiska, związanego z  administracją finanso-
wą. Jedni włączali ten urząd do szerszej struktury administracyjnej, 
przeważnie określanej mianem „kancelarii cesarskiej” („gabinetu”). 
Inni natomiast urząd a rationibus ze struktur tej kancelarii wyłączali. 
Jaka była tego przyczyna?

Badacze XIX-wieczni, podobnie zresztą jak dzisiejsi, mieli prob-
lem ze zdefiniowaniem administracji pałacowej, funkcjonującej 
w pobliżu cesarza. Ujmowanie jej w sformalizowane ramy admini-
stracyjnych struktur już dla Mommsena nie było do końca jasne148. 
Z tego też względu uczeni nie wypracowali wspólnej definicji „kan-
celarii cesarskiej” okresu pryncypatu, mimo licznych, mniej lub bar-
dziej szczegółowych, rozważań dotyczących tej struktury admini-
stracyjnej, prowadzonych w drugiej połowie XIX wieku. Trudność 
zdefiniowania „kancelarii cesarskiej” jako funkcjonującej w ramach 
cesarskiego pałacu, złożonej z poszczególnych urzędów, kompletnej 
struktury administracyjnej determinowała w  tym czasie niejedna-
kowy sposób jej opisu. Zupełnie wyjątkowa na tym tle, a  zarazem 
świadcząca o złożoności tego zagadnienia, wydaje się propozycja Jo-
achima Marquardta, który w skład cesarskiego gabinetu (Cabinet des 
Kaisers), obok sekretarzy ab epistulis, a libellis i a rationibus, włączył 
także prefektów pretorianów149.

148 Mommsen (1877: 806): „Die in vieler Hinsicht lohnende Aufgabe das kaiserli-
chen Hauswesen in seiner auch politisch wichtigen Entwickelung zu schildern 
kann innerhalb des römischen Staatsrechts ihre Lösung nicht finden”.

149 Marquardt (1876: 106).
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W  kwestii opisu urzędów kancelarii cesarskiej ówcześni ucze-
ni przyjmowali określone kryteria ich klasyfikacji. Jednym z nich – 
jak można sądzić – były kompetencje. Na podstawie tej przesłanki 
uczeni włączali stanowiska ab epistulis, a libellis czy a commentariis 
w skład „kancelarii cesarskiej”, gdyż, ich zdaniem, z samej swej no-
wożytnej definicji była ona związana właśnie z procesem tworzenia 
dokumentów150. Ponadto za główne kryterium działalności danego 
urzędu w ramach kancelarii XIX-wieczni uczeni uznawali jego funk-
cjonowanie (bądź niefunkcjonowanie) w  finansowej administracji 
prokuratorskiej. Właśnie na podstawie tych dwóch kryteriów duża 
część dawnych badaczy wykluczyła officium a rationibus z „kancela-
rii cesarskiej”. Ich zdaniem kompetencje tego wyjątkowego urzędu 
prokuratorskiego wiązały się bowiem nie z procesem tworzenia ce-
sarskich dokumentów, lecz z administracją finansową (od panowa-
nia Klaudiusza kontrola nad fiscus Caesaris).

Hirschfeld jako pierwszy ukazał swego rodzaju autonomicz-
ność prokuratorskiego urzędu do spraw rachunkowości. Badacz 
ten stwierdził, że wyjątkowy urząd a  rationibus (Verwaltungsamt) 
już za panowania Hadriana był sprawowany przez ekwickiego pro-
kuratora151. Podobnie jak Hirschfeld relacje pałacowych sekretaria-
tów ze stanowiskami prokuratorskimi opisał Otto Karlowa152. Uznał 
on przypadek a rationibus za wyjątkowy, gdyż urząd ten, inaczej niż 
Hausämter, był piastowany właśnie przez prokuratorów153. W roz-

150 Zob. Tennant (1985: 69); Malitz (1987: 51, przyp. 1).
151 Hirschfeld (1877: 201): „Auszunehmen davon ist nur das Amt a rationibus, das 

schon früh zu einem wirklichen Verwaltungsamt geworden und auch äusser-
lich durch Hadrian zu einer ritterlichen Procurator gestempelt worden ist”.

152 Karlowa (1885: 538).
153 Warto w tym miejscu odnotować, że rozumienie stanowiska prokuratorskiego, 

zaprezentowane przez Karlowę, było odmienne od tego przedstawionego przez 
Hirschfelda. Karlowa definiował bowiem prokuratora jako przede wszystkim 
reprezentanta władzy swojego mocodawcy (cesarza), realizującego cesarskie 
zadania. Hirschfeld zawsze łączył z kolei posadę prokuratora z administracją fi-
nansową lub zajmowaniem się sprawami finansowymi. Wydaje się, że stanowi-
ska prokuratorskie w okresie wczesnego Cesarstwa były o wiele bardziej zróż-
nicowane zarówno pod względem pozycji administracyjnej, jak i posiadanych 
kompetencji. Por. Brunt (1966b: 461–487).
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dziale poświęconym sekretariatom kancelarii cesarskiej niemiecki 
romanista omówił więc jedynie cztery stanowiska: ab epistulis, a li-
bellis, a cognitionibus i a memoria154. Tak samo uczynił Max Zoeller, 
wykluczając urząd a  rationibus ze struktur kancelarii cesarskiej155. 
Stwierdził bowiem wyraźnie: „[…] doch verwandelt sich der a ra-
tionibus später in einen procurator”156. Również Mommsen łączył 
funkcjonowanie prokuratorskiego urzędu a rationibus nie z kance-
larią (Secretariat, Kanzlei), lecz z zarządem nad cesarskimi finansa-
mi (Kassenführung, Centralkasse)157. Wydaje się, że także Liebenam 
zaliczał urząd a rationibus do Ämter der Kasse, nie zaś do kaiserli-
che Kanzlei158.

Za ustaleniami Hirschfelda, często bezrefleksyjnie, podążali nie 
tylko niemieccy, lecz także francuscy i  anglosascy badacze. Jean-
-Baptiste Mispoulet stwierdził, że „les employés de ces bureaux [ab 
epistulis, a libellis, a memoria, a cognitionibus – K. K.], à la différen-
ce du fonctionnaire financier a rationibus, ne furent jamais qualifiés 
procuratores”159. Również Léon Homo uważał, że urząd a rationibus, 
piastowany od czasów Hadriana przez ekwickiego prokuratora, nie 
należał do kancelarii cesarskiej. W jej struktury, ukształtowane przez 
Klaudiusza i Hadriana, Homo wpisał natomiast pięć głównych pała-
cowych urzędów (ab epistulis, a libellis, a cognitionibus, a studiis oraz 
a memoria)160. Podobnie uczynili anglosascy badacze. Historyk Ha-
rold Mattingly napisał: „Of these [ministeria principatus – K. K.] the 
a rationibus alone could be regarded as a procuratorship; the ab epi-
stulis, a libellis, a studiis, and a cognitionibus on the other hand la-
cked the financial character, which was bound up with the meaning 
of the word procurator”161. Podobnej argumentacji używał Abel Hen-
dy Jones Greenidge, który nie włączył prokuratorskiego urzędu a ra-

154 Karlowa (1885: 544–549).
155 Zoeller (1895: 312–314).
156 Zoeller (1895: 312).
157 Mommsen (1877: 809–810; 1893: 209–212).
158 Liebenam (1886: 51).
159 Mispoulet (1882: 279–280).
160 Homo (1927: 372–375).
161 Mattingly (1910: 86).
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tionibus kontrolującego fiscus w  skład pałacowych stanowisk (The 
Secretariate of the Principate)162.

Z  drugiej jednak strony inni badacze, tacy jak Johan Nicolai 
Madvig, Auguste Bouché-Leclercq, Ernst Herzog, Pierre Willems 
czy Frank F. Abbott zaliczyli stanowisko a  rationibus do kancela-
rii cesarskiej bądź stanowisk pałacowych163. Co interesujące, bada-
cze ci w większości omówili jednak historię oraz kompetencje urzę-
du do spraw rachunkowości w  tych częściach swoich prac, które 
nie były poświęcone problematyce kancelarii cesarskiej, lecz właś-
nie sprawom finansowym164. Wprawdzie Cuq przedstawił a rationi-
bus w rozdziale Les principes officiorum165, jednak już na początku 
swojego wywodu jako pomocnicze stanowiska, które odpowiadały 
za funkcjonowanie consilium principis, wymienił jedynie sekretaria-
ty: a libellis, a studiis, a cognitionibus oraz ab epistulis166.

Z  powyższych rozważań wyłania się niejednakowy, złożony 
obraz officium a rationibus, funkcjonujący w historiografii XIX wie-
ku. Urząd ten łączono z  innymi sekretariatami kancelarii (tria illa 
potissima u  Friedländera) wówczas, gdy brano pod uwagę przede 
wszystkim ogromne wpływy polityczne trzech wyzwoleńców cesa-
rza Klaudiusza i Nerona167. Gdy natomiast badacze wskazywali na 
kompetencje finansowe (od panowania Klaudiusza kontrola nad fi-
scus Caesaris) tego urzędu, które – za Hirschfeldem – wiązano z pro-
kuratorskim stanowiskiem a  rationibus, sytuacja była już zupełnie 
odmienna. Procurator a rationibus stanowił wtedy niezwiązane z pa-
łacowymi urzędami autonomiczne stanowisko administracji finan-
sowej.

162 Greenidge (1901: 416, 418–420).
163 Madvig (1881: 559–560); Bouché-Leclercq (1886: 164); Willems (1888: 428–429); 

Herzog (1891: 667–668); Abbott (1901: 361–362).
164 Madvig (1881: 560); Bouché-Leclercq (1886: 164, przyp. 3); Willems (1888: 429, 

479–480); Herzog (1891: 667).
165 Cuq (1884: 394–397).
166 Cuq (1884: 361).
167 To właśnie Narcyza, Polybiosa i Pallasa Gustav Kretschmar (1879: 22) określił 

jako Cabinetsministerien.
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Pierwszy ekwicki procurator a rationibus  
za panowania Hadriana?

W historiografii XIX i początku XX wieku powszechnie funkcjono-
wała teza widząca w  cesarzu Hadrianie reformatora administracji 
centralnej, który przekazał ekwitom urzędy dworskie z rąk wyzwo-
leńców168. Jedną z przesłanek poświadczających tę opinię miał być 
opisywany przez Hirschfelda consitutioneller Act tegoż władcy, na 
mocy którego trzy urzędy dworskie (ab epistulis, a libellis i a rationi-
bus) zostały przejęte przez członków ordo equester, przy czym jedy-
nie Finanzamt – a rationibus, można od tego czasu klasyfikować jako 
ekwickie stanowisko prokuratorskie169. Wydaje się, że teza Hirschfel-
da, funkcjonująca następnie w pracach chociażby Friedländera, Her-
manna Dessau, Gustave’a Humberta, Hermanna Schillera, Ettore De 
Ruggiero, Pierre’a  Willemsa, Abbotta czy Liebenama170, polegająca 
na łączeniu stanowiska procurator a rationibus z „ekwicką reformą” 
cesarza Hadriana, nie była jedynym głosem w ówczesnej dyskusji. 
Część piszących w  XIX wieku historyków (jak chociażby Cuq czy 
Herzog) wiązała a rationibus z procuratio, uznając jednak przy tym 
za pierwszego prokuratora nie ekwitę, lecz jednego z dwóch wyzwo-
leńców cesarskich – opisanego przez Stacjusza ojca Claudiusa Etru-
scusa171 bądź przedstawionego w  inskrypcji T. Aureliusa Aphrodi-

168 Por. Schurz (1883). Charakterystyczną cechą narracji Hirschfelda – co przyzna-
wał chociażby Alexander Demandt (1992: 173) – było przypisywanie wielu re-
form administracyjnych nie tylko Augustowi, Klaudiuszowi i  Septymiuszowi 
Sewerowi, ale przede wszystkim Hadrianowi. Zob. Christol (1999b: 615). Wy-
daje się, że Richard Lacey (1917) oraz Anthony N. Sherwin-White (1939: 11–26) 
jako pierwsi w  historiografii wskazali na innych cesarzy, panujących między 
Klaudiuszem a Hadrianem, którzy wprowadzili szereg zmian w cesarskiej ad-
ministracji prokuratorskiej.

169 Hirschfeld (1877: 32). Także autorzy XIX-wiecznych monografii poświęconych 
finansom publicznym we wczesnym Cesarstwie, Gustave Humbert (1886: 233) 
oraz Hermann Dessau (1884: 308–309), wskazali na panowanie Hadriana jako 
na okres przekazania ekwitom stanowiska procurator a rationibus.

170 Dessau (1884: 308–309); Humbert (1886: 233); Schiller (1887: 587); De Ruggiero 
(1888: 263, przyp. 6); Friedländer (1888: 171, 173); Willems (1888: 428–429); Ab-
bott (1901: 361–362); Liebenam (1914: 264).

171 Stat., Silv. 3, 3. Por. Weaver (1972: 290). 
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siusa172. Tym samym badacze ci, nie negując wprawdzie „ekwickiej 
reformy” officium a  rationibus przeprowadzonej przez Hadriana, 
wskazywali na działalność administracyjną wyzwoleńców-prokura-
torów. Hirschfeld i Friedländer z kolei, choć mieli świadomość funk-
cjonowania wyzwoleńców procuratores a rationibus, to ich ignoro-
wali173. Uznanie bowiem równoczesnego funkcjonowania w II wieku 
zarówno wyzwoleńców, jak i  ekwitów jako prokuratorów kierują-
cych officium a rationibus przeczyłoby ewolucyjnemu, forsowanemu 
w dawnej historiografii, procesowi „the ousting of the freedmen by 
equites”, którego ukoronowaniem miała być reforma administracyj-
na Hadriana174.

Czy jednak Hirschfeld oraz inni badacze mieli rację, wskazu-
jąc na pierwszego ekwickiego prokuratora a  rationibus za rządów 
Hadriana? Pytanie to wydaje się tym bardziej frapujące, jeśli weź-
mie się pod uwagę to, że Hirschfeld, stawiając tę tezę, nie przywo-
łał żadnego źródła dla jej potwierdzenia175. Konieczne zatem wyda-
je się odtworzenie możliwej motywacji Hirschfelda w tym względzie. 
Prześledzenie listy urzędników a rationibus autorstwa Friedländera, 
na którą często powoływał się Hirschfeld, oraz listy praefecti anno-
nae sporządzonej przez Hirschfelda w osobnym artykule176, przyno-
si bowiem ciekawe spostrzeżenie. Ówcześnie znane źródła nie prze-
kazywały informacji o ekwickim prokuratorze a rationibus, którego 
działalność można by jednoznacznie datować na czasy Hadriana. 
Hirschfeld oraz Friedländer wprawdzie przedstawili kariery dwóch 
ekwitów procuratores a  rationibus, sprawujących następnie wielkie 

172 CIL XIV 2104; Cuq (1884: 395); Herzog (1891: 667, przyp. 5). Nie przeszkadzało 
im to jednak uznawać cesarza Hadriana za reformatora urzędu a rationibus.

173 Hirschfeld (1868: 688, przyp. 10; 1877: 32); Friedländer (1888: 171, 173). Podobny 
zarzut pod adresem ustaleń Pflauma sformułował później Millar (1963b: 196). 
Zob. także: Weaver (1965b: 460–469).

174 Last (1936: 430). Zob. Weaver (1967: 18). Proces ten wiąże się także z szeroko 
opisywanym przez Winterlinga zagadnieniem utrwalonego w dawnej historio-
grafii podziału na sferę prywatną i publiczną, na wczesne prywatne urzędy ce-
sarskie, piastowane przez wyzwoleńców, oraz późniejsze publiczne (państwo-
we), sprawowane przez ekwitów.

175 Hirschfeld (1877: 32).
176 Hirschfeld (1870: 30–32).
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prefektury (praefectus Aegypti, praefectus annonae) na początku pa-
nowania Antonina Piusa, tj. L. Valeriusa Proculusa177 oraz Ti. Clau-
diusa Secundinusa L. Statiusa Macedo178, lecz nie wskazali wprost na 
panowanie Hadriana jako na okres piastowanego przez nich urzędu 
a rationibus179. Sformułowana przez Hirschfelda, a przejęta następ-
nie przez wielu badaczy, teza o ekwickim prokuratorze a rationibus 
za panowania Hadriana – jak się wydaje – nie znajdowała zatem wy-
raźnego potwierdzenia w ówcześnie znanych źródłach180. Z tego też 
względu ów usilnie forsowany przez Hirschfelda consitutioneller Act 
następcy Trajana, obejmujący nie tylko urzędy ab epistulis i a libellis, 
lecz także a rationibus, miał bardzo chwiejne podstawy181.

Wprawdzie XIX-wieczne twierdzenie o  pierwszym ekwickim 
prokuratorze a rationibus za panowania Hadriana zostało podważo-

177 PIR2 V 178; Hüttl (1933: 63–64); Stein (1950: 76–78); Pflaum (1960a: 274–279,  
nr 113); Bastianini (1975: 289–290); Brunt (1975: 145); Pavis d’Escurac (1976: 
342); Devijver (1993: 825–826, nr 29).

178 PIR2 C 1015; Hüttl (1933: 106–107); Pflaum (1960a: 262–264, nr 109); Pavis 
d’Escurac (1976: 345); Dobson (1978: 241–242, nr 119).

179 Hirschfeld (1870: 30–32); Friedländer (1888: 173–174). Późniejsi badacze jedno-
myślnie datowali działalność Ti. Claudiusa Macedo oraz L. Valeriusa Proculusa 
jako urzędników a rationibus na początek panowania Antonina Piusa. Zob. La-
cey (1917: 40); Pflaum (1961: 1019); Pavis d’Escurac (1976: 342, 345).

180 Ernst Herzog (1891: 668, przyp. 4) był jedynym XIX-wiecznym badaczem, któ-
ry powołując się na listę Friedländera, wyraźnie podkreślał, że pierwszy ekwic- 
ki procurator a rationibus jest potwierdzony dopiero za panowania Antonina 
Piusa. Mimo to również on uważał, że to Hadrian jako pierwszy przekazał ten 
urząd ekwitom. Dopiero późniejsi badacze, z mniejszym lub większym przeko-
naniem, wskazali na dwóch ekwickich urzędników a rationibus cesarza Hadria-
na, Cn. Pompeiusa Homullusa oraz T. Statiliusa Optatusa. Zob. Pflaum (1961: 
1019); Seitz (1970: 83–87). Co więcej, już za panowania Trajana działał ekwic- 
ki a rationibus L. Vibius Lentulus. Zob. Lacey (1917: 40); Seitz (1970: 85–86).

181 Relacja Historia Augusta (Hadr. 22, 8), w  świetle której Hadrian jako pierw-
szy przekazał ekwitom urzędy ab epistulis i a  libellis, jest współcześnie uzna-
wana za fałszywą. Zob. Benario (1980: 128). W XIX wieku badacze tej relacji 
jednak zupełnie nie negowali. Wprawdzie mieli świadomość potwierdzonych 
w źródłach faktów piastowania urzędów ab epistulis i a libellis przez ekwitów już 
przed Hadrianem, lecz uznawali je za wynik efemerycznych zmian administra-
cyjnych. Dla nich reformatorem pałacowych urzędów pozostawał w tym zakre-
sie Hadrian. Zob. np. Herzog (1887: 363, przyp. 1).
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ne dość szybko182, ale rzekoma wyjątkowość tego ekwickiego i pro-
kuratorskiego (od czasów Hadriana) stanowiska, związanego z ad-
ministracją finansową, wciąż funkcjonowała w  wielu późniejszych 
studiach183. Co interesujące, mylny pogląd o definitywnym przeję-
ciu przez ekwitów officium a rationibus z rąk wyzwoleńców za pano-
wania Hadriana, stanowiący zapewne konsekwencję bezrefleksyjnie 
powtarzanych dawnych opinii, został jeszcze powtórzony przez Lie-
sabeth Claes w 2014 roku184.

Biurokratyczna i niebiurokratyczna wizja  
officium a rationibus

Historycy starożytności starali się i  często starają się nadal poszu-
kiwać pewnych prawidłowości rządzących funkcjonowaniem admi-
nistracji rzymskiej w okresie pryncypatu. Niewątpliwie, jak można 
wnioskować, jest to związane z  zakorzenioną w  dyskursie nauko-
wym perspektywą postrzegania rzymskich rozwiązań instytucjonal-
nych przez pryzmat biurokracji185. Wielu przedstawicieli starszej hi-

182 Lacey (1917: 40): „We have no sure example under Hadrian of the a rationibus 
[…]”; Weaver (1967: 18, przyp. 36): „[…] among the Palatine secretaries who 
were equestrian by the time of Hadrian, no mention is made of the most impor-
tant of them all, secretary a rationibus”. Zob. także: Pflaum (1950: 74, 256).

183 Zob. np. Reintjes (1961: 81); Dulckeit, Schwarz (1966: 173); Winkler (1972: 1340); 
Hammerstein (1975: 45, przyp. 191).

184 Claes (2014: 167): „[…] the office was held by freedman, but from the reign of 
Hadrian onwards equestrians assumed total control of the office of the a ratio-
nibus […]”.

185 Termin „biurokracja” narodził się zresztą dopiero w czasach nowożytnych. Po 
raz pierwszy w 1764 roku Vicent de Gournay i Friedrich Melchior Grimm użyli 
tego pojęcia. W  czasie rewolucji francuskiej słowo „biurokracja” zyskało ne-
gatywne konotacje związane z despotycznym sprawowaniem władzy. Ten stan 
rzeczy uległ zmianie dopiero w  XIX wieku. Por. Wolter, Schindling, Fusco, 
Wunder (1992: 1–96). Termin „biurokracja” w  znaczeniu administracyjnym, 
m.in. z  regularnie opłacanymi, profesjonalnymi urzędnikami i  zorganizowa-
ną hierarchią, został sformułowany i rozpowszechniony przez niemieckiego so-
cjologa, Maxa Webera. Zob. Aylmer (1980: 164). Późniejsi badacze analizowali 
struktury administracyjne przednowoczesnych społeczeństw za pomocą zdefi-
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storiografii, takich jak Hirschfeld, Adrian Nicolas Sherwin-White, 
Arthur Stein oraz Pflaum, będąc pod wpływem XIX-wiecznego, le-
galistycznego (konstytucyjnego) podejścia badawczego Mommsena, 
łączyło realia administracyjne cesarskiego Rzymu z zakresem zna-
czeniowym terminu „biurokracja”186.

Dopiero w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wie-
ku uczeni dokonali gruntownej rewizji dotychczasowego postrzega-
nia administracji wczesnego Cesarstwa Rzymskiego. Tacy historycy, 
jak Peter Garnsey, Fergus Millar, Richard Saller oraz Paul A. Brunt 
zaczęli kwestionować dotychczasową, dominującą wśród uczonych 
tendencję polegającą na analizie wczesnocesarskiej administracji 
rzymskiej przez pryzmat rozbudowanego i zorganizowanego syste-
mu biurokratycznego187. Jak trafnie zauważyła Demougin, zwrócili 
oni uwagę zwłaszcza na dwa podstawowe, mocno ze sobą powiąza-
ne elementy, mające wpływ na kształt administracji cesarskiej w tym 
okresie: rolę cesarza oraz kwestię patronatu188. Badacze przestali mó-
wić o stałej działalności instytucji rzymskich i ścisłym podziale kom-
petencyjnym urzędników, podkreślając przy tym, że starożytni Rzy-
mianie nie myśleli o  swoich urzędach w kategoriach pojęciowych, 
które są właściwe współczesnym teoriom administracji.

Przełomowe, jak sądzę, okazało się zwłaszcza syntetyczne opra-
cowanie autorstwa dwóch wspomnianych wcześniej anglosaskich 
badaczy, Garnseya i Sallera, poświęcone historii wczesnego Cesar-
stwa Rzymskiego189. Już na początku drugiego rozdziału, wymownie 
zatytułowanego Government without Bureaucracy, badacze ci zry-
wali z systemowym i zbiurokratyzowanym rozumieniem wczesno-
cesarskiej administracji, pisząc m.in.: 

niowanych przez Webera cech idealnej „biurokracji”. Dla ich rozważań szcze-
gólnie ważna była koncepcja „biurokracji patrymonialnej”, kategoryzująca tzw. 
protobiurokracje.

186 Szerzej tę kwestię omawia Eich (2007: 23–25; 2015: 90–95).
187 Garnsey (1970); Millar (1977); Saller (1982); Brunt (1990).
188 Demougin (2001b: 25).
189 Garnsey, Saller (1987). Podobnie o  administracji rzymskiej autorzy pisali już 

w  swoim wcześniejszym szkicu, pt. The Early Principate: Augustus to Trajan. 
Zob. Garnsey, Saller (1982). Por. także artykuły, które zainicjowały dyskusję 
w tej kwestii: Brunt (1975: 124–147); Saller (1980: 44–63).
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Expansion in the number of posts and diversification in the social back- 
ground of officials do not in themselves entail a more rationalized or 
bureaucratic system190.

Uczeni odnieśli się wprost do konstytutywnych elementów defini-
cji typu idealnego biurokracji autorstwa Maxa Webera191, które – ich 
zdaniem – nie odpowiadają realiom administracji rzymskiej w okre-
sie pryncypatu. Zdaniem Garnseya i  Sallera największy wpływ na 
system awansu i  promocji urzędniczej w  okresie pryncypatu mia-
ły nie reguły (zasady) administracyjne, lecz decyzje cesarzy rzym-
skich i ich doradców oraz relacje personalne, w tym patronat i pro-
tekcja, o których wspominają źródła narracyjne z tego okresu. Przy 
wyborze urzędników w  większym stopniu kierowano się pozycją 
społeczną oraz ogólnymi „kwalifikacjami” kandydatów niż ich tech-
nicznymi czy specjalistycznymi umiejętnościami192. W kwestii po-
strzegania funkcjonowania (bądź niefunkcjonowania) zorganizowa-
nego systemu biurokracji rzymskiej decydująca wydaje się właśnie 
problematyka nominacji urzędników. Wysocy urzędnicy, wywo-
dzący się ze stanu senatorskiego i ekwickiego, nie awansowali w ra-
mach administracyjnych automatic promotions, a ich wyboru doko-
nywał cesarz, przed którym wszyscy ekwiccy i senatorscy urzędnicy, 
a było ich w okresie Sewerów w Rzymie, w Italii i w prowincjach – 
jak podają autorzy – ok. 350, bezpośrednio odpowiadali. Ogólnie 
rzecz ujmując, zdaniem uczonych anglosaskich, choć pewne zasady 
promocji (zwłaszcza w przypadku senatorskiego cursus honorum) są 
zauważalne, to ani liczba urzędów administracji centralnej, która nie 

190 Garnsey, Saller (2014: 35).
191 We współczesnej historiografii termin „biurokracja” w  odniesieniu do dzie-

jów Cesarstwa Rzymskiego nie oznacza jedynie „zorganizowanego, zhierar-
chizowanego i zracjonalizowanego systemu administracyjnego”. Przypisuje się 
mu, co czyniono już w XIX wieku, także pejoratywne znaczenie w sensie ogól-
nym. Ostatnio np. Martin Goodman (2012: 95) przyrównał różnego rodzaju 
interakcje zachodzące między cesarzami a jego faworytami (chodzi tu przede 
wszystkim o wyzwoleńców cesarskich i prefektów pretorianów) w ramach pała-
cu cesarskiego do „biurokracji państwowej”, której – zdaniem Goodmana – są 
właściwe m.in. protekcja, przekupstwo i korupcja. Por. Kelly (2004: 186–231).

192 Garnsey, Saller (2014: 53).
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wzrosła gwałtownie od czasów republikańskich, ani sposób rekruta-
cji czy promocji urzędniczej nie dowodzą działalności profesjonal-
nej i regularnej biurokracji w okresie wczesnego Cesarstwa Rzym-
skiego, która miałaby funkcjonować według abstrakcyjnych reguł 
administracyjnych193. Urzędnicy ze stanu senatorskiego i ekwickie-
go, inaczej niż wyzwoleńcy cesarscy, nie byli bowiem kształcony-
mi w określonej sferze działalności urzędniczej „profesjonalistami” 
podlegającymi „specjalizacji”194.

Współcześni badacze, którzy odrzucili biurokratyczną wizję ad-
ministracji Cesarstwa Rzymskiego, szczególnie często zwracali uwa-
gę na aspekt kwantytatywny, tj. na niewspółmierność niewielkiej 
liczby urzędników rzymskich z okresu pryncypatu do liczby funk-
cjonariuszy np. w starożytnych Chinach, nie wspominając już o biu-
rokracjach nowożytnych195. John Scheid wyliczył, że w III wieku licz-
ba urzędów ekwickich i senatorskich wynosiła 397196. Podkreślił przy 
tym, że jeśli weźmie się pod uwagę urzędników tzw. miejskich oraz 
niższych rangą urzędników administracyjnych (niewolników i wy-
zwoleńców cesarskich), których liczby nie sposób dokładnie oszaco-
wać (według Weavera ok. 2000 funkcjonariuszy)197, to liczba urzęd-
ników rzymskich będzie i tak 20 razy niższa od liczby urzędników 
w Cesarstwie Chińskim198. Niewspółmierność staje się jeszcze bar-
dziej wyraźna, gdy liczbę urzędników rzymskich z okresu Cesarstwa 
zestawi się z liczbą urzędników funkcjonujących w XIX-wiecznych 
państwach, takich jak Francja, Prusy czy Wielka Brytania. Tam licz-
ba urzędników jest już liczona w setkach tysięcy199. Nie bez racji Ar-
min Eich, biorąc pod uwagę przede wszystkim aspekt kwantytatyw-
ny, ostatnio skonstatował:

193 Garnsey, Saller (2014: 37–39).
194 Garnsey, Saller (2014: 40): „The administration at its top levels remained ama-

teurish”.
195 Ostatnio Eich (2015: 105–106).
196 Scheid (1990: 106) wymienił 182 urzędników ekwickich z okresu III wieku oraz 

215 stanowisk senatorskich z okresu Sewerów, włączając w to trybunów wojsko-
wych i vigintiviri.

197 Eich (2013a: 92).
198 Por. Eich (2015: 90–149).
199 Por. Aylmer (1980: 199).
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In der althistorischen Literatur besteht Konsens darüber, daß die zivi-
len Verwaltungsinstitutionen des früh- und hochkaiserzeitlichen Re-
ichsstaates keinen hohen Entwicklungsgrad erreicht haben200.

Niektórzy uczeni nie omawiali jednak działalności systemu biuro-
kratycznego w kontekście całej administracji rzymskiej, lecz w od-
niesieniu do jej konkretnych działów, takich jak ekwicka admini-
stracja prokuratorska, administracja senatorska czy działalność 
urzędnicza niewolników i  wyzwoleńców cesarskich z  familia Cae- 
saris w ramach administracji pałacowej201. Tak zawężona perspek-
tywa mówienia o biurokracji w odniesieniu do konkretnego działu 
administracji, choć ma pewne podstawy, wydaje się kontrowersyj-
na. Mówienie o rationally operating bureaucracy w kontekście funk-
cjonowania familia Caesaris, zdaniem Eicha, nie jest poparte silny-
mi argumentami202, a  zorganizowanie stanowisk pałacowych oraz 
ich działalność (w tym promocja urzędnicza) były zupełnie zależne 
od woli cesarskiej, nie zaś od reguł stricte administracyjnych. Podej-
mowanie decyzji w ramach struktur administracji pałacowej pozo-
stawało więc w  rękach cesarza, ewentualnie jego najbliższych do-
radców. W  kręgu familia Caesaris wprawdzie istniała podstawowa 
specjalizacja, dostrzegalna także w innych przednowoczesnych pań-
stwach starożytnych, lecz nie musi to wcale przemawiać za funkcjo-
nowaniem biurokracji typu modelowego (według klasyfikacji Maxa 
Webera) – „racjonalnego” czy nawet „patrymonialnego”203. Wczes-

200 Eich (2010: 9).
201 Na przykład Gagos, Potter (2006: 58): „equestrian bureaucracy”; Garnsey, Sal-

ler (2014: 53): „If there was a »real« imperial civil service under the Principate, it 
was made up slaves and freedmen of the emperor’s household. It was they who 
provided continuity, institutional memory and cumulative experience”.

202 Podobną opinię wyraził wcześniej Wallace Hadrill (1996: 297): „But in analysing 
the functions and powers of the familia Caesaris, it is misleading to assimilate it 
to a modern bureaucracy”.

203 Eich (2015: 100–101). Model „patrymonialny” zakłada, że w  służbie pałaco-
wej pracowały jedynie osoby niewolne bądź będące wcześniej niewolnikami. 
W przypadku wczesnego pryncypatu ten stan rzeczy nie znajduje do końca po-
twierdzenia. W  administracji pałacowej pracowali nie tylko niewolnicy, lecz 
także wyzwoleńcy i ekwici. Ci ostatni są potwierdzeni w administracji pałaco-
wej już za panowania Tyberiusza.
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nocesarska administracja pałacowa, a więc nie tylko ta z okresu rzą-
dów cesarzy z  dynastii julijsko-klaudyjskiej, choć o  wiele bardziej 
rozbudowana i silnie związana z osobą władcy, wciąż jednak bardziej 
przypomina oparte na niewolniczej służbie domowej familiae sena-
torskie z okresu późnej republiki niż biurokracje dworskie z czasów 
monarchii absolutystycznych.

Z  drugiej strony problematyka działalności administracyjnej 
servi et liberti Augusti, oceniania w  szerszej niż administracja pa-
łacowa perspektywie, jest jednak bardziej złożona. Według Elio Lo 
Cascio ogromna liczba potwierdzonych w materiale epigraficznym 
(np. w  fistulae) niewolników i  wyzwoleńców cesarskich, zajmują-
cych na obszarze całego Imperium Romanum stanowiska prokura-
torskie (głównie wyzwoleńcy) w różnych działach administracji (tak-
że niższego szczebla) do końca rządów Sewerów, inaczej niż ekwiccy 
procuratores, należała do „wykwalifikowanej” służby administracyj-
nej204. Tym samym, pod pewnymi względami aktywność tej grupy 
urzędników-fachowców może przypominać niektóre zasady biuro-
kratyczne.

Zdaniem Petera Eicha, jak również jego brata Armina Eicha, 
jedyną strukturą administracyjną okresu pryncypatu, której we-
wnętrzna organizacja miała cechy biurokratyczne, była armia rzym-
ska205. Prezentując problematykę cesarskiej administracji cywilnej, 
Peter Eich pisał raczej o  funkcjonowaniu protobureaucratic admi-
nistration. Jego zdaniem w  okresie wczesnego pryncypatu wpraw-
dzie można dostrzec pewne elementy zorganizowanej administra-
cji (działalność ekwickich prokuratorów i  prefektów), jednak nie 
świadczą one o działalności biurokracji sensu stricto. Na podstawie 
szczegółowej analizy materiału epigraficznego, papirologicznego, 
jurydycznego oraz w  mniejszym stopniu historiograficznego Eich 
przekonująco dowodził, że biurokracja, którą scharakteryzowali 
Max Weber oraz Shmuel N. Eisenstadt, ukształtowała się w Cesar-

204 Lo Cascio (2005: 149): „But we must remember that the procurators performed 
managerial functions, while the executive duties were carried out by imperial 
freedmen and slaves”.

205 Eich (2010: 9–36; 2015: 102).
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stwie Rzymskim w  III wieku206, jej pełen rozkwit nastąpił zaś do-
piero w  okresie późnoantycznym207. Według Eicha istotny w  tym 
względzie był przede wszystkim proces hierarchizacji urzędów (pro-
kuratur i  prefektur) oraz związany z  nim podział kompetencyjny, 
potwierdzony w  III wieku w  25 przypadkach208. Dla niemieckiego 
uczonego, po części syntetyzującego najnowsze badania nad póź-
noantyczną administracją rzymską (Ramsey MacMullen, Karl L. 
Noethlichs, Jean-Pierre Coriat, Roland Delmaire, Bernhard Pal-
me), najważniejszym elementem przemawiającym za tą datacją było 
przeniesienie wojskowych zasad i struktur organizacyjnych do ad-
ministracji cywilnej209, jak też – w  zakresie administracji finanso-
wej i  sądowej – usystematyzowanie postępowań, procedur odwo-
ławczych (instancyjność postępowania sądowego), terminów, opłat 
oraz formy pisemnej czynności administracyjnych oraz sądowych. 
W  III wieku wolno urodzeni profesjonaliści zastąpili dwie grupy 
stanowiące dotąd jedynie substytut fachowych urzędników cywil-
nych, tj. oddelegowanych żołnierzy oraz niewolników i wyzwoleń-

206 Eich (2005, 2007, 2013a). Teza o biurokratyzacji administracji rzymskiej pojawi-
ła się już wcześniej, jednak odnosiła się nie do III, lecz do IV wieku (po refor-
mach Dioklecjana). Zob. Carney (1971: 6): „[…] the power of the civil admini-
stration grew piecemeal in the first century, consolidated in the second, gained 
immense strategic importance in the third and developed into a mammoth bu-
reaucracy in the fourth”; Demandt (1989: XVIII): „Die Verwaltung wird büro-
kratisiert. Die Zahl der Beamten wächst, die Kompetenzen werden aufgeteilt”; 
Palme (1999: 85): „Die althistorische Forschung bringt die Spätantike, wieman in 
konventioneller Weise die Epoche zwischen Diokletian und Heraklius bezeich-
net, gerne mit den Schlagwörtern »Bürokratisierung«, »Militarisierung« und 
»Zwangsstaat« in Verbindung”. Por. Noethlichs (1981: 3–18); Migl (1994: 24–32).

207 Eich (2015: 90–149).
208 Eich (2007: 38–39). Zdaniem Eicha najważniejsze zmiany w administracji miały 

nastąpić w drugiej połowie III wieku. W tym czasie coraz częściej namiestnika-
mi prowincji zostawali nie senatorzy, lecz profesjonalni ekwici-biurokraci, bez-
pośrednio podlegający centralnym urzędnikom cesarskim, takim jak prefekci 
pretorianów. Eich przypuszcza, że działający w Rzymie rationalis pełnił wów-
czas funkcję nadrzędną względem nowych ekwickich zarządców prowincjonal-
nych. Warto jednak zauważyć, że w materiale źródłowym nie znajdujemy wy-
raźnego potwierdzenia tego stanu rzeczy.

209 Eich (2011: 49). Zob. także: Eich (2005: 362–370).
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ców cesarskich210. Jako ważny czynnik stymulujący rozrost biuro-
kracji w  tym czasie należy wskazać konieczność ponoszenia przez 
państwo coraz większych kosztów generowanych przez armię rzym-
ską, w tym zapewnienie ważnych źródeł jej funkcjonowania, tj. re-
krutów, pieniędzy oraz prowiantu211. Uczeni podkreślali zwłaszcza 
dwa wydarzenia, które miały wpływ na rozrost administracji i  jej 
stopniową hierarchizację – wielką zarazę z czasów Marka Aureliusza 
oraz wzrost wydatków na armię za panowania Sewerów212. Bliska ko-
relacja między gwałtownym wzrostem wydatków na armię a rozro-
stem administracji (biurokracji) jest zresztą charakterystyczna tak-
że dla innych państw przednowoczesnych, takich jak przywoływane 
już Cesarstwo Chińskie213. W okresie późnego antyku nastąpiła jesz-
cze bardziej wyraźna hierarchizacja rzymskich struktur administra-
cyjnych, zwłaszcza w  kręgu administracji finansowej, rozdzielenie 
kompetencji poszczególnych urzędów, jak i – w zakresie mianowa-
nia urzędników – sprecyzowanie w  formie normatywnej (głównie 
w  ustawach cesarskich) określonych kryteriów (zdobyte doświad-
czenie, zasługi, posiadana wiedza, np. z zakresu prawa), na podsta-
wie których cesarz decydował o nominacjach214.

Za sprawą jurystów rzymskich rozwinęła się także profesjonal-
na praktyka administracyjna. Clifford Ando pisał o „ongoing work 
of government” w III wieku215. Jego zdaniem „permanentne” funk-
cjonowanie centralnej administracji rzymskiej odegrało istotną rolę 
w przezwyciężeniu przez Cesarstwo kryzysu. Ando scharakteryzo-
wał w  tym kontekście sprawną działalność w  tym czasie „zdeper-
sonalizowanych” instytucji, które były odpowiedzialne za przepro-
wadzanie czynności administracyjnych związanych z  cenzusem, 
urodzeniem, rejestracją zgonów, sądami, poborem podatków oraz 

210 Eich (2013a: 94).
211 Przyjmuje się, że w III wieku utrzymanie całej armii rzymskiej w bilansie rocz-

nym pochłaniało sumę znacznie przekraczającą miliard sestercji. Zob. Eich 
(2010: 9).

212 Zob. Garnsey, Saller (2014: 53).
213 Kiser, Cai (2003: 511–539); Eich (2013a: 94); Zhao (2015: 56–89).
214 Eich (2011: 50).
215 Zob. Ando (2012: 176–177).
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utrzymywaniem porządku. Amerykański uczony podkreślał duże 
znaczenie tych instytucji, od których – niezależnie od określonych 
kompetencji urzędników – można było oczekiwać procedowania 
według stałych (niemal biurokratycznych) zasad.

Ostatnio w dyskursie naukowym można spotkać się z poglądem, 
który – przy wykorzystaniu metod badań socjologicznych – stara 
się łączyć obie wizje funkcjonowania Cesarstwa: „biurokratyczną” 
z  „niebiurokratyczną”. Zdaniem Petera Eicha administracja rzym-
ska w III wieku, funkcjonująca według pewnych, stałych reguł, może 
zostać zdefiniowana w ramach koncepcji tzw. biurokracji personal-
nej216. Wprawdzie nie ma ona cech XIX- czy XX-wiecznej biurokra-
cji, lecz podobnie jak w przypadku wczesnonowożytnych monarchii 
realizowała cele wyznaczone nie przez nieosobowe (abstrakcyjne) 
państwo, lecz przez konkretnego władcę (cezara)217. W  III wieku, 
a zwłaszcza w jego drugiej połowie, kształt coraz bardziej rozbudo-
wanego i zhierarchizowanego aparatu administracyjnego, szczegól-
nie prowincjonalnego, który w okresie kryzysu i zwiększonych wy-
datków na armię miał zajmować się sprawnym poborem podatków, 
w największym stopniu zależał właśnie od personalnych decyzji ce-
sarzy oraz ich aktywności administracyjnej218.

W historiografii pojawiła się także propozycja wpisywania Ce-
sarstwa Rzymskiego w kategorię tzw. patrimonial-bureaucratic em-
pires, wypracowną na podstawie terminologii Webera. Zgodnie 
z tą kategorią urzędnicy rzymscy funkcjonowali w ramach organi-
zacji, którą można sytuować między służbą dworską, ściśle zależ-
ną od panującego (władztwo patrymonialne), a wysoce zorganizo-
wanym systemem biurokratycznym państwa nowożytnego. Peter 
Fibiger Bang, korzystając zarówno z  metodologii badań socjolo-
gicznych, jak też z  przykładów włączania imperiów historycznych  
(np. Wielkich Mogołów) do tej kategorii219, scharakteryzował Im-
perium Romanum właśnie jako patrimonial-bureaucratic empire, 
którego filarami miały być: dwór, armia oraz wywodzące się z ary-

216 Eich (2005: 43, 48).
217 Por. Eich (2007: 21–49); Bang (2011: 248–249).
218 Por. Mennen (2011: 41).
219 Blake (1979: 77–94).
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stokracji elity urzędnicze220. Zdaniem Banga, opierającego się na 
ustaleniach m.in. Stevena P. Blake’a, Garnseya i  Sallera221, w  przy-
padku Cesarstwa Rzymskiego i  imperium Wielkich Mogołów ele-
ment „patrymonialny” zdecydowanie jednak przeważał nad elemen-
tem „biurokratycznym”222.

Stosowanie terminu „biurokracja” przez historyków administra-
cji rzymskiej wzbudza kontrowersje dwojakiego rodzaju223. Od cza-
sów pracy Garnseya i Sallera wielu współczesnych uczonych bezwa-
runkowo i  często bezkrytycznie odrzuciło „biurokratyczną” wizję 
administracji okresu pryncypatu. Na przykład Richard Alston pisał:

This was almost empire without administration. The power of the em-
peror and of the governors was limited by practical considerations and 
by the relative lack of administrative structures224.

Takie podejście wydaje się jednak zbyt radykalne i  uproszczone, 
zwłaszcza w  kontekście umownego, szerokiego datowania dziejów 
pryncypatu na czasy od Augusta do początku rządów Dioklecjana225. 
O ile bowiem w okresie wczesnego pryncypatu trudno jest odnaleźć 
obiektywne przesłanki potwierdzające funkcjonowanie rozbudowa-
nej administracji w Imperium Romanum, o tyle ocena sytuacji – jak 
już wspomniano – ulega zmianie w odniesieniu do czasów końca II 
i w III wieku. Problemem w tym przypadku jest zatem wysuwanie 
przez badaczy nazbyt uogólniających wniosków.

220 Bang (2008: 82).
221 Bang (2008: 82, przyp. 61).
222 Bang (2008: 82): „Bureaucratic features […] were not strongly developed. The 

mechanisms governing the administrative and military system, for example, 
depended more on patronage connections to the emperor than bureaucratic 
principles such us promotion on merit, clearly defined lines of command and 
spheres of authority”.

223 Szerzej zob. Eich (2015: 109).
224 Alston (2014: 339).
225 Propozycje dotyczące periodyzacji tego okresu były różne. Jedni za datę końco-

wą epoki pryncypatu uznawali nie początek rządów Dioklecjana, lecz zamor-
dowanie Aleksandra Sewera w 235 roku lub jeszcze wcześniejszą datę, tj. śmierć 
Kommodusa w 192 roku. Szerzej zob. Bleicken (1978: 5–30).
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Z drugiej jednak strony z podobną sytuacją mamy do czynienia 
w  przypadku zbyt swobodnego, bezrefleksyjnego posługiwania się 
terminem „biurokracja” w odniesieniu do okresu wczesnego pryn-
cypatu czy nawet rządów Augusta. Badacze na ogół nie zastanawiają 
się nad jego problematycznością i złożonością226. Na przykład Heinz 
Bellen w kontekście ukształtowania się sekretariatów pałacowych za 
panowania Klaudiusza pisał:

Die genannten »Ministerien« waren Ausdruck der beginnenden Büro-
kratisierung der kaiserlichen Verwaltung227.

Podsumowując refleksje na temat zmiany sposobu opisywania ad-
ministracji rzymskiej przez współczesnych historyków, warto przy-
toczyć niezwykle trafny pogląd Mary Beard, który, jak sądzę, dobrze 
charakteryzuje okres I–II wieku:

Wszystko to przypomina bardzo nowoczesne służby państwowe, a jed-
nak różni się od nich pod jednym bardzo istotnym względem. Nie 
ma nawet śladu jasno określonej hierarchii poniżej szefów wydzia-
łów ani gradacji stanowisk, kwalifikacji i egzaminów, jakie kojarzymy 
dziś z nowożytną zachodnią lub starożytną chińską koncepcją służby 
państwowej228.

Powyższe rozważania dotyczące dyskursu historiograficznego po-
święconego administracji rzymskiej okresu pryncypatu nie zostały 
przywołane bez powodu. Zmiana sposobu opisywania administracji 
epoki wczesnego cesarstwa miała bowiem wpływ na przedstawianie 
historii officium a rationibus. Millar, Eck, Eich i inni badacze w swo-
ich analizach zakwestionowali „biurokratyczne” funkcjonowanie ad-
ministracji rzymskiej w okresie wczesnego pryncypatu, w tym inte-

226 Eich (2015: 90). Zob. także: Bruun (2015b: 274).
227 Bellen (2010: 34). Zob. także: Carney (1960: 99–100). Pojęciem „biurokracja” 

posługiwali się także badacze działalności administracyjnej wyzwoleńców ce-
sarskich. Zob. Weaver (1972: 174); Boulvert (1974: 334). Krytycznie o funkcjo-
nowaniu familia Caesaris postrzeganej przez pryzmat biurokracji zob. Wallace-
-Hadrill (1996: 297); Eich (2015: 100–101).

228 Beard (2016: 377).
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resującego mnie urzędu. Pokazali nie tylko złożoność dziejów tego 
stanowiska, lecz także brak jednoznacznych schematów (reguł) rzą-
dzących administracją cesarską, które mogłyby przemawiać za ist-
nieniem np. ścisłego podziału kompetencyjnego. Podstawową zmia-
ną w stosunku do dawnej historiografii było przeniesienie punktu 
ciężkości rozważań nad officium a rationibus. Takie zagadnienia, jak 
pozycja urzędu a rationibus za rządów Klaudiusza, reforma Hadriana 
związana z przekazaniem tego stanowiska ekwickiemu prokuratoro-
wi, jak również to, czy urząd a rationibus funkcjonował w ramach 
jakiejś instytucji biurokratycznej, czy też poza nią, nie stanowiły już 
głównej osi rozważań.

Współcześni badacze coraz częściej natomiast zwracali uwa-
gę na nieformalne wpływy i  personalne relacje, które łączyły wy-
zwoleńców cesarskich z  princepsem, jak również na ich wzajem-
ne zależności229. W kontekście pozycji wyzwoleńców cesarskich pisali 
o „their constant proximity to the emperor”230. Podkreślali przy tym, 
że w przeciwieństwie do ekwitów i senatorów liberti Augusti, mimo 
tego, że pełnili funkcje publiczne, to nie mieli pełnej niezależności, 
gdyż funkcjonowali w ramach prawnych zobowiązań wynikających 
z  relacji klient–patron231. Pozycja polityczna wyzwoleńców cesar-
skich kształtowała się stopniowo i nie była wysoka u progu pryncy-
patu. Za rządów pierwszych cesarzy familia Caesaris funkcjonowała 
według dawnych zasad „republikańskich”232, a wyzwoleńcy cesarscy 
jako osobista służba byli surowo traktowani przez Augusta233. Nie-

229 Saller (1982: 66, 106); Alston (2014: 339–340).
230 Np. Saller (1982: 63, 66); Eck (2000a: 195); Mouritsen (2011: 94).
231 Eck (2002: 146); Mouritsen (2011: 36–37).
232 Warto jednak podkreślić, że już w okresie późnej republiki funkcjonowali bo-

gaci i wpływowi wyzwoleńcy, tacy jak L. Cornelius Chrysogonus, wyzwoleniec 
Sulli, który został określony przez Cycerona (Rosc. Am. 6) jako potentissimus. 
Por. Treggiari (1969: 182–183). W okresie wczesnego pryncypatu wraz ze wzro-
stem gospodarczym i zwiększoną aktywnością ekonomiczną wyzwoleńców ce-
sarskich liczba bogatych i  wpływowych wyzwoleńców zdecydowanie wzrosła 
(Galvao-Sobrinho 2012: 158, przyp. 96). Zob. także: Wypijewski (2006).

233 Do dziś podstawową pracą na temat familia Caesaris jest monografia Weavera 
(1972). Zob. Morley (2011: 281–282). Por. także: Bouvert (1970b, 1974).
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którzy działający wówczas wyzwoleńcy, jak C. Iulius Licinus234 za 
Augusta czy, nieco później, niewolnik Musicus Scurranus235, dispen-
sator ad fiscum Gallicum provinciae Lugudunensis (posiadający aż 
16 osobistych służących-niewolników – servi vicarii) za Tyberiusza, 
wprawdzie zdobyli ogromny majątek236, lecz nie mieli większych wpły-
wów politycznych. Nie oznacza to jednak, że niewolnicy i wyzwo-
leńcy cesarscy w ogóle nie budowali swej pozycji politycznej, wyko-
rzystując bliskie relacje z  cesarzami. Wprost przeciwnie. Za dobry 
przykład może posłużyć chociażby postać wpływowego niewolnika 
Helicona237 pochodzącego z Aleksandrii kubikulariusza (a cubiculo) 
Kaliguli238.

Z pewnością znaczący wzrost nieformalnej pozycji politycznej 
liberti Augusti nastał dopiero wraz z panowaniem Klaudiusza, co po-
twierdzają nie tylko noszone przez wyzwoleńców tytuły pałacowe, 
lecz także zjawisko „instytucjonalizacji” familia Caesaris239. W wa-
runkach nowego ustroju monarchicznego pozycja administracyjna 
wyzwoleńców cesarskich stale rosła. Co więcej, stanowili oni ważny 
filar ustroju w okresie pryncypatu. Nie tylko pełnili służbę na dworze 
cesarskim, lecz także sprawowali niższej bądź wyższej rangi urzędy 
w różnych działach administracji. Często właśnie stanowiska admi-
nistracyjne (głównie pałacowe), jak również osobiste relacje, łączące 
wyzwoleńców z cesarzami-patronami, były źródłem wysokiej pozy-
cji politycznej wielu liberti Augusti w okresie wczesnego pryncypa-
tu. Bardzo często brak dignitas oraz tzw. dobrego urodzenia liberti 

234 PIR2 I 381. Jego wspaniały grobowiec przy via Salaria został wspomniany m.in. 
przez Marcjalisa (Ep. VIII, 3, 6).

235 CIL VI 5197 = ILS 1514.
236 Wypijewski (2010: 339).
237 PIR H 30.
238 Philo, Leg. 166–178; Mouritsen (2011: 94). Niektórzy wyzwoleńcy cesarscy, wy-

korzystując swój bezpośredni kontakt z władcą, mieli wpływ na podejmowa-
ne przez niego decyzje dotyczące różnego rodzaju beneficia, które były zwią-
zane z urzędami, pieniędzmi oraz protekcją (Saller 1982: 66). O poparcie liberti 
Augusti w różnych sprawach zabiegali nie tylko senatorowie, lecz także wład-
cy państw wasalnych, tacy jak Agryppa I, (Cass. Dio, 60, 17; Joseph., AJ 18, 16,  
1 (145)).

239 Szerzej zob. s. 136–137.



85ROZDZIAŁ 1 .  OFFICIUM A R ATIONIBUS.  Z AGADNIENIA METOD OLO GICZNE

Augusti rekompensowali sobie zdobyciem ogromnego majątku oraz 
właśnie nieformalnymi wpływami politycznymi (potentia)240.

Efektem „instytucjonalizacji” familia Caesaris, która, jak wspo-
mniałem, nastąpiła za panowania Klaudiusza241, nie było jednak 
formalne (administracyjne) uniezależnienie się urzędników z  tego 
kręgu. Ich pozycja i  wpływy wciąż bezpośrednio zależały od woli 
cesarza242. Wprawdzie współcześni badacze, podobnie jak ich po-
przednicy, nadal dostrzegają dużą władzę i nieformalne wpływy po-
lityczne (potentia) wyzwoleńca Pallasa, lecz jego pozycji nie łączą 
już z  jakimś nadzwyczajnym znaczeniem urzędu a  rationibus. Re-
formy zwiększającej kompetencje bądź podnoszącej prestiż tego sta-
nowiska nie można bowiem jednoznacznie potwierdzić dla rządów 
Klaudiusza243. Jedyną cechą officium a rationibus, której ukształto-
wanie można datować na okres rządów tego cesarza, była możliwość 
funkcjonowania urzędnika a rationibus w najbliższym, bezpośred-
nim otoczeniu cesarza, pozwalająca na swobodny dostęp do niego 
i na kształtowanie kontaktów personalnych. Z pewnością ta cecha 
była źródłem wpływów politycznych wyzwoleńców cesarskich nie 
tylko za panowania Klaudiusza, lecz także za rządów Flawiuszy244. 

240 Wypijewski (2008: 347–349); Mouritsen (2011: 93–118); Garnsey, Saller (2014: 
142–143).

241 Nastąpiło wówczas przejście – jak pisał Heinrich Chantraine (1967: 28) – „vom 
libertus eines bestimmten Kaiser zum kaiserlichen Freigelassenen schlechthin”. 
Od czasów Klaudiusza familia Caesaris zaczęła funkcjonować jako stałe zaple-
cze cesarza (Augusti), przejmowane przez kolejnych władców wraz z patrimo-
nium, z którego rekrutowano liczne kadry administracyjne.

242 Zob. Eck (1994: 33).
243 Teza dotycząca „biurokratyzacji” administracji finansowej za czasów Klaudiu-

sza również została podważona. Zob. Eich (2005: 161); Schmall (2011: 151). Nie-
którzy badacze uważają nawet, że większość zmian administracji centralnej na-
stąpiło nie za panowania Klaudiusza, lecz dopiero w okresie rządów Flawiuszy 
(Weaver 1979: 70–102).

244 Sprawowanie urzędu a rationibus bezpośrednio nie gwarantowało jednak tych 
wpływów. Pozycji politycznej ojca Claudiusa Etruscusa, który był przecież a ra-
tionibus w okresie od Wespazjana do Domicjana, nie można porównywać z tą, 
jaką zajmował wcześniej Pallas. Nie można przy tym zupełnie deprecjonować 
znaczenia funkcji urzędniczych (w tym biur pałacowych) sprawowanych przez 
wyzwoleńców. Liberti Augusti, wykorzystując bliskość relacji z  władcą, sami 
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Nie bez znaczenia w tym względzie są słowa Stacjusza, który pisał 
o ojcu Claudiusa Etruscusa:

[…] semperque gradi prope numina / semper Caesareum coluisse latus 
sacrisque deorum / arcanis haerere datum245.

Zawsze dane Ci było kroczyć w  pobliżu bóstw, zawsze przebywać 
u boku Cezara i być wtajemniczonym w święte tajemnice bogów.

Dla współczesnych historyków bardziej istotne w dziejach officium 
a  rationibus były strukturalne zmiany administracyjne związane 
z  objęciem najważniejszych stanowisk pałacowych przez ekwitów, 
co ich zdaniem miało skutkować transformacją służby pałacowej 
(dworskiej) w administrację finansową246. Z pewnością pojawienie 
się ekwitów zajmujących stanowisko a rationibus, którzy w przeci-
wieństwie do wyzwoleńców nie byli związani z familia Caesaris, było 
ważnym momentem procesu zmian strukturalnych administra-
cji Cesarstwa Rzymskiego. Charakter tych zmian nie został dotąd 
w pełni rozpoznany. Z pewnością nie były one jednorazową reformą. 
Cesarze stopniowo włączali bowiem osoby z ordo equester w struk-
tury najważniejszych sekretariatów pałacowych już po rządach dy-
nastii julijsko-klaudyjskiej247. Proces ten uległ przyspieszeniu dopie-
ro za panowania Domicjana248, choć objął on jedynie sekretariaty 

zresztą poszerzali zakres swych kompetencji i  władzy. Zob. Oost (1958: 124– 
–129).

245 Stat., Silv. 3, 3, 64–66.
246 Zob. np. Eich (2005: 161).
247 Tac., Hist. 1, 58; Plut., Otho 9; CIL XI 5028 = ILS 1447.
248 Suet., Dom. 7, 2: „Quaedam ex maximis officiis  inter libertinos equitesque  

R. communicavit” („Niektóre z najważniejszych urzędów dworskich przydzielił 
wyzwoleńcom i rycerzom rzymskim”, przekł. J. Niemirska-Pliszczyńska). Rela-
cja Swetoniusza wzbudza sporo kontrowersji w historiografii. Szczególnie inte-
resująca wydaje się interpretacja, wedle której cesarz nie zastąpił wyzwoleńców 
ekwitami, lecz dołączył ekwitów do równoległego współadministrowania z wy-
zwoleńcami cesarskimi w  ramach „nierównej kolegialności”. Zob. Demougin 
(1994: 294–296). Szerzej zob. podrozdział „Nierówna kolegialność” w „officium 
a rationibus”. Kontrowersje wokół pozycji administracyjnej wyzwoleńców cesar-
skich w części pierwszej.
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a patrimonio i ab epistulis, nie zaś urząd a rationibus, który prawdo-
podobnie aż do czasów Trajana był piastowany jedynie przez liberti 
Augusti249. Co ciekawe, za rządów Trajana nie tylko a rationibus, lecz 
także urzędy a studiis i a bybliothecis (a bibliothecis) zostały przeję-
te przez ekwitów250.

Warto zastanowić się nad przyczynami nowej polityki nomina-
cyjnej władców, dotyczącej obsady officia maxima. Niegdyś uczeni 
uważali, że musiało minąć sporo czasu zanim bogaci, wykształce-
ni i wolno urodzeni ekwici zaakceptowali charakter płatnej służby 
w pałacu cesarskim i mogli pełnić tego rodzaju funkcje251. Hipote-
za ta ma jednak słabe strony. Ekwici, choć nie piastowali najważniej-
szych sekretariatów pałacowych za rządów dynastii julijsko-klau-
dyjskiej, to jednak już wtedy funkcjonowali w  strukturach pałacu 
cesarskiego252. Ponadto już od początku pryncypatu equites sprawo-
wali sytuujące się w kręgu centralnej administracji cesarskiej urzę-
dy, takie jak np. prefektura pretorianów, za które otrzymywali zapła-
tę253. Wynagrodzenie ekwickich prokuratorów i prefektów stanowiło 
zresztą wyznacznik ich statusu oraz prestiżu, co potwierdzają stop-
niowo przyznawane od połowy I  wieku zróżnicowane i  coroczne 
wynagrodzenia – sexagenarii, centenarii, ducenarii, trecenarii254. Już 
zatem od początku pryncypatu ekwici otrzymywali zapłatę za służbę 

249 Demougin (1994: 295–296).
250 Pierwszym z nich był Swetoniusz (AE 1953, 73).
251 Wiedemann (1987: 43).
252 Pflaum (1961: 1020); Millar (1977: 85–87); Demougin (1988: 726–727). Za rzą-

dów cesarza Klaudiusza cesarski lekarz, ekwita C. Stertinius Xenophon (PIR2 
S 913; Demougin 1992: 396–397, nr 487) piastował sekretariat ad responsa Grae- 
ca. Urzędnikiem ad legationes et responsa (lub rescripta) Graeca był z kolei syn 
sławnego astrologa Thrasyllusa, ekwita Ti. Claudius Balbillus (PIR2 C 813; De-
mougin 1992: 447–449, nr 538). Ponadto ekwita T. Caesonius Priscus (PIR  
C 163; PIR2 C 211; Pflaum 1961: 1024; Demougin 1992: 250, nr 290) był a volupta-
tibus cesarza Tyberiusza (Suet., Tib. 42, 2).

253 Warto jednak zauważyć, że urzędy a rationibus, a libellis, ab epistulis były ściś-
le związane ze służbą pałacową, już od okresu republikańskiego pełnioną przez 
niewolników i  wyzwoleńców. Takie stanowiska, jak prefektura praetorio czy 
Aegypti miały natomiast inny charakter. Stworzone przez Augusta były związa-
ne ze służbą państwową, nie zaś stricte pałacową.

254 Alföldy (1981: 185).
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w charakterze bliskich i zaufanych urzędników cesarskich, co było 
ważnym elementem ich pozycji administracyjnej255.

W starszej historiografii (Mommsen, Hirschfeld, Pflaum) funk-
cjonowała opinia, jakoby częste nominacje equites na stanowiska ad-
ministracyjne były celowymi działaniami cesarza, chcącego osiąg-
nąć przeciwwagę dla władzy senatu256. Hipoteza ta stanowi jednak 
zbyt daleko idące uproszczenie. Prawdą jest to, że ekwici – w przeci-
wieństwie do senatorów – na ogół nie mieli większych aspiracji po-
litycznych ani nie reprezentowali interesów poszczególnych rodów 
arystokratycznych czy warstwy senatorskiej, jednak ich służbę nale-
ży postrzegać przede wszystkim w kategoriach szerokiego zaplecza 
urzędników, którzy byli zdolni do zajmowania coraz to nowszych 
stanowisk administracyjnych, nie zaś jako warstwę społeczną, któ-
rą cesarz wykorzystywał przeciw senatowi. Z pewnością w okresie 
wczesnego pryncypatu następowało stałe zwiększanie roli admini-
stracyjnej ekwitów w Imperium Romanum257.

Znajdująca się najwyżej w hierarchii warstwa senatorska kryty-
kowała przede wszystkim ogromne wpływy polityczne (libertinorum 
potentia)258 oraz bogactwo wyzwoleńców cesarskich, o  czym prze-
konują relacje Swetoniusza, Tacyta, Pliniusza Młodszego czy Kasju-
sza Diona, którzy szeroko opisywali działalność liberti, zwłaszcza 

255 Na temat wynagrodzeń urzędników ekwickich zob. Pflaum (1978a: 311–315).
256 Szerzej zob. Demougin (1988: 3–4). Ściśle dychotomiczne opisywanie ordo se-

natorius i ordo equester wydaje się bezpodstawne. Mimo różnic dzielących oba 
te stany już pod koniec republiki pozostawały one ze sobą w ścisłym związku. 
Zob. Nicolet (1966: 253–256); Demougin (1988: 2–3).

257 Brunt (1983: 42): „The number of such posts multiplied in the course of time, 
and finally in the third century Equites supplanted senators in positions of the 
highest responsibility”; Demougin (1988: 725): „Si les postes offerts aux cheva-
liers à la fin du règne d’Auguste étaient peu nombreux, ils devaient croître as-
sez rapidement, et former peu à peu une hiérarchie complexe”. Za panowania 
Augusta mamy potwierdzone 35 ekwickich stanowisk prokuratorskich, zaś 110 
w połowie II wieku i wreszcie ok. 180 – w III wieku. Zob. Vittinghoff (1990: 223). 
Najwięcej, bo ok. 50 nowych stanowisk prokuratorskich, powstało na początku 
rządów Sewerów, w okresie od 193 do 211 roku (Lo Cascio 2005: 149).

258 Tac., Ann. XIV, 39.
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w  czasach dynastii julijsko-klaudyjskiej259. Szczególnie często, nie-
kiedy w emocjonalnym tonie, autorzy antyczni, oskarżając wyzwo-
leńców o chciwość (avaritia), opisywali ogromne bogactwa (luxuria) 
wyzwoleńców cesarskich oraz ostentacyjne ich manifestowanie260. 
Aktywność wyzwoleńców cesarskich w  służbie dworskiej za rzą-
dów Klaudiusza i  Nerona była często komentowana261. Podkreśla-
no u nich zwłaszcza brak „dobrego urodzenia”. Tacyt w wyszukanym 
i sarkastycznym tonie wspomniał o pochodzeniu Pallasa od królów 
Arkadii. Senatorski historyk „docenił” również to, że Pallas przed-
kładał służbę w  charakterze minister principis nad swoją nobilitas 
wynikającą z pochodzenia262. Zdaniem autorów antycznych, w więk-
szości pochodzących z warstwy senatorskiej, utrzymywanie wyzwo-
leńców cesarskich w ryzach oraz niedopuszczanie ich do władzy, jak 
również wysłuchiwanie rad senatu, to podstawowe zasady mające 
zagwarantować władcom rzymskim pomyślność ich rządów263.

Niechęć senatorów do wyzwoleńców mogła wynikać z  jeszcze 
jednego powodu. Podczas zdobywania kolejnych stopni cursus ho-
norum senatorzy napotykali wyzwoleńców działających w różnych 
działach administracji cesarskiej i z nimi współdziałali. Liberti Au-
gusti z kolei, będąc reprezentantami władzy cesarskiej (często pro-
kuratorami) i  najczęściej mając większe zdolności administracyj-
ne, mogli kontrolować urzędników senatorskich, co w ostateczności 
prowadziło do wzajemnych zatargów264. Podobne działania w pro-

259 Niechęć do wyzwoleńców cesarskich wyraziście zaznaczała się także w  świa-
domości opinii publicznej w IV wieku. Opisujący w pozytywnym świetle senat 
i senatorów brewiarzysta Aureliusz Wiktor (Caes. 4, 12), odnosząc się do pano-
wania Klaudiusza, napisał: „Ita liberti potestatem nacti summam stupris exilio 
caede proscriptionibus omnia foedabant”.

260 Wypijewski (2008: 348–350). W realiach społeczno-politycznych czasów Anto-
ninów kariera Pallasa czy Narcyza byłaby raczej niemożliwa.

261 Suet., Claud. 28; Plin., Ep. 7, 29; Plin., HN 35, 199–201.
262 Tac., Ann. XII, 53, 3.
263 Cass. Dio, 52, 37, 5–8; Plin., Pan. 88; Tac., Hist. 1, 49. Szerzej zob. Morley (2011: 

282).
264 Kolendo (2008: 18). Niewykluczone, że tego rodzaju kontrola działań senato-

rów przez wyzwoleńców cesarskich odbywała się z  inspiracji i  za przyzwole-
niem (nieformalnym) samego władcy (i/lub jego najbliższych doradców), któ-
ry chciał osobiście nadzorować funkcjonowanie administracji prowincjonalnej. 
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wincjach prowadził również odpowiedzialny za sprawy finansowe 
(fiskalne) ekwicki prokurator, który wraz ze świtą servi et liberti Au-
gusti, jak pisała ostatnio Beard, „mógł także śledzić poczynania na-
miestnika i  wiadomo, że niekiedy posyłał sygnał ostrzegawczy do 
Rzymu”265.

W  przeciwieństwie do aktywności wyzwoleńców działalność 
administracyjna i  polityczna ekwitów, wolno urodzonych i  mają-
cych podobnie jak senatorowie dignitas oraz auctoritas266, nie wy-
woływała tego rodzaju negatywnych ocen arystokracji senatorskiej. 
Służba equites odpowiadała przede wszystkim władcy, nie wzbudza-
jąc przy tym skrajnych emocji u  senatorów. Ekwici nie byli wcale 
mniej kompetentni i gorzej przygotowani do sprawowania urzędów 
niż liberti Augusti. Podobnie jednak jak w przypadku wyzwoleńców 
cesarskich znacząca pozycja administracyjna i  polityczna ekwitów 
zależała jedynie od cesarza. To cesarz mianował ekwitów, którzy od-
powiadali tylko przed nim.

Wszystko to sprawiło, że po rządach Nerona cesarze rzymscy 
właśnie osobom z  ordo equester coraz chętniej powierzali ważne 
stanowiska w prokuratorskiej administracji centralnej i prowincjo-
nalnej267. Proces stopniowego obsadzania officia maxima ekwitami 
zyskał powszechną akceptację na zasadach kompromisu społeczno-

Przykładem takich działań kontrolnych może być wysłanie do Brytanii Polyc-
litusa, wyzwoleńca Nerona. Zob. Tac., Ann. XIV, 39 („[…] więc dziwili się, że 
wódz i  armia, co tak wielką ukończyli wojnę, niewolników słuchają”, przekł. 
S. Hammer). Innym wpływowym wyzwoleńcem Nerona, który miał zarządzać 
Italią i Rzymem pod nieobecność władcy przebywającego w Grecji, był Helius 
(PIR2 H 55; Cass. Dio, 63, 12, 1–3). Bezpośrednim dowodem przemawiającym za 
osobistym zaangażowaniem władców w  sprawy prowincji administrowanych 
przez senatorów jest chociażby korespondencja Trajana z namiestnikiem Bity-
nii, Pliniuszem Młodszym, oraz potwierdzone w źródłach jurydycznych i epi-
graficznych cesarskie reskrypty skierowane do senatorskich namiestników pro-
wincji (prokonsulów i legatów). Zob. Burton (2002: 261–263). Zaangażowanie 
władców w sprawy administrowania Imperium nie było takie samo w każdym 
okresie dziejów pryncypatu. Zależało ono od wielu czynników. Szerzej na temat 
aktywności administracyjnej cesarzy zob. np. Millar (1977).

265 Beard (2016: 446).
266 Szerzej zob. Demougin (1988: 578–585).
267 Eich (2015: 104).
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-politycznego i stanowił przejaw swego rodzaju pragmatyzmu wład-
ców rzymskich w sprawach administracyjnych. Włączenie ekwitów 
w struktury officia maxima, samo w sobie wzbudzające kontrower-
sje dotyczące relacji urzędniczej z liberti Augusti, którzy wciąż dzia-
łali w administracji pałacowej, miało przede wszystkim usprawnić 
funkcjonowanie tych urzędów pałacowych, stopniowo wprowadza-
jąc je przy tym w organizację administracji prokuratorskiej. Szcze-
gólnie znamienne jest to, że niemal wszyscy ekwici, którzy obejmo-
wali urzędy pałacowe w drugiej połowie I  i na początku II wieku, 
przyjmowali właśnie tytuł procurator268.

Urząd a rationibus, obok a studiis i a bibliothecis, włączony do 
ekwickiej administracji prokuratorskiej za rządów Trajana269, zda-
je się jednak wyjątkowy na tle sekretariatów ab epistulis i a libellis. 
Jak już wspomniałem, nie można potwierdzić, że jakiś wolno uro-
dzony ekwita (nie był nim eksniewolnik – ojciec Claudiusa Etruscu-
sa) w okresie panowania Domicjana piastował ten urząd. Przyczyny 
braku nominacji ekwity na stanowisko a rationibus za rządów ostat-
niego z Flawiuszy mogą być różne, jednak ze względu na brak źró-
deł wszelka próba ich ustalenia jest skazana na porażkę270. Tego ro-
dzaju posunięcia administracyjne w zakresie nominacji urzędników, 
dotyczące powołania wyzwoleńca lub ekwity, zależały jednak prze-
de wszystkim od konkretnej decyzji władcy. Z pewnością nie były 
one częścią rozłożonej w czasie polityki nominacyjnej (personalnej) 
princepsów, która miała na celu usunięcie wyzwoleńców z admini-
stracji.

Warto także zapytać o konsekwencje objęcia urzędu a rationibus 
przez equites za panowania Trajana. Pierwsze nominacje ekwitów 

268 CIL XI 5028 = ILS 1447: „procurator imperatoris a patrimonio et hereditatibus 
et a libellis”; CIL VI 40489 = AE 1934, 154 i CIL VI 798 = ILS 1448: „procurator 
ab epistulis et a patrimonio”. Także pierwsi znani nam ekwiccy urzędnicy a ra-
tionibus za rządów Trajana nosili tytuł procurator. Zob. CIL VI 1626 = ILS 1385; 
AE 1913, 143a–b; AE 1924, 81. Prawdopodobnie tytułem procurator a studiis po-
sługiwał się także Swetoniusz (AE, 1953, 73).

269 Pflaum (1974b: 17).
270 Nie można także wykluczyć, że do naszych czasów po prostu nie przetrwała in-

skrypcja lub inne źródło potwierdzające wcześniejszą działalność ekwity a ra-
tionibus.
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na to stanowisko z pewnością doprowadziły do rozluźnienia, choć 
nie zerwania związków officium a rationibus z administracją pała-
cową (dworską). W porównaniu z  liberti Augusti pozycja ekwitów 
jako urzędników centralnej, prokuratorskiej administracji finanso-
wej nie opierała się już wyłącznie na zasadzie personalnej zależności 
od cesarza, lecz na zasadzie czegoś, co Eich trafnie określił jako qua-
si Kontraktbasis zawieranego z władcą271. Z pewnością officium a ra-
tionibus stało się bardzo ważnym i prestiżowym etapem w ekwickim 
cursus honorum, a ekwiccy urzędnicy a rationibus zostali z czasem 
włączeni do grona najbliższych doradców cesarza – członków consi-
lium principis272. Za rządów Trajana i Hadriana stanowisko a rationi-
bus było jednym z najwyższych urzędów w randze ducenarius w ka-
rierze ekwickiej273, a na pewno najwyższym dla większości ekwitów, 
którzy wówczas go piastowali. Przejęcie tego stanowiska przez ekwi-
tów początkowo nie skutkowało jednak ani hierarchizacją ekwickie-
go systemu prokuratorskiego, ani też podległością kompetencyjną 
innych urzędników ekwickich wobec centralnego urzędu finanso-
wego274. Co ciekawe, nie sprawiło także, że wyzwoleńcy cesarscy, 
którzy od panowania Flawiuszy często nosili taki sam tytuł urzędni-
czy jak ekwici, zostali wykluczeni z centralnej administracji finanso-
wej w II wieku275.

Działalność liberti Augusti w administracji prokuratorskiej wy-
woływała i wywołuje nadal sporo kontrowersji zwłaszcza w kontek-
ście ewentualnego, autonomicznego – tj. bez kontroli ekwity – zaj-

271 Eich (2005: 161).
272 Pierwsi potwierdzeni w  materiale źródłowym urzędnicy a  rationibus, będą-

cy członkami consilium principis, działali najwcześniej za rządów Marka Au-
reliusza, na pewno zaś za panowania Kommodusa. Zob. biogramy Q. Larciusa  
Euripianusa (nr 14), T. Flaviusa Pisona (nr 15) i Iuliusa Candidusa (nr 19) – pod-
rozdział „Equites a rationibus” od Trajana do Karakalli w części drugiej. Por. Eck 
(2000a: 206). De Martino (1962: 592) pisał nawet o szczególnej pozycji a rationi-
bus wśród urzędów rady cesarskiej.

273 Wachtel (1966: 18–19); Pflaum (1974b: 17).
274 Eich (2005: 162).
275 Podobny wniosek można zresztą sformułować w odniesieniu do innych dzia-

łów administracji rzymskiej. Zob. Eck (2000b: 255).
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mowania przez nich stanowisk administracyjnych276. Moim zdaniem 
nie istnieją wystarczające dowody, które w  II wieku, czyli w okre-
sie aktywności ekwitów a  rationibus, jednoznacznie wykluczałyby 
możliwość funkcjonowania liberti Augusti jako kierowników offi-
cium a rationibus. Warto podkreślić, że sformułowana niegdyś przez 
Pflauma koncepcja „nierównej kolegialności”, związana z równole-
głą pracą ekwity i podległego mu wyzwoleńca w administracji pro-
kuratorskiej, jest jedynie hipotezą277.

Jeśli uzna się możliwość „samodzielnej” działalności prokurato-
rów-wyzwoleńców za prawdopodobną, wówczas działanie cesarskiej 
administracji prokuratorskiej, w tym stanowiska procurator a ratio-
nibus, staje się o wiele bardziej złożone. Dotychczasowe postrzeganie 
historii officium rationum zarówno w  historiografii „biurokratycz-
nej”, jak i  „niebiurokratycznej” jedynie przez pryzmat następują-
cych po sobie okresów piastowania urzędu, wpierw przez wyzwo-
leńców cesarskich w ramach struktur „kancelarii”, tj. administracji 
pałacowej, później zaś przez ekwitów w ramach prokuratorskiej ad-
ministracji finansowej278, w której jako samodzielni urzędnicy mogli 
działać wyłącznie członkowie ordo equester, stanowi moim zdaniem 
zbyt daleko idące uproszczenie.

Złożona historia officium a  rationibus dowodzi, że jego jedno-
znaczna kategoryzacja, tj. przyporządkowanie do określonych struk-
tur (np. tzw. kancelarii cesarskiej) w całym okresie pryncypatu, wydaje 
się nadużyciem. Geneza tego urzędu związana z działalnością officia-
les – servi et liberti, podobnie jak nazwa a rationibus (a + Ablativus)279, 
świadczy o  jego początkowej przynależności do służby cesarskiej 
o  charakterze niewolniczym. Podobieństwo tego stanowiska do 
urzędów pałacowych w tym okresie potwierdza działalność Anthe-
musa i Pallasa. Aż do rządów Domicjana officium a rationibus było 

276 Np. Brunt (1966b: 461–463).
277 Szerzej zob. podrozdział „Nierówna kolegialność” w  „officium a  rationibus”. 

Kontrowersje wokół pozycji administracyjnej wyzwoleńców cesarskich w  części 
pierwszej.

278 Zob. np. Burton (2012b: 577): „The public post of a rationibus (first held by im-
perial freedmen, later by senior equestrians) soon emerged”.

279 Väänänen (1977: 12–14).
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sprawowane przez liberti Augusti, podczas gdy stanowiska a libellis 
i ab epistulis już po rządach Nerona obsadzano ekwitami. W kwestii 
nominacji na poszczególne urzędy, wymykającej się wszelkim sche-
matom czy regułom, zawsze decydujący głos miał cesarz, który swo-
bodnie kształtował politykę nominacyjną w tym zakresie.

Od czasów Trajana zaczyna się kształtować odrębność officium 
a  rationibus od sekretariatów pałacowych (ab epistulis i  a  libellis), 
nie tyle związana z jego wyjątkowymi kompetencjami finansowymi 
(te miał już wcześniej!), ile polegająca na strukturalnych zmianach 
związanych z  objęciem go przez equites i  włączeniem w  struktury 
administracji prokuratorskiej. Od początku II wieku mamy już bo-
wiem do czynienia z najważniejszym stanowiskiem prokuratorskim 
(w  randze ducenarius) odpowiedzialnym za fiscus Caesaris. Urząd 
ten – jak można przypuszczać – współdziałał z innymi stanowiska-
mi prokuratorskimi związanymi z fiscus (patrimonium) – procurator 
a loricata, procurator patrimonii, procurator rationis privatae i procu-
rator summarum rationum. Jeśli zatem istniałaby konieczność wy-
kazania związku procuratio a rationibus z określonymi strukturami 
administracyjnymi w II wieku, to należałoby zwrócić uwagę przede 
wszystkim na krąg prokuratorskiej administracji finansowej, nie zaś 
na sekretariaty ab epistulis i a libellis. Wydaje się, że autor Historia 
Augusta nieprzypadkowo wskazał (choć mylnie!) jedynie na te dwa 
ostatnie urzędy, które Hadrian jako pierwszy miał przekazać ekwi-
tom280. W Vita Alexandri Severi znajduje się natomiast passus, który 
może świadczyć o bezpośrednim związku urzędu a rationibus z in-
nymi stanowiskami prokuratorskimi o charakterze finansowym281.

*

280 SHA, Hadr. 22, 8.
281 SHA, Alex. 23, 6: „[…] cum plerosque eunuchos rationibus et procurationibus 

praeposuisset Heliogabalus, hic illis et veteres sustulit dignitates”. Por. Reintjes 
(1961: 80–82). Wydaje się, że pod nazwą procurationes nie kryją się stanowiska 
pałacowe (kancelarii), ponieważ te scriptor określał osobnymi terminami. Sze-
rzej zob. Reintjes (1961).
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Opis miejsca i  funkcji officium a  rationibus w  strukturze admini-
stracyjnej Cesarstwa Rzymskiego jak przez soczewkę pozwala zaob-
serwować nie tylko pewne tendencje przedstawiania narracji histo-
rycznej, charakterystyczne dla XIX-wiecznej historiografii (proces 
usuwania wyzwoleńców z administracji pałacowej oraz wizję cesarza 
Hadriana jako reformatora urzędów pałacowych), lecz także, a może 
przede wszystkim, zjawisko funkcjonowania określonych tez badaw-
czych (autorstwa głównie Hirschfelda i  Friedländera), które zako-
rzeniły się w dyskursie naukowym.

Z  zaprezentowanych rozważań wynika, że już na długo przed 
Fergusem Millarem i Jeanem Rougé wielu XIX-wiecznych badaczy, 
z Hirschfeldem na czele, uznawało urząd a rationibus za istniejący 
poza strukturami administracyjnymi urzędów pałacowych (officia 
maxima, ministeria principatus), które w literaturze przedmiotu naj-
częściej określano mianem Kanzlei lub Kabinett. Różnie argumento-
wano ową tezę. Jej zasadność zazwyczaj była oparta na podkreślaniu 
wyjątkowości ekwickiego stanowiska procurator a rationibus, utwo-
rzonego – jak wówczas błędnie sądzono – przez cesarza Hadriana. 
Większość kolejnych badaczy często bezrefleksyjnie przyjmowała tę 
tezę, rezygnując przy tym z ponownej analizy zachowanych źródeł. 
Ponadto badacze ci, podobnie jak ich poprzednicy, niejednokrotnie 
opisywali administrację rzymską za pomocą „modelu biurokratycz-
nego”, kategoryzując i przyporządkowując poszczególne urzędy do 
określonych struktur.

Rezeptionsgeschichte pozycji administracyjnej officium a rationi-
bus pozwala zaobserwować także bardziej ogólną tendencję. Ucze-
ni XIX-wieczni, wyznaczając swym następcom pewien wzorzec, de-
finiowali administrację cesarską okresu pryncypatu, w  tym także 
urząd a rationibus, za pomocą nowożytnych terminów, które nad-
miernie – jak można to ocenić z dzisiejszej perspektywy – projekto-
wały i jednocześnie utrwalały sformalizowany i systemowy jej ogląd. 
Zjawisko to dostrzegalne również dziś może prowadzić do wielu 
uproszczeń i nieporozumień. Wydaje się, że współcześni uczeni mu-
szą być bardziej ostrożni w  przypadku definiowania jakiejkolwiek 
zinstytucjonalizowanej i  sformalizowanej struktury administracji 
rzymskiej (zwłaszcza, jeśli chodzi o pierwsze 250 lat dziejów Cesar-
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stwa), w tym jej zorganizowanych i w pełni zdefiniowanych elemen-
tów składowych.

Jest bardziej prawdopodobne, że starożytni Rzymianie (przynaj-
mniej ci żyjący w okresie wczesnego Cesarstwa), o czym przekony-
wali już m.in. Garnsey i Saller, nie myśleli o swoich urzędach – tak 
jak uważali dawni badacze – w kategoriach systemu biurokratycz-
nego282. Pierwsi cesarze nie stworzyli zorganizowanego systemu ad-
ministracyjnego, a cesarskie nominacje na stanowiska nie były prze-
prowadzane według systemowych reguł administracyjnych, lecz 
według zapoczątkowanego przez Augusta sposobu podejmowa-
nia decyzji ad hoc przez princepsa (i/lub jego doradców z  consi-
lium principis)283. Kolejni władcy często eksperymentowali. Pewne 
rozwiązania przyjmowano, gdy te sprawdziły się w praktyce. Z  in-
nych natomiast rezygnowano. Prowadziło to niejednokrotnie do 
dublowania kompetencji lub pozostawały one mocno nieokreślone. 
Przykładem takiej sytuacji w  ramach administracji prowincjonal-
nej może być spór kompetencyjny między ekwickimi prokuratora-
mi a senatorskimi namiestnikami (legati)284, jak też w ramach admi-
nistracji centralnej – rywalizacja kompetencyjna między ekwickimi 
prefektami pretorianów a  senatorskim prefektem Miasta (przynaj-
mniej do czasów Septymiusza Sewera)285. Przed rządami Dioklecja-
na administracja rzymska nigdy nie była poddawana drastycznym 
reformom, a  jej kształt ulegał jedynie stopniowym zmianom, któ-
re były zależne przede wszystkim od decyzji poszczególnych cesa-
rzy286. W okresie I–II wieku nie można zatem mówić o działalności 
profesjonalnej administracji, funkcjonującej według abstrakcyjnych 
zasad, wyznaczanych przez urzędników-biurokratów. Konstatacja 
Egona Flaiga wydaje się zatem w pełni zasadna:

282 Por. Bang (2011: 248–249).
283 Zob. Eck (1986a: 105–120; 1994: 23–34).
284 Eich (2005: 106–118).
285 Millar (1977: 124); Ruciński (2008: 233).
286 Eich (2005); Mennen (2011: 41).



97ROZDZIAŁ 1 .  OFFICIUM A R ATIONIBUS.  Z AGADNIENIA METOD OLO GICZNE

Das römische Imperium mußte nicht verwaltet, sondern es brauchte 
bloß beherrscht zu werden. Die Prinzipatsepoche kennt eine »Verwal-
tung« nur in einem eingeschränkten Sinne des Wortes287.

Wyjątkowo rzadkie wyrażenia źródłowe, officia maxima i  mini-
steria principatus, stanowiące podstawę stosowanych przez nowo-
żytnych badaczy współczesnych terminów, były raczej wynikiem 
literackiej konwencji niż sformalizowanymi terminami administra-
cyjnymi. Dla Rzymian Kanzlei/Kabinett to nie administracyjna (biu-
rokratyczna) struktura, lecz po prostu jednostki ad hoc mianowane 
przez cesarza na administracyjne stanowiska a rationibus, a decla-
mationibus, a diplomatibus itd., związane ze służbą cesarzowi. Nie 
ma wystarczających źródeł, które potwierdzałyby istnienie zorgani-
zowanej grupy urzędów pałacowych. Poziomy rocznych płac urzęd-
ników ekwickich w tym przypadku są niewystarczające. Podobna sy-
tuacja przedstawia się chociażby w przypadku wykreowanych przez 
współczesnych badaczy dwóch instytucji, których funkcjonowa-
nie przy boku cesarza miało mieć charakter stały – rady cesarskiej 
(consilium principis) i  sądu cesarskiego, tzw. Kaisergericht. W  ich 
przypadku również nie można mówić o  stałych, zorganizowanych 
„instytucjach”, lecz właśnie o doradcach i sędziach każdorazowo po-
woływanych przez cesarza.

Współczesna historiografia, choć przeniosła punkt ciężkości 
rozważań nad officium a rationibus z zagadnień formalnych i biuro-
kratycznych na rozważania o charakterze nieformalnym i niebiuro-
kratycznym, to jednak nie objaśniła kilku nurtujących kwestii. Wciąż 
zatem aktualnym problemem badawczym pozostają zagadnienia do-
tyczące niejasnych kompetencji officium a  rationibus, działalności 
wyzwoleńców cesarskich i ekwitów pełniących tę funkcję oraz „spe-
cjalizacji” ekwitów, którzy w swej karierze piastowali ten najwyższy 
urząd finansowy.

287 Flaig (1992: 98).





rozdział 2
Kompetencje officium a rationibus  

i jego pozycja w administracji finansowej

Centralna administracja finansowa. Patrimonium i fiscus

Piszący w III wieku Kasjusz Dion, wspominając o reformach Augu-
sta z 27 roku p.n.e., twierdził, że pierwszy cesarz przejął pełną kon-
trolę nad finansami państwa rzymskiego oraz armią1. August miał 
także wprowadzić regułę przeprowadzanego periodycznie cenzu-
su majątkowego, który zapewniał weryfikację stanu liczbowego 
i  majątkowego mieszkańców Imperium Romanum, a  tym samym 
usprawniał pobór podatków bezpośrednich2. W ten proces była za-
angażowana zarówno cesarska administracja centralna, jak i  pro-
wincjonalna. Bardzo ważną rolę w tym względzie odgrywały także 
elity miejskie, pełniące funkcję pośredniczącą w kontaktach między 
mieszkańcami Imperium a administracją3. Twórca pryncypatu, po-
dobnie jak w przypadku innych działów administracji, nie tylko za-
chował dawne instytucje republikańskie (aerarium populi Romani/ 
/Saturni)4, lecz utworzył również nowe – aerarium militare, fiscus, 

1 Cass. Dio, 53, 16, 1. Por. Suet., Aug. 28, 1. Dla pochodzącego z Bitynii senatora 
było jasne, że kontrola nad armią i finansami państwowymi stanowiła podstawę 
jedynowładztwa Augusta. Warto podkreślić, że Dion odnosił jednak swoje roz-
ważania przede wszystkim do czasów, w których sam żył. Zob. Millar (1964b: 
91–102); Speidel (2000: 113).

2 Cottier (2010: 180). Za pobór podatków pośrednich w prowincjach populi Ro-
mani byli z kolei odpowiedzialni publicani, podlegający procuratores provinciae 
bądź prokuratorom pełniącym określone funkcje finansowe. W okresie pryn-
cypatu rola ekwitów w societates publicanorum stopniowo jednak malała. Zob. 
Eck (1979: 114–118); Demougin (1988: 103–112); Speidel (2000: 138).

3 Scheidel (2015: 229, 235).
4 Choć formalny podział na instytucje finansowe cesarskie i senatorskie był dzie-

łem Augusta, to jednak instytucje te wciąż pozostawały pod jego ścisłą kontrolą. 



100 CZĘŚĆ I .  DZIEJE  OFFICIUM A R ATIONIBUS  

patrimonium, przy czym te dwie ostatnie instytucje miały odmien-
ny charakter od aerarium Saturni i militare, administrowanych prze-
de wszystkim przez urzędników rangi senatorskiej i pozostających 
pod kontrolą (bardziej pozorną niż rzeczywistą) senatu5. Nad cało-
ścią administracji finansowej i tak pieczę sprawował cesarz oraz jego 
urzędnicy6. Z obsługą administracyjną (np. prowadzeniem księgo-
wości) aerarium Saturni początkowo byli związani przede wszyst-
kim niewolnicy i wyzwoleńcy z  familia publica, których wynagro-
dzenie wypłacano właśnie z kasy państwowej7. W okresie wczesnego 
pryncypatu za funkcjonowanie nowych instytucji cesarskich, fiscus 
i patrimonium, odpowiadali z kolei „wykwalifikowani” servi et liber-
ti Augusti, później także urzędnicy pochodzący z ordo equester, za-
leżni jedynie od cesarza i wykonujący obowiązki o charakterze tech-
nicznym i/lub administracyjnym8.

August miał świadomość tego, że rozbudowana administracja 
Imperium Romanum wymaga działalności rozbudowanego sztabu 
urzędników o zróżnicowanej randze i statusie społecznym. W okre-
sie późnej republiki niewolnicy i  wyzwoleńcy należący do domus 
wielkich polityków, np. Cycerona, Juliusza Cezara, funkcjonowali 

August traktował ich funkcjonowanie przez pryzmat jednej polityki finanso-
wej Imperium, za którą on sam był odpowiedzialny. To właśnie pierwszy cesarz 
kontrolował wydatki senatu i sprawował pieczę nad aerarium Saturni, począt-
kowo mianując w  latach 28–23 praefecti aerarium Saturni. Zresztą aerarium, 
formalnie pozostające pod kontrolą senatu, za panowania Augusta wciąż było 
jeszcze najważniejszą instytucją finansową państwa rzymskiego. Zob. Kienast 
(2009: 383). Por. Jones (1960: 106).

5 Corbier (1974: 709).
6 Scheidel (2015: 229).
7 Vittinghoff (1990: 191); Winterling (1999: 119). Por. Eder (1980: 165–166).
8 Ziółkowski (2005: 444); Scheidel (2015: 235). W okresie republiki np. Tiro, wy-

zwoleniec Cycerona, spełniał wiele obowiązków. Zob. Cic., Fam. 16, 4, 3: „In-
numerabilia tua sunt in me officia, domestica forensia, urbanan provincialia, 
in re privata in publica, in studiis in litteris nostris […]”. Por. Treggiari (1969: 
259–263). W tym czasie liczne zadania administracyjne wykonywali servi pub-
lici oraz działający przy rzymskich magistraturach apparitores (m.in. lictores, 
praecones, librarii, scribae, accensi, viatores), pochodzący z różnych warstw spo-
łecznych (głównie wyzwoleńcy). Ich służba miała charakter publiczny, a wyna-
grodzenia były wypłacane z kasy państwowej (aerarium).
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jedynie jako ich prywatna służba9, w okresie pryncypatu natomiast 
w realiach pałacu cesarskiego miało nastąpić przejście – jak to traf-
nie określiła Sabine Schmall – „von der privaten in die quasi-öffen-
tliche Sphäre”10. Niewielka liczba niskich rangą funkcjonariuszy mo-
gących wykonywać zadania specjalistyczne (techniczne)11, których 
w spadku po republice przejął August, była wprawdzie wystarcza-
jąca do zarządzania miastem-państwem, ale już nie ogromnym Ce-
sarstwem Rzymskim. Z tego względu pierwszy princeps wprowadził 
wielu własnych niewolników i wyzwoleńców do administracji, wy-
znaczając tym samym swego rodzaju nieformalny model admini-
strowania dla przyszłych cesarzy. Zdaniem Christera Bruuna właś-
nie brak wystarczającej liczby civil servants (w znaczeniu niższych 
rangą opłacanych urzędników) za panowania Augusta skutkowało 
włączeniem wielu niewolników i wyzwoleńców pierwszego cesarza 
w struktury administracyjne12. Od początku pryncypatu niewolnicy 
i wyzwoleńcy cesarscy wykonywali wyspecjalizowane zadania admi-

9 Treggiari (1969: 142–153); Malitz (1987: 52–59).
10 Schmall (2011: 65). Pojęcie „quasi-publiczny” dobrze oddaje charakter funkcjo-

nowania dworu (pałacu) cesarskiego w  okresie wczesnego pryncypatu. Pała-
cu cesarskiego nie można postrzegać przez pryzmat jedynie „prywatnego” do-
mus arystokratycznego, podobnie jak nie można go łączyć wyłącznie ze sferą res 
publica. Niewolny personel cesarski nie składał się z servi publici, lecz właśnie 
z servi Augusti, wyzwoleńcy-sekretarze ab epistulis, a libellis i a rationibus nie 
mieli rangi urzędniczej, a cesarskie patrimonium było wyraźnie oddzielone od 
należącego do res publica – aerarium Saturni. Zob. Winterling (2009: 94–102).

11 W realiach społeczno-politycznych antycznego Rzymu obowiązywała konwen-
cja, wedle której nawet płatna służba była niegodna dla wolno urodzonego oby-
watela rzymskiego pochodzącego z arystokracji senatorskiej. Zob. Ziółkowski 
(2005: 430); Eich (2015: 104–105). W tym względzie dla senatorów sprawowanie 
niektórych funkcji (np. praefectus vigilum, praefectus praetorio) mogło być po 
prostu nieodpowiednie (Eich 2015: 104). Na czymś innym polegała z kolei służ-
ba niewolników i wyzwoleńców lub nawet ekwitów, oparta na zupełnej lojalno-
ści wobec cesarza, który w dużym stopniu decydował o ich karierze. Dlatego ża-
den senator nie został prokuratorem lub prefektem cesarza, przedstawicielem 
jego interesów (głównie majątkowych). W  przypadku urzędników ekwickich 
wynagrodzenie odgrywało ważną rolę i  decydowało o  ich randze i  statusie  
(sexagenarii, centenarii, ducenarii itd.), dla urzędników senatorskich nie miało 
ono z kolei pierwszorzędnego znaczenia.

12 Bruun (2015b: 280).



102 CZĘŚĆ I .  DZIEJE  OFFICIUM A R ATIONIBUS  

nistracyjne w Rzymie, jak również zajmowali liczne podrzędne, czę-
sto prokuratorskie stanowiska w prowincjach13. Proces stopniowego 
włączania servi et liberti Augusti w struktury administracyjne, skut-
kujący wyparciem servi publici, można doskonale zaobserwować na 
przykładzie opisu Frontinusa, dotyczącego rozbudowy personelu 
odpowiedzialnego za cura aquarum14.

Panowanie pierwszego princepsa – jak zgodnie podkreślali Swe-
toniusz, Tacyt i Kasjusz Dion – stanowi zatem istotną cezurę w po-
wstaniu cesarskiej administracji finansowej15, która następnie pod-
legała stopniowym zmianom i reorganizacji. Struktury administracji 
finansowej z czasów Sewerów różniły się od tych z okresu panowa-
nia Augusta16, a zarząd i kontrola nad finansami Imperium, w swej 
istocie niezwykle złożona, z  czasem skutkowała rozczłonkowa-
niem licznych instytucji cesarskich (w nauce niemieckiej najczęściej 
określanych jako Kassen) odpowiedzialnych za cesarskie przychody 
i rozchody17.

13 Por. Purcell (1983: 125–173). Namiestnicy prowincji zarówno publicznych, jak 
i cesarskich, choć mieli kompetencje finansowe, do pełnej ich realizacji potrze-
bowali sztabu podrzędnych urzędników – servi et liberti Augusti. Z uwagi jed-
nak na ich niski status społeczny oraz jasno zdefiniowany zakres mniej znaczą-
cych obowiązków urzędnicy ci rzadko pojawiają się w źródłach narracyjnych. 
Tego rodzaju aktywność servi et liberti Augusti jest potwierdzona najczęściej 
przez materiał epigraficzny (np. ILS 1514).

14 W 12 roku p.n.e. obsługę cura aquarum zapewniało ok. 240 servi publici, za pa-
nowania Klaudiusza w tym dziale funkcjonowało z kolei już 460 servi et liber-
ti Augusti (Frontin., Aq. 2, 116). Por. Bruun (1991: 208–209); Schumacher (2005: 
185–186). Utrzymaniem działających w administracji członków familia Caesaris 
zajmował się fiscus Caesaris, za utrzymanie niewolników państwowych (familia 
publica) odpowiadał zaś aerarium Saturni (Schumacher 2005: 186).

15 Suet., Aug. 101; Tac., Ann. I, 11; Cass. Dio, 56, 33. Zob. Ürögdi (1968: 247–251); 
Speidel (2000); Rossignol (2014: 25).

16 W pierwszej połowie III wieku fiscus przejął funkcje finansowe wcześniej właś-
ciwe dwóm instytucjom – aerarium Saturni i aerarium militare. W III wieku ae-
rarium Saturni stało się już jedynie kasą miasta Rzymu. Por. Berger (2004: 473).

17 Te instytucje określano w języku łacińskim jako aerarium populi Romani/Satur-
ni, aerarium militare, fiscus, patrimonium, res privata oraz ratio privata. W ję-
zyku greckim, w większości przypadków, odpowiadają im następujące termi-
ny źródłowe: demosion ton Romaion, tameion stratiotikon, fiskos, to basilikon, ta 
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August był odpowiedzialny za sporządzenie opisu stanu całego 
państwa rzymskiego (breviarium totius Imperii), choć jego opraco-
wanie (prawdopodobnie zarówno w sensie technicznym, jak i mery-
torycznym) zlecił swym dwóm wyzwoleńcom. Wprawdzie nie mamy 
potwierdzenia funkcjonowania centralnych stanowisk finansowych, 
piastowanych przez servi et liberti za rządów Augusta18, jednak ta-
kie stanowiska – jak słusznie podkreślił Werner Eck – z pewnością 
w tym czasie istniały19. Ktoś musiał bowiem – jak pisał w swym te-

autokratorika ktemata oraz zwrot określający „majątek cesarski” – ousiakon kte-
ma. Zob. Valera (1983: 301). 

18 Z relacji Swetoniusza jest znanych jedynie trzech wyzwoleńców Augusta, któ-
rzy pełnili funkcje techniczne (biurowe): Polybius i  Hilarion, którzy napisali 
część testamentu cesarskiego (Suet., Aug. 101, 1), oraz a manu Thallus, który zo-
stał surowo ukarany za ujawnienie listu Augusta (Suet., Aug. 67, 2). Zob. także: 
Kłodziński (2011: 27–30). Wiemy również, że osobą odpowiedzialną za zarząd 
biblioteki (bibliotheca Palatina w domus Augusta) był wyzwoleniec Augusta – 
gramatyk C. Iulius Hyginus (Suet., Gram. et rhet. 20). Zob. Kienast (2009: 318).

19 Eck (1994: 24). Eck sądzi, że stanowiska te nie mogą być jeszcze określane mia-
nem „urzędu” o charakterze publicznym. Jego zdaniem servi et liberti pierw-
szego cesarza byli jedynie jego prywatnymi sługami funkcjonującymi w  ra-
mach dworu cesarskiego. Podobnie uważa Dietmar Kienast (2009: 318), który 
nie mógłby w jednym rzędzie zestawić servi et liberti Augusti wraz z „öffentli-
che, magistratische oder quasimagistratische Funktionen und wichtige Prie-
sterämter”. Warto jednak zapytać, czy jako jedynie „prywatnego sługę” moż-
na określić np. Licinusa, wyzwoleńca Augusta i zarazem prokuratora Galii, lub 
C. Iuliusa Hyginusa, którego stanowisko bibliotekarza Heinz Bellen (2010: 13) 
określił jako „publiczny urząd”? Kwestia jednoznacznej kategoryzacji statu-
su wyzwoleńców Augusta wydaje się bardziej złożona. O cesarskich niewolni-
kach i wyzwoleńcach jako o wyłącznie „prywatnych” sługach cesarzy pisali już 
XIX-wieczni badacze, tacy jak np. Ludwig Friedländer (1888: 33). Servi et liber-
ti należący do familia Caesaris nie mogą być jednak uznani za wyłącznie „pry-
watną” służbę cesarza. Odpowiedzialni jedynie przed swoim dominus/patronus 
spełniali funkcje i obowiązki jako personel cesarskiego „pałacu” (w literaturze 
niemieckiej – Haushalt), rozumiany w dwojaki sposób, a więc nie tylko w kon-
tekście obsługi jedynie cesarskiego „prywatnego” majątku (np. licznych w Italii 
cesarskich villae), lecz również jako zarządzający „über das ganze römische Re-
ich erstreckenden Patrimonial- und Domanialsystem” (Herrmann-Otto 1994: 
99). Istotne w tym kontekście jest zrozumienie zakresu władzy cesarza Augu-
sta, który od 27 roku p.n.e. miał swobodę przy obsadzie swoimi niewolnikami 
i wyzwoleńcami wielu gałęzi administracji, nie tylko stanowisk w administracji 
pałacowej (sekretariaty kancelarii cesarskiej) czy prowincjach cesarskich, lecz 
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stamencie August – przeprowadzać kontrolę nad tym: „quantum 
militum sub signis ubique esset, quantum pecuniae in aerario et fi-
scis et vectigaliorum residuis”20, ktoś musiał przygotowywać wykaz 
rationes Imperii, który August – według Swetoniusza – miał regular-
nie ogłaszać21. Warto zauważyć, co zresztą czynili już Klaus Wach-
tel i Peter Eich22, że w okresie republikańskim niewolnicy lub wy-
zwoleńcy wchodzący w skład większych rodzin senatorskich musieli 
nadzorować finanse pater familias, być może mając przy tym – co 
jest prawdopodobne, choć niepotwierdzone źródłowo – tytuł a ra-
tionibus23.

Niektórzy badacze uważają, że już za panowania pierwszego ce-
sarza całość systemu finansowego (rationarium Imperii24, fiscus25) 
była zapewne pod kontrolą jakiegoś urzędnika26, a niewolnicy i wy-
zwoleńcy Augusta a quibus ratio exigi posset27 funkcjonowali w ra-

także tych związanych z określonymi „działami” administracji prowincji populi 
Romani. W związku z tym w przypadku servi et liberti Augusti należałoby ra-
czej mówić nie o Hauspersonel ale – jak czyni to Elisabeth Herrmann-Otto – 
o Haus- und Verwaltungspersonel. Por. Schmall (2011: 65). Można zaryzykować 
twierdzenie, że do czasów Domicjana niewolnicy i wyzwoleńcy cesarscy odgry-
wali najważniejszą rolę w administracji rzymskiej. Dopiero za panowania ostat-
niego z Flawiuszy nowi prokuratorzy ekwiccy przejęli część stanowisk admini-
stracyjnych z rąk wyzwoleńców. Por. Bruun (2015b: 281).

20 Suet., Aug. 101, 4: „[…] ile jest wojska pod bronią i gdzie, ile pieniędzy w skar-
bie państwowym i kasach cesarskich i jakie podatki nie zostały jeszcze ściągnię-
te”, przekł. J. Niemirska-Pliszczyńska. Por. Tac., Ann. I, 11, 3.

21 Suet., Calig. 16: „Rationes imperii ab Augusto proponi solitas sed a Tiberio in-
termissas publicavit”. Rachunki te obejmowały rachunki finansowe całego Ce-
sarstwa, nie zaś tylko te, które wiązały się ze sprawowaniem funkcji cesarza. 
Zob. Jones (1960: 105).

22 Wachtel (1966: 18–19, przyp. 32); Eich (2005: 160).
23 Łacińska konstrukcja a  + Ablativus, oznaczająca określone stanowisko bądź 

pełnioną funkcję, jest potwierdzona już w  źródłach z  okresu republiki (Cic., 
Att. 8, 5, 1). Zob. Wachtel (1966: 19, przyp. 32). Szczegółową analizę genezy urzę-
du a rationibus przeprowadziła Sabine Schmall (2011: 65–71).

24 Suet., Aug. 28, 1.
25 Sen., Ben. 4, 39, 3.
26  Sherwin-White (1939: 23). Por. Ziółkowski (2005: 431); Lo Cascio (2006: 29).
27 Suet., Aug. 101, 4: „[…] na których można było dochodzić należności pienięż-

nych”, przekł. J. Niemirska-Pliszczyńska.
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mach struktur officium a  rationibus28. Inni w  swoich przypuszcze-
niach idą jeszcze dalej, twierdząc wprost, że officium a  rationibus 
istniało już za rządów Augusta29. Choć servi et liberti Augusti z pew-
nością wykonywali zadania finansowe na początku pryncypatu i już 
wtedy kontrolowali rachunki cesarskie, to wydaje się, że za rzą-
dów Augusta centralny urząd odpowiedzialny za finanse państwo-
we nie był raczej piastowany przez wyzwoleńca. W okresie panowa-
nia pierwszego cesarza liberti Caesaris ani nie sprawowali ważnych 
funkcji administracyjnych, ani też nie mieli dużych wpływów poli-
tycznych30. Ich pozycji administracyjnej i politycznej nie można po-
równywać z  ich pozycją z  okresu panowania Klaudiusza, kiedy to 
Pallas, Narcyz i  Callistus stali się najbliższymi doradcami cesarza. 
Zaufanymi doradcami pierwszego princepsa byli nie jego niewolni-
cy czy wyzwoleńcy cesarscy31, lecz osoby z wyższych warstw społecz-
nych (np. G. Cilnius Maecenas), a za swego rodzaju specjalistę od 
spraw finansowych z okresu rządów Augusta można by uznać nie-
samowicie bogatego ekwitę P. Vediusa Polliona, który po bitwie pod 
Akcjum odpowiadał m.in. za uporządkowanie finansów prowincji 
Azji32. Zajmowane wówczas przez Polliona stanowisko jest jednak 
nieznane, choć przypuszcza się, że mogła to być funkcja prokuratora 

28 Schmall (2011: 66–67, przyp. 151).
29 Jones (1950: 25): „[…] the office [a rationibus – K. K.] must have existed under 

Augustus”; Alpers (1995: 144): „Das Amt a rationibus, das vermutlich schon seit 
Beginn des Prinzipates existierte”. Zob. także: Oost (1958: 126); Wachtel (1966: 
17–18).

30 Z  pewnością takiej pozycji nie zajmował ani Celadus, którego cesarz darzył 
pewną estymą, ani Thallus, którego surowo ukarał (Suet., Aug. 67). Por. Suet., 
Aug. 74. August, choć wprowadził swoich wyzwoleńców do administracji i po-
wierzył im liczne podrzędne zadania specjalistyczne, to jednak nie uczynił ich 
swoimi najbliższymi doradcami i nie dał im władzy politycznej, co mogło wy-
nikać z ówczesnych ograniczeń rzymskiej kultury politycznej (swego rodzaju 
kompromisu z dawną warstwą senatorską) i osobistego zaangażowania Augusta 
w sprawy państwowe. 

31 Jedynym wyzwoleńcem (potem zaś ekwitą – Hor., Sat. 2, 7, 53) był poeta Hora-
cy, któremu August zaproponował ważniejsze stanowisko officium epistolarum, 
będące zapewne odpowiednikiem późniejszego sekretariatu ab epistulis. Zob. 
Suet., Vita Hor. 5.

32 PIR2 V 323; Syme (1961: 23–30); Łoś (1988: 65–79).
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lub jakieś nadzwyczajne pełnomocnictwo33. Moim zdaniem wydarze-
nia, które nastąpiły podczas 11. konsulatu Augusta w 23 roku p.n.e., 
gdy cesarz ciężko zachorował, jednoznacznie potwierdzają, że żaden 
spośród servi et liberti sprawujących funkcje finansowe nie był do-
puszczony do bliskiego grona zaufanych doradców władcy ani też 
nie miał większych wpływów politycznych. W  obliczu długotrwa-
łej choroby cesarz przekazał bowiem informacje o stanie finansów 
państwa (w tym o dochodach publicznych) najważniejszym urzęd-
nikom ze stanu senatorskiego i znakomitym ekwitom (tak Kasjusz 
Dion) lub urzędnikom i senatowi (tak Swetoniusz)34.

Z drugiej strony nie można jednak wykluczyć, że za panowania 
pierwszego princepsa officium a rationibus, jeśli w ogóle wtedy ist-
niało, nie było jeszcze w pełni ukształtowanym stanowiskiem, które-
go urzędnicy, tak jak za rządów Klaudiusza, mieli duże wpływy poli-
tyczne35. Urzędnicy a rationibus związani z dworem cesarskim mogli 
jednak w tym czasie odpowiadać za obsługę administracyjną (tech-
niczną) finansów cesarskich, dążąc do zbilansowania cesarskich 
dochodów i wydatków. Jak już wspomniano, jakiś centralny urząd 
musiał bowiem być odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli fi-
nansów i rachunkowości, skoro August czterokrotnie dokonał bilan-
su finansów aerarium Saturni36. W tej sytuacji możliwość sprawowa-
nia u progu pryncypatu urzędu a rationibus przez niewolników lub 
wyzwoleńców cesarskich staje się prawdopodobna. Tego stanu rze-
czy nie możemy jednak jednoznacznie potwierdzić. W świetle po-
wyższych rozważań wydaje się jednak całkiem prawdopodobne, że 
niewolnik Apolaustus jako pierwszy pełnił funkcję a  rationibus za 
panowania Augusta37.

W 27 roku p.n.e. doszło do jeszcze jednego ważnego wydarze-
nia związanego z finansami państwowymi – podziału prowincji na 

33 Łoś (1988: 72–73).
34 Cass. Dio, 53, 30, 1–2; Suet., Aug. 28, 1.
35 Z pewnością dużych wpływów politycznych nie miał także Anthemus, a ratio-

nibus cesarza Tyberiusza. Zob. CIL VI 8409c.
36 Mon. Anc. 17, 1; RIC I2 360.
37 CIL VI 33467; Ijsewijn (1987: 80). Zob. także: biogram nr 1 w podrozdziale „Li-

berti Augusti a rationibus” od Augusta do Domicjana w części drugiej.
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prowincje ludu rzymskiego lub publiczne (populi Romani/publicae) 
oraz cesarskie (Caesaris)38, skutkującego pewnymi zmianami w or-
ganizacji administracji podatkowej, która jednak nie została do koń-
ca rozpoznana39. Do aerarium populi Romani miały trafiać, płacone 
corocznie, podatki bezpośrednie (tributum soli, stipendium, vectigal – 
podatek gruntowy; tributum capitis – podatek pogłówny) z prowin-
cji populi Romani40, jak również daniny (collationes) płacone przez 
obywateli i innych poddanych władcy. Dochody z prowincji cesar-
skich oraz niektóre podatki (np. vicesima hereditatium, vicesima li-
bertatis vel manumissionum) z  prowincji publicznych, pobierane 
przez procuratores Augusti, miały z kolei trafiać do fiscus Caesaris41. 
Kasy nowych instytucji cesarskich częściowo były również zasilane 
nowymi, utworzonymi w okresie Cesarstwa, podatkami pośrednimi 
(vectigalia) oraz cłami (portoria), do których płacenia byli zobowią-
zani wszyscy mieszkańcy Imperium42.

Tak zdefiniowany rozdział dochodów nie był jednak ścisły, gdyż 
to ostatecznie cesarz, mający kontrolę nad całą administracją finanso-
wą, decydował, gdzie określone środki mają trafić i skąd przy realiza-
cji określonych celów mają pochodzić43. Choć władca rzymski stał na 
czele całej administracji finansowej, zarówno na szczeblu centralnym, 
jak i prowincjonalnym44, to jednak za administracyjną oraz technicz-

38 Używanie przez współczesnych historyków zwrotu „prowincje senatorskie”, jak 
wykazał Fergus Millar (1989: 93–97), jest błędne. Prawidłowe wydaje się jedynie 
stosowanie terminów provinciae publicae lub provinciae populi Romani.

39 Scheidel (2015: 235): „Revenue collection was organized in ways that are some-
times only poorly understood”.

40 Podatki tributum capitis i tributum soli, z których płacenia byli zwolnieni oby-
watele rzymscy, początkowo wpływały do fisci provinciae, później zaś do ae-
rarium populi Romani. Na temat techniczno-administracyjnej strony transferu 
tych środków w Cesarstwie Rzymskim zob. Speidel (2000: 156).

41 Zob. Eck (1999a: 228); Herz (2003: 173).
42 Meyer (1961: 402–403); Ziółkowski (2005: 442).
43 Dla Augusta najważniejszy był podział na jego własne pieniądze oraz te należą-

ce do państwa. Zob. Mon. Anc. 15, 17–18.
44 Na podstawie posiadanego imperium consulare cesarz kontrolował działal-

ność aerarium w Rzymie i Italii, zaś na podstawie imperium proconsulare maius 
utrzymywał bezpośrednią kontrolę nad dochodami czerpanymi z  prowincji 
(Herz 2003: 168). Zob. także: Sawiński (2005: 22–26).
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ną obsługę tego systemu, gromadzenie środków, planowanie wydat-
ków i  dochodów, utrzymanie „równowagi budżetowej”45, księgowa-
nie wydatków, dochodów i przeprowadzanych transakcji, jak również 
za zorganizowanie sprawnego poboru podatków był odpowiedzialny 
szeroki sztab urzędników w Rzymie, Italii i prowincjach.

Cesarz August przeprowadził także reorganizację prowincjonal-
nej administracji finansowej. Trudno bowiem sobie wyobrazić, by 
administracja w prowincjach, przejęta w spadku po republice, mia-
ła oprzeć się na senacie (za Augusta liczącym 600 członków) czy też 
senatorskich urzędnikach finansowych, kwestorach, których licz-
ba każdego roku nie przekraczała 2046. Filarem nowej administra-
cji finansowej stali się ekwiccy prokuratorzy (procuratores Augusti)47, 
którzy we wszystkich prowincjach (publicznych i cesarskich) mieli 
uprawnienia jurysdykcyjne i  odpowiadali za sprawy finansowe 
(m.in. zarząd nad patrimonium Caesaris w  prowincjach publicz-
nych), w tym za wypłatę żołdu oraz aprowizację armii, jak też za po-
bór podatków bezpośrednich i pośrednich, w tym XX hereditatium, 
XX libertatis i portoria, oraz za związane z nimi kwestie prawne48. 
Aktywność ekwickich procuratores w prowincjonalnej administracji 
finansowej opierała się na działalności wielu niewolników i wyzwo-
leńców cesarskich. Servi et liberti Augusti nie tylko tworzyli „wykwa-
lifikowany” personel pomocniczy aż do końca epoki Sewerów. Od 
drugiej połowy I wieku niektórzy liberti Augusti, nosząc tytuł pro-
curator i zajmując kierownicze stanowiska, współdziałali z ekwitami 
w ramach tzw. nierównej kolegialności i również sprawowali jurys-
dykcję w sprawach finansowych49.

45 O budgetary policy Cesarstwa Rzymskiego szeroko pisał Elio Lo Cascio (2006: 
25–34).

46 Speidel (2000: 136); Rossignol (2014: 27–28). Przypadek Egiptu na początku 
pryncypatu, choć wyjątkowy, wyraźnie pokazuje proces przechodzenia admi-
nistracji finansowej i wojskowej z rąk senatorów (kwestorów) w ręce ekwitów 
(prefekt Egiptu) (Rossignol 2014: 28).

47 Christol (1997: 68–69).
48 Strabo, Geo. 3, 4, 20. Zob. Carreras Montfort (2002: 74–75).
49 Rossignol (2014: 31).
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Od rządów Klaudiusza ekwiccy procuratores nie pełnili już 
w prowincjach wyłącznie funkcji stricte finansowych, lecz obejmo-
wali także namiestnictwa niektórych prowincji cesarskich. Utworzo-
ne przez tego władcę trzy prowincje – obie Mauretanie (Mauretania 
Caesariensis, Mauretania Tingitana) w 42 lub 43 roku i Tracja (Thra-
cia) w 46 roku – nie były administrowane, tak jak w przypadku pro-
wincji cesarskich i publicznych, przez senatorskich promagistratów 
(byłych pretorów i byłych konsulów) z tytułem odpowiednio: legatus 
Augusti pro praetore i proconsul, lecz przez, jak to określił Eck, ekwic- 
kich tzw. prezydialnych prokuratorów (od słowa praeses mającego 
odróżnić prokuratorów-namiestników od prokuratorów pełniących 
w  prowincjach funkcje o  charakterze stricte finansowym)50. Obo-
wiązki tych ekwickich namiestników-prokuratorów sprowadzały się 
w zasadzie do dwóch sfer: jurysdykcji i spraw finansowych (głównie 

50 Eck (2016: 101). Klaudiusz utworzył tym samym nowy typ prowincji cesarskich 
zarządzanych przez ekwickich prokuratorów. W okresie wczesnego pryncypa-
tu w ramach administracji prowincjonalnej funkcjonowały także trzy zmilita-
ryzowane prowincje (Alpes Maritimae, Alpes Poeninae, Alpes Graiae), pod-
bite za rządów Augusta, które znajdowały się pod zarządem ekwity z tytułem 
praefectus. Początkowo te niespacyfikowane obszary wymagały stałej obecno-
ści jednostek wojskowych (auxilia), dowodzonych przez prefekta. Z  czasem, 
w połowie I wieku, te trzy prowincje trafiły pod zarząd cywilnej administra-
cji, tj. ekwickich procuratores. Także Iudaea, której statusu nie można jedno-
znacznie określić mianem cesarskiej lub publicznej, początkowo była zarządza-
na przez ekwickiego prefekta (od 44 roku prokuratora), który jednak podlegał 
senatorskiemu namiestnikowi prowincji cesarskiej (legatus Augusti pro praeto-
re) Syrii. Ciekawym przypadkiem jest tytulatura namiestników Sardynii, którzy 
w połowie III wieku nosili tytuł procurator et praefectus provinciae Sardiniae. 
Zob. tytulaturę P. Aeliusa Valensa (PIR2 A 275; PIR2 I 45; Pflaum 1960b: 870– 
–871, nr 332). Przypadek Egiptu, zarządzanego od czasów Augusta przez ekwic- 
kiego prefekta (praefectus Aegypti), należy uznać za wyjątkowy. Podobnie jak 
Egipt prowincja cesarska Mesopotamia, zorganizowana przez Septymiusza Se-
wera ok. 198 roku, była zarządzana przez ekwickiego prefekta w randze ducena-
rius. Na obszarze tej prowincji, co stanowiło pewne novum, funkcjonowały tak-
że dwa legiony (I Parthica i III Parthica) dowodzone przez ekwickich praefecti, 
które znajdowały się pod kontrolą praefectus Mesopotamiae (lub Mesopotamiae 
et Oshroenae) (Smith 1972: 481–500). Szerzej na temat namiestników prowincji 
cesarskich i publicznych zob. Lefebvre (2011: 106–127).
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podatkowych)51. W porównaniu z prokonsulami i legatami cesarski-
mi ekwiccy namiestnicy-prokuratorzy mieli większe kompetencje 
finansowe. W przeciwieństwie jednak do legati Augusti i proconsu-
les „prezydialni” prokuratorzy nie dysponowali imperium militiae52, 
pozwalającym na dowodzenie legionami, lecz kierowali podległymi 
sobie żołnierzami wchodzącymi w skład officium oraz jednostkami 
pomocniczymi (auxilia) stacjonującymi na obszarze podporządko-
wanej prowincji53.

51 Hans-Georg Pflaum (1974b: 50–51) uważał, że dopiero od panowania Sewerów 
tzw. prezydialni prokuratorzy dysponowali ius gladii, czyli prawem do skazy-
wania obywateli rzymskich (cives Romani) na karę śmierci. Obecnie podkreśla 
się, że prawo to przysługiwało im już w I wieku. Zob. Eich (2005: 153, przyp. 4).

52 To ograniczenie zniknęło wraz z pojawieniem się ok. 260 roku, za rządów Gal-
liena, ekwickich namiestników prowincji cesarskich z  tytułem praesaes (lub 
agens vice praesidis w  przypadku czasowej zmiany statusu prowincji), którzy 
zastępowali senatorskich legati (Christol 1997: 70–71). Za panowania Probu-
sa i  Karusa również namiestnicy niektórych prowincji publicznych (Lycia et 
Pamphylia, Macedonia) z tytułem proconsul byli zastępowani przez ekwickich 
praesides. Szerzej zob. Glas, Hartmann (2008: 663–664). Wcześniej terminem 
„technicznym” praeses określano w źródłach wszystkich namiestników prowin-
cji. Zob. np. D. 1, 18, 4.

53 Zob. Pflaum (1974b: 51–53). Nadzwyczajne uprawnienie ekwitów do dowodze-
nia legionami nie było jednak związane z posiadaniem imperium, którym spo-
śród ekwickich urzędników na wzór prokonsula dysponował jedynie praefectus 
Aegypti (D. 1, 17, 1), lecz wynikało z przyznanego im tytułu procurator pro lega-
to. Zob. Pflaum (1974b: 52); Demougin (1981: 106); Eich (2005: 153, przyp. 3); Eck 
(2016: 102). „Zwykły”, tzw. prezydialny ekwicki prokurator-namiestnik nie mógł 
sprawować dowództwa nad obywatelami rzymskimi, a więc legionami; ekwici 
z tytułem praefectus (lub tribunus) cohortis, praefectus alae, tribunus augusticla-
vius, mogli jedynie dowodzić oddziałami pomocniczymi (auxilia) lub wydzie-
lonymi z oddziałów pomocniczych vexillationes oraz, od czasów wojen marko-
mańskich, wydzielonymi z jednostek floty i legionów vexillationes, choć w tych 
ostatnich przypadkach zwykle nosili tytuł dux, praepositus, praefectus lub tri-
bunus. Zob. Saxer (1967: 122–123); Smith (1979). Do wojen markomańskich wy-
dzielonymi z legionu vexillationes mogli dowodzić jedynie członkowie ordo se-
natorius: trybuni legionu (tribuni laticlavii), legaci legionu (legati legionis) oraz 
namiestnicy prowincji (legati Augusti pro praetore). Reguła ta nie była jednak 
ścisła. W  okresie wojen markomańskich najwybitniejsi dowódcy ekwiccy –  
M. Valerius Maximianus (PIR2 V 125), P. Helvius Pertinax (PIR2 H 74), L. Iulius 
Vehilius Gallus Iulianus (PIR2 I 615) – dowodzili tymi jednostkami, Septymiusz 
Sewer natomiast do grona tych dowódców dołączył także primipili. Od pano-
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Funkcjonowanie administracji finansowej Cesarstwa Rzymskie-
go stanowi przedmiot dyskusji naukowej trwającej już od drugiej 
połowy XIX wieku54. Źródła antyczne dotyczące tej problematyki są 
niejednoznaczne i trudne w interpretacji55, a uczeni nie są w stanie 
dojść do jednoznacznych konkluzji w kwestii dotyczącej m.in. wza-
jemnych zależności i podziałów między patrimonium, fiscus i aera-
rium56, jak również problematyki privatus/publicus w  sferze admi-
nistracji finansowej. Wciąż nurtują ich pytania, jaki był rzeczywisty 
status fiscus Caesaris. Czy fiscus obejmował tylko prywatne dochody 
cesarzy? Czy fiscus był tożsamy z patrimonium? Nie chcąc wchodzić 
w szczegółowe rozważania nad całym systemem administracji finan-
sowej i analizować spornych kwestii, które pojawiły się w historio-
grafii, postaram się skrótowo przybliżyć jedynie tę strukturę central-
nej administracji cesarskiej (patrimonium, fiscus), która – jak można 
sądzić – była związana z officium a rationibus57.

Wyjaśnienie problematyki związków a rationibus z patrimonium 
i/lub fiscus jest tym bardziej konieczne, jeśli weźmie się pod uwagę 
istniejące w nauce różne zdania w tej kwestii. Cześć badaczy, próbu-
jąc precyzyjnie umiejscowić dany urząd w ramach zhierarchizowa-
nego systemu biurokratycznego, podkreślała, że za funkcjonowanie 
fiscus odpowiadał urząd a rationibus58, a za administrowanie patri-
monium – procurator patrimonii59. Inni uczeni łączyli zaś urząd a ra-

wania Galliena ekwici dowodzący legionowymi vexillationes nosili dodatkowo 
tytuł protector. Zob. Saxer (1967: 120–122).

54 Już w XIX wieku prowadzono dyskusję na temat finansów Cesarstwa Rzym-
skiego. Brali w niej udział m.in. Theodor Mommsen, Otto Hirschfeld, Gusta-
ve Humbert, Joseph Wilhelm Kubitschek oraz Michaił Rostowzew. W później-
szym czasie zagadnieniem fiscus i aerarium interesowali się m.in. Tenney Frank 
(1933: 143–148) oraz Carol Humphrey Vivian Sutherland (1945: 151–170).

55 Burton, Millar (2012: 579): „Although our sources are confused and confusing 
[…]”.

56 Kienast (2009: 381): „Hier ist vor allem die Frage, wie aerarium, fiscus und patri-
monium gegeneinander abzugrenzen sind, in der Forschung noch umstritten”.

57 Pominę natomiast analizę dwóch państwowych (senatorskich) instytucji finan-
sowych – aerarium Saturni i aerarium militare. Zob. Corbier (1974).

58 Ürögdi (1965: 669); Delmaire (1989: 11); Scheid (1991: 104); Bennett (2015: 217).
59 Hirschfeld (1905: 29–40); Oost (1958: 126); Kaser (1975: 152, przyp. 7). Por. Al-

pers (1995: 148–151). Hirschfeld (1905: 29–31) podkreślał z kolei, że a rationi-
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tionibus z  administrowaniem jedynie patrimonium60. Pojawiały się 
też głosy, że a rationibus odpowiadał zarówno za prywatne (patrimo-
nium), jak i publiczne/państwowe fundusze (aerarium), które znaj-
dowały się pod kontrolą cesarską61, chociaż we wczesnym okresie 
jego kompetencje miały się wiązać jedynie z prywatnym majątkiem 
cesarza62. Wciąż bez ostatecznej odpowiedzi pozostaje zatem pytanie 
postawione niegdyś przez Michaela Alpersa:

War der Inhaber des Amtes a rationibus nun für die dem Kaiser zur 
Verfügung stehenden Staatsgelder oder aber für beiderlei Finanzmit-
tel zuständig?63 

Rozważenie zakresu obowiązków a rationibus i  jego związku z tymi 
instytucjami musi być poprzedzone choćby skrótowym przedstawie-
niem specyfiki obu instytucji – patrimomium i fiscus, jak również kon-
trowersji, które powstały w historiografii w związku z ich działaniem64.

Dochodami wchodzącymi w skład prywatnego majątku cesar-
skiego zajmował się prywatny skarbiec cesarski (patrimonium)65, 
funkcjonujący już za panowania Augusta66. Początkowo za rządów 
władców z  dynastii julijsko-klaudyjskiej patrimonium obejmowało 

bus początkowo odpowiadał za patrimonium Caesaris, później zaś za fiscus 
Caesaris.

60 Potter (2004: 79). Rostowzew (1906: 136) uważał, że patrimonium znajdowało 
się pod opieką a rationibus od rządów Klaudiusza.

61 Ziółkowski (2005: 444).
62 Brunt (1990: 158); Alpers (1995: 148). Wolters (1999: 197–202). Z tego względu 

przynajmniej w  okresie wczesnego Cesarstwa stanowiska a  rationibus – zda-
niem tych badaczy – nie można określić mianem „urzędu publicznego”.

63 Alpers (1995: 145).
64 Spośród polskich uczonych jedynie Ludwik Piotrowicz (1925), Roch Knapowski 

(1947) i Tadeusz Wałek-Czernecki (1948: 267–287) szerzej przybliżyli problema-
tykę administracji finansowej Cesarstwa Rzymskiego, choć ten ostatni uczony 
skupił się głównie na analizie dochodów i wydatków państwa rzymskiego. Zob. 
także: Żeber (2009: 101–117); Pikulska-Radomska (2012: 37–49).

65 Alpers utożsamił patrimonium z fiscus Caesaris. Również Frank M. Ausbüttel 
(1997: 13) pisał, że patrimonium już od połowy I  wieku było także określane 
jako fiscus Caesaris. Szerzej na temat majątku cesarskiego (zwłaszcza w Italii) 
w okresie pryncypatu zob. Maiuro (2012).

66 Mon. Anc. 15; 17–18; Suet., Aug. 101; Vell. Pat., 2, 130, 2. Zob. Garzetti (1953: 302).
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przede wszystkim dziedziczny, prywatny majątek cesarza oraz jego 
rodziny, a  więc także dobra należące do rodów Iulii, Octavii oraz 
Claudii67, które w  wyniku dziedziczenia trafiały w  ręce cesarza68. 
Osobną kategorią dóbr były te z nich, które, znajdując się pod osob-
nym zarządem administracyjnym (np. procurator summarum)69, 
należały do członków domus Caesarum lub faworytów cesarskich  
(np. kochanki Nerona – Akte) i przez to nie były częścią majątku ce-
sarskiego sensu stricto70.

Władca stojący na czele domus Caesarum posiadał majątek oso-
bisty, którym – jeśli miał taką wolę – mógł swobodnie dysponować, 
a patrimonium stanowiło jego prywatną własność (dominium)71. Za 
panowania dwóch pierwszych cesarzy patrimonium Caesaris w Ita-
lii nie było zbyt imponujące, a jego wielkość można porównać z naj-
większymi majątkami senatorskimi. Od panowania Kaliguli waż-
ną część majątku cesarskiego zaczęły jednak stanowić posiadłości 
ziemskie (domeny), które istniały już za panowania pierwszego 
cesarza72. August otrzymał także ogromne dobra ziemskie na te-
renie Chersonezu trackiego i  w  Kampanii po śmierci Agryppy  
w 12 roku p.n.e.73 Wielkość prywatnego majątku cesarskiego rosła 
bardzo szybko, a princeps stał się najbogatszym człowiekiem w Im-

67 Crawford (1975: 542–543); Neesen (1980: 15).
68 Kolendo (1962: 26): „Mówiąc o domenach cesarskich istniejących jeszcze przed 

wielkimi konfiskatami Nerona, trzeba pamiętać o ziemiach pozostających w rę-
kach członków jego rodziny. Posiadłości te przeszły później drogą dziedzicze-
nia do cesarza”. Por. Crawford (1975: 542).

69 Np. CIL VI 9030 = ILS 7386.
70 Szerzej zob. Crawford (1975: 542–543).
71 Potwierdzają to dyspozycje cesarzy dotyczące ich prywatnych dóbr, które mogły 

zostać przez władców rozdane czy nawet sprzedane. Zob. Plutarch, Galba 5, 5; 
Cass. Dio, 68, 2, 2; Plin., Pan. 50. Zapisy cesarskie nie obejmowały jednak do-
chodów państwowych (publicznych) pochodzących z  aerarium populi Roma-
ni. Nie było to jednak spowodowane żadnymi formalnymi („konstytucyjnymi”) 
ograniczeniami, którym podlegał cesarz. Takie posunięcie mogłoby być odebra-
ne w społeczeństwie rzymskim (zwłaszcza wśród jego warstwy senatorskiej) po 
prostu jako zagrożenie dla systemu władzy, dla relacji na linii princeps–populus 
Romanus czy princeps–senatus. Por. Millar (1963a: 29–42); Brunt (1990: 134–162).

72 Alpers (1997: 193).
73 Crawford (1975: 540).
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perium Romanum. Neron zdobył liczne majątki senatorskie74, w tym 
majątek bogatego Seneki, którego posiadłości w Egipcie miały prze-
wyższać jedynie dobra cesarskie75. Co ciekawe, o afrykańskich do-
menach cesarza Nerona (saltus/fundus Neronianus) wspomina jesz-
cze inskrypcja z Aïn-el-Djemala z czasów Hadriana76.

Prawdopodobnie od panowania Flawiuszy patrimonium Caesa-
ris w  stanie niepodzielnym stawało się własnością kolejnych cesa-
rzy77. Wydaje się, że kluczowa w tym kontekście okazała się walka 
o władzę cesarską z lat 69–70. Analiza źródeł przekonuje, że mimo 
zerwania ciągłości „dynastycznej” w tym czasie patrimonium cesa-
rzy z dynastii julijsko-klaudyjskiej zostało przejęte przez kolejnych 
władców z  dynastii flawijskiej78. Odtąd w  ręce kolejnych cesarzy 
wraz z  patrimonium mieli trafiać – nawet mimo zjawiska mordo-
wania dotychczasowych wyzwoleńców cesarskich79 – servi et liberti 
Augusti z familia Caesaris poprzedników80. Za panowania Flawiuszy 
patrimonium Caesaris było już związane przede wszystkim z mająt-
kami ziemskimi, które nie należały – tak jak w okresie rządów dyna-
stii julijsko-klaudyjskiej – do osoby cesarza i jego rodziny, lecz były 
sensu stricto majątkami cesarskimi (w literaturze niemieckiej Kron-
gut), przejmowanymi przez kolejnych władców81. Przejęcie majątku 
cesarskiego przez następcę na tronie nie opierało się przy tym na za-

74 Pliniusz Starszy (NH 18, 35) pisał o dokonanej przez Nerona konfiskacie mająt-
ków sześciu wielkich właścicieli ziemskich, które swą powierzchnią miały obej-
mować „połowę Afryki”.

75 Erdkamp (2005: 221).
76 CIL VIII 23943; Crawford (1975: 540).
77 Por. Goodman (2012: 99). Wespazjan przekazał patrimonium swojemu syno-

wi i następcy Tytusowi, tym sposobem patrimonium (jako majątek dziedziczny 
Wespazjana) trafiło następnie od Domicjana przez Nerwę do Trajana.

78 Parassoglou (1978: 26): „There are few, and otherwise insignificant, pieces of evi-
dence which indicate that the successors of the Julio-Claudians became also the 
possessors of their patrimonium”.

79 Np. Tac., Ann. XIII, 1. Szerzej zob. Gregory (1995: 401); Wypijewski (2010: 342).
80 Boulvert (1974: 54–63).
81 Parassoglou (1978: 25–26): „The patrimonium principis had automatically be-

come Krongut. And more than that: the private property of an individual who 
ascended with it to all succeeding emperors. The emphasis, from now on, is not 
on patrimonium but on principis”. Zob. także: Neesen (1980: 15).
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sadach dziedziczenia określonych przez prawo prywatne82. Od tego 
czasu patrimonium było bowiem majątkiem samego cesarza (patri-
monium Caesaris/principis), stanowiąc jednocześnie dobra przeka-
zywane kolejnym władcom z racji pełnienia funkcji princepsa.

Majątek cesarski, a więc nie tylko dobra ziemskie (domeny), lecz 
także pałace, ogrody, wille, hipodromy, kopalnie rud metali i  soli, 
kamieniołomy, cegielnie oraz stada bydła były rozproszone w gra-
nicach całego Imperium (największe domeny znajdowały się w cen-
tralnej Azji Mniejszej, Afryce Północnej oraz Egipcie)83. Przynosi-
ły one dochody w postaci płaconych podatków lub czynszu. Przez 
długi czas w  historiografii podkreślano duże znaczenie cesarskich 
majątków ziemskich dla systemu ekonomicznego Imperium Roma-
num. Ostatnio Marco Maiuro starał się podważyć tę opinię, opie-
rając się głównie na najnowszych danych archeologicznych z  ob-
szaru Italii oraz wyliczeniach statystycznych dotyczących wielkości 
majątków należących do weteranów oraz elit – senatorów, ekwitów 
i dekurionów. Wprawdzie zauważył, że cesarskie posiadłości ziem-
skie wskutek konfiskat gwałtownie wzrosły za rządów Kommodu-
sa i Septymiusza Sewera, jednak wcześniej, tj. od panowania Augu-
sta do momentu przed „wielką zarazą” z czasów Antoninów w 165 
roku, gdy poziom populacji był najwyższy, wielkość majątku ziem-
skiego senatorów rosła szybciej (od 2–4% do 8–10% wszystkich ob-
szarów rolniczych Imperium Romanum) niż cesarskiego84. Zdaniem 
Maiuro patrimonium Caesaris w połowie II wieku nie przekraczało 
ok. 5% wszystkich ziem z obszaru Imperium Romanum85. Dennis P. 
Kehoe sceptycznie ocenił wnioski Maiuro i stwierdził, że powyższe 
wyliczenia mogą odnosić się do Italii, jednak na pewno nie do pro-
wincji, gdzie domeny cesarskie były ogromne (np. w Egipcie, Afryce 
Północnej) i stale odgrywały ważną rolę gospodarczą86.

W skład cesarskiego patrimonium wchodziły także dobra ziem-
skie (np. praedia Tiburtina z obszaru Tivoli), które były zarządzane 

82 Brunt (1990: 135).
83 Hirschfeld (1913a: 528–544); Crawford (1975: 540; 1976: 35–36).
84 Maiuro (2012: 143–144).
85 Maiuro (2012: 144).
86 Kehoe (2016).
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przez specjalnych prokuratorów cesarskich w  Italii (np. procurator 
praediorum Tiburtinorum)87 lub w prowincjach (np. procurator me-
tallorum et praediorum na Sardynii)88. Urzędnicy ci byli dodatkowo 
wspomagani przez actores i vilici czy nawet tabularii89. Zarząd nad 
majątkiem cesarskim był zorganizowany tak jak w przypadku osób 
prywatnych na dwa zasadnicze sposoby. Majątkiem cesarskim bez-
pośrednio zawiadywali procuratores, actores i vilici należący do fami-
lia Caesaris albo dzierżawili go conductores lub coloni, którzy pozo-
stawali pod kontrolą administracji cesarskiej90. Dzięki zachowanym, 
licznym źródłom papirologicznym najlepiej są znane posiadłości ce-
sarskie (ousiai) z bogatego Egiptu91. Na pochodzący z Egiptu mają-
tek cesarski, z którego dochody prawdopodobnie od czasów Wespa-
zjana wpływały do osobnej kasy (ratio usiaca)92, składały się głównie 
uprawy zboża, winnej latorośli i owoców oraz pastwiska, w mniej-
szym zaś stopniu – bagna (źródło ryb, ptactwa łownego oraz papi-
rusu) i budynki gospodarcze (np. spichlerze czy zakłady tłoczące wi-
nogrona i oliwki)93. Choć praefectus Aegypti sprawował nadzór nad 
całą administracją finansową w Egipcie, to właśnie procurator usia-
cus (urząd sprawowany zarówno przez wyzwoleńców cesarskich, 
jak i ekwitów) odpowiadał za dochody cesarskie z egipskich mająt-
ków cesarskich, trafiające do patrimonium94. Dobra cesarskie (patri-
monium Caesaris) były rozlokowane nie tylko w Italii czy prowin-
cjach cesarskich, lecz także w provinciae populi Romani, takich jak 
Baetica, Narbonensis, Sicilia, Macedonia, Achaia czy Asia. Właś-

87 Nonnis (2014: 191).
88 Bruun (2001: 343–368).
89 Szerzej zob. Hirschfeld (1905: 63–68, 287–289); Boulvert (1970b: 222–224).
90 Lo Cascio (2015: 64).
91 W nomie Arsinoe obejmowały one aż 40% ogólnej powierzchni gruntów (Pa-

rassoglou 1978: 35–44).
92 Beutler (2007: 67–82).
93 Zob. Parassoglou (1978).
94 Parassoglou (1978: 86); Beutler (2007: 67–82). Wyzwoleńcy cesarscy sprawowali 

urząd procurator usiacus jeszcze w połowie II wieku. Do zadań funkcjonujące-
go w Egipcie urzędu idios logos należała z kolei kontrola nad specjalnymi i nie-
regularnymi dochodami z majątków tzw. bez właściciela, np. bona caduca/va-
cantia (w tym spadki bezdziedziczne lub nieobjęte przez dziedzica).
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nie w  prowincjach ludu rzymskiego działali ekwiccy prokuratorzy 
(procuratores Augusti)95, początkowo odpowiedzialni wyłącznie za 
patrimonium Caesaris, a  czasami także za pobór podatków trafia-
jących do fiscus Caesaris, takich jak podatek od spadków (XX here-
ditatum) i wyzwoleń (XX libertatis) w  tych prowincjach, które nie 
wymagały działalności osobnego prokuratora od wspomnianych 
podatków (np. Baetica)96. Asystentami ekwickich prokuratorów, 
funkcjonujących w prowincjach populi Romani, którymi zarządzali 
proconsules, często byli wyzwoleńcy cesarscy z  tytułem procurator, 
określeni przez Paula Weavera jako senior freedman procurators97. 
Ponadto w tych prowincjach liberti Augusti jako urzędnicy cesarscy 
związani z fiscus Caesaris pełnili wiele wyspecjalizowanych funkcji  
(np. procurator metallorum i procurator Montis Mariani w prowin-
cji – Baetica)98.

August po zakończeniu wojny z Markiem Antoniuszem i Kle-
opatrą VII zasilał swe patrimonium dochodami z  konfiskat i  pro-
skrypcji99. Za rządów następców Augusta do prywatnego skarbca 
cesarskiego trafiały majątki, które były konfiskowane wskutek wie-
lu procesów o  obrazę majestatu100. W  okresie wczesnego pryncy-
patu przeprowadzanie konfiskat na rzecz majątku cesarskiego było 
szczególnie częstą praktyką za rządów Tyberiusza i Nerona101. Rów-
nież posiadłości królów i władców podbitych krajów trafiały do pry-
watnego majątku cesarza – patrimonium, by następnie w wyniku re-
dactio in formam provinciae przekształcić się w prowincje cesarskie 
(np. Galatia, Cappadocia, Iudaea)102. Kasa patrimonium obejmowa-
ła także dochody pochodzące z kopalni i kamieniołomów103, łupów 

95 Pflaum (1961: 1044, 1055, 1070–1073).
96 Eck (1999a: 228).
97 Weaver (1972: 279). Zob. listę liberti Augusti pełniących funkcję procurator pro-

vinciae w provinciae populi Romani (Weaver 1972: 276–277).
98 Lefebvre (2011: 122). Zob także: Mrozek (1968: 53).
99 Kienast (2009: 382).
100 Drexhage, Konen, Ruffing (2002: 45).
101 Suet., Tib. 49, 2; Plin., HN 18, 35; Tac., Ann. XIV, 65; Cass. Dio, 62, 26, 1.
102 Mrozek (1966: 28); Lo Cascio (2015: 65).
103 Zagadnienie dotyczące tego, czy dochody z kopalni trafiały do cesarskiego pa-

trimonium, czy może do fiscus, nie jest do końca jasne. Zob. Mrozek (1966: 28–
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wojennych czy monopolu na sprzedaż papirusu, jak też składanych 
cesarzowi w różnej postaci darów104. Prywatną kasę cesarską zasila-
ło prawdopodobnie także aurum coronarium – podarunek składa-
ny zwycięskiemu wodzowi w okresie republiki, a od panowania Au-
gusta podatek należny triumfującemu cesarzowi oraz płacony przez 
miasta w związku z obchodami objęcia władzy przez nowego wład-
cę105. Niezwykle ważnym źródłem zasilającym patrimonium Caesaris 
były zapisy testamentowe106. Wielu wyzwoleńców cesarskich, ekwi-
tów oraz senatorów nieposiadających spadkobierców (np. Pliniusz 
Młodszy), wskutek silnych zależności (patronackich, politycznych, 
rodzinnych) z cesarzem, przekazywało w testamencie swój majątek 
(nie tylko nieruchomości, lecz także kwoty pieniężne) na rzecz pa-
trimonium Caesaris.

Przez długi czas historycy, opierając się na relacji Historia Augu-
sta107, uważali, że Septymiusz Sewer był twórcą osobnej instytucji – ra-
tio privata (lub res privata), wydzielonej spośród fiskalnych rationes 

–30). Na ogół badacze podkreślali, że kopalnie wchodziły w skład patrimonium. 
Jedynie Kurt Fitzler (1910) sądził, że w okresie rzymskim w Egipcie kamienioło-
my były nie cesarską (stąd nie wchodziły w skład patrimonium), lecz publiczną 
(państwową) własnością. Szerzej zob. Hirt (2010: 82–83).

104 Zob. Herz (2003: 169).
105 Duncan-Jones (1994: 7–8); Kienast (2009: 383).
106 Lo Cascio (2015: 66).
107 SHA, Sev. 12, 1–4: „Interfectis inumeris Albini partium uiris, inter quos mul-

ti principes ciuitatis, multae feminae inlustres fuerunt, omnium bona publica-
ta sunt aerariumque auxerunt; cum et Hispanorum et Gallorum proceres multi 
occisi sunt. Denique militibus tantum stipendiorum quantum nemo principum 
dedit. Filiis etiam suis ex hac proscriptione tantum reliquit quantum nullus im-
peratorum, cum magnam partem auri per Gallias, per Hispanias, per Italiam 
imperatoriam fecisset. Tunc primum rerum priuatarum procuratio constitu-
ta est” („Po wymordowaniu niezliczonych stronników Albina, między który-
mi znalazło się wielu najwybitniejszych obywateli i kobiet, majątki wszystkich 
skonfiskowano; powiększyły one skarb publiczny; wtedy też zgładzono wielu 
arystokratów z Hiszpanii i Galii. W rezultacie Sewer dał żołnierzom tak wielki 
żołd, jak dotąd żaden z cesarzy. Z konfiskaty tej pozostawił również swoim sy-
nom tyle, co żaden z cesarzy, ponieważ przejął na własność skarbu cesarskiego 
wielką część złota z Galii, Hiszpanii i Italii. Wtedy także po raz pierwszy usta-
nowiono zarząd nad majątkami prywatnymi”, przekł. H. Szelest).
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wchodzących w skład patrimonium108, które z czasem stało się mająt-
kiem cesarza jako princepsa (według Ecka crown property)109, nie zaś 
jako prywatnej osoby (dominium). Choć różnice między patrimo-
nium Caesaris a ratio privata w ostateczności są trudne do ustalenia, 
to ratio privata (lub res privata) obejmowała właśnie stricte prywatny 
majątek cesarza. Prywatne dobra wchodzące w skład ratio privata, 
rozsiane na obszarze Imperium, miały zaspokoić osobiste potrzeby 
finansowe cesarza oraz jego rodziny110. Ważną część składową ratio 
privata stanowiły łupy wojenne (manubiae), które należały do cesa-
rza jako głównodowodzącego, jak również dary od miast oraz legaty 
wynikające ze zobowiązań patronatu.

W ostatnich dekadach materiał epigraficzny, w tym inskrypcja 
z prowincji Mauretania Caesariensis (Bord Medjana), w której zo-
stał zapisany anonimowy procurator rationis privatae działający ex 
auctoritate Antonina Piusa, pozwolił zweryfikować opinię na temat 
datowania pojawienia się tej instytucji111. Ze względu na uszkodze-
nie wspomnianej inskrypcji nie jesteśmy w  stanie jednoznacznie 
stwierdzić, czy już wtedy był to urząd centralny, czy prowincjo-
nalny, choć ta druga opcja wydaje się bardziej prawdopodobna112. 
Bezpośrednim dowodem na funkcjonowanie centralnej ratio pri-
vata jest jednak opublikowana w  1960 roku przez Luigiego Mo-
rettiego inskrypcja zawierająca cursus honorum T. Aiusa (Taiusa)  
Sanctusa113, który pełnił funkcję procurator rationis privatae za rzą-

108 Nie wiadomo do końca, dlaczego autor Historia Augusta mylnie podał, że Sep-
tymiusz Sewer po pokonaniu Klodiusza Albina utworzył procuratio privatarum 
rerum. Szerzej zob. Nesselhauf (1964: 73–74).

109 Eck (2000b: 246).
110 Potter (2010: 184). Por. Lewicki, Kotula (1986: 263). Podział majątków cesarskich 

został również zdefiniowany przez Domicjusza Ulpiana w kontekście ich zby-
walności i niezbywalności (D. 10, 39, 8–10).

111 CIL VIII 8810, 8811. Zob. Kotula (1952–1953: 127); Nesselhauf (1964: 73–93); Masi 
(1971: 12–13); Potter (2010: 184).

112 Por. Nonnis (2014: 198–200).
113 CIL VI 41118 = AE 1961, 280. Zob. także: Moretti (1960: 68–74). Zob. przyp. 

57 i biogram nr 16 (podrozdział „Equites a rationibus” od Trajana do Karakalli 
w części drugiej).
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dów Marka Aureliusza114. Na tym nie koniec. W 2014 roku zosta-
ły wydane materiały z sympozjum epigraficznego, które odbyło się 
w 2011 roku w Bordeaux, a w nich artykuł Davida Nonnisa, któ-
ry opublikował i skomentował inskrypcję nagrobną z czasów Tra-
jana, przedstawiającą M. Ulpiusa Epaphroditusa – procurator prae- 
diorum Tiburtinorum i  procurator rationis privatae115. Inskrypcja 
ta z pewnością wywoła jeszcze sporo komentarzy, np. dotyczących 
tego, czy wyzwoleniec cesarski mógł kierować stanowiskiem proku-
ratorskim (należącym do ekwickiej hierarchii urzędów), czy zgod-
nie z zasadą „nierównej kolegialności” był tylko „asystentem” ekwity 
na tym urzędzie116. W kontekście moich rozważań istotne jest jed-
nak źródłowo potwierdzone funkcjonowanie centralnej administra-
cji ratio privata już za rządów Trajana.

Pewne kontrowersje wywołuje natomiast relacja między ratio 
privata a res privata. Wielu badaczy bezpośrednio utożsamia te dwie 
instytucje, co obecnie (w świetle kariery nowego procurator rationis 
privatae) może prowadzić do wniosku, że ratio privata (res privata) 
pojawiła się już na początku II wieku117. Innego zdania jest natomiast 
Lo Cascio, który przekonująco argumentował, że pod koniec II wie-
ku res privata została wydzielona z ratio privata, zapewne w wyni-
ku potrzeby zarządzania tą częścią prywatnego majątku Septymiu-
sza Sewera, która po wojnie domowej gwałtownie wzrosła wskutek 
konfiskat dóbr należących do jego przeciwników politycznych: Klo-
diusza Albina, Pescenniusza Nigra oraz później prefekta pretoria-
nów – C. Fulviusa Plautianusa118. Wydzielenie res privata nie skut-

114 CIL VI 41118 = AE 1961, 280; Lo Cascio (2005: 151).
115 Nonnis (2014: 189–203).
116 Nonnis (2014: 195–196) skłania się raczej do tej drugiej propozycji.
117 Zob. Nonnis (2014: 194 – tam też dyskusja).
118 Lo Cascio (2000: 133–149; 2005: 150–152; 2015: 66–67). Zob. także: Masi (1971: 

55–56); Crawford (1975: 540–541). Por. Kotula (1952–1953: 128). Na temat Plau-
tianusa zob. PIR2 F 554; Ruciński (2013: 447–497 – tam też dalsza literatura). Co 
interesujące, administrowaniem skonfiskowanym majątkiem byłego prefekta 
pretorianów zajmował się nadzwyczajny urzędnik – procurator ad bona Plautia-
ni (CIL III 1464 = ILS 1370; Pflaum 1950: 90; Lewicki, Kotula 1986: 263–264). Od 
czasów Sewerów działał także procurator ad bona damnatorum (CIL VI 1634 = 



121ROZDZIAŁ 2 .  KOMPETENCJE OFFICIUM A R ATIONIBUS

kowało jednak zlikwidowaniem patrimonium119. Część dochodów 
z cesarskiego majątku wciąż bowiem należała do patrimonium – pa-
trimonium fisci (np. fundi patrimoniales), inna zaś – do res privata120. 
Choć podział kompetencyjny w tym zakresie jest niejasny, to wyda-
je się, że bezpośrednim skutkiem pojawienia się res privata nie było 
także zniknięcie struktur ratio privata121, które za rządów Sewerów, 
w wyniku powstania poszczególnych prokuratur w Italii (np. procu-
rator rationis privatae per Italiam122 w randze sexagenarius), zosta-
ły częściowo zreorganizowane123. Jak wspomniałem, już w II wieku 
funkcjonowali działający w  prowincjach, regionalni urzędnicy ra-
tio privata (np. procurator privatae rationis provinciae Mauretaniae 
Caesariensis124 w randze sexagenarius)125. Z czasem, prawdopodob-
nie za panowania Septymiusza Sewera, centralny urząd procurator 
rationis privatae stał się tak samo ważny jak procurator a  rationi-
bus (rationalis)126, a  jego roczne wynagrodzenie również wynosiło  
300 000 sestercji (trecenarius)127.

= ILS 1423). Obaj ci prokuratorzy należeli do grupy urzędów – sexagenarii. Zob. 
Pflaum (1950: 90; 1974b: 37).

119 Terminy patrimonium oraz ratio privata występują w  źródłach prawnych 
z okresu rządów Sewerów. Zob. D. 30, 39, 10; Cod. Iust. 2, 1, 7.

120 Lo Cascio (2005: 151). Od III do V wieku patrimonium, res privata i domus divi-
na były synonimami (Carrié 2011: 1885).

121 Eich (2005: 179–180, przyp. 1).
122 Np. CIL VIII 11163; IG XIV 2433 = IG I 10 (ILS 8852).
123 Nonnis (2014: 199). Por. Pflaum (1950: 85–86; 1961: 1036). Być może tę ważną re-

formę ratio privata, a nie utworzenie tej centralnej instytucji, miał na myśli au-
tor Historia Augusta. Zob. przyp. 107.

124 Np. AE 2003, 1933.
125 Nonnis (2014: 200).
126 Pflaum (1950: 94; 1974b: 34). Od rządów Aleksandra Sewera w materiale epi-

graficznym principes officiorum, w tym urzędnicy summae rei oraz summae ra-
tionis privatae, są określani tytułem magister. Wyjątkiem w tym względzie są 
rationales, którzy od panowania ostatniego cesarza z dynastii Sewerów coraz 
częściej nosili tytuł vir perfectissimus. Zob. Pflaum (1960: 1019–1020); Schöpe 
(2014: 331).

127 Na pewno ojciec cesarza Heliogabala, Sex. Varius Marcellus (PIR V 192), peł-
niąc funkcję centralnego procurator rationis privatae w latach 211–212, otrzymy-
wał już 300 000 sestercji (CCC) (CIL X 6569 = ILS 478 = IGR I 402). Szerzej na 
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W okresie pryncypatu cesarz kontrolował najważniejszą cesar-
ską instytucję finansową – fiscus Caesaris, której moment powstania 
oraz charakter wciąż są dla nas niejasne. Już od czasów Mommsena 
uczeni zastanawiali się nad znaczeniem terminu fiscus, gdyż jego za-
kres semantyczny wydaje się niezwykle pojemny. W okresie repub-
liki fiscus był rozumiany dwojako, jako kasa z pieniędzmi publicz-
nymi, zarządzana przez namiestnika prowincji, oraz – w znaczeniu 
bardziej technicznym – jako prywatna sakwa z pieniędzmi128. Wie-
lu badaczy uważa, że w okresie wczesnego pryncypatu terminem fi-
scus określano zarówno „kasy prowincjonalne”, odpowiedzialne za 
pobór określonych podatków, jak i  prywatny majątek cesarski (fi-
scus Caesaris)129. Tę dwuznaczność interpretacyjną omawianego ter-
minu doskonale widać na przykładzie analizy fragmentu inskrypcji  
S. C. de Cn. Pisone patre, uchwały senatu z 10 grudnia 20 roku. Jed-
na z kwestii poruszonych w jej treści dotyczyła wypłaty żołnierzom 
donativa, której Cn. Calpurnius Piso, legat Tyberiusza, miał doko-
nać w swoim imieniu z kasy cesarskiej (donativa suo nomine ex fisco 
principis nostri)130. Niektórzy badacze uważają, że w tym przypadku 
mamy do czynienia z prywatnym funduszem cesarza, którego Piso 
jako legatus Augusti pro praetore był jedynie reprezentantem131. Przy 
takim założeniu legat Tyberiusza dysponował środkami z  prywat-
nej kasy cesarskiej na podstawie przyznanych mu nadzwyczajnych 
uprawnień (adiutor Germanicusa)132. Zdaniem innych uczonych 

temat kariery Marcellusa zob. Pflaum (1960b: 638–642, nr 237); Christol (1987: 
501–507); Gregori (2009: 514–515, nr 12).

128 Por. Steffensen (1967: 254–285).
129 Kienast (2009: 382) twierdził, że początkowo fiscus oznaczał jedynie prywatną 

Kasse Augusta, do której trafiały także pieniądze z fisci provinciae. Ernst Meyer 
(1961: 203) podkreślił nawet, że w okresie panowania Klaudiusza doszło do po-
łączenia tych fisci w jeden, funkcjonujący w Rzymie, fiscus Caesaris.

130 S. C. de Cn. Pisone patre, ll. 55.
131 Alpers (1995: 60). Por. Lo Cascio (2000: 163–174); Eich (2005: 109, przyp. 1). 

Warto zauważyć, że niejasny w tym względzie jest podział kompetencyjny mię-
dzy legatus a  procurator. Wydaje się, że za administrację finansową w  tej ce-
sarskiej prowincji odpowiadał nie legatus, lecz procurator. Zob. Eck, Caballos, 
Fernández (1996: 173).

132 S. C. de Cn. Pisone patre, ll. 29–33. Por. Tac., Ann. II, 43.
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zwrot fiscus principis nostri oznacza nie prywatny skarb cesarza, lecz 
zasilaną podatkami kasę prowincji Syrii, z której Piso – przy współ-
udziale prokuratora prowincji – wypłacał donativa133. W tym kon-
kretnym przypadku ta druga interpretacja wydaje się bardziej praw-
dopodobna, gdyż swobodne wypłacanie przez Pisona pieniędzy 
z prywatnej kasy cesarskiej jest raczej niemożliwe, choć w kontek-
ście bezprawnych poczynań Cn. Calpurniusa Pisona na Wschodzie 
nie można tego wykluczyć134.

Nie wiadomo, czy we wczesnym pryncypacie fiscus Caesaris 
oznaczał jedynie prywatny fundusz cesarza, czy też stanowił osob-
ną instytucję finansową funkcjonującą w administracji centralnej135. 
Na początku panowania Nerona w dziele De Beneficiis Seneka pisał:

Caesar omnia habet, fiscus eius privata tantum ac sua; et universa in 
Imperio eius sunt, in patrimonio propria. Quid eius sit, quid non sit, 
sine diminutione imperii quaeritur. Nam id quoque quod tamquam 
alienum abiudicatur, aliter illius est. Quid eius sit, quid non sit, sine 
diminutione imperii quaeritur. Nam id quoque quod tamquam alie-
num abiudicatur, aliter illius est136.

Cezar posiada wszystko, ale tylko prywatna kasa jest jego osobistą 
własnością, i  chociaż pod swoim panowaniem ma wszystko, jednak 
na własność ma tylko te rzeczy, które osobiście należą do niego. Dla-
tego bez obrazy dla władzy monarszej pytają ludzie, co jest, a co nie 
jest własnością Cezara, ponieważ nawet to, czego mu nie przyznajemy 
jako cudzej własności, z innego tytułu należy również do niego (przekł.  
L. Joachimowicz).

133 Lo Cascio (2000: 170); Corbier (2006: 230).
134 Dysponowanie przez Pisona funduszami cesarza bez jego wiedzy byłoby prze-

stępstwem kradzieży. Zob. Eck, Caballos, Fernández (1996: 174).
135 W  Annales, czyli w  swym późniejszym dziele, Tacyt pisze przede wszystkim 

o fiscus w znaczeniu instytucji cesarskiej odmiennej od aerarium. We wcześ-
niejszych Historiae terminem tym określa z kolei przede wszystkim prywatny 
fundusz (kasę) cesarza. Zob. Boulvert (1970a: 430–438).

136 Sen., Ben. 7, 6, 3.
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W świetle tego stwierdzenia fiscus Caesaris oznaczał przede wszyst-
kim własność prywatną (patrimonium) władcy137, prywatny fun-
dusz – „szkatułę” (nie instytucję), z  której cesarz mógł swobod-
nie korzystać, dowolnie wypłacać pieniądze ex suo fisco138. Zresztą 
za prywatnym charakterem fiscus Caesaris mógł przemawiać po-
dział na prywatny fiscus i  publiczne aerarium, często podkreślany 
przez historyków rzymskich – Tacyta, Pliniusza Młodszego i Swe-
toniusza139. Inaczej jednak niż Seneka, juryści rzymscy okresu kla-
sycznego i postklasycznego odróżniali majątek cesarski pochodzący 
z prowincji populi Romani i zarządzany w ramach fiscus Caesaris od 
stricte osobistego majątku władcy (patrimonium), co mogłoby jed-
nak świadczyć o odrębnym, instytucjonalnym (administracyjnym) 
charakterze fiscus Caesaris140. Nie wiadomo jednak, kiedy dokład-
nie fiscus taki status osiągnął. Co więcej, fiscus Caesaris mógł rów-
nież oznaczać cały system administracji finansowej znajdujący się 
pod kontrolą cesarza141. Rozumienie fiscus Caesaris, zarówno jako 
prywatnej szkatuły cesarzy, jak i całego systemu administracji finan-
sowej, zaproponowane niegdyś przez Arnolda Hugh Martina Jonesa, 
do dziś funkcjonuje w nauce142. Nie sposób jednoznacznie rozstrzyg-
nąć charakteru fiscus, lecz warto zauważyć, że fiscus Caesaris, co wy-
kazał Paul A. Brunt, z pewnością ewoluował143. W III wieku pojęcie 
fiscus Caesaris było równoważne pojęciu aerarium i  już wtedy bez 

137 Por. Boulvert (1972: 201–206).
138 Plin., HN 18, 114. Por. Tac., Hist. 1, 46: „fiscum suum vacationes annuas exolutu-

rum promisit”; 1, 58: „vacationes centurionibus ex fisco numerat”; Val. Max., 6, 
2, 11: „sed illud ipsa mansuetudine mitius pectus aes alienum Pompei ex suo fi-
sco solui iussit”.

139 Tac., Ann. II, 47; 4, 20; 6, 2; 6, 17; Plin., Pan. 36, 42; Suet., Vesp. 16, 3.
140 Z czasem w tekstach prawnych słowo aerarium stało się ekwiwalentem terminu 

fiscus. Zob. Kaser (1975: 152, przyp. 3); Brunt (1990: 139).
141 Według Jonesa (1960: 111) termin fiscus może oznaczać „whole financial ad-

ministration controlled by the emperor”, lecz jedynie w  sensie zwyczajowym 
(półoficjalnym), nie zaś instytucjonalnym (administracyjnym). Jego zdaniem 
terminem tym można jedynie określić wyspecjalizowane fisci (np. Asiaticus, 
frumentarius, Judaicus, castrensis), nie zaś jedną określoną instytucję w Rzymie.

142 Monson, Scheidel (2015: 6–7).
143 Brunt (1990: 134–162).
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wątpienia oznaczało centralną instytucję finansową144. Za panowa-
nia Sewerów prawdopodobnie wszystkie podatki pośrednie (vecti-
galia) wpływały do fiscus145. W wyniku reform z czasów Dioklecja-
na i Konstantyna fiscus Caesaris zanikł, a majątki cesarskie w całości 
trafiły pod zarząd administracji res privata146.

Wśród uczonych największe kontrowersje budzi właśnie wie-
loznaczność terminu fiscus, złożona natura prawna fiscus Caesa-
ris, moment jego powstania147 oraz – jak już wspomniano – związki 

144 Brunt (1990: 139).
145 D. 50, 16, 17, 1 (Ulpianus 10 ad ed.): „publica vectigalia intellegere debemus, ex 

quibus vectigal fiscus capit: quale est vectigal portus vel venalium rerum, item 
salinarum et metallorum et picariarum”.

146 Lewis (1965: 159).
147 Nie wiadomo, czy fiscus Caesaris – jak uważał Mommsen (1877: 284–322) – 

funkcjonował już od panowania Augusta, czy może wykształcił się później. Zob. 
Alpers (1995: 29–30). W oficjalnym dokumencie Augusta (Mon. Anc. 15, 17–18) 
jest mowa jedynie o aerarium i patrimonium, nie zaś o fiscus. Stosowany przez 
Tacyta i Swetoniusza termin fiscus odnośnie do czasów dynastii julijsko-klau-
dyjskiej wydaje się natomiast anachroniczny. Fragment z  dzieła Swetoniusza 
(Aug. 101, 4): „quantum pecuniae in aerario et fiscis et vectigaliorum residuis”, 
odnosi się zapewne do fisci provinciae podległych aerarium Saturni. Podobnie 
urząd procurator fisci, funkcjonujący wprawdzie już od Augusta (wyzwoleniec 
Augusta Licinius, Cass. Dio, 54, 21, 3), był urzędem prowincjonalnym, nie zaś 
centralnym. Z pewnością w okresie wczesnego pryncypatu nie można go wią-
zać z fiscus Caesaris (Ürögdi 1965: 667–670). Ponadto fiscus w znaczeniu cesar-
skiej instytucji finansowej nie pojawia się w źródłach epigraficznych, poza jed-
nym przypadkiem (fiscus libertatis et peculiorum – CIL VI 8540a), odnoszącym 
się jednak do sfery familia Caesaris, a bliżej do środków prywatnych cesarza, 
na które składały się peculia zmarłych servi Augusti, sumy związane z wyku-
pieniem ich z niewoli oraz spadki liberti Augusti, które mogą być sklasyfiko-
wane na równi z peculia. Zob. Jones (1960: 109). Hirschfeld (1905: 3–4) uważał, 
że fiscus Caesaris funkcjonował najwcześniej od Klaudiusza. Zob. także: Meyer 
(1961: 203); Chantraine (1982: 211); Ziółkowski (2005: 444). Za tą tezą mogłaby 
przemawiać relacja Frontinusa (Aq. 2, 116; 118) oraz inskrypcja CIL VI 915 = ILS 
203. Mireille Corbier (1979: 346–347) określiła nawet konkretną datę powsta-
nia fiscus Caesaris, tj. lata 42–43. Sutherland (1945: 169–170) wskazywał z kolei 
na okres między rządami Tyberiusza a Klaudiusza jako na czas ukształtowania 
się fiscus Caesaris w administracji rzymskiej, choć jego zdaniem fiscus jako pry-
watna kasa cesarska funkcjonował już od Augusta. Gérard Boulvert (1972: 201) 
i Francesco De Martino (1965: 806) sądzili, że fiscus Caesaris powstał dopiero 
w czasach Wespazjana.
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z aerarium Saturni i patrimonium. Graham P. Burton i Fergus Millar, 
który sam brał udział w burzliwej debacie na temat istoty fiscus Cae- 
saris148, przywołali trzy główne istniejące w nauce interpretacje do-
tyczące tej problematyki. Nie wchodząc w szczegółowe analizy, war-
to je tutaj przytoczyć149:

1. Według koncepcji sformułowanej przez Mommsena fiscus 
oznaczał „prywatny majątek cesarski”, którego dochody pochodzi-
ły przede wszystkim z prowincji cesarskich. Koncepcja ta była ściśle 
związana ze stworzoną przez tego uczonego koncepcją diarchii wła-
dzy cesarza i senatu.

2. Fiscus określał przede wszystkim prywatne fundusze cesarza150, 
które należały do niego z tytułu własności należącej do osoby pry-
watnej. Dochody cesarskie pochodziły głównie – jak pisali Burton 
i Millar – „from properties, gifts, and inheritances, plus probably au-
rum coronarium and manubiae”. Źródła tych dochodów świadczą 
jednak o przekroczeniu sfery stricte prywatnej.

3. Fiscus funkcjonował jako centralna instytucja finansowa (skar-
biec) kontrolowana przez cesarza, a pracujący w niej urzędnicy byli 
urzędnikami administracji, odpowiedzialnymi za nadzór i wydatko-
wanie dochodów państwa rzymskiego, których źródłem były zarów-
no podatki publiczne, jak i dochody z prywatnego majątku cesarza.

Millar, niegdyś opowiadający się raczej za drugą koncepcją151, 
podkreślił, że obecnie wśród badaczy dominuje trzecie rozumie-
nie instytucji fiscus, przy czym – jak obaj autorzy przyznają – przed 
końcem I wieku, a nawet już wcześniej, fiscus Caesaris musiał funk-
cjonować jako osobna instytucja administracyjna, gdyż za panowa-
nia Nerona sprawy między cesarskim fiscus a osobami prywatnymi 
mieli rozpatrywać pretorzy152, od panowania Hadriana reprezentan-
tami cesarskiego fiskusa byli już advocati fisci153. Według jurystów 

148 Millar (1963a: 29–42; 1977).
149 Burton, Millar (2012: 579).
150 Na przykład Sen., Ben. 7, 6, 3.
151 Millar (1963a: 29).
152 D. 1, 2, 2, 32.
153 SHA, Hadr. 20, 6. Por. D. 28, 4, 3. Zob. Burton, Millar (2012: 579). Procuratores 

fisci rozstrzygali z kolei kwestie sporne między cesarskim fiscus a osobami pry-
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rzymskich fiscus miał odtąd posiadać liczne przywileje w sprawach 
sądowych, a jego funkcjonowanie miało być regulowane przez pra-
wo publiczne154. W tym czasie fiscus z pewnością nie był już stricte 
prywatną kasą cesarską – w rozumieniu prywatnego funduszu nale-
żącego do osoby prywatnej. Była to raczej centralna instytucja cesar-
ska, odpowiedzialna za różnego rodzaju środki, zarządzana przez ce-
sarza jako najwyższego urzędnika, jak stwierdził Brunt, „as an organ 
of state”155. Funduszy, które zasilały cesarski fiscus, nie można okreś-
lić mianem ani „publicznych”, ani „prywatnych” 156, były to po prostu 
różnego rodzaju środki, którymi dysponował władca z racji dzierże-
nia władzy cesarskiej.

Jak już wspomniałem, administrowanie fiscus, podobnie jak za-
rządzanie patrimonium, cesarz początkowo powierzał swym licznym 
niewolnikom i wyzwoleńcom. Różnice między patrimonium i fiscus, 
czyli instytucjami, które znajdowały się pod ścisłą kontrolą cesarza 
i zarządem jego servi et liberti157, uległy z czasem zatarciu. Najpew-
niej nastąpiło to jeszcze w I wieku, choć dokładnej daty tych prze-
kształceń nie sposób określić. Zagadnienie „połączenia” tych insty-
tucji nie jest do końca jasne i jest ono szeroko dyskutowane w nauce. 
Warto podkreślić, że zarówno fiscus Caesaris, jak i patrimonium Cae- 
saris funkcjonowały w okresie II–III wieku, czego potwierdzeniem 
są chociażby działający w tym czasie ekwiccy procuratores patrimo-
nii w  randze ducenarii158. W  centralnej administracji finansowej, 

watnymi, którzy często byli jego dłużnikami (debitores fisci). W sprawach tych 
fiscus zajmował uprzywilejowaną pozycję.

154 Burton, Millar (2012: 579).
155 Brunt (1990: 347).
156 Lo Cascio (2007: 631).
157 Już Mommsen (1877: 962–963) podkreślał, że cesarz mógł swobodnie dyspono-

wać nie tylko funduszami patrimonium, ale również fiscus. Zob. także: D. 43, 8, 
2, 4: „Hoc interdictum ad ea loca, quae sunt in fisci patrimonio, non puto per-
tinere: in his enim neque facere quicquam neque prohibere privatus potest: res 
enim fiscales quasi propriae et privatae principis sunt”.

158 Por. Pflaum (1960c: 1025). Za panowania Witeliusza i Domicjana ekwici zajmo-
wali to stanowisko (a patrimonio), łącząc je jednak z innymi funkcjami. Por. ka-
riery Sex. Caesiusa Propertianusa, a patrimonio et hereditatibus (CIL XI 5028 = 
= ILS 1447), oraz Cn. Octaviusa Titiniusa Capito, ab epistulis et a patrimonio 
(CIL VI 798 = ILS 1448). Co ciekawe, już za panowania Klaudiusza lub Nerona 
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obok tych prokuratorów, działali także dwaj inni Finanzprokurato-
ren – procuratores rationis privatae i procuratores summarum ratio-
num159. Wydaje się jednak, że połączenie fiscus z patrimonium, któ-
re prawdopodobnie nastąpiło w drugiej połowie I wieku (być może 
za panowania Flawiuszy), mogło mieć charakter kompetencyjny, nie 
zaś instytucjonalny. Od czasów Flawiuszy patrimonium, wchodzące 
w skład fiscus160, przestało już mieć status jedynie osobistego mająt-
ku cesarza, a znajdujące się w nim środki odtąd miały charakter, jak 
podkreślił David Stone Potter, „combination of personal and state 
property”161. W tym czasie fiscus objął swym zasięgiem wiele insty-
tucji finansowych odpowiedzialnych za pobór podatków prowincjo-
nalnych, z których następnie były pokrywane wydatki na cele wojen-
ne i projekty budowlane162. Do fiscus Caesaris wpływały także środki 
ze skonfiskowanych majątków osób, które popełniły zbrodnię oraz 
tych, które nie pozostawiły po sobie testamentu163. Od panowania 
Karakalli wszystkie dochody z majątków, które nie mogły być legal-
nie dziedziczone (bona caduca) oraz tych, do których prawo własno-
ści wygasło (bona vacantia), miały trafiać do fiscus164, choć wcześniej 

wyzwoleniec cesarski Domitius Lemnus sprawował funkcję procurator patrimo-
ni et hereditatium (CIL VI 8499 = ILS 1489). Zob. Corbier (1981: 82). Hermann 
Dessau (ILS 1487) uważał, że Ti. Claudius Marcellinus zapisany w  inskryp-
cji jako procurator Augusti a patrimonio był wyzwoleńcem cesarskim. Arnold 
Hugh Martin Jones (1960: 106) sądził nawet, że Marcellinus pełnił tę funkcję za 
panowania Klaudiusza. Obecnie uważa się, że wyzwoleniec Ti. Claudius Mar-
cellinus działał najwcześniej za panowania Domicjana bądź dopiero za pano-
wania Karakalli. Por. PIR2 C 921; Pflaum (1960c: 1025); Weaver (1972: 82, przyp. 5); 
Corbier (1981: 75–87).

159 Por. Ürögdi (1965: 668).
160 Por. Jones (1960: 112): „In bureaucratic language the patrimonium was by the be-

ginning of the third century a ratio of the fiscus”.
161 Potter (2010: 184).
162 Zob. Potter (2010: 183–184).
163 Tak np. w 17 roku bogata Aemilia Musa zmarła, nie pozostawiwszy po sobie te-

stamentu, a jej cały majątek zasilił fiscus Caesaris (Tac., Ann. II, 48). Nie można 
jednak wykluczyć, że Tacyt użył pojęcia fiscus anachronicznie, a majątek Musy 
w rzeczywistości trafił do cesarskiego patrimonium.

164 D. 5, 3, 20, 6–7.
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dochody, które definiowała lex Iulia et Papia, wpływały do państwo-
wego aerarium165.

Prawdopodobnie do ogólnej kasy fiscus Caesaris trafiały również 
środki pieniężne pozyskane w ramach funkcjonującego w Rzymie fi-
scus frumentarius, wprowadzonego za rządów Flawiuszy166, któ-
ry był odpowiedzialny za dochody i wydatki związane z zaopatrze-
niem Rzymu w zboże (annona)167. Fiscus frumentarius w Rzymie168, 
w którym działali wyspecjalizowani niżsi rangą funkcjonariusze: ta-
bularii169, a libellis170 czy dispensatores171, nie był jednak zarządzany 
przez a rationibus lub procurator patrimonii, lecz przez ekwickiego 
praefectus annonae172. Wydaje się, że inne wyspecjalizowane, dzia-

165 Tac., Ann. III, 25, 28. Por. np. D. 49, 14, 13. Nie do fiscus Caesaris, lecz do aera-
rium Saturni – jak przekonująco wykazali Brunt i Alpers – trafiały także majątki 
skonfiskowane skazańcom (bona damnatorum). Zob. Brunt (1990: 145); Alpers 
(1995). Zdaniem Alfreda M. Hirta (2010: 92–93), badającego brązowe tablice 
z Vipasca, również majątki skonfiskowane skazanym osobom wolnym trafiały 
nie do fiscus Caesaris, lecz do fiscus provinciae, będącym – jak pisał Hirt – „[…] 
the provincial sub-chest of the aerarium Saturni in Rome containing public mo-
nies”. Opinie w tej kwestii są jednak podzielone. Zob. np. Flach (1979: 440–446). 
W historiografii do dziś trwają spory dotyczące źródeł dochodów instytucji – fi-
scus i aerarium. Nie wiadomo bowiem do końca, do której z nich trafiały bona 
caduca et vacantia (dochody pochodzące ze spadków bezdziedzicznych), bona 
damnatorum (majątki skonfiskowane skazańcom), podatki od spadków oraz 
różnego rodzaju podatki publiczne. Zob. Valera (1983: 304–310).

166 CIL VI 544 = ILS 1540; VI 634 = ILS 1540a; VI 8474–8477 = ILS 1541–1544.
167 Oprócz fiscus frumentarius w Rzymie funkcjonowały także fiscus castrensis oraz 

fiscus Asiaticus i fiscus Alexandrinus, zajmujące się wpływami z dwóch bogatych 
prowincji Imperium: Azji i Egiptu. Por. Duncan-Jones (1994: 177, przyp. 22).

168 Oddział tej kasy, mensa nummularia fisci frumentarii Ostiensis, zarządzany przez 
wyzwoleńca cesarskiego, funkcjonował także w  Ostii. Zob. CIL XIV 2045 = 
= ILS 1534. Zob. Rickman (1980: 222).

169 CIL VI 8477 = ILS 1543; CIL VI 8476 = ILS 1544. Zob. Boulvert (1970b: 232, 
przyp. 181).

170 CIL VI 8474 = VI 33727 = ILS 1541; CIL VI 8475 = ILS 1542. Zob. Boulvert (1970b: 
232, przyp. 182).

171 CIL VI 544 = ILS 1540; CIL VI 634 = VI 30804 = ILS 1540a. Zob. Boulvert 
(1970b: 232, przyp. 180).

172 Boulvert (1970b: 232); Pavis d’Escurac (1976: 99); Rickman (1980: 78, przyp. 44). 
Interesująca, a zarazem niejasna jest kwestia związku fiscus frumentarius z fi-
scus Caesaris lub – jak przypuszcza Peter Herz (2003: 169) – z  patrimonium 
Caesaris. Moim zdaniem brakuje podstaw, by sądzić, że ta cesarska instytucja 
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łające w Rzymie fisci, które pojawiły się w okresie panowania Fla-
wiuszy, tj. fiscus transmarinorum, castrensis, Asiaticus, Alexandri-
nus oraz Judaicus, nie były częścią fiscus Caesaris, a fisci provinciae 
o charakterze publicznym173, które Alpers określił jako „Filialkassen 
des aerarium Saturni in Rom”174, pod względem administracyjnym 
podlegały właśnie aerarium populi Romani175. Nie wiadomo jednak 
do końca, czy fiscus Gallicus provinciae Lugdunensis, potwierdzony 
od panowania Tyberiusza176, był osobną instytucją fiskalną prowincji 
galijskich, wchodzącą w skład aerarium Saturni, czy może stanowił 
część fiscus Caesaris. Alpers jednoznacznie odrzuca tę drugą ewen-
tualność, gdyż jego zdaniem fiscus tożsamy z patrimonium – jak już 
wspomniałem – był jedynie prywatną kasą cesarską177, stąd fiscus 
Gallicus, mając charakter publiczny, podlegał państwowemu aera-
rium Saturni. Taki stan rzeczy mógł odpowiadać okresowi wczesne-
go pryncypatu, lecz później, gdy doszło już do ukształtowania się fi-
scus Caesaris jako centralnego urzędu cesarskiego, ocena sytuacji nie 
jest tak jednoznaczna, tym bardziej jeśli weźmie się pod uwagę funk-
cjonowanie w  ramach fiscus Gallicus niewolników i  wyzwoleńców 
cesarskich odpowiedzialnych za pobór podatków (np. dispensato-

należała do prywatnej kasy cesarskiej. Zarządzanie fiscus frumentarius przez 
urzędnika cesarskiego – prefekta annony – może jednak wskazywać na związek 
tej instytucji z fiscus Caesaris.

173 Brunt (1990: 137).
174 Alpers (1995: 271, 307).
175 Millar (1963a: 32); Brunt (1990: 136). Michael S. Ginsburg (1931: 281–291) uwa-

żał z kolei, że fiscus Judaicus był częścią fiscus Caesaris. Tym samym podatek ten 
wchodziłby w zakres administracji officium a rationibus. Fiscus Judaicus odpo-
wiadał za gromadzenie specjalnego podatku (dwa denary rocznie), płaconego 
przez wszystkich Żydów po zniszczeniu przez Tytusa Świątyni Jerozolimskiej 
w 70 roku.

176 CIL VI 5197 = ILS 1514: „Musico Ti(beri) Caesaris Augusti / Scurrano disp(ensatori) 
ad fiscum Gallicum / provinciae Lugudunensis / ex vicariis eius qui cum eo Ro-
mae cum / decessit <f=E>uerunt bene merito / Venustus negot(iator) / Deci-
mianus sump(tuarius) / Dicaeus a manu / Mutatus a manu / Creticus a manu // 
// Agathopus medic(us) / Epaphra ab argent(o) / Primio ab veste / Communis 
a cubic(ularius) / Pothus pediseq(uus) / Tiasus cocus // Facilis pediseq(uus) / 
/ Anthus ab arg(ento) / Hedylus cubicu(larius) / Firmus cocus / Secunda”.

177 Alpers (1995: 273–274).
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res, vicarii), podległych prokuratorowi cesarskiemu, oraz to, że pod 
pojęciem fiscus Caesaris mogły się również kryć prowincjonalne fi-
sci (w tym fiscus Gallicus)178. Warto również pamiętać, że w później-
szym czasie pojęcie fiscus Caesaris oznaczało już całą administrację 
finansową, znajdującą się pod kontrolą cesarza, której charakteru nie 
można określić w ramach ścisłych kategorii prywatny–publiczny179.

Podział administracji finansowej na cesarską (fiscus, patrimo-
nium) i państwową (aerarium Saturni), obok podziału prowincji na 
cesarskie i  publiczne, był fundamentalnym elementem teorii diar-
chii, czyli sformułowanej przez Mommsena reguły podwójnej wła-
dzy senatu i  cesarza180. Teoria ta odnośnie do administracji finan-
sowej, sformułowana w  kontekście jurydycznego (systemowego) 
postrzegania tematu i podziału na publicus/privatus, nie jest prze-
konująca. Wydaje się bowiem, że tak zdefiniowana formalna reguła, 
swego rodzaju bürokratische Aufbau, która określałaby strukturalne 
i kompetencyjne, ścisłe podziały administracji finansowej, nie funk-
cjonowała w okresie pryncypatu (przynajmniej do końca II wieku).

Nie istniały tym samym zorganizowane, samoistne struktury 
administracyjne, których kompetencje i zadania byłyby jasno okreś-
lone. To ostatecznie cesarz wedle swej woli (bez żadnych państwo-
wych „konstytucyjnych” ograniczeń) mógł swobodnie dysponować 
funduszami należącymi zarówno do fiscus Caesaris, jak i do aera-
rium Saturni. Tym samym, przynajmniej od czasów Kaliguli, nie ist-
niało ścisłe rozróżnienie między tymi dwiema, głównymi instytu-
cjami finansowymi. Jurydyczne XIX-wieczne myślenie o cesarskiej 
administracji finansowej w kategoriach privatus i publicus, które do 
dziś funkcjonuje w wielu pracach, wydaje się niewystarczające. Przez 
to, co my dzisiaj określamy jako „publiczne”, Rzymianie zapewne ro-
zumieli jedynie te środki, które należały do populus, czyli te, które 
trafiały i pozostawały do dyspozycji aerarium populi Romani/Satur-
ni181. Wraz z rządami kolejnych cesarzy nie zanikły bowiem provin-
ciae populi Romani oraz ager publicus w Italii. Nie wszystkie jednak 

178 Por. Cic., Verr. 2, 3, 197.
179 Boulvert (1970a: 430–431); De Martino (1965: 815).
180 Szerzej zob. Valera (1983: 302–303).
181 Lo Cascio (2006: 26; 2015: 64).
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fundusze, którymi dysponowali cesarze rzymscy i administracja ce-
sarska, należały do populus. Nie wszystkie też miały charakter pub-
liczny. Te właśnie środki – jak podkreślił Elio Lo Cascio – były „pry-
watnymi” funduszami princepsa182.

Przychylam się do opinii mówiącej, że w cesarskim Rzymie nie 
funkcjonował ścisły podział na te finanse, które znajdowały się w ge-
stii państwa (senatu) oraz te, którymi rozporządzał cesarz183. Władca 
mógł bowiem swobodnie przekazywać środki do kasy państwowej 
(aerarium) z własnego patrimonium, jak również to on decydował 
o  tym, czy nadwyżki z fiscus mają trafić do skarbca państwowego, 
czy też dalej pozostawać w strukturach fiscus184. Nie powinna zatem 
dziwić dezorientacja Kasjusza Diona, który opisując plany budowy 
dróg, nie był w stanie określić, czy środki przeznaczone na ich bu-
dowę będą pochodziły z  fiscus czy z  aerarium. W  jego relacji wy-
brzmiewa natomiast decydujący w tej kwestii głos princepsa185, który 
swoim majątkiem – tak samo zresztą jak rzymscy senatorowie – mógł 
wesprzeć określone przedsięwzięcia o  charakterze publicznym186. 
Wydaje się jednak, że w czasach Kasjusza Diona podział na fundu-
sze cesarskie i te należące do senatu nie był już tak wyraźny jak na 
początku pryncypatu187. Wprawdzie Tacyt nie rozróżniał, jakie do-
chody trafiały do państwowego aerarium, a jakie do cesarskiego fi-
scus, choć wyraźnie rozdzielał obie instytucje188. Warto przy tym pa-
miętać, że zamiarem autorów antycznych nie było wtajemniczanie 
swych czytelników w  arkana centralnej administracji finansowej, 
które z  ich perspektywy stanowiły mało znaczące niuanse. Jedynie 
Frontinus, opisujący kwestie techniczne i  administracyjne, wyraź-
nie rozdzielił dwie grupy funkcjonariuszy pracujących przy akwe-
duktach w Rzymie, tj. tych, którzy otrzymywali zapłatę ex aerario, 

182 Lo Cascio (2015: 64).
183 Garnsey, Saller (1982: 18); Lo Cascio (2015: 64). Por. Jones (1960: 109).
184 Do podobnych wniosków doszedł już Andrzej Kunisz (1975: 32).
185 Cass. Dio, 53, 22, 2–4. Zob. także: Sen., Ben. 7, 6, 3.
186 Lo Cascio (2015: 63).
187 Lo Cascio (2015: 63).
188 Tac., Ann. VI, 2, 1.
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i  tych, którym płacono ex fisco189. Różnice instytucjonalne między 
fiscus i patrimonium a aerarium populi Romani są zatem wyraźnie 
dostrzegalne190. Co interesujące, cechą dobrego cesarza, zdefinio-
waną przez Pliniusza Młodszego, powinna być właśnie umiejętność 
oddzielania funduszy pochodzących z fiscus Caesaris od funduszy 
państwowych, pochodzących z aerarium Saturni191. W końcu dzię-
ki sprawnemu funkcjonowaniu administracji odpowiedzialnej za 
finanse cesarskie prowadzenie inwestycji publicznych było możli-
we, a to stanowiło konieczny warunek do realizacji ideałów hojne-
go i sprawiedliwego władcy, takich jak liberalitas czy indulgentia192.

W przypadku poszukiwania różnic między fiscus a patrimonium 
sytuacja jest już bardziej skomplikowana. Biorąc pod uwagę ścisły 
podział na sferę prywatną i publiczną, należałoby przyjąć, że fiscus 
obejmował dochody „publiczne” cesarza, patrimonium zaś jego do-
chody „prywatne”. Taki ogląd wydaje się jednak nazbyt uproszczony. 
Badacze zresztą – na co ostatnio zwrócił uwagę Aloys Winterling – mają 
duży problem z określeniem natury tych instytucji finansowych ze 
względu na ograniczony charakter semantyczny stosowanych kate-
gorii pojęciowych (sfera prywatna i publiczna) i ich nowożytne ko-
notacje193. Na przykład Bellen pisał o „upaństwowieniu” (Verstaatli-
chung) patrimonium, które od panowania Flawiuszy miało już nie 
mieć charakteru „prywatnego”194. Z drugiej strony Alpers – na pod-
stawie wyłącznie kategorii prawnych – uważał, że fiscus tożsamy 
z patrimonium funkcjonował jedynie jako „prywatny” majątek cesa-
rza195. Podobnego zdania był zresztą Millar, który sądził, że w okre-

189 Frontin., Aq. 2, 116–118.
190 Kaser (1975: 151–153); Winterling (2009: 95).
191 Plin., Pan. 36, 3.
192 Lo Cascio (2007: 631). Zob. także: Noreña (2011b: 259, 280–282).
193 Winterling (2009: 65).
194 Bellen (1974: 91–112).
195 Charakter publiczny miało jedynie posiadać aerarium populi Romani. Ustale-

nia Alpersa nie obejmują jednak czasów po panowaniu Trajana, stąd autor nie 
bierze pod uwagę utworzonej w II wieku ratio privata, co niejako podważa jego 
tezę o stałym, „prywatnym” charakterze cesarskiego fiscus. Zob. Masi (1971: 14). 
Skoro istniała potrzeba wydzielenia ratio privata z administracji finansowej, to 
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sie I–II wieku fiscus był tylko prywatnym majątkiem cesarza196. Od-
miennego zdania, jak już wspomniałem, był jedynie Brunt, który 
przedstawił bardziej złożony charakter cesarskiego fiscus197. Wydaje 
się jednak, że całkowity podział, określany przez niektórych niemiec- 
kich badaczy jako saubere Trennung198, który definiowałby odręb-
ną (prywatną lub publiczno-państwową) naturę tych cesarskich in-
stytucji finansowych, w ogóle nie istniał. Posługiwanie się ścisłymi 
kategoriami, które są nieadekwatne do historycznego, wielowymia-
rowego charakteru tych instytucji, upraszcza ich rozumienie. Sta-
rożytni Rzymianie nie myśleli o  funkcjonowaniu administracji fi-
nansowej przez pryzmat ścisłych podziałów. Jak już wspomniałem, 
cesarski system finansowy był nierozerwalnie związany z osobą ak-
tualnie rządzącego władcy, nawet mimo formalnego podziału ce-
sarskich instytucji finansowych na fiscus, patrimonium, ratio priva-
ta i/lub res privata. Choć rozróżnienie to funkcjonowało, to jednak 
w praktyce te trzy (bądź cztery) instytucje stanowiły części składowe 
jednego tzw. skarbca cesarskiego, którym princeps swobodnie dys-
ponował i którego środków nie można jednoznacznie określić jako 
„prywatne” lub „publiczne”199. Przywoływany już Lo Cascio miał za-
tem dużo racji, pisząc: „While the emperor defined the rules of the 
game, […] he was also, in a sense, a player”200.

fiscus nie mógł mieć czysto „prywatnego” charakteru, jak uważał Alpers. Zob. 
Winterling (2009: 95, przyp. 90).

196 Millar (1963a: 29).
197 Brunt (1966: 75–91).
198 Alpers (1995: 16, przyp. 54).
199 Wydaje się zresztą, że także działalności cesarza rzymskiego nie można w ogóle 

pojmować w tych kategoriach, ponieważ przy sprawowaniu funkcji cesarza sfe-
ry prywatna oraz publiczna przenikały się. Zob. Demandt (1997: 24–39); Klu-
czek (2013: 9–10).

200 Lo Cascio (2007: 631).
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Officium a rationibus  
od Anthemusa do M. Antoniusa Pallasa

W historiografii panowanie cesarza Klaudiusza przez długi czas sta-
nowiło istotną cezurę w  dziejach officium a  rationibus, utrwalając 
wizerunek tego władcy jako reformatora administracji pałacowej. Za 
rządów następcy Kaliguli miało bowiem dojść m.in. do „instytucjo-
nalizacji” familia Caesaris, czyli do uformowania się grupy wyzwo-
leńców cesarskich, coraz częściej odtąd nazywanych liberti Augu-
sti (a nie jak wcześniej np. liberti Caesaris)201, którzy nie działali już 
na zasadzie ścisłej zależności (w ramach patronatu) wobec konkret-
nego patrona-cesarza lub rodu. Warunkiem koniecznym do osiąg-
nięcia wysokich wpływów politycznych przez wyzwoleńców cesar-
skich nie musiało być już wyzwolenie przez władcę, co pokazuje 
przykład L. Domitiusa Phaona czy właśnie M. Antoniusa Pallasa202. 
Od czasów Klaudiusza familia Caesaris zaczęła funkcjonować jako 
przejmowane przez kolejnych władców wraz z  patrimonium stałe 
zaplecze cesarza (Augusti), z którego rekrutowano liczne kadry ad-
ministracyjne. Skutkowało to wzrostem znaczenia części wyzwoleń-
ców cesarskich, podczas gdy inni przez osłabienie (lub utratę) wię-
zi z patronem-cesarzem stracili swoje wpływy i prestiż203. Ważnym 
skutkiem tych zmian było włączenie większej liczby liberti Augusti 
w  struktury administracji pałacowej oraz państwowej (centralnej 
i prowincjonalnej)204.

Za panowania cesarza Klaudiusza doszło także do uformowania 
się oficjalnej tytulatury trzech wielkich sekretariatów pałacowych: 
ab epistulis, a  libellis i a  rationibus205, choć istniały one już wcześ-

201 Weaver (1972: 209).
202 Niewolnicy wyzwoleni przez członków rodziny cesarza często trafiali do fami-

lia Caesaris w drodze dziedziczenia bądź konfiskaty majątku krewnych przez 
władcę (Bruun 1989: 47–48).

203 Eck (1998b: 237).
204 Mimo tych przekształceń cesarze rzymscy (także z dynastii Flawiuszy) wciąż 

utrzymywali osobiste relacje ze swoimi faworytami (Wypijewski 2006: 22).
205 Tac., Ann. XV, 35; XVI, 8.
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niej206. Osobisty udział Klaudiusza w kształtowaniu stanowisk pała-
cowych nie wydaje się jednak tak istotny, jak wcześniej sądzono207. 
Dyskusyjne jest jednak to, czy w kontekście formowania się tytula-
tury pałacowej i zwiększenia władzy politycznej sekretarzy za jego 
rządów można mówić – jak chcą niektórzy uczeni – o procesie „in-
stytucjonalizacji” całego ustroju pryncypatu. W  nauce można na-
wet spotkać się z hipotezą, jakoby uformowanie się tych trzech urzę-
dów kancelaryjnych, przeprowadzone przez Klaudiusza i związane 
z końcem stricte „prywatnej” służby cesarskiej, stanowiło przełomo-
wy moment w procesie „instytucjonalizacji” ustroju pryncypatu208. 

206 Hirschfeld (1905: 320); Scramuzza (1940: 83–84); Boulvert (1970b: 91); Weaver 
(1972: 262).

207 Zdaniem Stewarda I. Oosta pierwsi cesarze nie odgrywali większej roli przy 
tworzeniu wielu struktur administracyjnych. Miały się one natomiast rozwi-
jać niejako samoczynnie. Zob. Oost (1958: 124): „Many institutions, bureauc-
ratic and administrative ones in particular, »just grow«”. Zob. także: Scramuzza 
(1940: 4, 83).

208 Już Ludwik Piotrowicz (1949: 119) w  kontekście działalności wyzwoleńców 
Klaudiusza pisał o „[…] kierownikach biur, w których centralizowała się ad-
ministracja państwa”. Podobnie Arnaldo Momigliano (1961: 43) posługiwał się 
w tym kontekście zwrotem policy of centralization, a Thomas F. Carney (1960: 
99–100) przedstawił Klaudiusza jako „a devoted and hardworking administra-
tor, the organizer of a  complex, centralized bureaucratic machine”. Również 
Heinz Bellen (2010: 34) pisał o biurokratyzacji administracji w wyniku ukształ-
towania się stanowisk pałacowych. Barbara Levick (1990: 41) poszła jeszcze da-
lej, twierdząc, że dopiero Klaudiusz został „the first Roman Emperor”. Wydaje 
się, że powyższe twierdzenia są jednak pewnym nadużyciem. Wprawdzie – jak 
słusznie pisał Momigliano (1960: 43) – za panowania następcy Kaliguli: „A new 
governing class [wyzwoleńcy – K. K.] was arising”, ale główna rola politycz-
na i administracyjna sekretarzy nie była stałym elementem ustroju pryncypatu 
w późniejszym czasie. Zresztą, jak słusznie zauważył Winterling (2009: 95), li-
berti Augusti jako sekretarze pałacowi „did not possess any magisterial charak-
ter at all”. Mówienie o procesie „instytucjonalizacji pryncypatu” w kontekście 
ukształtowania się trzech urzędów kancelarii cesarskiej również wydaje się za-
tem problematyczne, chociaż relacja Tacyta (Ann. XV, 35), który pisał o zama-
chu stanu planowanym przez L. Iuniusa Silanusa Torquatusa w 64 roku, rzeczy-
wiście mogłaby potwierdzać duże znaczenie tych wydarzeń dla kształtowania 
się ustroju pryncypatu. Według Tacyta Silanus w momencie przejęcia władzy 
miał być gotowy do obsadzenia stanowisk ab epistulis, a  libellis i a rationibus 
swoimi wyzwoleńcami, które – jak podkreślił historyk – są nomina summae cu-
rae et meditamenta. W innym miejscu Tacyt (Ann. XVI, 8) stawia na równi za-
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Proponuję jednak odwrócić perspektywę, ponieważ nawet jeśli pa-
nowanie Klaudiusza pod tym względem stanowi ważną cezurę, to 
właśnie fundamentalna dla ustroju pryncypatu „instytucjonalizacja” 
dokonała się zdecydowanie wcześniej, tj. za rządów Augusta, i była 
związana z  ukonstytuowaniem się pozycji cesarza, co skutkowało 
powstaniem nowej organizacji politycznej i administracyjnej, w tym 
struktur sekretariatów pałacowych209, które następnie, co oczywiste, 
w  zależności od decyzji poszczególnych władców (nie tylko Klau-
diusza, lecz także np. Witeliusza i  Domicjana) ulegały zmianom.

Większość współczesnych badaczy uważa, że powstanie fiscus 
Caesaris, centralnej instytucji finansowej w Rzymie, należy wiązać 
z panowaniem Klaudiusza, gdyż właśnie wtedy została przeprowa-
dzona reforma tzw. Zentralverwaltung. Na czele fiscus Caesaris miał 
wówczas stanąć a  rationibus210. Za rządów Klaudiusza prawdopo-
dobnie doszło też do powstania stanowiska procurator a patrimonio, 
odpowiedzialnego za ratio patrimonii211. W historiografii wiele re-
form centralnej administracji finansowej przypisywano właśnie ce-

dbanie przez cesarza o sprawy państwa (Imperii cura[e]) z kwestią zatrudnie-
nia wyzwoleńców na stanowiska a rationibus, a libellis i ab epistulis. Wprawdzie 
opisy Tacyta wskazują zarówno na ważną rolę urzędów pałacowych dla syste-
mu transmisji władzy cesarskiej, jak i na wpływy polityczne liberti Augusti, lecz 
warto podkreślić, że takie zorganizowanie stosunków władzy na linii cesarz– 
–administracja pałacowa, prezentowane przede wszystkim przez historiografię 
senatorską, odpowiadało jedynie okresowi od Klaudiusza do Domicjana. Póź-
niej zaś, gdy ekwici przejęli już stanowiska pałacowe, sytuacja uległa zmianie. 
Po okresie rządów Domicjana nie spotykamy już wszechpotężnych wyzwoleń-
ców sekretarzy (Kłodziński 2012a: 13, przyp. 14). System polityczno-administra-
cyjny pryncypatu nie funkcjonował według raz ustalonych zasad, lecz wciąż 
ewoluował i był zależny od konkretnych decyzji cesarzy i/lub ich doradców.

209 Winterling (2009: 31).
210 Tac., Ann. XIII, 14, 1: „Nec defuere qui in deterius referrent. et Nero infensus 

iis, quibus superbia muliebris innitebatur, demovet Pallantem cura rerum, quis 
a Claudio impositus velut arbitrium regni agebat”. Zob. Hirschfeld (1905: 29); 
Petit (1967: 57); Boulvert (1970b: 96–97); Rathbone (1996: 320). Por. np. Meyer 
(1961: 203); Neesen (1980: 15); Lo Cascio (2000: 52); Ziółkowski (2005: 444).

211 Hirschfeld (1905: 40); Jones (1960: 106). Por. Weaver (1972: 82, przyp. 5); Corbier 
(1981: 75–87).
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sarzowi Klaudiuszowi212, często jednak nie mając na to wystarczają-
cych dowodów213.

Urzędnikiem a rationibus, po raz pierwszy potwierdzonym przez 
źródła narracyjne, był M. Antonius Pallas214. Ten mający ogromne 
wpływy polityczne wyzwoleniec cesarski był zarazem pierwszym 
urzędnikiem noszącym samodzielny tytuł a  rationibus215. Niegdyś 
sądzono, że głównym źródłem wpływów politycznych i  ogromne-
go majątku Pallasa był piastowany przez niego urząd. Wydaje się 
jednak, że ukształtowania się officium a  rationibus oraz rozszerze-
nia jego kompetencji nie można jednoznacznie łączyć z  okresem 
urzędowania Pallasa. Chociaż wyzwoleniec ten miał duży wpływ na 
Klaudiusza216, to jednak swojej ogromnej władzy nie wykorzystał do 
rozbudowy formalnego (administracyjnego) znaczenia urzędu a ra-
tionibus czy poszerzenia jego kompetencji. Z tego też względu, choć 
wewnętrzna struktura officium a rationibus jest lepiej znana dopie-
ro od panowania następcy Kaliguli217, to jednak źródła nie przeka-
zują nam informacji o jakiejś znaczącej reorganizacji administracyj-
nej urzędu do spraw rachunkowości w tym okresie, która miałaby 
się dokonać za sprawą Pallasa218. Zresztą teza o  „biurokratyzacji” 
administracji finansowej za czasów Klaudiusza, często powtarzana 
w nowszych opracowaniach, musi zatem zostać odrzucona219. Nie-

212 Zob. np. Eder (1980: 165): „Neuorganisation des Finanzwesens unter Claudius”.
213 Jones (1960: 106), choć wiedział, że Ti. Claudius Marcellinus mógł być wyzwo-

leńcem cesarza Klaudiusza lub Nerona, to i tak sprawowanie przez Marcellinusa 
funkcji urzędniczej bez żadnej wątpliwości datował na czasy Klaudiusza, uzna-
jąc tego wyzwoleńca za pierwszego procurator a patrimonio (ILS 1487).

214 Suet., Claud. 28; Plin., Ep. 8, 6, 1; 8, 6, 7; Cass. Dio, 61, 30, 6b; Zonar., 11, 9, p. 30, 
10–19 D. Zob. Oost (1958: 113–139).

215 Boulvert (1970b: 96–97).
216 Nie bez znaczenia w  tym względzie były także związki Pallasa z  Agryppiną 

Młodszą i Neronem.
217 Chodzi tu o potwierdzonych od czasów Klaudiusza wyzwoleńców zajmujących 

niższe rangą stanowiska (Unterbeamaten, Unterpersonal) w officium a rationi-
bus. Zob. Hirschfeld (1905: 32, przyp. 1); Boulvert (1970b: 98–99, przyp. 42). Zob. 
podrozdział Struktura „officium a rationibus”. Niżsi rangą urzędnicy („tabula-
rii”, „proximi”, „adiutores”) w części drugiej.

218 Eck (1994); Eich (2005: 161).
219 Eich (2005: 161); Schmall (2011: 151).
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którzy badacze uważają nawet, że większość zmian w  administra-
cji centralnej nastąpiła nie za panowania Klaudiusza, lecz dopiero 
w okresie rządów Flawiuszy220.

Jedyną cechą urzędu a  rationibus, której ukształtowanie się 
można przypisać czasom następcy Kaliguli, była możliwość funk-
cjonowania urzędnika a  rationibus w  najbliższym, bezpośrednim 
otoczeniu cesarza, pozwalająca na swobodny dostęp do niego i na 
kształtowanie wzajemnych kontaktów personalnych. Z pewnością tę 
cechę można uznać za ważne źródło wpływów politycznych urzęd-
ników a rationibus nie tylko za panowania Klaudiusza, lecz także za 
rządów jego następców, do Domicjana włącznie. Kontrola nad fi-
nansami cesarskimi, którą miał Pallas, podkreślana przez Tacyta, 
miała jedynie wzmocnić negatywny obraz wszechwładnego wyzwo-
leńca, odmalowany przez tego historyka-senatora. Historycy wy-
wodzący się z kręgów arystokracji, Pliniusz Młodszy i Tacyt, którzy 
pisali w czasach, gdy ekwici piastowali już najwyższe funkcje w ad-
ministracji pałacowej, byli zszokowani zakresem władzy i  pozycją 
polityczną posiadaną przez wyzwoleńców na dworze cesarzy z dy-
nastii julijsko-klaudyjskiej, zwłaszcza zaś za rządów Klaudiusza221. 
Ponadto przypadek wpływów Pallasa – co również wynika z lektury 
dzieła Tacyta – wydaje się wyjątkowy. O jego wpływach politycznych 
świadczy nie tylko zgromadzony majątek, lecz także przyznane mu 
insignia (ornamenta) praetoria222. Żaden z późniejszych a rationibus 
nie miał porównywalnej władzy politycznej. Wydaje się zatem, że nie 
administracyjna (pod względem kompetencyjnym) pozycja a ratio-
nibus Pallasa, lecz jego nieformalne wpływy i polityczne zdolności 
zapewniły duże znaczenie urzędu do spraw rachunkowości w czasie 
rządów Klaudiusza i Nerona.

Officium a rationibus funkcjonowało już jednak przed panowa-
niem Klaudiusza. W  czasie rządów Tyberiusza, Anthemus, pierw-

220 Weaver (1979: 70–102).
221 Wiedemann (1987: 43).
222 Tac., Ann. XII, 53, 2; Plin., HN 35, 18, 20, 1; Rémy (1976–1977: 164, 181, 189); 

Brunt (1990: 158). Oprócz Pallasa, jedynym wyzwoleńcem, który otrzymał po-
dobne wyróżnienie (ornamenta quaestoria) za panowania Klaudiusza, był Nar-
cyz. Zob. Suet., Claud. 28; Tac., Ann. XI, 38; Rémy (1976–1977: 164, 179, 189).
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szy potwierdzony w inskrypcji urzędnik z tytułem a rationibus ac-
census, pełnił funkcję publiczną i otrzymywał zapłatę z aerarium223. 
Z pewnością zajmowane przez Anthemusa stanowisko nie było jesz-
cze w pełni ukształtowane, a urzędnik ten nie znajdował się w cen-
trum władzy politycznej. W swych rękach Anthemus – jak się wyda-
je – miał jednak scentralizowany zarząd nad patrimonium Caesaris. 
W czasach Tyberiusza, kiedy działał Anthemus, zapewne istniała już 
ratio patrimonii224. Nie wiadomo jednak do końca, czy ratio patri-
monii była już wtedy osobną instytucją, a Bromius – custos rationis 
patrimonii, pracującym w niej funkcjonariuszem, czy też ratio patri-
monii funkcjonowała w ramach struktur administracyjnych officium 
a rationibus. Wprawdzie Jones traktował te instytucje oddzielnie od 
samego początku ich działalności225, to jednak – jak słusznie zauwa-
żyła Schmall – niewolnik custos rationis patrimonii zapewne podle-
gał wyzwoleńcowi i pracował w officium a rationibus226. Do ukształto-
wania się osobnej ratio patrimonii, zarządzanej przez wyzwoleńca (lub 
ekwitę z tytułem procurator Augusti a patrimonio), doszło prawdopo-
dobnie dopiero za rządów Klaudiusza lub Nerona albo jeszcze później, 
tj. za panowania Flawiuszy227, choć Pallas – jak się wydaje – również 
kontrolował prywatny majątek cesarza (patrimonium), w tym także 
ratio patrimonii228. Z tego względu Eck miał dużo racji, pisząc:

For many years the administration of the emperor’s properties in Rome 
and Italy (patrimonium) had been under the direct control of the head 
of the imperial finances, the a rationibus229.

223 CIL VI 8409c; AE 1995, 100. Zob. Wachtel (1966: 18); Brunt (1990: 158).
224 CIL VI 3962. Zob. Schmall (2011: 581).
225 Jones (1960: 106).
226 Schmall (2011: 581) uważała, że Bromius jako custos rationis patrimonii był funk-

cjonariuszem w officium a rationibus.
227 CIL VI 8499 = ILS 1489; CIL VI 8501a = ILS 1487; Corbier (1981: 81–83). Właśnie 

w okresie rządów Klaudiusza lub Nerona – zdaniem Corbier (1981: 76) – działali 
dwaj wyzwoleńcy: tabularii rationis patrimonii (CIL VI 8506; CIL XI 3885). Ina-
czej sądzi Weaver (1979: 88), który uważa, że ratio patrimonii jako osobna insty-
tucja ukształtowała się dopiero w okresie panowania Flawiuszy.

228 Plin., Ep. 8, 6, 13. Zob. także: Brunt (1990: 158); Wolters (1999: 197).
229 Eck (2000b: 249).
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W okresie wczesnego pryncypatu wyzwoleniec a  rationibus odpo-
wiadał zatem za zarząd nad patrimonium (ratio patrimonii), jak i za 
fiscus Caesaris, gdy doszło już do ukształtowania się tej instytucji toż-
samej pod względem kompetencyjnym, nie zaś instytucjonalnym, 
z patrimonium. Późniejsze związki officium a rationibus z ratio patri-
monii, zarządzaną od Witeliusza przez ekwitę procurator a patrimo-
nio (później procurator patrimonii)230, podobnie jak ścisły rozdział 
kompetencyjny (jeśli taki w ogóle istniał) między tymi instytucjami 
działającymi w Rzymie, są jednak trudne do ustalenia231. W czasach 
Klaudiusza, gdy Pallas piastował urząd a  rationibus, można przy-
puszczać, że w rękach a rationibus znajdował się cały, scentralizowa-
ny zarząd nad dochodami i wydatkami związanymi z prywatnymi fi-
nansami cesarza232. Zdaniem Mireille Corbier a rationibus zarządzał 
właśnie instytucją fiscus Caesaris, powstałą – zdaniem uczonej – we 
wczesnym okresie rządów Klaudiusza233.

Mogłoby się wydawać, że officium a  rationibus odpowiadało 
także za prowadzenie rachunkowości i księgowości cesarskiej, nie-
mniej nie mamy potwierdzenia, by pracowali w  nim arcarii234 lub 
dispensatores235, których można by określić mianem „kasjerów” lub 

230 CIL XI 5028 = ILS 1447.
231 Eich (2005: 311).
232 Tac., Ann. XIII, 14, 1. Zob. Wolters (1999: 196).
233 Corbier (1979: 347).
234 W okresie wczesnego Cesarstwa Rzymskiego arcarius to niższej rangi urzęd-

nik (najczęściej niewolnik) zarządzający kasą zarówno osób prywatnych, jak 
i  instytucji. Arcarii działali także w armii, gdzie podlegali dispensatores. Servi 
Caesaris jako arcarii byli zatrudniani w prowincjach do obsługi kasy prowin-
cji (CIL III 556; CIL III 4797) lub poszczególnych podatków czy opłat (CIL III 
3953). Szerzej zob. Hirt (2013: 626).

235 Na temat urzędu dispensator (οἰκονόμος), powierzanego niemal zawsze niewol-
nikom, zob. Caius, Inst. 1, 122: „unde servi, quibus permittitur administratio pe-
cuniae, dispensatores appellati sunt” („Stąd [też] niewolnicy, którym pozwala 
się na zarządzanie sprawami pieniężnymi, są nazywani szefami odważający-
mi”, przekł. C. Kunderewicz). Por. Varro, Ling. 5, 183. Obowiązki dispensatores 
wiązały się głównie z dochodami cesarskimi, przyjmowaniem wpłat, szacowa-
niem kosztów, sporządzaniem dokumentacji i  szeroko rozumianą rachunko-
wością. W okresie pryncypatu każda prowincja lub urząd dysponujący osobną 
kasą miał osobnego dispensatora. Dispensatores z reguły osiągali duże dochody 
i zajmowali wyższą pozycję w hierarchii urzędniczej. Zob. Plin., HN 7, 29; CIL 
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„księgowych”236. Wydaje się zatem, że officium a rationibus jako cen-
tralna instytucja finansowa i budżetowa zarządzało cesarskimi do-
chodami i wydatkami w sensie administracyjnym (kontrolnym). Nie 
było ono jednak kasą cesarską zajmującą się techniczną obsługą ra-
chunków (rationes). Według Gérarda Boulverta a  rationibus spra-
wował pieczę nad rationes związanymi z  dochodami cesarskimi, 
które trafiały do fiscus z całego Cesarstwa, w tym tributum i vecti-
galia z prowincji cesarskich, jak i pośrednio także z prowincji populi 
Romani237. Urzędnik a  rationibus zapewne odpowiadał za kontro-
lę rationes rozumianych dwojako, czyli jako rachunki zaświadczają-
ce o wpłynięciu określonego rodzaju dochodów cesarskich oraz jako 
rachunki rejestrujące określonego typu wydatki238.

W tym kontekście warto rozważyć związek officium a rationibus 
z procurator a loricata/ad loricatam, którego istnienie jest potwier-
dzone w okresie wczesnego pryncypatu w inskrypcjach z Rzymu239. 
W XIX wieku uważano, że funkcjonariusze-strażnicy strzegli metali 
szlachetnych w specjalnych budynkach, które były chronione za po-
mocą lorica240. Jesper Carlsen, wskazując na świątynię Boskiego Ju-
liusza, stwierdził z kolei, że loricata to „the bars on the podium of 
the temple which surrounded the fiscus”241. Funkcja pełniona przez 
urzędników loricata jest niejasna, choć wydaje się, że byli oni związa-

VI 5197. Szerzej zob. Boulvert (1970b: 119–120, 429–430); Verboven (2013: 2166–
–2167). Zob. także: Liebenam (1903: 1189): „Dispensator is der Rechnungsführer, 
Cassierer und Zahlmeister zur Begleichung der Einnahmen und Ausgaben”; 
Bruun (1999: 34–35): „The function was always reserved for slaves, and in gene-
ral entailed being in charge of the accounts in the specific administrative sector 
to which dispensator had been assigned, i.e. they handled the expenses and the 
entries”.

236 Na brak dispensatores w  officium a  rationibus zwrócił już uwagę Hirschfeld 
(1905: 30). Zob. także: Wachtel (1966: 22–23); Boulvert (1970b: 106); Alpers 
(1995: 150, przyp. 486).

237 Boulvert (1970b: 383–384): „[…] il reçoit les rapports concernant les recettes du 
fiscus”.

238 Lo Cascio (2006: 30).
239 W I wieku, obok tytułu procurator a loricata, funkcjonował także tytuł ad lori-

catam. Zob. CIL VI 8688; CIL VI 8690; CIL VI 8691; CIL VI 8692.
240 Tak uważał już Mommsen. Zob. CIL VI 8688–8692.
241 Carlsen (1995: 129). Opinia ta jest bliska ustaleniom Mommsena.
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ni właśnie z administracją fiscus Caesaris242. Zdaniem Hansa-Geor- 
ga Pflauma tytuł procurator a  loricata określał wyzwoleńców, któ-
rzy odpowiadali za ochronę depozytów pieniężnych w postaci me-
tali szlachetnych, przechowywanych w  pobliżu statua loricata divi 
Iulii, przed świątynią Boskiego Juliusza na forum Iulium243. Co inte-
resujące, senatus consultum z 52 roku, które honorowało cesarskiego 
a rationibus Pallasa, zostało ogłoszone właśnie ad statuam loricatam 
divi Iulii na forum Iulium244.

Te wszystkie informacje ponownie przeanalizowała Corbier, 
która stwierdziła, że wspomniane senatus consultum z 52 roku nie 
bez powodu zostało ogłoszone ad statuam loricata divi Iulii na forum 
Caesaris, ponieważ siedziba officium a rationibus była zlokalizowa-
na właśnie w pobliżu tego miejsca245. Zdaniem francuskiej uczonej 
funkcjonowanie centralnej administracji finansowej w Rzymie na-
leży wiązać z  lokalizacją pomnika Juliusza Cezara. Z tego względu 
działalność Pallasa czy później L. Vibiusa Lentulusa w czasach ce-
sarza Trajana, określonego w inskrypcji z Efezu jako ἐπίτροπος ἀπὸ 
τῶν λόγων λωρεικάτης246, nie powinna dziwić, gdyż loricata i ratio-
nes były ze sobą ściśle powiązane w zakresie administracji finanso-
wej, a tytuł Lentulusa bezpośrednio nawiązuje do statua loricata divi 
Iulii247.

Wnioski Corbier są przekonujące, choć należy zauważyć, że cha-
rakter pełnionej przez Lentulusa funkcji wciąż jest niejasny. Wyda-
je się, że w czasach Trajana ekwita Lentulus nie wykonywał tych sa-

242 Dyskusję historiograficzną nad loricata szeroko omawia Corbier (2006: 154– 
–155).

243 Pflaum (1960a: 157).
244 Plin., Ep. 8, 6, 13.
245 Corbier (1987: 429; 2006: 154–156, 159). Por. Sherwin-White (1966: 455). Zob. 

także: Corbier (1997: 11–40). W historiografii pojawiła się także opinia, że od 
panowania Hadriana siedziba officium a rationibus mieściła się w budynku na-
leżącym do horreum Vespasiani w Rzymie, jednak nie można w sposób pewny 
tego potwierdzić. Zob. Carandini (1998: 379). 

246 IK 17.1, 3046 = AE 1924, 81.
247 Corbier (2006: 159). Nie bez znaczenia w tym względzie były także alternatyw-

ne terminy stosowane przez historyków antycznych na określenie urzędu a ra-
tionibus: custos principalium opum i praepositus rerum curae.
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mych zadań co wcześniej wyzwoleńcy-strażnicy noszący ten sam 
tytuł urzędniczy. Ponadto Lentulus nie jest pierwszym, znanym nam, 
ekwitą, który piastował urząd a loricata. Opublikowana w 2008 roku 
inskrypcja z Perge248, stanowiąca dolną część znanej już inskrypcji 
z tego miasta249, przedstawia ekwitę, L. Pupiusa Praesensa250, który 
objął tę funkcję w drugiej połowie I wieku, niewykluczone, że bez-
pośrednio po sprawowaniu prokuratury Galacji i Pamfilii, tuż po od-
wołaniu Pallasa ze stanowiska a rationibus w 55 roku251.

Rozważania nad zadaniami urzędu a  loricata wciąż pozosta-
ją w sferze domysłów. Ekwicki procurator a loricata, zdaniem Cor-
bier związany z administracją finansową, najpewniej odpowiadał za 
księgowość i kontrolę rachunków finansowych rejestrujących cesar-
skie dochody i wydatki. Być może zatem w zakres obowiązków pro-
curator a  loricata wchodziła techniczna obsługa spraw księgowych 
(transakcji pieniężnych) związanych z  rachunkami fiscus Caesaris, 
podczas gdy procurator a rationibus odpowiadał za utrzymanie rów-
nowagi budżetowej w  zakresie finansów cesarskich. Taki rozdział 
kompetencyjny tłumaczyłby, dlaczego w  officium a  rationibus nie 
funkcjonowali arcarii i  dispensatores. Osobność funkcji a  loricata 
oraz procurator a rationibus pełnionych przez ekwitę L. Vibiusa Len-
tulusa, a  zarazem ich merytoryczne podobieństwo (przez związek 
z rachunkami cesarskimi), może tylko ten wniosek potwierdzać252. 
Niewykluczone jednak, że Lentulus mógł piastować te dwa stano-
wiska równolegle, na co mogłaby wskazywać jego tytulatura urzęd-
nicza (ἐπίτροπος ἀπὸ τῶν λόγων λωρεικάτης). Tego rodzaju zabieg 
administracyjny, polegający na łączeniu sprawowanych urzędów, nie 

248 AE 2008, 1428.
249 IK 54, 24.
250 PIR2 P 1087. Kariera Praesensa, częściowo znana już z  inskrypcji z  Iconium 

(dzis. Konya w Turcji), dzięki inskrypcji z Perge (AE 2008, 1428) została uzu-
pełniona o kolejne stanowiska. L. Pupius Praesens kolejno zajmował następu-
jące stanowiska: tribunus militum, praefectus equitum alae Picentianae, procu-
rator ad ripas Tiberis, procurator divi Claudi et Neronis Claudi Caesaris Augusti 
Germanici provinciae Galaticae et Pamphyliae, procurator a loricata. Szerzej zob. 
Onur (2008: 60–64).

251 AE 2008, 1428; Onur (2008: 64).
252 Corbier (2006: 154).
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jest zresztą niczym wyjątkowym w okresie pryncypatu253. Z pewnoś-
cią brakuje dowodów na to, że urząd a loricata był tożsamy z a ra-
tionibus254, choć niewykluczone, że w różnych okresach pryncypatu 
kompetencje tych urzędów mogły być kumulowane w rękach jed-
nego urzędnika255. Jest zresztą bardzo prawdopodobne, że właśnie 
Pallas łączył kompetencje dwóch urzędów – a rationibus i a loricata, 
a po jego odwołaniu urzędnikiem a loricata został już wspomniany 
ekwita, L. Pupius Praesens.

Pliniusz Młodszy, komentując uchwałę senatu z 52 roku256, opi-
sał niektóre obowiązki Pallasa i  charakter sprawowanego przezeń 
urzędu:

Astruitur his: „Cum senatui populoque Romano liberalitatis gratior re-
praesentari nulla materia posset, quam si abstinentissimi fidelissimique 
custodis principalium opum facultates adiuvare contigisset”. Hoc tunc 
votum senatus, hoc praecipuum gaudium populi, haec liberalitatis ma-
teria gratissima, si Pallantis facultates adiuvare publicarum opum ege-
stione contingeret257.

Dołączam do tego: „Albowiem dla senatu i  ludu rzymskiego żad-
na przyczyna okazania hojności nie mogłaby być przyjemniejsza niż 
możliwość wsparcia majątku strażnika skarbów cesarskich, który jest 
oszczędny i bardzo wierny”. Tak zatem wolą senatu, a szczególnie naj-
milszą okazją ludu, jest wyrażenie pełnej wdzięczności hojności po-
przez pomnożenie majątku Pallasa, nawet kosztem uszczuplenia ma-
jątku publicznego.

253 Zob. np. CIL VI 798 = ILS 1448; CIL IX4453; CIL XIII 1808 = ILS 1454; CIL  
X 6662 = ILS 1455. Na początku III wieku L. Septimius Antonius Agathonicus, 
łącząc różne kompetencje, wykonywał bliżej nieznaną funkcję a  rat(ionibus) 
h[er(editatium)], EE IX 695.

254 Por. Onur (2008: 63–64).
255 Warto zauważyć, że L. Vibius Lentulus, obok L. Pupiusa Praesensa, jest jedy-

nym potwierdzonym ekwitą piastującym funkcję procurator a  loricata. Por. 
Pflaum (1961: 1020).

256 Plin., Ep. 7, 29; 8, 6. Zob. Pavis d’Escurac (1985: 313–321); Alpers (1995: 145).
257 Plin., Ep. 8, 6, 7–8.
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Ita ne sestertium centies quinquagies Pallas ex aerario ferret, verecun-
dia ipsius obsequio senatus opus fuit in hoc praecipue non obsecuturi, 
si in ulla re putasset fas esse non obsequi. Finem existimas? Mane dum 
et maiora accipe: „Utique, cum sit utile principis benignitatem promp-
tissimam ad laudem praemiaque merentium illustrari ubique et maxi-
me iis locis, quibus incitari ad imitationem praepositi rerum eius cu-
rae possent, et Pallantis spectatissima fides atque innocentia exemplo 
provocare studium tam honestae aemulationis posset”258.

I tak Pallas nie wziąłby ze skarbca 15 milionów sestercji. Jego poczucie 
przyzwoitości bowiem i uległość względem senatu były tym, w czym 
szczególnie mógłby być nieposłuszny, gdyby uznał to za dozwolone. 
Myślisz, że na tym koniec? Posłuchaj rzeczy ważniejszej: „W każdym 
razie, ujawnianie oczywistej dobroci władcy i nagród, które prowadzą 
do chwały osób, które na nie zasługują, staje się pożyteczne, najbardziej 
zaś w tych sytuacjach, w których osoby te mogłyby wzmocnić się po-
przez naśladowanie tego, który sprawuje pieczę nad majątkiem cesar-
skim, czego znakomitym przykładem mogłaby być wierność i  rzetel-
ność Pallasa”.

W przywołanych fragmentach Pliniusz Młodszy określił Pallasa jako 
custos principalium opum oraz jako jednego spośród praepositi rerum 
(w domyśle Caesaris), charakteryzując tym samym dobra pozostają-
ce pod opieką a rationibus, tj. dobra prywatne władcy oraz te, któ-
rymi cesarz dysponował w związku z dzierżeniem najwyższej wła-
dzy w Imperium Romanum. Zwrot principalium opum zdaje się przy 
tym wyraźnie kontrastować ze wspomnianymi przez tego samego 
autora publicarum opum egestione, należącymi do aerarium Satur-
ni259. Oddzielenie majątku, którym dysponował senat, od tego, który 
był kontrolowany przez Pallasa jako urzędnika cesarskiego, wyraź-
nie wynika z relacji autora Epistulae. W czasach Pliniusza Młodsze-
go principalium opum obejmowało zapewne całość dóbr cesarskich 

258 Plin., Ep. 8, 6, 12–13.
259 Sherwin-White (1966: 454). Inaczej uważa Alpers (1995: 146), który na podsta-

wie relacji Pliniusza stwierdził, że Pallas odpowiadał zarówno za swoje własne 
dobra, cesarskie dobra prywatne, jak również – co moim zdaniem jest nadinter-
pretacją – za dobra państwowe.
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(nie tylko te stricte prywatne), zarządzanych przez a rationibus w ra-
mach patrimonium (fiscus)260.

Na podstawie relacji Tacyta można by jednak wnioskować, że 
pod opieką a rationibus znajdowały się nie tylko prywatne rachunki 
cesarskie, lecz także państwowe. W styczniu 55 roku Pallas, opusz-
czając urząd a rationibus, miał stwierdzić:

[…] ne cuius facti in praeteritum interrogaretur paresque rationes cum 
re publica haberet261.

[…] aby nie kazano mu odpowiadać na żaden z  czynów przeszłości 
i aby porachunki z państwem miał skwitowane (przekł. S. Hammer).

Tym samym, zdaniem autora Annales, potężny wyzwoleniec, chcąc 
ustrzec się przed oskarżeniem o defraudację pieniędzy, dążył do zbi-
lansowania swoich rachunków z rachunkami państwowymi należą-
cymi do aerarium (rationes cum re publica), co – jak uważają nie-
którzy badacze – świadczy o  tym, że Pallas zajmował się również 
finansami państwowymi (publicznymi)262. Niektórzy uczeni starają 
się nawet dookreślić istotę tych finansów państwowych, nie traktu-
jąc ich przy tym całościowo. Reinhard Wolters uważa, że Pallas kon-
trolował fundusze wpływające do aerarium z fisci provinciae, które 
podlegały władzy cesarza, a więc także jego urzędników (w tym servi 
et liberti Augusti)263. Tym samym Tacytowe rationes cum re publica, 
które miał nadzorować Pallas, byłyby związane jedynie z niektórymi 
funduszami fisci provinciae trafiającymi do aerarium, nie zaś z cało-
ścią finansów państwowych.

Hipoteza Woltersa jest prawdopodobna, chociaż wspomniana 
relacja Tacyta nie musi wcale świadczyć o tym, że w zakres stałych 
kompetencji urzędniczych Pallasa wchodził także nadzór nad ra-

260 Hirschfeld (1905: 30–31, przyp. 4).
261 Tac., Ann. XIII, 14, 3.
262 Pavis d’Escurac (1985: 315); Corbier (2006: 230). Zdaniem Woltersa (1999: 197) 

momentem przełomowym decydującym o rozciągnięciu zakresu kompetencji 
a rationibus na finanse państwowe (należące do aerarium Saturni) było przy-
znanie Pallasowi przez senat insygniów pretorskich (praetoria ornamenta).

263 Wolters (1999: 197–198).
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chunkami państwowymi. Warto pamiętać, że zamiarem Tacyta nie 
było szczegółowe opisanie zakresu kompetencji urzędnika a ratio-
nibus, a  jedynie przedstawienie nadużyć wszechpotężnego wyzwo-
leńca i być może właśnie w tych kategoriach należałoby rozpatrywać 
relację o konieczności zbilansowania rachunków Pallasa z tymi nale-
żącymi do aerarium. Nie można zatem wykluczyć, że Tacyt opisywał 
odstępstwo od reguły kontrolowania rachunków cesarskich przez 
a rationibus, które pozwoliło Pallasowi na zdobycie ogromnego ma-
jątku264. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że cesarz za pośred-

264 Tacyt (Ann. XII, 53, 3) pisał o tym, że Pallas zgromadził majątek w wysokości 
300 milionów sestercji. Kasjusz Dion (62, 14, 3) wspomina z kolei o 400 milio-
nach sestercji. Por. Scheidel (1996: 228). Zob. także: Iuv., 1, 108–109. Do poda-
wanych przez pisarzy antycznych zawrotnych sum należy jednak podchodzić 
z pewnym dystansem, choć niewątpliwie część wyzwoleńców cesarskich dys-
ponowała ogromnym majątkiem. Zob. Scheidel (1996: 222–238). O ogromnym 
majątku Pallasa świadczą także jego ogrody (Frontin., Aq. 19, 8; 20, 2; 69, 3; 
Not. Reg. Urb. 5) oraz majątki ziemskie w Italii (Wzgórza Sabińskie – Phlegon, 
De long. vit. 4, 42) i w Egipcie (P. Lond. 195 (II, s. 127); P. Ryl. 171, P. Phil. 19,  
P. Ryl. 207; P. Berl. Inv. 11529 + SB 10512; P. Med. 65; BGU 438; BGU 1894; BGU 
XV 2554; Berl. Leihg. 29; P. Berl. Leihg. 1 verso; P. Bour 42; P. Mich. 224; P. Mich. 
225; P. Mich. 372). Zob. Crawford (1975: 541, przyp. 17); Parassoglou (1978: 81); 
Kehoe (1992: 133). Wydaje się, że majątek wyzwoleńców cesarskich pełniących 
funkcję a rationibus po Pallasie był również wysoki, choć nie mamy zbyt wie-
lu informacji na ten temat. Urzędników tych można jednak zaliczyć do grona 
właścicieli niewolników, horti oraz licznych nieruchomości znajdujących się na 
obszarze Rzymu oraz Italii. Zob. biogramy Phaona (nr 7), Atticusa (nr 10) oraz 
Epaphroditusa (nr 11) – podrozdział „Liberti Augusti a rationibus” od Augusta 
do Domicjana w  części drugiej. O  ogromnym bogactwie wyzwoleńców a  ra-
tionibus można wnioskować na podstawie zamożności działającego prawdo-
podobnie za rządów Flawiuszy lub Antoninów wyzwoleńca Eschiniusa, który 
pełnił inną, nieco mniej prestiżową funkcję pałacową – ab codicillis (a codicil-
lis). O wysokim statusie majątkowym tego wyzwoleńca świadczy jego imponu-
jący grobowiec w Ficulea, rozciągający się na obszarze 8810 m2. Zob. CIL XIV 
4011 = ILS 1530: „Locus / sepulchri / Eschinis Aug(usti) l(iberti) / ab codicillis / 
/ in f(ronte) p(edes) CDL / in a(gro) p(edes) CXXCV” (Wypijewski 2010: 332;  
nr 34 tab. II). Można jedynie podejrzewać, że wyzwoleńcy cesarscy, główni 
urzędnicy w officium a rationibus, dysponowali porównywalnym, a nawet więk-
szym majątkiem.
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nictwem swojego zaufanego urzędnika stale kontrolował finanse ae-
rarium Saturni265.

Moim zdaniem analizowana relacja Tacyta w  pewnym stop-
niu koresponduje z opisem Stacjusza, który pisał o wyliczaniu przez 
a  rationibus wydatków formalnie pozostających w  gestii res publi-
ca, a więc senatu266. Być może zatem wspomniana przez Tacyta ko-
nieczność zbilansowania rachunków wynikała właśnie z  szerszego 
zakresu kompetencji tego urzędnika, dotyczących szacowania wy-
datków, które przynajmniej w teorii pozostawały pod kontrolą sena-
tu, a w rzeczywistości pod ścisłym zarządem samego cesarza i jego 
najważniejszego urzędnika finansowego.

Zdaniem niektórych badaczy urzędnicy a rationibus odpowia-
dali za dystrybucję dóbr cesarskich oraz utrzymanie ich w należy-
tym stanie. Gérard Boulvert starał się nawet odtworzyć „procedurę 
administracyjną” związaną z działalnością urzędniczą a rationibus. 
Jego zdaniem a  rationibus nie tylko wydawał polecenia innym 
urzędnikom w sprawie realizacji określonych świadczeń267, ale rów-
nież – po wstępnej weryfikacji rachunków trafiających do urzędni-
ków fiskusa – decydował o  transferze określonych środków z  tzw. 
kas nadwyżek do tzw. kas deficytowych268. W tym sensie officium a ra-
tionibus – zdaniem Boulverta – nie było sensu stricto centralną kasą 
gromadzącą środki w ramach fiscus Caesaris, lecz jedynie urzędem, 
którego głównym zadaniem było utrzymanie tzw. równowagi budże-
towej oraz odpowiednie rozdysponowanie funduszy cesarskich269. 
W opinii tego badacza officium a rationibus jawi się zatem jako urząd 
odpowiedzialny przede wszystkim za obsługę administracyjną róż-
nego rodzaju rationes270.

265 Pozycja Pallasa i  jego relacje z senatem w dużym stopniu zależały od cesarza 
i jego dworu. Zob. Pavis d’Escurac (1985: 313–321).

266 Stat., Silv. 3, 3, 99–105. Szerzej zob. podrozdział „Tobie jedynemu zawierza się za-
rządzanie skarbcem cesarskim”. Interpretacja Stat., „Silv.” 3, 3, 85–105 oraz kon-
teksty w części pierwszej.

267 Por. CIL VI 455; CIL VI 1585b.
268 Boulvert (1970: 384).
269 Boulvert (1970: 384–385, przyp. 64).
270 Zob. także: Oost (1958: 126).
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Warto podkreślić, że w cesarskim Rzymie musiał istnieć scen-
tralizowany system zarządzania rachunkowością271, pozwalający 
na zbilansowanie dochodów i  wydatków związanych z  działalnoś-
cią instytucji cesarskich i państwowych: patrimonium (fiscus), aera-
rium Saturni i aerarium militare272. Za funkcjonowanie tego systemu 
prawdopodobnie odpowiadał właśnie centralny urząd a rationibus, 
choć niewykluczone (w officium brak arcarii i dispenatores), że przy 
wykonywaniu tych zadań pomagały mu inne instytucje finansowe 
(rachunkowe) działające w Rzymie (np. a loricata).

„Tobie jedynemu zawierza się  
zarządzanie skarbcem cesarskim”.  

Interpretacja Stat., Silv. 3, 3, 85–105 oraz konteksty

Najwięcej informacji na temat kompetencji urzędników a rationibus 
przynosi nam poetycki, obszerny fragment Silvae Stacjusza z  cza-
sów panowania Domicjana, zawierający pocieszenie skierowane do 
Claudiusa Etruscusa po śmierci ojca (consolatio ad Claudium Etru-
scum). Poeta rzymski wychwala zmarłego ojca Claudiusa Etruscu-
sa273, anonimowego i wieloletniego a rationibus274, pisząc m.in.:

271 Konieczność zbilansowania finansów Cesarstwa, wsparcia finansów państwo-
wych z funduszy cesarskich, pojawiała się niejednokrotnie, np. po pożarze Rzy-
mu za rządów Tytusa. Zob. Suet., Tit. 8.

272 Lo Cascio (2000: 56; 2006: 29).
273 Newlands (2002: 220): „We do not know the father’s name, only the son’s, 

although it was the father who became famous in a long political career as one 
of the most successful and enduring of imperial freedmen”. Szerzej zob. przyp. 
12 we wprowadzeniu.

274 Trudno w  sposób bezsporny określić lata sprawowania urzędu a  rationibus 
przez ojca Claudiusa Etruscusa (Weaver 1972: 284–290). Ian A. Carradice (1983: 
169, przyp. 34) wskazuje na lata 70/71–82. Wcześniejsi badacze, tacy jak Arthur 
Stein (PIR C 691), uważali, że ojciec Claudiusa Etruscusa został bezpośrednim 
następcą Pallasa na urzędzie a  rationibus. Por. Boulvert (1970: 97, przyp. 37). 
Szerzej zob. biogram nr 9 w: „Liberti Augusti a rationibus” od Augusta do Domi-
cjana w części drugiej.
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  85  Iamque piam lux alta domum praecelsaque toto,
 86 intravit Fortuna gradu; iam creditur uni
 87  sanctarum digestus opum partaeque per omnis
 88  divitiae populos magnique impendia mundi.
 89  quicquid ab auriferis eiectat Hiberia fossis,
 90  Dalmatico quod monte nitet, quod messibus Afris,
 91  verritur, aestiferi quicquid terit area Nili,
 92  quodque legit mersus pelagi scrutator Eoi,
 93  et Lacedaemonii pecuaria culta Galesi
 94  perspicuaeque nives Massylaque robora et Indi
 95  dentis honos: uni parent commissa ministro,
 96  quae Boreas quaeque Eurus atrox, quae nubilus Auster
 97  invehit: hibernos citius numeraveris imbres
 98  silvarumque comas. vigil iste animique sagacis
 99  et citus evolvit quantum Romana sub omni
100  pila die quantumque tribus, quid templa, quid alti,
101  undarum cursus, quid propugnacula poscant
102  aequoris aut longe series porrecta viarum;
103  quod domini celsis niteat laquearibus aurum,
104  quae divum in vultus igni formanda liquescat
105  massa, quid Ausoniae scriptum crepet igne Monetae275.

Relacja Stacjusza stała się przedmiotem rozlicznych rozważań. Ostat-
nio analizowano ten fragment nawet z perspektywy badań postko-
lonialnych. Zdaniem Randalla Pogorzelskiego działalność officium 
a  rationibus jawi się jako eksploatowanie peryferii przez centrum, 
a na całym procederze związanym z centralizacją finansów Cesar-
stwa w Rzymie miał się wzbogacać, by sparafrazować myśl autora, 
nie rodowity Rzymianin, lecz wyzwoleniec pochodzący ze Wschodu 
oraz jego syn. Zarządzanie finansami cesarskimi miało wreszcie pro-
wadzić do ukształtowania się dworu cesarskiego na modłę wschod-
nią276. Nie chcąc szerzej odnosić się do tego rodzaju rozważań, choć 
w  mojej opinii są one nieprzekonujące, pragnę zwrócić uwagę na 
istotę poetyckiego opisu autora Silvae, a więc na zadania wykonywa-
ne przez urzędnika a rationibus.

275 Stat., Silv. 3, 3, 85–105. Przekład Stanisława Śnieżewskiego zob. s. 11–12. Wszystkie 
tłumaczone na język polski fragmenty Silvae Stacjusza podaję w tym przekładzie.

276 Pogorzelski (2016: 232).
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Z oczywistych względów poetycki fragment Stacjusza nie przy-
bliża (przy użyciu terminów administracyjnych) organizacji cesar-
skiej administracji finansowej czy też źródeł, z których miały pocho-
dzić dochody i wydatki cesarskie kontrolowane przez a rationibus277. 
Jego dokładna analiza pozwala jednak szerzej zdefiniować kompe-
tencje tego urzędu. W  pierwszym fragmencie (w. 85–87) Stacjusz 
podaje, że a rationibus odpowiadał za zarządzanie dobrami wcho-
dzącymi w skład świętego skarbca cesarskiego (sanctarum digestus 
opum)278, za rozdział dóbr między wszystkich ludzi (per omnis divi-
tiae populos) oraz za wydatki wielkiego świata (magnique impendia 
mundi). Tym samym poeta wyraźnie oddzielił święte (sanctarum), 
w domyśle cesarskie dobra wchodzące w skład patrimonium (fiscus), 
którymi zajmował się a  rationibus, od pozostałych dwóch stric-
te budżetowych zadań związanych z  planowaniem wydatków. Na 
podstawie tego fragmentu można zatem wnioskować, że głównym 
obowiązkiem a rationibus było zarządzanie dochodami i dobrami fi-
skusa cesarskiego, kontrolowanie oraz utrzymanie ich w odpowied-
nim stanie, jak też szacowanie wydatków sensu largo – dotyczących 
sfery publicznej (np. inwestycji w  zakresie budownictwa publicz-
nego), funkcjonowania armii rzymskiej oraz bicia monety. Działal-
ność administracyjna a rationibus nie ograniczała się zatem tylko do 
obsługi rachunkowej „świętych” dóbr cesarskich. Jej beneficjenta-
mi, prawdopodobnie w zakresie planowania wydatków, byli miesz-
kańcy zarówno Rzymu (prawdopodobnie nie tylko obywatele), jak 
i Italii oraz prowincji (per omnis divitiae populos magnique impen-
dia mundi). W  kontekście właśnie ich interesu (zapewnienie bez-
pieczeństwa), dobrobytu oraz komfortu (budowa np. akweduktów) 
Stacjusz wspominał o planowaniu przez a rationibus wydatków na 
armię i budynki użyteczności publicznej.

Opis Stacjusza wydaje się kłopotliwy, gdyż obejmuje różnorod-
ne, cesarskie źródła dochodów – podatki pośrednie i  bezpośred-
nie, podatki obrotowe oraz cła, które miały trafiać do skarbca cesar-

277 Por. Eich (2005: 163).
278 Wydaje się, że opes sanctae Stacjusza zdają się odpowiadać opes principales, 

o  których pisał Pliniusz Młodszy (Ep. 8, 6, 7). Zob. Alpers (1995: 149, przyp. 
484).
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skiego. Ponadto jest on również daleki od kompletnego wyliczenia 
wszystkich źródeł dochodów cesarskich279. Choć jednoznaczne 
przyporządkowanie opisanych przez Stacjusza źródeł dochodów do 
„cesarskiej” lub „państwowej” instytucji jest trudne280, jeśli w ogó-
le możliwe, to wydaje się, że administrowanie wchodzącymi w skład 
patrimonium (fiscus) dochodami cesarskimi, które pochodziły z do-
men władcy oraz ze sprzedaży dóbr naturalnych, stanowi główny 
przedmiot opisu autora Silvae. Według Stacjusza urzędnik do spraw 
rachunkowości miał przeprowadzać kontrolę nad kopalniami (złota, 
srebra, żelaza) w Hiszpanii i Dalmacji281, jak również nad dochoda-
mi pochodzącymi ze sprzedaży zboża z dwóch bogatych prowin-
cji – senatorskiej Afryki Prokonsularnej oraz prawdopodobnie ce-
sarskiego Egiptu282. Kontrolował także inne dochody wpływające do 
cesarskiego skarbca prywatnego, te związane z wypasem bydła (pe-
cuaria culta)283, wydobyciem marmuru oraz te czerpane ze sprzeda-
ży towarów luksusowych: kości słoniowej i wysoko cenionego numi-
dyjskiego drewna cytrynowego284.

Do obowiązków a rationibus należała również inna sfera dzia-
łalności administracyjnej, czyli planowanie wydatków na świąty-
nie, drogi oraz budowle użyteczności publicznej (akwedukty), tych 
związanych z  działalnością cesarską (pałace cesarskie)285 oraz tych 
głównie infrastrukturalnych, które dotyczyły funkcjonowania plebs 

279 Hirschfeld (1905: 30–31, przyp. 4).
280 Na przykład nie wiadomo do końca, czy dochody ze sprzedaży kości słoniowej 

miały charakter czysto prywatno-cesarski, czy też państwowy (Alpers 1995: 148, 
przyp. 482).

281 Hirt (2010: 124).
282 Por. Erdkamp (2005: 221).
283 Wydaje się, że termin pecuaria culta oznacza „wypas bydła”, nie zaś – jak uwa-

żają nowożytni tłumacze – owiec. Zob. Stat., Silv. 3, 3, 93: „sheepfolds of Lace-
ademonian Galaesus” (przekł. D. R. Shackelton Bailey, s. 207); „hodowla owiec 
znad lacedemońskiego Galezu” (przekł. S. Snieżawski, s. 83).

284 Por. Herz (2003: 177). Boulvert (1970b: 384) w nieco odmienny sposób zinter-
pretował ten fragment. Jego zdaniem a  rationibus pobierał opłaty w  postaci 
m.in. złota, zboża oraz pereł od wszystkich osób przybywających do Rzymu.

285 Wydatki na budowle cesarskie były pokrywane z  funduszy patrimonium (fi-
scus). Zob. Alpers (1995: 148).
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urbana286. Rzymski poeta nie sprecyzował jednak charakteru zadań 
wykonywanych przez urzędnika a  rationibus. Wiemy jedynie o  za-
rządzaniu dochodami cesarskimi i planowaniu wydatków. Nie moż-
na zatem wykluczyć, że officium a rationibus nie tylko prowadziło re-
jestr dochodów pochodzących ze sprzedaży towarów luksusowych  
(np. kość słoniowa), lecz także nadzorowało ich dostawę do Rzymu287.

Co interesujące, poetycki fragment Stacjusza stanowi punkt wyj-
ścia do dalszych rozważań nad zadaniami officium a rationibus. Nie-
które informacje przywołane przez poetę rzymskiego korespondują 
bowiem z  przekazami zawartymi głównie w  materiale epigraficz-
nym. Na początku warto omówić kompetencje urzędu a rationibus, 
które dotyczą budownictwa publicznego (świątynie, drogi, akwe-
dukty, zapory przeciwpowodziowe, posągi bogów) oraz budowli ce-
sarskich sklasyfikowanych przez Witruwiusza jako privata288. Co in-
teresujące, w swym opisie rzymski poeta nie wymienił budownictwa 
o charakterze obronnym, które autor De architectura wylicza jako je-
den – obok sakralnego i użyteczności publicznej – z trzech głównych 
działów budownictwa publicznego w ogóle289.

W związku z tym nasuwa się pytanie, dlaczego Stacjusz, pomi-
jając budownictwo obronne, opisał tylko dwie kategorie wskazane 
przez rzymskiego architekta. Możliwa odpowiedź może wiązać się 
z odmiennym charakterem obu tych dzieł, jak też motywami Stacju-
sza. Należy przede wszystkim odróżnić tematykę traktatu Witruwiu-
sza o charakterze teoretycznym od Silvae Stacjusza. W dziele poetyc-
kim, w kontekście opisywania zadań ojca Claudiusa Etruscusa, ten 
ostatni autor nie miał przecież obowiązku prezentowania wszyst-
kich kategorii budowli rzymskich. Ponadto nie można wykluczyć, 

286 Eich (2005: 163, przyp. 6) przypuszcza, że szacowanie kosztów na dzielnice tri-
busowe przez a rationibus było związane z rozdawnictwem zboża. Hipoteza ta 
wydaje się przekonująca. Jeśli a  rationibus odpowiadałby za wyliczanie kosz-
tów na wstępnym etapie tego procesu, to nie istniałby spór kompetencyjny mię-
dzy tym urzędnikiem a praefectus frumenti dandi oraz praefectus annonae. Por. 
Bruun (2006: 113–114).

287 Winterling (1999: 95).
288 Vitr., De arch. 1, 3, 1.
289 Vitr., De arch. 1, 3, 1.
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że za rządów Domicjana nie istniała w Rzymie potrzeba wznosze-
nia lub umacniania infrastruktury obronnej, a nawet jeśli istniała, to 
jej opis nie byłby tak efektowny, jak pobudzające wyobraźnię reliefy 
z Pałacu Kancelarii Papieskiej czy pałac cesarski na Palatynie, w któ-
rym odbywał się opisany przez Stacjusza wystawny bankiet290. Poza 
tym rzymski poeta mógł pominąć właśnie tę kategorię budowli, gdyż 
za panowania Domicjana administracja cesarska prawdopodobnie 
w ogóle nie planowała wydatków na inwestycje o charakterze obron-
nym. W czasach ostatniego cesarza z dynastii Flawiuszy działalność 
budowlana wprawdzie była prowadzona z  ogromnym rozmachem 
w  ramach programu budowlanego tego władcy, największego, za-
raz po Auguście, budowniczego cesarskiego Rzymu291, jednak wśród 
dużej liczby budowli wzniesionych, odrestaurowanych lub dokoń-
czonych przez Domicjana brakuje tych o charakterze obronnym292. 
Pominięcie budownictwa obronnego przez Stacjusza mogło również 
stanowić element dyskretnej, niejako zakamuflowanej dezaprobaty 
poety wobec polityki budowlanej Domicjana, szeroko krytykowa-
nej chociażby przez Marcjalisa, Plutarcha i Swetoniusza293. Z drugiej 
jednak strony hipoteza ta ma słabe podstawy, gdyż Silvae Stacjusza 
w  dużej mierze stanowiły właśnie pochwałę tejże polityki294. Nie-
mniej wydaje się, że zwyczajowo również typ budownictwa obron-
nego, wymieniony przez Witruwiusza, wchodził w zakres obowiąz-
ków urzędnika a rationibus.

Jakie konkretne zadania w  zakresie budownictwa wykonywał 
a  rationibus? Urząd ten z  pewnością nie odpowiadał za organiza-
cję budownictwa publicznego, tj. za projektowanie, zakup i dostar-
czanie niezbędnych materiałów budowlanych, nadzór przedsięwzięć 
budowlanych oraz odbiór i  ochronę wzniesionych już budynków. 
W okresie wczesnego Cesarstwa kompetencje te wchodziły bowiem 
w zakres obowiązków (cura operum publicorum) kuratorów, odpo-
wiedzialnych za świątynie (aedes sacrae), roboty publiczne (ope-

290 Stat., Silv. 4, 2.
291 Jones (1992: 79–98).
292 Zob. ostatnio Latanowicz-Domecka (2012: 233–249).
293 Mart., 12, 15, 4–5; Plut., Publ. 15, 5; Suet., Dom. 13, 2–3; 5, 1.
294 Newlands (2002: 2, 8–17); Śnieżewski (2011: 385–409).
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ra publica) i przestrzeń publiczną (loca publica), którzy od rządów 
Klaudiusza działali ex auctoritate principis295.

Opisane przez Stacjusza zadania dotyczące oszacowywania 
kosztów wznoszenia budowli cesarskich oraz finansowania ich na-
praw ze środków patrimonium (fiscus), jak można przypuszczać, wy-
konywało z kolei officium a rationibus, później zaś collegium rationa-
lium. O tych kompetencjach można wnioskować, nie tylko opierając 
się na analizie inskrypcji datowanej na drugą połowę września 168 
roku296, która prezentuje korespondencję a  rationibus Cosmusa 
z  podległym mu adiutor Septimianusem dotyczącą wybudowania 
aedicula297, lecz także na podstawie „Adrastus-Dossier” ze 193 roku. 
W tym drugim przypadku pierwszoplanową rolę odgrywali nie ku-
ratorzy budownictwa, lecz rationales (procurator a rationibus i pro-
curator summarum rationum)298. W obu tych sytuacjach urzędnicy 
do spraw rachunkowości, co ciekawe, wydali nakaz w sprawie bez-
płatnego przekazania materiałów budowlanych bądź sprzedaży nie-
których z nich (cegieł) po obniżonej cenie, co nie powinno dziwić, 
gdyż w II wieku właścicielem wielu cegielni – jak można przypusz-
czać – był właśnie cesarz299. Urząd a rationibus (później rationalis) 
i/lub procurator patrimonii mógł być w tym zakresie właściwy, po-

295 Daguet-Gagey (1997: 37–38). Szerzej na temat kompetencji tych urzędników 
zob. Kolb (1993: 33–58); Kapłoniak (2013: 42–50).

296 Kolb (1995: 205, przyp. 18).
297 CIL VI 455 = AE 1995, 91: „[Larib]us Augg(ustis) [sacrum] / collegium larum 

praedio[rum] / Dianae Ba[…]e quod constitutum fuera[t vicinis] / petentibus 
[quib]us locum ad consecrandos La[res fecit secundum preces] / factas ab [ipsi]s 
Cosmus a  rationibus Augg(ustorum) n[n(ostrorum) ob curam sacrarum] / 
/ imaginu[m libel]is ad Septumanum adiutorem s[uum datis probavit] / sta-
tio v[… da]ri iussit et adsignari gratuitam [impensam aediculae?] / [cui age]
llum dederat / [per Statium cur]atorem et Eutychum adiuto[rem dedicatum] / 
/ Kal(enda) Octobr(es) / [L(ucio Venuleio Apronia]no II et L(ucio) Ser[gio 
Paulo co(n)s(ulibus)]”. Zob. Hirschfeld (1905: 270); Boulvert (1970: 428); Kolb 
(1995: 205–211).

298 CIL VI 1585b = ILS 5920 = AE 2007, 209. Zob. Bruun (2004: 1137–1138). W tej 
inskrypcji procurator operum publicorum et fiscalium Urbis sacrae jest podpo-
rządkowany władzy rationales, choć ci zwrócili się do niego za pomocą wyjąt-
kowej, uprzejmej formuły – petimus dari iubeas. Szerzej zob. s. 208–212.

299 Kolb (1995: 211).



157ROZDZIAŁ 2 .  KOMPETENCJE OFFICIUM A R ATIONIBUS

nieważ budowę większości budynków w Rzymie finansowano w ra-
mach patrimonium (fiscus), a wspomnianych urzędników uznaje się 
za najwyższych przedstawicieli tej instytucji.

Mimo osobnych kompetencji funkcjonowanie cura operum pub-
licorum wydaje się zresztą ściśle powiązane z działalnością central-
nej, cesarskiej instytucji finansowej (ratio patrimonii)300. Niewy-
kluczone, że te dwie struktury administracyjne współpracowały ze 
sobą m.in. przy wydawaniu pozwoleń na wznoszenie budowli ce-
sarskich. Choć do głównych zadań kuratorów odpowiedzialnych za 
cura operum publicorum należało wydawanie pozwoleń (adsignatio-
nes) na wznoszenie posągów oraz budowli na gruncie publicznym301, 
to jednak wydaje się, że nie mieli oni wyłącznej kompetencji w tym 
zakresie. Mamy potwierdzenie, że również procuratores patrimonii 
wydawali adsignationes302. Możliwe zatem, że w  niektórych sytua-
cjach także procuratores a rationibus przyznawali bądź mogli naka-
zać przyznanie tego rodzaju pozwoleń303.

Dalsza część opisu Stacjusza wzbudza pewne kontrowersje, gdyż 
sugeruje, że a  rationibus ojciec Claudiusa Etruscusa zajmował się 
również wydatkami państwowymi należącymi do sfery res publica, 
które przynajmniej częściowo pozostawały w zakresie kompetencji 
aerarium Saturni. Autor Silvae pisał:

Et citius evolvit quantum Romana sub omni / pila die304.

Szybko wyliczał, ile potrzeba na armię rzymską na całym świecie.

W tej relacji Stacjusz mówi wprost o zadaniach a rationibus związa-
nych z wyliczaniem kosztów, które generowała armia rzymska. Fakt 
ten nie dziwiłby, gdyby nie to, że wspomniana sfera działalności ad-
ministracyjnej należała do zakresu kompetencji właśnie aerarium 

300 CIL XI 3860 = ILS 1603.
301 Kolb (1993: 37–41); Bruun (2015c: 488).
302 Zob. CIL VI 30983 = ILS 3840.
303 Zob. CIL VI 1585b = ILS 5920 = AE 2007, 209.
304 Stat., Silv. 3, 3, 99–100.
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Saturni305. Wyliczanie przez a rationibus wydatków na armię doty-
czących wypłaty żołdu oraz uzbrojenia żołnierzy rzymskich (Roma-
na pila) można jednak połączyć z  działalnością prowincjonalnych 
fisci związanych z aerarium, o których pisałem wyżej przy analizie 
Tacytowych rationes cum re publica. Tym samym a rationibus jako 
urzędnik cesarza mającego władzę nad całą armią mógłby kontrolo-
wać rozliczenia finansowe na zasadzie koordynacji działalności ad-
ministracyjnej na linii centrum–prowincje. Kwestia ta budzi jednak 
sporo kontrowersji wśród uczonych, zwłaszcza wśród tych, którzy 
starają się określić ścisły podział kompetencyjny między cesarskim 
fiscus a państwowym aerarium Saturni.

Niektórzy badacze starają się zdefiniować szerszy zakres obo-
wiązków a rationibus w dziedzinie wojskowości. Na podstawie ana-
lizy przywołanego wyżej fragmentu Silvae Jonathan P. Roth podkreś- 
lił, że w zakres kompetencji urzędnika a rationibus wchodziło:

[…] the accounting for weapons and forts. He also doubtless kept track 
of the payment for military supplies, as well as of military pay, inclu-
ding deductions for provisions and equipment306.

Roth zinterpretował fragment autorstwa Stacjusza bardzo szeroko, 
łącząc działalność a rationibus głównie z prowadzeniem „księgowo-
ści” związanej z  wyposażeniem armii rzymskiej (ujmowanej sensu 
largo?), jak i utrzymaniem obozów wojskowych. A rationibus miał 
także kontrolować wypłatę żołdu dla żołnierzy rzymskich. Niektórzy 
uczeni ograniczyli jednak zasięg kompetencji „wojskowych” a ratio-

305 Wolters (1999: 200). Peter Herz (2003: 177–178) zwrócił uwagę, że fragment 
(Silv. 3, 3, 92): „quodque legit mersus pelagi scrutator Eoi”, dotyczący dochodów 
z połowu, również jest kłopotliwy. Poza dochodami czerpanymi z połowu pereł, 
które nie stanowiły państwowego źródła dochodów, opłaty za połów ryb i pozy-
skanie purpury wpływały nie do patrimonium, lecz właśnie do aerarium.

306 Roth (1999: 262). Istnieje także przypuszczenie, że wyzwoleniec a copiis mili-
taribus (prawdopodobnie centralny urząd w Rzymie), potwierdzony od pano-
wania Klaudiusza, a odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości dotyczą-
cej zaopatrzenia armii rzymskiej, podlegał urzędnikowi a rationibus. Por. Roth 
(1999: 262–263); Zahariade (2013: 4137).
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nibus pod względem terytorialnym307. Paul A. Brunt przypuszczał, 
że officium a  rationibus obsługiwało wydatki publiczne w  Rzymie 
związane np. z wypłatą żołdu pretorianom, na zasadzie podobnej do 
działalności wyzwoleńców-prokuratorów odpowiedzialnych za wy-
płatę żołdu oddziałom wojskowym w prowincjach308. To przypusz-
czenie wydaje się słuszne, tym bardziej że za wypłatę żołdu preto-
rianom odpowiadał prawdopodobnie właśnie fiscus Caesaris309. Nie 
wiemy jednak, czy te działania administracyjno-finansowe były 
bezpośrednio wykonywane przez centralny urząd finansowy (offi-
cium a rationibus), czy też jakieś podporządkowane mu i wyspecja-
lizowane „biuro” w  Rzymie310. Niemniej wszystko wskazuje na to, 
że officium a rationibus zajmowało się nie tylko wypłacaniem żoł-
du pretorianom, lecz także wyliczaniem i kontrolowaniem kosztów 
związanych z wypłatą stipendium żołnierzom stacjonującym w na-
wet najbardziej odległych i  zmilitaryzowanych provinciae Caesa-
ris. Choć nie mamy na to bezpośrednich dowodów, to można do-
mniemywać, że tego rodzaju działania o  charakterze finansowym 
(rachunkowym) musiały podlegać kontroli ze strony urzędów cen-
tralnych311. Niektórzy uważają, że officium a rationibus za pośrednic- 
twem procuratores Augusti nadzorowało nie tylko wypłatę żołdu dla 
armii rozlokowanej w prowincjach, lecz także transport zboża, oliwy 
i wina z innych prowincji312. Przypuszczenia te nie znajdują jednak 
potwierdzenia w źródłach.

Nie tylko właściwość terytorialna, lecz także charakter zadań 
a rationibus są jednak niejasne. Związany z prowadzeniem rachun-

307 Por. Speidel (2009: 227).
308 Brunt (1990: 158); Rossignol (2014: 37–38).
309 Durry (1938: 264). Por. Łuć (2004: 128–129).
310 Rossignol (2014: 37–38).
311 Kunisz (1998: 15): „[…] silnie obsadzone wojskiem prowincje pograniczne 

w  przypadku, gdy nie posiadały poważniejszego zurbanizowanego zaplecza, 
sumy przeznaczone na żołd musiały otrzymywać bezpośrednio z centrum, gdyż 
macierzysta prowincja nie byłaby w stanie wypracować odpowiednio pokaźnej 
masy dóbr do opodatkowania przez państwo”; Speidel (2000: 159): „[…] the sy-
stem […] outlined extensive and very complex book-keeping. That clearly ap-
pears to have been the main role of the officials of both treasuries in Rome”.

312 Kehne (2007: 327).
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kowości termin accounting, którym posłużył się Roth, chcąc objaś-
nić charakter zadań a rationibus, wydaje się niejednoznaczny i mało 
precyzyjny. Z pewnością nie tłumaczy on charakteru zadań a ratio-
nibus opisanych przez Stacjusza. Rzymski poeta wspomniał jedy-
nie o planowaniu (oszacowywaniu) przez a rationibus wydatków na 
armię, nie zaś o  prowadzeniu „rachunkowości” czy „księgowości”. 
Związek officium a rationibus z rationes, co starałem się opisać, jest 
przy tym bardziej złożony.

Część badaczy podkreśla, że opisane wyżej „militarne” kompe-
tencje a rationibus nie powinny dziwić, gdyż wielu ekwickich urzęd-
ników a rationibus było zaznajomionych z problematyką wojskową. 
Ekwiccy a rationibus, w przeciwieństwie do sekretarzy pałacowych, 
mieli bowiem posiadać bogate doświadczenie w administracji woj-
skowej i cywilnej313. Warto jednak zauważyć, że fragment Stacjusza – 
stanowiący podstawę analiz Rotha dotyczących kompetencji a ratio-
nibus – nie odnosi się do zadań oficera ekwickiego, lecz wyzwoleńca 
cesarskiego doświadczonego w służbie dworskiej w I wieku314. Z tego 
względu wysuwanie wniosków na temat ekwickich prokuratorów 
na podstawie poetyckiego fragmentu autorstwa Stacjusza nie jest 
do końca przekonujące. Doświadczenie wojskowe charakteryzują-
ce późniejszych ekwickich a rationibus, którego przecież ani Pallas, 
ani ojciec Claudiusa Etruscusa nie mieli, nie było w tym względzie 
najbardziej istotne. Ważniejsze były zapewne umiejętności admini-
stracyjne i organizacyjne w dziedzinie finansowej wyzwoleńców ce-
sarskich oraz ich indywidualne predyspozycje. Nie bez powodu Sta-
cjusz pisał, że ojciec Claudiusa Etruscusa:

[…] vigil iste animique sagacis / et citus evolvit […]315.

Był też czujny i odznaczał się przenikliwym umysłem. Szybko wyliczał 
[…].

313 Millar (1977: 105–106); Roth (1999: 263); Mennen (2011: 145).
314 Nadanie przez Wespazjana statusu ekwickiego ojcu Claudiusa Etruscusa  

ok. 73–74 roku nie zmienia oceny tej sytuacji, gdyż nie odbył on ekwickiego cur-
sus honorum.

315 Stat., Silv. 3, 3, 98–99.
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Ponadto bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy zakres kompeten-
cji np. ekwity a rationibus Pompeiusa Homullusa, urzędnika z cza-
sów Trajana, był taki sam jak zakres obowiązków działającego kilka-
dziesiąt lat wcześniej ojca Claudiusa Etruscusa. Fakt, że kompetencje 
tego stanowiska nie były „konstytucyjnie” określone, sprawiał, że 
obowiązki poszczególnych a rationibus mogły się różnić w zależno-
ści od swobody, którą dał im w tym względzie konkretny cesarz, oraz 
od polityki finansowej (fiskalnej), którą wraz ze swoimi doradcami 
prowadził. Osobną kwestią jest to, w jakim zakresie poszczególni ce-
sarze angażowali się w sprawy finansowe i w jakim stopniu kontro-
lowali swoich najważniejszych urzędników, takich jak a rationibus, 
procurator patrimonii czy procurator rationis privatae. To zagadnie-
nie, niestety, jest niezywkle trudno uchwytne w źródłach316. Według 
Michaela Speidela urzędnicy finansowi nie podejmowali samodziel-
nych decyzji w zakresie polityki finansowej, gdyż formalnie znajdu-
jąc się w zakresie kompetencji senatu, była ona bezpośrednio kon-
trolowana przez cesarza317. Zadania najwyższych rangą urzędników 
finansowych, zdaniem Speidela, ograniczały się do czterech sfer: re-
alizacji bieżących zadań finansowych (w zakresie zbilansowania do-
chodów i  wydatków), kontroli nad ich wprowadzaniem, rejestro-
waniem podjętych działań oraz archiwizacją dokumentów318. Choć 
zasadnicza rola władcy w  kreowaniu polityki finansowej jest poza 
dyskusją, to opinia sprowadzająca wszystkich centralnych urzędni-
ków finasowych wyłącznie do funkcji „administratorów” jest zbyt-
nim uproszczeniem. Wydaje się bowiem, że niektóre jednostki, takie 
jak np. Pallas czy ojciec Claudiusa Etruscusa, wpływały na podej-
mowane przez cesarza decyzje dotyczące spraw finansowych. Po-
nadto cesarz Marek Aureliusz w Rozmyślaniach wspominał, że jedną 

316 Zob. Millar (1977: 106).
317 Speidel (2000: 159). Zob. Tac., Hist. 4, 9: „cum perrogarent sententias consules, 

Vulcacius Tertullinus tribunus plebis intercessit ne quid super tanta re principe 
absente statueretur” („Kiedy konsulowie każdego z kolei o zdanie zapytywali, 
Wulkacjusz Tertullinus, trybun ludu, złożył sprzeciw, żądając, aby w tak waż-
nej sprawie podczas nieobecności cesarza niczego nie postanowiono”, przekł. 
S. Hammer).

318 Speidel (2000: 159).
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z dobrych cech, której nauczył się od swojego poprzednika, Antoni-
na Piusa, była dbałość o finanse w zakresie kontroli wydatków oraz 
nieuleganie sugestiom „niektórych”, czyli – jak można przypusz-
czać – najbliższego otoczenia, w tym zapewne także najważniejszych 
urzędników finansowych319.

Szeroki wachlarz zadań związanych z zagadnieniami wojskowy-
mi (logistycznymi), o których pisał Roth, został zapewne powierzo-
ny urzędnikom a rationibus dopiero w II wieku, choć jednoznacz-
nego potwierdzenia tego stanu rzeczy nie znajdujemy w materiale 
źródłowym320. W tym miejscu należy podkreślić, że interesuje mnie 
przede wszystkim próba rekonstrukcji organizacji administracyjno-
-finansowej dotyczącej zaopatrzenia armii na szczeblu centralnym, 
nie zaś działań podejmowanych w tym zakresie w prowincjach przez 
namiestników i prokuratorów cesarskich oraz asystujących im wy-
specjalizowanych niższych rangą urzędników, zajmujących się spra-
wami finansowymi (m.in. dispensatores, arcarii, tabularii, adiutores) 
oraz żołnierzy wykonujących zadania o charakterze techniczno-lo-
gistycznym (m.in. frumentarii, beneficiarii)321.

Officium a rationibus odpowiadało za kwestie logistyczne, a do-
kładnie za zabezpieczenie bądź pozyskanie środków finansowych 
na potrzeby planowanych kampanii wojennych322. Nie bez znacze-
nia, jak można przypuszczać, jest to, że wielu ekwickich urzędników 
a rationibus zajmowało później stanowisko prefekta annony, odpo-
wiedzialne za zaopatrzenie w zboże i produkty żywnościowe Rzy-

319 M. Aur., Med. 1, 16: „I stałe wypełnianie niezbędnych zobowiązań na rzecz pań-
stwa, baczenie na wydatki oraz cierpliwe znoszenie krytyki w tych sprawach ze 
strony niektórych”, przekł. K. Łapiński.

320 Zob. SHA, Hadr. 11, 1; Cass. Dio, 69, 9, 2.
321 Carreras Montfort (2002: 81–82); Kehne (2007: 330); Rossignol (2014: 30–36).
322 Kehne (2007: 330): „All logistic al preparations for major wars started in Rome. 

After the emperor made his decision the a rationibus handled the finances for 
the forthcoming campaign, which involved the a copiis militaribus and on the 
provincial level the procuratores Augusti”; Mennen (2011: 145): „One of the key 
figures in war time logistics was the a rationibus […] who, after an emperor had 
decided to wage a war, handled the finances for the forthcoming campaign”.
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mu, a później także – armii323. Sądzę, że silny związek między tymi 
stanowiskami, potwierdzony wieloma karierami ekwickimi324, nie 
jest przypadkowy, gdyż oba te urzędy wykonywały zadania właśnie 
o charakterze administracyjno-finansowym w zakresie aprowizacji 
armii. A rationibus wyliczał koszty, a praefectus annonae, dysponując 
już środkami finansowymi, odpowiadał za realizację procesu apro-
wizacji jednostek wojskowych rozlokowanych w prowincjach, tj. pla-
nował, organizował oraz nadzorował gromadzenie zboża i żywności 
oraz ich transport325.

Według mnie istotne dla działalności i  kompetencji officium 
a rationibus (później collegium rationalium) było także wprowadze-
nie, prawdopodobnie przez Septymiusza Sewera, specjalnego po-
datku annona militaris326. Obecnie badacze podkreślają, że za admi-
nistrację (w tym pobór) annona militaris, która z czasem w okresie 
późnego Cesarstwa Rzymskiego przekształciła się w najważniejszy 
(już nie specjalny), ściągany z reguły w naturze, podatek przeznaczo-

323 Zob. Pavis d’Escurac (1976). Nie wiadomo do końca, jakie zadania (koordy-
nowanie, organizowanie lub nadzorowanie działań) wykonywał w tym wzglę-
dzie praefectus annonae. Theodor K. Kissel (1995: 124–142) uważał, że praefec-
tus annonae zarządzał całym systemem logistycznym armii rzymskiej zarówno 
w okresie pokoju, jak i wojny. Podobnego zdania był Paul Erdkamp (2002: 54). 
W późnym Cesarstwie Rzymskim zaopatrzeniem armii zajmowali się już prae-
fecti praetorio oraz magister officiorum (Kehne 2007: 327).

324 Bardzo często urzędnicy a rationibus obejmowali następnie prefekturę anno-
ny. Zob. Pavis d’Escurac (1976: 70–71); Sablayrolles (1996: 78, przyp. 36). Opi-
nia oraz argumenty Richarda Sallera (1982: 99, przyp. 57), który polemizując 
z wnioskami Henriette Pavis d’Escurac, twierdził, że doświadczenie prefektów 
annony (oraz urzędników a rationibus) w zakresie administracji finansowej nie 
miało znaczenia przy ich nominacji, nie są przekonujące. Szerzej zob. podroz-
dział Kariery ekwickich urzędników „a rationibus”. Kwestia „specjalizacji” w czę-
ści pierwszej.

325 Zob. Mennen (2011: 145); Zahariade (2013: 4137).
326 Develin (1971: 692–695); Roth (1999: 240–243); Garnsey, Saller (2014: 119). Po-

jawienie się oraz charakterystyka podatku annona militaris były szeroko dys-
kutowane w  nauce. Zwięźle tę dyskusję przedstawił A. D. Lee (2007: 86–87). 
Hipotezę na temat utworzenia annona militaris za rządów Septymiusza Sewe-
ra zaproponował Denis Van Berchem (1937), który opierał się na inskrypcji  
(AE 1911, 7; 1914, 248) prezentującej M. Rossiusa Vitulusa, procurator annonae 
z lat 196–197.
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ny na cele wojskowe, po 284 roku odpowiadał praefectus praetorio, 
później zaś regionalni praefecti praetorio327. Wcześniej natomiast,  
tj. przed okresem tetrarchii, ściąganie tego specjalnego (nadzwyczaj-
nego) podatku, jak uważają, nie było w pełni zorganizowane i dlate-
go nie wchodziło w zakres obowiązków żadnego urzędu centralne-
go328. Moim zdaniem ten wniosek jest mylny, ponieważ pobór nawet 
specjalnego podatku „annony wojskowej” w okresie prowadzonych 
licznych kampanii wojskowych w  epoce Sewerów musiał skutko-
wać pewną reorganizacją administracji finansowej na szczeblu cen-
tralnym, a co za tym idzie ściślejszym niż dotychczas, organizacyj-
nym powiązaniem a rationibus (rationalis) z zaopatrywaniem armii 
w różnego rodzaju dobra329. Trudno sobie wyobrazić, by pobór tego 
ważnego dla wojska podatku, jak też jego redystrybucja w prowin-
cjach, odbywały się bez kontroli i skoordynowanych działań central-
nej administracji finansowej330.

Władcy rzymscy za pośrednictwem swoich najważniejszych 
urzędników (a  rationibus, praefectus annonae) chcieli mieć sta-
łą kontrolę nad procesem aprowizacji armii rozlokowanej nawet 
w odległych prowincjach331. System rozdziału dóbr, ich pozyskiwa-
nia oraz wymiany między prowincjami (w  wielu prowincjach lo-

327 Mitthof (2001); Eich (2005: 238, przyp. 3); Mennen (2011: 174); Olszaniec (2014: 
170–173). Wcześniej badacze, opierając się głównie na fałszywej relacji autora 
Historia Augusta (Gord. 28, 4; 28, 2–3; 29, 2), przypuszczali, że prefekci pretoria-
nów zajmowali się poborem tego podatku już od Septymiusza Sewera. Zob. np. 
Van Berchem (1937: 187–189); Howe (1966: 29, przyp. 28).

328 Zob. Mennen (2011: 174–175, przyp. 163).
329 Niekwykluczone jednak, że centralny urząd finansowy współpracował w tym 

zakresie z prefektem annony. Por. Remesal Rodriguez (1986: 104); Kissel (1995); 
Carreras Montfort (2002: 81).

330 Poruszane zagadnienie ściśle wiąże się z dyskusją, czy administracja cesarska 
odpowiedzialna za zaopatrzenie armii funkcjonowała na stałe zarówno w cza-
sie pokoju, jak i wojny, czy może była organizowana ad hoc tylko w okresie pla-
nowanych bądź prowadzonych kampanii. Szerzej zob. Roth (1999: 263–264).

331 SHA, Hadr. 11, 1: „Laborabat praeterea, ut condita militaria diligenter agnosce-
ret, reditus quoque provinciales solerter explorans, ut si alicubi quippiam dees-
set, expleret” („Starał się Hadrian oprócz tego poznać dokładnie magazyny woj-
skowe, śledząc także uważnie dochody z prowincji, by uzupełnić braki, jeśliby 
się gdzieś pojawiły”, przekł. H. Szelest).
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kalny rynek nie zaspokajał zapotrzebowania żołnierzy na określo-
ne produkty)332, wreszcie zaś rozliczeń finansowych między kasami 
prowincjonalnymi oraz fiscus Caesaris i aerarium Saturni w zakresie 
kosztów generowanych przez armię musiał być koordynowany przez 
centralną instytucję finansową333. Wprawdzie Garnsey i Saller twier-
dzili, że rozproszenie armii w granicach Cesarstwa nie pozwalało na 
utworzenie „integrated system of army supply”, jednak ich zdaniem:

[…] it is axiomatic that Roman officials, the emperor and his military 
and civilian subordinates, would take responsibility for organizing a sy-
stem of supply, and that it would be a comprehensive system and subje-
cted to a high degree of control. The army was the backbone of the im-
perial order334.

Choć w III wieku pobór annona militaris odbywał się niejako ad hoc 
w sposób doraźny, to jednak funkcjonowanie całego systemu logi-
stycznego armii rzymskiej (a więc także „annony wojskowej”) i ko-
ordynowanie jego działań opierało się na aktywności centralnej ad-
ministracji finansowej, odpowiedzialnej za wyliczanie niezbędnych 
kosztów zaopatrzenia poszczególnych jednostek wojskowych335. 
W III wieku ściąganie w prowincjach specjalnego podatku wojsko-
wego w naturze (przez administrację prowincjonalną lub, jak uważał 
Denis Van Berchem, przez miasta) oraz jego redystrybucja dla po-
szczególnych jednostek wojskowych musiały być bowiem zharmo-
nizowane z działaniami fiscus Caesaris (a więc officium a rationibus/ 
/collegium rationalium)336, z  którego wypłacano żołnierzom żołd 

332 Por. opinię Tacyta (Ann. I, 47; Hist. 4, 26), który twierdził, że oddziały rzymskie 
stacjonujące nad Renem były uzależnione od dóbr i dochodów pochodzących 
z Galii.

333 Zdaniem José Remesala Rodrigueza (1986: 104) i Césara Carrerasa Montforta 
(2002: 81–82) za utrzymanie tego systemu odpowiadał tylko praefectus annonae. 
Inaczej uważa Elio Lo Cascio (2007: 638). Moim zdaniem officium a rationibus 
i praefectura annonae, podobnie jak w II wieku, współpracowały w tym zakresie.

334  Garnsey, Saller (2014: 114).
335 Roth (1999: 262–263); Erdkamp (2002: 54); Kehne (2007: 330); Mennen (2011: 

145). Por. Bang (2008: 68–69); Ruciński (2013a: 582–583).
336 Wcześniej formalnie aerarium Saturni.
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oraz zapewniano wyposażenie337. Kontroli ze strony władz rzym-
skich wymagało także pozyskiwanie od mieszkańców prowin-
cji kontrybucji w  zbożu, co od rządów Septymiusza Sewera sta-
ło się regularną praktyką338. To, że nie wiemy zbyt wiele na temat 
wzajemnych powiązań między administracją centralną a  prowin-
cjonalną (namiestnicy i  prokuratorzy) w  zakresie poboru annony 
w czasie prowadzonych w  III wieku kampanii339, jak też organiza-
cji właściwych (także nadzwyczajnych) struktur urzędniczych, które 
wraz z postępującą w tym okresie biurokratyzacją się rozrastały, nie 
uprawnia nas jeszcze do zupełnego wykluczenia roli urzędów cen-
tralnych w  tym procesie administracyjno-wojskowym. Zresztą ce-
sarska administracja centralna w okresie pryncypatu stale kontrolo-
wała cały system logistyczny armii rzymskiej, na podobnej zasadzie 
jak kopalnie minerałów w odległych prowincjach czy latyfundia ce-
sarskie w Afryce Prokonsularnej340. Co więcej, sprawne funkcjono-
wanie poczty państwowej (cursus publicus), z której korzystali tylko 
urzędnicy cywilni i wojskowi, w III wieku dodatkowo rozszerzonej 
o personel poczty (mancipes), pozwalało na stosunkowo szybką wy-
mianę informacji między urzędnikami na linii Rzym–prowincje341. 
Funkcjonowanie od czasów cesarza z Leptis Magna nadzwyczajnego 
stanowiska praepositus annonae expeditionis (wcześniej praepositus 
copiarum)342, odpowiedzialnego za transport i ochronę zgromadzo-
nej w czasie poszczególnych kampanii annony (wcześniej cura co-
piarum), czy powoływanych ad hoc urzędników, takich jak C. Furius 

337 Alpers (1995: 148); Herz (2003: 178; 2007: 318).
338 Erdkamp (2002: 57): „During the reign of Septimius Severus, the imposition of 

contributions of corn had become a regular feature”.
339 Zob. Eck (2000c: 290).
340 O  silnych powiązaniach centralnej administracji finansowej z  administracją 

prowincjonalną w  tym zakresie szeroko pisali m.in. Stanisław Mrozek, Jerzy 
Kolendo, Claude Domergue, Alfred M. Hirt czy Christer Bruun.

341 Szerzej zob. Kolb (2000). W IV wieku cursus publicus został podzielony na dwa 
działy. Za transport podatków odpowiadał cursus velox, z  kolei za transport 
dóbr – cursus clavularius. Zob. Kolb (2000: 67); Olszaniec (2014: 128).

342 Np. CIL IX 1582; ILS 1140.
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Sabinius Aquila Timesithus343 pełniący funkcję exactor reliquorum 
annonae sacrae expeditionis (ducenarius) podczas kampanii perskiej 
Aleksandra Sewera344, nie koliduje z  zaproponowaną wyżej rekon-
strukcją, ponieważ stanowiska te miały charakter nadzwyczajny i nie 
były związane z administracją centralną.

Pewna poszlaka pochodzi także z drugiej połowy III wieku i do-
tyczy Fulviusa Macrianusa345, pełniącego funkcję rationalis (zda-
niem Pflauma a rationibus) za rządów Waleriana346. Podczas kam-
panii perskiej tego władcy Macrianus, prawdopodobnie sprawując 
urząd procurator arcae et praepositus annonae militaris na przełomie 
259/260 roku, odpowiadał za gromadzenie pieniędzy oraz aprowi-
zację armii rzymskiej347. Wydaje się, że po klęsce Waleriana właśnie 
posiadane przez Macrianusa wpływy i pełnione na Wschodzie funk-
cje przełożyły się na początkową siłę polityczną oraz ekonomiczną 
współrządów jego synów – Macrianusa i  Quietusa. Kariera Mac-
rianusa, mianowanego na stanowisko rationalis nie w Rzymie, lecz 
w Egipcie, stanowi wyjątkowy przykład, jednak nie można wyklu-
czyć, że również w II wieku najwyżsi, cesarscy urzędnicy finansowi 
a rationibus – jeśli zaistniała taka potrzeba (np. działania wojskowe 
w czasie wojen markomańskich) – wykonywali podobne zadania co 
Macrianus. Urzędnik a rationibus współpracował w tym zakresie nie 
tylko z praefectus annonae, lecz także z podporządkowanymi sobie 
procurator a copiis i a copiis militaribus oraz prawdopodobnie z prae-
fectus vehiculorum (lub a  vehiculis), który zajmował się systemem 
poczty cesarskiej (cursus publicus) oraz drogami prowincjonalnymi, 

343 CIL XIII 1807 = ILS 1330; PIR F2 581; Passerini (1939: 335, nr 85); Ruciński (2013a: 
576–583).

344 Kissel (1995: 149); Królczyk (2013: 24).
345 PIR2 F 549; PLRE I, 528, nr 2.
346 Euseb., Hist. eccl. 7, 10, 5–6; Petrus Patricius, Excerpta de Sententiis 264, 159. Na 

temat greckiego tytułu – ἐπὶ τῶν καθόλου λόγων – użytego przez Dionizego 
Aleksandryjskiego (Euseb., Hist. eccl. 7, 10, 5) i oznaczającego najwyższy urząd 
finansowy zob. Pflaum (1961: 930–932, nr 350). Odczytanie tego tytułu jako a ra-
tionibus jest jedynie hipotetyczne. Por. Stein (1910a: 260). Według mnie Euze-
biusz posłużył się anachronizmem, gdyż w tym czasie officium a rationibus nie 
funkcjonowało już w strukturach administracyjnych.

347 Mennen (2011: 147–148). Por. Sablayrolles (1996: 78).
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w czasie działań wojennych natomiast – dostarczaniem potrzebnych 
wozów transportowych348.

Doświadczenie i  kompetencje wojskowe, jakie mieli ekwiccy 
a rationibus, nie były wcale tak wyjątkowe na tle ekwickich karier se-
kretarzy pałacowych ab epistulis. Na pierwszy rzut oka 15 przykła-
dów wojskowych karier ekwickich a rationibus mogłoby potwierdzać 
przywołaną we wstępie tezę Fergusa Millara349, powtórzoną następ-
nie chociażby przez Rotha i Inge Mennen. Próba opisania odmien-
ności urzędu a rationibus przez pryzmat charakteru ekwickich karier 
urzędniczych nie prowadzi jednak do tak jednoznacznych wnio-
sków. Anthony R. Birley w artykule poświęconym sekretariatowi ab 
epistulis350, podobnie zresztą jak wcześniej jego ojciec, Eric Birley, 
zwrócił uwagę na potwierdzone w materiale źródłowym „militarne” 
kompetencje sekretariatu ab epistulis, związane np. z obsadą stano-
wisk militiae equestres przez tego sekretarza351. Co ciekawe, w zesta-
wieniu Anthony’ego R. Birleya, obejmującym listę ekwickich urzęd-
ników ab epistulis (również tych Latinis i Graecis), znaleźli się także 
oficerowie, choć – w przeciwieństwie do urzędników a rationibus – 
stanowią oni zdecydowaną mniejszość wszystkich znanych sekreta-
rzy ekwickich352. W  świetle tych ustaleń officium a  rationibus pod 
względem „wojskowego” charakteru zadań oraz przebiegu ekwickich 
karier urzędniczych wcale nie jest tak wyjątkowe, choć z pewnoś-
cią liczba oficerów sprawujących ten urząd zdecydowanie przewyż-
sza liczbę „wojskowych” sekretarzy ab epistulis353. Z drugiej jednak 
strony byłbym daleki od uznania urzędu a rationibus za stanowisko 
obejmowane wyłącznie przez oficerów. Już przykład Ti. Claudiusa 
Vibianusa Tertullusa354 może przeczyć tak sformułowanej hipotezie.

348 Mennen (2011: 145). Por. Kolb (2000: 159–166).
349 Szerzej zob. podrozdział Kariery ekwickich urzędników „a rationibus”. Kwestia 

„specjalizacji” w części pierwszej.
350 Birley (1992: 41–54).
351 Birley (1992: 47). Por. Stat., Silv. 5, 1, 84–100. Por. Suet., Vesp. 4, 1.
352 Birley (1992: 48–53).
353 Kwestia ta z pewnością wymaga jeszcze dalszych analiz i porównania z innymi 

urzędami pałacowymi.
354 PIR2 C 1049. Zob. także biogram nr 13 – podrozdział „Equites a rationibus” od 

Trajana do Karakalli w części drugiej.
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Równie złożona i kontrowersyjna wydaje się problematyka bicia 
monet w kontekście kompetencji a rationibus, jak też związek tego 
urzędnika z  mennicą cesarską. Według Stacjusza ojciec Claudiusa 
Etruscusa „szybko wyliczał”:

[…] quod domini celsis niteat laquearibus aurum / quae divum in vul-
tus igni formanda liquescat / massa, quid Ausoniae scriptum crepet 
igne Monetae355.

[…] ile złota powinno błyszczeć na wzniosłych stropach kasetonowych 
cesarza, ile kruszcu ma się przetopić, żeby ukształtować podobizny bo-
gów, ile ma dźwięczeć surowca wybitego w ogniu auzońskim Monety?

Jean-Jacques Aubert słusznie zauważył, że Stacjusz wymienił trzy za-
dania, które były związane z podziałem metali szlachetnych, prze-
prowadzanym przez urzędnika a  rationibus, ojca Claudiusa Etru-
scusa. Przywołując efektowne zwroty łacińskie, choć nie podając 
ich źródła, Aubert stwierdził, że a rationibus odpowiadał za cura do-
mus Augustianae, cura statuarum oraz cura monetae356. O ile pierw-
sze zadanie dotyczyło przeznaczania przez a rationibus złota na ce-
sarskie inwestycje pałacowe, o tyle dwa pozostałe obowiązki wiązały 
się z funkcjonowaniem mennicy cesarskiej, a bliżej z oszacowaniem 

355 Stat., Silv. 3, 3, 103–105.
356 Aubert (1994: 390). Użycie przez Auberta tych zwrotów mogłoby sugerować, że 

zostały one zaczerpnięte z Silvae Stacjusza. Tymczasem sformułowania te, przy-
wołane przez niektórych wydawców tego dzieła w  komentarzach (np. Henri 
Frère, Paris 1944), zostały wywiedzione z pracy Hirschfelda (1905: 272, 311). Wy-
dawcy, a  za nimi Aubert na podstawie terminów źródłowych, przywołanych 
przez Hirschfelda w zupełnie innym kontekście (np. CIL VI 8640 = ILS 1630: 
subprocurator domus Augustianae; CIL VI 8649 = ILS 1775: praepositus velario-
rum domus Augustianae; CIL VI 1708 = ILS 1222 (datowana na IV wiek!): cu-
rator statuarum) stworzyli nowe terminy, jedynie na pozór źródłowe, tj. cura 
domus Augustianae, cura statuarum oraz cura monetae. Ponadto zwrot cura do-
mus Augustianae w kontekście interpretacji fragmentu Stacjusza wydaje się nie-
precyzyjny, gdyż w zamyśle wydawców miał określać pieczę nad „budżetem pa-
trimonium”. Termin domus Augustiana (lub Augustana) odnosi się jednak do 
„prywatnej rezydencji” władcy w kompleksie pałacowym Domicjana na Palaty-
nie. Zob. Sojc (2005–2006: 339–350). Nie wiadomo jednak, czy Stacjusz, pisząc 
o „stropach kasetonowych cesarza”, miał na myśli jedynie domus Augustiana.
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niezbędnej ilości kruszcu do produkcji określonej liczby monet brą-
zowych, srebrnych i złotych. Właśnie te fragmenty z Consolatio ad 
Claudium Etruscum były wśród uczonych szeroko dyskutowane.

Niektórzy badacze uważali, że w  zakres obowiązków urzędni-
ków a  rationibus wchodził wybór poszczególnych wyobrażeń i  le-
gend monetarnych. Hipoteza ta opiera się na przypuszczeniu, że za 
sferę działalności związaną z  propagowaniem ideologii cesarskiej 
musiał odpowiadać jakiś wysoki rangą dworski urzędnik finansowy, 
bezpośrednio podlegający władzy cesarza357. Pogląd ten nie znajdu-
je jednak dostatecznego potwierdzenia w źródłach358, a uczeni wciąż 
nie są w stanie jednoznacznie wskazać, kto był odpowiedzialny za 
wybór wyobrażeń na monetach cesarskich wybijanych zarówno 
w Rzymie, jak i w prowincjach359. Choć nie wyklucza się tego rodza-
ju aktywności triumviri monetales, procurator monetae czy właśnie 
a rationibus, czyli urzędników o kompetencjach finansowych bądź 
związanych z mennicą cesarską, to jednak najczęściej podkreśla się, 
że najważniejszą rolę w tym zakresie odgrywał cesarz, który chciał 
mieć wpływ na ważny element „autoprezentacji”360. Harikleia Papa-
georgiadou-Bani, analizując różne hipotezy dotyczące autorstwa wy-
obrażeń monetarnych, uznała za bardzo prawdopodobne, że o wy-
borze wyobrażeń na monetach wybijanych w  Rzymie decydował 
cesarz, w prowincjach (zwłaszcza tych greckojęzycznych) zaś – wy-
socy rangą urzędnicy cesarscy (być może namiestnicy prowincji)361. 
Ostatnio Liesabeth Claes starała się wykazać bezpośredni zwią-
zek między zmianą wyobrażeń monetarnych a  wewnętrzną reor-
ganizacją pałacu cesarskiego, przez pojęcie której autorka rozumie 
dwa wydarzenia – zwolnienie Pallasa przez Nerona w 55 roku i ojca 
Claudiusa Etruscusa przez Domicjana w 83 roku362. Tym samym ba-
daczka zasugerowała, że w czasie swojego urzędowania a rationibus 

357 Zob. Papageorgiadou-Bani (2004: 38).
358 Zob. Wolters (1999: 290); Woytek (2010: 46).
359 W dyskusji na ten temat brali udział m.in. Richard Duncan-Jones i Carlos F. 

Noreña. Zob. Claes (2014: 163–164, przyp. 4 i 5).
360 Por. Hekster (2015: 44).
361 Papageorgiadou-Bani (2004: 40).
362 Claes (2014: 163–173).
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miał wpływ na wybór wyobrażeń monetarnych363. Argumenty Claes 
wydają się przekonujące, jednak nie wiadomo do końca, czy później-
si a rationibus wykonywali tego rodzaju zadania. Pewne jest nato-
miast, że to cesarz chciał mieć największy wpływ na istotny element 
(auto)prezentacji i to od niego zależało, czy scedować na któregoś ze 
swoich urzędników część swoich uprawnień.

Na podstawie analizy dzieła Stacjusza w  sposób pewny moż-
na zdefiniować inny rodzaj kompetencji a  rationibus, związanych 
z  mennicą cesarską. W  świetle fragmentu Silvae, jedynego źródła 
mówiącego o związkach urzędu do spraw rachunkowości z tą insty-
tucją364, wynika, że a rationibus ustalał całość kosztów bicia monety, 
wyliczając przy tym niezbędną ilość kruszcu365. Tym samym można 
wnioskować, że dopiero w czasach Domicjana ten urzędnik cesar-
ski miał kompetencje związane z  biciem monety, które wcześniej 
prawdopodobnie pozostawały w gestii aerarium Saturni (kolegium 
triumwirów monetarnych)366. Wskazanie momentu przejęcia tych 
kompetencji przez a rationibus jest jednak trudne, chociaż wiadomo, 
że w czasach Kaliguli proces bicia monety był już scentralizowany 
w Rzymie367. Bezpośredni związek między tymi wydarzeniami nie-
łatwo wykazać, podobnie jak ścisły rozdział kompetencyjny między 
a rationibus a np. senatorskimi triumviri monetales, potwierdzonymi 

363 Claes (2014: 170). Od 83 roku na legendach wybijanych monet pojawił się ty-
tuł GERMANICVS (BMCRE II 85, 90), na wyobrażeniach monetarnych była 
prezentowana jedynie Minerwa, nie zaś – jak było to za Wespazjana i Tytusa – 
Wiktoria i Minerwa (RIC II2, Domitianus 1–157).

364 Peachin (1986: 104, przyp. 58).
365 Stat., Silv. 105: „quid Ausoniae scriptum crepet igne Monetae”. Zob. Noreña 

(2011a: 191).
366 Kunisz (1975: 98).
367 Kunisz (1975: 38). Wolters (1999: 200) nie wykluczał, że przejęcie tej kompeten-

cji przez a rationibus mogło nastąpić dopiero w czasach Nerona, kiedy to proces 
bicia monet cesarskich (aureusów i denarów) odbywał się już nie w Lugdunum, 
a w Rzymie. Wydaje się jednak, że już za rządów Kaliguli proces bicia mone-
ty był scentralizowany w Rzymie. Wcześniej, tj. od 12 roku p.n.e., monety zło-
te (aureusy), srebrne (denary) oraz brązowe (sestercje, asy) emitowano jedynie 
w Lugdunum. Zob. Kunisz (1975: 37). Bicie monety brązowej w prowincjach ce-
sarskich stanowiło specjalną prerogatywę władcy (Kunisz 1975: 45).
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jeszcze w czasach Sewerów368, czy ekwickim procurator monetae369, 
który prawdopodobnie od końca I lub początku II wieku (panowa-
nie Trajana) administrował mennicą cesarską w  Rzymie370. Wyda-
je się, że przed utworzeniem stanowiska procurator monetae właś-
nie a  rationibus (bezpośrednio lub za pośrednictwem urzędnika/ 
/urzędników ze swojego officium) zarządzał mennicą cesarską, choć 
tej właściwości kompetencyjnej nie sposób jednoznacznie potwier-
dzić371. Podległość administracyjna we wzajemnych relacjach mię-
dzy tymi urzędnikami, którą próbował wykazać Michael Peachin372, 
w  świetle zachowanych źródeł również jest nie do udowodnienia.

Czy jednak działający od rządów Trajana ekwicki procurator mo-
netae przejął od a rationibus zadania związane z wyliczaniem kosz-
tów bicia monety oraz podziałem metali szlachetnych? Wprawdzie 
nie jest znane źródło mówiące o związku a rationibus z tymi kompe-
tencjami w II wieku373, jednak wydarzenia z drugiej połowy III wie-
ku za rządów Aureliana, kiedy to wiosną 271 roku Felicissimus374, 
sprawujący centralny urząd rationalis, wywołał bunt pracowników 
mennicy (monetarii) w Rzymie375, mogą świadczyć o stałych powią-
zaniach officium a  rationibus (później collegium rationalium) z  tą 
centralną instytucją cesarską. Zadania Felicissimusa w  tym wzglę-

368 ILS 1181.
369 Zob. Aubert (1994: 389–390); Eck (2000b: 243); Noreña (2011b: 250); Manders 

(2012: 32).
370 Pflaum (1961: 1033). Pierwszym potwierdzonym, ekwickim procurator monetae, 

który piastował ten urząd w latach ok. 96–102, jest L. Vibius Lentulus (Peachin 
1986: 94–95). Niektórzy uczeni przypuszczają, że urząd ten, sprawowany praw-
dopodobnie przez wyzwoleńca cesarskiego, mógł funkcjonować już wcześniej. 
Zob. Aubert (1994: 389–390). Por. Boulvert (1970: 65–67).

371 Peachin (1986: 104).
372 Peachin (1986: 104): „When a procurator monetae was created […], this official 

became the immediate subordinate of the a  rationibus at the imperial mint”. 
Zob. także: Woytek (2010: 46).

373 Moim zdaniem cursus honorum L. Vibiusa Lentulusa, pierwszego ekwity, któ-
ry był procurator monetae, a później – po piastowaniu wielu innych stanowisk 
prokuratorskich – został procurator a rationibus, o niczym w tej sprawie nie prze-
sądza.

374 SHA, Aur. 38, 2–3; Aur. Vict., Caes. 35, 6; Epit. 35, 4; Eutrop., Brev. 9, 14.
375 Zob. Aubert (1994: 390); Suski (2008: 332–336).
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dzie są niejasne, lecz jest bardzo prawdopodobne, że odpowiadał 
on właśnie za stałe obniżanie wartości kruszcowej wybijanych mo-
net376. Tym samym nie można wykluczyć, że w II wieku a rationibus 
i później, w III wieku, v.p. rationalis, decydując o odpowiedniej ilo-
ści kruszcu w wybijanych monetach, wykonywał te same obowiąz-
ki, które wcześniej Stacjusz przypisywał ojcu Claudiusa Etruscusa.

Nie wiadomo do końca, czy a  rationibus odpowiadał wyłącz-
nie za finansową (w  sensie wyliczania niezbędnej do wybicia mo-
nety ilości kruszcu i jej kosztów) obsługę funkcjonowania mennicy 
cesarskiej w Rzymie, czy też – co jest bardzo prawdopodobne – pro-
wadził także „politykę monetarną”377. Przypuszczenie o kompeten-
cjach a rationibus związanych z „polityką monetarną” warto szcze-
gólnie wziąć pod uwagę, zwłaszcza w kontekście decyzji Domicjana 
dotyczącej zdymisjonowania i wysłania na wygnanie do Kampanii 
ojca Claudiusa Etruscusa w 82 roku (lub w 83 roku) oraz podległe-
go mu urzędnika określonego przez Stacjusza jako socius curarum378. 
Przyczyny tej decyzji nie są do końca jasne, choć niektórzy uczeni 
podkreślali, że Domicjan zrezygnował ze służby leciwego ojca Clau-
diusa Etruscusa, gdyż ten, będąc nadmiernie związany z polityką fi-
nansową i dworem dwóch poprzednich cesarzy, nie chciał urzeczy-
wistniać celów politycznych nowego władcy379. Tym samym koniec 
kariery ojca Claudiusa Etruscusa wiązałby się z przejęciem władzy 
przez Domicjana i przez to byłby podobny do wcześniejszego upad-
ku politycznego Pallasa, który został zdymisjonowany rok po przeję-
ciu władzy przez Nerona380.

Ian A. Carradice na podstawie analizy numizmatycznej zwró-
cił z kolei uwagę na inną przyczynę dymisji ojca Claudiusa Etruscu-

376 Watson (2003: 53); Hekster (2008: 16); Manders (2012: 17, przyp. 35).
377 Jones (1992: 76); Ruciński (2013b: 278–279). Pat Southern (2013: 53) uważał, że 

prowadzenie „polityki monetarnej” stanowiło najważniejszy obowiązek urzęd-
niczy a rationibus. Warto jednak podkreślić, że relacja Stacjusza jest jedynym 
źródłem pokazującym związki między kompetencjami a rationibus a mennicą 
cesarską.

378 Stat., Silv. 3, 3, 145–149, 155–156, 161.
379 Weaver (1972: 290); Newlands (2002: 221).
380 Weaver (1972: 290).
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sa. Wiadomo, że w 82/83 roku doszło do poprawy jakości wybija-
nych monet (zwiększona ilość kruszcu szlachetnego)381, co nie było 
zgodne z założeniami „polityki monetarnej” poprzedników Domi-
cjana382, Wespazjana i  Tytusa, którzy dbali o  równowagę budżeto-
wą i zapewnienie skarbcowi cesarskiemu nowych dochodów. Niski 
poziom szlachetnego kruszcu w  wybijanych monetach z  pewnoś-
cią pozwalał na „utrzymanie” dobrego stanu finansów w okresie rzą-
dów dwóch pierwszych Flawiuszy383. Realizacja polityki finanso-
wej Wespazjana i Tytusa przez leciwego ojca Claudiusa Etruscusa384, 
sprzeczna z wizją nowego władcy, który na początku swych rządów 
planował zarówno liczne wydatki, jak i zwiększenie zawartości czy-
stego kruszcu w monetach, mogła doprowadzić do konfliktu (niepo-
rozumień) na linii cesarz–urzędnik a rationibus i w efekcie – do dy-
misji tego funkcjonariusza.

Chciałbym wskazać na jeszcze jedną możliwą przyczynę zwol-
nienia ojca Claudiusa Etruscusa przez Domicjana, która również 
wiąże się z polityką finansową (w  tym monetarną) tego władcy385. 
Przyczyna ta dotyczy zwiększenia przez ostatniego z Flawiuszy wy-
sokości stipendia wypłacanych żołnierzom rzymskim386. W okresie 
wczesnego pryncypatu, przed rządami Domicjana eques cohortis, 
podobnie jak żołnierz legionowy (miles legionis), otrzymywał rocz-
ny żołd w wysokości 900 sestertii (225 denarii), wypłacany w trzech 
ratach (stipendia) po 300 sestertii (75 denarii) w  styczniu, maju 
i  wrześniu387. W  wyniku podwyżki z  czasów Domicjana (84 rok) 

381 Carradice (1979: 101–103).
382 Hardie (1983: 184). Szerzej na temat reformy monetarnej Domicjana zob. ostat-

nio Claes (2014: 168–169).
383 Suet., Vesp. 16; Tit. 8.
384 W momencie wygnania ojciec Claudiusa Etruscusa miał już 80 lat. Zob. Stat., 

Silv. 3, 3, 145–162. Por. Claes (2014: 169, przyp. 33).
385 Na temat polityki finansowej Domicjana szerzej zob. Ruciński (2013b: 273–284).
386 Suet., Dom. 7, 3; Cass. Dio, 67, 3, 5. W swoich rozważaniach opieram się głów-

nie na stworzonym przez Michaela P. Speidela wykazie wysokości żołdu wy-
płacanego w armii rzymskiej. Jego ustalenia, choć dyskutowane i niekiedy pod 
pewnymi względami krytykowane (Richard Alston, Yann Le Bohec), wydają się 
przekonujące. Por. Speidel (2014: 53–62).

387 Speidel (1992: 92).
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wysokość tego rocznego, wypłacanego już w czterech ratach, żołdu 
wzrosła do 1200 sestertii (cztery stipendia po 300 sestertii), czyli do 
300 denarii388. O jedną trzecią wzrosło także wynagrodzenie żołnie-
rzy oddziałów pomocniczych (auxilia)389. Opisywany przez Speidela  
„A.D. 84 a year of Domitian’s pay-rise”, stanowiący ważny element 
reformy finansowej tego władcy, bezpośrednio wiąże się ze zwolnie-
niem ojca Claudiusa Etruscusa ze stanowiska a  rationibus390. Do-
piero bowiem po pozbyciu się starego urzędnika a  rationibus, od-
powiedzialnego za utrzymanie równowagi budżetowej i kreowanie 
polityki finansowej (monetarnej), ostatni z  Flawiuszy mógł swo-
bodnie podjąć decyzję dotyczącą podwyższenia wysokości żołdu 
w  przededniu planowanych kampanii wojskowych. Przedstawiona 
sprawa potwierdza zresztą opisane przez Stacjusza kompetencje ojca 
Claudiusa Etruscusa związane z wyliczaniem kosztów bicia monety 
i funkcjonowania (utrzymania) armii rzymskiej, w tym właśnie wy-
płaty żołdu żołnierzom stacjonującym nie tylko w Italii, lecz także 
w prowincjach391. Ponadto tego rodzaju obowiązki wydają się zgod-
ne z  właściwością administracyjną urzędu a  rationibus, odpowie-
dzialnego za zbilansowanie cesarskich dochodów i wydatków.

Zdaniem Stacjusza urzędnik a rationibus zarządzał także docho-
dami pochodzącymi z wypasu cesarskich stad bydła392. Co ciekawe, 
inskrypcja z Saepinum (epistula ad Saepinum) w południowej Italii393, 
opublikowana między 169 a 172 rokiem394, dostarcza nam więcej in-
formacji na temat szerszego zakresu obowiązków a rationibus, zwią-
zanych ze stadami cesarskimi (greges oviarici – dominici).

388 Speidel (1992: 92, 106; 2014: 56). Problematyka stipendium wypłacanego żołnie-
rzom była szeroko komentowana. Szerszy przegląd literatury zob. Kunisz (1998: 
15, przyp. 7).

389 Speidel (1992: 92).
390 Por. Rogers (1984: 75–76); Jones (1992: 76); Ruciński (2013b: 278–279).
391 Stat., Silv. 3, 3, 99–105. Por. Speidel (2009: 227).
392 Stat., Silv. 3, 3, 93.
393 CIL IX 2438 = FIRA I2 61 (zob. fot. 1).
394 Zob. Passerini (1939: 251); Laffi (1965: 177–192); Corbier (1983: 126–131, 2006: 

225–232); Lo Cascio (2000: 151–161). Na temat datowania inskrypcji zob. ostat-
nio Ruciński (2013a: 384).
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I Bassaeus Rufus et Macrinius Vindex magg(istratibus) / Saepi- 
nat(ibus) salutem. / Exemplum epistulae scriptae nobis a  Cosmo 
Aug(usti) lib(erto) / a rationibus cum his quae iuncta erant subiecimus 
et admonem/us abstineatis iniuris faciendis conductoribus gregum ovia-
rico/rum cum magna fisci iniuria ne necesse sit recognosci de hoc / et in 
factum si ita res fuerit [ut oportet] vindicari. /

II Cosmi Aug(usti) lib(erti) a rationibus scriptae ad Bassaeum Ru-
fum et ad / Macrin(i)um Vindic(em) pr(aefectos) pr(aetorio) e(minen- 
tissimos) v(iros). Exemplum epistul(ae) scriptae mih(i) / a Septimia-
no colliberto et adiutore meo subieci et peto tanti / faciatis sc(r)ibere 
magg(istratibus) Saepin(atibus) et Bovian(ensibus) uti desinant iniu-
riam / conductoribus gregum oviaricorum qui sunt {sunt} sub cura 
mea facere / ut be(ne)ficio vestro ratio fisci indemnis sit.

III Script(ae) a Septimiano ad Co/smum. (Cum) conductores gre-
gum oviaricorum qui sunt sub cura tua in re pr(a)esenti / subinde mihi 
quererentur per itinera callium frequenter iniuria(m) / se accipere a sta-
tionaris et magg(istratibus) Saepino et Boviano eo quod in tra(n)situ / 
/ iumenta et pastores quos conductos habent dicentes fugitivos esse et / 
/ iumenta abactia habere et sub hac specie oves quoque dominicae /  
/ [diffu]giant in illo tumultu necesse habe(b)amus etiam scribere quie-
tius ag/erent ne res dominica detrimentum pateretur et cum in eadem 
contumacia / perseverent dicentes non curaturos se neque meas litteras 
neque si tu eis / scrips[isses] litter[a]s t[e] rogo domine si tibi videbitur 
indices Bassaeo Rufo / et Macrin(i)o  Vindici pr(aefectis) pr(aetorio) 
e(minentissimis) v(iris) ut epistulas emittant ad eosdem mag(istratus) 
et stati/onarios [---] tandiu t[eme]re (?) [ir]ritum (?) factum est395.

I  Bassaeus Rufus i  Macrinius Vindex pozdrawiają urzędników 
z  Saepinum. Wraz z  tymi, które zostały dołączone, posiadamy kopię 
listu napisanego do nas przez Cosmusa, wyzwoleńca cesarskiego peł-
niącego urząd do spraw rachunkowości, i upominamy was, abyście po-
wstrzymali się od wyrządzania szkody dzierżawcom stad owiec, po-
wodującej ogromne straty dla fiskusa. Oby nie okazało się konieczne 
przeprowadzenie dochodzenia sądowego, a  jeśli sprawa będzie tego 
wymagała, należy wysunąć roszczenie prawne.

395 CIL IX 2438 = FIRA I2 61 (fot. 1). Rozważania na temat inskrypcji z Saepinum 
oraz aktywności administracyjnej officium a rationibus zostały już zaprezento-
wane w: Kłodziński (2017: 5–23).
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II Napisany przez Cosmusa, wyzwoleńca cesarskiego pełniące-
go urząd do spraw rachunkowości do Bassaeusa Rufusa i Macriniusa 
Vindexa, prefektów pretorianów-znakomitych mężów. Kopię listu na-
pisanego do mnie przez Septimianusa, współwyzwoleńca i pomocni-
ka mojego, załączam i proszę was w tak ważnej sprawie o napisanie do 
urzędników z Saepinum i Bovianum, aby zaprzestali wyrządzać szko-
dę dzierżawcom stad owiec, znajdujących się pod moją opieką. Dzię-
ki waszej pomocy majątek fiskusa pozostanie w stanie nienaruszonym.

III Napisany przez Septimianusa do Cosmusa. Dzierżawcy stad 
owiec, którzy znajdują się pod twoją opieką, wielokrotnie skarżyli 
się mi na miejscu, ponieważ na ścieżkach górskich często doznawali 
szkody z  rąk żołnierzy i  urzędników z  Saepinum i  Bovianum. Pod-
czas transportu zwierząt jucznych mający dzierżawę pasterze zostali 
bowiem uznani za zbiegłych niewolników, zwierzęta zaś za skradzio-
ne. Ponieważ w tym zamęcie zaginęły owce należące do cesarza, sta-
ło się koniecznością napisanie, aby zachowali większy spokój oraz, aby 
majątek cesarski nie doznawał uszczerbku. A ponieważ uparcie trwają 
w nieposłuszeństwie i wyjaśniają, że nie będą reagowali ani na mój list, 
ani na Twój, gdybyś napisał do nich, proszę Cię, Panie, jeśli uważasz to 
za słuszne, zwróć się do Bassaeusa Rufusa i Macriniusa Vindexa, pre-
fektów pretorianów-znakomitych mężów, żeby bez zwłoki wysłali listy 
do wspomnianych urzędników i żołnierzy […].

Ta wyjątkowa inskrypcja stanowi zapis korespondencji urzędniczej 
prezentującej poszczególne etapy postępowania administracyjnego 
zakończonego publikacją inskrypcji w  Saepinum. Epistula ad Sae-
pinum, znana już w XVI wieku, przedstawiająca spór między paste-
rzami a władzami miejskimi z Saepinum i Bovianum, stanowi do-
skonały materiał do badań nad stosunkami społeczno-politycznymi 
w  Italii w  okresie pryncypatu396. Treść tej inskrypcji wciąż jednak 
wywołuje sporo kontrowersji (głównie natury prawnej), czego do-
wodzą ostatnie rozważania Sebastiana Rucińskiego nad koncepcja-
mi działalności urzędniczej (zakresem kompetencji) prefektów pre-

396 Historia tego rodzaju konfliktów między pasterzami a władzami rzymskimi się-
ga zresztą jeszcze czasów republikańskich. Zob. np. Ziółkowski (2005: 300); 
Bringmann (2010: 187).
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torianów397. Równie kontrowersyjna w świetle epistula ad Saepinum 
wydaje się problematyka aktywności administracyjnej urzędników 
officium a rationibus.

W treści analizowanej inskrypcji, obejmującej trzy listy (w po-
rządku chronologicznym): adiutor a rationibus do a rationibus, a ra-
tionibus do praefecti praetorio i  praefecti praetorio do urzędników 
municypalnych z Saepinum398, opisano konflikt między pasterzami-
-dzierżawcami stad owiec (conductores gregum oviaricorum) z jednej 
strony a urzędnikami z Saepinum i Bovianum oraz stationarii z dru-
giej, dotyczący przepędzanych stad i szkody (iniuria) doznanej przez 
pasterzy uznanych za zbiegłych niewolników (fugitivi). W kontek-
ście moich rozważań istotna będzie analiza poszczególnych etapów 
procesu administracyjnego.

Pierwsze działania, jak wynika z tekstu inskrypcji, podjęło offi-
cium a rationibus. Septimianus, pełniący funkcję pomocnika w urzę-
dzie (adiutor a rationibus), zwrócił się z prośbą do swojego przeło-
żonego a rationibus Cosmusa w związku ze stratami w inwentarzu 
owiec cesarskich (oves dominicae). Szkoda wyrządzona conducto-
res, będąca skutkiem utraty owiec, nie pozwalała bowiem na realiza-
cję określonych zobowiązań względem fiscus Caesaris, wynikających 
z umowy najmu (w ramach instytucji locatio-conductio). Warto za-
uważyć, że taka interpretacja opisanych przez urzędników a rationi-
bus wydarzeń została przyjęta przez dwóch prefektów pretorianów, 
którzy autorytatywnie (jako vice sacra) podjęli decyzję administra-
cyjną (admonitio), przekazaną urzędnikom municypalnym w  for-
mie listu399. Wydaje się, że w tej sprawie w ogóle nie wzięto pod uwa-
gę racji (lub nie zostały one przedstawione) drugiej strony, czyli 
urzędników z  Saepinum i  Bovianum, którzy mogli reprezentować 
lokalnych właścicieli ziemskich pokrzywdzonych przez pastores-fu-
gitivi. Warto zaznaczyć, że urzędnicy z Saepinum i Bovianum (praw-
dopodobnie IIviri) oraz stationarii mieli prawo do ścigania zbiegłych 

397 Ruciński (2013a: 384–391).
398 Prawdopodobnie osobne listy zostały także wysłane do urzędników z Bovia-

num i stationarii (Corbier 1983: 127; Eck 2015: 191).
399 Ruciński (2013a: 385).
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niewolników, o czym mówi pochodząca mniej więcej z tego samego 
czasu epistula Marka Aureliusza i Kommodusa400.

W sytuacji, gdy stan fiskusa cesarskiego uległ bezprawnemu na-
ruszeniu, adiutores a rationibus, nadzorujący (sub cura) dobra cesar-
skie (w tym przypadku cesarskie stada owiec w południowej Italii), 
byli zmuszeni interweniować i w razie konieczności przekazać spra-
wę do dalszego rozpoznania. W  tym przypadku straty cesarskie-
go fiskusa mogły polegać zarówno na zmniejszeniu liczby owiec 
w stadach cesarskich, jak i na niemożności wypełnienia przez paste-
rzy-dzierżawców ustalonych w kontrakcie świadczeń na rzecz skar-
bu cesarskiego401. Powyższa interpretacja opiera się na założeniu, że 
w tym przypadku mamy do czynienia ze stricte cesarskimi stadami, 
a termin fiscus, użyty w listach zarówno przez a rationibus, jak i prae-
fecti praetorio, jest tożsamy z przywołanym jedynie przez Septimia-
nusa zwrotem res dominica. Tym samym officium a rationibus jako 
urząd odpowiedzialny za fiscus Caesaris interweniował w  sprawie 
naruszenia majątku cesarskiego – w sensie patrimonium-fiscus, czyli 
dóbr cesarskich (państwowych), nie zaś ratio privata, czyli stricte 
prywatnego majątku cesarza402.

Mireille Corbier, proponując nowe odczytanie inskrypcji z Sae-
pinum, zwróciła uwagę, że gdyby termin res dominica w rzeczywi-
stości oznaczał prywatne dobra cesarskie (patrimonium Caesaris), 
to w  tę sprawę zaangażowałby się nie a  rationibus, lecz procurator 
patrimonii, urzędnik ekwicki potwierdzony za czasów Marka Au-
reliusza w  randze ducenarius403. Francuska uczona zaproponowała 
ponadto inne wytłumaczenie aktywności urzędu do spraw rachun-
kowości w sprawie conductores. Według Corbier pod kontrolą (sub 
cura) tego urzędu mieli znajdować się conductores zajmujący się se-

400 Zob. D. 11, 4, 1–2 (Ulpianus 1 ad ed.): „Est etiam generalis epistula divorum mar-
ci et commodi, qua declaratur et praesides et magistratus et milites stationa-
rios dominum adiuvare debere inquirendis fugitivis, et ut inventos redderent 
[…]”. Ponadto kradzież bydła (abigeatus) została już spenalizowana w ustawo-
dawstwie z czasów Trajana i Hadriana. Zob. D. 47, 14, 3 (Callistratus 6 de cogn.).

401 Corbier (1983: 128; 2006: 230).
402 Millar (1986: 312).
403 Corbier (1983: 129).
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zonowym wypasem owiec (transhumance), a oves dominicae-res do-
minica to w domyśle stada nie cesarza, lecz właśnie pasterzy (greges 
privati), którzy byli zobowiązani do uiszczania opłat trafiających na-
stępnie do fiskusa.

Taka interpretacja, dodatkowo poparta przez francuską uczoną 
argumentami na temat szerszego zakresu kompetencji officium a ra-
tionibus, obejmującego zarząd nie tylko nad prywatnymi dochodami 
cesarskimi404, ma jednak słabe strony405. Moim zdaniem rację miał 
Lo Cascio, który twierdził, że zwrot oves quoque dominicae wyraźnie 
odnosi się do własności cesarskiej (państwowej – patrimonium [fi-
scus]), a magna fisci iniuria nie oznacza szkody wyrządzonej conduc-
tores, lecz szkodę, którą poniósł majątek cesarski. Tym samym pod 
opieką (sub cura) a  rationibus znajdowali się nie conductores, lecz 
właśnie cesarskie greges oviarici406. Cesarska administracja finanso-
wa zainteresowała się sytuacją pastores-conductores ze względu na 
ich związek (w ramach locatio-conductio) z fiscus Caesaris. Ponad-
to adiutor a rationibus Septimianus zwrócił się do swojego przeło-
żonego z  prośbą o  działanie, w  przeciwnym razie ne res dominica 
detrimentum pateretur. Co więcej, podstawową motywacją prośby 
Cosmusa jest troska o zachowanie właściwego stanu majątku fiskusa 
(ut beneficio vestro ratio fisci sit).

Argument Corbier dotyczący kompetencji procurator patrimo-
nii, związanych z  zarządem dóbr cesarskich w  Italii, także wydaje 
się niepewny, zwłaszcza w kontekście niejasnego zakresu obowiąz-
ków tego urzędu407. Przyjmując argumentację badaczki, należałoby 

404 Corbier (2006: 230): „[…] imbrication des responsabilités de nature « étatique » 
et « patrimoniale »”.

405 Argumentacja Corbier opiera się także na podkreślaniu (za Paulem Bruntem) 
szerokiego zakresu instytucjonalnego fiscus Caesaris, w  którego skład miały 
wchodzić nie tylko cesarskie dobra prywatne, lecz także dochody publiczne. 
Szerzej zob. podrozdział Centralna administracja finansowa. „Patrimonium i fi-
scus” w części pierwszej.

406 Lo Cascio (2000: 121).
407 Struktura administracyjna odpowiedzialna za dobra cesarskie w Italii jest nie-

jasna. Niewykluczone, że a  rationibus, obok swych zasadniczych kompeten-
cji, pełnił także funkcję prokuratora Italii, co może potwierdzać omawiana 
inskrypcja (CIL IX 2438 = FIRA I2 61). Zdaniem Eicha (2005: 310) zmiany w ad-



181ROZDZIAŁ 2 .  KOMPETENCJE OFFICIUM A R ATIONIBUS

uznać, że w drugiej połowie II wieku patrimonium wciąż było osobną 
instytucją, autonomiczną względem fiscus i zarządzaną przez procu-
rator patrimonii. Wydaje się jednak, że w czasach Marka Aureliusza 
pod względem prawnym nie istniał już podział na fiscus i patrimo-
nium408. Tym samym nie było różnicy między patrimonium fisci a pa-
trimonium Caesaris409. Procurator patrimonii, choć funkcjonował 
jeszcze w 217 roku (urząd sprawowany wówczas przez wyzwoleń-
ca M. Aureliusa Augg. lib. Prosenesa)410, za panowania Hadriana lub 
najpóźniej Marka Aureliusza w wyniku zmiany charakteru ratio pa-
trimonii prawdopodobnie stracił swą autonomiczną pozycję w cen-
tralnej administracji finansowej411. Odtąd jego kompetencje jako 
stanowiska podporządkowanego prokuratorowi a rationibus zosta-
ły znacznie ograniczone412. Prawdopodobnie wówczas kontrolował 
on już tylko, jak pisał Eich, „kaiserliche Grundbesitz in Italien”413, 
dokładnych kompetencji procurator patrimonii w tym względzie nie 
sposób jednak stwierdzić. Tę reorganizację kompetencyjną, tj. prze-
jęcie zadań procurator patrimonii przez officium a rationibus, może 
zresztą potwierdzać zmiana tytulatury urzędniczej za rządów Anto-
nina Piusa, potwierdzona w formułach administracyjnych (sub cura) 
zachowanych na fistulae aquariae z Ostii414. Wskutek opisanej wy-
żej reorganizacji officium a rationibus prawdopodobnie przejęło od 
procurator patrimonii zadania związane z nadzorem dóbr cesarskich 
w Rzymie i  Italii (ratio patrimonii), które już wcześniej – w okresie 

ministracji prokuratorskiej, które nastąpiły pod koniec II wieku, przemawia-
ją za tym, że osobny urząd związany z administracją domen cesarskich w Italii 
(być może procurator patrimonii) funkcjonował niezależnie od urzędu a ratio-
nibus lub był jemu podporządkowany.

408 Warto zauważyć, że w Digesta terminem fiscalis określano także to, co odnosi-
ło się do dziedziny patrimonium. Zob. D. 50, 6, 6 (5), 11 (Callistratus 1 de cogn.): 
„Coloni quoque caesaris a muneribus liberantur, ut idoniores praediis fiscalibus 
habeantur”.

409 Lo Cascio (2000: 160).
410 CIL VI 8498 = ILS 1738. Por. Pflaum (1961: 1025).
411 Lo Cascio (2000: 121, przyp. 69; 132).
412 Lo Cascio (2000: 132).
413 Eich (2005: 312).
414 Bruun (1991: 302–303).
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wczesnego pryncypatu (do panowania Domicjana) – wchodziły w za-
kres jego kompetencji415. Już w I wieku urząd do spraw rachunko-
wości odpowiadał bowiem zarówno za nadzór nad prywatnym ma-
jątkiem cesarskim (custos principalium opum, praepositus rerum eius 
curae), jak i za zarządzanie prywatnymi i publicznymi dochodami 
cesarskimi416.

W  czasach Marka Aureliusza officium a  rationibus, odpowie-
dzialne za fiscus Caesaris (w tym za ratio patrimonii), miało zatem 
wszelkie uprawnienia, by reagować w sprawie stad cesarskich w po-
łudniowej Italii417. Urzędnik a  rationibus Cosmus, który – zgodnie 
z sugestią Septimianusa – przekazał całą sprawę prefektom pretoria-
nów418, odpowiadał nie tylko za dochody pochodzące z dzierżawy 
stad cesarskich, lecz także za ich kontrolę. W tym względzie officium 
a rationibus jawi się jako urząd odpowiedzialny zarówno za zarzą-
dzanie dochodami cesarskimi w Rzymie, jak i za zachowanie właś-
ciwego stanu majątku cesarskiego (patrimonium-fiscus) poza nim419.

Wydaje się, że procurator a  rationibus Cosmus nie mógł orze-
kać (iudicatio) w tej sprawie, tak jak niektórzy procuratores odpowie-
dzialni za cesarski (państwowy) majątek w prowincjach w ramach 

415 Eck (1998a: 82). Zob. także przyp. 158 w tej części. Wydaje się, że dopiero od pa-
nowania Domicjana ekwicki procurator patrimonii przejął kontrolę nad patri-
monium Caesaris (ratio patrimonii). Początkowo jednak łączył on swoją funkcję 
z innymi stanowiskami (CIL XI 5028 = ILS 1447: a patrimonio et hereditatibus 
et a libellis; CIL VI 798 = ILS 1448: procurator ab epistulis et a patrimonio). Zob. 
Weaver (1979: 82); Eck (1998a: 82–83); Eich ( 2005: 311). Za panowania Hadria-
na działał pierwszy ekwicki procurator patrimonii T. Flavius Titianus (Pflaum 
1960a: 231–235, nr 99). Listę urzędników procuratores patrimonii (lub a patrimo-
nio) zob. Pflaum (1961: 1025); Millar (1977: 625–626); Weaver (1979: 82–83); Cor-
bier (1981: 87); Christol (1991); Eck (1999a: 228–230). W drugiej połowie II i na 
początku III wieku urząd ten (ducenarius) prawdopodobnie był podporządko-
wany officium a rationibus (trecenarius). Ponadto zapewne pod koniec II wieku 
z administracji ratio privata wykształciła się res privata. Por. Masi (1971: 24–25). 
Zwrot res privata pojawia się jednak dopiero w późniejszych (koniec III wieku) 
źródłach prawnych. Zob. Cod. Iust. 3, 22, 5. Szerzej zob. Millar (1977: 627–628).

416 Plin., Ep. 8, 6, 7; 8, 6, 13. Zob. Brunt (1990: 159).
417 Lo Cascio (2000: 160).
418 Koncepcje dotyczące właściwości kompetencyjnej prefektów pretorianów w tej 

sprawie szeroko omówił Sebastian Ruciński (2013a: 384–391).
419 Boulvert (1970b: 384).
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jurysdykcji (cognitio extra ordinem) w sprawach fiskalnych (głównie 
podatkowych związanych m.in. z poborem portoria oraz konfiska-
tą bona caduca i bona damnatorum)420, ponieważ jedynymi urzęd-
nikami cesarskimi władnymi rozstrzygnąć w  sporze byli prefekci 
pretorianów421. Uważam, że w tym konkretnym przypadku najważ-
niejszym argumentem decydującym o przekazaniu sprawy praefec-
ti praetorio nie był jednak zakres ich jurysdykcji, obejmujący ob-
szar Italii (z wyjątkiem Rzymu i obszaru 100 mil wokół stolicy)422, 
lecz uprawnienia administracyjne (milicyjno-porządkowe) na tym 
obszarze. Prefekci pretorianów w razie potrzeby mogli bowiem wy-
dać rozkazy pretorianom423. Zapisy zawarte w epistula ad Saepinum 
nie są wynikiem procesu kognicyjnego, lecz stanowią przykład swe-
go rodzaju postępowania administracyjnego. Praefecti praetorio nie 
wydali w tej sprawie wyroku sądowego, a jedynie upomnieli (admo-
nitio) urzędników z Saepinum i Bovianum. W przypadku nieposłu-
szeństwa władz lokalnych ci najwyżsi urzędnicy cesarscy, jak wynika 
z  treści inskrypcji, zagrozili jednak wszczęciem procesu sądowe-
go, w ramach – jak można przypuszczać – postępowania karnego, 
w  związku z  popełnieniem przestępstwa naruszającego porządek 
i bezpieczeństwo publiczne. Groźba przeprowadzenia postępowania 
sądowego, a więc przejścia od etapu administracyjnego do sądowe-
go (kognicyjnego), skłoniła urzędników miejskich do zastosowania 

420 Tac., Ann. XII, 60; D. 1, 16, 9 (Ulpianus 1 de officio proconsuli); 2, 15, 8, 19 (Ul-
pianus 5 de omnibus tribunalibus); 39, 4, 16, 1 (Marcianus libro singulari de de-
latoribus). Problematyka jurysdykcji prokuratorów w sprawach fiskalnych nie 
jest do końca jasna. Szerzej zob. Brunt (1966b: 461–487).

421 Laffi (1965: 198). Inaczej uważa Sebastian Ruciński (2013a: 390). Wydaje się 
zresztą, że w zakres uprawnień centralnego urzędu prokuratorskiego odpowie-
dzialnego za finanse cesarskie nie wchodziła jurysdykcja sądowa. Tego rodzaju 
uprawnienia były wykonywane przez innych procuratores (m.in. XXXX Galla-
rium, hereditatium, farrariarum), którzy odpowiadali za pobór podatków. War-
to zauważyć, że od czasów Hadriana w sprawach związanych z interesem fiscus 
Caesaris orzekali także advocati fisci (SHA, Hadr. 20, 6). Procuratores fisci roz-
strzygali z kolei kwestie sporne między cesarskim fiscus a osobami prywatnymi, 
którzy często byli jego dłużnikami (debitores fisci). W sprawach tych fiscus zaj-
mował uprzywilejowaną pozycję.

422 Szerzej zob. Eich (2005: 224); Ruciński (2013a: 386).
423 Eck (2015: 190).
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się do dyspozycji prefektów i  opublikowania inskrypcji, prezentu-
jącej skróconą wersję korespondencji urzędniczej424. Prefekci pre-
torianów wydają się zresztą jedynymi urzędnikami władnymi w tej 
sprawie ze względu na bezprawne działania (iniuria) pretorianów 
określonych jako stationarii425, których większość badaczy – jak są-
dzę – mylnie utożsamiała z lokalnymi, wojskowymi oddziałami mu-
nicypalnymi426. Wprawdzie prefekci mogli poprzestać na wydaniu 
odpowiednich rozkazów podległym im stationarii, jednak wydaje 
się, że takie działanie okazałoby się niewystarczające427. Sporna spra-
wa przybrała bowiem charakter konfliktu stricte administracyjnego 
w  związku ze szkodą wyrządzoną cesarskiemu fiskusowi oraz sta-
nowczą postawą władz miejskich, które nie chciały podporządkować 
się officium a rationibus, jak też ze względu na większą liczbę pod-
miotów-stron sporu, a więc nie tylko stationarii-conductores.

W przypadku greges oviarici/dominici Septimianus, adiutor a ra-
tionibus, i  Cosmus, procurator a  rationibus, jako funkcjonariusze 
odpowiedzialni za utrzymanie w  odpowiednim stanie cesarskiego 
majątku (custodes principalium opum) pełnili jedynie funkcje ad-
ministracyjne (kontrolne) związane z  fiscus Caesaris. Przekazanie 
sprawy prefektom pretorianów nie świadczyło jednak o  podległo-
ści kompetencyjnej officium a rationibus wobec praefecti praetorio428, 
lecz wynikało z konieczności przekazania sprawy właściwym urzęd-
nikom cesarskim, którzy jako vice sacra, mający szersze uprawnie-
nia jurysdykcyjne i wojskowe, mogli przez admonitio zmusić urzęd-

424 Eck (2015: 190–191).
425 Millar (1986: 312–313); Fuhrmann (2012: 40, przyp. 60). Por. Ruciński (2013a: 

385–391).
426 Laffi (1965: 188); Eck (1979: 104–105, przyp. 76); Eich (2005: 225–227); Corbier 

(2006: 228); Ruciński (2013a: 385–386).
427 Nawet jeśli stationarii nie są tożsami z pretorianami, to wydaje się, że wszystkie 

stacjonujące w Italii oddziały wojskowe (poza oddziałami podlegającymi sena-
torskim dowódcom) podlegały władzy prefektów praetorio. Zob. Cass. Dio, 52, 
24, 3–4. Por. Ruciński (2013a: 385–386).

428 Nie znajduję na to żadnych dowodów. Co więcej, w treści Tabula Banasitana, 
datowanej na 6 lipca 177 roku, urzędnicy pałacowi, w tym a rationibus, jako syg-
natariusze dokumentu zostali wymienieni przed prefektami pretorianów. Zob. 
AE 1971, 534.
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ników municypalnych i podległych im stationarii do posłuchu bez 
konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego, a  jedynie 
zastrzegając możliwość podjęcia takich kroków prawnych429. Opisa-
na sprawa stanowi wyjątkowe exemplum. Nie dysponujemy innymi 
źródłami dotyczącymi podobnej działalności urzędników officium 
a rationibus. Można jedynie przypuszczać, że adiutores a rationibus 
(lub jeszcze inni urzędnicy z tego officium?) stale nadzorowali (kon-
trolowali) także inne dobra cesarskie, z których dochody zasilały fi-
scus Caesaris.

Warto w tym miejscu zastanowić się nad koncepcją dotyczącą 
interwencji procurator a  rationibus w  sprawy wielkich domen ce-
sarskich w prowincji Africa Proconsularis. Przypuszczenie to wiąże 
się z propozycją Jerzego Kolendy, który badając inskrypcję z Aïn-el- 
-Djemala z czasów Hadriana430, zawierającą prośbę kolonów w spra-
wie zagospodarowywania nieużytków w domenach cesarskich w do-
linie rzeki Bagradas w rejonie tractus Karthaginiensis, starał się zre-
konstruować hierarchię prokuratorów cesarskich, wymienionych 
w  inskrypcji jedynie z  imienia431. Na podstawie propozycji „nie-
równej kolegialności” autorstwa Pflauma, dotyczącej równoczesnej 
działalności par urzędników-prokuratorów432, ekwity i  podległego 

429 Według Eicha (2005: 224–229) Cosmus opisał tę sytuację Bassaeusowi Rufu-
sowi na zasadzie wewnętrznej konsultacji dwóch urzędników cesarskich, któ-
rzy się znali. Warto jednak zauważyć, że cała sprawa miała charakter oficjalny, 
o czym świadczy opublikowanie inskrypcji w Saepinum i Bovianum, a Cosmus 
nie zwrócił się pojedynczo do M. Bassaeusa Rufusa, lecz do pary prefektów pre-
torianów – Bassaeusa Rufusa i Macriniusa Vindexa.

430 CIL VIII 25943 = FIRA I2 101: „// [E]arinus et Doryphorus Primige[nio] / [s]uo 
salutem exemplum epistulae scrip/tae nobis a Tutilio Pudente egregio viro / ut 
notum haberes et it (!) quod subiectum est / [c]eleberrimis locis propone Ver-
ridius / Bassus et Ianuarius Martiali suo salut[em] / si qui agri cessant et ru-
des sunt [sive sil]/vestres aut palustres in eo sal[tu agri] / [sunt v]olentes lege 
Manci[ana eos agros]”. Podaję jedynie początkowy fragment czwartej części in-
skrypcji, który zawiera nomenklaturę urzędników.

431 Kolendo (1968: 319–329).
432 Szerzej zob. podrozdział „Nierówna kolegialność” w  „officium a  rationibus”. 

Kontrowersje wokół pozycji administracyjnej wyzwoleńców cesarskich w  części 
pierwszej.
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mu wyzwoleńca, potwierdzonych w  tzw. wielkich inskrypcjach433, 
wybitny polski uczony odtworzył funkcje pełnione przez dwie pary 
urzędników, których tytuły, jak wspomniałem, nie zostały podane 
w inskrypcji z Aïn-el-Djemala.

Kolendo nie zgodził się przy tym z dotychczasowymi odczyta-
niami rekonstruującymi trzystopniową hierarchię urzędników (trac-
tus – regio – saltus). Jego zdaniem w tej inskrypcji procuratores saltus 
nie występują, ponieważ ci w ramach tractus Karthaginiensis w ogó-
le nie funkcjonowali434. W związku z tym – w opinii Kolendo – ekwi-
ta Verridius Bassus i  wyzwoleniec Ianuarius (procuratores tractus) 
napisali do wyzwoleńca Martialisa (procurator regionis), natomiast 
ekwita [….]arinus i wyzwoleniec Doryphorus (procuratores tractus) – 
do wyzwoleńca Primigeniusa (procurator regionis)435. Tym samym 
Tutilius Pudens436, z pewnością najwyższy rangą ekwicki urzędnik 
spośród wszystkich wymienionych w omawianej inskrypcji proku-
ratorów (określony w  inskrypcji jako vir egregius), nie był związa-
ny z afrykańską administracją domen cesarskich437. Według Kolendy 
Tutilius Pudens, który skierował list do pierwszej pary wspomnia-
nych urzędników, piastował centralny urząd w  Rzymie, prawdo-
podobnie procurator a  rationibus438. Powołując się na przykład 
omawianej wyżej interwencji a rationibus Cosmusa w sprawę paste-
rzy-dzierżawców, Kolendo podkreślił, że również w sprawę afrykań-
skich conductores zaangażował się urzędnik do spraw rachunkowo-

433 Kolendo (1962: 5–6).
434 Kolendo (1972: 364–365). Poszczególne niższe jednostki regiones, administro-

wane przez wyzwoleńców-procuratores regionis, bezpośrednio podlegały urzę-
dowi procurator tractus Karthaginiensis (centenarius), głównemu urzędowi, 
który odpowiadał za wielkie domeny cesarskie w Afryce i który był kierowany 
przez parę prokuratorów (ekwitę i wyzwoleńca).

435 Przedstawiona rekonstrukcja tytułów urzędniczych, zaproponowana przez Ko-
lendę, jest hipotetyczna. Inne propozycje (Jérôme Carcopino, Adolf Schulten, 
Jean-Babtiste Mispoulet, Hans-Georg Pflaum, Gérard Boulvert) zob. Kolendo 
(1968: 329).

436 PIR2 T 440; Lacey (1917: 37, nr 94).
437 CIL VIII 25943, col. IV 3.
438 Kolendo (1968: 327). Należy zaznaczyć, że Adolf Schulten (1907: 194) był pierw-

szym uczonym, który stwierdził, że Pudens był procurator a rationibus w Rzymie.
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ści. Zdaniem polskiego uczonego bardziej prawdopodobne jest to, że 
tytuł vir egregius, po raz pierwszy potwierdzony w inskrypcji z Aïn- 
-el-Djemala439, określał właśnie prokuratora z Rzymu, nie zaś proku-
ratora z Kartaginy.

Argumentacja Kolendy dotycząca tytułu vir egregius, który 
w  większym stopniu pasowałby do prokuratora z  Rzymu, nie zaś 
prokuratora w afrykańskiej prowincji, ma jednak słabe strony. Nie 
można bowiem wykluczyć, że już za rządów Hadriana tytułem tym 
mógł się posługiwać także prokurator prowincjonalny. Od drugiej 
połowy II wieku440, a bliżej od panowania Marka Aureliusza do cza-
sów Septymiusza Sewera honorowy tytuł urzędniczy – vir egregius 
(κράτιστος), odnoszący się do ekwickich prokuratorów z rocznym 
wynagrodzeniem 60 000, 100 000 lub 200 000 sestercji441, okreś- 
lał także urzędników prowincjonalnych, takich jak np. procurator 
metallorum Pannonicorum et Delmaticorum442. Niewykluczone za-
tem, że prokuratorzy w prowincjach posługiwali się tym tytułem już 
wcześniej.

Mimo to rekonstrukcja hierarchii prokuratorów odpowiedzial-
nych za administrację domen cesarskich w Africa Proconsularis, za-
proponowana przez Kolendę, wydaje się decydująca w tej sprawie443. 
Według mnie propozycja dotycząca piastowanego przez Tutiliu-
sa Pudensa stanowiska a rationibus, choć nie przekonała kolejnych 
uczonych 444, jest bardzo prawdopodobna. Jedynie Tutilius Pudens, 
nota bene najwyższy urzędnik ekwicki zapisany w inskrypcji, został 
określony bez kolegi (wyzwoleńca) na urzędzie445. Tym samym nie 

439 Carcopino (1906: 407). Por. Hirschfeld (1913b: 652–653).
440 Demougin (2015: 66).
441 Demougin (2015: 65–72).
442 AE 1956, 123; AE 1991, 1691. Zob. Pflaum (1970a: 177–178); Hirt (2010: 136, przyp. 

172). Por. Alföldy (1981: 190–191); Eck (1998a: 101–102).
443 Christol, Demougin (1990: 187–188, przyp. 154).
444 Kehoe (1985: 164; 1988: 60); Flach (1978: 462; 1982: 461–462). Zdaniem Kehoe 

Pudens był procurator tractus Karthaginiensis, który odpowiadał za nadzór nad 
majątkami cesarskimi w  Africa Proconsularis. W  nieopublikowanym w  in-
skrypcji liście Tutilius Pudens jako procurator tractus miał nakazać podległym 
urzędnikom publikację przywołanych w inskrypcji aktów prawnych.

445 Por. Flach (1982: 462).
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mógł on piastować urzędu procurator tractus Karthaginiensis, spra-
wowanego w  ramach „nierównej kolegialności” przez parę proku-
ratorów – ekwitę i  wyzwoleńca. Zdaniem Eicha analiza inskrypcji 
z Aïn-el-Djemala nie przekonuje jednoznacznie, że w tym przypad-
ku mamy do czynienia z procurator a rationibus, choć tej możliwo-
ści też nie wyklucza446.

Warto jednak zauważyć, że a rationibus – zgodnie z opisem Sta-
cjusza – odpowiadał za dochody pochodzące z prowincji Africa Pro-
consularis i w razie potrzeby (prośba kolonów o interwencję) mógł 
działać w  interesie fiscus Caesaris, chcąc zapewnić dochody w po-
staci czynszu dzierżawnego. W  przypadku afrykańskich kolonów 
z punktu widzenia administracji rzymskiej podstawowym jej zada-
niem było zadbanie o  interesy majątku cesarskiego447. Nie bez po-
wodu koloni odwoływali się zatem do kategorii korzyści cesarskiej 
(utilitas)448. Zdaje się zresztą, że administracja centralna za pośred-
nictwem urzędnika a  rationibus chciała mieć stały wpływ na pro-
dukcję rolną w Afryce Północnej449. O zaangażowaniu najwyższych 
urzędników finansowych w  tym regionie zaświadcza ponadto po-
chodząca prawdopodobnie z III wieku inskrypcja z Africa Procon-
sularis, w której evocatus Augusti, Fabius Celer, działał z polecenia 
(ex auctoritate rationalium) centralnych urzędników rationales450. 
Jest zatem wielce prawdopodobne, że znany z  inskrypcji z Aïn-el-
-Djemala Tutilius Pudens, vir egregius, piastował właśnie stanowi-
sko do spraw rachunkowości w Rzymie. Być może jest on tożsamy 

446 Eich (2005: 166–167). Eich (2005: 166, przyp. 2) zauważył, że Pudens mógł pia-
stować urząd nie procurator a rationibus, a procurator patrimonii. W tym czasie 
procurator patrimonii mógł bowiem jeszcze odpowiadać za patrimonium Cae- 
saris w całym Imperium, nie zaś – jak to stało się później – tylko w Italii.

447 Flach (1978: 470).
448 CIL VIII 25943, col. I 3–4. Zob. także zwrot w inskrypcji z Souk El-Khmis CIL 

VIII 10570: col. II 3–4: „in perniciem rationum tuarum”.
449 Por. Kehoe (1988: 224).
450 CIL VIII 23395 = AE 1999, 1770. Zob. M’Charek (1999: 152); Eich (2005: 167, 

przyp. 1). Por. Delmaire (1989a: 180, przyp. 23).
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z anonimowym, ekwickim urzędnikiem a rationibus cesarza Hadria-
na, znanym z innej inskrypcji451.

Z poetyckiego opisu Stacjusza wynika, że urzędnik a rationibus 
sprawował również nadzór m.in. nad kopalniami w Hiszpanii i Dal-
macji452. Tę kompetencję może potwierdzać późniejsza inskrypcja 
z Vipasca (dzis. Aljustrel w Portugalii) w Luzytanii, w której colo-
ni metalli Vipascensis uhonorowali wyzwoleńca cesarskiego Beryl-
lusa. Zajmował on stanowisko prokuratorskie (w inskrypcji określo-
ny jako procurator diligentissimus et amantissimus) i odpowiadał za 
metalla Vipascensia453. Beryllus jako procurator metallorum wykony-
wał specjalne zadania, o czym świadczą użyte przez coloni dwa zwro-
ty (ratio[naliu]m vicarius i restitutor metallo[r]um)454, oraz miał dość 
szerokie uprawnienia jurysdykcyjne. Mógł on nie tylko odebrać ma-
jątek wolnemu człowiekowi i wypędzić go poza kopalnię, lecz także 
ukarać niewolnika chłostą i nakazać jego sprzedaż455. Po najeździe 

451 Zob. Anonymus I (nr 4) – podrozdział „Equites a rationibus” od Trajana do Ka-
rakalli w części drugiej.

452 Stat., Silv. 3, 3, 89–90: „quicquid ab auriferis eiectat Hiberia fossis / Dalmatico 
quod monte nitet […]”. Zob. Dušanić (1977: 93); Hirt (2010: 124).

453 Domergue (1990: 296, 301).
454 IRCP 121 = AE 1908, 233 (Hispania Epigrafica, nr 23530): „Be[ry]llo, Aug(usti) 

lib(erto), proc(uratori) diligen/tissimo et amantissimo, ra/tio[naliu]m vicar(io), 
homini op/timo et iu[sti]ssimo, restitu/tori metallo[r]um, / coloni Au[g(usti)] 
[d(omini)] n(ostri) metalli Vipas/censis / statuam cum basi de suo/ libenter po-
suerunt. ii/ qui infra scripti sunt, / dedicante ipso […] / T(itus) Iunius […]. / 
/ dedi]cata […]/ Cn(aeo) Claudio […]”. Ze względu na zachowanie praenomen 
i nomen jednego z konsulów istnieją trzy możliwości datowania inskrypcji – na 
146, 173 lub 235 rok. W inskrypcji mógł być zapisany Cn. Claudius Severus Ara-
bianus (PIR2 C 1023 – cos. ord. w 146 roku), Cn. Claudius Severus (PIR2 C 1024 – 
cos. ord. w 173 roku) lub Cn. Claudius Severus (PIR2 C 1025 – cos. ord. w 235 
roku). Zob. Degrassi (1952: 41–42, 48, 65). Jeśli jednak wziąć pod uwagę data-
cję konsularną z imionami consules suffecti, to jest możliwe datowanie inskryp-
cji także np. na początek III wieku (cos. suff. – Cn. Claudius Leonticus; PIR2  
C 909) lub ok. 212 roku (cos. suff. – (Cn.? Claudius?) Severus; PIR2 S 634). Da-
towanie łupieżczego najazdu Maurów na południową Hiszpanię oraz tytuł re-
stitutor Beryllusa przemawiają jednak za 173 rokiem. Zob. Edmondson (1987: 
46, 56); Christol, Demougin (1990: 194–195); Domergue (1990: 300–301); Eich 
(2005: 167–168). Por. Mrozek (1968: 53).

455 Vip. II, 10, 13 i 17. Na temat lex metallis dicta zob. Flach (1979: 399–448); Domer-
gue (1983); Capanelli (1984: 121–146); Lazzarini (2001).
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Maurów w południowej Hiszpanii z 171/172456 lub 172/173 roku Be-
ryllus jako restitutor metallorum nadzorował prace przy odbudowie 
kopalni miedzi, srebra i żelaza w Vipasca457.

Nie wiadomo, jaką rolę w zakresie nadzoru kopalni w Vipasca 
odgrywało officium a rationibus. Na podstawie pojedynczej, specjal-
nej misji Beryllusa nie można jednoznacznie stwierdzić, że w  za-
kres nominalnych obowiązków tego urzędu wchodziło mianowanie 
prokuratorów kopalni lub też, że a rationibus byli ich bezpośredni-
mi zwierzchnikami458. Wydaje się jednak, że urząd a rationibus peł-
nił w tym względzie funkcje kontrolne związane z zarządzaniem do-
chodami czerpanymi z kopalni oraz z utrzymaniem ich w należytym 
stanie, co zapewniało stałe wpływy do fiskusa. Choć wiadomo, że 
mianowanie ważnych urzędników było podstawową prerogatywą 
władcy, to jednak nie można wykluczyć, że w razie potrzeby a ra-
tionibus – podobnie jak sekretarze ab epistulis obsadzający stanowi-
ska militiae equestres459 – mogli powoływać specjalnych urzędników. 
Inaczej uważa Alfred M. Hirt, który twierdził, że za nominowanie 
takich urzędników (w tym przypadku prokuratorów kopalni) mogli 
odpowiadać właśnie ab epistulis, nie zaś a rationibus, którzy zapew-
ne jedynie otrzymywali rationes od prokuratorów kopalni460. Rekon-
strukcja tego rodzaju kompetencji jest czysto hipotetyczna, a  inte-
resującej kwestii nie sposób ostatecznie rozstrzygnąć. Według mnie 
officium a rationibus jako najważniejszy urząd finansowy w razie po-
trzeby bądź w sytuacjach nadzwyczajnych, związanych z interesami 
fiscus Caesaris, mogło interweniować przez wysyłanie swoich spe-
cjalnych urzędników. Warto zauważyć, że w przypadku Beryllusa nie 
mamy do czynienia z rutynową nominacją urzędnika, a jedynie z re-
alizacją określonej misji, której celem było przywrócenie odpowied-
niego stanu majątku cesarskiego naruszonego przez Maurów. Nie 
można jednak wykluczyć, że Beryllus był etatowym, niższym rangą 

456 Thouvenot (1940: 154); Le Roux (1982: 373–376); Domergue (1990: 300).
457 SHA, Marc. 21, 1; Domergue (1990: 300); Lazzarini (2001: 105); Hirt (2010: 124).
458 Zob. Hirt (2010: 124).
459 Birley (1992: 47). Por. Stat., Silv. 5, 1, 84–100; Suet., Vesp. 4, 1.
460 Hirt (2010: 125).
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funkcjonariuszem w officium rationum, a jako vicarius rationum wy-
konywał jedynie nadzwyczajne zadanie.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie officium a ra-
tionibus bezpośrednio kontrolowało ważny dział gospodarki rzym-
skiej związany z  kopalniami. Cesarz i  jego administracja, jak się 
wydaje, musieli przeprowadzać kontrolę nad ważnymi kopalniami 
(zwłaszcza rud metali), co wynikało z centralizacji produkcji metali 
szlachetnych461. Tego rodzaju zadania zapewne wykonywali właś-
nie urzędnicy a rationibus w Rzymie, którzy zarządzali dochodami 
wpływającymi do fiscus z kopalni z terenu całego Imperium462. Slo-
bodan Dušanić, opierając się na relacji Stacjusza, wysunął nawet hi-
potezę, że specjalne tabularium do spraw górnictwa, funkcjonujące 
przy officium a rationibus, odpowiadało za produkcję odpowiedniej 
ilości złota, srebra i miedzi niezbędnej do bicia monet463. Stanisław 
Mrozek pisał z kolei: „Nie jest wykluczone, że także kopalnie złota 
w Dacji lub wszystkie kopalnie złota w cesarstwie miały swoje resor-
ty w Rzymie”464. Tym samym jest bardzo prawdopodobne, że licz-
ni prowincjonalni procuratores (aurariarum w Dacji, argentariarum 
w Dacji i Dalmacji lub ferrariarum w Galii oraz w prowincjach nad-
dunajskich) mogli bezpośrednio podlegać najważniejszemu finan-
sowemu urzędowi cesarskiemu w Rzymie465.

A rationibus/rationalis.  
Rozważania nad tytulaturą i reformą officium

Wielu badaczy, przyjmując rekonstrukcję zniszczonego fragmen-
tu (l. 2–3) przywołanej wyżej inskrypcji z Vipasca, zaproponowaną 
niegdyś przez Lothara Wickerta i przejętą następnie przez Scarlata 

461 Cuvigny (1996: 145).
462 Stat., Silv. 3, 3, 89–90.
463 Dušanić (1977: 93).
464 Mrozek (1966: 15).
465 Eich (2005: 289).
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Lambrino466, uważało, że Beryllus sprawował funkcję rati[onaliu]m 
vicarius, czyli reprezentanta centralnych urzędników rationales (pro-
curator a  rationibus i  procurator summarum rationum) z  Rzymu 
w  kopalniach w  Vipasca467. Jego pozycja administracyjna jest nie-
znana, choć na podstawie tytułu vicarius można przypuszczać, że 
nie była zbyt wysoka468. Beryllus pełnił funkcję specjalnego funk-
cjonariusza-wysłannika z  Rzymu469, odpowiedzialnego za realiza-
cję nadzwyczajnego zadania odbudowy kopalni w Vipasca, mające-
go zapewnić dochody dla fiscus Caesaris470. Niewątpliwie Beryllus 
był przedstawicielem centralnej administracji finansowej w okręgu 
kopalni w Vipasca.

Nie jest natomiast pewne, czy ten cesarski wyzwoleniec rzeczy-
wiście piastował stanowisko rati[onaliu]m vicarius. Wprawdzie José 
d’Encarnação, dostrzegając w  linii trzeciej w miejscu uszkodzone-
go tekstu litery – NALIV471, podobnie jak wcześniejsi badacze zre-

466 Wickert (1931: 835–839); Lambrino (1967: 130–131); IRCP 121.
467 Christol (1999a: 243); Eich (2005: 167–168); Martins (2008: 92).
468 Zob. Weaver (1972: 202); Domergue (1990: 300). W pryncypacie tytuł vicarius 

określał przede wszystkim personalnych niewolników należących do niewolni-
ków lub wyzwoleńców, Weaver (1964: 117–128; 1972: 200–206). W familia Cae- 
saris ważni urzędnicy-niewolnicy (ordinarii), np. dispensatores (οἰκονόμοι), 
mieli swoich osobistych niewolników. Niewolnik cesarza Tyberiusza, Musicus, 
posiadał 16 osobistych niewolników-asystentów (servi vicarii), CIL VI 5197. Sze-
rzej na temat servi vicarii zob. Erman (1896); Buckland (1908: 239–249); Reduz-
zi Merola (1990). Do kategorii  servi vicarii można także zaliczyć niewolnika  
Suzena, który pełnił funkcję vicarius rerum lagatorum Aucti ac Boritanorum, 
AE 1960, 121 = 1968, 561. Zob. Lengrand (1996: 118–119). Wyzwoleniec cesarski 
Beryllus z oczywistych względów nie należał do kategorii servi vicarii, lecz peł-
nił funkcję administracyjną.

469 Domergue (1990: 301, 364); Christol, Demougin (1990: 196).
470 Wydobycie minerałów, obok działalności rolniczej, to główne źródło dochodów 

cesarskich, które znajdowało się pod kontrolą specjalnej administracji cesar-
skiej (np. procurator metallorum et praediorum na Sardynii). Zob. Bruun (2001: 
354–355). Kopalnie w  Hiszpanii, zarządzane przez prokuratorów-wyzwoleń-
ców w ramach administracji dystryktu kopalni, także miały wyjątkowy status. 
Zob. Stevenson (1939: 153); Burian (1955: 49–52); Mrozek (1968: 53–55); Domer-
gue (1990: 292–294); Christol, Demougin (1990: 187–190). Por. Christol (1999a: 
240–241); Hirt (2010: 119–125).

471 Portugalski uczony, rekonstruując inskrypcję, nie miał jednak do czynienia 
z oryginalnym pomnikiem. Ze względu na jego zły stan zachowania korzystał 
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konstruował lakunę jako RATIO[NALIV]M472, ale moim zdaniem 
bardziej prawdopodobne, bliższe pierwszemu odczytaniu inskryp-
cji, dokonanemu zaraz po odkryciu honoryfikacyjnego pomnika 
w 1907 roku473, jest zrekonstruowanie zatartego fragmentu inskryp-
cji jako RA/TIO[NV]M VICAR(IO). Częściowo zachowana linia 
trzecia, na podstawie której można ustalić jedynie szacunkową liczbę 
liter474, podobnie jak nieregularne rozmieszczenie słów w poszcze-
gólnych liniach, pozwalają właśnie na taką propozycję odczytania. 
Rekonstrukcja linii trzeciej, dokonana przez Wickerta i przejęta przez 
kolejnych badaczy, nie jest do końca przekonująca, zwłaszcza w świetle 
pierwszego odczytania Édouarda Cuqa i fotografii inskrypcji475. Lite-
ra M, zdaniem wydawcy widoczna w linii trzeciej, jest umiejscowio-
na – jak się wydaje – bezpośrednio po literze O w słowie BE[RY]LLO 
na poziomie linii pierwszej. Tekst w  linii trzeciej, rozpoczynają-
cy się wcięciem w stosunku do linii pierwszej i drugiej (co potwier-
dza przerys inskrypcji autorstwa Lambrino [il. 2] oraz fotografia 
[fot. 3]) na poziomie litery E, oraz widoczny odstęp między literą 
M a VICAR świadczą o mniejszej liczbie liter (sześć a nie dziewięć) 
w pierwszym słowie. Moim zdaniem rekonstrukcja RA/TIO[NV]M 
jest zatem bardziej prawdopodobna. Dlatego Beryllus, vicarius ratio-
num, był wysłannikiem officium rationum/a rationibus476, nie zaś of-

jedynie z fotografii. Zob. IRCP, s. 184.
472 IRCP 121 = AE 1908, 233.
473 Warto zauważyć, że pierwsze lekcje tej inskrypcji nie wskazywały na tytuł Beryl-

lusa – ratio[naliu]m vicarius. Zob. Cuq (1908: 307): „tio[nis aerariar?]”; AE 1908, 
233. Por. Boulvert (1970b: 219, nr 109). Cuq, inaczej niż później d’Encarnação, za-
proponował lekcję inskrypcji, opierając się na oryginalnym pomniku. Zob. il. 1.

474 Cuq (1908: 307): „Après ration[is], il y a sur l’estampage une place vide de la lar-
ger de 10 à 12 lettres”.

475 Zob. fot. 3 i MatrizNet, Nr. Inv. E 6348 (http://www.matriznet.dgpc.pt/Matri-
zNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=121442; data dostępu – 21 listo-
pada 2016 roku). Zob. także: IRCP, s. 1001 (nr 121).

476 W II wieku zwrot rationum stanowił część tytulatury urzędniczej również in-
nych wyzwoleńców cesarskich z officium a  rationibus/rationum. Zob. CIL VI 
8424a = ILS 1706: optio tabellariorum offici rationum; CIL III 348 = ILS 1477: 
proximus rationum. Co interesujące, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten 
drugi, najwyższy rangą wyzwoleniec w administracji finansowej, M. Aurelius 
Marcio, działał za panowania Marka Aureliusza, niewykluczone, że w tym sa-
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ficium (lub collegium) rationalium. Dodatkowym argumentem po-
twierdzającym lekcję ra/tio[nu]m vicar(io) jest to, że w  materiale 
epigraficznym datowanym na okres do lat osiemdziesiątych II wieku 
w odniesieniu do działalności centralnego urzędu finansowego ła-
ciński zwrot rationalis/rationalium nie występuje477. Funkcjonowa-
nia łacińskiego tytułu rationalis w II wieku nie sposób jednak zakwe-
stionować, choć jest on potwierdzony tylko przez jedną kategorię 
źródeł epigraficznych (napisy na fistulae aquariae) z portowego mia-
sta Ostii oraz inskrypcje z Rzymu datowane dopiero na 193 rok478.

Dla wielu badaczy tytuł rationalium vicarius Beryllusa z anali-
zowanej wyżej inskrypcji z  Vipasca, obok pojawienia się urzędni-
ka procurator summarum rationum479, stanowił główny argument 
przemawiający za zmianami w centralnej administracji finansowej 
w drugiej połowie II wieku i reformą officium a rationibus, przepro-
wadzoną przez Marka Aureliusza w latach 166–169480. Od tego czasu 
procurator a rationibus (trecenarius) oraz podlegający mu procura-
tor summarum rationum (ducenarius) mieli bowiem funkcjonować 
jako rationales481.

mym czasie co vicarius rationum – Beryllus. Zob. Weaver (1972: 273); Bower-
sock (1995: 95–96); Potter (1998: 271); Hirt (2010: 113).

477 Weaver (1972: 255): „The term rationalium has distinctly late second- and third- 
century associations”; Eck, Groß-Albenhausen (2001: 403): „Late in the 2nd 
cent., the term rationalis began to occur; it became more widespread in the 
3rd cent.”. Najwyżsi rangą urzędniczą wyzwoleńcy i niżsi rangą urzędnicy-nie-
wolnicy w officium/collegium rationalium są potwierdzeni dopiero pod koniec  
II wieku lub – co jest bardziej prawdopodobne – na początku III wieku. Zob. 
CIL X 6092 = ILS 1500: „Tertiolus Aug. lib., proximu(us) rational(ium)”;  
CIL VI 9033 = ILS 1480: „Felix, Caes. n. vern(a), adiutor rationalium”. Zob. także:  
CIL VI 19401 = VI 34121. Zob. Boulvert (1970b: 98, przyp. 40); Weaver (1972: 255, 
262, przyp. 3). Por. Hirschfeld (1905: 34, nr 2); Wachtel (1966: 119–121). 

478 CIL VI 1585a–b.
479 Hirschfeld (1905: 31); Pflaum (1960–1961: 395, nr 163). 
480 Zob. np. Pflaum (1950: 74); Weaver (1972: 265); Christol, Demougin (1990: 192–

–193); Herrmann (1997: 117); Lazzarini (2001: 105–106).
481 Weaver (1972: 264–265); Pflaum (1974: 65); Christol, Demougin (1990: 193); Do-

mergue (1990: 300); Herrmann (1997: 117, przyp. 27); Eck (1998: 84–85, 92); Eich 
(2005: 162, 168–169); Hirt (2010: 124); Moore (2012: 221, przyp. 3).



Il. 1. Cuq (1908: 307)  

Il. 2. Lambrino (1967: 130)
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Ta hipoteza pozwoliła uczonym określić czas, w którym pojawili 
się rationales w  zhierarchizowanych strukturach centralnej admi-
nistracji finansowej, tj. w collégialité inégale dwóch par (procurator 
a rationibus–procurator summarum rationum) ekwitów i podległych 
im wyzwoleńców, kolegium czterech rationales bądź osobnego – jak 
ostatnio pisał Christer Bruun – finance department482. W prezento-
wanym podrozdziale postaram się wykazać, że twierdzenie dotyczą-
ce działalności collegium (lub officium) rationalium od czasów Mar-
ka Aureliusza jest zbyt daleko idące i stanowi nadinterpretację.

Administracyjna formuła sub cura rationalis (lub rationalium), 
odnosząca się do pojedynczego urzędnika (lub urzędników), co in-
teresujące, pojawia się na fistulae z Ostii już od panowania Antoni-
na Piusa483. Tytuł rationalis występował zatem już przed powstaniem 
urzędu procurator summarum rationum i przed rzekomą „instytu-
cjonalizacją” dwóch urzędów centralnej administracji finansowej, 
datowaną przez uczonych przyjmujących hipotezę Pflauma na pano-
wanie Marka Aureliusza. Już Otto Hirschfeld i Wilhelm Liebenam, 
głównie na podstawie analizy wspomnianych fistulae, wnioskowali 
o synonimiczności tytułów a rationibus i rationalis484. Rationales za-
pisani w fistulae mieli być tożsami z głównymi urzędnikami a ratio-
nibus. Bruun, badając fistulae aquariae pochodzące głównie z Ostii, 
pisał o takiej ewentualności na podstawie analizy inskrypcji z cza-
sów Antonina Piusa485. Istnieje prawdopodobieństwo, że przedsta-

482 Pflaum (1975: 14); Christol, Demougin (1990: 192–193); Eich (2005: 162, 168–169; 
2015: 106); Bruun (2015c: 488). Por. CIL VI 1585b = ILS 5920; IG XIV 1480 = IGR I 
227 = ILS 8854. 

483 CIL XIV 2008a = XV 7740 = ILS 8686; CIL XIV 1979, CIL XV 7741; CIL XV 
7742a; CIL XV 7744; CIL XV 7745; NSA 1953 158, n. 9; CIL XV 7746; CIL XV 
7747; CIL XIV 5309, 21; CIL XIV 5309, 22; CIL XIV 5309, 26. Zob. Boulvert 
(1970b: 267–268); Christol, Demougin (1990: 193–194); Delmaire (1989a: 25, 
nr 1). Zestawienie w porządku chronologicznym 15 przykładów fistulae z Ostii 
z zapisanymi urzędnikami cesarskimi w: Bruun (2002: 170–171).

484 Hirschfeld (1905: 34, przyp. 2); Liebenam (1914: 264). Zob. także: Reintjes (1961: 
81); Christol, Demougin (1990: 193–194, 201); Bruun (1991: 293–294).

485 CIL XIV 2008a = XV 7740 = ILS 8686. Bruun rozważał także przykład wyzwo-
leńca cesarskiego, T. Aeliusa Proculusa, zapisanego na fistula (CIL XIV 5309, 
23 et 28) z połowy II wieku jako a rationibus. Abstrahując od niejasnego kon-
tekstu inskrypcji (brak tytulatury cesarskiej oraz formuły sub cura), nie wiado-
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wiony w  fistula486 rationalis Cl(audius) Secundinus jest tożsamy 
z  urzędnikiem a  rationibus Ti. Claudiusem Secundinusem L. Sta-
tiusem Macedo, którego cursus honorum prezentują dwie inskrypcje 
z Akwilei487, a jedynie ta – jak pisał Bruun – „fistula-stamp is appa-
rently the first (and perhaps only) case where we find the term ra-
tionalis used as a synonym for (proc.) a rationibus, which we have 
in both the cursus inscriptions”488. Twierdzenie dotyczące synoni-
miczności tytułów a rationibus/rationalis jest zatem zasadne jedynie 
w przypadku utożsamienia tych dwóch urzędników, a to nie jest do 
końca pewne489. Ponadto w inskrypcjach z Ostii nie mamy potwier-
dzonego zwrotu sub cura a rationibus.

mo, czy Proculus był głównym urzędnikiem w tymże officium. Ponadto w żad-
nym innym źródle wyzwoleniec ten nie występuje jako rationalis. Z pewnością 
T. Aelius Proculus nie jest tożsamy z ekwitą L. Valeriusem Proculusem (CIL II 
1970 = ILS 1341; PIR2 V 178), urzędnikiem a rationibus ok. 140 roku. Zob. Pflaum 
(1960–1961: 274–279, nr 113; 1019).

486 CIL XIV 2008a = XV 7740 = ILS 8686: „Imp(eratoris) Antonini Aug(usti) 
Pii sub cur(a) Cl(audi) Secundini ra[tionalis et] / Anni Phlegontis Aug(usti) 
l(iberti) ex off(icina) Demetri liber[t]i”.

487 CIL V 867 = ILS 1339 = IA I 486b; AE 1934, 232 = IA I 486a; PIR2 C 1015. Tak 
uważają Hans-Georg Pflaum (1960–1961: 264, nr 109); Robert Sablayrolles 
(1996: 552, nr 14); Claudio Zaccaria (2008: 423). Por. Schmall (2011: 541, przyp. 
1813). Co interesujące, na figlinae z Rzymu niejaki Ti. Claudius Secundinus zo-
stał przedstawiony jako officinator, dzierżawca officinae, tj. przedsiębiorstw 
(manufaktur) produkujących cegły w majątkach należących do domini – Lu-
cilla Veri (CIL XV 1, 1082), Caes(ar) n(oster) (CIL XV 1, 718) oraz Faustina 
Aug(usta) (CIL XV 1, 728). Działalność tego ekwity, który także jest utożsamia-
ny z Ti. Claudiusem Secundinusem L. Statiusem Macedo, jest datowana na lata 
pięćdziesiąte II wieku. Zob. Helen (1975: 111, 142).

488 Bruun (1991: 294). Zob także: Bruun (2002: 184).
489 Por. Schmall (2011: 541, przyp. 1813). Zakładając tożsamość tych ekwitów, moż-

na zapytać, dlaczego zapisany w  fistula urzędnik rationalis, którego praeno-
men i innych stopni kariery przecież nie znamy, nie został określony imieniem 
Ti. Claudius Secundinus L. Statius Macedo, którym posługiwał się ten ostatni 
funkcjonariusz, sprawując urząd a rationibus. Szczegóły onomastyczne szerzej 
zob. Dobson (1978: 241–242); Salomies (1992: 89); Zaccaria (2008: 425). Równie 
dobrze można by przyjąć, że Claudius Secundinus z fistula jest tożsamy z innym 
Ti. Claudiusem Secundinusem (np. CIL VI 15255; 9079) lub z P. Claudiusem Se-
cundinusem (AE 2011, 420). Zastanawiające jest także to, dlaczego już za An-
tonina Piusa Claudius Secundinus nosił tytuł rationalis, a nie a rationibus. Być 
może dlatego, że w tym czasie tylko w Ostii/Portus funkcjonowali rationales.
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Fistulae aquariae z Ostii, zawierające tytulaturę cesarza oraz jego 
urzędników (rationales oraz wyzwoleńców-prokuratorów), dotyczy-
ły prawdopodobnie inwestycji związanych z  dostarczaniem wody 
do budynków cesarskich, magazynów (horrea) i warsztatów (fullo-
nicae), finansowanych i/lub zarządzanych przez administrację pa-
trimonium (dlatego anonimowi procuratores patrimonii za Traja-
na – CIL XV 7303, Hadriana – CIL XIV 1977 = XV 7739a)490 oraz 
później – fiscus (dlatego rationalis Claudius Secundinus za Anto-
nina Piusa i anonimowi rationales od Marka Aureliusza)491. Uczeni 
opowiadający się za synonimicznością tytułów rationalis i a rationi-
bus uważali, że urzędnicy występujący pod formułą sub cura byli re-
prezentantami centralnej instytucji finansowej patrimonium (fiscus), 
z  której cesarz finansował utrzymywanie akweduktów w  Rzymie 
i Ostii492. Od rządów Marka Aureliusza do czasów Karakalli i Gety 
w fistulae aquariae z Ostii, obok wymienionego z  imienia wyzwo-
leńca-prokuratora493, występują już jednak anonimowi rationales. 
Bruun miał wątpliwości, czy w tym okresie rationales każdorazowo 
zapisani na fistulae494 to w rzeczywistości urzędnicy a rationibus495.

490 Szerzej zob. Bruun (1991: 257–259; 2005: 21). Nie mamy pewności, czy proc.  
C. Iulius Rufus (BCAR 1906, 113) był głównym urzędnikiem procurator patri-
monii ok. 147 roku (tak uważał Pflaum 1960–1961: 1025). Być może pracował on 
w tym urzędzie jako niższej rangi funkcjonariusz. Zob. Bruun (2005: 22–24).

491 Zob. Bruun (1991: 298–303). Zmiana tytulatury na fistulae, polegająca na zastą-
pieniu tytułu procurator patrimonii urzędnikiem rationalis za panowania na-
stępcy Hadriana, może zaświadczać o reorganizacji centralnej administracji fi-
nansowej (patrimonium-fiscus).

492 Bruun (1991: 266; 2002: 183–185).
493 Prawdopodobnie ci anonimowi funkcjonariusze podlegali rationales (w  Rzy-

mie zaś procurator patrimonii) i również funkcjonowali w ramach administra-
cji patrimonium (fiscus). Bruun (1991: 303) uważa nawet, że byli to wyzwoleń-
cy-prokuratorzy a rationibus. Hans-Georg Pflaum twierdził z kolei, że byli to 
procuratores portus utriusque. Zob. Bruun (2002: 169, przyp. 44, 184).

494 Zob. przyp. 486.
495 Bruun (1991: 296). Równie dobrze można by przyjąć, że pod anonimowym ty-

tułem rationalis kryje się działający od Marka Aureliusza procurator summarum 
rationum czy też – jak uważają Michel Christol i  Ségolène Demougin (1990: 
194) – działający od pierwszej połowy rządów Marka Aureliusza rationales.
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Nie znajdujemy żadnych dowodów na to, że od panowania 
Marka Aureliusza pod tajemniczym zwrotem sub cura rat./rati./ra-
tion./rational. za każdym razem krył się główny urzędnik a rationi-
bus i/lub procurator summarum rationum. Skąd jednak pewność, że 
w  tym przypadku mamy do czynienia z  urzędnikami związanymi 
z patrimonium (fiscus), a nie np. niższymi rangą, lokalnymi funkcjo-
nariuszami? O tym – jak się wydaje – może świadczyć pewna prak-
tyka zapisu tytulatury cesarskiej i urzędniczej na fistulae z Ostii, któ-
rą można zaobserwować od czasów Hadriana aż do połowy III wieku. 
Na fistulae z okresu panowania Hadriana (sub cura procuratoris patri-
monii – CIL XIV 1977 = XV 7739a), jak i dużo później – za rządów 
Aleksandra Sewera i Treboniana Galla (sub cura rationalium vviro-
rum pperfectissimorum – CIL XIV 5309, 22 et 26), mamy bowiem do 
czynienia z wysokimi (także anonimowymi) ekwickimi urzędnika-
mi patrimonium (fiscus), nie zaś z niższymi rangą funkcjonariuszami 
(wyzwoleńcami)496. Nie można jednak wykluczyć, że wśród rationales 
z ostijskich fistulae znajdowali się także wyzwoleńcy z administracji fi-
nansowej497. Istnieje także przypuszczenie, że jednym z anonimowych 
rationales z Ostii był L. Septimius Antonius Agathonicus, sprawujący 
urząd v.p. a rat. w 211 roku (określony także jako fisci agens – 26 marca 
211 roku)498. Zastanawiające jest jednak, dlaczego w fistula datowanej 
na ten sam rok nie został podany jego tytuł – v(ir) p(erfectissimus)499, 
który z kolei jest potwierdzony (w liczbie mnogiej – vv. pp.) w póź- 

496 Jedynie ekwita znajdujący się wysoko w hierarchii administracyjnej mógł nosić 
tytuł vir perfectissimus. Na temat tego tytułu w II–III wieku zob. ostatnio Men-
nen (2011: 158–159).

497 CIL XIV 5309, 23 et 28. Zob. Bruun (1991: 296; 2002: 184–185).
498 EE IX 695; CIL VI 10233; CIL XV 7747 = ILS 8688. Zob. Pflaum (1960–1961: 

1019); PIR2 S 436. Por. Christol, Demougin (1990: 194, przyp. 186); Illuminati 
(1993: 232, przyp. 2).

499 CIL XV 7747 = ILS 8688. Agathonicus jest pierwszym znanym a rationibus, no-
szącym ten tytuł. Za rządów Septymiusza Sewera perfectissimat osiągnęli: prae-
fectus annonae, a cognitionibus i a declamationibus Latinis. Zob. Pflaum (1960– 
–1961: 624, przyp. 10); Christol, Demougin (1990: 194, przyp. 185). W III wieku, 
zwłaszcza od czasów Aleksandra Sewera, rationalis był powszechnie określany 
jako v.p. Zob. np. CIL XIV 5309, 22 et 26; CIL XIV 5309, 22; CIL XIV 5309, 26; 
Delmaire (1989b: 11); Bruun (1991: 294); Eich (2005: 162). Por. Jones (1950: 29); 
Eck, Groß-Albenhausen (2001: 784).
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nych ostijskich fistulae z  dwoma anonimowymi rationales z  cza-
sów Aleksandra Sewera i  Treboniana Galla500. Co więcej, jeżeli 
a rationibus (rationalis) nosił tytuł v.p. już w 211 roku, to dlaczego 
w inskrypcji z okresu samodzielnych rządów Karakalli lub Helioga-
bala rationalis występuje bez tego tytułu501. Być może tajemniczy ra-
tionales wspomniani w inskrypcjach z Ostii wcale nie byli najwyż-
szymi urzędnikami finansowymi z Rzymu.

Być może tajemnicza formuła epigraficzna, sub cura rat./rati./ra-
tion./rational., przez długi czas powtarzana schematycznie (nieja-
ko szablonowo) wedle określonego wzoru, w ostateczności nie od-
nosiła się do urzędników officium a  rationibus (później collegium 
rationalium) z  Rzymu. Nie znamy ani imion, ani karier rationa-
les z Ostii, dlatego utożsamianie ich z  a  rationibus (lub z procura-
tor summarum rationum) z Rzymu może być mylne. Niewykluczo-
ne, że ta tytulatura zawarta w  inskrypcjach z  Ostii, będąca swego 
rodzaju lokalnym ewenementem, przez długi czas określała jedy-
nie urzędników z  Ostii. Prawdopodobnie ci anonimowi urzędni-
cy z  fistulae tworzyli kolegium rationales Ostienses i  byli przed-
stawicielami centralnej administracji finansowej (fiscus Caesaris) 
w  tym mieście502, funkcjonując na podobnych zasadach co urzęd-
nicy w Rzymie. Sytuacja ta nie byłaby niczym nadzwyczajnym, po-
nieważ Rzym i Ostia/Portus były do siebie podobne pod względem 
rozwiązań administracyjnych (cura annonae, cura aquarum, dzia-
łalność corpora oraz kolegiów negotiatores i navicularii), co wiąza-
ło się m.in. z  ich ważną rolą ekonomiczną w zakresie dostaw zbo-
ża i oliwy503. Ze względu na niedostatek źródeł i pewne ograniczenia 

500 CIL XIV 5309, 22 et 26.
501 CIL XIV 5309, 21.
502 Niektórzy urzędnicy cesarscy z officium a rationibus zdobywali wcześniej do-

świadczenie administracyjne w  Ostii. T. Ae(lius) Augg(ustorum) lib(ertus) 
Saturnin(us) (CIL VI 8450 = ILS 1521) bezpośrednio po pełnieniu funkcji 
tabul(arius) Ostis ad annona(m) sprawował urząd tabul(arius) a  rationibus. 
Zob. Weaver (1972: 67).

503 Szerzej zob. Houston (1980: 157–171); Bruun (2002: 161–192); Lo Cascio (2002: 
87–109). W fistulae aquariae z Rzymu mamy jednak do czynienia nie z rationa-
les, lecz tylko z procuratores patrimonii. Zob. Bruun (1991: 257–259, 269–271).
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związane z interpretacją zachowanego materiału epigraficznego za-
prezentowana wyżej rekonstrukcja pozostaje jednak tylko hipotezą.

Występowanie tytułu rationalis, potwierdzone tylko przez jedną 
kategorię źródeł z portowego miasta Ostii, stanowi wyjątkową for-
mułę administracyjną. Niemniej złożona i niejednoznaczna termi-
nologia grecka stosowana na określenie centralnych urzędów finan-
sowych może być rozstrzygająca w kwestii synonimiczności tytułów 
rationalis i a rationibus504. Grecki tytuł καθολικός, ekwiwalent łaciń-
skiego rationalis, był również odpowiednikiem łacińskich zwrotów: 
a rationibus i procurator summarum rationum505. Podobnie zwrot ἐπὶ 
τῶν καθόλου λόγων (lub ἐπὶ τῶν λόγων τῶν καθόλου), potwierdzo-
ny w źródłach epigraficznych i narracyjnych506, mógł określać urzęd-
nika procurator a rationibus i procurator summarum rationum. Grec- 
kimi odpowiednikami tytułu a  rationibus były także inne zwroty: 

504 Millar (1999: 99): „Both the functions of, and the relevant vocabulary (Latin or 
Greek) for, the major financial post, or posts, at the emperor’s side are highly 
unclear”. Por. Christol, Demougin (1990: 199–201); Eich, Petzl (2000: 190–194). 
Za przykład może posłużyć kariera wybitnego jurysty – M. Cn. Liciniusa Ru-
finusa z  inskrypcji w  Thyateria (Herrmann 1997: 111 = AE 1997, 1425). Przed 
238 rokiem odbył on znakomitą karierę: consiliarius Augusti, ab epistulis Grae- 
cis, a studiis Augusti, rationalis (?), a libellis (lub a responsis), (adlectus inter pra-
etorios/aedilicios), praetor, legatus provinciae Norici, sacerdos Titii, cos. suff. (lub 
adlectus inter consulares), vigintivir, amicus Caesaris. Por. Herrmann (1997: 114–
–118); Millar (1999: 98–99); Eck (2006: 72, n. 29); Mennen (2011: 153). Nie wia-
domo do końca, czy sprawowany przez Rufinusa centralny urząd finansowy, 
określony w  inskrypcji (l. 5–6) jako ἐπὶ τῶν καθόλου λόγων (rationalis), to 
a rationibus czy procurator summarum rationum. Podobne wątpliwości wiążą 
się z interpretacją tytułu καθολικός, zapisanego w inskrypcji z Hippos (Sussi-
ta), datowanej na 238 rok. Zob. SEG 54, 1659. Ranga i kolejność sprawowanych 
przez Rufinusa ekwickich urzędów nie może być rozstrzygająca przy odcyfro-
waniu, ponieważ po ab epistulis Graecis (trecenarius) Rufinus został a  studiis 
(ducenarius). Niewykluczone zatem, że następnym stopniem w karierze jury-
sty było stanowisko summae rationes (rationalis) również w randze ducenarius 
(Pflaum 1974: 39–40). Por. Herrmann (1997: 117–118); Millar (1999: 99). 

505 Eich, Petzl (2000: 191–193). Por. Magie (1905: 106–107); Christol, Demougin 
(1990: 201). 

506 CIL III 6574 = 7126 = I.Eph. 651; AE 1976, 676 = Eck (1977: 230); Euseb., Hist. 
eccl. 7, 10, 5.
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ἐπίτροπος ἀπò τῶν λόγων507, τοὺς καθόλου λόγων ἐπιτετραμμένος508, 
ἐπὶ τὴν τῶν καθόλου λόγων προστασίαν ἐπιτετραμμένος509 oraz 
w dwóch przypadkach: ἐπίτροπος καθολικός510. Z pewnością grecki 
tytuł ἐπίτροπος καθολικός, którym w inskrypcjach zostali określe-
ni ---ius Achil[leus] i Ti. Claudius Vibianus Tertullus511, będący od-
powiednikiem łacińskiego rationalis512, oznaczał najwyższego rangą 
urzędnika finansowego z Rzymu513. 

Choć tytuł ἐπίτροπος καθολικός określający urzędnika z tytu-
łem procurator a rationibus jest potwierdzony już od panowania An-
tonina Piusa, to jednak przed 193 rokiem nie mamy dowodu po-
twierdzającego kolegialne funkcjonowanie rationales (procurator 
a rationibus i procurator summarum rationum). Kolegialne funkcjo-
nowanie rationales jest poświadczone dopiero w 193 roku i stano-
wi jedyny przykład tego typu działalności tych urzędników w II wie-
ku514. Zresztą, jeśli ci urzędnicy mieli działać po powstaniu urzędu 
procurator summarum rationum, co prawdopodobnie nastąpiło mię-
dzy październikiem 166 a lutym 169 roku515, to dlaczego nieco póź-
niejsza516 epistula ad Saepinum zaświadcza o  aktywności admini-
stracyjnej urzędników a rationibus, nie zaś rationales?517 Co więcej, 
w żadnej inskrypcji łacińskiej z okresu rządów Antoninów, prezen-
tującej karierę najważniejszego urzędnika finansowego, nie pojawia 
się tytuł rationalis (lub rationales)518. Poza tymi, w mojej opinii decy-

507 AE 1913, 143a–b = I.Eph 2061.
508 Cass. Dio, 79, 21.
509 AE 1952, 6.
510 IGR IV 1627 = Eich, Petzl (2000: 190–194); I.Selge 13.
511 I.Selge 13. Ti. Claudius Vibianus Tertullus (PIR2 C 1049; PIR2 V 528) został okreś- 

lony w biblingwicznej inskrypcji jako ἐπὶ τῶν καθόλου λόγων (CIL III 7126 =  
= 6574 = I.Eph. 651). Por. Eich, Petzl (2000: 193).

512 Magie (1905: 106).
513 Eich, Petzl (2000: 193–194).
514 CIL VI 1585b = ILS 5920 = AE 2007, 209 (zob. s. 205–206).
515 Pflaum (1960–1961: 395).
516 Zob. Passerini (1939: 251); Laffi (1965: 177–192); Corbier (1983: 126–131; 2006: 

225–232); Lo Cascio (2000: 151–161).
517 CIL IX 2438 = FIRA I2 61.
518 Zob. Appendix I. L. Valerius Proculus (CIL II 1970 = ILS 1341); M. Petronius 

Honoratus (CIL VI 1625a; CIL VI 1625b = ILS 1340; CIL XIV 4458 = AE 1913, 
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dującymi argumentami, istotnym dowodem jest inskrypcja z Rzymu 
datowana na 183 rok, w której wyzwoleniec cesarski Eutychianus zo-
stał przedstawiony jako adiut(or) a rat(ionibus)519, a nie – adiutor ra-
tionalium520. Prawdopodobnie również liberti Augusti: M. Aurelius 
Fort[is?] – proximus a rationibus521, Hilarianus – proximus a ratio-
nibus522 i M. Aurelius Isidorus – melloproximus a rationibus523, dzia-
łali za rządów Marka Aureliusza lub Kommodusa, a nie Septymiu-
sza Sewera czy jego następców524. Tym samym w  drugiej połowie 
II wieku przez długi czas funkcjonowało jeszcze officium a rationi-
bus/rationum, nie zaś rationalium. Ponadto w wyniku zaproponowa-
nej rekonstrukcji tytułu Beryllusa jako rationum vicarius hipoteza 
o „instytucjonalizacji” rationales, która miała zbiec się w czasie z po-
wstaniem urzędu procurator summarum rationum, ma jeszcze bar-

197); Ti. Claudius Secundinus L. Statius Macedo (CIL V 867 = ILS 1339 = IA 
I 486b; AE 1934, 232 = IA I 486a); T. Furius Victorinus (AE 1907, 152 = CIL VI 
39440 = CIL VI 41143 = ILS 9002); C. Iunius Flavianus (CIL VI 1620 = CIL VI 
3163 = ILS 1342); Q. Baienus Blassianus (AE 1959, 61 = 1966, 161 = 1972, 70 = 1974, 
123 = CIL XIV 5341, 5353, 5382, 5406); M. Bassaeus Rufus (CIL VI 1599 = CIL 
VI 31828 = ILS 1326); T. Furius Victorinus (AE 1907, 152 = CIL VI 39440 = ILS 
9002); T. Taius Sanctus (CIL VI 41118 = AE 1961, 280; Mitthof 2010: 230–232);  
P. Licinius Papirianus (CIL VIII 1641 = ILS 6819); L. Iulius Vehilius Gallus Iu-
lianus (CIL VI 31856 = ILS 1327; CIL V 4343); M. Aurelius Iulianus (CIL XIV 
2463); Iulius (Aelius?) Iulianus (AE 1994, 421; AE 2010, 284); Anonymus (CIL 
IX 5440).

519 CIL VI 8420.
520 Co więcej, tytulatura wielu działających w okresie I–II wieku niewolników i wy-

zwoleńców z personelu administracyjnego (adiutor/custos tabularii/tabularius 
a rationibus) świadczy o tym, że ci urzędnicy funkcjonowali w ramach właś-
nie officium a rationibus/rationum, a nie rationalium. Zob. CIL VI 8410a; CIL 
VI 8417–8424; CIL VI 8427–8428; CIL VI 8431; CIL VI 5305; CIL VI 8426 = ILS 
1642; CIL VIII 21008; CIL VI 8515 = AE 2012, 186; AE 1888, 130 = 1889, 88 = ILS 
1518; AE 1950, 171; AE 2007, 326; CIL VI 8450 = ILS 1521; CIL VI 33725; CIL IX 
2438; IAq I 465; Wachtel (1966: 119–121). Moim zdaniem dopiero w wyniku re-
formy administracyjnej Septymiusza Sewera ci niżsi rangą urzędnicy zaczęli 
funkcjonować z tytułem rationalium. 

521 AE 1987, 133 (fot. 13).
522 AE 1907, 80; AE 1954, 65.
523 CIL VI 8425 = ILS 1478.
524 Por. Wachtel (1966: 119–121); Boulvert (1970b: 98, przyp. 38); Weaver (1972: 252–

–258); Eck (1986: 280–281).
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dziej chwiejne podstawy. Samo utworzenie tego ostatniego urzędu 
przez Marka Aureliusza również nie jest do końca pewne525. Wpraw-
dzie pierwszy znany nam procurator summarum rationum jest po-
twierdzony za jego rządów526, jednak opublikowana niedawno przez 
Davida Nonnisa inskrypcja prezentująca nowego procurator rationis 
privatae z czasów Trajana527 pozwala przypuszczać, że także struktu-
ry administracyjne summae rationes funkcjonowały już wcześniej.

Moim zdaniem reformę centralnej administracji finansowej 
(w tym officium a rationibus) należy datować na panowanie Septy-
miusza Sewera. Za reformą tego urzędu, przeprowadzoną prawdo-
podobnie między połową kwietnia a początkiem sierpnia 193 roku528, 
na początku panowania cesarza z Leptis Magna, przemawiają dwie 
inskrypcje z Rzymu529 z początku jego rządów, które zawierają spo-

525 Eich, Petzl (2000: 193); Eich (2005: 162). Por. Demougin (1976: 135–145); Chri-
stol, Demougin (1990: 200–201).

526 Pierwszym znanym nam procurator summarum rationum był L. Aurelius Ni-
comedes (PIR2 N 89), początkowo wyzwoleniec cesarski pełniący funkcje a cu-
biculo L. Aeliusa Caesara i nutritor Lucjusza Werusa, później ekwita piastują-
cy wiele stanowisk ekwickich. Zob. CIL VI 1598 = ILS 1740; Pflaum (1960–1961: 
393–396, nr 163). Ostatnim potwierdzonym urzędnikiem summae rationes był 
z kolei C. Attius Alcimus Felicianus (PIR2 A 1349), magister summarum ratio-
num ok. 239 roku (CIL VIII 23948; CIL VIII 23963 = ILS 1347). Zob. Christol, 
Demougin (1990: 200–201). Por. Pflaum (1960–1961: 1019–1020). W II–III wie-
ku urzędnik summae rationes, podobnie jak a rationibus (rationum), posiadał 
podporządkowany personel (CIL VI 37743 = AE 1910, 111; CIL VI 1115).

527 Nonnis (2014: 189–203).
528 Po raz pierwszy jako cesarz Septymiusz Sewer przebywał w Rzymie od 9 czerw-

ca do 9 lipca 193 roku. Zob. Cass. Dio, 75, 1, 3–5; Herodian, 2, 14, 1–2; SHA, Seve-
rus 7; Kienast (1990: 156). Konieczność nagłego opłacenia wiernej i dużej armii, 
która z  racji zwycięstwa domagała się jednorazowego wynagrodzenia (SHA, 
Sep. Sev. 7, 6–7) oraz zebranie pieniędzy na kampanię przeciw Pescenniuszowi 
Nigrowi powodowały, że od początku pobytu Septymiusza Sewera w Rzymie 
sprawne funkcjonowanie centralnej administracji finansowej było sprawą prio-
rytetową. Sewer jako aktywny administrator były advocatus fisci (Eutropius, 
Breviarum 8, 18, 2; SHA, Geta 2, 4), był dobrze zaznajomiony z problematyką 
finansów cesarskich. Zob. Zwalwe (2003: 166). Z pewnością Septymiusz Sewer 
działał szybko, ponieważ już w sierpniu 193 roku jeden z jego najbliższych i naj-
bardziej zaufanych urzędników, Aquilius Felix (zob. przyp. 598 w tej części), od-
powiadał za opera publica w Rzymie, CIL VI 1585b.

529 CIL VI 1585a; CIL VI 1585b = ILS 5920 = AE 2007, 209 (zob. fot. 2).
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rządzoną przez rationales korespondencję urzędniczą, wydaną mię-
dzy sierpniem a wrześniem 193 roku530.

Libellus L(uci) [Septimi Augg(ustorum?) l(iberti) Adrasti ex officio] /
/ operum publi[corum in verba haec] / scripta Severo [Augusto] / do-
mine permitta[s rogo ut rectius fungar of]/ficio meo pos(t) colum[nam 
centenariam divorum] / Marci et Faustina[e pecunia mea loco publico / 
/ pedibus plus min[us aedificium me exst]/[ru]ere et in matri[culam re-
ferri quod sine in]iuria cuiusqua[m fiat et] / [reliqua fieri] / secundum 
litter[as Aeli Achillis Cl(audi) Perpetui] / rationalium [tuorum quas 
huic libello] / subieci dat[a Romae Falcone et Claro co(n)s(ulibus)]531.

Petycja wyzwoleńca cesarskiego Luciusa Septimiusa Adrastusa z urzę-
du robót publicznych do Sewera Augusta napisana w tych słowach: Pa-
nie, abym w bardziej właściwy sposób wykonywał swoją pracę, pozwól, 
proszę, zbudować budynek za własne pieniądze w miejscu publicznym 
z tyłu wysokiej na sto stóp kolumny boskiego Marka i boskiej Faustyny, 
mniej więcej na przestrzeni […] kroków i niech będzie to wpisane do 
rejestru, bez naruszenia prawa. Reszta niech będzie wykonana zgodnie 
z  listami urzędników finansowych Aeliusa Achillesa i Claudiusa Per-
petuusa, które zostały dołączone do tej petycji w Rzymie za konsula-
tu Falcona i Clarusa.

Exemplaria litte/rarum rationali/um dominorum nn(ostrorum) / scripta-
rum pertinen/tes ad Adrastum / Augg(ustorum duorum) nn(ostrorum) 
lib(ertum) quibus ei / permissum sit aedifi/care loco cannabae / 
/ a solo iuris sui pecunia / sua pr(a)estaturus solari/um sicut c(a)ete-
ri / Aelius Achilles Cl(audius) Perpetu/us Flavianus Eutychus / Epaph- 
rodito suo salutem / tegulas omnes et inpensa(m) / de casulis item 
cannabis / et aedificiis idoneis adsigna / Adrasto procuratori / co-
lumnae divi Marci ut / ad voluptatem suam hospi/tium sibi exstru-
at quod ut / habeat sui iuris et ad he/redes transmittat / litterae da-
tae VIII Idus / Aug(ustas) Romae Falcone et / Claro co(n)s(ulibus) / 

530 Inskrypcje te były często komentowane. Ostatnio zob. Eck (2015: 188–190). Po-
zostałości domu prokuratora kolumny wraz ze wspomnianymi inskrypcjami 
z początku rządów Septymiusza Sewera zostały odkryte w 1777 roku na Piazza 
Montecitorio w Rzymie.

531 CIL VI 1585a (fot. 2).



206 CZĘŚĆ I .  DZIEJE  OFFICIUM A R ATIONIBUS  

/ Aelius Achilles Cl(audius) Perpetu/us Flavianus Eutychus Aqui/lio Fe-
lici Hadrasto Aug(usti) lib(erto) / ad aedificium quod custodi/ae causa 
columnae cente/nariae pecunia sua exstruc/turus est tignorum vehes / 
/ decem quanti fisco consti/terunt cum pontem neces/se fuit compingi 
petimus / dari iubeas litterae datae / XIIII Kal(endas) Sept(embres) Ro-
mae / Falcone et Claro co(n)s(ulibus) / rationales Seio Superstiti / et Fa-
bio Magno procurat/or columna(e) centenariae / divi Marci exstruere 
habi/tationem in conterminis / locis iussus opus adgredi/etur si aucto-
ritatem ves/tram acceperit petimus / igitur aream quam demo/nstrave-
rit Adrastus lib(ertus) / domini n(ostri) adsignari ei iubea/tis praesta-
turo secundum / exemplum ceterorum so/larium litterae datae / VII Idus 
Sept(embres) Romae red/ditae IIII Idus Sept(embres) Romae / isdem 
co(n)s(ulibus)532.

Kopie listów napisanych przez urzędników finansowych naszych Pa-
nów [prawdopodobnie Septymiusza Sewera i  Karakalli – K. K.], do-
tyczących wyzwoleńca naszych dwóch Augustów, Adrastusa. W  tych 
listach pozwolono mu w  miejscu baraku postawić budynek, z  mocy 
prawa na gruncie, za swoje pieniądze, za co będzie płacił czynsz tak jak 
wszyscy inni.
 Aelius Achilles, Claudius Perpetuus, Flavianus, Eutychus swojemu 
Epaphroditusowi przesyłają pozdrowienia. Wszystkie dachówki i ma-
teriał budowlany, pochodzące z baraków i innych budynków, przekaż 
Adrastusowi, prokuratorowi kolumny boskiego Marka, ażeby był zado-
wolony z posiadania domu i możliwości przekazania go swoim spadko-
biercom. List wydany osiem dni przed idami sierpnia w Rzymie za kon-
sulatu Falcona i Clarusa.
 Aelius Achilles, Claudius Perpetuus, Flavianus, Eutychus pozdra-
wiają Aquiliusa Felixa. Odnosząc się do budynku mającego powstać za 
własne pieniądze i strzec kolumny wysokiej na sto stóp, prosimy Cie-
bie, byś przekazał wyzwoleńcowi cesarskiemu Adrastusowi dziesięć 
wozów bel za kwotę, którą fiskus zapłacił w czasie naprawy mostu. List 
wydany czternaście dni przed kalendami września w Rzymie za konsu-
latu Falcona i Clarusa.
 Urzędnicy finansowi do Seiusa Superstesa i  Fabiusa Magnusa. 
Prokurator kolumny boskiego Marka na sto stóp wysokiej, któremu 
zalecono postawienie domu na sąsiednim terenie, rozpocznie swoją 

532  CIL VI 1585b = ILS 5920 = AE 2007, 209 (fot. 2).



207ROZDZIAŁ 2 .  KOMPETENCJE OFFICIUM A R ATIONIBUS

pracę wtedy, gdy otrzyma Waszą zgodę. Upraszamy Was zatem, aby 
teren, który wskazał Adrastus, wyzwoleniec naszego Pana, został mu 
przypisany i abyście nakazali płacenie czynszu w ten sam sposób jak 
wszyscy inni. List wydany siedem dni przed idami września w Rzymie 
i powrócił cztery dni przed Idami września w Rzymie za tych samych 
konsulów.

Te niezwykle interesujące, a zarazem kontrowersyjne inskrypcje sta-
nowią jedyny przykład kolegialnej działalności rationales w II wieku533. 
W  treści jednej z  nich, zawierającej krótki wstęp oraz trzy listy534, 
zostało zapisanych czterech rationales – Aelius Achilles, Claudius 
Perpetuus, Flavianus, Eutychus, czyli kolejno dwóch ekwitów oraz 
dwóch wyzwoleńców535. Właśnie ta inskrypcja stanowi pierwszy 
przykład funkcjonowania nowej, zhierarchizowanej struktury zwią-
zanej z centralną administracją finansową. 

533 Daguet-Gagey (1998: 893–915).
534 Datacja inskrypcji CIL VI 1585b = ILS 5920 = AE 2007, 209 wywołuje pewne 

kontrowersje. O ile nie ma wątpliwości co do datowania przywołanych w jej tre-
ści trzech listów, które zostały wydane między sierpniem a wrześniem 193 roku, 
o  tyle w  przypadku wprowadzenia, poprzedzającego te listy, pojawia się już 
pewna niejasność. Wiąże się ona z tytulaturą określającą status społeczny Adra-
stusa. Otóż w korespondencji z 193 roku Adrastus został zapisany jako libertus 
Augusti (l. 30) lub libertus domini nostri (l. 50–51), natomiast we wprowadze-
niu do listów jako libertus Auggustorum nnostrorum. Tym samym na począt-
ku inskrypcji, w przeciwieństwie do tytulatury z listów, Adrastusa przedstawio-
no jako wyzwoleńca należącego do służby dwóch cesarzy. Już Boulvert (1974: 
77, przyp. 435) słusznie wskazywał w tym kontekście na współrządy Septymiu-
sza Sewera i Karakalli, czyli na okres między 197 a 211 rokiem. Propozycja da-
towania tej części inskrypcji na okres od 193 do 195 roku, czyli na współrządy 
Septymiusza Sewera i Klodiusza Albina, wydaje się niewłaściwa. Nie jest raczej 
możliwe, by Klodiusz Albin, który dopiero podczas wojny domowej nadał sobie 
tytuł Augusta, został określony właśnie tym tytułem w oficjalnym dokumencie 
z czasów Septymiusza Sewera. Szerzej zob. Moore (2012: 224–225).

535 CIL VI 1585b = ILS 5920 = AE 2007, 209: „Aelius Achilles Cl(audius) Perpetu-
us Flavianus Eutychus Epaphrodito suo salutem”. Wcześniej uważano, że w tej 
inskrypcji w mianowniku zostały zapisane dwie (tak Mommsen i Hirschfeld) 
czy nawet trzy osoby (tak Dessau i Stein). Zob. Boulvert (1970b: 304). Por. Masi 
(1971: 21–22). Identyfikacja ekwity Aeliusa Achillesa z procurator a rationibus 
opiera się głównie na hierarchicznej kolejności zapisanych w  inskrypcji czte-
rech urzędników.
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Na początku rządów Septymiusza Sewera (prawdopodobnie  
L. Septimius?) Adrastus, wyzwoleniec cesarski wykonujący obowiąz-
ki prokuratora (strażnika) kolumny, zwrócił się do samego władcy 
o udzielenie mu pozwolenia na wybudowanie prywatnego (solo iuris 
sui pecunia) domu (hospitium; habitatio) pełniącego funkcję straż-
nicy (custodiae causa), który miał powstać w miejscu baraku (can-
naba) w  pobliżu columna divi Marci et Faustinae, prawdopodob-
nie ok. 100 metrów na zachód536. W odpowiedzi cesarz zgodził się, 
przyznając Adrastusowi prawo zabudowy (superficies), czyli prawo 
rzeczowe do korzystania z domu wzniesionego na gruncie publicz-
nym (solo publico). W zamian za płacenie solarium wyzwoleniec ce-
sarski otrzymał we władanie (suum ius) grunt publiczny wraz z bu-
dynkiem i mógł swobodnie przekazać swoje prawo spadkobiercom 
(ad heredes transmittat)537. Ten wyzwoleniec cesarski prawdopodob-
nie otrzymał także specjalną ochronę (interdictum de superficiebus). 
Adrastusowi przyznano ponadto materiały budowlane potrzebne do 
postawienia „strażnicy”.

Realizacją decyzji cesarza zajęli się rationales, najwyżsi cesar-
scy urzędnicy finansowi i reprezentanci fiscus Caesaris, którzy wy-
słali trzy listy (litterae) mające charakter dyspozycji administracyj-
nych. Co interesujące, w każdym z tych listów rationales w ramach 
swego rodzaju „żargonu biurokratycznego” każdorazowo odmien-
nie zwrócili się do swych adresatów, zważając na ich status społecz-
ny538. W  pierwszym nakazali (adsigna) wyzwoleńcowi Epaphrodi-
tusowi, prawdopodobnie exsactor operum dom(i)nn(i)/corum lub 
exsactor operum dom(inorum) nn(ostrorum) / <et public>corum539, 
by ten dostarczył Adrastusowi wszystkie niezbędne materiały bu-
dowlane (tegulae omnes et impensa). W kolejnym, skierowanym do 
ekwity Aquiliusa Felixa, procurator operum publicorum et fiscalium 

536 CIL VI 1585a. Zob. Beckmann (2011: 19). Por. Kovács (2009: 159).
537 CIL VI 1585b. Zob. Krasoń (1989: 146).
538 Eck (2015: 189–190).
539 CIL VI 8480 = ILS 1601. Zob. Daguet-Gagey (1998: 898, przyp. 16); Moore (2012: 

227).
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Urbis sacrae540, prosili (petimus dari iubeas) o dostarczenie Adrastu-
sowi 10 wozów drewnianych bel po cenie zakupu ich przez fiscus 
w czasie naprawy mostu (pons)541. W trzecim liście, napisanym do 
senatorów, Seiusa Superstesa i M. Fabiusa Magnusa Valerianusa, cu-
ratores operum publicorum, w jeszcze bardziej uległym tonie ratio-
nales poprosili (petimus adsignari ei iubeatis) o przyznanie Adrastu-
sowi uprawnienia (adsignatio) do użytkowania (a nie ustanowienie 
ususfructus) gruntu publicznego w wybranym przez niego miejscu 
po uiszczeniu opłaty solarium (exemplum ceterorum solarium), czyli 
czynszu z  gruntów publicznych, na określenie którego, jak podaje 
Magdalena Krasoń, stosowano także inne terminy źródłowe (vecti-
gal, pensio, merces soli, reditus, canono)542.

Dla niektórych badaczy pośredniczenie rationales w  sprawie 
Adrastusa nie jest do końca zrozumiałe. Ostatnio Daniel W. Moore 
stwierdził, że Adrastus jako strażnik kolumny cesarskiej, przynaj-
mniej w teorii, powinien zwrócić się nie do rationales, lecz do urzęd-
ników cura operum, ponieważ właśnie ta struktura administracyj-
na była odpowiedzialna za utrzymanie istniejących już budynków 
publicznych i  wydawanie uprawnień (adsignationes) do korzysta-
nia z ziemi publicznej543. Christer Bruun, podkreślając nadzwyczaj-
ny charakter działań rationales, tłumaczył z kolei udział najwyższych 
urzędników finansowych w całej sprawie przynależnością Adrastu-
sa do służby patrimonium i jego odpowiedzialnością za naprawę ko-
lumny544. Według Moore’a  formalny udział rationales w  realizacji 

540 Prawdopodobnie M. Aquilius Felix (CIL X 6657 = ILS 1387). Zob. Daguet- 
-Gagey (1998: 898, przyp. 17).

541 Martin Beckmann (2007: 123–130) sądził, że wyryty w inskrypcji termin pons 
odnosi się nie do mostu, lecz do drewnianego rusztowania, które miało posłu-
żyć do budowy domu Adrastusa. Por. Moore (2012: 226–227).

542 W  literaturze romanistycznej zwykło się przyjmować, że solarium to termin 
stosowany na określenie czynszu od tzw. prawa zabudowy ustanawianego na 
gruntach prywatnych, natomiast vectigal – na gruntach publicznych. Niejedno-
lita terminologia w tym zakresie, zwłaszcza w źródłach (nie tylko jurydycznych) 
pochodzących z okresu II–III wieku, przemawia raczej za zamiennym stosowa-
niem tych terminów. Zob. Krasoń (1989: 147–148).

543 Moore (2012: 226). Por. Kolb (1993: 33–43).
544 Bruun (2004: 1138).
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wspomnianej w inskrypcji inwestycji budowy mostu, finansowanej 
przez fiscus, był zupełnie zrozumiały, w przeciwieństwie jednak do 
związku tych urzędników ze sprawą wybudowania strażnicy Adra-
stusa w pobliżu kolumny Marka Aureliusza.

O związku rationales ze sprawą Adrastusa może świadczyć za-
kup 10 wozów bel przez wyzwoleńca cesarskiego po cenie naby-
cia ich przez fiscus podczas przebudowy mostu (pons)545. Warto za-
uważyć, że zawarta w inskrypcji wzmianka o cenie zakupu drewna 
w czasie przebudowy mostu stanowi integralną część prośby skie-
rowanej do procurator operum publicorum et fiscalium Urbis sacrae 
Aureliusa Felixa, nie zaś oderwaną od kontekstu sprawę. Rationa-
les, przekazując urzędnikowi cura operum ogólną informację o wy-
sokości ceny towaru w czasie przebudowy mostu, byli przekonani, 
że posiada on wiedzę na temat konkretnej ceny sprzedaży drewna 
w tamtym czasie. Być może istniała zatem dokumentacja rachunko-
wa inwestycji realizowanych wspólnie przez urzędników fiscus (pa-
trimonium) i administrację cura operum. O bliskich związkach mię-
dzy tymi dwiema strukturami administracyjnymi może świadczyć 
tytuł a commentariis operum publicorum et rationis patrimonii jed-
nego z wyzwoleńców cesarza Trajana546. Te dwie struktury admini-
stracyjne współpracowały ze sobą także przy wydawaniu pozwoleń 
na wznoszenie budowli cesarskich. Choć do głównych zadań kura-
torów odpowiedzialnych za cura operum publicorum należało wy-
dawanie pozwoleń (adsignationes) na wznoszenie posągów oraz bu-
dowli na gruncie publicznym547, to jednak wydaje się, że nie mieli oni 
wyłącznej kompetencji w tym zakresie. Jak już wspomniałem wyżej, 
również procuratores patrimonii oraz, co pokazuje sprawa Adrastusa, 
być może procuratores a rationibus mogli wydawać adsignationes548. 

Według Moore’a podstawowym wytłumaczeniem tego, dlacze-
go rationales zostali zaangażowani w  sprawę Adrastusa, jest funk-
cja sprawowana przez Epaphroditusa – exsactor operum domi-
norum. Wcześniej większość uczonych sądziła, że Epaphroditus 

545 CIL VI 1585b = ILS 5920 = AE 2007, 209 (l. 35).
546 CIL XI 3860 = ILS 1603. Por. Daguet-Gagey (1997: 183–184).
547 Bruun (2015c: 488).
548 Szerzej zob. s. 157. 
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podlegał urzędnikom opera publica549, jednak zawarty w jego tytu-
laturze zwrot, opera dominica, na co zwróciła uwagę już Anne Da-
guet-Gagey, odnosi się do osobnej struktury urzędniczej opera do-
minica, związanej z  fiscus Caesaris550. Zdaniem Moore’a  sprawą 
Adrastusa zajęli się rationales, ponieważ właśnie tym urzędnikom 
był podporządkowany wyzwoleniec Epaphroditus, odpowiedzialny 
za wsparcie inwestycyjne i nadzór nad publicznymi projektami bu-
dowlanymi551. To przypuszczenie wydaje się słuszne, jednak warto 
podkreślić, że rationales pośredniczyli w kontaktach nie tylko z pod-
ległym im Epaphroditusem, lecz także z  urzędnikami z  cura ope-
rum. Adrastus nie musiał zatem osobno prosić urzędników cura ope-
rum o wydanie stosownych pozwoleń, ponieważ całą sprawą zajęli 
się właśnie najwyżsi urzędnicy fiscus Caesaris, którzy – co oczywi-
ste – współpracowali w tym zakresie z urzędnikami (ekwitą i senato-
rami) z cura operum. Rationales odpowiadali zatem za wydanie od-
powiednich dyspozycji dotyczących realizacji inwestycji na różnych 
jej etapach – od wsparcia logistycznego aż po wydanie potrzebnych 
uprawnień.

Choć podległość służbowa między Epaphroditusem a rationales 
wydaje się oczywista, to moim zdaniem kluczem do zrozumienia ak-
tywności rationales przy budowie „strażnicy” Adrastusa jest wyjąt-
kowa funkcja procurator columnae divi Marci, którą pełnił Adrastus. 
Po trzęsieniu ziemi wspomnianym przez Herodiana, datowanym na 
191/192 rok, to właśnie ten wyzwoleniec cesarski odpowiadał za na-
prawę kolumny, finansowaną ze środków cesarskich, a  więc tych, 
którymi zarządzali rationales552. Co więcej, obowiązki procurator 
columnae oraz rationales, związane z ochroną majątku cesarskiego 

549 Szerzej zob. Moore (2012: 227).
550 Daguet-Gagey (1997: 488–489, przyp. 4). Według Moore’a (2012: 227) Epaphro-

ditus, podobnie jak potwierdzeni w inskrypcjach dispensatores i tabularii, funk-
cjonowali w ramach ratio operum publicorum, organizacji księgowo-finansowej 
związanej z fiskusem cesarskim, a nie cura operum.

551 Moore (2012: 227).
552 Herodian, 1, 14, 2; Bruun (2004: 1138); Moore (2012: 228). Moim zdaniem przy-

wołana ostatnio przez Martina Beckmanna (2011: 65–66) hipoteza, wedle której 
Adrastus miał pobierać opłaty za wejście do kolumny, jest nieprzekonująca.
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(custos principalium opum), o której pisał Pliniusz Młodszy w kon-
tekście działalności Pallasa, najsłynniejszego a rationibus553, wydają 
się zbieżne. W 193 roku rationales musieli bowiem zadbać o zaple-
cze finansowe dla realizacji cesarskich inwestycji budowlanych i re-
montowych w Rzymie. Dlatego nie powinno dziwić to, że w sprawę 
Adrastusa zaangażowali się właśnie ci urzędnicy. On sam nie znał 
złożonej procedury administracyjnej o  charakterze finansowo-bu-
dowlanym, jednak jego przełożeni, którzy wysłali w tej sprawie trzy 
listy, realizując tym samym wolę cesarza, już tak.

Pewne zróżnicowanie hierarchii urzędów i statusu społecznego 
wspomnianych w „Adrastus-Dossier” urzędników jest widoczne już 
na poziomie sformułowań, swego rodzaju żargonu biurokratyczne-
go, użytego przez rationales, którzy, jak już wspomniałem, w trzech 
listach w odmienny sposób zwrócili się do wyzwoleńca, prokuratora 
ekwickiego oraz kuratorów senatorskich554. Ponadto list skierowany 
do Aquiliusa Felixa stanowi wyjątkowy przykład swego rodzaju hie-
rarchii administracyjnej i wydania zwierzchniej dyspozycji rationa-
les względem innego urzędu prokuratorskiego. Urzędnikom rationa-
les podlegali nie tylko procurator columnae (centenariae) divi Marci 
i exsactor operum dominorum, lecz prawdopodobnie także ekwicki 
procurator operum publicorum555. Rationales jako najwyżsi repre-
zentanci fiscus zdają się zresztą dysponować bezpośrednim, tj. nie-
potrzebującym cesarskiego zatwierdzenia, upoważnieniem do wy-
dawania poleceń prokuratorom ekwickim działającym na obszarze 
Rzymu556. Wydaje się, że ich zwierzchność w sprawach administra-
cyjno-finansowych, związanych głównie z  fiscus Caesaris, nad in-
nymi urzędnikami obejmowała nie tylko obszar Rzymu, lecz także 
innych miast Italii. Warto podkreślić, że podporządkowanie admi-
nistracyjne prokuratorów-wyzwoleńców w stosunku do urzędów ra-
tionalis/procurator patrimonii jest potwierdzone na fistulae zarów-

553 Plin., Ep. 8, 6, 7.
554 Daguet-Gagey (1998: 907, przyp. 42); Eck (2015: 189–190).
555 Zob. Bruun (2004: 1138). Główni urzędnicy a rationibus (rationalis), co oczywi-

ste, wydawali także rozporządzenia swym podległym rangą funkcjonariuszom 
(np. adiutores). Zob. CIL VI 455.

556 Eich (2005: 169–170).
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no z Rzymu, jak i z Ostii557. Można zatem wnioskować, że na pewno 
pod koniec II wieku rationales, a być może już wcześniej a rationi-
bus, mieli zwierzchnictwo administracyjne nad innymi prokuratora-
mi wyzwoleńczymi i ekwickimi na obszarze Rzymu i Italii558.

Nie wiadomo jednak, czy rationales mogli wydawać polecenia 
(instrukcje) służbowe również prokuratorom prowincjonalnym. Nie 
znamy przykładu podobnej interwencji tego urzędu względem ad-
ministracji w prowincjach. Jeśli jednak uznamy kolegium rationa-
les za bezpośrednią kontynuację urzędów: a rationibus i summarum 
rationum559 i  przyjmiemy, że wspomniany wyżej Tutilius Pudens, 
znany z inskrypcji z Aïn-el-Djemala, był procurator a rationibus560, 
wówczas taka możliwość staje się prawdopodobna. Niewykluczo-
ne przecież, że finansowa administracja cesarska rozstrzygała spo-
ry w  domenach cesarskich w  Afryce Prokonsularnej za pomocą 
litterae procuratorum, które były następnie przechowywane w cesar-
skim tabularium tractus Karthaginiensis561. Nie jest do końca pew-
ne, czy ich autorami byli procuratores tractus Karthaginiensis. Być 
może niektóre z nich, zwłaszcza te dotyczące fiscus Caesaris, zosta-
ły sporządzone właśnie przez procuratores a rationibus, którzy wy-
dawali określone dyspozycje względem administracji afrykańskich 

557 Bruun (1991: 257–271, 293–303).
558  Eich (2005: 171).
559 Tak uważał Eich (2005: 170–171). W tym kontekście niemiecki badacz nie wspo-

mniał jednak o działalności urzędu summae rationes , co moim zdaniem wydaje 
się pewnym uproszczeniem.

560  Zob. s. 186–189.
561 CIL X 10570, col. III 9–11 (panowanie Kommodusa). Zob. Kolendo (1962: 126, 

130). Charakter litterae procuratorum jest niejasny. Z inskrypcji dotyczącej sal-
tus Burunitanus wynika, że regulowały one przede wszystkim kwestie sporne 
między coloni a conductores. Z drugiej strony nie można wykluczyć, że w tabu-
larium tractus Karthaginiensis znajdowały się także dyspozycje (litterae) w spra-
wach finansowo-administracyjnych, przesłane przez centralny urząd finansowy 
do prokuratorów saltus. Petenci piszą zresztą do cesarza o litterae znajdujących 
się in tabulario tuo, nie zaś w tabularium procuratoris. Możliwe zatem, że w tym 
tabularium znajdowały się także roporządzenia centralnych urzędników cesar-
skich.
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saltus562. Choć język Stacjusza jest pełen poetyckich metafor, to jed-
nak z jego opisu jasno wynika, że działalność a rationibus nie ogra-
niczała się tylko do Rzymu lub Italii563. Wprawdzie rzymski poeta 
wskazywał głównie na terytorialny zakres obowiązków urzędnika, 
jednak można przypuszczać, że do ich wykonywania mogły służyć 
głównie dyspozycje kierowane do urzędników prowincjonalnych.

Interesująca wydaje się pomijana dotąd przez uczonych niejas-
na kwestia relacji administracyjnych i  podziału kompetencyjnego 
między wspomnianymi w „Adrastus-Dossier” rationales. Już Pflaum 
utożsamił dwie pary rationales (dwóch ekwitów i dwóch wyzwoleń-
ców) w CIL VI 1585b z procuratores a rationibus i procuratores sum-
marum rationum564. Badacze na ogół poprzestawali na stwierdzeniu, 
że w inskrypcji zostały zapisane dwie pary procuratores funkcjonu-
jące w ramach „nierównej kolegialności” lub kolegium czterech ra-
tionales565. Peter Eich nie przyjmował w  tym przypadku „nierów-

562 W  okresie wczesnego pryncypatu sprawy administracyjne (głównie kwestie 
sporne oraz prawa i obowiązki prokuratorów/prokonsulów/propretorów) do-
tyczące administracji prowincjonalnej były regulowane za pomocą instrukcji 
(mandata principum) formułowanych w imieniu cesarza, nie zaś jakiegoś urzę-
du centralnego. Opinia Millara (1966: 156–165), który uważał, że mandata funk-
cjonowały dopiero od II wieku, jest mylna. Zob. Burton (1976: 63–68); Marot-
ta (1991). Namiestnicy prowincji zwracali się z pytaniem (prośbą) bezpośrednio 
do cesarza. Przed drugą połową III wieku nie istniała żadna instancja w admi-
nistracji centralnej, która względem urzędów wyższej rangi podejmowałaby de-
cyzje samodzielnie i niejako niezależnie od cesarza. Zob. Eich (2005: 171). Wy-
jątkowe w tym względzie uprawnienia prefektów pretorianów działających jako 
vice sacra zdają się tylko potwierdzać ten stan rzeczy. Warto jednak zauważyć, 
że procuratores a rationibus bezpośrednio, tj. nie powołując się na cesarza, prze-
słali do innych urzędników wiadomość w kwestiach finansowych związanych 
z majątkiem cesarskim (patrimonium-fiscus). Potwierdzeniem tego może być 
epistula ad Saepinum. Zob. CIL IX 2438 = FIRA I2 61. Niewykluczone zatem, że 
także w przypadku afrykańskich saltus officium a rationibus było kompetentne 
do wydawania podobnych rozporządzeń.

563 Stat., Silv. 3, 3, 87–88: „per omnis / divitiae populos magnique impendia mundi”.
564 Pflaum (1950: 74; 1960–1961: 517; 1974: 65; 1975: 14). Już Otto Hirschfeld (1905: 

34–35) nie miał wątpliwości co do tego, że wspomniani rationales, których – 
jego zdaniem – było dwóch, to procuratores: a rationibus i summarum rationum.

565 Por. przyp. 482 i  Schmall (2011: 502–504). Działalność pary prokuratorów – 
ekwity (nomen i  cognomen) i  wyzwoleńca (tylko cognomen) – w  „nierównej 
kolegialności” jest dobrze poświadczona zwłaszcza w  inskrypcjach z  II wie-
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nej kolegialności”, choć nie wykluczał istnienia takiej zależności566. 
Uznał natomiast rationales, podobnie jak wcześniej Michel Christol 
i Ségolène Demougin567, za samodzielną, centralną instytucję finan-
sową (collegium)568. Działalność administracyjną rationales zdefi-
niował z kolei Pflaum, twierdząc, że specjalna tytulatura tych urzęd-
ników oraz ich hierarchia (a  rationibus – trecenarius; summarum 
rationum – ducenarius) przemawia za rozdziałem kompetencyjnym, 
którego szczegółów jednak nie znamy569.

Interpretacje wspomnianych historyków sprowadzały się do 
analizy tylko jednego fragmentu inskrypcji (l. 1–2 i 12–14): „exem-
plaria litterarum rationalium dominorum n(ostrorum) scripta-
rum […] Aelius Achilles Cl(audius) Perpetuus Flavianus Eutychus 
Epaphrodito suo salutem”570. Identyfikacja tych rationales z procura-
tores a  rationibus i  summarum rationum wydaje się jednak słusz-
na z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, jak już wspomniano, 
w  terminologii greckiej termin καθολικός (w  łacińskiej rationalis) 
mógł się odnosić do łacińskich tytułów – a rationibus i procurator 
summarum rationum571. Po drugie, w omawianej inskrypcji rationa-
les występują jako najwyżsi rangą urzędnicy finansowi, władni – jak 
już pisałem – wydawać dyspozycje innym prokuratorom. 

Działalność rationales, po raz pierwszy potwierdzona w CIL VI 
1585a–b, jest dobrze udokumentowana w III wieku. W tym czasie 
za zgodą i  z  polecenia działających kolegialnie rationales (ex auc-

ku dotyczących domen cesarskich w  Afryce Prokonsularnej. Zob. Zawadzki 
(1966: 83); Kolendo (1968: 319–329); Weaver (1972: 264–265, nr 1). Chociaż re-
guła collégialité inégale stanowiła zwyczajową praktykę zarządzania w finanso-
wej administracji prokuratorskiej w II wieku (Mrozek 1966: 18–19; Weaver 1972: 
279–281; Pflaum 1974: 65–66; Eck 1998: 90–92; Eich 2005: 162–175; Bruun 2011: 
177–178), to jednak nie we wszystkich gałęziach administracji prokuratorskiej 
musiała obowiązywać (Hirt 2010: 122, 129).

566 Eich (2005: 162, 168–169). Por. Eich, Petzl (2000: 192).
567 Christol, Demougin (1990: 194, 205).
568 Eich (2005: 169–171).
569 Pflaum (1950: 74).
570 CIL VI 1585b = ILS 5920.
571 Ten ostatni tytuł nie miał zresztą innego odpowiednika w języku greckim (Eich, 

Petzl 2000: 192). Wyjątkiem może być tu jedynie tytulatura M. Aureliusa Min-
diusa Matidianusa Pollio. Por. PIR2 A 1559; Pflaum (1960–1961: 529–530, nr 193).
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toritate rationalium) evocatus Augusti Fabius Celer prawdopodob-
nie wytyczył granice majątków cesarskich w Africa Proconsularis572, 
a papirusy z połowy III wieku dowodzą kolegialnej aktywności ad-
ministracyjnej dwóch centralnych urzędników finansowych, ratio-
nales (καθολικοί), przypuszczalnie Marcellusa i Salutarisa, którzy in-
terweniowali w Egipcie w związku z obniżeniem poziomu produkcji 
i mniejszymi dochodami z podatków573. 

Moim zdaniem występowanie terminów określających kole-
gium centralnych urzędników rationales w źródłach nie było tylko 
kwestią stosowania specyficznych formuł administracyjnych z Rzy-
mu (żargonu biurokratycznego)574, lecz wynikało ze zmian w cen-
tralnej administracji finansowej i pojawienia się collegium (lub offi-
cium) rationalium za panowania Septymiusza Sewera. Można zatem 
wnioskować, że kolegium najważniejszych urzędników finansowych 
pojawiło się w Rzymie dopiero na początku panowania Septymiusza 
Sewera, zastępując officium a rationibus. W tym okresie zanika ty-
tulatura niewolników i wyzwoleńców z podporządkowanego perso-
nelu z określeniem rationum/a rationibus, a pojawia się zwrot ratio-
nalium, który może sugerować funkcjonowanie w ramach kolegium 
rationales575. Działający na początku III wieku wyzwoleniec cesar-
ski [Aur(elius (?) S]aturninus576, potwierdzony w inskrypcji z Perga-
monu577, pełnił funkcję procurator a cognitionibus w kolegium emi-
nentissimi (lub excellentissimi) rationales (ἐξοχώτατοι καθολικοί)578. 
W źródłach z okresu panowania Septymiusza Sewera oraz początku 
rządów Karakalli są potwierdzeni zarówno ekwiccy urzędnicy no-
szący tytuł a rationibus (M. Aurelius Iulianus579 pod koniec II wie-

572 CIL VIII 23395 = AE 1999, 1770. Zob. M’Charek (1999: 152); Eich (2005: 167, 
przyp. 1). Por. Delmaire (1989a: 180, przyp. 23).

573 P. Oxy. XLII 3046–3050; P. Mil. Vogl. II 97; Eich (2005: 171–173). Cf. Parsons 
(1967: 134–141).

574 Por. Eich (2005: 172).
575 Zob. przyp. 476–477, 520.
576 PIR2 S 221.
577 I.Pergamon VIII, 2 no. 44 = SEG 40, 1133.
578 Zob. Christol, Demougin (1990: 206–211).
579 CIL XIV 2463 = VI 1596.
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ku; Aurelius Felix580 na początku III wieku; L. Septimius Antonius 
Agathonicus581 w 211 roku; Q. Marcius Dioga582 w 211 lub 212/213 
roku), jak i  ci z  tytułem rationalis, których w dwóch przypadkach 
(Aelius Achilles583 w 193 roku i prawdopodobnie L. Septimius An-
tonius Agathonicus w 211 roku)584 z dużym prawdopodobieństwem 
można zidentyfikować jako głównych urzędników a rationibus585.

W świetle zachowanych źródeł w okresie od 193 roku do mniej 
więcej połowy rządów cesarzy z  dynastii Sewerów można mówić 
o  zjawisku równoległego funkcjonowania tytułów a  rationibus/ra-
tionalis, które określały ten sam centralny urząd. Podobnie można 
mówić o synonimiczności tytułów procurator summarum rationum/ 
/rationalis w tym czasie586. Moim zdaniem bliższe prawdy jest twier-
dzenie o stopniowym zastępowaniu tytułu a rationibus przez tytuł 
rationalis pod koniec II i na początku III wieku, nie zaś o funkcjonu-
jącej od II wieku (czasy Antonina Piusa) praktyce administracyjnej 
związanej z zamiennym używaniem obu tytułów. Od 193 roku aż do 
reform Dioklecjana w materiale epigraficznym coraz częściej tytu-
łem rationalis (καθολικός) byli określani najwyżsi, centralni urzęd-
nicy finansowi, którzy wcześniej posługiwali się tytułami – procura-
tor a rationibus i procurator summarum rationum587. W inskrypcjach 
łaciński tytuł a rationibus pojawia się po długiej przerwie z powro-
tem dopiero pod koniec III i na początku IV wieku588, jednak w tych 

580 IG XIV 1480 = IGR I 227 = ILS 8854. 
581 EE IX 695. Określony także jako fisci agens w inskrypcji z 26 marca 211 roku 

(CIL VI 10233).
582 CIL VI 41277 = XIV 4468 = AE 1960, 163; CIL XIV 4468–4470. Zob. Christol 

(1991: 183); Camodeca (2012: 307, przyp. 7).
583 CIL VI 1585b = ILS 5920.
584 CIL XV 7747 = ILS 8688.
585 Aelius Achilles był najwyższym rangą rationalis (a  rationibus) w  ramach col-

legium rationalium (CIL VI 1585b = ILS 5920), Aurelius Felix jako centralny 
urzędnik finansowy otrzymywał z kolei najwyższe wynagrodzenie prokurator-
skie (IG XIV 1480 = IGR I 227 = ILS 8854).

586 Pflaum (1960–1961: 1019–1020); Christol, Demougin (1990: 200–201).
587 Zob. np. CIL VIII 23395 = AE 1999, 1770. Por. Hirschfeld (1905: 34); Pflaum 

(1960–1961: 1019–1020); Christol, Demougin (1990: 196, przyp. 197); M’Charek 
(1999: 152); Eich (2005: 172).

588 CIL VI 1120a; CIL VI 31384.
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przypadkach najpewniej mamy do czynienia z wyjątkowym posłu-
żeniem się archaizmem, odnoszącym się już do urzędnika central-
nego v.p. rationalis, funkcjonującego w  okresie tetrarchii589. Choć 
funkcjonowanie urzędnika a rationibus (rationalis) z tytułem v.p. jest 
potwierdzone już w 211 roku590, to jednak prawdopodobnie dopie-
ro za panowania Aleksandra Sewera rationales na stałe otrzymali ty-
tuł honorowy – vir perfectissimus591. Świadczy o tym analiza dwóch 
inskrypcji z Ostii, w których widnieje zwrot sub cura rati(onalium) 
vv(irorum) pp(erfectissimorum)592. Podwojenie litery v.p. wskazu-
je na tytulaturę dwóch najwyższych, ekwickich urzędników finan-
sowych – rationales (wcześniej procurator a rationibus i procurator 
summarum rationum).

Christol i Demougin zadali pytanie, czy w drugiej połowie III wie-
ku tytuł vir perfectissimus odnosił się również do niższego rangą ra-
tionalis (procurator summarum rationum)593. Warto jednak zauwa-
żyć, że po rządach Aleksandra Sewera, ok. 238 roku, istniał już nowy 
tytuł urzędniczy, magister summarum rationum, określający procu-
rator summarum rationum (rationalis), a  centralny urząd procura-
tor rationis privatae przekształcił się w magister rationis summae pri-
vatae, również w randze trecenarius594. Choć źródła w tym względzie 
są skąpe, to wydaje się, że w drugiej połowie III wieku magister summa-
rum rationum był już określany jako v.p. rat(ionalis) s(ummae) r(ei)595, 
dla odróżnienia od v.p. rationalis (wcześniej a rationibus)596.

589 Delmaire (1989b: 15).
590 EE IX 695.
591 Por. CIL XIV 5309, 21; CIL XIV 5309, 22; CIL XIV 5309, 26. Zob. Delmaire 

(1989b: 11); Bruun (1991: 294); Eich (2005: 162). Por. Jones (1950: 29); Eck, Groß-
-Albenhausen (2001: 784).

592 CIL XIV 5309, 22; CIL XIV 5309, 26.
593 Christol, Demougin (1990: 201).
594 Zob. CIL VIII 23963 = ILS 1347; CIL VIII 23948; CIL VI 1618; Pflaum (1960b: 

847, nr 327; 1961: 1020); Millar (1977: 628); Delmaire (1989a: 26).
595 CIL VI 1701a–b; Delmaire (1989a: 27).
596 Listę centralnych urzędników rationales stworzył Roland Delmaire (1989a: 

27–28). Interpretacja tego, czy w  treści danej inskrypcji mamy do czynienia 
z urzędnikiem centralnym, czy regionalnym działającym już za czasów tetrar-
chii, jest bardzo trudna.
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Jak jednak wytłumaczyć pojawienie się collegium rationalium 
w 193 roku i fenomen zjawiska równoległego występowania tytułów 
rationalis/a rationibus pod koniec II i na początku III wieku? Według 
mnie są możliwe dwa wyjaśnienia. Pierwsze z nich wiąże się z refor-
mą administracji finansowej, którą przeprowadził Septymiusz Se-
wer po rządach Kommodusa597. Ponieważ Kommodus zostawił pu-
sty skarbiec, można przypuszczać, że jednym z pierwszych posunięć 
Septymiusza Sewera zaraz po wkroczeniu do Rzymu była reorgani-
zacja centralnej administracji finansowej, w  czym zapewne ważną 
rolę odegrał M. Aquilius Felix, centurio frumentarius, zaufany urzęd-
nik cesarski w Rzymie, który od początku rządów nowego władcy 
zajmował trzy ważne stanowiska administracyjne w  Rzymie: pro-
curator rationis patrimonii, procurator operum publicorum et fisca-
lium Urbis sacrae oraz procurator rationis privatae Augusti nostri598. 
Nie bez znaczenia był również krytykowany przez Kasjusza Diona599 
gwałtowny wzrost wydatków na armię i  cywilów oraz szeroko za-
krojona reforma administracji prokuratorskiej600. Rangę trecenarius 
osiągnęło wówczas 10 urzędów601, a w okresie między 193 a 211 ro-

597 Lo Cascio (2005: 150–153); Eich (2013: 96–98). Por. Hammond (1959: 457–459). 
Pewne zmiany w administracji finansowej spowodowało także powiększenie się 
majątku cesarskiego, wynikające ze skonfiskowania dóbr Pescenniusza Nigra 
i Klodiusza Albina, a później Plautianusa. Zob. Lo Cascio (2005: 150–151; 2015: 
66–67). Por. Masi (1971: 55–56). Zarządem nad majątkiem byłego prefekta pre-
torianów zajmował się specjalny urzędnik – procurator ad bona Plautiani (CIL 
III 1464 = ILS 1370; Pflaum 1950: 90; Lewicki, Kotula 1986: 263–264). Od czasów 
Sewerów działał także procurator ad bona damnatorum (CIL VI 1634 = ILS 1423).

598 CIL X 6657 = ILS 1387; AE 1945, 80; PIR2 A 988; Oliver (1946: 311–319); Pflaum 
(1960–1961: 598–601, nr 225). Lo Cascio (2005: 151) przypuszcza, że Aquilius Fe-
lix odpowiadał za przekształcenie ratio privata w res privata. Do Aquiliusa Feli-
xa rationales skierowali jeden ze swoich listów, posługując się przy tym bardzo 
uprzejmą formułą (petimus dari iubeas). Zob. CIL VI 1585b.

599 Cass. Dio, 74, 2.
600 Osier (1974: 27–31).
601 A rationibus, procurator rationis privatae, a declamationibus Latinis, a declama-

tionibus Graecis, a cognitionibus, a libellis, a censibus, ab epistulis Latinis, ab epi-
stulis Graecis, rationalis Aegypti. Zob. Pflaum (1950: 82; 1974: 34); Alföldy (1979: 
261). Według Pflauma (1974b: 34) także urząd a  cubiculo został podniesiony 
do rangi trecenarii. Opinia ta wydaje się jednak mylna, ponieważ pod koniec  
II wieku a cubiculo, podobnie jak a memoria, był jeszcze stanowiskiem piasto-
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kiem powstała rekordowa liczba 50 nowych stanowisk prokurator-
skich602. Niewątpliwie ta reforma była możliwa dzięki najbardziej 
drastycznemu od czasów Nerona obniżeniu (o ok. 50%) zawartości 
srebra w denarze w latach 194–195603. Zwiększona produkcja masy 
monetarnej oraz zmniejszenie w monecie srebrnej czystego kruszcu 
pozwalały bowiem nie tylko na opłacenie i wyposażenie gwardii pre-
toriańskiej i legionów (Septymiusz Sewer i Karakalla znacząco pod-
nieśli żołd) oraz kampanie partyjskie, lecz także na rozbudowę ad-
ministracji prokuratorskiej i wynagrodzenie urzędników.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Jak wspomnia-
łem w poprzednim podrozdziale, w II wieku urzędnicy a rationibus 
wraz z innymi stanowiskami cesarskiego fiskusa – procurator a co-
piis i a copiis militaribus – odpowiadali za stronę finansową wspar-
cia logistycznego podczas działań militarnych, a  dokładnie za za-
bezpieczenie bądź pozyskanie funduszy na potrzeby planowanych 
kampanii wojennych604. W tym okresie a rationibus prawdopodob-
nie współdziałał z praefectus annonae w zakresie administracyjno-
-finansowej strony aprowizacji armii, o czym przekonuje nie tylko 
zbliżony zakres kompetencji w  tym względzie605, lecz także liczne 
kariery urzędników a  rationibus z  tego okresu (wielu a  rationibus 
obejmowało później prefekturę annony). Niewykluczone także, że 
wprowadzenie przez Septymiusza Sewera specjalnego podatku an-
nona militaris, o którym pisałem już wcześniej, wpłynęło na reorga-
nizację centralnej administracji finansowej. Za rządów tego cesarza, 
w związku z wprowadzeniem „annony wojskowej”, mogło bowiem 
dojść do instytucjonalnego powiązania kompetencji a rationibus (ra-
tionalis) z tą sferą administracji fiskalnej. 

Panowanie pierwszego Sewera uznaje się za początek formowa-
nia późnoantycznej, centralnej administracji finansowej podzielo-

wanym przez wyzwoleńców cesarskich, a nie ekwitów. Zob. Demougin (2003: 
397–416). 

602 Pflaum (1974: 33–38); Lo Cascio (2005: 149). 
603 Guey (1962: 86–90); Lo Cascio (2005: 154–155).
604 Kehne (2007: 330); Mennen (2011: 145, 174–175). Por. Stat., Silv. 3, 3, 99–100. Zob. 

s. 162–168
605 Zob. Zahariade (2013: 4137).
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nej na dwa działy – res privata i summa res606. Hierarchizacja urzę-
dów, pojawienie się nowych stanowisk, jak też to, że administracja 
cesarska formowała się stopniowo, sprawiły, że w przeciągu kilku-
nastu lat równoległe używanie tych tytułów, oznaczających najważ-
niejszych urzędników finansowych, nie było wcale sytuacją nad-
zwyczajną, a mogło być po prostu przejawem procesu kształtowania 
się hierarchicznych struktur administracji finansowej, w których – 
obok rationales (a rationibus i summarum rationum) – mieli także 
funkcjonować m.in. procuratores patrimonii oraz regionalni ratio-
nis privatae607. Nie powinno zatem dziwić, że działający na początku 
III wieku L. Septimius Antonius Agathonicus pełnił funkcję najwyż-
szego urzędnika finansowego, nosząc przy tym różne tytuły – v(ir) 
p(erfectissimus) a rat(ionibus) h[er(editatium)], fisci agens oraz ratio-
nalis608. Choć używanie odmiennej nomenklatury na określenie tego 
samego urzędu nie jest niczym nowym, to jednak moim zdaniem 
w tym przypadku mamy do czynienia z nadaniem Agathonicusowi 
dodatkowych obowiązków – a rat(ionibus) h[er(editatium)].

Innym możliwym wyjaśnieniem występowania tytułów a rationi-
bus/rationalis w tym samym czasie może być także podwójna prakty-
ka zapisu tytulatury urzędniczej w materiale epigraficznym. CIL VI 
1585a–b z  początku rządów Septymiusza Sewera stanowią przede 
wszystkim kazuistyczny przykład działalności urzędniczej w Rzymie, 
rejestrujący określone etapy procedury administracyjnej. Nie są one 
natomiast zapisem cursus honorum określonego urzędnika lub urzęd-
ników609. Nie można zatem wykluczyć, że od czasów Sewerów w treści 
tzw. dokumentów administracyjnych rationales występowali kolegial-
nie (jako reprezentanci jednej instytucji finansowej), natomiast w sy-
tuacji, gdy chodziło o swego rodzaju element (auto)prezentacji i upa-
miętnienia kariery urzędników w  „inskrypcjach cursus honorum”, 

606 Eich (2013: 97). Por. Delmaire (1989a: 25–26).
607 Pflaum (1950: 85; 1974: 34). Por. Nesselhauf (1963: 76); Lewis (1965: 157, 159).
608 CIL VI 10233; EE IX 695; CIL XV 7747 = ILS 8688. Zob. PIR2 S 436; Illuminati 

(1993: 231–232).
609 W tego typu inskrypcjach jeszcze na początku III wieku występują tytuły a ra-

tionibus i summarum rationum.
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przedstawiano ich spersonalizowany tytuł urzędniczy (np. a rationi-
bus) prezentujący wysoką rangę i prestiż konkretnego stanowiska610.

W  kontekście, jak pisał Boulvert, „transformation du bureau 
a  rationibus” CIL VI 1585a–b jest osobliwym przykładem rów-
noczesnego funkcjonowania rationales (a  rationibus i  summarum 
rationum)611. Jak już wspomniałem, podziału kompetencyjnego oraz 
hierarchii rationales z CIL VI 1585b nie sposób jednak wykazać. Nie 
wiadomo też, czy od 193 roku istniało jedno collegium (lub officium), 
czy dwa osobne departamenty. Za tą pierwszą opcją przemawia jed-
nak to, że we wszystkich trzech litterae rationales występują kole-
gialnie. Można jedynie przypuszczać, że najwyższy, ekwicki urzęd-
nik a rationibus został zaprezentowany w inskrypcji jako pierwszy. 
Nie mamy jednak zupełnej pewności co do tego, że a rationibus miał 
wówczas rangę trecenarius, co – przy założeniu, że procurator sum-
marum rationum był ducenarius – mogłoby świadczyć o jego wyższej 
pozycji. Tak określona hierarchia tych urzędów jest jednak bardzo 
prawdopodobna, ponieważ mniej więcej w tym samym czasie Aure-
lius Felix działał jako a rationibus trecenarius (początek III wieku)612, 
a M. Aurelius Mindius Matidianus Pollio jako rationalis (prawdopo-
dobnie procurator summarum rationum ducenarius ok. 190 roku)613. 
Z  drugiej jednak strony twierdzenia, określającego nadrzędność 
a rationibus względem procurator summarum rationum, nie należy 
traktować jako w pełni rozstrzygającego614. Z dużym prawdopodo-
bieństwem można jedynie stwierdzić, że najpóźniej pod koniec II 

610 Zob. np. IG XIV 1480 = IGR I 227 = ILS 8854.
611 Boulvert (1970b: 303–304). Zob. także: Pflaum (1958: 194–195). Inaczej uważał 

Weaver, który sądził, że takie pary urzędników funkcjonowały w  przypadku 
a rationibus i innych biur pałacowych (ab epistulis, a cognitionibus) już od Mar-
ka Aureliusza. Powołuje się przy tym na koncepcję Pflauma związaną z uformo-
waniem się rationales ok. 170 roku, która – jak staram się wykazać – jest ryzy-
kowna (Weaver 1972: 264–265). Por. Christol, Demougin (1990: 192–193).

612 IG XIV 1480 = IGR I 227 = ILS 8854. 
613 IvEphesus III 627 = SEG IV 520. Zob. Pflaum (1960–1961: 1020); Christol, De-

mougin (1990: 204–205). W  przypadku tych dwóch urzędników wysokość 
otrzymywanego wynagrodzenia pomogła odcyfrować zapisane w inskrypcjach 
greckie zwroty określające centralny urząd finansowy.

614 Schmall (2011: 502).
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wieku a rationibus osiągnął najwyższą pozycję (trecenarius) w ekwic- 
kiej administracji prokuratorskiej615. Czy stał on wtedy na czele ko-
legium rationales, jak uważa Eich616, nie jesteśmy w stanie udowod-
nić, choć jest to bardzo prawdopodobne.

Choć twierdzenie Pflauma oraz innych uczonych dotyczące da-
towania reformy urzędu a rationibus w kontekście uformowania się 
rationales (na podstawie pojawienia się procurator summarum ra-
tionum oraz tytułu vicarius rationalium Beryllusa) – jak starałem 
się wykazać – są nadużyciem, to jednak wydaje się, że w przypadku 
określenia wyjątkowej rangi urzędu a rationibus w okresie rządów 
Marka Aureliusza Pflaum miał rację. Istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że już za  panowania tego władcy urząd a rationibus jako pierw-
szy w administracji rzymskiej osiągnął rangę trecenarius617. Wpraw-
dzie pierwszy przypadek tego urzędnika, jak już wspomniałem, jest 
potwierdzony dopiero za panowania Septymiusza Sewera618, jednak 
określona ścieżka kariery ekwitów (tres militiae, centenarius, duce-
narius, a  rationibus)619, którzy piastowali stanowisko a  rationibus 
za rządów Marka Aureliusza, może przemawiać za wcześniejszym 
uzyskaniem rangi trecenarius przez ten urząd620. Ponadto hipoteza 
Pflauma, który twierdził, że pojawienie się urzędu procurator sum-
marum rationum (ducenarius) w administracji centralnej za rządów 
Marka Aureliusza skutkowało osiągnięciem przez a rationibus wyż-

615 IG XIV 1480 = IGR I 227 = ILS 8854. Zob. Hirschfeld (1905: 31); Pflaum (1960– 
–1961: 697, nr 160); Lo Cascio (2000: 147); Eich (2005: 162). Por. Birley  
(1992: 54).

616 Eich (2015: 106).
617 Pflaum (1950: 74; 1960–1961: 697, nr 160; 1974: 25, 28, 63); Eck (1998: 85); Lo Cas-

cio (2000: 147); Eich (2005: 162). Por. Birley (1992: 54).
618 IG XIV 1480 = IGR I 227 = ILS 8854 (początek III wieku).
619 Jeszcze przed Pflaumem taką ścieżkę kariery prokuratorskiej urzędników a ra-

tionibus zdefiniował Hans Zwicky (1944: 39).
620 Pewna wątpliwość dotycząca najwyższej rangi urzędu a rationibus za panowa-

nia Marka Aureliusza pojawia się wraz z pytaniem, czy wyzwoleniec cesarski 
Cosmus z epistula ad Saepinum (CIL IX 2438 = AE 1983, 331 = FIRA I2 61) mógł 
piastować tę wysoką funkcję ekwicką. Wydaje się, że Cosmus nie był głównym 
urzędnikiem w  officium a  rationibus. Por. Laffi (1965: 185, nr 22); Lo Cascio 
(2000: 121, nr 69); Eich (2005: 162, przyp. 3); Eck (2006: 74, nr 45; 2015: 190).
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szej pozycji (trecenarius)621, jest możliwa, lecz w  ostateczności nie 
znajduje jednoznacznego potwierdzenia w źródłach622.

Appendix I.  
Tytulatura głównych urzędników ekwickich a rationibus 

w porządku chronologicznym*

1. L. Vibius C(ai) f(ilius) Aem(ilia) Lentulus (IK 16, 2061 (I–II) = 
= AE 1913, 143a–b; IK 17.1, 3046 = AE 1924, 81; IK 13, 736 = SEG 
26, 1246: ἐπίτροπος ἀπò τῶν λόγων) – ok. 112 rok.

2. Cn. Pompeius Sex(ti) f(ilius) Quir(ina) Homullus Aelius Gra-
cilis Cassianus Longinus (CIL VI 1626 = ILS 1385: procurator Au-
gusti a rationibus) – między 103 a 114 rokiem.

3. T. Statilius Optatus (CIL VI 31863 = AE 1983, 120 = ILS 9011: 
procurator Augusti a rationibus) – panowanie Hadriana.

4. Anonymus I  (AE 1976, 676 = Eck 1977: 227–231: ἐπὶ τῶν 
λόγων τῶν ϰαθόλου) – panowanie Hadriana.

5. ---ius Achil[leus] (IGR IV 1627 = Eich, Petzl 2000: 190–194): 
ἐπίτροπος ϰαθολικός) – panowanie Antonina Piusa.

6. L. Valerius L(uci) f(ilius) Qui(rina) Proculus (CIL II 1970 = 
= ILS 1341: procurator a rationibus Augusti) – ok. 140 rok.

 * Appendix I nie obejmuje dwóch ekwickich urzędników – Q. Larciusa Euripia-
nusa i T. Flaviusa Pisona, którzy znajdują się w katalogu prozopograficznym 
(zob. s. 349–352), ponieważ w ich przypadku piastowanie tego urzędu jest jedy-
nie hipotetyczne (brak tytulatury w inskrypcji).

621  Pflaum (1950: 74). Zob. także: Zwicky (1944: 39); Reintjes (1961: 81).
622 Zob. CIL VI 1564 = ILS 1452: „[C(aio?) Quint]ilio(?) C(ai) fil(io) […]/ [adlecto 

in amplissimum] ordinem inter praetorios iudici[o Imp(eratoris) M(arci) Au-
reli Antonini Aug(usti?)] / [a  rationibus Aug(usti?) ab epist]ulis Latinis pro-
curatori summarum ratio[num] / [procuratori provinciae A]siae iuridico 
Alexandreae ab epistulis [Graecis] / [procuratori provinciae] Macedoniae ab 
commentariis Cornelii Re[pentini pr(aefecti) pr(aetorio)”. Rekonstrukcja laku-
ny jako a rationibus Aug(usti?) jest czysto hipotetyczna. Nie wiadomo do koń-
ca, czy urzędnik ten sprawował ten urząd. Taką ewentualność wykluczył nawet 
Pflaum, który nie włączył go do fasti a rationibus (1960–1961: 448, nr 178; 1019).
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7. M. Petronius M(arci) f(ilius) Quir(ina) Honoratus (CIL VI 
1625a; VI 1625b = ILS 1340; CIL XIV 4458 = AE 1913, 197: procu-
rator a rationibus Augusti) – ok. 142 rok.

8. Ti. Claudius Ti(beri) f(ilius) Secundinus L. Statius Macedo 
(CIL V 867 = ILS 1339 = IA I 486b; AE 1934, 232 = IA I 486a; CIL 
XIV 2008a = XV 7740 = ILS 8686: a rationibus Augusti) – ok. 144 
lub 144–146.

9. T. Furius L(uci) f(ilius) Pal(atina) Victorinus (AE 1907, 152 = 
= CIL VI 39440 = VI 41143: procurator a rationibus) – ok. 152 lub 
155–157 rok.

10. C. Iunius C(ai) f(ilius) Quir(ina) Flavianus (CIL VI 1620 = 
= VI 3163: procurator a rationibus) – między 130 a 161 rokiem.

11. Q. Baienus P(ubli) f(ilius) Pup(inia) Blassianus (CIL XIV 
5341, 5353, 5382, 5406 = AE 1959, 61 = 1966, 161 = 1972, 70 = 1974, 
123: procurator a rationibus) – ok. 162 rok.

12. M. Bassaeus M(arci) f(ilius) St[el(atina)] Rufus (CIL VI 1599 = 
= VI 31828 = ILS 1326: procurator a rationibus) – ok. 165 rok.

13. Ti. Claudius Vibianus Tertullus (CIL III 6574 = III 7126 = 
= I.Eph 651: a rationibus Auggustorum; ἐπὶ τῶν ϰαθóλου λóγων; 
I.Selge 13: ϰαθολικός ἐπίτροπος) – od lipca 175 do 177 roku.

14. T. Taius Sanctus (CIL VI 41118 = AE 1961, 280: a rationi-
bus) – ok. 178 lub 179 rok. 

15. P. Licinius M(arci) f(ilius) Quir(ina) Papirianus (CIL VIII 
1641 = ILS 6818: procurator a rationibus) – między 169 a 180 rokiem.

16. L. Iulius Veh[il]ius Ga[llus?] Iulianus (CIL VI 31856 = VI 41271 = 
= ILS 1327: a rationibus) – ok. 183 lub ok. 185/186 rok.

17. Iulius Candidus (AE 1952, 6: ἐπὶ τὴν τῶν ϰαθόλου λόγων 
προστασίαν ἐπιτετραμμένος) – 10 grudnia 186–9 grudnia 187 roku.

18. [Iu]lius ([Ae]lius?) Iulianus (AE 1994, 421 = 2010, 284: a ra-
tionibus) – koniec II wieku (?).

19. Aelius Achilles (CIL VI 1585a; CIL VI 1585b = AE 2007, 209: 
rationalis) – 193 rok.

20. Aurelius Felix (IG XIV 1480 = IGR I 227 = ILS 8854: τοὺς 
ϰαθόλου λóγους ἐπιτροπεύσας) – panowanie Septymiusza Sewera.

21. Anonymus II (CIL IX 5440: a rationibus) – II wiek?
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22. M. Aurelius Iulianus (CIL VI 1596 = XIV 2463: a rationibus) – 
początek III wieku.

23. L. Septimius Antonius Agathonicus (CIL XV 7747 = ILS 
8688: rationalis; CIL VI 10233: fisci agens; EE IX 695: vir perfectis-
simus a rationibus hereditatium).

24. Q. Marcius Dioga (CIL VI 41277 = XIV 4468–4470 = AE 
1960, 163–164 = ILS 9501: a  rationibus Augusti) – ok. 211 lub 
212/213 rok.

„Nierówna kolegialność” w officium a rationibus.  
Kontrowersje wokół pozycji administracyjnej  

wyzwoleńców cesarskich

W starszej literaturze przedmiotu zagadnienie funkcjonowania nie-
wolników i wyzwoleńców cesarskich w administracji rzymskiej okre-
su pryncypatu (zwłaszcza w okresie I–II wieku) było bagatelizowane, 
a uczeni pomijali tę kwestię zdawkowym twierdzeniem, że od II wie-
ku, a bliżej od czasów Hadriana, „niewolnicy i wyzwoleńcy cesarscy 
stopniowo byli usuwani z administracji”623. Studia autorstwa Klausa 
Wachtela, Heinricha Chantraine’a, Fergusa Millara, Gérarda Boul-
verta, Paula Weavera, Ségolène Demougin i Wernera Ecka przyczy-
niły się do częściowej weryfikacji tych sądów. Badacze ci wprawdzie 
potwierdzili, że od początku II wieku mamy do czynienia z cesar-
ską polityką nominacyjną polegającą na zastępowaniu niewolników 
i wyzwoleńców cesarskich ekwitami, jednak ten rozłożony w czasie 
proces – ich zdaniem – nie objął wszystkich działów administracji 
i  dotyczył głównie stanowisk kierowniczych. Ponadto współcześni 
uczeni, mówiąc m.in. o  zjawisku działania prokuratorów-wyzwo-
leńców jako zastępców urzędników ekwickich w ramach „nierów-
nej kolegialności”, starali się w większym stopniu ukazać złożoność 

623 Last (1936: 430); Pflaum (1950: 28). W III wieku, zwłaszcza za panowania Gallie-
na, nastąpił proces usuwania z administracji cesarskiej niewolników i wyzwo-
leńców cesarskich należących do familia Caesaris. Zob. Chantraine (1967: 71); 
Weaver (1972: 17).
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tej problematyki624. Wspomniani badacze próbowali wytłumaczyć 
fenomen równoczesnego funkcjonowania wyzwoleńców i ekwitów 
w różnych działach administracji prokuratorskiej w II wieku, z czym 
wiązały się pewne kontrowersje. W tym przypadku nie chodziło jed-
nak o objaśnienie działalności ekwitów i podlegających im wyzwo-
leńców z tytułem np. proximus, adiutor, którzy pracowali w różnych 
officia, gdyż ta sytuacja nie była niczym nadzwyczajnym także we 
wczesnym pryncypacie, ale o równoczesne zajmowanie od drugiej 
połowy I do końca II wieku kierowniczych stanowisk administracyj-
nych przez equites i liberti, którzy mieli ten sam tytuł urzędniczy, po-
twierdzony głównie w materiale epigraficznym625.

Podobnie jak w przypadku innych wczesnocesarskich urzędów 
rzymskich, tak w officium a rationibus/rationum – poza głównymi 
urzędnikami – działali także niżsi rangą funkcjonariusze, tj. per-
sonel wykonujący różnego rodzaju funkcje administracyjne i  spe-
cjalistyczne626. Zazwyczaj te dwie kategorie urzędników starano 
się rozróżnić na podstawie oficjalnej tytulatury urzędniczej. Głów-
ni urzędnicy a rationibus zostali zapisani w źródłach narracyjnych 
i epigraficznych jako a rationibus/procurator a rationibus627, funkcjo-
nariusze zaś – wyłącznie w materiale epigraficznym – jako proximus/ 
/adiutor/tabularius a  rationibus/rationum628. Kryterium dotyczące 
oficjalnej tytulatury urzędniczej nie jest jednak w pełni przekonują-
ce. Nie wszyscy bowiem działający w I–II wieku niższej rangi urzęd-
nicy, potwierdzeni wyłącznie w materiale epigraficznym, zostali za-

624 Zob. Eck (1998a: 88–94).
625 Bruun (2011: 177).
626 Zob. Jones (1960: 158–159). Szerzej zob. podrozdział Struktura officium a rationibus. 

Niżsi rangą urzędnicy („tabularii”, „proximi”, „adiutores”) w części drugiej.
627 W I wieku tytuł a rationibus występuje głównie w źródłach epigraficznych, na-

tomiast w źródłach narracyjnych wyłącznie w połączeniu z ab epistulis i a libel-
lis. Zob. Tac., Ann. XV, 35; Suet., Claud. 28. Do czasów Antonina Piusa żaden 
wyzwoleniec cesarski nie został określony tytułem procurator a rationibus. Zob. 
Weaver (1972: 263). Ekwici posługiwali się z kolei tym tytułem już od czasów 
Trajana.

628 Innym terminem, socius curarum, na określenie niższego rangą urzędnika pod-
ległego władzy ojca Claudiusa Etruscusa posłużył się Stacjusz (Silv. 3, 3, 145–149, 
155–156, 161).
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prezentowani za pomocą dodatkowego określenia wykonywanej 
funkcji (np. adiutor). Co więcej, oficjalna tytulatura mogłaby suge-
rować, że w ich przypadku mamy do czynienia z głównymi urzęd-
nikami do spraw rachunkowości. Nie wiadomo zatem do końca, czy 
ci funkcjonariusze, pochodzący z niższych warstw społecznych, byli 
wyższymi czy jednak niższymi rangą urzędnikami w tymże officium.

Paul Weaver był jednym z pierwszych uczonych, którzy zmie-
rzyli się z tym problemem badawczym. Swe hipotezy oparł na dwóch 
podstawowych elementach, tj. statusie społecznym urzędników oraz 
ich tytulaturze. Jego zdaniem tytuł a rationibus, podobnie zresztą jak 
inne tytuły urzędów pałacowych, początkowo – być może jeszcze 
w okresie późnej republiki i we wczesnym pryncypacie – funkcjono-
wał w przestrzeni prywatnej służby pałacowej (domowej) i oznaczał 
wszystkich urzędników tego officium: od głównego urzędnika do 
niższych rangą funkcjonariuszy. Zmiana oficjalnej tytulatury, skut-
kująca rozszerzeniem nomenklatury o np. tytuł adiutor lub tabula-
rius, wynikała natomiast z  rozbudowy struktur administracyjnych 
tegoż officium. W efekcie tych zmian, które nastąpiły za panowania 
Klaudiusza i w okresie dynastii Flawiuszy629, najważniejszy, pojedyn-
czy tytuł a rationibus, został zarezerwowany wyłącznie dla głównych 
urzędników630.

Według Weavera inskrypcje wzmiankujące niewolników lub 
wyzwoleńców z tytułem a rationibus, którzy nie zostali potwierdzeni 
przez żadne inne źródło, nie mogą stanowić wystarczającego dowo-
du na to, że posiadacze tego tytułu zawsze mieli takie same kompe-
tencje i zajmowali taką samą pozycję administracyjną jak wpływowi 
urzędnicy – Pallas oraz ojciec Claudiusa Etruscusa, którzy byli kie-
rownikami tego urzędu. Według australijskiego badacza, przed rzą-
dami Trajana i Hadriana, głównymi urzędnikami officium a rationi-
bus, którzy osiągnęli ogromną władzę polityczną, byli jedynie dwaj 
wymienieni wyżej liberti Augusti, szeroko opisywani w  źródłach 
narracyjnych631. Podobną opinię wyraził Werner Eck, który zauwa-

629 Weaver (1972: 262).
630 Zob. także: Tac., Ann. XV, 35: „nomina summae curae et meditamenta”.
631 Weaver (1972: 263–264).
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żył, że nie każda osoba mająca tytuł a rationibus musiała zajmować 
najważniejsze stanowisko w officium, ponieważ tym tytułem posłu-
giwali się także zapisani w inskrypcjach niewolnicy632. Ci natomiast 
nie mogli być głównymi urzędnikami w officium ze względu na swój 
status prawny. Zdaniem Ecka kryteria społeczne i prawne muszą być 
w tym względzie rozstrzygające także w odniesieniu do II wieku, dla-
tego działający w tym okresie wyzwoleńcy cesarscy, których piętnem 
było pochodzenie niewolnicze, choć nosili oficjalny tytuł a rationi-
bus/procurator a rationibus, nie mogli samodzielnie piastować tego 
najważniejszego urzędu finansowego633.

Takie argumenty, choć do pewnego stopnia przekonujące, nie 
rozwiązują jednak wszystkich problemów. Interpretacje współ-
czesnych badaczy prowadzą niekiedy do sprzecznych wniosków. 
Twierdzenie Weavera, który uważał, że od czasów Domicjana ty-
tuł procurator a rationibus/a rationibus określał już tylko głównych 
urzędników w  officium, nie jest do końca przekonujące. W  tej sy-
tuacji należałoby uznać, że wszyscy liberti Augusti mający ten właś-
nie tytuł i działający w drugiej połowie II wieku także byli główny-
mi urzędnikami a rationibus. Tę ewentualność nawet Weaver jednak 
wykluczył, czego dowodzą jego rozważania nad pozycją administra-
cyjną a  rationibus Cosmusa, którego przypadek analizował przez 
pryzmat niemożności objęcia przez libertus Augusti stanowiska do 
spraw rachunkowości.

Co więcej, przyjmując argumentację Weavera, należałoby uznać, 
że w okresie między rządami Tyberiusza, czyli czasem urzędowania 
Athemusa, a rationibus accensus, aż do panowania Trajana, czyli do 
momentu pojawienia się wolno urodzonych ekwitów piastujących 
ten urząd, funkcjonowało jedynie dwóch głównych, potwierdzo-
nych w źródłach narracyjnych, urzędników-wyzwoleńców a rationi-
bus – Pallas oraz ojciec Claudiusa Etruscusa. Weaver nie próbował 
zidentyfikować innych, najwyższych rangą urzędników do spraw ra-
chunkowości. Być może jednak w niektórych przypadkach uda się 
ustalić, czy wspomniany w danej inskrypcji wyzwoleniec był głów-

632 Eck (1994: 26). Por. CIL VI 8408; CIL VI 33467; CIL VI 33724.
633 Eck (2006: 74, przyp. 45).
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nym czy też niższym rangą funkcjonariuszem. Warto chociażby za-
stanowić się nad pytaniem, kto piastował urząd a rationibus przez 
okres ok. 15 lat, tj. między 55 rokiem, czyli zwolnieniem Pallasa 
z urzędu, a ok. 70 rokiem, czyli objęciem urzędu przez ojca Clau-
diusa Etruscusa634. Wydaje się, że przeprowadzona w drugiej części 
pracy szczegółowa analiza prozopograficzna pozwoliła na zidenty-
fikowanie kilku urzędników działających w tym okresie, choć war-
to podkreślić, że pojedyncze wzmianki w  materiale epigraficznym 
na ich temat pozwalają jedynie na wysunięcie hipotez i  nie mogą 
ostatecznie przesądzać o kierowaniu officium a rationibus635. Osob-
ną kwestią jest przedstawiona już w pracy specyfika źródeł narracyj-
nych. Autorzy antyczni byli zainteresowani przede wszystkim opisy-
waniem nadużyć wyzwoleńców lub ich nadzwyczajnej pozycji. Brak 
informacji u Swetoniusza, Tacyta czy Pliniusza Młodszego na temat 
innych niż Pallas i ojciec Claudiusa Etruscusa kierownikach urzę-
du a rationibus nie musi wcale dowodzić tego, że urzędnicy ci w tym 
czasie w ogóle nie istnieli.

Pewną regułę związaną z  funkcjonowaniem biur pałacowych 
stanowiło piastowanie funkcji początkowo tylko przez wyzwoleń-
ców cesarskich, później zaś, od czasów Witeliusza i następnie Domi-
cjana, także przez ekwitów636. Współcześnie podkreśla się, że zmiany 
polegające na przejściu od służby pałacowej wyzwoleńców do spra-
wowania urzędów administracyjnych przez ekwitów stanowiły waż-
ny element transformacji politycznej za rządów Flawiuszy637. Warto 
wyraźnie podkreślić, że zmiany te dotyczyły przede wszystkim prze-
jęcia kierownictwa w strukturach biur pałacowych. Nie były one na-
tomiast związane z reorganizacją personelu administracyjnego. Nie-
wolnicy i  wyzwoleńcy wciąż bowiem pełnili funkcje pomocnicze 
i techniczne w officia maxima.

Istnieje przypuszczenie, że podobnie jak we wcześniejszym 
okresie, tak również po objęciu urzędu przez equites, niektórzy li-

634 Por. Weaver (2005: 252).
635 Zob. podrozdział „Liberti Augusti a rationibus” od Augusta do Domicjana w czę-

ści drugiej.
636 Demougin (2005: 374–375).
637 Mrozewicz (2010: 16); Galimberti (2016: 101–102).
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berti (a może nawet wszyscy?), określeni w inskrypcjach jako a ra-
tionibus/pocurator a  rationibus, byli głównymi urzędnikami do 
spraw rachunkowości. Czy jednak wyzwoleńcy cesarscy mający taki 
sam tytuł urzędniczy jak ekwici mogli być głównymi urzędnikami 
w  tymże officium? Klaus Wachtel wskazał na dwie możliwe odpo-
wiedzi638. Pierwsza z nich nie wyklucza piastowania głównej funk-
cji przez liberti Augusti. Inaczej bowiem niż Trajan i Hadrian trzej 
kolejni władcy z  dynastii Antoninów, Antonin Pius, Marek Aure-
liusz oraz Kommodus, darzący pewnym zaufaniem swych wyzwo-
leńców, właśnie im mogli powierzyć kierownictwo officium a ratio-
nibus639. Drugie wytłumaczenie przywołane przez Wachtela wiąże 
się z  propozycją Pflauma oraz analizą przywoływanych już przeze 
mnie wielokrotnie inskrypcji „Adrastus-Dossier”, datowanych na 
193 rok. Niemiecki uczony, uznając właśnie tę ewentualność za bar-
dziej prawdopodobną640, podkreślił, że od panowania Hadriana wy-
zwoleńcy byli po prostu administracyjnymi „kolegami” ekwitów, co 
tłumaczyłoby noszenie przez nich takiego samego tytułu urzędni-
czego co equites.

Tej propozycji warto poświęcić więcej miejsca, tym bardziej że 
oparta na ustaleniach Pflauma hipoteza Wachtela została następnie 
rozwinięta w  historiografii. Autorem koncepcji collégialité inégale, 
której geneza sięga jeszcze ustaleń Pflauma, w odniesieniu do dzia-
łalności urzędów pałacowych, był Boulvert, uczeń Pflauma641. Fran-
cuski uczony pisał o  funkcjonowaniu par urzędniczych w admini-
stracji pałacowej, w  których wyzwoleniec mający tytuł procurator 
był zastępcą (asystentem) urzędnika ekwickiego w ramach tzw. nie-
równej kolegialności (collégialité inégale, Pseudokollegialität, une-
qual collegiality, dual procuratorship) już od panowania Domicja-

638 Wachtel (1966: 19–20).
639 Wachtel nie zdefiniował jednak charakteru relacji, które łączyły liberti Augusti 

z tymi trzema cesarzami. Z pewnością wpływy polityczne wyzwoleńców cesar-
skich w II wieku były zdecydowanie mniejsze niż wiek wcześniej. Zob. Millar 
(1967: 15); Mouritsen (2011: 93–119).

640 Wachtel (1966: 20).
641 Zob. Pflaum (1958: 179–195; 1975: 14). Por. Demougin (1992: 295); Millar (2004: 

153–154).
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na642. Propozycja Boulverta, odnosząca się do dwóch sekretariatów 
pałacowych (a patrimonio i ab epistulis)643, miała tłumaczyć równo-
czesne funkcjonowanie wyzwoleńców i ekwitów na tym samym sta-
nowisku prokuratorskim. Tym sposobem niektórzy uczeni per ana-
logiam próbowali również objaśnić funkcjonowanie prokuratorów 
w officium a rationibus. 

Hipoteza dotycząca równoczesnej działalności par prokurato-
rów – ekwity i  jego asystenta-wyzwoleńca – w  cesarskiej admini-
stracji finansowej z pewnością ma silne podstawy, zwłaszcza w od-
niesieniu do dobrze udokumentowanej działalności prokuratorskiej 
administracji domen cesarskich w Afryce Prokonsularnej w II wie-
ku644. Hipoteza Pflauma z pewnością ożywiła dyskusję nad funkcjo-
nowaniem administracji rzymskiej. Niektórzy uczeni, powołując 
się na zasadę tzw. nierównej kolegialności, próbowali wytłumaczyć 
działalność wyzwoleńczych i  ekwickich prokuratorów także w  in-
nych działach finansowej administracji prokuratorskiej, w tym jako 
procuratores provinciae w provinciae populi Romani i provinciae Cae- 
saris645. Na przykład, zdaniem Stanisława Mrozka, przywołującego 
ustalenia Pflauma i Kolendy:

Równoległe istnienie prokuratorów ekwitów i  prokuratorów wyzwo-
leńców w kopalniach złota w Dacji wskazywałoby na to, że prokurator 
wyzwoleniec sprawował urząd razem z prokuratorem ekwitą. Podob-
ną organizację urzędów prokuratorskich spotykamy w innych dziedzi-
nach gospodarki646.

642 Boulvert (1970b: 253): „Les postes [a patrimonio i ab epistulis – K. K.] de deux 
affranchise ne sont pas supprimés mais ils ne sont plus que les sous-directeurs 
des services”.

643 Nadrzędnym urzędnikiem w stosunku do dwóch wyzwoleńców administrują-
cych te dwa sekretariaty miał być Cn. Octavius Titinius Capito – procurator ab 
epistulis et a patrimonio za panowania Domicjana i ab epistulis od Nerwy do 
Trajana.

644 Kolendo (1968); Weaver (1972: 279–281); Pflaum (1974: 65–66); Eck (1998a: 90–
–92); Eich (2005: 162–175); Bruun (2011: 177–178).

645 Zob. Boulvert (1970a: 107–112); Weaver (1972: 275–279); Eck (2000b: 255–256); 
Bruun (2011: 177).

646 Mrozek (1966: 19).
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We współczesnej historiografii istnieje powszechna tendencja do 
włączania niemal wszystkich wyzwoleńców cesarskich z  tytułem 
procurator do kategorii tzw. stanowisk podporządkowanych, tj. znaj-
dujących się pod kierownictwem ekwitów. Status administracyjny 
tych wyzwoleńców-prokuratorów pełniących, jak pisał Weaver, nie 
domestic, lecz administrative post, miał podwójny charakter; pełnili 
oni zarówno funkcję kierowniczą, jak i  pomocniczą (względem 
ekwitów)647. Na przykład, Werner Eck, oceniając pozycję urzędni-
czą wyzwoleńca cesarskiego, Ti. Claudiusa Saturninusa zajmujące-
go stanowisko procurator XX hereditatium provinciae Achaiae648, brał 
pod uwagę dwie możliwości: Saturninus wykonywał swe zadania 
wraz z ekwitą w ramach „nierównej kolegialności” lub samodzielnie 
pełnił swe obowiązki prokuratorskie na obszarze prowincji Achaia, 
lecz wówczas jego przełożonym był wysoki rangą urzędnik w Rzy-
mie (np. a rationibus)649. Tym samym Eck raczej wykluczył możli-
wość autonomicznej działalności tego wyzwoleńca-prokuratora. Po-
dobnie uczeni traktują karierę wyzwoleńca cesarskiego M. Aureliusa 
Augg. lib. Prosenesa650, procurator patrimonii w  217 roku, który – 
ich zdaniem – miał być jedynie zastępcą ekwity w ramach collégia-
lité inégale651.

Do koncepcji tzw. nierównej kolegialności, która miałaby tłu-
maczyć kontrowersje związane z działaniem liberti et equites w ad-
ministracji prokuratorskiej, należy jednak podchodzić z  pewnym 
dystansem. W nowszych studiach podkreśla się, że „nierównej ko-
legialności” prokuratorów nie można traktować jako ogólnie obo-
wiązującej reguły rządzącej całą rzymską administracją prokurator-
ską w  II wieku652. Zasada „nierównej kolegialności” wyzwoleńców 

647 Weaver (1972: 275): „both chief and auxiliary”.
648 CIL VI 8443 = ILS 1546.
649 Eck (2000b: 242).
650 CIL VI 8498 = ILS 1738.
651 Corbier (1981: 81); Eich (2005: 312).
652 Zob. Hirt (2010: 122): „Given the available evidence, Saturninus might not have 

been subordinate to an equestrian colleague, but possibly held the financial pro-
curatorship alone”; (2010: 129): „Although this sort of unequal arrangement – 
with the freedman procurator being the subordinate partner to this equestrian 
colleague – can be detected fairly often in procuratorial offices of the second 
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i  ekwitów w  administracji prokuratorskiej w  gruncie rzeczy ucina 
bowiem dyskusję nad możliwością autonomicznej działalności wy-
zwoleńców-prokuratorów jako kierowników urzędów. Tymczasem 
funkcjonowanie tej zasady w  administracji prowincjonalnej, jak 
podkreślają Boulvert i Weaver, jest potwierdzone już w I wieku653. 
Boulvert, opierając się na przekazie Tacyta na tamat odpowiedzial-
nych za majątek cesarski (patrimonium) w Azji prokuratorów (rei fa-
miliari principis in Asia impositi), ekwity Publiusa Celera i wyzwo-
leńca Heliusa, którzy mieli otruć prokonsula tej prowincji, senatora 
M. Iuniusa Silanusa654, wnioskował, że reguła collégialité inégale była 
stosowana już od rządów Klaudiusza655. Za działalnością par proku-
ratorów w innych prowincjach miała z kolei przemawiać także rela-
cja Swetoniusza, wedle której Galba „przejął pisma Nerona, wysłane 
tajnie do prokuratorów [Hispania Citerior lub Ulterior – K. K.] z po-
leceniem zamordowania go” (przekł. J. Niemirska-Pliszczyńska)656. 
Za koronny dowód uczeni uważali także korespondencję Pliniusza 
Młodszego z Trajanem, a bliżej listy rekomendacyjne (epistulae com-
mendaticiae), które namiestnik Bitynii przesyłał do cesarza. W liście 
do cesarza Pliniusz opisał bowiem ekwitę Virdiusa Gemellinusa657, 
prokuratora Pontu i Bitynii, który miał sprawować swój urząd wraz 
z asystującym mu wyzwoleńcem-prokuratorem: Maximusem (okreś- 
lonym przez Pliniusza jako libertus et procurator tuus). W  odpo-
wiedzi Trajan, co podkreślił Weaver, określił Gemellinusa zwrotem: 
procurator meus quem adiuvat (Maximus libertus meus)658, opisując 
tym samym nie oficjalną, lecz rzeczywistą, tj. pomocniczą (quem ad-
iuvat), pozycję Maximusa w ramach, jak można przypuszczać, właś-
nie „nierównej kolegialności”659. Z kolei w innym liście do Pliniusza 

century, it was probably not a general rule”. Zob. także: Duncan-Jones (2016: 
107, przyp. 18).

653 Boulvert (1970b: 111–112); Weaver (1972: 279).
654 Tac., Ann. XIII, 1.
655 Boulvert (1970b: 109–110).
656 Suet., Galba 9. Zob. Boulvert (1970b: 110).
657 PIR2 V 698.
658 Weaver (1972: 234).
659 Plin., Ep. 10, 27–28.
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Trajan nie różnicował już pozycji urzędniczej dwóch procuratores, 
wspomnianego Virdiusa Gemellinusa oraz wyzwoleńca Epimachu-
sa, następcy Maximusa660.

Choć wydaje się, że działalność prokuratorów: ekwity i asystu-
jącego mu wyzwoleńca-prokuratora w administracji prokuratorskiej 
(zwłaszcza tej związanej z domenami cesarskimi np. w Azji Mniej-
szej i Afryce) jest praktyką dobrze poświadczoną w źródłach anty-
cznych, to jednak nie musiała ona obowiązywać w każdym przypad-
ku661. Nie można przecież wykluczyć autonomicznej działalności 
wielu wyzwoleńców-prokuratorów662. Zdaniem Kasjusza Diona no-
minacje na stanowiska prokuratorskie otrzymywali zarówno ekwici, 
jak i wyzwoleńcy, co dodatkowo potwierdza przywołana przez tego 
rzymskiego historyka nominacja Hiberusa na stanowisko prefekta 
Egiptu za rządów Tyberiusza663. W liście rekomendacyjnym M. Kor-
neliusz Fronton polecał Markowi Aureliuszowi wyzwoleńca cesar-
skiego Aridelusa właśnie na stanowisko prokuratorskie664. Sądzę, że 
nie chodziło w tym przypadku o podporządkowane ekwicie stano-
wisko, lecz o samodzielne, wyższe rangą procuratio. Można ponad-
to podać kilka przykładów wyzwoleńców cesarskich działających 
w II wieku, którzy, jak sądzę, samodzielnie, tj. bez ekwity, kierowali 
ważnymi stanowiskami prokuratorskimi (np. procurator usiacus 
w Egipcie)665.

Warto zatem zapytać, czy zdefiniowana przez Boulverta zależ-
ność urzędnicza „nierównej kolegialności” funkcjonowała także 
w  odniesieniu do officium a  rationibus. Pierwszy wolno urodzony 
ekwita zajmujący stanowisko a rationibus, jak już wspomniałem, jest 

660 Plin., Ep. 10, 84: „[…] adhibitis Virdio Gemellino et Epimacho liberto meo pro-
curatoribus […]”.

661 Boulvert (1970b: 112) wykluczył, by reguła ta obowiązywała w Egipcie.
662 Duncan-Jones (2016: 106–107).
663 Cass. Dio, 53, 15, 3; 58, 19, 6.
664 Fronto, ad Marcum Caes. 5, 52: „Petit nunc procurationem ex forma suo loco ac 

justo tempore”. Zob. Weaver (1972: 268–269); Demougin (2001b: 24).
665 W CIL III 53 = ILS 8759 Felix widnieje jako Augg(ustorum) libertus procurator 

usiacus, natomiast P. Aelius Hilarus – Augg(ustorum) lib(ertus) (CIL XIV 2504 = 
= ILS 1491) został wprost określony w inskrypcji jako ten qui proc(uravit) Ale-
xandriae / ad rat(iones) patrimonii. Zob. Beutler (2007: 80).
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potwierdzony w materiale źródłowym dopiero za panowania Traja-
na. Tym samym istnienia takiego układu zależności urzędniczej na 
linii wyzwoleniec–ekwita w przypadku officium a rationibus nie spo-
sób udowodnić dla czasów Domicjana, czyli początków tej praktyki 
administracyjnej666. Czy zatem ta „principe de la collégialité inéga-
le” funkcjonowała od rządów Trajana, gdy w administracji działali 
już ekwiccy a rationibus? Pewne argumenty pozwalają odpowiedzieć 
twierdząco na to pytanie. W przypadku officium a rationibus zna-
my 13 wyzwoleńców, którzy mieli tytuł procurator a rationibus/a ra-
tionibus w okresie od Flawiuszy aż po II wiek667. Zdaniem Ségolène 
Demougin, która wyraziła ogólną opinię na temat działalności biur 
pałacowych, stosowanie zasady „nierównej kolegialności” doskona-
le tłumaczy to, dlaczego w II wieku wyzwoleńcy cesarscy nosili „ty-
tuł dyrektora biura pałacowego”668. Co ciekawe, Weaver przyjmując 
hipotezę Boulverta, stwierdził, że za panowania Marka Aureliusza 
wyzwoleniec Cosmus669 pełnił prawdopodobnie funkcję zastępcy 
ekwity M. Bassaeusa Rufusa670 na stanowisku a rationibus w ramach 
„dual equestrian-freedman procuratorial system”671.

Czy jednak wyzwoleniec mający taki sam tytuł jak ekwita mu-
siał być jego zastępcą? Nie wiadomo przecież, czy urzędnicy ci dzia-
łali w  tym samym czasie. Nie można także wykluczyć, że sprawo-
wali swe funkcje niezależnie od siebie, jeden po drugim. Nawet jeśli 
hipotetycznie przyjmiemy równoczesną działalność takiej pary kie-
rowników w officium a rationibus, to nieznane są wzajemne zależno-
ści między nimi czy też podział kompetencyjny. Ponadto w treści in-
skrypcji często występuje jedynie tytuł, bez dodatkowego określenia 

666 Demougin (1994: 296).
667 Wachtel (1966: 118–119) wyliczył 12 takich wyzwoleńców, Bruun (1989: 50–53) 

przekonująco dowiódł zaś, że również a rationibus Phaon funkcjonował nie za 
panowania Nerona (tak np. Boulvert 1970b: 97, przyp. 37), lecz za panowania 
Flawiuszy lub jeszcze później.

668 Demougin (2005: 375).
669 PIR2 C 1535. Zob. biogram nr 3 w podrozdziale „Liberti Augusti a rationibus” 

w II wieku w części drugiej.
670 PIR2 B 69; Pflaum (1960a: 389–393, nr 162); Dobson (1978: 254–256, nr 134); Sa-

blayrolles (1996: 488–489, nr 15); Ruciński (2013a: 391–397, 634).
671 Weaver (1972: 237, 264).
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rangi stanowiska (np. adiutor, subprocurator, tabularius), która mog-
łaby świadczyć o  pewnej podległości kompetencyjnej wyzwoleń-
ca względem ekwity. Hipotezy o byciu „zastępcą” ekwity w ramach 
„nierównej kolegialności” nie da się w  sposób pewny udowodnić. 
Fergus Millar pisał: „[…] there is nothing in such cases to show that 
their functions were not identical”672. Skąpy materiał źródłowy nie 
pozwala nam na jednoznaczne rozstrzygnięcie tych wątpliwości673.

Propozycja Boulverta w  odniesieniu do działalności officium 
a rationibus w II wieku, choć w pewnym stopniu przekonująca, ma 
słabe strony. Dowodem jednoznacznie przemawiającym za istnie-
niem tzw. nierównej kolegialności w officium a rationibus mogłaby 
być potwierdzona w materiale źródłowym właśnie kolegialna i rów-
noległa działalność ekwity oraz wyzwoleńca cesarskiego674. Wówczas 
jednak w zapisie tego rodzaju inskrypcji, tak jak w przypadku in-
skrypcji z cesarskich domen w Afryce675, można by spodziewać się 
charakterystycznej nomenklatury tych urzędników: nomen i cogno-
men ekwity oraz cognomen wyzwoleńca676. Tymczasem tego rodza-
ju aktywności administracyjnej urzędników a rationibus nie sposób 
udowodnić. Ponadto w wyjątkowym źródle, epistula ad Saepinum, 
datowanym na okres między 169 a  172 rokiem, w  którym zosta-
ły przedstawione poszczególne etapy interwencji officium a  ratio-
nibus, libertus Augusti Cosmus – jak się zdaje – jest urzędnikiem 
administracyjnie autonomicznym, zdolnym samodzielnie, ewentu-

672 Millar (2004: 154).
673 Burton (1977: 162–163), recenzujący dwie prace Boulverta, stwierdził, że dyspo-

nujemy zbyt małą podstawą źródłową do formułowania teorii o istnieniu hie-
rarchicznego układu stanowisk piastowanych przez wyzwoleńców cesarskich. 
Por. Weaver (1972: 229, przyp. 4).

674 Podobnie uważa Alfred M. Hirt (2010: 129), analizujący kariery prokuratorów-
-wyzwoleńców w Ampelum, których działalność jest potwierdzona za panowa-
nia Marka Aureliusza, czyli w okresie, w którym swoją aktywność urzędniczą 
rozpoczęli również prokuratorzy-ekwici. Zdaniem Hirta ekwici nie funkcjono-
wali z wyzwoleńcami w ramach „nierównej kolegialnośći”, lecz po prostu za-
stępowali ich na tym stanowisku. Odmiennego zdania byli Stanisław Mrozek 
(1966: 18–19) i Hans-Christoph Noeske (1977: 300).

675 CIL VIII 25943; CIL VIII 14464 = ILS 6870. Por. CIL VIII 25902.
676 Por. Weaver (1972: 264–265).
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alnie przy współudziale swojego niższego rangą współpracownika 
(adiutor), podejmować decyzje jako reprezentant interesów cesar-
skich (fiscus Caesaris) oraz w razie konieczności przekazać sprawę 
najwyższym urzędnikom ekwickim – prefektom pretorianów677. Od-
miennego zdania był Weaver, który uważał, że contumacia urzędni-
ków z Saepinum i Bovianum względem nakazu Cosmusa jest świa-
dectwem braku posłuchu i autorytetu, których wyzwoleniec cesarski 
jako zastępca głównego, ekwickiego urzędnika po prostu nie mógł 
mieć678. Ta opinia wydaje się jednak mylna. Jeśli byłoby tak w rze-
czywistości, to na pewnym etapie tej sprawy zaangażowałby się rze-
komy ekwicki kierownik urzędu a rationibus, który ze względu na 
swój status społeczny dysponowałby wyższym autorytetem679. O ta-

677 Zob. s. 183–185.
678 Weaver (1972: 237). Podobnie Eck (2015: 191).
679 Zob. Laffi (1965: 185, przyp. 22). Hipoteza o nieposłuszeństwie italskich urzęd-

ników municypalnych, mającym wynikać z  braku autorytetu, tj. „mocy spo-
łecznej” Cosmusa jako wyzwoleńca cesarskiego, eksniewolnika, wydaje się 
nieprzekonująca. W  tym przypadku należy podkreślić przede wszystkim ad-
ministracyjny (urzędowy) charakter całej sprawy, nie zaś „osobisty” stosunek 
urzędników z Saepinum i Bovianum do libertus Augusti – a rationibus. Moim 
zdaniem urzędnicy municypalni odmówili wykonania polecenia reprezentan-
ta fiskusa, ponieważ wiedzieli, że urzędnik ten, nie mając uprawnień jurysdyk-
cyjnych i  nie dysponując skutecznymi narzędziami przymusu, po prostu nie 
może ich do tego zmusić. Dlatego też dalsze postępowanie Cosmusa, który zde-
cydował się przekazać sprawę prefektom pretorianów, wydaje się w pełni zro-
zumiałe. Italscy urzędnicy municypalni byli świadomi tego, że wyzwoleńcy ce-
sarscy a  rationibus wykonywali swe obowiązki jako pełnoprawni urzędnicy 
cesarscy reprezentujący fiscus, władni podejmować decyzje jedynie w zakresie 
swoich kompetencji (głównie kontrolnych). Pochodzenie społeczne wyzwoleń-
ców cesarskich działających w administracji fiscus w II wieku nie miało w tym 
względzie żadnego znaczenia. Co więcej, nie miało ono także większego wpły-
wu na zakres powierzanych im uprawnień sądowniczych. Cosmus, zapisany 
w inskrypcjach jako a rationibus (CIL VI 455; CIL XI 2438; CIL XV 7443; Za-
wadzki 1966: 82), z pewnością pełnił funkcję prokuratorską. W II wieku dzia-
łalność innych wyzwoleńczych procuratores a rationibus jest potwierdzona (CIL 
XIV 2104 = ILS 1475). Zakres uprawnień jurysdykcyjnych oraz administracyj-
nych przyznawanych prokuratorom-wyzwoleńcom zapewne nie różnił się zbyt-
nio od tych, które posiadali prokuratorzy-ekwici (Hirt 2010: 203). Zob. także: 
Brunt (1966b: 461–487); Angelini (1971). Prokuratorzy-wyzwoleńcy, podobnie 
jak ekwici, mogli sądzić zarówno niewolników, jak i osoby wolne. Co interesu-
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kiej interwencji nic jednak nie wiadomo. Z treści inskrypcji nie wy-
nika, by Cosmus na jakimś etapie sprawy konsultował się ze swoim 
rzekomym ekwickim przełożonym. Przekazanie sprawy dwóm pre-
fektom pretorianów dowodzi tylko odpowiedniej właściwości kom-
petencyjnej i  auctoritas Cosmusa, odpowiedzialnego – jak moż-
na sądzić – jedynie przed cesarzem. Wyzwoleniec cesarski, pełniąc 
funkcję prokuratora, działał bowiem na podobnej zasadzie jak ekwi-
ta680. Jego pozycja prawna wcale nie skutkowała ograniczonym cha-
rakterem obowiązków, ponieważ prokurator-wyzwoleniec tak samo 
jak prokurator-ekwita „represents a different kind of business ma-
nager with multiple functions”681. Nie znajduję zatem argumentów, 
by uważać, że Cosmus był tylko zastępcą swego ekwickiego odpo-
wiednika, który zresztą, jak już wspomniałem, nie jest znany682. Ar-

jące, z treści datowanej na panowanie Hadriana lex metallis dicta (LMD) wy-
nika, że wyzwoleńcy-prokuratorzy kopalni w  Vipasca w  Hiszpanii na obsza-
rze ściśle określonego dystryktu (territorium) mieli uprawnienia jurysdykcyjne, 
które pozwalały im m.in. na skonfiskowanie na rzecz fiscus majątku osoby wol-
nej oraz wygnanie jej poza obszar kopalni (LMD II 27–28, 32–35). Zob. Flach 
(1979: 404); Hirt (2010: 227–228). Ponadto działalność wyzwoleńców cesarskich 
na obszarze kopalni w Hiszpanii, szczególnie w jej półnonocno-zachodniej czę-
ści, dowodzi, że nie we wszystkich działach administracji liberti Augusti byli za-
stępowani ekwitami lub, że byli ich asystentami. Osobną kwestią jest działal-
ność liberti-subprocuratores w II wieku. Zob. Eck (1998a: 83); Hirt (2010: 129). 
Warto jednak podkreślić, że prokuratorzy kopalni działający na obszarze pro-
wincji naddunajskich, szczególnie często pojawiający się w  materiale epigra-
ficznym od drugiej połowy II wieku, pochodzili z ordo equester. W porównaniu 
z prokuratorami-wyzwoleńcami prokuratorzy-ekwici mieli odmienną tytulatu-
rę, a zakres terytorialny podlegających im kopalni (np. ferrariae, argentariae) 
był zdecydowanie szerszy, gdyż obejmował prowincję lub nawet kilka prowin-
cji. Zob. Hirt (2010: 146–149).

680 Zob. Alston (2014: 346): „No clear distinction can be seen between equestrian 
and freedmen procurators”.

681 Carlsen (1995: 165).
682 Stwierdzenie Weavera (1972: 237–238), który uważał, że wcześniejszym przeło-

żonym Cosmusa na urzędzie a rationibus był M. Bassaeus Rufus (PIR2 B 69), 
niczego nie wyjaśnia. Niewykluczone, że Cosmus znał osobiście Bassaeusa Ru-
fusa, który wcześniej – w 165 roku lub w  latach 165–166 – także pełnił funk-
cję a rationibus. Może o  tym świadczyć użyty w  inskrypcji zwrot beneficium, 
którym posłużył się Cosmus, prosząc o  interwencję praefecti praetorio. Zob. 
Eich (2005: 225, przyp. 4). Warto jednak podkreślić, że w tej inskrypcji Cosmus 
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gument o ewentualnej podrzędnej funkcji Cosmusa w officium rów-
nież nie jest przekonujący. Jeśli zajmowałby on tego rodzaju pozycję 
administracyjną, to jego tytulatura w inskrypcji, podobnie jak w przy-
padku Septimianusa, zapisanego jako collibertus et adiutor meus  
(l. 10)683, zostałaby odpowiednio dookreślona. Moim zdaniem liber-
tus Augusti Cosmus pełnił funkcję głównego urzędnika w officium 
a rationibus.

Przeciwnicy tej interpretacji uważają jednak, że status praw-
ny wyzwoleńca nie pozwalał Cosmusowi na zajmowanie najwyż-
szego stanowiska finansowego, które w II wieku – o czym już pisa-
łem – było regularnie piastowane przez ekwitów w randze ducenarii, 
a  później nawet – trecenarii684. Według Weavera warunkiem sine 

zwraca się do obu prefektów pretorianów, nie zaś tylko do Bassaeusa Rufusa. 
Ponadto cała sprawa ma charakter oficjalnej korespondencji, a nie wewnętrznej 
konsultacji między urzędnikami.

683 CIL IX 2438 = FIRA I2 61.
684 Weaver (1972: 237, 264). Podobnie Eck (2015: 191). W wypowiedziach Weavera 

wybrzmiewa przede wszystkim uproszczająca opinia, która zwracając uwagę na 
nieosiągalność objęcia wysokiego rangą urzędu ekwickiego przez wyzwoleńca 
cesarskiego, nolens volens każe zestawić poziomy wynagrodzeń otrzymywanych 
przez liberti i equites. Sprawa ta wydaje się jednak bardziej złożona, a postrzega-
nie służby wyzwoleńca cesarskiego przez pryzmat zasad urzędowania ekwitów 
rodzi pewne problemy. Zagadnienie wynagradzania wyzwoleńców cesarskich 
pełniących służbę w administracji rzymskiej było już zresztą przedmiotem dys-
kusji badaczy, którzy ze względu na niewielką liczbę źródeł, sprowadzającą się 
w zasadzie do dwóch późnych inskrypcji z końca II i początku III wieku – CIL 
VI 246 =  XIV 2087; CIL VI 8619 – poruszali się w sferze domysłów. Część uczo-
nych wskazywała na podobieństwo sposobów wynagradzania wyzwoleńców 
i ekwitów w ramach wypłat rocznych salaria (honoraria), nie definiując jednak 
ich wewnętrznego zróżnicowania. Zob. Corbier (1980: 67–68). Inni uczeni szli 
natomiast jeszcze dalej. Boulvert (1974: 151–153), wzorem Pflauma badającego 
kariery ekwickie, stworzył nawet system hierarchii urzędników wyzwoleńczych 
wraz z odpowiednią klasyfikacją poziomów ich wynagrodzeń. Wydaje się, że ta 
szczegółowa rekonstrukcja nie ma podstaw, choć – jak można przypuszczać – 
wyzwoleńców cesarskich, podobnie jak ekwitów, wynagradzano w różny spo-
sób, a ich commoda były odpowiednio niższe. Nie jest jednak pewne, czy w II wie-
ku, podobnie jak w I wieku, źródłem wynagrodzeń członków familia Caesaris 
był fiscus Caesaris. Zob. Frontin., Aq. 2, 118. Por. Boulvert (1970: 103; 1974: 114); 
Alpers (1995: 124). Być może w II wieku wynagrodzenia wypłacane liberti Au-
gusti pochodziły już nie z fiscus Caesaris, a z ratio privata, czyli prywatnego ma-
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qua non objęcia przez byłego niewolnika kierownictwa urzędu a ra-
tionibus byłoby jedynie osiągnięcie przez Cosmusa właśnie statu-
su ekwickiego. Australijski badacz powołał się przy tym na karierę 
wyzwoleńca cesarskiego L. Aureliusa Nicomedesa685, który po peł-
nieniu funkcji kubikulariusza (a cubiculo) L. Aeliusa Caesara oraz 
wychowawcy (nutritor) Lucjusza Werusa, został włączony do stanu 
ekwickiego najpewniej za rządów Antonina Piusa i sprawował wie-
le funkcji ekwickich, w  tym (prawdopodobnie między październi-
kiem 166 a lutym 169 roku) stanowisko – procurator summarum ra-
tionum (ducenarius)686. Z pewnością uzyskanie na podstawie decyzji 
cesarskiej lub jego otoczenia statusu ekwickiego przez wyzwoleńców 
cesarskich w II wieku, czego dowodzi przykład L. Aureliusa Nico-
medesa i  chociażby M. Aureliusa Cleandra za rządów Kommodu-
sa687, stanowiło drogę konieczną do uzyskania wyższej pozycji ad-
ministracyjnej, niedostępnej dla byłych niewolników pozbawionych 

jątku cesarza. Co interesujące, lex metalli Vipascensis (LMV) z II wieku rozróż-
nia wyzwoleńców i niewolników cesarskich, „qui procuratoris in officis erunt 
vel commoda percipient”. Zob. LMV ll. 23–24. Hirt (2010: 154) komentuje ten 
passus bardzo ogólnie, twierdząc, że liberti et servi Caesaris otrzymywali com-
moda „from the Roman state”. W LMV członkowie familia Caesaris, jak można 
wnioskować, zostali jednak podzieleni pod kątem zarówno źródła otrzymywa-
nia wynagrodzenia, jak też pozycji administracyjnej. Można jedynie przypusz-
czać, że ci działający w officium prokuratora kopalni w Vipasca podlegali temu 
urzędnikowi i najpewniej przez niego byli wynagradzani, natomiast ci pobie-
rający commoda jako urzędnicy podporządkowani bezpośrednio cesarzowi 
otrzymywali commoda z fiscus Caesaris bądź właśnie z ratio privata. Niewątpli-
wie problematyka źródeł pochodzenia wynagrodzeń wyzwoleńców cesarskich 
w II wieku jest związana z naturą (prywatną – służba pałacowa, bądź publicz-
ną – np. administracja finansowa) pełnionych przez nich funkcji. Ścisłe katego-
rie prywatny–publiczny w ostateczności nie odpowiadają realiom politycznym 
i administracyjnym cesarskiego Rzymu.

685 Zob. przyp. 526.
686 CIL VI 1598 = ILS 1740; Weaver (1972: 237). Ze względu na uszkodzoną inskryp-

cję, niestety, jego pełne imię oraz godności otrzymane za panowania Antoni-
na Piusa nie są znane. Zob. także: Saller (1982: 48); Demougin (1984: 226); Eck 
(1999b: 25).

687 Zob. także przykład wyzwoleńca cesarskiego Aureliusa Alexandra, który po 
otrzymaniu statusu ekwickiego, o czym świadczy tytuł v(ir) e(gregius), sprawo-
wał funkcję praepositus sacrarum cognitionum prawdopodobnie za czasów Se-
werów (AE 1935, 20). Zob. Weaver (1972: 266, 283); Boulvert (1974: 252).
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dignitas oraz ingenuitas. Pod tym względem status prawny danego 
urzędnika musiał być poza wszelkimi wątpliwościami688, a otrzyma-
nie statusu ekwickiego przez byłego niewolnika w ramach procesu 
restitutio natalium było równoznaczne z całkowitym uznaniem jego 
ingenuitas689.

Być może jednak status prawny Cosmusa nie stanowił całkowi-
tej bariery, a jego kariery nie należy rozpatrywać w kategoriach nad-
zwyczajnego awansu. W II wieku i później, z wyjątkiem burzliwych 
czasów Kommodusa (Saoterus, Cleander), Karakalli (Epagathos, 
Marcius Festus, Theocritus) i Heliogabala (Zoticus)690, wyzwoleńcy 
cesarscy nie osiągali już większych wpływów politycznych691. Dzia-
łalności Cosmusa z  pewnością nie można porównać z  działalnoś-
cią polityczną Pallasa oraz ojca Claudiusa Etruscusa w I wieku. Poza 
tym, że zajmował pojedyncze stanowisko, niewiele zresztą wiadomo 
na jego temat. Nie można jednak wykluczyć, że Marek Aureliusz, 
chcąc zachować ciągłość funkcjonowania ważnej instytucji finanso-
wej, na pewien czas, być może w drodze wyjątku podczas czasowej 
niemożności powołania określonego ekwity na stanowisko a rationi-
bus692, mógł powierzyć pełnienie tej funkcji jednemu spośród swo-

688 Eck (1999b: 8).
689 D. 2, 4, 10, 3; Cod. Iust. 6, 8, 2. Zob. Millar (1977: 489); Mouritsen (2011: 108). In-

stytucja ius anulorum aureorum pod pewnymi względami (brak bezwzględne-
go uznania ingenuitas) różniła się od instytucji restitutio natalium. Zob. D. 40, 
10, 6. Zob. Demougin (1984: 233–234); Mouritsen (2011: 108).

690 PIR2 E 67; PIR2 M 234; PIR2 T 117; PIR2 A 1641. Zob. Schöpe (2014: 120–125). 
W inskrypcji (CIL XIV 3638) Marcius Festus występuje jako: […] et a memoria 
(l. 4). Niektórzy uczeni uważali, że drugim, niezachowanym w inskrypcji sta-
nowiskiem, był urząd a rationibus. Zob. Pflaum (1961: 1024). Moim zdaniem ra-
cję miał m.in. Eck (1999c: 864), który zrekonstruował tę lakunę jako a cubiculo. 
Por. Kłodziński (2012a: 170–171).

691 Opisywanie przez historiografię rzymską potentia libertorum w II i  III wieku 
należy traktować z pewną ostrożnością, gdyż wpisywało się ono w stały element 
narracji poświęconej „złym cesarzom”. Zob. Mouritsen (2011: 97).

692 Warto podkreślić, że pełnienie funkcji przez Cosmusa (CIL IX 2438 = FIRA I2 

61, datowana na lata 169–172) zbiegło się w czasie z początkiem wojen marko-
mańskich.
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ich doświadczonych i zasłużonych wyzwoleńców693. Być może właś-
nie w  tych okolicznościach (wojny markomańskie) urzędnikiem 
a rationibus został mianowany przez Marka Aureliusza wyzwoleniec  
Euphrates, wspomniany przez Galena694.

Dochody i wydatki cesarskie oraz związane z nimi rozbudowa-
ne struktury administracyjne, znajdujące się pod wyłączną kontro-
lą cesarza, sprawiały, że już od panowania Tyberiusza nominacje na 
ważne stanowiska, zwykle obsadzane ekwitami, otrzymywali tak-
że wyzwoleńcy, czego dowodzą chociażby przykłady: wyzwoleńca  
P. Flaviusa Hiberusa695, prefekta Egiptu w  latach 26–28 lub 28–31, 
który objął tę ważną funkcję nie – jak podaje Kasjusz Dion696 – po 
ekwicie C. Vitrasiusie Pollionie (praefectus Aegypti w  latach 39– 
–41), lecz prawdopodobnie po C. Galeriusie (praefectus Aegypti w la-
tach 21–27)697, wyzwoleńca M. Antoniusa Felixa698, mianowanego 
przez Klaudiusza namiestnikiem prowincji Iudaea w latach 52–58699, 
wreszcie zaś wyzwoleńca cesarskiego M. Aureliusa Epagathusa, pre-
fekta Egiptu potwierdzonego w P. Oxy. XXXI 2565 na początku lata 
224 roku700. Nie mamy potwierdzenia, by wspomniani wyzwoleńcy 
przed objęciem tych stanowisk otrzymali status ekwicki. Być może 
zatem przypadku wyzwoleńca cesarskiego Cosmusa, kierowni-
ka a rationibus, podobnie jak wspomnianych trzech wyzwoleńców, 
nie należy postrzegać przez pryzmat typowego lub nadzwyczajnego 
awansu wyzwoleńca cesarskiego. Władca, podobnie jak w  sytuacji 
transferu środków z fiscus do aerarium i odwrotnie, w ostateczności 
podejmował bowiem decyzję o nominacji poszczególnych urzędni-
ków, nawet mimo istnienia pewnych formalnych ograniczeń.

693 Można przypuszczać, że Cosmus zdobył pewne doświadczenie administracyjne 
podczas urzędowania Bassaeusa Rufusa jako a rationibus w 165 roku lub w la-
tach 165–166.

694 Gal., De antidot. 1, 1 (K. 14, 4).
695 Jördens (2009: 57, przyp. 161 – tam dalsza literatura).
696 Cass. Dio, 58, 19, 6. Por. Philo, In Flacc. 1, 2. Zob. także: P. Oxy. LV 3807.
697 Zob. Jördens (2009: 57, przyp. 161; 230, przyp. 249). Por. Capponi (2005: 184– 

–186).
698 PIR2 A 828.
699 Tac., Hist. 5, 9.
700 Cass Dio, 78, 21, 2; Jördens (2009: 57, przyp. 161).
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O ile w przypadku Cosmusa można wskazać pewne argumenty 
na rzecz tezy, że był on kierownikiem officium, o tyle w odniesieniu 
do pozostałych wyzwoleńców cesarskich, zapisanych głównie w in-
skrypcjach z tytułami procurator a rationibus/a rationibus w II wie-
ku701, jest to bardzo trudne, choć nie można wykluczyć, że także 
w ich przypadku mamy do czynienia z kierownikami tego urzędu. 
Być może piastowane przez liberti Augusti stanowiska również nale-
ży traktować w kategoriach wyjątkowej decyzji cesarza702. Potwier-
dzeniem tej hipotezy może być tytulatura urzędnicza oraz kontekst 
historyczny wystawienia inskrypcji z Rzymu, w której wyzwoleńcy, 
Cleander, a cubiculo et a pugione, oraz Asclepiodotus, a rationibus, 
zostali zapisani jako heredes Taiusa Sanctusa, również określonego 
w jej treści jako a rationibus703. Mimo że Asclepiodotus i Taius Sanc-
tus sprawowali urząd do spraw rachunkowości w różnym czasie, to 
jednak, gdyby Asclepiodotus miał pełnić jedynie podrzędną funk-
cję w tym officium, wówczas jego tytuł urzędniczy zostałby określo-
ny inaczej niż tytuł przedstawionego w tej samej inskrypcji senato-
ra (a wcześniej ekwity) – Taiusa Sanctusa. Zawirowania polityczne 
pod koniec rządów Kommodusa, jak też tytulatura wszechpotężne-
go Cleandra, wskazują jednak na nadzwyczajne (łamiące wszelkie 
zasady społeczno-prawne) awanse urzędnicze niektórych liberti Au-
gusti, w tym właśnie Asclepiodotusa704. W ostateczności nie można 
także wykluczyć, że Asclepiodotus funkcjonował w parze z ekwitą 
w ramach „nierównej kolegialności”.

Moim zdaniem można jednak wątpić w  słuszność zdania, że  
w II wieku, czyli w okresie, gdy istniały już rozbudowane struktury 
urzędów dworskich, wszyscy wyzwoleńcy cesarscy – zapisani w in-
skrypcjach jako procurator a rationibus/a rationibus – musieli pełnić 
jedynie niższej rangi funkcję lub być asystentami ekwitów w ramach 
„nierównej kolegialności”. Nie znajduję jednoznacznych dowodów 

701 CIL XIV 5309, 23 et 28; CIL XIV 2104 = ILS 1475; Gal., De antidot. 1, 1 (K. 14, 4); 
CIL VI 41118 = AE 1961, 280.

702 Por. Weaver (1972: 237).
703 CIL VI 41118 = AE 1961, 280 (fot. 8). Na temat tytulatury urzędniczej zapisanych 

w tej inskrypcji wyzwoleńców zob. ostatnio Demougin (2015: 67).
704 SHA, Comm. 6, 9.
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potwierdzających stałą regułę równoczesnej działalności ekwitów 
a rationibus i mających ten sam tytuł, podlegających im wyzwoleń-
ców cesarskich. Nie wykluczam jednak, że za panowania niektó-
rych władców (np. Antonina Piusa) zasada „nierównej kolegialno-
ści” w przypadku officium a rationibus funkcjonowała, choć brakuje 
źródeł, które ten stan rzeczy by potwierdzały.

W  historiografii koncepcja tzw. nierównej kolegialności po-
jawiła się także w odniesieniu do działalności rationales w drugiej 
połowy II wieku. W  przypadku tych urzędników jest ona jednak 
szczególnie interesująca ze względu na analizowaną wyżej inskryp-
cję „Adrastus-Dossier”, w której urzędnicy rationales zostali zapisa-
ni w  ten sam sposób jak prokuratorzy w  przywoływanych już in-
skrypcjach z domen cesarskich w Afryce. Wydaje się, że Pflaum miał 
rację, pisząc w tym kontekście o funkcjonowaniu „nierównej kole-
gialności”: a rationibus Aeliusa Achillesa, procurator summarum ra-
tionum Claudiusa Perpetuusa oraz dwóch podległych im liberti-
-adiutores: Flavianusa i Eutychusa (określonych przez Bruuna jako 
Pseudokollegen)705. Uwzględniając wnioski z poprzedniego podroz-
działu, można stwierdzić, że w 193 roku, na początku rządów Septy-
miusza Sewera, nastąpiła reorganizacja centralnych urzędów finan-
sowych i od tego czasu – jak można przypuszczać – nie mamy już do 
czynienia z officium a rationibus, lecz z nową strukturą organizacyj-
ną: kolegium urzędników rationales lub dwoma urzędami finanso-
wymi funkcjonującymi w ramach „nierównej kolegialności”. Nie bez 
powodu pod koniec II i na początku III wieku łacińskie tytuły a ra-
tionibus i procurator summarum rationum zanikają, a pojawia się ty-
tuł rationalis706. Niewątpliwie jest to związane z pojawieniem się no-
wej struktury administracyjnej. Zmiany w centralnej administracji 
finansowej, które nastąpiły pod koniec II i w III wieku, podobnie jak 
terminologia działających wówczas centralnych urzędników finan-
sowych, wciąż są jednak niejasne.

705 Pflaum (1975: 14); Bruun (2011: 177).
706 Christol, Demougin (1990: 199–201).
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Kariery ekwickich urzędników a rationibus.  
Kwestia „specjalizacji”

Liczba działających od panowania Trajana do czasów Karakalli 26 
urzędników ekwickich707, którzy w  swej karierze osiągnęli urząd 
a  rationibus lub w  przypadku których istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że urząd ten sprawowali, choć nie imponująca, stanowi 
grupę reprezentatywną708, pozwalającą na wyciągnięcie szerszych 
wniosków dotyczących przebiegu ich karier. Pochodzące głównie 
z II wieku źródła epigraficzne, których interpretacja wzbudza pew-

707 Szerzej zob. podrozdział „Equites a rationibus” od Trajana do Karakalli w czę-
ści drugiej. Por. Pflaum (1961: 1019; 1982: 109); Rossignol (2014: 44–47). Podana 
liczba ekwickich urzędników a rationibus, stanowiąca podstawę moich analiz 
porównawczych, zależy od kilku elementów, związanych z oceną zachowane-
go (znanego) materiału epigraficznego. Dotyczy to przede wszystkim typu in-
skrypcji, stopnia ich zachowania oraz sposobu zapisu kolejności określonych 
urzędów (wojskowych i cywilnych). Uszkodzone inskrypcje bardzo często nie 
pozwalają na pełną rekonstrukcję cursus honorum, jeśli ze względu na charakter 
inskrypcji prezentujących cursus w ogóle jest ona możliwa. Niekiedy pojawia 
się także wątpliwość, czy zapisane w inskrypcjach (nawet w tych zachowanych 
w całości) urzędy to wszystkie stanowiska piastowane przez danego urzędni-
ka. Zob. np. CIL VI 41118 = AE 1961, 280. Kwestii tej niestety nie sposób osta-
tecznie rozstrzygnąć. W tym przypadku mogą okazać się pomocne jedynie te 
źródła (głównie inskrypcje), prezentujące karierę tego samego urzędnika, któ-
re pozwalają zweryfikować lub potwierdzić poszczególne urzędy oraz kolejność 
ich sprawowania. Moim zdaniem włączenie przez Benoît Rossignola (2014: 44– 
–45) dwóch praefecti Aegypti, Valeriusa Eudaemona i Flaviusa Titianusa II, do 
listy ekwickich a rationibus nie ma podstaw, tym bardziej że nie mamy pewno-
ści, by pełnili oni nie tylko officium a rationibus, lecz także prefekturę annony, 
która zazwyczaj stanowiła kolejny szczebel w karierze najwyższych urzędników 
finansowych. Wstępne rozważania nad wojskowym etapem karier ekwickich  
a rationibus zaprezentowałem w: Kłodziński (2015: 43–64).

708 Członkowie uterque ordo, stanu senatorskiego oraz ekwickiego, mieli zdecydo-
wanie więcej możliwości niż reszta społeczeństwa rzymskiego na zaprezento-
wanie się w  materiale epigraficznym. Zob. Bruun (2015a: 202–203). Ponadto, 
jak słusznie zauważył Duncan-Jones (2016: 106), więcej okazji do upamiętnie-
nia w materiale inskrypcyjnym mieli ci ekwici, którzy pełnili funkcje prokura-
torskie i przez to dłużej służyli w administracji niż ci ekwici, którzy odbyli jedy-
nie militiae.
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ne problemy metodologiczne709, sprawiają, że odtworzenie pełnego 
lub w miarę pełnego cursus honorum większości spośród 26 urzęd-
ników staje się możliwe.

Wiek II to czas nie tylko trwającego od epoki Augusta „boo-
mu epigraficznego”710, lecz także okres ukształtowania się hierarchii 
ekwickich urzędów prokuratorskich711. Z tego względu analiza oraz 
porównanie karier ekwitów a  rationibus, funkcjonujących głównie 
w tym czasie, wydaje się w pełni zasadne. W swych analizach porów-
nawczych dotyczących ekwitów pełniących funkcję a rationibus we-
zmę pod uwagę tych urzędników, których pełen cursus honorum jest 
znany. W kontekście jednak badania karier urzędników a rationibus 
istotne będą także te inskrypcje, które prezentują bądź „wojskowy”, 
bądź „cywilny” etap kariery, jak również te, z których można wy-
czytać informacje na temat pojedynczych urzędów sprawowanych 
przez danego urzędnika. W przypadku etapu „wojskowego” cursus 
honorum podstawę do analiz stanowi zatem 15, natomiast w przy-
padku etapu „cywilnego” – 20 urzędników a rationibus.

W  tym podrozdziale postaram się przeanalizować określone 
ścieżki awansu ekwitów sprawujących urząd a rationibus i odpowie-
dzieć na pytanie, czy w okresie wczesnego pryncypatu w przypad-
ku karier najwyższych urzędników finansowych można doszukiwać 
się jakiejś charakterystycznej drogi zdobywania przez nich doświad-

709 Eich (2005: 104): „Inschriften überliefern zudem in aller Regel Momentaufnah-
men; selten läßt sich Klarheit darüber gewinnen, ob ein epigraphisch festgehal-
tener administrativer Vorgang Routine war oder eben deshalb dauerhaft pub-
liziert worden war, weil er eine Ausnahme darstellte. Ohnehin überliefern nur 
sehr wenige Inschriften eigentliches Verwaltungshandeln, das normalerwei-
se nicht dauerhaft publik gemacht zu werden brauchte”; Bruun (2015a: 220):  
„There is a  lively scholarly discussion about individual careers or offices, fo-
cusing on similar issues as for senatorial cursus inscriptions: the chronology, 
whether the full career is cited, the order in which the tasks were held, and the 
overall significance of the equestrian offices”. Szerzej zob. s. 38–43.

710 Alföldy (1994); Kolendo, Żelazowski (2003: 46–47); Bodel (2008: 6–11); Beltrán 
Lloris (2015b: 139–141). Mimo stosunkowo dużej liczby inskrypcji z II wieku nie 
wiadomo do końca, czy stanowią one w pełni reprezentatywny materiał do ba-
dań nad karierami urzędników ekwickich.

711 Sherwin-White (1939: 11); Pflaum (1974b: 7–8); Saller (1980: 46); Brunt (1983: 
44); Duncan-Jones (2016: 106).
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czenia administracyjnego (kompetencyjnego), które w historiografii 
najczęściej, choć – jak podkreślił Eck – nie do końca słusznie, utożsa-
miano ze „specjalizacją”712. Kwestia ta, analizowana już od wielu lat, 
stanowi ważny element rozważań nad wpływem patronatu i kompe-
tencji na promocję urzędników ekwickich w administracji rzymskiej 
oraz nad polityką personalną cesarzy rzymskich, którzy w najwięk-
szym stopniu decydowali o  wyborze najważniejszych urzędników, 
nie tylko ekwitów i senatorów, lecz także wyzwoleńców713.

W dawnej historiografii (Otto Hirschfeld, Arthur Stein, Hans-
-Georg Pflaum) podkreślano, że administracja rzymska (zwłaszcza 
ta prokuratorska) jako zorganizowany system funkcjonowała we-
dług reguł biurokratycznych (profesjonalizm urzędników rzym-
skich), podobnie jak „civil service in the modern sense”714. Bardziej 
współcześni uczeni (Paul A. Brunt, Richard Saller, Anthony R. Bir-
ley) odeszli jednak od takiego postrzegania omawianego problemu, 
twierdząc, że „such specialism was alien to Roman traditions”715. To 
odejście od dawnej opinii wydaje się jednak zbyt radykalne716.

712 Eck (2001: 1): „Doch Erfahrung und Spezialisierung sind nicht dasselbe. Spe-
zialisierung setzt zwar Erfahrung voraus; doch Erfahrung muss keineswegs zu 
Spezialisierung führen. Beides ist somit getrennt zu behandeln, will man das je-
weils Spezifische erkennen”. Mówiąc o „specjalizacji”, nie mam na myśli defini-
cji sformułowanej przez Marka Żyromskiego, która oznacza przede wszystkim 
tzw. specjalizację regionalną, czyli piastowanie kilku stanowisk w  jednej pro-
wincji lub przynajmniej w jednym rejonie prowincji przez najwyższych urzęd-
ników zarządu prowincjonalnego, w  tym głównie legati Augusti pro praetore 
provinciae, legati legionis. Zob. np. Żyromski (1993: 91). Rozważania Żyromskie-
go w istocie sprowadzają się do analizy kwestii, czy w przypadku senatorskich 
namiestników prowincji mamy do czynienia z  ich rotacją, czy specjalizacją.

713 Zob. Millar (1977: 286–290). W okresie pryncypatu, inaczej niż w czasach re-
publikańskich, gdy urzędników wybierano podczas zgromadzeń obywateli  
i w senacie, bezpośrednią decyzję w sprawie nominacji najważniejszych urzęd-
ników podejmował cesarz.

714 Saller (1980: 52).
715 Brunt (1975: 141). Podejmowana kwestia stanowi kontynuację dyskusji na temat 

specjalizacji oraz (nie)funkcjonowania systemu promocji karier ekwickich, za-
początkowanej przez Brunta i Sallera, którzy polemizowali z ustaleniami głów-
nie Hirschfelda, Steina i Pflauma. Zob. Brunt (1975: 124–147); Saller (1980: 44– 
–63); Brunt (1983: 42–75).

716 Demougin (2001b: 27–29).
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Mimo rozbratu współczesnej historiografii z biurokratyczną wi-
zją administracji rzymskiej wydaje się, że nie wszystkie kwestie zo-
stały w pełni wyjaśnione, a funkcjonowanie administracji prokura-
torskiej wciąż jest w wielu aspektach niejasne717. Na podstawie, jak 
sądzę, analizy niepełnej dokumentacji źródłowej Saller stwierdził, że 
w  przypadku ekwickich procuratores a  rationibus nie istniała żad-
na specjalizacja kompetencyjna w zakresie finansów, a urzędnicy ci 
byli amatorami bez właściwych kompetencji718. Opinia Sallera na te-
mat urzędu a rationibus, zainspirowanego ustaleniami Brunta, któ-
ry badając kariery prefektów Egiptu, wnioskował, że w  ich przy-
padku żadna specjalizacja, „either in task or in region”719, nie jest 
dostrzegalna, wydaje się zbyt daleko idąca. Kwestia „specjalizacji”, 
przez którą rozumiem zdobyte przez urzędników a rationibus pod-
czas służby cywilnej doświadczenie (experientia) w sprawach admi-
nistracyjnych i  finansowych720, z  pewnością wymaga ponownego 
zbadania i weryfikacji, zwłaszcza w świetle sporządzonego na nowo 
katalogu prozopograficznego.

Już na początku XX wieku uczeni starali się zdefiniować określo-
ne ścieżki awansu ekwitów, ich ustalenia nie wytrzymały jednak pró-
by czasu721. Do dziś natomiast na wartości w swym ogólnym zary-
sie nie straciła klasyfikacja sformułowana w Abrégé przez Pflauma722, 
który na podstawie hierarchii stanowisk wojskowych i  cywilnych 
oraz biorąc pod uwagę zajmowane przez equites pierwsze stanowi-
ska publiczne, wyróżnił cztery główne typy ekwickich karier proku-
ratorskich: 1) stanowiska oficerskie w  kohortach garnizonu rzym-

717 Eich (2005: 103–104).
718 Zob. Saller (1980: 54–55).
719 Saller (1980: 54).
720 Na temat kompetencji „wojskowych”, a  bliżej tych obowiązków a  rationibus, 

które były związane z wyliczaniem kosztów zaopatrzenia armii rzymskiej zob.  
s. 162–168.

721 Domaszewski (1908). Zob. także: Liebenam (1886).
722 Pflaum (1974a). Zob. także: Pflaum (1950). Por. Christol (1999b: 618). Należy za-

uważyć, że sformułowane przez Pflauma schematy ekwickich karier w dużym 
stopniu zostały już zweryfikowane lub dookreślone, jednak w swej istocie za-
sadniczo wciąż są aktualne (Christol 1999b: 619). Zob. także: Kolendo, Żelazow-
ski (2003: 147).
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skiego (ekwici, którzy niezależnie od tego, czy pełnili, czy nie pełnili 
funkcji primipilus bis, zwykle obejmowali stanowiska prokurator-
skie w randze ducenarii); 2) stanowiska piastowane w ramach tres 
militiae (ekwici najczęściej obejmowali następnie stanowiska proku-
ratorskie w randze sexagenarii oraz później centenarii); lub ekwici, 
którzy osiągnęli quarta militia, zawsze bezpośrednio awansowali na 
stanowiska centenarii; 3) funkcje pełnione przez primipiles od pa-
nowania Hadriana, którzy awansowali kolejno na stanowiska cen-
tenarii; 4) cywilne stanowiska advocati fisci piastowane od czasów 
Hadriana przez ekwitów, którzy nie odbyli służby wojskowej i spra-
wowali urząd głównie w  Rzymie; urzędnicy ci niemal zawsze byli 
promowani na stanowiska ducenarii723.

Na początku warto prześledzić drogi awansu urzędników a ra-
tionibus, którzy pełnili funkcje wojskowe zarówno na wstępnym, jak 
i (już o wiele rzadziej) późniejszym etapie swojej kariery. Niewątpli-
wie to właśnie służba wojskowa stanowiła ważny element ekwickich 
karier urzędników a rationibus724. Nie chcąc wchodzić w szczegóło-
we rozważania na temat „wojskowego” etapu ekwickiego cursus hono-
rum, warto jedynie podkreślić725, że tego rodzaju służba, tj. odbycie 
stopniowo kształtowanych tres militiae (praefectus cohortis – tribunus 
militum – praefectus alae)726, zajmowanie stanowisk oficerskich (wyż-

723 Pflaum (1974b: 56–59). Por. Pflaum (1950: 237–238, 252).
724 Mennen (2011: 135, przyp. 3): „Equestrian men usually started their career by fil-

ling a sequence of military posts […]”; Bruun (2015a: 219): „Most equestrians for 
whom we have information began their public service as army officers”; Garn-
sey, Saller (2014: 38): „Military service must be seen as the basis of the eque- 
strian career”.

725 Na ten temat ostatnio zob. Mennen (2011: 135–136); Davenport (2012: 90–93); 
Bruun (2015a: 219–222).

726 Przed rządami Klaudiusza ekwici zajmowali dwa stanowiska wojskowe: tribu-
nus militum augusticlavius i  praefectus alae. Za panowania tego władcy upo-
wszechniła się służba wojskowa (militia), która została zorganizowana w system 
tres militiae. Ekwici dowodzili oddziałami pomocniczymi (auxilia) – na począt-
ku kohortą (praefectus cohortis), liczącym 500 osób oddziałem piechoty, na-
stępnie skrzydłem jazdy (praefectus alae), liczącym 500 osób oddziałem kawa-
lerii. Na końcu tej hierarchii ekwici trafiali do legionu, by piastować stanowisko 
trybunów wojskowych (tribuni augusticlavii). Po rządach Klaudiusza prefek-
tura jazdy ponownie znalazła się na szczycie tres militiae equestres. Ten system 
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szych rangą trybunów) w kohortach garnizonu rzymskiego (vigilum, 
urbanae, praetoriae) oraz pełnienie funkcji wysokiej rangi centurio-
na (primus pilus) w  kohortach legionów lub kohortach garnizonu 
rzymskiego, była wstępnym etapem wojskowym, który następnie 
pozwalał wielu ekwitom na osiągnięcie ważnych cywilnych stano-
wisk prokuratorskich, sekretariatów kancelarii cesarskiej, a niekiedy 
nawet – czterech wielkich prefektur ekwickich727. W przypadku wie-
lu ekwitów ważnym etapem ich wojskowej kariery była także prefek-
tura fabrum728. Większość spośród ok. 2250 equites (prawdopodob-
nie ok. 4% wszystkich działających w okresie od Augusa do Galliena 
wyliczonych przez Devijvera) nie awansowała jednak powyżej mi-
litiae, ale znacząca ich liczba odbyła dalej karierę prokuratorską729. 
Ponad 80% znanych prokuratorów było wcześniej oficerami.

Spośród 26 urzędników do spraw rachunkowości aż 15 na po-
czątku swej kariery pełniło funkcje wojskowe. Byli to: L. Vibius Len-
tulus (nr 1), Cn. Pompeius Homullus Aelius Gracilis Cassianus Lon-
ginus (dalej: Cn. Pompeius Homullus, nr 2), T. Statilius Optatus  
(nr 3), Anonymus I (nr 4), L. Valerius Proculus (nr 6), M. Petronius 
Honoratus (nr 7), Ti. Claudius Secundinus L. Statius Macedo (dalej: 
Ti. Claudius Secundinus Macedo, nr 8), T. Furius Victorinus (nr 9), 
C. Iunius Flavianus (nr 10), Q. Baienus Blassianus (nr 11), M. Bassae- 

awansu wojskowego, od panowania Klaudiusza niekiedy poprzedzony prefek-
turą fabrum, która niekiedy (np. w przypadku L. Vibiusa Lentulusa) była za-
mienna wobec praefectura cohortis, czyli pierwszej militia, został rozpowszech-
niony za rządów Flawiuszy. Prawdopodobnie za panowania Hadriana dołączyła 
także quarta militia (praefectus alae milliariae). Szerzej zob. Birley (1953: 133– 
–153); Holder (1980: 73–79).

727 Od czasów Klaudiusza doświadczeni żołnierze po odbyciu primipilatu mogli li-
czyć na stanowiska trybunów w kohortach wigilów, miejskich i pretoriańskich 
(PIR2 V 144; Demougin 1988: 293–298, 366–385). Cursus honorum najwybitniej-
szych trybunów oddziałów garnizonu rzymskiego wieńczyły stanowiska pro-
kuratorskie (Pflaum 1950: 327–328). Te ostatnie urzędy często stanowiły także 
ukoronowanie cursus honorum oficerów ekwickich, którzy odbyli militiae (De-
mougin 1988: 380–382).

728 Prefektura fabrum, przeważnie za sprawą patronatu (senatorskiego lub cesar-
skiego), często stanowiła dźwignię do osiągnięcia przez ekwitów wysokich sta-
nowisk prokuratorskich. Zob. Saller (1982: 132–133).

729 Duncan-Jones (2016: 106).
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us Rufus (nr 12), L. Iulius Vehilius Gallus Iulianus (dalej: L. Iulius 
Iulianus, nr 18), Iulius (Aelius?) Iulianus (nr 20), Aurelius Felix  
(nr 22) oraz Q. Marcius Dioga (nr 25)730. Urzędnicy a  rationibus, 
których wojskowy etap kariery jest znany, najczęściej rozpoczynali 
swą służbę w ramach systemu militiae equestres, czyli w ramach dru-
giego typu klasyfikacji Pflauma. Nie wszyscy, co oczywiste, przeszli 
w swej karierze wojskowej przez wszystkie cztery stopnie militiae731. 
Spośród „wojskowych” urzędników a  rationibus aż 11 sprawowało 
różne militiae (głównie stanowisko prefekta kohorty, trybuna woj-
skowego w  legionie oraz prefekta skrzydła jazdy)732. Jeden z  nich,  
L. Iulius Iulianus, odbył wszystkie cztery militiae, pełniąc nawet 
funkcję (militia quarta) praefectus alae I  Pannoniorum Tampianae 
(milliaria) w  Noricum, czyli obejmując dowództwo nad jednym 
z 9 lub 10 oddziałów skrzydła jazdy z podwójną liczbą jeźdźców733. 
Czterokrotnie jako praepositus dowodził on również vexillationes, 
biorąc tym samym udział w specjalnych misjach wojskowych.

Wiadomo, że w  procesie mianowania ekwitów na stanowi-
ska wojskowe (militiae) istotną rolę odgrywało poparcie (patronat) 
udzielone przez wysokiego urzędnika ekwickiego, senatora lub sa-
mego cesarza734. W przypadku oficerów a rationibus możemy przy-
puszczać, że senator L. Pompeius Vopiscus Arruntius Catellius  
Celer735, consul suffectus ok. 77 roku, miał wpływ na przebieg kariery 

730 W  prezentowanym podrozdziale podane w  nawiasach liczby odnoszą się do 
biogramów zamieszczonych w podrozdziale „Equites a rationibus” od Trajana 
do Karakalli w części drugiej.

731 Davenport (2012: 93): „There were four grades in the militiae, but candidates 
were not required to serve at all four stages, and the vast majority of officers did 
not do so, especially since there was a decreasing number of positions available 
at each level”.

732 Zob. tab. 1, Wojskowe kariery ekwickich urzędników przed sprawowaniem urzędu 
„a rationibus”.

733 Devijver (1992: 67; 1995: 183).
734 Birley (1953: 141); Saller (1982: 130–135); Davenport (2012: 93–94). Na przykład 

Pliniusz Młodszy (Ep. 7, 22; por. 6, 25) napisał list (commendatio) do Pompeiusa 
Falco, zarządcy Judei, w którym rekomendował swojego ekwickiego przyjacie-
la, C. Corneliusa Minicianusa (PIR2 C 1406; Devijver 1976: 298–299, nr 240), na 
stanowisko trybuna wojskowego (augusticlavius) w legionie.

735 PIR2 P 662.
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wojskowej L. Vibiusa Lentulusa736, cesarz Trajan zaś – Cn. Pompeiu-
sa Homullusa737. W  przypadku pozostałych 13 karier wojskowych 
nie znamy potencjalnych „patronów”.

Spośród 15 „wojskowych” a rationibus 3 ekwitów, Cn. Pompeius 
Homullus, Ti. Claudius Macedo oraz M. Bassaeus Rufus, wykony-
wało obowiązki trybuna w kohortach garnizonu rzymskiego (vigi-
lum, urbanae, praetoriae). Kariera tych 3 ekwitów była także ściś-
le związana z  wcześniejszym pełnieniem funkcji primus pilus738. 
Osiągnięcie prokuratorskiego stanowiska a rationibus przez primi-
pili, choć potwierdzone w trzech przypadkach, nie było jednak zja-
wiskiem częstym739.

Ważnym elementem wojskowych karier urzędników a  ratio-
nibus było dowodzenie flotą wojenną (praefectus classis), zarówno 
jednostkami italskimi (classis praetoria w  randze ducenarius), jak 
i prowincjonalnymi. Aż czterech spośród przedstawionych ekwitów –  
T. Furius Victorinus, Q. Baienus Blassianus, L. Iulius Iulianus,  
Iulius (Aelius?) Iulianus – sprawowało funkcję praefectus classis prae- 
toriae Ravennatis, zaś trzech – T. Furius Victorinus, L. Iulius Iulianus 
i Iulius (Aelius?) Iulianus – praefectus classis praetoriae Misenensis. 
Jeśli natomiast chodzi o dowodzenie flotami prowincjonalnymi, to 
Q. Baienus Blassianus był również dowódcą floty w Brytanii (prae-
fectus classis Britannicae), a L. Iulius Iulianus dowódcą floty w Pon-
cie (praefectus classis Ponticae). Tego rodzaju obowiązki wykonywali 
także L. Valerius Proculus jako dowódca floty w Aleksandrii (prae-
fectus classis Alexandrinae et potamophylaciae)740 oraz Q. Marcius 
Dioga jako dowódca floty w Pannoni (praefectus classis Flaviae Pan-
nonicae).

Na początkowym etapie kariery niektórzy przyszli urzędni-
cy a rationibus odnosili sukcesy wojskowe. Dwóch spośród piętna-
stu oficerów, późniejszych a rationibus, otrzymało specjalne odzna-

736 Holder (1980: 74).
737 Dąbrowa (1993: 94, nr 31).
738 Dobson (1978: 219–220, 241–242, 254–256).
739 Dobson (1978: 255): „Das Sekretariat a rationibus ist in primipilaris-Laufbahnen 

ungewöhnlich”.
740  Pflaum (1960a: 275, nr 113).



254 CZĘŚĆ I .  DZIEJE  OFFICIUM A R ATIONIBUS  

czenia wojskowe. Cn. Pompeius Homullus zasłużył się w  walkach 
toczonych prawdopodobnie nad Renem i  Dunajem za panowania 
Domicjana741. Został w nich wyróżniony przez otrzymanie torques, 
armillae, phalerae, corona aurea i hasta pura742. Od cesarza Domi-
cjana (ab Imperatori) odebrał również dona militaria. Anthony R. 
Birley przypuszcza, że Homullus przyjął dona jako trybun kohor-
ty pretoriańskiej w  walkach toczonych przez Domicjana w  latach 
osiemdziesiątych bądź wczesnych dziewięćdziesiątych I  wieku743. 
Z kolei L. Iulius Vehilius Gallus Iulianus dwukrotnie otrzymał dona 
militaria: po raz pierwszy został wyróżniony przez Marka Aureliu-
sza i Lucjusza Werusa za zwycięstwa odniesione w wojnie z Parta-
mi w 167 roku744, po raz drugi przez Marka Aureliusza i Kommodu-
sa za zwycięstwa odniesione w czasie drugiej wojny z Germanami 
w 178 roku745.

Nie jest przypadkiem także to, że wśród urzędników a rationibus 
znalazło się trzech, by posłużyć się określeniem Sallera, military men, 
którzy w swej karierze osiągnęli prefekturę pretorianów i dowodzili 
oddziałami wojskowymi w czasie wojen markomańskich746. W tym 
właśnie czasie, jak pisał Rossignol, „Les préfets commandèrent des 
troupes lors d’opérations importantes”747. Analiza wojskowych karier 
tych urzędników przekonuje, że mieli oni znakomite doświadcze-

741 CIL VI 1626 = ILS 1385.
742 Maxfield (1981: 191).
743 Birley (2005: 305).
744 Kłodziński (2012c: 29); Ruciński (2013a: 435). W czasie wojny partyjskiej wiele 

wyróżnień wojskowych (m.in. corona muralis) otrzymał także prefekt pretoria-
nów – T. Furius Victorinus (AE 1907, 152 = CIL VI 41143 = ILS 9002; Ruciński 
2013a: 377–378). Za zwycięstwa w czasie wojen markomańskich i w czasie bun-
tu Awidiusza Kasjusza licznymi odznaczeniami wojskowymi (m.in. corona au-
rea) został z kolei uhonorowany inny prefekt pretorianów – M. Bassaeus Rufus. 
Zob. CIL VI 1599 = VI 31828 = ILS 1326; Philostr., VS 2, 1, 28. Obydwaj wcześniej 
piastowali urząd a rationibus.

745 Kłodziński (2012c: 30); Ruciński (2013a: 436). Wprawdzie Iulianus pełnił pre-
fekturę pretorianów dopiero za panowania Kommodusa, jednak swym do-
świadczeniem wojskowym i sukcesami na tym polu przewyższał swoich po-
przedników na urzędzie.

746 Ruciński (2013a: 630–636). Por. Rossignol (2007: 146–153).
747 Rossignol (2007: 167).
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nie wojskowe748. Prefektura pretorianów, obok prefektury wigilów, 
stanowi jedyny, a  zarazem najwyższy urząd o  charakterze wojsko-
wym749, który był piastowany przez byłych procuratores a rationibus.

Poszukiwanie prawidłowości rządzących karierami „wojskowy-
mi” ekwitów sprawujących urząd a rationibus stanowiłoby naduży-
cie. Wprawdzie pewne podobieństwa początkowych etapów karier 
są dostrzegalne (np. kariery dwóch primipili, którzy zostali póź-
niej a rationibus), jednak nie pozwalają one na wysunięcie żadnych 
uogólniających wniosków dotyczących „systemu” promocji, rządzą-
cego właśnie tymi karierami. W przypadku wojskowego etapu cursus 
honorum wśród znanych nam urzędników a rationibus dominowa-
ło (73% wszystkich karier) sprawowanie stanowisk w ramach syste-
mu militiae equestres, niemniej jednak nie stanowi to żadnego wy-
jątku w  kontekście przebiegu karier ekwickich w  ogóle750. Analiza 
karier ekwickich a rationibus nie pozwala także na wyciągnięcie jed-
noznacznych wniosków dotyczących „specjalizacji” w zakresie zaj-
mowania stanowisk wojskowych.

Prześledzenie karier urzędników a  rationibus pozwala jednak 
zaobserwować pewną istotną prawidłowość. Na 26 znanych nam 
ekwickich urzędników a  rationibus aż 15, co stanowi 58% ogólnej 
liczby tych urzędników, sprawowało wcześniej funkcje wojskowe. 
Statystyczne zestawienie, opracowane na podstawie dostępnych źró-
deł antycznych, budzi jednak pewne uzasadnione wątpliwości. Na-
leży pamiętać, że jest ono wynikiem analizy niekompletnego zacho-
wanego materiału źródłowego, niemal wyłącznie epigraficznego. 
Pozostałych 11 ekwitów a rationibus, których pełnego przebiegu ka-

748 Zob. tab. 1, Wojskowe kariery ekwickich urzędników przed sprawowaniem urzędu 
„a rationibus”.

749 Zakres kompetencji praefecti praetorio w  okresie pryncypatu był oczywiście 
szerszy, jednak w  porównaniu z  innymi wielkimi prefektami ekwickimi cha-
rakteryzował się większym „zmilitaryzowaniem”. Ostatnio zob. Ruciński (2013a: 
666–670). Na temat wojskowych kompetencji praefecti vigilum zob. Sablayrol-
les (1996: 95–103). Por. Kołodko (2012: 199–214).

750 Mennen (2011: 135, przyp. 3).
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rier nie znamy, również mogło zajmować stanowiska wojskowe. Nie 
jesteśmy jednak w stanie tego jednoznacznie potwierdzić751.

Etap „wojskowy”, później zaś „cywilny” (prokuratorskie stano-
wiska cywilne) promocji urzędników a rationibus, nie musiał jednak 
obowiązywać w przypadku każdej kariery ekwickiej. Nie można wy-
kluczyć, że niektórzy z  tych urzędników, wykształceni w  określo-
nej dziedzinie (np. sofiści, retorzy, juryści), mogli piastować jedynie 
cywilne stanowiska administracyjne752. Personalne decyzje cesarzy 
oraz ich doradców (amici et comites, później, od drugiej połowy II 
wieku, także consiliarii)753 mogły przy tym odgrywać decydującą 
rolę. Wydaje się, że działający na początku III wieku M. Cn. Licinius 
Rufinus (rationalis, tj. procurator a rationibus  lub procurator summa-
rum rationum) miał doświadczenie wyłącznie w administracji cywil-
nej754. Pewne kontrowersje wywołują natomiast kariery działających 
wcześniej dwóch a  rationibus, Ti. Claudiusa Vibianusa Tertullusa  
i T. Taiusa Sanctusa, którzy w swej karierze pełnili także funkcję ab 
epistulis Graecis. Obaj awansowali też do stanu senatorskiego i osiąg-
nęli konsulat. Wiadomo, że pierwszy z  nich sprawował ekwickie 
urzędy – ab epistulis Graecis, a rationibus i praefectus vigilum, dru-
gi zaś – ab epistulis Graecis, procurator rationis privatae, a  rationi-

751 Nie można wykluczyć, że kariery innych, nieznanych nam urzędników a  ra-
tionibus, były mniej spektakularne, dlatego też nie zostały one zapisane w tre-
ści inskrypcji przedstawiających cursus honorum. Por. Saller (2008: 119). Warto 
pamiętać, że celem inskrypcji (najczęściej nagrobnych lub tzw. honoryfikacyj-
nych) z okresu wczesnego Cesarstwa nie było zaprezentowanie pełnego cursus 
honorum danej osoby. Miały one jedynie upamiętnić i  uhonorować jednost-
kę w kontekście jej działalności w sferze publicznej. Zob. Eich (2005: 104); Eck 
(2009: 70–92); Bruun (2015a: 214).

752 Bowersock (1967: 50–57). Por. Lewis (1981: 149–154). Na przykład Sex. Corne-
lius Repentinus (PIR2 C 1428), ab epistulis, a następnie praefectus praetorio w la-
tach 160–166/167, przed objęciem tych funkcji sprawował jedynie urzędy cy-
wilne w Rzymie. Nie miał on natomiast żadnego doświadczenia wojskowego. 
Można przypuszczać, że Repentinus należał do kręgu intelektualistów (Fronto, 
Ad Amic. 2, 4). Zob. Camodeca (1981: 43–56); Ruciński (2013a: 373–374).

753 Zob. Eck (2006: 67–77); Peachin (2016: 169–170). Szerzej na temat różnych sfer 
aktywności consilium principis w  zakresie prawa, administracji i  wojskowości 
w okresie wczesnego pryncypatu zob. Crook (1955: 115–128); Amarelli (1983: 156).

754 Herrmann (1997: 111) = AE 1997, 1425; Millar (1999: 90–108); Mennen (2011: 153).
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bus oraz praefectus Aegypti. Nieznane są natomiast wcześniejsze peł-
nione przez nich funkcje ekwickie (jeśli takie w ogóle istniały), być 
może także te o charakterze wojskowym. Piastowany przez Tertullu-
sa i Sanctusa sekretariat ab epistulis Graecis był jednak przeważnie 
powierzany literatom (sofistom i retorom), nie zaś oficerom755, stąd 
wojskowy etap ich karier nie jest już tak pewny. Nie można go jed-
nak zupełnie wykluczyć. Należy bowiem podkreślić, że Marek Aure-
liusz obsadzał urząd ab epistulis także wybitnymi dowódcami zapra-
wionymi w wojnach markomańskich756, jednak Tertullus i Sanctus, 
jak można przypuszczać, nie należeli do tego grona dowódców.

Niewątpliwie wiedza z zakresu wojskowości pozwalała urzędni-
kom a rationibus zarówno na sprawne zarządzanie systemem logi-
stycznym armii rzymskiej757, jak i na lepsze zrozumienie zagadnień 
wojskowych, związanych z  oszacowywaniem kosztów utrzymania 
armii rzymskiej, które obejmowały żołd i  wyposażenie. Nie spo-
sób jednak ustalić, czy doświadczenie wojskowe zdobyte przez 15 
ekwickich a  rationibus miało jakikolwiek wpływ na decyzje cesar-
skie dotyczące nominacji określonego ekwity na urząd do spraw ra-
chunkowości. Jedno jest natomiast pewne. Na stanowisko a  ratio-
nibus cesarze rzymscy najczęściej wybierali urzędników mających 
doświadczenie w służbie wojskowej.

Niezwykle interesująca, a  zarazem kontrowersyjna, wydaje się 
również problematyka „cywilnych” karier ekwickich urzędników 
a rationibus. Według Sallera na dziewięciu a rationibus, których peł-
ne kariery są znane, jedynie czterech sprawowało tzw. urban finan-
cial procuratorship, żaden z nich nie zajmował natomiast stanowi-
ska w randze ducenarius więcej niż raz. Chociaż władcy – pisze dalej 
uczony – na ogół nie powierzali prokuratur o charakterze wojsko-
wym ekwitom z doświadczeniem cywilnym, to stanowisko a ratio-
nibus obsadzali przede wszystkim urzędnikami mającymi doświad-

755 Millar (1977: 105); Lewis (1981); Christol (1999b: 622–623). Bardzo prawdopo-
dobne, że zadania urzędnika ab epistulis Graecis, w przeciwieństwie do ab epi-
stulis Latinis, miały charakter czysto cywilny. Zob. Birley (1992: 47).

756 Birley (1992: 18–28); Southern (2007: 227); Hekster (2008: 41).
757 Zob. s. 162–168 (przykład Fulviusa Macrianusa).



Tab. 1. Wojskowe kariery ekwickich urzędników przed sprawowaniem urzędu 
a rationibus

Imię urzędnika 
a rationibus A B C D E

L. Vibius Lentulus
Cn. Pompeius Homullus 

T. Statilius Optatus

Anonymus I

L. Valerius Proculus

M. Petronius Honoratus
Ti. Claudius Secundinus L. 
Statius Macedo
T. Furius Victorinus

C. Iunius Flavianus
M. Bassaeus Rufus

Q. Baienus Blassianus

L. Iulius Vehilius Gallus 
Iulianus

Iulius (Aelius?) Iulianus

Aurelius Felix

Q. Marcius Dioga

A:  trybunat wojskowy w kohortach garnizonu rzymskiego ( : vigilum; : urba-
nae; : praetoriae);

B:  stanowiska wojskowe w ramach systemu militiae equestres ( : prima militia; 
: secunda militia; : tertia militia; : quarta militia);

C:  primipilat (■: primus pilus; ■■: primus pilus bis; ■■■: primus pilus iterum);
D:  dowództwo floty wojennej ( : classis Alexandrina et potamophylacia; : clas-

sis Britannica; : classis Flavia Pannonica; : classis Pontica; : classis 
Misenensis; : classis Ravennas);

E:  inne funkcje o charakterze wojskowym ( : praefectus fabrum; ◊: praepositus 
vexillationibus).
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czenie wojskowe758. Powyższe wnioski Sallera, mające przekonać 
o braku specjalizacji ekwickich urzędników a rationibus w zakresie 
finansów, są moim zdaniem dyskusyjne. Jedynie hipoteza dotycząca 
powoływania większości urzędników a rationibus spośród oficerów 
wydaje się słuszna. W gruncie rzeczy potwierdza ją przeprowadzo-
na wyżej analiza „wojskowych” karier a rationibus, choć warto za-
strzec, że urząd do spraw rachunkowości nie stanowił w tym wzglę-
dzie wyjątku759.

Nie zgadzam się jednak ze zdaniem Sallera, który uważał, że po-
wierzanie officium a rationibus dowódcom ekwickim, w tym wybit-
nemu military man L. Iuliusowi Iulianusowi, wyklucza specjalizację 
administracyjną tych urzędników w zakresie finansów760. „Cywilny” 
etap cursus honorum prokuratorów a rationibus wydaje się bardziej 
złożony, zwłaszcza w świetle analizy większej liczby ich karier. Moim 
celem nie jest szczegółowe przeanalizowanie typów poszczególnych 
awansów i rang w ramach cywilnej administracji prokuratorskiej761, 
a  jedynie prześledzenie przebiegu karier pod kątem korelacji mię-
dzy co najmniej dwoma, najczęściej zaś trzema ważnymi urzęda-
mi w randze centenarius i ducenarius, które w przypadku ekwickich 
urzędników a rationibus mogłyby potwierdzić zdobycie doświadcze-
nia (experientia) w zakresie finansów.

Jeśli chodzi o finansowe stanowiska administracyjne, które po-
przedzały awans na urząd procurator a  rationibus/a  rationibus, za 
szczególnie istotne należy uznać zwłaszcza cztery: procurator mone-
tae, procurator XX hereditatium, procurator hereditatium oraz procu-
rator Lugdunensis et Aquitanicae. Tę pierwszą funkcję pełniło dwóch 

758 Saller (1980: 55).
759 Por. rozważania Anthonego R. Birleya (1992) na temat wojskowych karier 

urzędników ab epistulis.
760 Twierdzenie Sallera ma charakter uogólniający. Warto jednak zauważyć, że mi-

litary men piastujący urząd a rationibus, podobnie zresztą jak ekwiccy ab epi-
stulis Latinis, w gruncie rzeczy obejmowali te ważne urzędy administracyjne za 
rządów dwóch cesarzy, Marka Aureliusza i Kommodusa, którzy promowali wy-
bitnych dowódców z czasów wojen markomańskich.

761 Kwestie te zostały przedstawione w tab. 2 i 3 oraz szerzej w biogramach poszcze-
gólnych urzędników. Zob. podrozdział „Equites a rationibus” od Trajana do Ka-
rakalli w części drugiej. Por. także: Pflaum (1950: 255–259).
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a  rationibus – L. Vibius Lentulus oraz M. Petronius Honoratus762. 
Urzędnicy ci przed objęciem officium a  rationibus zajmowali tak-
że inne stanowiska o charakterze finansowym. Lentulus sprawował 
urzędy: procurator Pannoniae et Dalmatiae, procurator Asiae, pro-
curator a  loricata, natomiast Honoratus piastował dwa ważne sta-
nowiska: procurator XX hereditatium i  procurator provinciarum 
Belgicae et duarum Germaniarum. Z administracją vicesimae heredi-
tatium lub hereditatium było związanych aż pięciu urzędników a ra-
tionibus: T. Statilius Optatus, Anonymus I, M. Petronius Honoratus,  
Ti. Claudius Secundinus Macedo oraz C. Iunius Flavianus. Bardzo 
ważne w kontekście karier interesujących mnie urzędników było na-
tomiast stanowisko procurator Lugdunensis et Aquitanicae, piastowa-
ne przez czterech przyszłych a rationibus – Cn. Pompeiusa Homul-
lusa, Ti. Claudiusa Secundinusa Macedo, C. Iuniusa Flavianusa oraz 
Q. Baienusa Blassianusa. Ta prokuratura galijska, zaliczona przez 
Pflauma do czwartej grupy najwyższych stanowisk ducenarii, stano-
wiła bardzo ważne stanowisko o charakterze finansowym763, którego 
piastowanie często otwierało drogę do objęcia officium a rationibus, 
urzędów pałacowych (kancelaryjnych) oraz w  dalszej kolejności – 
wielkich prefektur764. Co ciekawe, trzech urzędników a  rationibus, 
Ti. Claudius Secundinus Macedo, C. Iunius Flavianus, Q. Baienus 

762 Zob. Peachin (1986: 106): „It also appears that those who had been procurator 
monetae frequently went on to hold other posts in the financial realm of the ad-
ministration (e.g. a rationibus or procurator XX hereditatium)”.

763 Pflaum (1974b: 63); Andreina Magioncalda (1989a: 110, przyp. 532) określiła to 
stanowisko jako procuratela finanziaria.

764 Zob. Pflaum (1950: 254; 1960a: 321, nr 134); Camodeca (2012: 313, przyp. 37). 
Prokuratorzy tych dwóch prowincji galijskich obejmowali także sekretaria-
ty pałacowe w Rzymie – C. Iunius Celsus (CIL XIII 1808 = ILS 1454: a  libel-
lis et censibus) i M. Aemilius Laetus (CIL XIII 1779 = ILS 1469: a studiis; CIL 
XIII 1809: [proc(urator)] a studiis), awans ten był jednak zdecydowanie rzad-
szy niż w  przypadku promocji na officium a  rationibus (Magioncalda 1989a: 
110, przyp. 532). Ponadto w przypadku tych dwóch urzędników awans na sta-
nowisko w kancelarii cesarskiej był najwyższym awansem w karierze. Spośród 
a rationibus pełniących ważną prokuraturę galijską jedynie dla Cn. Pompeiusa  
Homullusa officium a rationibus było szczytem cursus honorum.
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Blassianus, sprawowało trzy urzędy finansowe: procurator Lugdunen-
sis et Aquitanicae – procurator a rationibus – praefectus annonae765.

Dla analizowanej problematyki istotne wydają się również po-
szczególne kariery urzędników a rationibus, którzy piastowali wiele in-
nych stanowisk związanych z administracją finansową. Znakomitym 
przykładem specjalizacji w tym zakresie jest kariera T. Statiliusa Optatu-
sa, którego Sabine Lefebvre określiła jako homme d’argent766. Z pew-
nością Optatus był ekwitą znakomicie doświadczonym w dziedzinie 
finansów, w tym zarządzania i podatkowości. Wiele prokuratorskich 
stanowisk finansowych zajmowanych przez Optatusa i  wszech-
stronność merytoryczna w  tym zakresie – od stanowisk związa-
nych z obliczaniem cenzusu majątkowego i ludnościowego (ad cen-
sus) w Brytanii i Galii, przez zarządzanie kopalniami (ferrariarum) 
prawdopodobnie również w Galii, aż po zajmowanie się sprawami 
cesarskimi: majątkiem (ad patrimonium), podatkami spadkowymi 
(hereditatium) i wreszcie fiskusem (a rationibus) – sprawiły, że był 
on osobą w pełni kompetentną, zdolną piastować najważniejsze sta-
nowiska finansowe w  Imperium. W przypadku Optatusa posiada-
ne umiejętności i „kwalifikacje” zapewne odegrały zasadniczą rolę 
przy nominacji na stanowisko procurator a rationibus767.

Również w  przypadku innych urzędników do spraw rachun-
kowości można potwierdzić sprawowanie serii stanowisk o  pro-
filu finansowym. Przed objęciem officium a  rationibus L. Valerius 
Proculus zajmował wiele ważnych prowincjonalnych stanowisk fi-
nansowych (procuratèles financières de province)768 w  randze duce-
narii: procurator provinciae ulterioris Hispaniae Baeticae, procurator 

765 Już Ronald Syme (1980: 78) w przypadku ekwickich a rationibus dostrzegł pew-
ną zależność między piastowaniem urzędu a rationibus a wcześniejszym spra-
wowaniem prokuratur finansowych w Galii, które miały „retain or extend their 
potency”. Zob. także: Pavis d’Escurac (1976: 340, 345); Magioncalda (1989a: 110, 
przyp. 532).

766 Lefebvre (1998: 264).
767 Choć podobne kariery ekwitów doświadczonych w  sferze finansowej są po-

twierdzone, to jednak żadna z nich nie była tak imponująca jak cursus honorum 
Optatusa. Zob. np. Q. Domitius Marsianus (AE 1960, 167 = AE 1962, 183). Na 
jego temat zob. ostatnio Migliorati (2011: 489–491).

768 Pavis d’Escurac (1976: 72).
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provinciae Cappadociae Paflagoniae Galatiae, procurator provinciae 
Asiae i procurator provinciarum trium Belgicae et Germaniarum769. 
Wcale nie mniejsze doświadczenie w sprawach finansowych zdobył 
M. Petronius Honoratus, który sprawował urzędy: procurator mone-
tae, procurator XX hereditatium, procurator Belgicae et duarum Ger-
maniarum, a rationibus, praefectus annonae. Niewykluczone, że na 
początku swojego panowania Antonin Pius mianował na officium 
a rationibus właśnie tych dwóch urzędników, Proculusa i Honoratu-
sa, którzy wcześniej jeden po drugim pełnili prokuraturę trium Bel-
gicae et duarum Germaniarum.

Z kolei Ti. Claudius Secundinus Macedo piastował kolejno dwa 
stanowiska: procurator XX hereditatium, procurator Lugdunensis et 
Aquitanicae, a C. Iunius Flavianus zajmował aż pięć stanowisk o cha-
rakterze finansowym (promagister XX hereditatium, procurator Al-
pium maritimarum, procurator Hispaniae Citerioris per Asturiam et 
Callaeciam, procurator hereditatium, procurator Lugdunensis et Aqui-
tanicae), które niewątpliwie świadczą o swego rodzaju specjalizacji 
Flavianusa w dziedzinie finansowej770. Retor T. Taius Sanctus, któ-
ry prawdopodobnie odbył tylko służbę cywilną, bezpośrednio przed 
objęciem urzędu a rationibus sprawował inny, ważny urząd finanso-
wy – procurator rationis privatae. Kariera Sanctusa dowodzi zresztą 
tego, że był on – jak stwierdziła Corbier – spécialiste des problèmes 
financiers771. Jako ekwicki prokurator zajmował się on bowiem fun-
duszami należącymi do prywatnego majątku cesarza (ratio privata), 
publicznymi funduszami cesarskimi (fiscus Caesaris) oraz sprawował 
namiestnictwo Egiptu (praefectus Aegypti), później zaś – już po awansie 
do ordo senatorius – sprawował pieczę m.in. nad aerarium Saturni772. 

769 W  materiale epigraficzym z  II wieku są potwierdzone także inne tytuły tego 
prokuraturskiego urzędu: procurator provinciarum Belgicae et utriusque Ger-
maniarum, procurator provinciarum Belgicae et duarum Germaniarum (zob. 
M. Petronius Honoratus, nr 7 – podrozdział „Equites a rationibus” od Trajana 
do Karakalli w części drugiej) oraz procurator Belgicae. Zob. Meyers (1964: 16, 
przyp. 3).

770 Magioncalda (1999: 410).
771 Corbier (1974: 295).
772 Corbier (1974: 295–296).
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Z kolei Q. Marcius Dioga, przed powierzeniem mu funkcji w sekreta-
riatach pałacowych, officium a rationibus i prefekturach, kolejno zaj-
mował cztery stricte finansowe stanowiska – procurator ad alimenta, 
procurator ad censum Ambianorum, Murrinorum, Atrebatium (lub 
Trebatium), procurator ad dioecesin Alexandriae oraz procurator pa-
trimonii.

Kariera wielu urzędników a rationibus nie kończyła się jednak 
na piastowaniu tego najwyższego stanowiska finansowego w Rzy-
mie. Ekwiccy a rationibus obejmowali bowiem tzw. wielkie prefek-
tury, szczególnie często zaś urząd praefectus annonae. W  II wieku 
zdecydowana większość prefektów annony przed piastowaniem tego 
urzędu pełniła właśnie funkcję procurator a rationibus773. Pierwsze 
nominacje prokuratorów a rationibus na urząd prefekta annony, po-
dobnie jak liczba tych promocji urzędniczych, którą można ustalić 
na podstawie zachowanego materiału źródłowego, są jednak przed-
miotem pewnej kontrowersji w historiografii. Rozbieżności te wyni-
kają głównie z  odmiennej interpretacji fragmentów uszkodzonych 
inskrypcji prezentujących urzędnicze cursus. Zdaniem Henriette 
Pavis d’Escurac jedynie sześciu urzędników a rationibus osiągnęło 
w swej karierze prefekturę annony774. W krytycznej recenzji (w du-
żej mierze uzupełniającej katalog prozopograficzny) pracy francu-
skiej uczonej ustalenia te potwierdził Pflaum, który napisał, że spo-
śród dziewięciu urzędników a rationibus, których pełen cursus jest 
znany, sześciu pełniło funkcję praefectus annonae775. Podobną opi-
nię wyraził Robert Sablayrolles, który stwierdził, że na pewno sześ-
ciu, a być może nawet dziewięciu procuratores a rationibus objęło ten 
urząd776. Nieco inne ustalenia przywołał z kolei Giuseppe Camode-
ca, wyliczając, że w okresie od Antonina Piusa do Karakalli na pew-
no pięciu, a prawdopodobnie nawet dziewięciu urzędników a ratio-

773 Pavis d’Escurac (1976: 70–71). Tego rodzaju zależność urzędniczą dostrzegł już 
Liebenam (1886: 90).

774 Pavis d’Escurac (1976: 70).
775 Pflaum (1978c: 53–54).
776 Sablayrolles (1996: 78, przyp. 36).
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nibus, osiągnęło w swej karierze urząd praefectus annonae777. Moim 
zdaniem z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że od 
czasów Hadriana do Karakalli nawet jedenastu urzędników a ratio-
nibus bezpośrednio awansowało na urząd prefekta annony. Byli to 
(w kolejności chronologicznej): T. Statilius Optatus, L. Valerius Pro-
culus, M. Petronius Honoratus, Ti. Claudius Secundinus Macedo,  
C. Iunius Flavianus, Q. Baienus Blassianus, T. Furius Victorinus,  
T. Flavius Piso (nr 15), L. Iulius Iulianus, Iulius (Aelius?) Iulianus 
oraz Q. Marcius Dioga778. Pod koniec I wieku stanowiskiem bezpo-
średnio poprzedzającym prefekturę annony był jednak nie procura-
tor a rationibus, lecz procurator provinciarum Lugdunensis et Aquita-
nicae, co pokazuje kariera C. Miniciusa Italusa779. Pflaum tłumaczył 
„nadzwyczajną i  rzadką promocję” Italusa na stanowisko prefekta 
annony tym, że pod koniec I wieku funkcję a rationibus sprawował 
jeszcze wyzwoleniec cesarski, nie zaś ekwita, który pojawił się dopie-
ro za panowania Trajana. Wnioski Pflauma z pewnością są trafne, 
jednak nie do końca precyzyjne. Pojawienie się ekwitów jako głów-
nych urzędników a rationibus nie od razu bowiem zmieniło drogę 
karier przyszłych praefecti annonae, ponieważ na pewno dla dwóch, 
L. Valeriusa Proculusa, Cn. Pompeiusa Homullusa, a być może na-
wet dla trzech780 ekwickich procuratores a rationibus, działających od 
Trajana do Hadriana, urząd do spraw rachunkowości był najwyż-
szym stopniem w ich karierze. Jak można przypuszczać, dopiero pod 
koniec rządów Hadriana urzędnicy a rationibus, co pokazuje przy-
kład T. Statiliusa Optatusa, zaczęli być nominowani przez władców bez-
pośrednio na stanowisko praefectus annonae. Od tego właśnie czasu 

777 Camodeca (2012: 307). Podana liczba była punktem wyjścia do właściwych roz-
ważań włoskiego epigrafika, który zaprezentował nowego urzędnika a rationi-
bus – praefectus annonae.

778 Por. Camodeca (2012: 307, przyp. 7). Według mnie Camodeca mylił się, twier-
dząc, że T. Furius Victorinus był praefectus vigilum, a  nie annonae, choć ze 
względu na uszkodzoną inskrypcję możliwe są różne interpretacje.

779 CIL V 875 = ILS 1374; Pflaum (1978c: 66).
780 Być może urząd a rationibus był najwyższy w karierze Anonymus I (nr 4 – pod-

rozdział „Equites a rationibus” od Trajana do Karakalli w części drugiej) pełnią-
cego tę funkcję za rządów Hadriana.
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w II i na początku III wieku urząd do spraw rachunkowości stano-
wił, stosując zwrot Pflauma, l’antichambre des préfectures781.

Prefektura annonae nie była jedyną prefekturą, którą w  swym 
cursus honorum obejmowali procuratores a  rationibus. Wśród 
współczesnych badaczy nie ma jednomyślności co do liczby okreś-
lonych promocji w przypadku awansu na urząd praefectus vigilum. 
Według Sablayrollesa dwóch urzędników a rationibus awansowało 
na urząd prefekta wigilów782. Camodeca sądził z  kolei, że aż czte-
rech urzędników a rationibus piastowało następnie stanowisko prae-
fectus vigilum783. Moje wyliczenia są zgodne z ustaleniami włoskiego 
uczonego, choć w  identyfikacji poszczególnych ekwitów są pew-
ne różnice784. Według mnie czterech equites, M. Bassaeus Rufus,  
Ti. Claudius Vibianus Tertullus, Anonymus II (nr 23) oraz Q. Mar-
cius Dioga, pełniło tego rodzaju służbę, choć w  przypadku tego 
ostatniego ekwity nie mamy do czynienia z bezpośrednim awansem 
a rationibus – praefectus vigilum785.

Z kolei siedmiu, L. Valerius Proculus, M. Petronius Honoratus, 
T. Furius Victorinus, Q. Baienus Blassianus, M. Bassaeus Rufus, T. Fla-
vius Piso, T. Taius Sanctus786, zostało praefecti Aegypti. Być może na-
wet pięciu ekwitów – L. Valerius Proculus, M. Petronius Honoratus, 
T. Furius Victorinus, Q. Baienus Blassianus, T. Flavius Piso – prze-
szło trójstopniową, końcową ścieżkę kariery ekwickiej (procurator 
a  rationibus – praefectus annonae – praefectus Aegypti)787. Co cie-
kawe, Sablayrolles przypuszczał, że niektórzy spośród czterech lub 
pięciu prefektów annony (Iulius Ursus, M. Mettius Rufus, Ser. Sulpi-

781 Zob. np. Pflaum (1950: 257, 294; 1960a: 285).
782 Sablayrolles (1999: 364).
783 Camodeca (2012: 307–308).
784 W odróżnieniu od Giuseppe Camodeci i Gézy Alföldy’ego (CIL VI 41143) wy-

kluczyłem T. Furiusa Victorinusa jako praefectus vigilum.
785 Co interesujące, w  okresie pryncypatu stanowisko praefectus vigilum częściej 

niż a rationibus osiągali urzędnicy pałacowi pełniący funkcje pałacowe ab epi-
stulis i a libellis oraz już w III wieku – ratio privata. Zob. Sablayrolles (1996: 78–
–79; 1999: 364).

786 Bastianini (1975: 289–299).
787 Por. Sablayrolles (1999: 363, 375). Spośród tych urzędników jedynie Victorinus 

został później praefectus praetorio.
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cius Rufus, M. Rutilius Lupus), których jedynie najwyższe stanowi-
ska są znane i którzy w okresie od panowania Flawiuszy do połowy 
II wieku osiągnęli prefekturę Egiptu, również piastowali urząd pro-
curator a rationibus788. Taka hipoteza jest ryzykowna, zwłaszcza je-
śli chodzi o dolną granicę, czyli czasy Flawiuszy, gdyż w tym okre-
sie funkcjonowali jeszcze wyzwoleńcy cesarscy a  rationibus. Jeśli 
jednak chodzi o  górną granicę (pierwsza połowa II wieku), to hi-
poteza francuskiego historyka wydaje się prawdopodobna, choć ze 
względu na brak źródeł nie da się jej udowodnić. Procuratores a ra-
tionibus nieraz w  swej karierze byli powoływani także na najwyż-
szy urząd ekwicki – prefekturę pretorianów. Jak już wspomniałem, 
zwieńczeniem cursus honorum trzech znanych nam a  rationibus,  
T. Furiusa Victorinusa, M. Bassaeusa Rufusa, L. Iuliusa Iulianusa, 
było objęcie stanowiska praefectus praetorio.

Co interesujące, Jean-Pierre Coriat, tworząc statystyczne zesta-
wienie najwyższych urzędów sprawowanych przez sekretarzy pała-
cowych, którzy działali pod koniec II i na początku III wieku, zaob-
serwował kombinację maksymalnie trzech następujących po sobie 
stanowisk (a  rationibus, res privata lub ab epistulis oraz a  libellis), 
które najczęściej kończyły się objęciem prefektury vigilum lub prae- 
torio789. Pewna wątpliwość wiąże się jednak z  reprezentatywnoś-
cią karier znanych sekretarzy, których wziął pod uwagę francuski 
uczony790. Gdyby nie kariera Q. Marciusa Diogi791, Coriat musiał-
by znacznie zrewidować swoje wnioski. Tymczasem istnienia innych 
podobnych karier nie sposób udowodnić.

Ścisły podział na urzędników a rationibus, którzy zyskali wyłącz-
nie doświadczenie wojskowe lub cywilne, może wprowadzać w błąd. 
W  niektórych przypadkach osiągnięcie przez ekwitę doświadcze-
nia w sprawach wojskowych nie musiało bowiem przekreślać naby-
cia biegłości w  sprawach administracyjnych (finansowych)792. Ta-

788 Sablayrolles (1999: 375, przyp. 32).
789 Coriat (1997: 265–273).
790 Schöpe (2014: 334–335, przyp. 316).
791 Coriat (1997: 272, przyp. 279).
792 Zob. Brunt (1983: 48): „Least of all can ex-centurions have been trained in finan-

ce and law. But in scores of careers civilian and military or partly military posts 
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kim przykładem może być chociażby „wojskowo-cywilna” kariera  
M. Bassaeusa Rufusa. Niewątpliwie personalne decyzje cesarzy oraz 
ich doradców decydowały o  określonym przebiegu kariery wielu 
wyspecjalizowanych urzędników z kręgu „intelektualistów”, by użyć 
słów Millara793, takich jak jurysty M. Cn. Liciniusa Rufinusa oraz 
działających wcześniej retorów – Ti. Claudiusa Vibianusa Tertullusa 
i T. Taiusa Sanctusa.

Saller słusznie zwrócił uwagę na „zmilitaryzowane” kariery urzęd-
ników a  rationibus. Nie można bowiem zaprzeczyć, że niektórzy 
z  nich wykonywali przede wszystkim funkcje typowo wojskowe.  
T. Furius Victorinus oraz L. Iulius Vehilius Gallus Iulianus, oprócz 
znakomitego „wstępnego” etapu wojskowego, bezpośrednio przed 
sprawowaniem officium a  rationibus byli dowódcami flot w  Mise-
num i  Rawennie. W  ich przypadku zdobycie szerszego doświad-
czenia administracyjnego w zakresie finansów było raczej niemoż-
liwe794. Należy jednak podkreślić, o czym Saller już nie wspomniał, 
że Victorinus i Iulianus nie zakończyli swej kariery na urzędzie a ra-
tionibus, ewentualnie prefekturze annony lub Egiptu, lecz po obję-
ciu kilku prefektur sprawowali najwyższy urząd ekwicki – prefektu-
rę pretorianów, która przez cały okres pryncypatu zachowywała swój 
militarny charakter795. Kariery Victorinusa i Iulianusa należy zatem 
uznać za wyjątkowe796.

are intersperse”.
793 Millar (1977: 83–101) nie różnicował sofistów, retorów i jurystów, włączając ich 

do jednej grupy.
794 Kariera Victorinusa jest w tym względzie trudna do jednoznacznej oceny. Obok 

wielu stanowisk wojskowych po odbyciu tres militiae sprawował on trzy cywilne 
urzędy – procurator Galatiae, procurator Hispaniae citerioris Tarraconensis oraz 
procurator ludi magni.

795 Ruciński (2013a: 666).
796 Promocja Victorinusa na urząd praefectus praetorio, przeprowadzona przez 

Antonina Piusa, mogła stanowić pewien wzorzec dla podejmowania decyzji 
nominacyjnych przez Marka Aureliusza. Procurator a  rationibus M. Bassaeus 
Rufus, wybitny dowódca, wprawdzie nie objął żadnego dowództwa floty, lecz 
również jego awans na urząd prefekta pretorianów poprzedziło pełnienie wiel-
kich prefektur.
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W  gronie a  rationibus znaleźli się jednak tacy urzędnicy, jak  
T. Statilius Optatus, w przypadku których – jak sądzę – mamy do 
czynienia ze swego rodzaju ukierunkowaną profesjonalizacją admi-
nistracyjną, zdobywaniem doświadczenia (experientia) w  dziedzi-
nie finansów. Ponadto aż 14 badanych urzędników zajmowało co 
najmniej dwa ważne (np. procurator monetae, procurator XX heredi-
tatium, procurator hereditatium i procurator Lugdunensis et Aquita-
nicae) stanowiska prokuratorskie o charakterze finansowym. Prawdo-
podobnie aż 11 awansowało na urząd praefectus annonae. Co ciekawe, 
wśród procuratores a  rationibus znalazło się także dwóch ekwitów, 
którzy kolejno osiągnęli urzędy: procurator Belgicae et duarum Ger-
maniarum – procurator a rationibus – praefectus annonae – praefectus 
Aegypti, trzech ekwitów, którzy przeszli drogę administracyjną: pro-
curator Lugdunensis et Aquitanicae – procurator a rationibus – prae-
fectus annonae oraz najpewniej pięciu, którzy zdobyli trzy ważne 
stopnie kariery: procurator a rationibus – praefectus annonae – prae-
fectus Aegypti797.

Należy wreszcie podkreślić istotną zależność między stanowi-
skami a rationibus i praefectus annonae. Dotyczy ona nie tylko naj-
wyższej liczby przypadków obejmowania prefektury annony przez 
a  rationibus, lecz także opisanej wyżej współpracy tych dwóch 
urzędów w  zakresie zaopatrzenia armii. Biorąc to pod uwagę, Pa-
vis d’Escurac wskazała na istotne znaczenie przygotowania meryto-
rycznego do sprawowania prefektury annony: „[…] compétence et 
expérience financières ou qualification juridique semblent avoir été 
les qualities plus particulièrement requises des praefecti annonae”798. 
Tę opinię bezpardonowo skrytykował Saller, twierdząc, że kompe-
tencje kandydatów na urząd prefekta annony nie miały wpływu na 
ich nominacje. Opierając się na danych statystycznych, uważał, że 
kariery prefektów annony były wyjątkowo „zmilitaryzowane”, dla-
tego nie można ich uznać za „ekspertów” np. w  sprawach finan-

797 Urzędników, którzy odbyli drogę administracyjną od prokuratur galijskich 
przez urząd a rationibus i prefekturę annony aż – w niektórych przypadkach – 
po prefekturę Egiptu, Syme (1980: 78) określił jako „several potential candida-
tes for the Guard”.

798  Pavis d’Escurac (1976: 79).
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sowych. Saller wprawdzie potwierdził, że wielu a rationibus zosta-
ło później prefektami annony, jednak – jego zdaniem – nie jest to 
nic nadzwyczajnego, ponieważ większość ekwitów, którzy piastowali 
inne wielkie prefektury, wcześniej sprawowało urząd a rationibus799.

Tymczasem twierdzenie Sallera wydaje się błędne, zwłaszcza 
w  świetle statystycznych zestawień poszczególnych szczebli cursus 
honorum „wielkich prefektów”, sporządzonych przez Sablayrolle-
sa800. Otóż, praefecti praetorio, praefecti Aegypti oraz praefecti vigi-
lum zdecydowanie częściej piastowali wcześniej urzędy kancelaryj-
ne (ab epistulis i a libellis) niż officium a rationibus. Ponadto przykład 
prefektów Egiptu, podobnie jak prefektów annony, jest szczególny, 
ponieważ w ich przypadku, jak sądzę, istniała właśnie wyraźna spe-
cjalizacja, tj. ukierunkowane zdobywanie doświadczenia w  zakre-
sie administracji finansowej. Moje wyliczenia (prawdopodobnie aż 
11 prefektów annony było a rationibus, prawdopodobnie 5 odbyło 
drogę administracyjną procurator a rationibus – praefectus annonae – 
praefectus Aegypti) potwierdzają tylko, że władcy rzymscy, decydu-
jąc o  wyborze prefekta odpowiedzialnego za zaopatrzenie Rzymu 
i armii, jak też prefekta mającego administrować jedną z najważniej-
szych pod względem finansowym prowincji Imperium, czyli Egip-
tem, często brali pod uwagę kandydatury osób najlepiej zaznajo-
mionych z problematyką zarządzania finansami państwowymi, czyli 
urzędników a rationibus.

Z pewnością prestiżowy urząd a rationibus nie był przypadko-
wym elementem w stopniowo kształtowanej ekwickiej administracji 
prokuratorskiej. Byłbym jednak ostrożny w  wyciąganiu jakichkol-
wiek uogólniających wniosków dotyczących istnienia „specjaliza-
cji” lub jej braku w  przypadku wszystkich ekwickich urzędników 
a rationibus działających w II i na początku III wieku801. Należy bo-
wiem pamiętać, że zachowany materiał źródłowy pozwala na odtwo-

799  Saller (1982: 99, przyp. 57).
800  Sablayrolles (1999: 362–364).
801 Nowsza historiografia jest bardziej powściągliwa w  wyciąganiu tego rodzaju 

wniosków w sprawie nominacji „wykwalifikowanych” urzędników ekwickich. 
Na przykład niegdyś uważano, że niemal wszyscy sekretarze działający w kan-
celarii cesarskiej (ab epistulis i a libellis) wywodzili się z grupy literati. Współ-
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rzenie zaledwie niewielkiego fragmentu układanki, jaką były rzym-
skie struktury administracyjne. Przytoczone dane i przeprowadzona 
analiza pozwalają jednak sądzić, że ważnym elementem, który decy-
dował o promocji wielu urzędników a rationibus, oprócz ich pozy-
cji społecznej, osobistych predyspozycji czy zalet, rekomendacji oraz 
patronatu (suffragium), były właśnie kompetencje w  dziedzinie fi-
nansów, zdobyte podczas służby w administracji cywilnej. Nie bez 
powodu zatem w  jednym z codicillos cesarz Marek Aureliusz pod-
kreślił zarówno przymioty moralne, tj. dobry charakter (innocentia) 
i sumienność (diligentia), urzędnika ekwickiego Domitiusa Marsia-
nusa, mającego awansować na urząd prokuratora dóbr cesarskich 
(procurator patrimonii) w  Gallia Narbonensis, jak i  zdobyte przez 
niego doświadczenie administracyjne (experientia)802. Wprawdzie 
nie o ekwicie, lecz o wyzwoleńcu cesarskim Aridelusie jako o spraw-
dzonym już urzędniku pisał w liście do Marka Aureliusza Fronton:

Aridelus iste, qui tibi litteras meas reddit, a pueritia me curavit a studio 
perdicum usque ad seria officia. Libertus vester est; procuravit vo-
bis industrie: Est enim homo frugi et sobrius et acer et diligens. Petit 
nunc procurationem ex forma suo loco ac justo tempore803.

Ów Aridelus, który przekazuje Tobie moje listy, od młodości troszczył 
się o mnie, od młodzieńczych pasji do kuropatw aż po poważne urzędy. 
Jest Waszym wyzwoleńcem; dla Was zarządzał pilnie: jest bowiem 
człowiekiem prawym, roztropnym, bystrym i  sumiennym. Stara się 
obecnie o urząd prokuratorski według swojej rangi [w hierarchii stano-
wisk – K. K.], zajmowanej pozycji i w czasie przewidzianym prawem.

cześni historycy odeszli jednak od tak kategorycznego stwierdzenia. Zob. 
Schöpe (2014: 334).

802 AE 1962, 183a = AE 1971, 491: „Caesar Antoninus Aug(ustus) Domitio Marsia-
no suo slaut(em). Ad docenariae procuratoris splendorem iam dudum te pro-
vehere studens utor opportunitate quae nunc [o]btegit. Succede igitur Mario 
Pudenti tanta cum spe perpetuis favori mei, quantam conscientiam retinueris 
innocentiae, diligentiae, experientiae”. Zob. Eck (2001: 3–4); Bruun (2015: 290–
–291). Inskrypcja ta potwierdza zasady sformułowane przez Pliniusza Młodsze-
go w jego listach rekomendacyjnych do Trajana (Plin., Ep. 10, 4–6; 10–12). Por. 
Cass. Dio, 60, 17, 5; Tac., Ann. XIV, 50, 1.

803 Fronto, ad Marcum Caes. 5, 52.
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Można się domyślać, że nie tylko podobne walory, lecz również 
zdobyte doświadczenie, o  którym pisał Fronton, powinno cecho-
wać także prokuratorów z ordo equester804. Co interesujące, nie tylko 
urzędnicy a rationibus, lecz również inni, ważni urzędnicy, związa-
ni z fiscus Caesaris – advocati fisci – często zyskiwali doświadcze-
nie nie tylko w sprawach prawnych, lecz także administracyjnych 
(finansowych)805. Wielu wysokich urzędników ekwickich (według 
Demougin tzw. vrais spécialistes), zwłaszcza ci zarządzający finansa-
mi cesarskimi oraz zasiadający w radzie cesarskiej, było specjalistami 
w sprawach finansowych lub prawnych, a ich promocja – ukierun-
kowana w zakresie pogłębiania fachowych kompetencji i zdobywa-
nia doświadczenia w tym zakresie806.

Lukas de Blois zaobserwował zmianę w polityce nominacyjnej 
władców w III wieku i różnice między wybitnie prawniczymi (lear-
ned jurists) umiejętnościami członków rady cesarskiej (np. Papinia-
nus, Paulus), sprawujących ważne funkcje lub urzędy: consiliarius, 
a libellis, a cognitionibus oraz praefectus praetorio w okresie rządów 
cesarzy z dynastii Sewerów, a umiejętnościami posiadanymi przez 
„[…] specialists in administration, taxation in money or in kind, and 
military tactics and logistics […]”, którzy od ok. 241 roku zaczęli od-
grywać ważną rolę w radzie i administracji cesarskiej807. Ta wymia-
na składu rady cesarskiej i najważniejszej kadry urzędniczej wiązała 
się właśnie z kompetencjami oraz doświadczeniem dowódców woj-
skowych i administratorów, których nie mieli unmilitary intellectu-
als, a które były użyteczne w okresie licznych zmagań militarnych808. 
Choć znana nam, w sumie niewielka liczba inskrypcji, stanowi zbyt 

804 Pflaum (1950: 199, 210); Demougin (2001b: 24).
805 Zwalwe (2003: 166): „[…] usually seasoned administrators rather than highly 

trained lawyers”.
806 Zob. Demougin (2001b: 27–28) wraz z przykładami takich urzędników. W przy-

padku działających od panowania Sewerów (zwłaszcza w III wieku) urzędni-
ków a libellis oraz praefecti praetorio ocena sytuacji jest jasna. Posiadane przez 
nich umiejętności prawnicze są ważnym elementem definiującym grupę spe-
cjalistów (określonych przez Blois jako learned jurists), tworzących „ekwicką 
elitę urzędniczą” w tym okresie. Zob. Eich (2005: 353–355).

807 Blois (2001: 141–142).
808 Blois (2001: 148–149).
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mały materiał, by na jego podstawie autorytatywnie wnioskować na 
temat reguł (jeśli te w ogóle istniały!) dotyczących awansów w ad-
ministracji rzymskiej809, to jednak współcześni historycy, wzorem 
Brunta, Sallera czy Birleya, zbyt pochopnie wykluczyli merytorycz-
ne doświadczenie jako jeden z czynników decydujących o nominacji 
ekwitów na najwyższe urzędy810. Wyważona opinia Demougin jest 
w tej kwestii najbardziej trafna, a brak wiarygodnych danych (wy-
liczenia statystyczne Pflauma i Brunta nie są do końca przekonują-
ce) nie pozwala na całkowite ustalenie czynników, które decydowały 
o promocji urzędników ekwickich811.

Na podstawie zgromadzonego materiału niezwykle trudno jest 
wykazać związek między pochodzeniem geograficznym urzędników 
a rationibus a decyzjami nominacyjnymi władców. Nie można jed-
nak wykluczyć, że w niektórych przypadkach (np. kariera pochodzą-
cego z Leptis Magna Q. Marciusa Diogi za panowania, mającego to 
samo origo, Septymiusza Sewera) także ten czynnik odgrywał pew-
ną rolę przy wyborze nowych a  rationibus. Większe znaczenie przy 
awansie na urząd a rationibus mogły mieć natomiast koneksje rodzin-
ne oraz poparcie (w ramach suffragium bądź amicitia) udzielone przez 
wpływowe osoby lub samego cesarza. Wiadomo, że Cn. Pompeius  
Homullus prawdopodobnie otrzymał poparcie od Trajana, a  Ma-
rek Aureliusz mógł osobiście decydować o przebiegu karier nie tyl-
ko najwyższych oficerów, lecz także literati, takich jak T. Taius Sanc-
tus. Przy awansie M. Petroniusa Honoratusa na urząd a rationibus 
pewną rolę mógł z kolei odegrać jego brat, M. Petronius Mamerti-
nus, prefekt pretorianów w latach 139–143812, natomiast w promocji  
Ti. Claudiusa Secundinusa Macedo senatorski ród z  Akwilei –  
Caesernii Statii Quinctii Macedones.

809 Eich (2005: 104).
810 Schöpe (2014: 320).
811 Demougin (2001b: 28): „Il vaut mieux considérer que l’administration romaine 

est pragmatique: il arrive que soient nommés effectivement des non-profession-
nels, mais, en général, les compétences sont utilisées”.

812 PIR2 P 288; Passerini (1939: 300, nr 37); Absil (1997: 170–171, nr 35); Ruciński 
(2013a: 356–358).
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Truizmem jest twierdzenie, że o  wyborze najważniejszych 
urzędników finansowych decydowali cesarze oraz ich doradcy813. 
Wydaje się, że Trajan, Hadrian i Antonin Pius nominowali urzędni-
ków doświadczonych przede wszystkim w służbie cywilnej (admi-
nistracji finansowej), Marek Aureliusz i Kommodus na ogół prefe-
rowali natomiast świetnych dowódców wojskowych z okresu wojen 
markomańskich. Być może miało to związek z administracyjno-fi-
nansowymi kompetencjami officium a rationibus w zakresie aprowi-
zacji armii rzymskiej, których „instytucjonalizacja”, jak sądzę, nastą-
piła dopiero za rządów Septymiusza Sewera wraz z uformowaniem 
się collegium rationalium i wprowadzeniem specjalnego podatku an-
nona militaris, którego pobór od samego początku – jak sądzę – mu-
siał znajdować się pod kontrolą centralnej administracji finansowej. 
Niewykluczone także, że decyzje Marka Aureliusza i  Kommodusa 
były związane z przeprowadzoną w okresie rządów Marka Aureliu-
sza reorganizacją administracji finansowej, skutkującą pojawieniem 
się urzędu procurator summarum rationum.

Ważną rolę przy nominacji urzędników a rationibus mogli tak-
że odgrywać niektórzy urzędnicy pałacowi, tacy jak np. ab epistu-
lis, którzy prawdopodobnie gromadzili informacje na temat kan-
dydatów na poszczególne urzędy814. Zdaniem Birleya T. Varius 
Clemens815, ab epistulis Marka Aureliusza i Lucjusza Werusa, miał 
wpływ na przyspieszenie kariery i obsadę ważnych stanowisk przez 
pięciu przyszłych wybitnych dowódców wojskowych: dwóch ekwi-
tów (włączonych później do senatu), P. Helviusa Pertinaxa (cesarz 
w 193 roku) i M. Valeriusa Maximianusa, oraz trzech senatorów – 

813 Suet., Dom. 4: „Auditus est certe, dum ex eo quaerit, ecquid sciret, cur sibi vi-
rum esset ordinatione proxima Aegypto praeficere Maecium Rufum” („Słysza-
no z całą pewnością, jak Domicjan pytał go, czy nie wie, dlaczego przy ostatnim 
obsadzeniu urzędów on, Domicjan, oddał władzę nad Egiptem Mecjuszowi 
Rufusowi”, przekł. J. Niemirska-Pliszczyńska). Zob. także listy rekomendacyj-
ne Pliniusza Młodszego do Trajana (Ep. 10, 27–28, 84–88) oraz M. Korneliusza 
Frontona do Antonina Piusa i Marka Aureliusza (ad Marcum Caes. 5, 52). Sze-
rzej zob. Millar (1977).

814 Birley (1992: 18). Por. Blois (2001: 149, przyp. 52); Mennen (2011: 154).
815 PIR2 V 274.
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Claudiusa Frontona, Martiusa Verusa i Avidiusa Cassiusa816. Niewy-
kluczone także, że Varius Clemens w czasie piastowania urzędu do 
spraw korespondencji decydował także o objęciu officium a rationi-
bus przez niektórych military men, np. M. Bassaeusa Rufusa.

W  kontekście obsady officium a  rationibus nie sposób jednak 
mówić o swego rodzaju polityce nominacyjnej, rozumianej jako raz 
ustalone i  zdefiniowane, stałe reguły (kryteria), które decydowa-
ły o  poszczególnych awansach. Nie można przecież wykluczyć, że 
przy wyborze urzędników a rationibus cesarze kierowali się nie tylko 
ich pozycją społeczną, rekomendacjami, kompetencjami czy umie-
jętnościami, lecz także – czego dowodzi przykład Domicjana i ojca 
Claudiusa Etruscusa – uległością oraz podporządkowaniem polityce 
finansowej (w tym fiskalnej), którą dany cesarz wraz ze swoimi do-
radcami prowadził.

816 Birley (1992: 23–27); Blois (2001: 149). Na temat tych dowódców szerzej zob. 
PIR2 H 74; PIR2 V 125; PIR2 C 874; PIR2 M 348; PIR2 A 1402.



 *  Podział rang ekwickich stanowisk prokuratorskich w tab. 2 i 3 został opracowa-
ny głównie na podstawie klasyfikacji Pflauma (1974b: 60–63).

Tab. 2. Ekwickie stanowiska cywilne o charakterze finansowym w randze sexagenarii 
i centenarii, piastowane przed objęciem urzędu a rationibus*

A B C
Imię urzędnika 

a rationibus A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 C1 C2 C3 C4

L. Vibius Lentulus X
Cn. Pompeius Homullus
T. Statilius Optatus X X X
Anonymus I X
L. Valerius Proculus
M. Petronius Honoratus X
Ti. Claudius Secundinus 
Macedo
T. Furius Victorinus X
C. Iunius Flavianus X X
Q. Baienus Blassianus X
M. Bassaeus Rufus
Ti. Claudius Vibianus 
Tertullus
T. Flavius Piso
T. Taius Sanctus
L. Iulius Iulianus
Iulius (Aelius?) Iulianus
Aurelius Felix
Anonymus II
M. Aurelius Iulianus
Q. Marcius Dioga X X
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Tab. 4. Pochodzenie geograficzne ekwickich urzędników a rationibus*

Imię urzędnika a rationibus Rzym 
i Italia

Prowincje 
zachodnie

Prowincje
wschodnie

L. Vibius Lentulus X
Cn. Pompeius Homullus X
T. Statilius Optatus X
L. Valerius Proculus X
M. Petronius Honoratus X
Ti. Claudius Secundinus Macedo X
T. Furius Victorinus X
C. Iunius Flavianus X
Q. Baienus Blassianus X
M. Bassaeus Rufus X
Ti. Claudius Vibianus Tertullus X
Q. Larcius Euripianus X
T. Taius Sanctus X
P. Licinius Papirianus X
Iulius (Aelius?) Iulianus
L. Iulius Iulianus X
Aurelius Felix X
Anonymus II X
M. Aurelius Iulianus X
Q. Marcius Dioga X

 *  Podobnie jak Demougin (1988: 520–522) i Alföldy (1977: 61–64, 80) włączyłem 
prowincję afrykańską – Africa Proconsularis – do grupy „prowincji zachod-
nich”. Por. Żyromski (1995: 172). Z  tej prowincji pochodzili: Q. Larcius Euri-
pianus, P. Licinius Papirianus oraz Q. Marcius Dioga. Wyodrębnienie tej silnie 
zromanizowanej i  zurbanizowanej prowincji (lub prowincji afrykańskich bez 
Egiptu) spośród prowincji zachodnich byłoby uzasadnione jedynie w przypad-
ku rozważań nad większą liczbą urzędników pochodzących z tej części Impe-
rium, czego znakomitym przykładem są badania nad senatorami epoki Sewe-
rów. Zob. Okoń (2009: 103–104, 261–265).



część ii
URZĘDNICY A RATIONIBUS.  

KATALOGI PROZOPOGRAFICZNE





rozdział 1
Urzędnicy a rationibus

Uwagi wstępne

Zaprezentowanie listy osób piastujących urząd a rationibus, polega-
jące na zwykłym wyliczeniu urzędników, niewolników i wyzwoleń-
ców cesarskich, wreszcie zaś ekwitów, byłoby ryzykowne i niepełne. 
Taka formuła prezentacji katalogu prozopograficznego, pozbawio-
na szerszego komentarza, z pewnością stanowiłaby pewne naduży-
cie, gdyż funkcjonowanie officium a rationibus w strukturach admi-
nistracyjnych cesarskiego Rzymu, podobnie jak struktura społeczna 
urzędników, jak starałem się wykazać, wydają się bardziej złożone. 
Trzonem prezentowanego katalogu są biogramy głównych urzędni-
ków a rationibus, którzy funkcjonowali w ramach officium a rationi-
bus/rationum do początku III wieku i posługiwali się tytułem a ratio-
nibus/procurator a rationibus aż do rządów Karakalli. W zestawieniu 
zostali natomiast pominięci rationales działający w  III wieku, któ-
rzy – jak starałem się wykazać – prawdopodobnie funkcjonowali już 
w  nowych strukturach administracyjnych collegium rationalium1. 
Do fasti equites a  rationibus włączyłem z  kolei Aeliusa Achillesa  
(nr 21), Aureliusa Felixa (nr 22), M. Aureliusa Iulianusa (nr 24),  

1 Okres do połowy rządów Sewerów traktuję jako okres przejściowy, w którym 
mamy do czynienia z praktyką zastępowania tytułu a rationibus tytułem ratio-
nalis. Za urzędników rationales (a nie a rationibus) uznałem natomiast Aure-
liusa Eubulusa, Fulviusa Macrianusa oraz Thaumasiusa. Szerzej zob. przyp. 60. 
W  zestawieniu equites a  rationibus nie ująłem również wybitnego jurysty –  
M. Cn. Liciniusa Rufinusa, którego uznałem za rationalis. Nie wiadomo do koń-
ca, czy sprawowany przez Rufinusa w pierwszej połowie III wieku najwyższy 
urząd finansowy, określony w inskrypcji (Herrmann 1997: 111 = AE 1997, 1425) 
jako ἐπὶ τῶν καθόλου λόγων (rationalis), to procurator a rationibus czy procu-
rator summarum rationum. Szerzej zob. przyp. 504 w rozdziale drugim w czę-
ści pierwszej.
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Q. Marciusa Diogę (nr 25) oraz L. Septimiusa Antoniusa Agathoni-
cusa (nr 26), ponieważ panowanie Septymiusza Sewera i początek 
rządów Karakalli uznaję za okres przejściowy w procesie transfor-
macji centralnych, finansowych urzędów cesarskich. W tym bowiem 
czasie mamy do czynienia z  zamiennym występowaniem tytułów 
a rationibus/rationalis.

Przyjęty przeze mnie sposób prezentacji urzędników a  ratio-
nibus, którzy pochodzili z różnych grup społecznych, wymaga kil-
ku wyjaśnień. Zdecydowana większość servi et liberti Augusti no-
szących tytuł a rationibus została zaprezentowana przez inskrypcje, 
a  informacje na ich temat przeważnie są szczątkowe. Jedynie dwaj 
z nich, Pallas i ojciec Claudiusa Etruscusa, za sprawą relacji przede 
wszystkim Tacyta, Swetoniusza oraz Stacjusza, zostali zdecydowanie 
szerzej przedstawieni w materiale źródłowym. Nie powinno zatem 
dziwić, że urzędnikom tym w historiografii poświęcono już obszer-
ne artykuły2, a ich działalność polityczna na dworze cesarskim oraz 
posiadany majątek, niejednokrotnie były przedmiotem analiz w licz-
nych monografiach3. Z  tego też względu przy prezentacji sylwetek 
tych dwóch wyzwoleńców cesarskich zrezygnowałem z podawania 
i analizowania wszystkich informacji źródłowych na ich temat, m.in. 
papirusów z  Egiptu, na podstawie których można określić liczbę 
i wielkość posiadłości Pallasa4. Chcąc uniknąć dysproporcji wzglę-
dem biogramów pozostałych niewolników i wyzwoleńców a rationi-
bus, którzy są znani wyłącznie z pojedynczych inskrypcji, zdecydo-
wałem się na przytaczanie jedynie tych relacji źródłowych, w których 
Pallas i ojciec Claudiusa Etruscusa występowali jako urzędnicy a ra-
tionibus. Dlatego przy ich opisie skupiłem się przede wszystkim na 
podaniu podstawowych informacji biograficznych oraz na anali-
zie działalności administracyjnej. W  przypadku pozostałych ka-
rier niewolników i wyzwoleńców cesarskich, rezygnując z określo-
nych kryteriów prezentacji ich biogramów, starałem się przedstawić 
w miarę możliwości kompletne informacje (sprawowane urzędy, po-

2 Oost (1958); Weaver (1965a).
3 Zob. np. Weaver (1972); Millar (1977).
4 Parassoglou (1978: 81); Kehoe (1992: 133).
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chodzenie, rodzina) i ustalić przede wszystkim to, czy w przypad-
ku danego urzędnika mamy do czynienia z głównym urzędnikiem, 
czy niższym rangą funkcjonariuszem w officium a rationibus. Roz-
strzygnięcie tej kontrowersyjnej kwestii, związane z  określeniem 
miejsca poszczególnych urzędników w  hierarchii administracyj-
nej officium, jest bardzo trudne, a zarazem ryzykowne. Pojedyncze 
wzmianki źródłowe na ich temat wzbudzają uzasadnione wątpliwo-
ści. Niemniej wydaje się, że analiza epigraficzna i historyczna nie-
których inskrypcji, jak też określenie statusu społecznego danego 
urzędnika (servi, być może z wyjątkiem czasów Augusta, sprawowali 
raczej podrzędne funkcje), pozwalają na wyciągniecie pewnych 
wniosków w tym zakresie.

Przy prezentacji karier ekwickich urzędników a  rationibus, 
w  przeciwieństwie do biogramów liberti Augusti, przyjąłem z  ko-
lei zróżnicowane kryteria. Analiza danych źródłowych, dotyczących 
equites, pozwala bowiem na wyciągnięcie zdecydowanie szerszych 
wniosków niż w  przypadku większości niewolników i  wyzwoleń-
ców a rationibus. Choć żaden z ekwickich urzędników a rationibus 
nie został opisany przez autorów antycznych, nie licząc tych, któ-
rzy w  swym cursus honorum osiągnęli prefekturę pretorianów, to 
jednak charakter służby ekwickiej (wojskowej i cywilnej) oraz róż-
norodność w  zakresie stanowisk prokuratorskich i  prefektur spra-
wiają, że w  większości przypadków istnieje możliwość w  mia-
rę precyzyjnego określenia chronologii i  hierarchii sprawowanych 
urzędów. Szczegółowa i porównawcza analiza ekwickich karier a ra-
tionibus, jak starałem się wykazać, pozwala także na wyciągnięcie 
wniosków dotyczących m.in. „specjalizacji”. Oczywiście ze względu 
na charakter źródeł antycznych w większości przypadków ustalenie 
wszystkich danych nie jest możliwe. Każdy biogram ekwity składa 
się z  następujących części: 1) źródło (pełna treść inskrypcji z cur-
sus honorum, obejmującym urząd a rationibus); 2) cursus honorum; 
3) opis kariery; 4) dodatkowe informacje (kontrowersje historiogra-
ficzne, status społeczny, imię oraz informacje związane z  inskryp-
cją, istotne z  punktu widzenia analizy kariery); 5) pochodzenie;  
6) rodzina.
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Ten rozdział, prezentujący urzędników a rationibus, składa się 
z pięciu katalogów. W pierwszym z nich zostali przedstawieni wy-
zwoleńcy cesarscy (w  tym także niewolnik Apolaustus), najwyżsi 
urzędnicy a rationibus od panowania Augusta aż po czasy Flawiuszy, 
w drugim ekwici piastujący ten urząd od panowania Trajana do rzą-
dów Karakalli, natomiast w trzecim – wyzwoleńcy a rationibus, któ-
rzy moim zdaniem sprawowali najwyższy urząd finansowy w II wie-
ku. W czwartej części tego rozdziału omówiłem strukturę officium 
a rationibus wraz z niższymi rangą urzędnikami – tabularii, proximi 
oraz adiutores. Ostatni katalog obejmuje z kolei urzędników, niewol-
ników i wyzwoleńców cesarskich, którzy mimo tego, że posługiwali 
się tytułem a rationibus, to – jak można przypuszczać – byli jedynie 
niższej rangi funkcjonariuszami. Do tej grupy osób włączyłem za-
tem tych urzędników, których pełnionej funkcji, chronologii spra-
wowanego stanowiska oraz niekiedy imienia nie sposób ostatecznie 
ustalić. Sporządzone przeze mnie katalogi wszystkich urzędników 
prezentuję w porządku chronologicznym5.

Liberti Augusti a rationibus od Augusta do Domicjana

1. APOLAUSTUS6 – prawdopodobnie panowanie Augusta

CIL VI 334677: „Dis Manibus / Apolaustus Caes/aris [ser(vus)] a ra-
tio/nibus vix[it] / ann(os) [”.

Uszkodzona inskrypcja nie pozwala na ustalenie tego, w jakim wie-
ku zmarł Apolaustus. Działalność niewolnika Apolaustusa z  pew-

5 Z tego względu w podrozdziale „Servi et liberti Augusti a rationibus”. Niżsi ran-
gą urzędnicy o  nieznanej funkcji w  części drugiej status społeczny urzędnika 
lub (nie)znajomość jego imienia nie stanowią kryterium kolejności prezentacji 
urzędników.

6 Hirschfeld (1905: 32, przyp. 1); Wachtel (1966: 17–18, 117); Boulvert (1970b: 98, 
przyp. 41); Ijsewijn (1987: 80).

7 Faßbender (2005: 135, nr 31, 2).
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nością można datować na I wiek8. Już Giuseppe Gatti sugerował, że 
urzędnik ten sprawował funkcję a rationibus w okresie rządów Au-
gusta9. Nie wiadomo do końca, czy Apolaustus właśnie wtedy był 
a rationibus. Takie przypuszczenie nie jest jednak pozbawione pod-
staw, choć pierwszy urzędnik a rationibus w sposób pewny jest po-
twierdzony dopiero za panowania Tyberiusza10.

W  wersie trzecim inskrypcji między słowami Caes/aris oraz 
a  ratio/nibus jest luka, którą moża uzupełnić co najmniej na trzy 
sposoby:

a) [ser(vus)], [lib(ertus)];
b) [lib(ertus)], [n(ostri) ser(vus)], [n(ostri) lib(ertus)];
c) [adiut(or)].

Moim zdaniem najbardziej prawdopodobnym uzupełnieniem tej 
luki jest zwrot [ser(vus)]. Propozycja [lib(ertus)] wydaje się wąt-
pliwa, ponieważ niemal w każdym przypadku zapisu nomenklatu-
ry wyzwoleńców cesarskich, przed zwrotem Caesaris libertus, został 
podany również praenomen i gentilicium patrona wyzwolonego nie-
wolnika, czyli np. C. Iulius Caesaris l(ibertus) Demetrius11. Ponadto 
o niewolniczym statusie Apolaustusa świadczy wyryty w inskrypcji 
nomen simplex12. Apolaustus jest jednym z kilku znanych nam nie-
wolników, którzy zostali określeni w materiale źródłowym jako a ra-
tionibus13. Nie wiadomo, czy Apolaustus był głównym, czy niższym 
rangą urzędnikiem w officium. Niewykluczone jednak, że w okresie 
rządów Augusta jako niewolnik mógł on zajmować najwyższą pozy-
cję w urzędzie14.

8 Dodatkowe określenie niewolników cesarskich, Caesaris, jest poświadczone 
w całym tym okresie.

9 Gatti (1899: 54); Taką wersję przyjęli następnie: Wachtel (1966: 117); Ijsewijn 
(1987: 80).

10 Zob. biogram Anthemusa – nr 2 (podrozdział „Liberti Augusti a rationibus” od 
Augusta do Domicjana w części drugiej).

11 Zob. np. CIL VI 5871.
12 Solin (2003b: 931).
13 Por. Wachtel (1966: 18).
14 Ijsewijn (1987: 80).
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Jeśli jednak działalność Apolaustusa datujemy na okres później-
szy, to wówczas wydaje się, że jako niewolnik podlegający wyzwoleń-
cowi piastował on jedynie niższej rangi pomocnicze stanowisko. Za-
pewne na podstawie niewolniczego pochodzenia Apolaustusa Otto 
Hirschfeld przypuszczał, że był on właśnie niższym rangą urzędni-
kiem w urzędzie a rationibus15.

Il. 3. Gatti (1899: 54)

2. ANTHEMUS16 – panowanie Tyberiusza

CIL VI 8409c: „Antemo Ti(beri) / Caesaris Aug(usti) l(iberto) /  
/ a rationi[b(us)] / accenso delat(o) ab Aug(usto)”.

CIL VI 8409d: „Q(uinto) Munatio / Salutari / quem pro filio / habu-
erunt / Anthemus / et Lycinia / vixit ann(os) / XIIX”.

15 Hirschfeld (1905: 32, przyp. 1). W treści inskrypcji nie została jednak zapisana 
dodatkowa funkcja (adiutor, proximus itd.) Apolaustusa.

16 Rohden (1894a: 2350); Rostowzew (1906: 133); Friedländer (1961: 6); Wachtel 
(1966: 117); Seitz (1970: 72–73); Weaver (2004: 24).
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Choć pełne imię (tria nomina) wyzwoleńca cesarza Tyberiusza, 
Anthemusa, nie zostało zapisane w inskrypcji, to prawdopodobnie 
brzmiało – Ti. Iulius Anthemus. Poprawna wersja jego cognomen to 
Anthemus, nie zaś Antemus17. Już od czasów Theodora Mommsena 
wszyscy uczeni byli zgodni co do tego, że Anthemus piastował stano-
wisko a rationibus za panowania swojego patrona – cesarza Tyberiu-
sza18. Decydujący w tym względzie był zwrot – Ti. Caesaris Aug. l.19

Na podstawie inskrypcji można ustalić dwóch członków rodzi-
ny Anthemusa – syna oraz żonę20. Co ciekawe, jego syn, Q. Muna-
tius Salutaris, otrzymał gentilicium po swojej wolno urodzonej matce 
o imieniu Munatia Lychnis21 (lub według CIL VI 8409d – Lycinia), 
prawdopodobnie córce wyzwoleńca o imieniu Q. Munatius Scaeva22. 
Klaus Wachtel przypuszcza, że przejęte po matce nomen gentile mia-
ło w większym stopniu podkreślać jego ingenuitas23. Niewiele wiemy 
o  pochodzeniu Anthemusa. Porównując imię Anthemusa z  imie-
niem wyzwoleńca cesarza Hadriana – Anthemusiusa24, pochodzą-
cego z  greckojęzycznych prowincji Imperium Romanum, można 
jedynie przypuszczać, że również Anthemus pochodził z  tej części 
Cesarstwa.

Kariera Anthemusa została przedstawiona w inskrypcji w spo-
sób zstępujący (cursus inversus). Tym samym a  rationibus to naj-
wyższe, a zarazem najpewniej ostatnie stanowisko zajmowane przez 
tego wyzwoleńca. Na początku Anthemus został delatus ab Augu-
sto25. Zwrot ten oznacza, że Anthemus przeszedł procedurę ad-

17 Solin (2003b: 1160). Por. CIL VI 8409d.
18 Jones (1960: 106); Wachtel (1966: 18, 117); Alpers (1995: 143).
19 Di Stefano Manzella (1995: 47).
20 Szerzej zob. Di Stefano Manzella (1995: 46).
21 CIL VI 8409b; Di Stefano Manzella (1995: 50); Solin (2003c: 1242).
22 AE 1995, 100; Di Stefano Manzella (1995: 50).
23 Wachtel (1966: 117). Por. Seitz (1970: 72).
24 Solin (2003a: 619).
25 CIL VI 8409c. Zwrot accensus delatus jest potwierdzony także w  treści innej 

inskrypcji z  Rzymu, CIL VI 1962 = ILS 1943: „Eutacto / Aug(usti) lib(erto) 
proc(uratori) / accenso delat(o) / a divo Vespasiano / patri optimo / Clemens fi-
lius”. W Orelli 2931 zapisano błędnie tytuł Anthemusa jako nie delatus, lecz ve-
latus. Zob. także: Friedländer (1861: 6).
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ministracyjną – delatio ad aerarium populi Romani, wedle której – 
jak wykazał Fergus Millar – niższy rangą urzędnik został dopisany 
przez przełożonego (w tym przypadku prawdopodobnie bezpośred-
nio przez cesarza Augusta – ab Augusto) do rejestru funkcjonariuszy 
aerarium Saturni, co miało mu zapewnić regularne wynagrodzenie 
ze skarbca państwowego (aerarium) oraz pozycję administracyj-
ną26. Jego funkcja tym samym przyjęła charakter w pełni urzędni-
czy (publiczny). Z treści inskrypcji dowiadujemy się, że Anthemus 
był również accensus, czyli sprawującym niższej rangi funkcję oso-
bistym pomocnikiem cesarza27. Jako wyzwoleniec mający już do-
świadczenie w sprawach finansowych na samym końcu swojej karie-
ry Anthemus zajmował stanowisko a rationibus.

3. TI. CLAUDIUS EROS i 4. TI. CLAUDIUS FELIX28

CIL VI 8413 = ILS 7859: „Libertis et familiae / TiTi(beriorum) Clau-
diorum / Erotis et Felicis / Aug(usti) l(ibertorum) a rationibus / po-
sterisque eorum / stabulum cum praesepiis / et cellis cluso cedit / et 
puteus et piscina cum aditu comm(uni) de pub(lico)”.

Cesarskimi a rationibus, a zarazem wyzwoleńcami cesarzy Klaudiu-
sza lub Nerona, byli dwaj dawni niewolnicy (zdaniem Paula Weavera 
bracia)29 – Ti. Claudius Eros i Ti. Claudius Felix, których przedstawia 
inskrypcja z Rzymu. Zdaniem Waltera Seitza jedynie Felix był głów-

26 Millar (1964a: 37); Di Stefano Manzella (1995: 46). Procedura deferre ad aera-
rium była znana już w epoce republikańskiej. Zob. Seitz (1970: 72). Pisał o niej 
Cyceron. Zob. Cic., Arch. 11; Phil. 5, 15. Potwierdzenie tej procedury znajduje-
my także u Frontinusa, który przywoływał uchwałę senatu z 11 roku p.n.e., mó-
wiącą o pomocnikach (apparitores) prokuratorów aquarum, którzy ad aerarium 
deferrent. Zob. Frontin., Aq. 2, 100.

27 Millar (1977: 68); Robinson (1994: 54–55); Di Stefano Manzella (2000: 229). In-
nym urzędnikiem pełniącym podobną funkcję w pałacu cesarskim za panowa-
nia Klaudiusza lub Nerona był Ti. Claudius Aesius, a memoria accensus. Zob. 
AE 1990, 72; Di Stefano Manzella (2000: 239); Kłodziński (2012a: 158–159).

28 Rostowzew (1906: 133); Wachtel (1966: 118); Seitz (1970: 72–73); Ijsewijn (1987: 
81); Weaver (2004: 422).

29 Weaver (1972: 260).
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nym urzędnikiem do spraw rachunkowości, czego dowodzi analiza 
epigraficzna tytulatury (brak podwojenia tytułu Aug. l.)30. Jeśli jed-
nak przyjmiemy rozwinięcie abrewiacji jako Aug(usti) l(ibertorum) 
a rationibus, nie zaś Aug(usti) l(iberti), wówczas twierdzenie Seitza 
nie jest już tak oczywiste. 

Według mnie jest prawdopodobne, że Eros i Felix byli najwyż-
szymi urzędnikami w officium. Należy jednak wykluczyć, że ci dwaj 
wyzwoleńcy byli w tym samym czasie głównymi urzędnikami w of-
ficium31. Zdaniem Nikosa Kokkinosa jeden z nich, prawdopodob-
nie Felix, pełnił najwyższą funkcję a rationibus jako pierwszy. Może 
o  tym świadczyć kontekst wystawienia inskrypcji (wdzięczność za 
wsparcie budowli stabulum cum praesepiis et cellis cluso)32. Ponad-
to Kokkinos przypuszczał, że wyzwoleniec ten, tożsamy z  bratem 
Pallasa, Ti. Claudiusem Felixem33, sprawował urząd a rationibus na 
początku rządów Klaudiusza jeszcze przed objęciem urzędu przez 
swojego brata, po czym zostało mu powierzone stanowisko prokura-
torskie w prowincji Iudaea (lata 52–58)34.

5. M. ANTONIUS PALLAS35

Cass. Dio, 61, 30, 6b: „καὶ ὁ Πάλλας, ᾧ ἡ τῶν χρημάτων διοίκησις 
ἐμπεπίστευτο”36.

Suet., Claud. 28: „[…] sed ante omnis Narcissum ab epistulis et Pal-
lantem a  rationibus, quos decreto quoque senatus non praemiis 

30 Seitz (1970: 77).
31 Eck (1994: 26–27).
32 Kokkinos (1990: 137). Argument Nikosa Kokkinosa (1990: 138), dotyczący utoż-

samienia wspomnianego Felixa z  Ti. Claudiusem Felixem, znanym z  fistulae 
aquariae, jest mało przekonujący, gdyż imię to było bardzo popularne. Znamy 
dziewięć osób posługujących się taką nomenklaturą. Zob. Weaver (2005: 244).

33 Gentilicium Felixa, brata Pallasa, to Claudius, nie zaś Antonius. Zob. Kokkinos 
(1990: 136–141); Weaver (2005: 248, przyp. 47).

34 Kokkinos (1990: 137). Por. Weaver (1972: 279).
35 PIR A 49; PIR2 A 858; Friedländer (1861: 6–7); Rohden (1894b: 2634–2635); Ro-

stowzew (1906: 133); Oost (1958: 113–139); Wachtel (1966: 118); Seitz (1970: 72– 
–73); Weaver (2004: 562).

36 Zonar., 11, 9, p. 30, 10–19 D.
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modo ingentibus, sed et quaestoriis praetoriisque ornamentis hono-
rari libens passus est”.

Plin., Ep. 8, 6, 7: „Astruitur his: »Cum senatui populoque Romano 
liberalitatis gratior repraesentari nulla materia posset, quam si abs-
tinentissimi fidelissimique custodis principalium opum facultates  
adiuvare contigisset« […]”.

Plin., Ep. 8, 6, 13: „Finem existimas? Mane dum et maiora accipe: 
Utique, cum sit utile principis benignitatem promptissimam ad lau-
dem praemiaque merentium illustrari ubique et maxime iis locis, 
quibus incitari ad imitationem praepositi rerum eius curae possent, 
et Pallantis spectatissima fides atque innocentia exemplo provocare 
studium tam honestae aemulationis posset […]”.

Tac., Ann. 13, 14, 1: „Nec defuere qui in deterius referrent. et Nero 
infensus iis, quibus superbia muliebris innitebatur, demovet Pallantem 
cura rerum, quis a Claudio impositus velut arbitrium regni agebat”.

Schol. Iuv. 1, 109d: „Pallas et Licinus in aula Caesaris praepositi, cu-
ram reip. gesserunt, cum libertini essent. Pallas, libertus Claudii  
Caesaris, officium rationum administravit […]”.

Z pewnością najsłynniejszym urzędnikiem a rationibus był M. Anto-
nius Pallas37, który pełnił tę funkcję za panowania Klaudiusza i Ne-
rona38. Pallas kierował officium a  rationibus prawdopodobnie już 
przed 48 rokiem39. Pallas, obok Narcyza i Callistusa, należał do gro-
na najpotężniejszych wyzwoleńców epoki wczesnego pryncypatu. 
Na początku 55 roku został on jednak zdymisjonowany przez cesa-

37 M. Antonius Pallas został wyzwolony przez Antonię Młodszą (Jos., Ant. Iud. 
18, 182), natomiast jego brat, Ti. Claudius Felix, został prawdopodobnie odzie-
dziczony przez Klaudiusza jako niewolnik po Antonii, a następnie przez niego 
wyzwolony. Zob. Jos., Ant. Iud. 10, 137; Tac. Hist. 5, 9. Por. Kokkinos (1990: 136– 
–141).

38 Cass. Dio, 61, 30, 6b; Tac., Ann. XI, 29, 1.
39 Oost (1958: 117).



291ROZDZIAŁ 1 .  URZĘDNICY A R ATIONIBUS

rza Nerona40. Historiografia antyczna szeroko opisywała wpływy po-
lityczne Pallasa oraz jego ogromny majątek41. Tacyt określił go jako 
tego, który posiadał flagrantissima gratia42. Wiemy, że w 52 roku na 
mocy uchwały senatu Pallas otrzymał insignia (ornamenta) praeto-
ria i 15 milionów sestercji43. Wcześniej Pallas został także wyróżnio-
ny złotym pierścieniem (anulus aureus), zapewniającym mu wejście 
do stanu ekwickiego (ius aureorum anulorum)44. Znamy także nie-
których niewolników Pallasa, którzy po jego śmierci w 62 roku zo-
stali wyzwoleni przez Nerona i otrzymali cognomen Pallantianus45.

Nie znamy jednak pochodzenia Pallasa. Możemy jedynie przy-
puszczać, że wywodził się on ze wschodnich (prawdopodobnie grec- 
kojęzycznych) prowincji Imperium46. Istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że Pallas urodził się w Arkadii na Peloponezie47. Co ciekawe, 
Tacyt, komentując dodatkowy wniosek do wspomnianej wyżej 
uchwały, ironicznie podkreślił pochodzenie Pallasa właśnie od kró-
lów Arkadii48.

Niewiele natomiast wiemy na temat piastowanego przez Palla-
sa urzędu. Wydaje się jednak, że za panowania Klaudiusza pod jego 
kontrolą znajdowała się całość finansów cesarskich i państwowych 

40 Tac., Ann. XIII, 14, 1; 15, 1; Suet., Claud. 27, 2; Weaver (1972: 260).
41 Tac., Ann. XII, 53, 3; XIV, 65, 1; Cass. Dio, 62, 14, 3. Pallas był bogatszy nawet od 

samego M. Licyniusza Krassusa (Plinius maior, NH 33, 134). Zob. także: Iuv., 
108–109; Plin., Ep. 7, 29, 2; 8, 6, 1. Szeroko na temat tych kwestii piszą Vincent 
Mary Scramuzza (1940: 80–98) i Steward I. Oost (1958: 113–139).

42 Tac., Ann. XI, 29, 1.
43 Tac., Ann. XII, 53, 2; Plin., HN 35, 18, 20, 1; Rémy (1976–1977: 164, 181, 189); Brunt 

(1990: 158). Por. Demougin (1984: 221). Zob. także: Suet., Claud. 28; Tac., Ann. 
XI, 38.

44 Plin., Ep. 8, 6, 1–4; Demougin (1984: 221, 238).
45 Cognomen: Pallantianus – CIL VI 143 = ILS 3896; CIL VI 8470 = ILS 1535. Praw-

dopodobnie wyzwoleńcy Pallasa: CIL VI 11965 = VI 34048; CIL XIV 2833 = ILS 
1538. Zob. także: Tac., Ann. XIII, 23, 2; Cass. Dio, 62, 14, 3. Por. Pavis d’Escurac 
(1976: 387).

46 Oost (1958: 115); Weaver (1972: 286).
47 Kokkinos (1992: 31); Barrett (1996: 88).
48 Tac., Ann. XII, 53, 3: „[…] additum a Scipione Cornelio grates publice agendas, 

quod regibus Arcadiae ortus veterrimam nobilitatem usui publico postponeret 
seque inter ministros principis haberi sineret. adseveravit Claudius contentum 
honore Pallantem intra priorem paupertatem subsistere”.
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(cura rerum)49. Zdaniem Stewarda I. Oosta Pallas odpowiadał za 
centralizację cesarskich finansów50. Istnieją także przesłanki, by są-
dzić, że Pallas był sprawnym administratorem oraz, że sprawowane-
go urzędu nie wykorzystał do zdobycia ogromnego majątku51.

6. M. ANTONIUS (lub TI. CLAUDIUS) DIADUMENUS52 – 
lata 55–ok. 70

CIL VI 8415 = ILS 1474: „Diadumenus / Aug(usti) lib(ertus) / a ra-
tionibus / Aniceto lib(erto)”.

Ijsewijn (1987: 77) = AE 1990, 69: „Permissu Iuliae Epip(h)aniae / 
/ Diadumeni Aug(usti) lib(erti) / a rationibus Elatus [et] / Provincialis 
 et A[---] et / Tyche et Hierac[ianus fec(erunt)] / sibi et suis”.

Zarówno pochodzenie, jak i pełne tria nomina Diadumenusa, Au-
gusti libertus a rationibus, nie są do końca znane53. W historiografii 
pojawiły się propozycje utożsamienia trzech wyzwoleńców o imie-
niu Diadumenus, którzy są potwierdzeni w źródłach z połowy I wie-
ku54. Hermann Dessau uważał, że a libellis Diadumenus55, początko-
wo niewolnik Antonii, następnie wpływowy wyzwoleniec cesarski, 
oraz a rationibus Diadumenus z inskrypcji z Rzymu (CIL VI 8415) 
to ta sama osoba56. Paul Weaver był jednak sceptyczny względem tej 

49 Tac., Ann. XIII, 14, 1.
50 Oost (1958: 127).
51 Oost (1958: 127–129). Szerzej zob. s. 138–140. Na temat majątku Pallasa zob. 

przyp. 264 w rozdziale drugim w części pierwszej.
52 PIR2 D 66; Wachtel (1966: 118); Seitz (1970: 79); Ijsewijn (1987: 82); Weaver 

(2004: 2667).
53 Por. CIL VI 33903 = ILS 1849.
54 Urzędnik a libellis (CIL XV 7444), procurator w Pausilypum w 65 roku (EE VIII 

335–336, 337 = ILS 5798) oraz procurator (CIL VI 9017). Nie wiadomo jednak, 
czy mamy do czynienia z tą samą osobą (Weaver 1972: 260, przyp. 6). Zob. tak-
że: Ijsewijn (1987: 82, przyp. 299).

55 CIL XV 7444 (fistula). Por. CIL VI 9017; Wypijewski (2006: 67).
56 ILS 1474. Por. PIR D 64, 65, 66.
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hipotezy57. Podobnie sądził Christer Bruun, który uważał, że Diadu-
menus pełnił tylko funkcję a libellis58.

Do dawnej koncepcji utożsamienia tych homonimicznych po-
staci wrócił jednak Igor Wypijewski59. Na analizowany problem 
nowe światło rzuciła bowiem inskrypcja z  Rzymu, opublikowana 
w  La collezione epigrafica dei Musei Capitolini60. W  tej inskrypcji, 
datowanej przez Els Ijsewijn na 55 rok, został zaprezentowany m.in. 
Diadumenus, Augusti libertus a  rationibus, oraz prawdopodobnie 
jego żona – Iulia Epiphania. Els Ijsewijn słusznie przypuszczała, że 
Iulia Epiphania była zamożną kobietą, właścicielką różnych nieru-
chomości na obszarze Rzymu oraz – co wynika z inskrypcji – wielu 
niewolników. W związku z tym jest bardzo prawdopodobne, że rów-
nież jej mąż należał do ludzi majętnych61. Z pewnością nie był on 
niższym rangą funkcjonariuszem w officium a rationibus, lecz właś-
nie głównym urzędnikiem w tymże officium. Piastowany, najwyższy 
urząd pałacowy, podobnie jak wcześniej a libellis62, mógł być źród-
łem jego bogactwa.

Datacja inskrypcji oraz jej kontekst pozwalają wnioskować, że 
wspomniany w niej wyzwoleniec a rationibus Diadumenus jest jed-
nak tożsamy z  homonimicznym wyzwoleńcem a  libellis. Świadczy 
o tym przede wszystkim bardzo prawdopodobna chronologia wyda-
rzeń oraz podkreślony wyżej status majątkowy męża Iulii Epihanii63. 
Wiemy, że Diadumenus sprawował urząd a libellis w latach 50–5464, 
natomiast w 55 roku – co wynika z datacji opublikowanej w 1987 

57 Weaver (1972: 260, przyp. 6). Weaver przypuszczał jednak, że Diadumenus z in-
skrypcji z Rzymu, podobnie jak Crescens i Phaon, był wyzwoleńcem cesarza 
Nerona. Zob. także: Boulvert (1970b: 97, przyp. 37).

58 Bruun (1991: 79).
59 Wypijewski (2006: 65–69).
60 Ijsewijn (1987: 77) = AE 1990, 69.
61 Wypijewski (2006: 69): „Diadumenus i  jego żona mogli zatem tworzyć jedną 

z najbogatszych wyzwoleńczych par w cesarskim Rzymie”.
62 Już jako a libellis Diadumenus prawdopodobnie posiadał nieruchomość z przy-

łączem w prestiżowej części Rzymu. Zob. CIL XV 7444.
63 Zob. Ijsewijn (1987: 83).
64 Weaver (1972: 261); Wypijewski (2006: 65); Kłodziński (2011: 72). Wydawca in-

skrypcji (CIL XV 7444) datował ją na połowę I wieku.
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roku inskrypcji – homonimiczny urzędnik jest potwierdzony jako 
główny urzędnik a rationibus. Co więcej, w tym samym roku M. An-
tonius Pallas zostaje zdymisjonowany przez Nerona65. W  związku 
z tym wydaje się bardzo prawdopodobne, że następcą Pallasa na sta-
nowisku a rationibus w 55 roku został właśnie Diadumenus, do 54 roku 
a libellis, później zaś a rationibus.

Co interesujące, Diadumenus, podobnie jak Pallas, zaczynał swą 
karierę jako niewolnik Antonii Młodszej. Nie wiadomo jednak, czy – 
podobnie jak najpotężniejszy a  rationibus – został on wyzwolo-
ny przez Antonię i następnie w drodze dziedziczenia przejęty przez 
cesarza Klaudiusza, czy też – tak jak brat Pallasa Ti. Claudius Felix66 – 
został wyzwolony przez tego władcę. Obie opcje wydają się rów-
nie prawdopodobne. Nie wiadomo zatem, czy jego imię brzmiało  
M. Antonius, czy Ti. Claudius.

W historiografii istnieje również przypuszczenie, że a rationibus 
Diadumenus z inskrypcji z Rzymu jest tożsamy z pełniącym tę samą 
funkcję Diadumenusem zaprezentowanym przez inskrypcję z  Mi-
senum67. Miałaby o  tym świadczyć funkcja a  rationibus pełniona 
przez obu Diadumenusów. Warto jednak zauważyć, że o ile w przy-
padku obu inskrypcji z Rzymu mamy do czynienia z wyzwoleńcem 
cesarskim, o tyle w przypadku inskrypcji z Misenum status Diadu-
menusa nie jest pewny. Ze względu na brak cesarskiej libertynacji 
można sądzić, że był on niewolnikiem (nomen simplex)68. Utożsa-
mienie tych dwóch homonimicznych postaci nie jest zatem w pełni 
przekonujące. Moim zdaniem mamy w tym przypadku do czynienia 
z dwiema różnymi osobami. Niewolnik Diadumenus pełnił zapewne 
jedynie niższej rangi funkcję w officium69.

65 Tac., Ann. XIII, 14, 1; XV, 1; Suet., Claud. 27, 2; Weaver (1972: 260). 
66 Zob. Kokkinos (1990: 136–141).
67 CIL VI 8415 = ILS 1474; CIL X 3347: „Diadumenus / a rationib(us)”. Tych dwóch 

urzędników utożsamiają: ILS 1474 (Dessau); PIR D 66 (Stein); Ijsewijn (1987: 82).
68 Seitz (1970: 79), opierając się na dawnym odczytaniu inskrypcji, błędnie przy-

puszczał, że w tym przypadku mamy do czynienia z wyzwoleńcem. Zob. CIL  
X 3347.

69 Zob. biogram nr 8 – podrozdział „Servi et liberti Augusti a  rationibus”. Niżsi 
rangą urzędnicy o nieznanej funkcji w części drugiej.
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7. PHAON70 – lata 55–ok. 70

CIL III 141122: „Phaontis / Aug(usti) l(iberti) a rat(ionibus) // Logi”.

W historiografii dominuje opinia, że wyzwoleniec cesarski Phaon, 
zapisany w wyrytej na amforze z Carnuntum inskrypcji, był następ-
cą Pallasa na stanowisku a rationibus w 55 roku71. Większość uczo-
nych podkreślała, że a rationibus Phaon z tej inskrypcji jest tożsamy 
ze wspomnianym przez Swetoniusza i Kasjusza Diona homonimicz-
nym wyzwoleńcem, towarzyszącym Neronowi wraz z trzema inny-
mi liberti – Epaphroditusem, Neophytusem i  Sporusem, w  czasie 
popełnionego przez władcę samobójstwa 9 czerwca 68 roku72. Za 
utożsamieniem tych osób miałaby głównie przemawiać podkreślana 
przez dawniejszych badaczy zbieżność cognomen, rzadko występują-
cego w materiale źródłowym73. Co interesujące, wspomniany przez 
Swetoniusza i Kasjusza Diona Phaon był także utożsamiany z L. Do-
mitiusem Phaonem, wyzwoleńcem ciotki Nerona Domitii Lepidy, 
wspomnianym w inskrypcji z 67 roku74.

Z dominującą w nauce opinią, identyfikującą a rationibus Pha-
ona ze wspomnianym przez rzymskich historyków homonimicz-
nym wyzwoleńcem, nie zgodził się jednak Bruun, który podkreślił, 
że interesująca nas inskrypcja z Carnuntum może być datowana naj-
wcześniej na czasy Flawiuszy75. Tym samym zdaniem Bruuna a ra-
tionibus Phaon nie sprawował urzędu a rationibus pod koniec rzą-

70 PIR2 P 340; Wachtel (1966: 118); Seitz (1970: 78); Ijsewijn (1987: 81); Weaver 
(2004: 104, nr 571).

71 Pflaum (1950: 208); Wachtel (1966: 118); Boulvert (1970b: 97, przyp. 37); Weaver 
(1972: 259, 289); Cizek (1982: 206); Gregory (1995: 404, 410).

72 Suet., Ner. 48–49; Cass. Dio, 63, 27, 3; Ps. Aur. Vict., Epit. 5, 7. Zob. PIR2 P 340; 
Pflaum (1950: 208); Boulvert (1970b: 97, przyp. 37); Seitz (1970: 78); Weaver 
(1972: 259, 289); Millar (1977: 77).

73 W ostateczności wydaje się jednak, że cognomen Phaon niewolniczego pocho-
dzenia wcale nie było tak wyjątkowe, jak wcześniej sądzono. Zob. Bruun (1989: 
41–42); Solin (2003a: 571); Weaver (2005: 245).

74 AE 1914, 219. Zob. PIR2 P 340; Seitz (1970: 78); Bruun (1989: 42–53); Gregory 
(1995: 403–404).

75 Bruun (1989: 51).
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dów Nerona76. Według kanadyjskiego badacza wyzwoleniec ten 
działał prawdopodobnie za panowania Flawiuszy lub jeszcze póź-
niej77. Hipoteza Bruuna pozwoliła uczonym wysunąć kolejne przy-
puszczenia. W  dyskusji pojawiła się nawet opinia, że a  rationibus 
Phaon z czasów Flawiuszy jest tożsamy z anonimowym ojcem Clau-
diusa Etruscusa, którego imię (w tym cognomen) nie zostało podane 
przez poetów rzymskich – Marcjalisa i Stacjusza78. Opinia ta wyda-
je się jednak nadinterpretacją. Jeszcze przed ustaleniami Bruuna Els 
Ijsewijn uważała, że Phaon mógł być następcą ojca Claudiusa Etru-
scusa na stanowisku a rationibus79.

Hipoteza Bruuna nie przekonała jednak wszystkich uczonych. 
Według Andrew P. Gregory’ego, który nie powoływał się na wspo-
mniany artykuł Bruuna, L. Domitius Phaon jako następca Pallasa 
pełnił funkcję a rationibus pod koniec rządów Nerona80. Co więcej, 
zdaniem Gregory’ego Phaon – podobnie jak inni wyzwoleńcy Nero-
na – po „roku czterech cesarzy” służył nowej dynastii i już jako były 
a rationibus wspierał politykę oszczędnościową Wespazjana81. Pha-
on miał też dożyć leciwego wieku jako właściciel majątków ziem-
skich za rządów lub pod koniec rządów Domicjana82.

Wydaje się jednak, że Bruun i Gregory byli w błędzie, utożsa-
miając wyzwoleńca cesarskiego a rationibus Phaona z L. Domitiu-
sem Phaonem. Podzielam w  tym względzie wątpliwości Weavera, 
który uważał, że Augusti libertus a  rationibus z  inskrypcji z  Car-
nuntum nie jest identyczny z L. Domitiusem Phaonem z inskrypcji 

76 Jego zdaniem funkcja działającego wówczas na dworze Nerona L. Domitiusa 
Phaona nie jest znana. Zob. Bruun (1989: 52).

77 Bruun (1989: 51).
78 Nauta (2002: 230). Akceptując tę koncepcję, należałoby przyjąć, że tria nomina 

ojca Claudiusa Etruscusa to Tiberius Iulius Phaon.
79 Por. Ijsewijn (1987: 82).
80 Gregory (1995: 404). Zdaniem Gregory’ego (1995: 410) L. Domitius Phaon tra-

fił do służby pałacowej Nerona wskutek dziedziczenia bądź skonfiskowania ma-
jątku należącego do ciotki władcy. Innego zdania jest Weaver (2005: 247–249), 
który sądzi, że nie byłoby to zgodne z ius patronatus. Według Weavera (2004: 
204) Phaon mógł być wyzwolony przez Nerona jeszcze przed tym, gdy został 
adoptowany przez Klaudiusza w 50 roku.

81 Gregory (1995: 409).
82 Gregory (1995: 410). Por. CIL X 444 = ILS 3546 = I.It. III 1, 7–8.
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z Fundi. Jeśli mielibyśmy do czynienia z tą samą osobą, to dlaczego 
12 lat po objęciu funkcji a rationibus po Pallasie Phaon w inskrypcji 
z Fundi nie podkreślił swojego statusu oraz najwyższego w admini-
stracji pałacowej stanowiska, które miał piastować?83 Najwidoczniej 
L. Domitius Phaon nie był cesarskim wyzwoleńcem i  nie sprawo-
wał wspomnianego urzędu. Należy jednak zgodzić się ze zdaniem 
Gregory’ego, który uważał, że a rationibus Phaon, znany z inskryp-
cji z Carnuntum, jest tożsamy z homonimicznym wyzwoleńcem opi-
sanym przez Swetoniusza i Kasjusza Diona. Z pewnością zapisany 
na amforze Phaon, którego jedynie cognomen jest znane, był głów-
nym urzędnikiem w officium a rationibus. Jest raczej niemożliwe, by 
podrzędni urzędnicy (często niewolnicy) byli zaangażowani w han-
del winem84. Ponadto Phaon prawdopodobnie w okresie piastowa-
nia urzędu a rationibus dorobił się ogromnego majątku. Swetoniusz 
wspomina o jego willi podmiejskiej85. Niewykluczone, że Phaon po-
siadał także inne, liczne nieruchomości w Italii86. Prawdopodobnie 
był on właścicielem czterech willi w Lukanii, które przekazał w da-
rze kolegium Silvanusa87.

Okres urzędowania Phaona nie jest znany. Przez większość rzą-
dów Flawiuszy, od 70 do 82/83 roku, urząd a rationibus był piasto-
wany przez ojca Claudiusa Etruscusa88. Phaon mógł zatem pełnić 
officium a rationibus zarówno przed okresem, jak i po okresie urzę-
dowania ojca Claudiusa Etruscusa89. Wydaje się jednak, że Phaon 
piastował urząd a rationibus po Diadumenusie, który został następ-
cą Pallasa w 55 roku. Nie wiadomo jednak, jak długo Diadumenus 
zajmował to stanowisko. Wydaje się prawdopodobne, że Phaon był 
urzędnikiem a rationibus także po śmierci Nerona, na początku pa-

83 Weaver (2005: 247) zaznaczył, że Pallas nie omieszkał wspomnieć o sprawowa-
nym urzędzie nawet w fistula aquaria. Zob. CIL XV 7500.

84 Zob. Weaver (2005: 252). Bruun (1989: 50) nie wyklucza, że urzędnik cesarski 
Phaon został wyryty na wspomnianej już amforze, ponieważ był reprezentan-
tem cesarskiego patrimonium odpowiedzialnego za produkcję amfor.

85 Suet., Ner. 48.
86 Gregory (1995: 401–402); Wypijewski (2006: 78).
87 CIL X 444 = ILS 3546.
88 Weaver (2005: 252). Por. Ijsewijn (1987: 82).
89 Ijsewijn (1987: 83).
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nowania Wespazjana90, aż do objęcia tego stanowiska przez ojca 
Claudiusa Etruscusa91.

Zastanawiające jest jednak to, że po zdymisjonowaniu Pallasa aż 
do objęcia urzędu przez ojca Claudiusa Etruscusa źródła narracyjne 
nie wymieniły żadnego urzędnika a  rationibus. Zapewne następca 
(lub następcy) Pallasa nie miał zbyt dużych wpływów politycznych 
i  nie wzbudzał już kontrowersji, a  jego historia nie była atrakcyj-
na dla historyków rzymskich. Podobnie można powiedzieć o ojcu 
Claudiusa Etruscusa, o którym nie wspomniał żaden historyk anty-
czny92. Gdyby nie dzieła poetów Stacjusza i Marcjalisa żadna infor-
macja na jego temat nie zachowałaby się.

8. CRESCENS93 – lata 55–ok. 70

CIL VI 8414 (fot. 11): „Dis Manibus / Flaviae Aug(usti) l(ibertae) / 
/ Daphne / Crescens Aug(usti) l(ibertus) / a rationibus / sorori”.

Z treści inskrypcji wynika, że siostrą Crescensa była Augusti liber-
ta Flavia Daphne. Na podstawie jej imienia można wnioskować, że 
została ona wyzwolona przez któregoś z Flawiuszy. Niektórzy uwa-
żają, że jej brat Crescens, Augusti libertus a rationibus, również był 
wyzwoleńcem któregoś władcy z  tej dynastii94. Decydująca w  tym 
względzie była inskrypcja z Akwilei, w której został przedstawiony 
wyzwoleniec cesarski – T. Flavius Crescens95. Nie dla wszystkich ba-
daczy imię Crescensa było tak oczywiste, a  inskrypcja z Akwilei – 

90 Nie mamy żadnych informacji na temat działalności a rationibus w czasie woj-
ny domowej z lat 68–69. Zob. Ijsewijn (1987: 82, przyp. 301).

91 Niewykluczone, że a rationibus Phaon funkcjonował w strukturach pałacowych 
kolejnej dynastii. W źródłach brakuje informacji na temat jego śmierci. Wia-
domo tylko, że niektórzy wyzwoleńcy Nerona zostali przejęci przez kolejnych 
władców. Zob. Suet., Otho 7, 1. Być może wśród nich był także Phaon. Zob. Gre-
gory (1995: 408–409).

92 Weaver (2005: 252).
93 Friedländer (1961: 7); PIR2 C 1576; Wachtel (1966: 118); Seitz (1970: 78); Ijsewijn 

(1987: 81); Weaver (2004: 145–146, nr 806 i 810).
94 Wachtel (1966: 118); Almar (1990: 234).
95 CIL V 987.
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rozstrzygająca. Seitz zaproponował równie prawdopodobne praeno-
men i nomen Crescensa: Ti. Claudius96, nie wykluczając tym samym, 
że patronem Crescensa mógł być cesarz Klaudiusz lub Neron. Zda-
niem Weavera wspomniany Crescens mógł być tożsamy z opisanym 
przez Tacyta homonimicznym wyzwoleńcem Nerona97, pełniącym 
służbę prokuratorską w Kartaginie w 69 roku98. Wydaje się to bardzo 
prawdopodobne. Relacja Tacyta świadczy o  tym, że Crescens miał 
znaczne wpływy polityczne99.

Można zatem sądzić, że w przypadku Crescensa mamy do czy-
nienia z głównym urzędnikiem a rationibus. Nie wiadomo jednak do 
końca, kiedy Crescens piastował urząd a rationibus. Datą post quem 
będzie 55 rok. Podobnie jak wyzwoleńcy Diadumenus i  Phaon100, 
Crescens sprawował urząd a rationibus raczej przed okresem urzę-
dowania ojca Claudiusa Etruscusa, między 55 a ok. 70 rokiem.

Nie wiemy nic o  pochodzeniu Crescensa. Znamy dwie osoby 
o  tym imieniu, które były natione Bessus101 lub natione Maurus102. 
Łacińskie cognomen Crescens było bardzo popularne w  okresie 
wczesnego Cesarstwa, zwłaszcza wśród niewolników i  wyzwoleń-
ców z obszaru Afryki103.

9. TI. IULIUS (?) (ojciec Claudiusa Etruscusa)104 – lata 70/71–82/83

Stat., Silv. 3, 3, 86–88: „[…] iam creditur uni / sanctarum digestus 
opum partaeque per omnis / divitiae populos magnique impendia 
mundi”.

96 Seitz (1970: 78).
97 Tac., Hist. 1, 76: „Crescens Neronis libertus (nam et hi malis temporibus partem 

se rei publicae faciunt) epulum plebi ob laetitiam recentis imperii obtulerat, et 
populus pleraque sine modo festinavit”.

98 Weaver (1972: 260).
99 Tac., His. 1, 76.
100 Zob. nr 6 i 7.
101 CIL VI 9719 = ILS 7492. Zob. Seitz (1970: 78).
102 CIL VI 10050 = ILS 5285. Zob. Seitz (1970: 78).
103 Kajanto (1965: 234); Alföldy (1969: 181–182); Zając (1986: 53).
104 PIR2 C 860; Stein (1899a: 2719–2720); Weaver (1965a: 145–154; 1972: 282–294; 

2004: 52, nr 281); Wachtel (1966: 118); Seitz (1970: 79–81).
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Głównym źródłem informacji na temat ojca Claudiusa Etruscu-
sa są Silvae Stacjusza oraz, w mniejszym stopniu, Epigrammaton li-
bri Marcjalisa. Ojciec Claudiusa Etruscusa pochodził ze Smyrny105. 
Jego pełne imię nie jest znane, choć część badaczy podkreśla, że wy-
zwolenie przez Tyberiusza musiało skutkować otrzymaniem cesar-
skiego praenomen i nomen – Ti. Iulius Aug. l.106 Właśnie za panowa-
nia Tyberiusza ojciec Claudiusa Etruscusa rozpoczął służbę dworską. 
Za rządów Kaliguli towarzyszył władcy w podróży do Galii (fretum 
Gallicum)107, za panowania Klaudiusza w wieku 45 lat (ok. 48 roku) 
osiągnął zaś wyższą pozycję na dworze cesarskim108. Niewiele wie-
my na temat jego kariery w  okresie panowania Nerona i  w  czasie 
„wojny domowej” z lat 68–69109. Paul Weaver przypuszcza, że w tym 
czasie zajmował on jakieś stanowisko prokuratorskie z dala od Rzy-
mu (prawdopodobnie na Wschodzie), dlatego też nie został wspo-
mniany w relacji Tacyta110. Ojciec Claudiusa Etruscusa jako lojalny 
sługa domus Flawiuszy został mianowany na stanowisko a rationi-
bus przez cesarza Wespazjana w 70 lub 71 roku111. Przez tego władcę 
w 73/74 roku został następnie włączony do stanu ekwickiego i otrzy-
mał anulus aureus112. Tym samym ojciec Claudiusa Etruscusa był 
pierwszym ekwickim a  rationibus. Jego urzędowania na tym sta-
nowisku nie można jednak postrzegać w kategoriach procesu prze-
kazywania przez Domicjana urzędów pałacowych ekwitom113. Po 
pierwsze, ojciec Claudiusa Etruscusa nie był ingenuus, a przyznany 
mu status, podobnie jak w przypadku Pallasa, stanowił jedynie for-

105 Stat., Silv. 3, 3, 60.
106 Stat., Silv. 3, 3, 66–69.
107 Stat., Silv. 3, 3, 69–75.
108 Stat., Silv. 3, 3, 76–78.
109 Stat., Silv. 3, 3, 78–85.
110 Weaver (1972: 286).
111 Stat., Silv. 3, 3, 86–105.
112 Stat., Silv. 3, 3, 138–145. Zob. Weaver (1972: 289); Demougin (1984: 225–226). 

Synowie Claudiusa Etruscusa już wcześniej zostali ekwitami, prawdpodobnie 
w okresie wojny żydowskiej. Zob. Weaver (1972: 289).

113 Por. Weaver (1972: 290).
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mę wyróżnienia114. Poza tym, ojciec Claudiusa Etruscusa objął urząd 
a rationibus jako libertus Augusti. Jego następcą był również wyzwo-
leniec cesarski – Atticus. Choć Domicjan rozdzielał najważniejsze 
stanowiska administracyjne na równi między ekwitów i wyzwoleń-
ców cesarskich115, to jednak obsadę stanowiska a rationibus zawsze 
powierzał wyzwoleńcom.

Z pewnością ojciec Claudiusa Etruscusa był głównym urzędni-
kiem w officium116. Był on najważniejszym urzędnikiem finansowym 
aż do 82 lub 83 roku, kiedy to został zesłany na banicję do Kampanii 
przez cesarza Domicjana117. „Był tam gościem, nie wygnańcem” – pi-
sał Stacjusz118. Po mniej więcej 10 latach ojciec Claudiusa Etruscusa 
wrócił z „wygnania”, po otwarciu łaźni swojego syna – balneum/ther-
mulae Claudi Etrusci119. Nie cieszył się jednak długo przychylnością 
władcy, gdyż zmarł w wieku 90 lat120.

10.  TI. CLAUDIUS (?) ATTICUS121 – okres od 82/83 do 85 
(lub 96?) roku

CIL VI 8410: „Dis Manib(us) / Fortunati, Attici / Aug(usti) lib(erti) 
a rationib(us) / lib(erti), tabular(ii); / Fructus Imp(eratoris) Caesa-
ris / Domitiani Aug(usti) / Germanic(i) / Atticianus tabular(ius) / 
/ a rationib(us) amico carissimo // Dis Manibus / Cinnae/ sodalis / 
/ carissimi”.

114 Formą awansu społecznego ojca Claudiusa Etruscusa było także to, że jego żoną 
została siostra konsula. Zob. Stat., Silv. 3, 3, 111–118. Żona urzędnika a rationibus 
jest utożsamiana z siostrą homo novus, konsula 83 roku L. Tettiusa Iulianusa – 
Tettią Etruscą. Zob. np. Mratschek-Halfmann (1993: 174).

115 Suet., Dom. 7, 2.
116 Stat., Silv. 3, 3, 86–87. Zob. Seitz (1970: 80).
117 Stat., Silv. 3, 3, 146–147; 156–164. Wraz z ojcem Claudiusa Etruscusa został tak-

że zdymisjonowany wyższy rangą urzędnik w officium a rationibus określony 
przez Stacjusza jako socius curarum. Zob. Stat., Silv. 3, 3, 161.

118  Stat., Silv. 3, 3, 164.
119 Stat., Silv. 1, 5, 65; Mart., 6, 42. To balneum prawdopodobnie było zlokalizowane 

w Regio VI (Alta Semita). Zob. Fagan (2002: 361).
120 Mart., 7, 40, 6.
121 PIR2 A 1336; Wachtel (1966: 118); Boulvert (1970b: 97, przyp. 37); Seitz (1970: 82); 

Weaver (2004: 65, nr 351).
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CIL X 6640 = ILS 3338 (fot. 12): „Claudia Attica / Attici Aug(usti) 
lib(erti) a rationib(us) / in sacrario Cereris Antiatinae / deos sua  
impensa posuit / sacerdote Iulia Procula / Imp(eratore) Caesar(e) 
Domitiano / Aug(usto) Germanic(o) XI co(n)s(ule)”.

W treści obu inskrypcji widnieje Augusti libertus a rationibus – At-
ticus. Jego pełne imię nie jest znane. Choć w tym względzie są brane 
pod uwagę trzy możliwości – C. Iulius, Ti. Claudius lub T. Flavius122, 
to jednak najbardziej prawdopodobna wersja jego imienia brzmi 
Ti. Claudius lib. Aug. Atticus123. Na podstawie inskrypcji z Antium, 
w której widnieje datacja konsularna („Imp(eratore) Caesar(e) Do-
mitiano / Aug(usto) Germanic(o) XI co(n)s(ule)”)124, można wnio-
skować, że Atticus był głównym urzędnikiem a rationibus w 85 roku. 
Prawdopodobnie w 82/83 roku zastąpił on ojca Claudiusa Etruscu-
sa na tym stanowisku125.

Żoną Atticusa była Claudia Attica126, a wyzwoleńcami Atticusa, 
którzy następnie trafili do familia Caesaris, byli dwaj tabularii a ra-
tionibus – Fortunatus oraz Martialis Atticianus127. Podobną drogę 
odbył również pełniący funkcję tabularius Fructus Atticianus, nie-
wolnik Atticusa, który następnie trafił do familia Domicjana, gdzie 
najpewniej wciąż pełnił służbę jako servus128. Co interesujące, w re-
lacjach między Atticusem a Fortunatusem, Martialisem Atticianu-
sem i Fructusem Atticianusem, pracującymi w tym samym officium, 
ważną rolę odgrywała zasada patronatu. Prawdopodobnie a rationi-

122 Por. CIL VI 14948; CIL XII 1854. Zob. Seitz (1970: 82, przyp. 91).
123 Panciera (2007: 77, przyp. 68); AE 2012, 186. Zob. także: CIL VI 8408. Silvio Pan-

ciera uważał, że aktywność urzędnicza Atticusa rozpoczęła się w okresie pano-
wania Klaudiusza lub Nerona, a w momencie sprawowania funkcji a rationibus 
w 85 roku. Atticus mógł mieć już ok. 50 lat.

124 Degrassi (1952: 25).
125 PIR2 A 1336; Seitz (1970: 82); Weaver (1972: 32, 260); Jones (2002: 63).
126 CIL X 6640 = ILS 3338 (fot. 12).
127 CIL VI 8410; CIL VI 8515 = AE 2012, 186.
128 CIL VI 8410. Zob. Boulvert (1970b: 98, przyp. 42); Weaver (1972: 209, przyp. 1). 

Por. Wachtel (1966: 121); Madejski (2002: 189). Za jego niewolniczym statusem 
przemawia brak libertynacji w inskrypcji. Problemem jest jednak stanowisko 
tabularius Fructusa Atticianusa, zwykle zajmowane przez liberti Augusti.
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bus Atticus promował awans administracyjny swoich niewolników 
i wyzwoleńców (Atticiani), którzy trafili do familia Caesaris.

Arthur Stein uważał, że niewolnikami Atticusa byli także: Epaphra 
Atticianus129, pełniący funkcję tabularius Caesaris XX libertatis130, 
oraz Abascantus a rationibus Atticianus131. Decydujące w tym wzglę-
dzie było posiadanie przez tych servi et liberti Augusti agnomen – 
Atticianus. Silvio Panciera wskazał na czterech innych niewolników 
Atticusa o  imieniu Lesbius Atticianus, Alexander Atticianus, Cu-
pitus Atticianus i T. Flavius Epaenus Atticianus, którzy w treści in-
skrypcji zostali już zapisani jako niewolnicy lub wyzwoleńcy cesarza 
Domicjana132. Jednym z nich był także żyjący 42 lata Lesbius, servus 
medicus Domicjana133. Włoski uczony podkreślił, że w  okresie od 
Klaudiusza do Domicjana niewolnicy Atticusa zostali wyzwoleni za 
jego życia lub już po jego śmierci i stali się własnością cesarską (w ra-
mach familia Caesaris)134. Prawdopodobnie w skład majątku cesarza 
Domicjana weszły także horti Atticiani135.

Z  pewnością Atticus był głównym urzędnikiem a  rationibus. 
Choć nie wspomina o  nim żadne źródło literackie, to jednak na 
podstawie materiału epigraficznego można wnioskować, że jako 
właściciel licznych niewolników i horti należał on do ówczesnej eli-
ty majątkowej i  administracyjnej. Nieznany jest jednak okres jego 
urzędowania. Jest bardzo prawdopodobne, że był on urzędnikiem 
a rationibus od 82/83 roku, czyli od końca urzędowania ojca Clau-
diusa Etruscusa, aż do końca panowania Domicjana136.

129 CIL VI 8451. Zdaniem Silvio Panciery (2007: 77, przyp. 70) pełne imię tego wy-
zwoleńca cesarskiego, podobnie jak praenomen i cognomen jego dzieci, brzmia-
ło Ti. Claudius Epaphra, co mogłoby świadczyć o tym, że został on wyzwolony 
przez cesarza Klaudiusza lub Nerona, a nie – jak pozostali niewolnicy Atticusa – 
przez Domicjana. Por. Boulvert (1970b: 132–133).

130 Eck (1979: 122).
131 CIL VI 8408. Zob. PIR2 A 1336.
132 CIL VI 11390; CIL VI 16616; CIL VI 18049. Zob. Panciera (2007: 75–77).
133 Panciera (2007: 77–78).
134 Panciera (2007: 77); AE 2012, 186.
135 CIL VI 8667. Zob. Panciera (2007: 77, przyp. 71).
136 Weaver (2004: 65, nr 351).
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11.  EPAPHRODITUS137 – koniec rządów Domicjana

Ijsewijn (1987: 79) = AE 1990, 70: „Diis Manib(us) / For[t]unato ver-
nae / karissimo suo fecit / Her[m]ia et Prepusa et Eunus / Epap[h]- 
roditi Aug(usti) l(iberti) a ration(ibus) / v(ixit) a(nnos) VI”.

W  opublikowanej w  1987 roku inskrypcji z  Rzymu został zapisa-
ny Augusti libertus a rationibus Epaphroditus oraz prawdopodobnie 
jego niewolnicy – Hermia, Prepusa oraz Eunus. Wydawca tej dato-
wanej na I wieku inskrypcji, Els Ijsewijn, była powściągliwa w kwe-
stii utożsamienia wspomnianego Epahroditusa z homonimicznym, 
wspomnianym przez Swetoniusza, wyzwoleńcem a libellis138, piastu-
jącym ten urząd w  latach 62–68139. Ijsewijn, sceptyczna względem 
tej interpretacji, podaje kilka argumentów przeciw niej. Po pierwsze, 
w źródłach narracyjnych wyzwoleniec Epaphroditus został zapisa-
ny jako a libellis, nie zaś jako a rationibus. Po drugie, nie wiemy, czy 
a rationibus Epaphroditus był głównym urzędnikiem, czy tylko pod-
rzędnym funkcjonariuszem w  officium. Po trzecie, imię Epaphro-
ditus było bardzo popularne w okresie wczesnego Cesarstwa, stąd 
tego rodzaju identyfikacja byłaby ryzykowna140. To, że opublikowa-
na w 1987 roku inskrypcja została odnaleziona na Porta Maggiore 
(Regio V) na obszarze horti Epaphroditiani, świadczących o prestiżu 
i bogactwie właściciela rezydencji, nie może być decydującym argu-
mentem w kwestii utożsamienia obu osób.

Jeśli jednak przyjąć, że Epaphroditus wpierw był a libellis, póź-
niej zaś a rationibus, wówczas jego kariera byłaby podobna do tej, 
jaką wcześniej zrobił Diadumenus. Tak jednak nie było. Aż do 
śmierci Nerona Epaphroditus sprawował bowiem urząd a libellis141. 

137 Ijsewijn (1987: 79–84).
138 Ijsewijn (1987: 83–84). Suet., Ner. 49, 4: „[…] ferrum iugulo adegit iuvante 

Epaphrodito a libellis”; Suet., Dom. 14, 4: „[…] Epaphroditum a libellis capitali 
poena condemnavit, quod post destitutionem Nero in adipiscenda morte manu 
eius adiutus existimabatur”.

139 Weaver (1972: 261).
140 Ijsewijn (1987: 83–84).
141 Suet., Ner. 49.
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Następnie funkcjonował na dworze Flawiuszy aż do 95 roku, kie-
dy to został zamordowany142. Nie wiadomo jednak, jakie stanowiska 
Epaphroditus wówczas zajmował143. Z pewnością w latach 70–82/83 
nie był on a rationibus, gdyż wówczas główny urząd sprawował oj-
ciec Claudiusa Etruscusa. Być może jednak pod koniec rządów Do-
micjana Epaphroditus piastował stanowisko a  rationibus jako na-
stępca Atticusa.

Equites a rationibus od Trajana do Karakalli

1. L. VIBIUS C(AI) F(ILIUS) AEM(ILIA) LENTULUS144 – a ra-
tionibus ok. 112 roku145

1.
IK 16, 2061 (I–II) = AE 1913, 143a–b: „ἡ βουλὴ ϰα[ὶ] ὁ δῆμος /  
/ ἐτείμησαν / Λ(ούϰιον) Οὐείβιον Γ(αίου) υἱὸν / Αἰμιλία Λέντουλον / 
/ [ἐπ]ίτροπον A[ὐτο]ϰράτο/ρος Νέρο[υα Tρ]αιανοῦ / Καίσαρος 
Σ[εβα]στοῦ Γερ/μανιϰοῦ Δ[αϰιϰοῦ, ἀ]πὸ / τῶν λόγων, [λωριϰάτ]ης, / 
/ Ἀσίας, Πανν[ονίας, Δαλ]/ματίας, μον[ήτης, ἔπαρχον] / εἴλης [Φλα-
ουίας β’ πολει]/τῶν ‘Ρω[μαίων, χειλίαρχον] / λεγιῶ[νος ζ’ Γεμίνης 
φιδή]/λεως. [ἔπαρχον τεϰτό]ν[ων,], / βοη[θῷ Λ(ουϰίου) ΙΙομπηίο]υ / 
/ Οὐ[οπίσϰου Κατελλίο]υ / [Κ]έλε[ρος ὁδῶν ναῶν] / [ἱε]ρῶ[ν τόπων 
τε δημοσίων.] / [τὴ]ν ἀν[άστασιν ποιησαμέ]/[νου…] / [ἐϰ προσόδων 
ὑπὸ Τ(ίτου) Φλα]/[ουίου Μοντά]ν[ου δημο]/[σία δελτιϰ]ῇ  δια[θήϰῃ] / 
/ [λελειμμένων]”.

IK 17.1, 3046 = AE 1924, 81: „Λ(ούκιον) Οὐείβιον Γαίου / υἱὸν Αἰμιλία 
Λέντουλον / ἐπίτροπον Αὐτοκράτορος / Νέρβα Τραïανοῦ Καίσαρος / 
/ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ / Δακικοῦ, ἀπὸ τῶν λόγων / λωρεικάτης, 
Ἀσίας, Παν/νονίας, Δαλματίας, μο/νήτης, ἔπαρχον εἴλης / Φλαουίας  

142 PIR2 E 69; Cass. Dio, 67, 14, 4–5.
143 Millar (2004: 105–106).
144 Pflaum (1960a: 156–158, nr 66); Seitz (1970: 85–86); Devijver (1977: 864–865,  

nr 97); Peachin (1986: 94–95, nr 1).
145 Pflaum (1961: 1019).
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β’ πολειτῶν    Ῥω/μαίων, χιλίαρχον λεγιῶνος / ζ’ Γεμίνης φιδήλεως, ἔπαρ/ 
/χον τεκτόνων, βοηθῷ Λ(ουκίου) / Πομπηίου Οὐοπείσκου / Κατελλίου 
Κέλερος ὁδῶν / ναῶν ἱερῶν τόπων τε / δημοσίων. / Κλαύδιος Στρύμων,  / 
/ Κλαύδιος Ἐπίγονος, / Κλαύδιος Εὐήμερος / Κλαυδίου Στρύμωνος 
υἱοὶ / ἀπελευθέρου Κλαυδίου / Ἀριστίωνος, / τὸν ἴδιον εὐεργέτην”.

IK 13, 736 = SEG 26, 1246: „[Λούκιον] Οὐείβιον Γ[αίου υἱὸν] / 
/ [Αἰ]μιλία Λέντ[ουλον,] / [ἐ]πίτροπον Α[ὐτοκράτορος] / Νέρβα 
Τραι[ανοῦ Καίσαρος] / [Σ]εβαστοῦ, ἀπὸ τῶ[ν] λό[γων] / [λωρ]-
εικάτης, Ἀσίας, Π[αννο]/[ν]ίας, Δαλματίας, μο[νήτης,] / ἔπαρχον 
εἴλης Φλ[αουίας β’] / πολειτῶν Ῥωμαίω[ν, χειλίαρ]/χον  λεγιῶνος 
ζ’ γ[εμίνης] / φιδήλεως, ἔπαρχ[ον τεκτόνων,] / βοηθῷ Λ(ούϰιον)
Πομπ[ηίου Οὐοπίσ]/ϰου Κατελλίου [Κέλερος ὁδῶν] / ναῶν ἱερῶν 
τό[πων τε δημοσίων·] / Τιβέριος Ἰού[λιος / κον[”.

2.
a) adiutor L. Pompei Vopisci C. Arruntii Catellii Celeris curatoris 

viarum aedium sacrarum locorumque publicorum;
b) praefectus fabrum;
c) tribunus legionis VII Geminae;
d) praefectus alae II Flaviae civium Romanorum;
e) procurator monetae;
f) procurator Pannoniae et Dalmatiae;
g) procurator Asiae;
h) procurator a loricata;
i) procurator a rationibus Traiani.

3.
Początki kariery L. Vibiusa Lentulusa wiążą się z protekcją udzielo-
ną mu przez senatora – L. Pompeiusa Vopiscusa Arruntiusa Catel-
liusa Celera146, consul suffectus ok. 77 roku, pełniącego funkcję cura-

146 PIR2 P 662.



307ROZDZIAŁ 1 .  URZĘDNICY A R ATIONIBUS

tor viarum aedium sacrarum locorumque publicorum ok. 80 roku147. 
Lentulus był asystentem (adiutor) Celera podczas wykonywania tej 
ostatniej funkcji przez senatora. Następnie L. Vibius Lentulus peł-
nił funkcję wojskową praefectus fabrum, zamienną względem prae-
fectura cohortis, czyli pierwszej militia148. Po odbyciu ekwickiej służ-
by wojskowej jako tribunus legionis VII Geminae ok. 88–89 roku149 
i praefectus alae II Flaviae civium Romanorum150 Lentulus objął sta-
nowiska prokuratorskie: w Rzymie procurator monetae ok. 96–102 roku 
w randze centenarius151 i następnie w prowincjach w randze duce-
narius: procurator Pannoniae et Dalmatiae przed 103–107 rokiem152 
oraz procurator Asiae ok. 109 roku. Po powrocie do Rzymu sprawo-
wał dwa kolejne urzędy (również w randze ducenarius): procurator 
a loricata w 110 roku153 i procurator a rationibus ok. 112 roku154. Co 
interesujące, L. Vibius Lentulus był zapewne pierwszym ekwitą, któ-
ry objął te dwa powiązane ze sobą stanowiska. Wcześniej urzędy te, 
odpowiedzialne za cesarskie rachunki, piastowali liberti Augusti155.

L. Vibiusa Lentulusa należy zatem uznać za pierwszego znane-
go nam wolno urodzonego ekwitę, który piastował urząd procurator 

147 Pflaum (1060a: 157); Peachin (1986: 94–95). Według Anne Kolb (1993: 102, 290) 
Lentulus pełnił tę funkcję ok. 82/83 roku.

148 Na temat stanowiska i  obowiązków praefectus fabrum w  kontekście kariery 
ekwickiej zob. Holder (1980: 73).

149 Pflaum (1960a: 158); Peachin (1986: 95); Palao-Vicente (2006: 215–216). Być 
może Lentulus sprawował tę funkcję pod dowództwem cesarza Trajana. Zob. 
Pflaum (1960a: 158); Bennett (2015: 193, przyp. 31).

150 Chodzi tu o ala II Flavia Hispanorum civium Romanorum (Devijver 1977: 864; 
1977: 23).

151  Peachin (1986: 95). Lentulus prawdopodobnie był także pierwszym ekwickim 
procurator monetae. Na podstawie jego kariery niektórzy uczeni przypuszczali, 
że urząd ten powstał dopiero za panowania Trajana. Zob. Pflaum (1950: 56, 80). 
Michael Peachin (1986: 101) słusznie jednak stwierdził, że pojedyncza wzmian-
ka źródłowa o niczym jeszcze nie przesądza, a procurator monetae mógł funk-
cjonować już wcześniej.

152 Lata 103–107 to prawdopodobny okres, w którym doszło do podziału prowincji 
Pannonia na Pannonia Superior i Inferior. Zob. Móscy (1974: 92); Peachin (1986: 
95, przyp. 6).

153 Pflaum (1961: 1020).
154 Pflaum (1961: 1019). Zob. także: Pflaum (1960a: 157–158).
155 Por. Pflaum (1960a: 157); Corbier (1987: 426, przyp. 82). Zob. także: s. 142–145.
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a  rationibus156. Jako procurator a rationibus został on wspomniany 
w treści trzech inskrypcji157. Biorąc pod uwagę kolejność sprawowa-
nia urzędów cywilnych przez Lentulusa w okresie rządów Trajana, 
można wnioskować, że ten ekwita sprawował urząd a rationibus naj-
pewniej ok. 112 roku już po zwycięstwie cesarza nad Dakami (w in-
skrypcjach z Efezu występuje tytuł Trajana Dacicus), natomiast przed 
114 rokiem (w inskrypcjach z Efezu brak tytułu Trajana Optimus)158.

4. –

5.
Na podstawie przynależności Lentulusa do tribus Aemilia wydaje 
się prawdopodobne, że pochodził on z Italii lub Macedonii159. Moim 
zdaniem jego italskie pochodzenie jest bardziej prawdopodobne.

6. –

2. CN. POMPEIUS SEX(TI) F(ILIUS) QUIR(INA) HOMUL-
LUS AELIUS GRACILIS CASSIANUS LONGINUS160 – a rationibus 
między 103 a 114 rokiem161

1.
CIL VI 1626 = ILS 1385: „Cn(aeo) Pompeio Sex(ti) f(ilio) /Quir(ina) 
Homullo / Aelio Gracilli Cassiano Longino / p(rimo) p(ilo) bis 
leg(ionis) II Aug(ustae) et leg(ionis) X Fretens(is) / trib(uno) coh(ortis) 
III vig(ilum) trib(uno) coh(ortis) X urb(anae) / trib(uno) coh(ortis) 
V pr(aetoriae) donis donato ab / Imp(eratore) torq(uibus) phal(eris) 

156 Weaver (1972: 290); Eich (2005: 311, przyp. 2).
157 AE 1913, 143a–b; AE 1924, 81.
158 Pflaum (1960a: 157); Seitz (1970: 86); Peachin (1986: 95); Eich (2005: 311, przyp. 2).
159 Kubitschek (1889: 270); Devijver (1977: 865); Palao-Vicente (2006: 210–211). Por. 

Seitz (1970: 86).
160 PIR2 P 617; Wuilleumier (1948: 44, nr 3); Wolf (1952: 2273); Pflaum (1960a: 188– 

–189, nr 89); Seitz (1970: 83–84); Dobson (1978: 219, nr 97); Birley (1981: 291– 
–292); Sablayrolles (1996: 546–547, nr 7); Birley (2005: 305).

161 Pflaum (1961: 1019).
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armill(is) cor(ona) aur(ea) / hast(a) pur(a) proc(uratori) Aug(usti) 
provinciae / Britanniae proc(uratori) Aug(usti) provinc(iarum) / dua-
rum Lugud(unensis) et Aquit(anicae) proc(uratori) / Aug(usti) a ra-
tionibus / heredes”.

2.
a) primipilus bis legionis II Augustae;
b) primipilus bis legionis X Fretensis162;
c) tribunus cohortis III vigilum;
d) tribunus cohortis X urbanae;
e) tribunus cohortis V praetoriae;
f) procurator Augusti provinciae Britanniae;
g) procurator Augusti provinciarum duarum Lugdunensis et 

Aquitanicae;
h) procurator Augusti a rationibus.

3.
Cursus honorum ekwity Cn. Pompeiusa Homullusa prezentuje in-
skrypcja z Rzymu, wystawiona przez jego spadkobierców (heredes)163. 
Pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku tacy badacze, jak 
Bogdan Filow czy Arthur Stein przypuszczali, że karierę tego urzęd-
nika należy datować na drugą połowę II wieku, bliżej zaś na okres 
panowania Kommodusa164. Uczeni podawali dwa główne argumenty 
na poparcie tej hipotezy – ekwicki procurator a rationibus nie mógł 
funkcjonować przed czasami Hadriana, a  ponadto jedynym wład-
cą, od którego Homullus mógł otrzymać wojskowe wyróżnienia był 
właśnie Kommodus. Dopiero Pflaum zakwestionował ten pogląd165, 

162 Możliwe, że Homullus sprawował tę funkcję pod koniec rządów Nerwy bądź na 
początku panowania Trajana (Dąbrowa 1993: 94, nr 31). Istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że Homullus – podobnie jak Lentulus – był faworyzowany właś-
nie przez Trajana. Zob. Dąbrowa (1993: 94). Pflaum (1960a) wiązał to z jego po-
chodzeniem z Hiszpanii.

163 CIL VI, 1626 = ILS 1385.
164 Filow (1906: 50, nr 10); PIR P 465. Zob. także: Stein (1927: 153); Wolf (1952: 2273). 

Wydaje się, że jedynie Paul Steiner (1906: 54) datował działania Homullusa na 
czasy Wespazjana i Tytusa.

165 Pflaum (1960a: 188–189).
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twierdząc, że ekwita Cn. Pompeius Homullus sprawował swe funk-
cje za panowania Flawiuszy i dwóch pierwszych cesarzy z dynastii 
Antoninów – Nerwy oraz Trajana166. Decydująca w tym względzie 
wydaje się identyfikacja władcy z Domicjanem, od którego Homul-
lus miał otrzymać dona167.

Z pewnością Homullus rozpoczął swoją karierę wojskową za pa-
nowania Flawiuszy, choć jej pierwszych etapów nie znamy. W tre-
ści inskrypcji jako pierwsze stanowiska Homullusa zostały zapisane 
wysokie stanowiska oficerskie. Homullus mógł zatem rozpocząć swą 
karierę jako zwykły żołnierz, by następnie kontynuować ją już jako 
centurion w kohortach garnizonowych168. Zdaniem Briana Dobsona 
w przypadku Homullusa mamy do czynienia z centurio ex equite Ro-
mano, promowanym przez cesarza Trajana169. Homullus dwukrot-
nie był centurionem pierwszej centurii w pierwszej kohorcie (primi-
pilus bis). Po odbyciu primipilatu w legionie II Augusta w Brytanii170 
Homullus pełnił trzy funkcje oficerskie w garnizonie rzymskim: try-
buna kohorty III vigilum, trybuna kohorty X urbanae oraz trybuna 
kohorty V praetoriae171. Najpewniej jego awans na funkcje trybuń-
skie wiązał się z militarnymi sukcesami w czasie pełnienia pierwsze-
go primipilatu, kiedy to Homullus otrzymał z rąk Domicjana hasta 
pura172. Po odbyciu służby w  kohortach garnizonowych Homullus 

166 Pflaum (1960a: 188); Sablayrolles (1996: 546).
167 Birley (1981: 291).
168 Birley (1981: 291).
169 Dobson (1978: 219).
170 Traverso (2000: 230, nr 42).
171 Sablayrolles (1996: 546–547). Homullus zasłużył się w walkach toczonych praw-

dopodobnie nad Renem i Dunajem za panowania Domicjana. Został w nich 
wyróżniony przez otrzymanie torques i  phalerae oraz – jak sądzi Valerie A. 
Maxfield (1981: 191) – bardziej znaczących corona aurea i hasta pura. Od cesarza 
(ab Imperatori), Domicjana, otrzymał również dona militaria (Birley 2002: 107). 
Anthony R. Birley (2005: 305) przypuszcza, że Homullus otrzymał dona jako 
trybun jednej z kohort pretoriańskich, w walkach toczonych przez Domicjana 
w latach osiemdziesiątych bądź wczesnych latach dziewięćdziesiątych I wieku. 
Zob. także: Birley (1981: 291). Istnieje również koncepcja, że Homullus otrzymał 
wyróżnienia wojskowe (torques, phalerae, armillae, corona aurea) jako evocatus. 
Zob. Sablayrolles (1996: 594). Por. Maxfield (1981: 210–211).

172 Sablayrolles (1996: 546).
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ponownie był primipilus, tym razem w  legionie X Fretensis w  Ju-
dei173. Po piastowaniu tych stanowisk wojskowych Pompeius Ho-
mullus zajmował stanowiska prokuratorskie (ducenarii): procurator 
Britanniae174 i procurator Galliae Lugdunensis et Aquitanicae175, przy 
czym kariera prokuratorska tego ekwity wydaje się wyjątkowa176. 
Objęcie ważnego stanowiska prokuratorskiego w Brytanii przez Ho-
mullusa, przy pominięciu niższej rangi stanowiska prokuratorskie-
go, musiało wiązać się z bliżej nieznanymi, nadzwyczajnymi okolicz-
nościami – prawdopodobnym „przyspieszeniem” kariery za sprawą 
protekcji samego władcy (być może Nerwy lub Trajana?) lub też wy-
darzeniami politycznymi (egzekucja Sallustiusa Lucullusa) w Bryta-
nii177. Zwieńczeniem kariery Homullusa było natomiast stanowisko 
procurator Augusti a rationibus, najpewniej ostatnie w jego karierze. 
Awans Homullusa na tak wysoki urząd – zdaniem Dobsona – dowo-
dził „seine ungewöhnlichen Fähigkeiten”178.

4. –

5.
Homullus pochodził prawdopodobnie z  jednej z  zachodnich pro-
wincji Imperium, być może z Hiszpanii179. Jest zatem bardzo praw-
dopodobne, że sam Trajan, także pochodzący z Hiszpanii, faworyzo-

173 Dobson (1978: 219, nr 97). Por. Dąbrowa (1993: 94).
174 Birley (1981: 291): „[…] his British post may be assigned to the mid-90s at the la-

test”.
175 Wuilleumier (1948: 44).
176 Pflaum (1960a: 187).
177 Suet., Dom. 10, 3. Szerzej zob. Birley (1981: 291–292).
178 Dobson (1978: 219).
179 Pflaum (1960a: 189); Seitz (1970: 84); Birley (1981: 291); Salomies (1992: 123, 

przyp. 101); Dąbrowa (1993: 94); Sablayrolles (1996: 546). W tym względzie ba-
dacze opierają się przede wszystkim na karierze senatora M. Aeliusa M. f. Gal. 
Gracilisa (EE IX 385; por. Tac., Ann. XIII, 53) – legata legionu i patrona Derto-
sa (Tortosa na północ od Barcelony), który prawdopodobnie był przodkiem 
(dziadkiem?) Cn. Pompeiusa Homullusa Aeliusa Gracilisa Cassianusa Longi-
nusa. Zob. Pflaum (1960a: 189). Por. Seitz (1970: 84). Również przynależność 
do tribus Quirina może świadczyć o hiszpańskim origo Homullusa. Zob. Ku-
bitschek (1889: 193, 271).
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wał Homullusa, który zrobił znakomitą, wojskową i cywilną karierę 
ekwicką.

6. –

3. T. STATILIUS OPTATUS180 – a rationibus za panowania Hadriana181

1.
CIL VI 31863 = AE 1983, 120 = ILS 9011 (zob. fot. 4) : „T(ito) Sta-
tilio […] / Optato p[raef(ecto) ann(onae)] / proc(uratori) Aug(usti) 
a  [rationibus] / flamini C[armentali] / proc(uratori) Aug(usti) 
hered[itatium] / proc(uratori) Aug(usti) ad patrim[onium] / 
/ proc(uratori) Aug(usti) ferrariar[um] /proc(uratori) Aug(usti) ad 
cens[us] / Gallorum / proc(uratori) Aug(usti) ad census Brit(anniae) / 
/ praef(ecto) alae Afrorum / trib(uno) leg(ionis) VI Victricis / 
/ trib(uno) leg(ionis) VI Ferratae / praef(ecto) coh(ortis) I Lucen-
sium / Statilii Homullus / et Optatus / patri optumo”.

2.
a) praefectus cohortis I Lucensium;
b) tribunus legionis VI Ferratae;
c) tribunus legionis VI Victricis;
d) praefectus alae Afrorum182;
e) procurator Augusti ad census Britanniae;
f) procurator Augusti ad census Gallorum;
g) procurator Augusti ferrariarum;
h) procurator Augusti ad patrimonium;

180 PIR2 S 838; Stein (1929: 2194–2195, nr 26); Wuilleumier (1948: 37, nr 2); Pflaum 
(1960a: 289–292, nr 119; 1978b: 136–138, nr 3); Alföldy (1968: 169); Seitz (1970: 
87); Devijver (1977: 751–752, nr 69); Jacques (1977: 291–292, nr 8); Birley (1981: 
300–301; 2005: 322–323); Chioffi (2005: 223–224, nr 4); Rüpke (2005: 1297–1298, 
nr 3137). Co ciekawe, Optatus jako praefectus annonae nie został odnotowany 
w  pracy Pavis d’Escurac (1976), choć ta rekonstrukcja ostatniego stanowiska 
zajmowanego przez Optatusa w treści uszkodzonej inskrypcji jest bardzo praw-
dopodobna.

181 Pflaum (1961: 1019).
182 Chodzi tu o ala Afrorum veterana (Devijver 2001: 1).
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i) procurator Augusti hereditatium;
j) flamen Carmentalis;
k) procurator Augusti a rationibus;
l) praefectus annonae.

3.
T. Statilius Optatus rozpoczął swą karierę ekwicką przez odbycie tres 
militiae, przy czym dua militia (trybunat) sprawował dwukrotnie183. 
Jego kariera przypada na czasy Hadriana184. Był on kolejno: praefec-
tus cohortis I Lucensium w Syrii185 oraz tribunus legionis VI Ferra-
tae w tej samej prowincji186. Następnie Optatus pełnił kolejny try-
bunat tej samej rangi co poprzednio (dua militia) – tribunus legionis 
VI Victricis w Germania Inferior lub w Brytanii. Wątpliwości co do 
określenia miejsca służby Optatusa w legionie VI Victrix wynikają 
z tego, że ok. 122 roku nastąpiła zmiana miejsca stacjonowania tegoż 
legionu187. Nie wiadomo jednak, czy Optatus był trybunem legio-
nu przed zmianą miejsca jego stacjonowania, czy już po niej. Zda-
niem Lefebvre Optatus pełnił ten trybunat w Brytanii188. Końcowym 
etapem kariery wojskowej ekwity była funkcja praefectus alae Afro-
rum w Germania Inferior, pełniona – zdaniem Gézy Alföldy’ego – 
ok. 125 roku189. Pflaum uważał, że Optatus zajmował ostatnie sta-
nowiska wojskowe w okresie urzędowania A. Platoriusa Neposa190, 
który od 120 roku był legatus Augusti prowincji Germania Inferior, 
a  w  122 roku – namiestnikiem Brytanii. Platorius Nepos miał też 
promować Optatusa na stanowisko ad census w Brytanii191. Poszuki-

183 Lefebvre (1998: 253).
184 Alföldy (1968: 13).
185 Devijver (1977: 752; 2001: 96–97).
186 Pflaum (1960a: 292); Alföldy (1968: 13); Birley (1981: 301).
187 W  tym roku wspomniany legion najpewniej przeniósł się do Brytanii. Zob. 

Pflaum (1960a: 289); Alföldy (1968: 13).
188 Lefebvre (1998: 252).
189 Alföldy (1968: 13); Jacques (1977: 291, przyp. 35). Por. PIR2 S 838; Devijver (1977: 

752).
190 PIR P 449.
191 Pflaum (1960a: 289–291). Zob. także: Birley (1981: 301).
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wanie związku między tymi wydarzeniami, choć do pewnego stop-
nia przekonujące, jest jedynie hipotetyczne.

Następnie Optatus zajmował cywilne stanowiska prokurator-
skie: w randze sexagenarius – procurator Augusti ad census Britan-
niae vel Brit(tonum) oraz procurator Augusti ad census Gallorum ok. 
125/126 roku192; w  randze centenarius – procurator ferrariarum193. 
Nie wiadomo do końca, w której prowincji Imperium Optatus pełnił 
tę ostatnią funkcję. Zdaniem niektórych badaczy bliskość geogra-
ficzna między pełnionymi przez niego funkcjami ad census w Bry-
tanii i  Galii jest wystarczającym argumentem przemawiającym za 
tym, że również w Galii Optatus sprawował urząd procurator ferra-
riarum194. Niewykluczone jednak, że to stanowisko było piastowane 
w Rzymie195. Z pewnością kolejne stanowiska prokuratorskie w ran-
dze ducenarius, najpierw procurator Augusti ad patrimonium, poź-
niej – procurator Augusti hereditatium, były piastowane już w Rzy-
mie196. Po sprawowaniu funkcji flamen Carmentalis (lub Cerialis)197 
Optatus najpewniej został procurator a  rationibus i  praefectus an-
nonae. Uszkodzona inskrypcja sprawia, że rekonstrukcja tych sta-
nowisk jest jedynie hipotetyczna. Alfred von Domaszewski i  Ar- 
thur Stein stwierdzili, że dwoma ostatnimi, a  zarazem najwyższy-
mi stopniami kariery Optatusa były właśnie: procurator a rationibus 
i praefectus annonae198. Taka rekonstrukcja końcowego etapu cursus 
honorum Optatusa ma swoje uzasadnienie, zwłaszcza w świetle po-
dobnych karier ekwickich z połowy II wieku199.

4. –

192 Jacques (1977: 292); Lefebvre (1998: 254).
193 Mrozek (1968: 55); Lefebvre (1998: 257).
194 Sablayrolles (1989: 158). Zob. także: Pflaum (1960a: 291); Mrozek (1968: 55); Jac-

ques (1977: 291).
195 Hirt (2010: 143–144). Por. CIL XIV 4459 = ILS 1442.
196 Pflaum (1960a: 291).
197 Rüpke (2005: 1297). Jörg Rüpke datował pełnienie funkcji kapłańskiej przez Op-

tatusa na wcześniejszy okres.
198 Domaszewski (1908: 227); Stein (1929: 2195).
199 Pflaum (1960a: 291–292).
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5.
Pflaum sugeruje, że Optatus pochodził z zachodnich prowincji Im-
perium200. Alföldy wprost wskazuje z kolei na italskie pochodzenie 
Optatusa, twierdząc, że w  materiale epigraficznym Statilii częściej 
występują w Italii niż w prowincjach201. Moim zdaniem argumenty 
Alföldy’ego są przekonujące.

6.
Synami T. Statiliusa Optatusa, który prawdopodobnie po sprawowa-
niu prefektury spędził resztę życia w Rzymie, byli Homullus i Opta-
tus junior202. Synowie Optatusa wystawili inskrypcję upamiętniającą 
ojca zapewne już po jego śmierci, o czym przekonuje formuła – patri 
optimo, zapisana w inskrypcji odkrytej przy Via Latina203.

4. ANONYMUS I204 – a rationibus za panowania Hadriana205

1.
AE 1976, 676 = Eck (1977: 227–231): „[--ἔπαρχον / σπείρης-] 
Φλ[αύιας--, χειλίαρχον / λεγεῶνο]ς α’ Βοηθοῦ, ἔπ[αρχον εἴλης-- /, 
ἐπίτρο]πον ἐπαρχείας Π[αννονίας τῆς ἄνω lub τῆς ϰάτω, ἐπίτροπον 
ϰ’ / ϰληρο]νομιῶν, ἐπίτρ[οπον ἐπαρχείας -, / ἐπὶ τ]ῶν λόγων τῶν 
ϰ[αθόλου – Αὐτοϰράτορος / Καίσ]αρος Τραιανoῦ ‘Αδρι[ανοῦ 
Σεβαστοῦ, / [--]ιος’ Αττιϰός, βοηθὸ[ς γενόμενος τὸν] / ἑαυτοῦ 
εὐεργέ[την]”.

2.
a) praefectus cohortis Flaviae;
b) tribunus militum legionis I Adiutricis;

200 Pflaum (1960a: 292). Zob. także: Lefebvre (1998: 249).
201 Alföldy (1968: 169); PIR2 S 838.
202 Szerzej na ich temat zob. Chioffi (2005: 223–224).
203 CIL VI 31863 = AE 1893, 120 = ILS 9011; Lefebvre (1998: 260); Chioffi (2005: 223–

–224).
204 Eck (1977: 227–231); Devijver (1977: 909–910, nr 33 bis); Pflaum (1982: 38–40,  

nr 119a). Określone etapy cursus honorum tego ekwity podaję w lekcji łacińskiej 
za: Eck (1977: 230–231). Por. Devijver (1977: 910, nr 33 bis).

205 Pflaum (1982: 109).
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c) praefectus alae (?);
d) procurator provinciae Pannoniae Superior (lub Inferior);
e) procurator XX hereditatium (lub tylko hereditatium);
f) procurator provinciae (?);
g) a rationibus Imp. Caesaris Traiani Hadriani Augusti.

3.
Służba tego anonimowego ekwity przebiegła dosyć szybko, gdyż 
osiągnął on officium a  rationibus po zajmowaniu zaledwie trzech 
stanowisk prokuratorskich (dwa były piastowane w prowincjach)206. 
Zdaniem Wernera Ecka karierę tego anonimowego a rationibus moż-
na porównać z cursus honorum L. Vibiusa Lentulusa (nr 1). Według 
niemieckiego uczonego są także widoczne pewne podobieństwa 
do karier dwóch innych a rationibus – T. Statiliusa Optatusa (nr 3)  
i M. Petroniusa Honoratusa (nr 7). Nie można wykluczyć, że ekwi-
ta ten po piastowaniu urzędu a rationibus – podobnie jak L. Vale-
rius Proculus (nr 6), M. Petronius Honoratus i T. Furius Victorinus  
(nr 9) – objął którąś z wielkich prefektur. Tego anonimowego urzęd-
nika nie można jednak utożsamić z żadnym ze znanych prefektów207. 
Według mnie ten anonimowy ekwita a rationibus może być tożsamy 
z Tutiliusem Pudensem208, vir egregius, potwierdzonym w inskrypcji 
z Aïn-el-Djemala z czasów Hadriana209.

4. –

5. –

6. –

206  Eck (1977: 231).
207  Eck (1977: 231).
208  PIR2 T 440.
209  CIL VIII 25943 = FIRA I2 101.
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5. ---IUS ACHIL[LEUS] – a rationibus za panowania Antonina 
Piusa

1.
IGR IV 1627 = Eich, Petzl (2000: 190–194) = SEG 50, 1186: „[…]
ιον Ἀχιλ[λέα(?)] / [ἐπίτροπ]ον κα[θ]ολ[ικὸν] / Αὐτοκράτορος  
Τ. Aἰλ[ίου Ἁ]/δριανοῦ Ἀντωνείνο[υ Εὐ]/σεβοῦς Καίσαρος Σε[βασ]/ 
/τοῦ Ἑρέννιοι Νίγρο[ς καὶ] / Αττικὸς πραίφεκτοι [τὸν] / νν ἑαυτῶν 
εὐεργέτ[ην]”.

2. –

3. –

4.
Dzięki ponownemu odczytaniu inskrypcji honoryfikacyjnej (IGR 
IV 1627) z Filadelfii w Lydii, dokonanemu przez Petera Eicha i Georga  
Petzla, znany jest kolejny urzędnik, zapewne ekwita ---Ius 
Achil[leus], a  rationibus (ἐπίτροπος καθολικός) cesarza Antonina 
Piusa. Wystawcami inskrypcji byli Herennius Atticus i  Herennius 
Niger, prawdopodobnie praefecti cohortis210.

5. –

6. –

210 Devijver (1976: 421, 424).
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6. L. VALERIUS L(UCI) F(ILIUS) QUI(RINA) PROCULUS211 – 
a rationibus ok. 140 roku212

1.
CIL II 1970 = ILS 1341: „L(ucio) Valerio L(uci) f(ilio) Qui(rina) Procu-
lo / praef(ecto) cohort(is) IIII Trachum / Syriacae trib(uno) milit(um) 
legion/is VII Claudiae P(iae) F(idelis) [---] / praef(ecto) classis 
Alexandrin(ae) / et Potamophylaciae proc(uratori) / Aug(usti) Alpium 
maritumar(um) / delectatori Aug(usti) pro [---] / provinc(iae) vete-
ris Hispan(iae) / Baetic(ae) proc(uratori) provinc(iae) Cap/padociae 
proc(uratori) provinciae / Asiae proc(uratori) provinciarum trium / 
/ [Gallia]rum [proc(uratori) a rationib(us)] Aug(usti) / [prae]f(ecto) 
[ann]on(ae) [praef(ecto) Aegypti] r(es) p(ublica) / Malacit(anorum) 
patrono / d(onum) d(at)”.

2.
a) praefectus cohortis IIII Thracum Syriacae;
b) tribunus militum legionis VII Claudiae piae fidelis;
c) praefectus classis Alexandrinae et potamophylaciae;
d) procurator Augusti Alpium maritumarum;
e) delectator Augusti;
f) procurator provinciae ulterioris Hispaniae Baeticae;
g) procurator provinciae Cappadociae Paflagoniae Galatiae;
h) procurator provinciae Asiae;
i) procurator provinciarum trium Belgicae et Germaniarum;
j) procurator a rationibus Augusti;
k) praefectus annonae;
l) praefectus Aegypti.

211 PIR2 V 178; Ritterling (1932: 102, nr 8); Stein (1950: 76–78); Hanslik (1955: 213–
–214, nr 320); Pflaum (1960a: 274–279, nr 113); Meyers (1964: 73–74); Bastiani-
ni (1975: 289–290); Pavis d’Escurac (1976: 342); Devijver (1977: 825–826, nr 29); 
Żyromski (2001: 121–122); Des Boscs-Plateaux (2005: 692–693); Jördens (2009: 
529). Jedynie Willy Hüttl (1933: 194) nie zaliczył Proculusa do grona a rationibus 
za panowania Antonina Piusa.

212 Pflaum (1961: 1019).
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3.
L. Valerius Proculus rozpoczął swą karierę ekwicką od odbycia duae 
militiae – praefectus cohortis IIII Thracum w Syrii w okresie rządów 
Hadriana213 i tribunus militum legionis VII Claudia pia fidelis w Moesia 
Superior214. Podobną karierę wojskową (praefectus cohortis II Thra-
cum Syriacae i  tribunus militum legionis VII Claudiae piae Fidelis) 
w tych samych prowincjach i być może w tym samym czasie odbył 
brat Proculusa – L. Valerius Florinus215. Następnie Proculus zajmo-
wał stanowiska prokuratorskie: w randze sexagenarius jako dowód-
ca floty aleksandryjskiej i dowódca straży rzecznej (praefectus classis 
Alexandrinae et potamophylaciae)216 oraz w randze centenarius jako 
procurator Augusti Alpium maritumarum i delectator (vel dilectator) 
Augusti, odpowiedzialny za pozyskiwanie rekrutów217.

Potem Proculus piastował wiele prowincjonalnych stanowisk 
prokuratorskich w  randze ducenarius: procurator provinciae ulte-
rioris Hispaniae Baeticae, procurator provinciae Cappadociae Pafla-
goniae Galatiae, procurator provinciae Asiae i procurator provincia-
rum trium Syriae, Phoenicae, Commaganae (vel trium Galliarum vel 
trium Belgicae et Germaniarum)218. To ostatnie stanowisko prokura-
torskie, którego ustalenie wzbudza sporo kontrowersji, Proculus pia-
stował ok. 135219, 136220 lub ok. 138 roku221. Moim zdaniem był on 
wtedy, podobnie jak jego następca na urzędzie M. Petronius Hono-
ratus, procurator trium Belgicae et Germaniarum222. Końcowe stop-
nie cursus honorum Proculusa, które trudno odczytać z uszkodzo-
nej inskrypcji, zostały zrekonstruowane przez badaczy na podstawie 
podobnych karier ekwitów, którzy w II wieku piastowali stanowisko 

213 Devijver (1977: 825). Por. Devijver (2001: 123).
214 Devijver (1977: 825).
215 CIL XIV 2957.
216 Szerzej na temat tej funkcji zob. ostatnio Kruse (2013: 184).
217 Pflaum (1960a: 276–277).
218 Szerzej zob. Pflaum (1960a: 278–279).
219 Meyers (1964: 73–74); Des Boscs-Plateaux (2005: 692).
220 Ritterling (1932: 102).
221 Meyers (1964: 73).
222 Ritterling (1932: 102); Meyers (1964: 73–74).
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prokuratorskie w  Galii i  prefekturę annonae223. Stanowiskiem po-
przedzającym prefekturę annonae miał być zatem najpewniej pro-
curator a rationibus, urząd sprawowany przez Proculusa już za rzą-
dów Antonina Piusa. Zwieńczeniem kariery Proculusa były z kolei 
dwie prefektury – annonae, sprawowana od 142 do 144 roku (przed  
12 maja 144 roku)224, oraz Aegypti, piastowana od maja 144 do kwiet-
nia 147 roku225. Pflaum podkreślił, że znakomita kariera Proculu-
sa mimo łaski cesarskiej nie odbiegała zbytnio od normy226. Procu-
lus przed objęciem wysokich urzędów ekwickich zajmował bowiem 
wiele stanowisk prokuratorskich na obszarze całego Imperium.

4. –

5.
L. Valerius Proculus pochodził z  hiszpańskiej Malacca (Malaga) 
w Betyce (tribus Quirina). Proculus był także patronem res publica 
Malacitanorum227.

6.
Żoną L. Valeriusa Proculusa była Valeria C. f. Lucilla228, a siostrą – 
Valeria L. f. Procula229. Prawdopodobnie bratem Proculusa był  
C. Valerius L. f. Quirina Florinus230.

223 Domaszewski (1908: 199); Pflaum (1950: 254, 257; 1960a: 279).
224 Por. CIL VI 1002 = ILS 7269. Szerzej zob. Pavis d’Escurac (1976: 342); Pflaum 

(1978c: 53).
225 Por. CIL II 1971. Szerzej zob. Stein (1950: 76–78); Bastianini (1975: 289–290); Jör-

dens (2009: 529).
226 Pflaum (1960a: 279). Por. Des Boscs-Plateaux (2005: 693).
227 Des Boscs-Plateaux (2005: 692). Zob. także: CIL II 1971.
228 CIL II 1971.
229 CIL X 5829 = ILS 2726.
230 CIL XIV 2957.
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7. M. PETRONIUS M(ARCI) F(ILIUS) QUIR(INA) HONORA-
TUS231 – a rationibus ok. 142 roku232

1.
CIL VI 1625a: „M(arco) Petronio M(arci) [f(ilio)] / Quir(ina) Honora-
to / praef(ecto) coh(ortis) I Raetoru[m] / trib(uno) militum leg(ionis) 
[I] / Minerviae P(iae) F(idelis) praef(ecto) / alae Aug(ustae) II P(iae) 
F(idelis) Thracu[m] / proc(uratori) monetae proc(uratori) X[X] / 
/ hered(itatium) proc(uratori) provinci[ae] / Belgicae et duarum / 
/ Germaniarum proc(uratori) / a rationibus Aug(usti) / Iulius Luper-
cus et Clau[dia] / Victorina ex Belgica / Treveri amico optimo et prae- 
sidio su[o]”.

CIL VI 1625b = ILS 1340 (zob. fot. 5): „M(arco) Petronio 
[M(arci) f(ilio)] / Quir(ina) Honorat[o] / praef(ecto) coh(ortis) 
I Raet[orum] / trib(uno) mil(itum) leg(ionis) I Miner[viae] /P(iae) 
F(idelis) praef(ecto) alae Aug(ustae) P(iae) F(idelis) [Thrac(um)] / 
/ proc(uratori) monet(ae) proc(uratori) XX [hered(itatium)] / 
/ proc(uratori) prov[inciae] Belg(icae) et duar(um) / Germaniar(um) 
proc(uratori) a  ratio[n(ibus)] / Aug(usti) praef(ecto) anon(ae) 
praef(ecto) / Aegypti pontif(ici) minor[i] / negotiatores ole[ar(i)] / 
/ ex Baetica patrono / curatoribu[s] / Cassio Faus[to] / Caecilio 
Ho[norato]”.

CIL XIV 4458 = AE 1913, 197: „M(arco) Petro[nio M(arci) f(ilio)] / 
/ Quir(ina) Hon[orato] / praef(ecto) Aegyp[ti] praef(ecto) / 
/ annon(ae) pontif(ici) [min]or(i) pro[c(uratori) / a  rationib(us) 
Aug(usti) pr[oc(uratori) prov(inciae) Be]l[gicae] / et duarum 
Germ[aniarum proc(uratori)] / XX hered(itatium) proc(uratori) 
m[onet(ae) praef(ecto) alae] / Thracum, pra[ef(ecto) alae] / 
/ Aug(ustae) II trib(uno) m[il(itum) leg(ionis) I Minerviae P(iae) 

231 PIR P 207; PIR2 P 281; Ritterling (1932: 103, nr 9); Stein (1937: 1215–1216, nr 38); 
Pflaum (1960a: 283–286, nr 117); Meyers (1964: 74–75); Pavis d’Escurac (1976: 
343–344); Devijver (1977: 634–636, nr 24); Peachin (1986: 96, nr 3); Rüpke (2005: 
1199, nr 2659); Jördens (2009: 529).

232 Pflaum (1961: 1019).
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F(idelis)] / praef(ecto) [coh(ortis) I  Raetorum] / Gr[anius C(ai) 
f(ilius)] / Quir(ina) [Maturus] / am[ico”.

2.
a) praefectus cohortis I Raetorum;
b) tribunus militum legionis I Minerviae piae fidelis;
c) praefectus alae Augustae II piae fidelis Thracum;
d) procurator monetae;
e) procurator XX hereditatium;
f) procurator provinciarum Belgicae et duarum Germaniarum;
g) procurator a rationibus Augusti;
h) praefectus annonae;
i) praefectus Aegypti.

3.
Na początku kariery ekwita M. Petronius Honoratus odbył tres mi-
litiae: praefectus cohortis I  Raetorum233 w  Germania Inferior naj-
pewniej pod koniec rządów Trajana234, tribunus militum legionis 
I  Minerviae piae fidelis w  Germania Inferior za rządów Hadria-
na235 i praefectus alae Augustae II piae fidelis Thracum w Mauretania  
Caesariensis236. Kolejno Honoratus sprawował funkcje prokurator-
skie: procurator monetae ok. 130–135 (?) roku w  randze centena-
rius237 i w randze ducenarius – procurator XX hereditatium, procura-
tor provinciarum Belgicae et duarum Germaniarum ok. 138 roku238 
lub ok. 138–140 roku239 oraz wreszcie procurator a  rationibus Au-
gusti ok. 142 roku240. Co interesujące, inaczej niż Proculus, przed 
objęciem ważnego stanowiska prokuratorskiego w Galii i obu Ger-
maniach, Honoratus nie zajmował żadnych stanowisk prowincjonal-

233 Devijver (2001: 110–111).
234 Alföldy (1968: 68–69, przyp. 146); Devijver (1977: 635).
235 Devijver (1977: 635).
236 Por. CIL XIV 4458; Devijver (1977: 635).
237 Peachin (1986: 96).
238 Ritterling (1932: 103); Pflaum (1961: 1056).
239 Meyers (1964: 74).
240 Pflaum (1961: 1019).
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nych w randze centenarius241. Warto jednak zauważyć, że pominięcie 
tych stanowisk w przypadku Honoratusa nie powinno dziwić, gdyż 
sprawował on ważny urząd o  charakterze finansowo-podatkowym 
procurator XX hereditatium, który – jak stwierdził Pflaum – zawsze 
zapowiadał świetną i szybką karierę242. Dwoma ostatnimi stanowi-
skami piastowanymi przez Honoratusa były: prefektura annonae, peł-
niona od 144 do 146/147 roku243, oraz prefektura Aegypti, sprawo-
wana od 9–28 sierpnia 147 do 11 listopada 148 roku244. Honoratus, 
podobnie jak C. Iunius Flavianus (nr 10), pełnił także funkcję ponti-
fex minor245. Według mnie Honoratus był następcą Proculusa nie tyl-
ko na stanowiskach prokuratora Galii oraz obu Germanii i prefekta 
Egiptu246, lecz także prokuratora do spraw rachunkowości i prefekta 
annony. Niewątpliwie swój szybki awans na ważne stanowiska admi-
nistracyjne Honoratus zawdzięczał łasce Hadriana i Antonina Piusa, 
zaskarbionej zapewne dzięki związkom rodzinnym.

4.
Inskrypcja honoryfikacyjna z Rzymu247, znajdująca się na cokole po-
sągu M. Petroniusa Honoratusa, datowana przez J. Theodore’a Peñę 
na ok. 147 rok248, została wystawiona przez negotiatores oleari ex 
Baetica249.

5.
Honoratus pochodził z Italli, prawdopodobnie z Rzymu250.

241 Pavis d’Escurac (1976: 343). W randze centenarius Honoratus sprawował tylko 
jedną funkcję w Rzymie (procurator monetae).

242 Pflaum (1960a: 285).
243 Pavis d’Escurac (1976: 343).
244 Stein (1950: 78–80); Bastianini (1975: 290–291; 1980: 82); Jördens (2009: 529).
245 Rüpke (2005: 1199).
246 Meyers (1964: 74–75).
247 CIL VI 1625b = ILS 1340.
248 Peña (1999: 21).
249 Por. CIL VI 1620 = VI 3163 = ILS 1342. Zob. także: Houston (1980: 161); Eich 

(2005: 203, przyp. 6).
250 Pflaum (1960a: 286); Pavis d’Escurac (1976: 344).
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6.
Braćmi Honoratusa byli M. Petronius Sura, prokurator cesarza 
Hadriana, i M. Petronius Mamertinus, prefekt pretorianów w latach 
139–143251.

8. TI. CLAUDIUS TI(BERI) F(ILIUS) SECUNDINUS L. STA-
TIUS MACEDO252 – a rationibus ok. 144 roku253 lub w latach 144–
–146254

1.
CIL V 867 = ILS 1339 = IA I  486b: „Ti(berio) Claudio / Ti(beri) 
fil(io) Pal(atina) / Secundino / L(ucio) Statio Macedon[i] / p(rimo) 
p(ilo) leg(ionis) IIII F(laviae) F(elicis) trib(uno) coh(ortis) / prim(ae) 
vig(ilum) trib(uno) coh(ortis) XI / urban(ae) trib(uno) coh(ortis) 
VIIII p[r(aetoriae)] / p(rimo) p(ilo) iterum praef(ecto) leg(ionis) II 
Tra[ianae] proc(uratori) XX her(editatium) proc(uratori) provin- 
c(iarum) / Lugdunens(is) et Aquitan[i(ae)] / a rationib(us) Aug(usti) 
praef(ecto) an[non(ae)] / L(ucius) Saufeius Iulianu[s] / amico optim[o]”.

Brusin (1934: 77–78) = AE 1934, 232 = IA I 486a: „Ti(berio) Claudio / 
/ Ti(beri) fil(io) Pal(atina) / Secundino / L(ucio) Statio Macedoni / 
/ p(rimo) p(ilo) leg(ionis) IIII F(laviae) f(elicis) trib(uno) coh(ortis) 
I vig(ilum) / trib(uno) coh(ortis) XI urb(anae) trib(uno) coh(ortis) 
IX / pr(aetoriae) p(rimo) p(ilo) iterum praef(ecto) leg(ionis) II / 
/ Traian(ae) f(ortis) proc(uratori) Aug(usti) XX her(editatium) / 
/ proc(uratori) provinc(iarum) / Lugudun(ensis) et / Aquitan(iae) 
a rationib(us) Aug(usti) / praef(ecto) annonae / flamini divi Vespa-
siani / P(ublius) Cassidus Fortunatus / IIIIII vir et Augustalis amico / 
/ l(oco) d(ato) d(ecurionum) d(ecreto)”.

251 Zob. Pflaum (1960a: 285–286); PIR2 P 310.
252 PIR2 C 1015; Stein (1899b: 2857, nr 336); Wuilleumier (1948: 45, nr 6); Pflaum 

(1960a: 262–264, nr 109); Pavis d’Escurac (1976: 345); Dobson (1978: 241–242,  
nr 119); Salomies (1992: 89, nr 6); Sablayrolles (1996: 552, nr 14); Meens (2008: 
353–354, nr 63); Zaccaria (2008: 422–425).

253 Pflaum (1961: 1019).
254 Camodeca (2012: 307, przyp. 7).
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CIL XIV 2008a = XV 7740 = ILS 8686: „Imp(eratoris) Antonini 
Aug(usti) Pii sub cur(a) Cl(audi) Secundini ra[tionalis et] / Anni 
Phlegontis Aug(usti) l(iberti) ex off(icina) Demetri liber[t]i”.

2.
a) centurio ex equite romano255;
b) primus pilus legionis IIII Flaviae fidelis;
c) tribunus cohortis I vigilum;
d) tribunus cohortis XI urbanae;
e) tribunus cohortis VIIII praetoriae;
f) primus pilus iterum;
g) praefectus legionis II Traianae fortis;
h) procurator XX hereditatium;
i) procurator provinciarum Lugdunensis et Aquitanicae;
j) a rationibus Augusti;
k) praefectus annonae (?);
l) flamen divi Vespasiani.

3.
Zdaniem Briana Dobsona Claudius Secundinus był centurio ex 
equite romano256. Pierwszym stopniem jego kariery wojskowej było 
stanowisko primus pilus legionis IIII Flaviae fidelis w  Moesia Su-
perior257. Następnie sprawował on funkcję trybuna w  kohortach 
garnizonu rzymskiego: tribunus cohortis I vigilum ok. 126 roku258, 
tribunus cohortis XI urbanae ok. 127 roku259, tribunus cohortis  
VIIII praetoriae ok. 129 roku260. Po odbyciu tej służby, prawdopo-

255 Dobson (1978: 242).
256 Dobson (1978: 242); Zaccaria (2008). Inaczej uważa Henriette Pavis d’Escurac 

(1976: 345), która sądzi, że był on najpierw ancien soldat prétorien. Por. Pflaum 
(1960a: 262–263).

257 Pflaum (1960a: 262). Wojskowy etap kariery Secundinusa (do trybunatu wojsko-
wego pretorianów włącznie) prezentuje inskrypcja z Lugdunum (AE 1955, 211).

258 Sablayrolles (1996: 552).
259 Por. Freis (1967: 64, 82, 94).
260 Meens (2008: 353). Datacja tego trybunatu, zaproponowana przez Pflauma 

(1960a: 263), opiera się na założeniu, że tribunus cohortis VIIII praetoriae  
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dobnie w Rzymie, Secundinus został primus pilus iterum261, następ-
nie zaś praefectus legionis II Traianae fortis w Egipcie od ok. 131 do 
135 roku262. To ostatnie stanowisko – zdaniem Dobsona – miało tę 
samą rangę, co finansowe stanowiska prokuratorskie i w przypadku 
primipilares bis zazwyczaj było pierwszym urzędem sprawowanym 
w randze ducenarius263.

Secundinus, piastując te stanowiska, zyskał zapewne łaskę cesa-
rza Hadriana, ponieważ profil jego kariery uległ diametralnej zmia-
nie. Nie zajmował on już dłużej stanowisk wojskowych czy niższych 
rangą prowincjonalnych stanowisk cywilnych, lecz jedynie prestiżo-
we urzędy o charakterze czysto finansowym, co dowodzi jego spo-
rych umiejętności w tej dziedzinie264. Prawdopodobnie jako następ-
ca C. Iuliusa Celsusa265 Secundinus piastował gwarantujący szybki 
awans urząd procurator XX hereditatium w  Rzymie ok. 138266 lub 
w 140 roku oraz bardzo ważną finansową prokuraturę provinciarum 
Lugdunensis et Aquitanicae w latach 138 (?)–145267. Taki awans pro-
curatores XX hereditatium nie był wcale rzadkością268, choć w przy-
padku podobnych karier ekwickich między tymi dwoma stanowiskami 
zazwyczaj znajdowały się jeszcze dwa stanowiska pośrednie – proku-
ratury prowincjonalne269. Secundinus, podobnie jak jego poprzed-
nicy i  również następcy na stanowisku procurator provinciarum 
Lugdunensis et Aquitanicae, został następnie procurator a rationibus 

Ti. Claudius Secundinus L. Statius Macedo z  inskrypcji z  Akwilei jest tożsa-
my z Λ. Μακεδὼν χειλίαρχος, który w 129 roku dedykował isnkrypcję cesarzo-
wi Hadrianowi w Colossae we Frygii podczas pobytu władcy w Azji Mniejszej 
wiosną tego roku. Zob. IGR IV 869.

261 Dobson (1978: 242).
262 Pflaum (1960a: 263); Zaccaria (2008: 424).
263 Dobson (1978: 242).
264 Por. Dobson (1978: 242).
265 Pflaum (1960a: 253–257, nr 106 bis).
266 Zaccaria (2008: 424).
267 Wuilleumier (1948: 45).
268 Zdaniem Pflauma (1960a: 263) trybuni kohort pretoriańskich częściej zostawali 

procuratores XX hereditatium, rzadziej zaś – prokuratorami Lugdunensis et 
Aquitanicae.

269 Zob. Pflaum (1960a: 263).
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ok. 144 roku270. Co interesujące, ten awans w przypadku ekwickich 
karier prokuratorskich nie był wcale nadzwyczajny271. Jeśli chodzi 
z kolei o primipilares, objęcie urzędu a rationibus stanowiło raczej 
rzadki awans272. Ostatnim zajmowanym przez Secundinusa stano-
wiskiem była prefektura annonae w 147 roku273. Secundinus najpew-
niej był następcą Honoratusa na urzędzie zarówno a rationibus, jak 
i  później prefekta annonae274. W  Akwilei Ti. Claudius Secundinus 
pełnił także funkcję flamen divi Vespasiani275.

4. –

5.
Ti. Claudius Secundinus pochodził z Akwilei276.

6.
Polionimiczne imię tego ekwity wywołuje pewne kontrowersje. Zda-
niem Pflauma początkowo nazywał się on L. Statius Macedo (lub  
L. Macedo)277, a  imię Ti. Claudius Secundinus otrzymał dopie-
ro później. Inni badacze wskazywali jednak, że wspomniany ekwi-
ta nazywał się Ti. Claudius Secundinus (praenomem i  nomen su-
gerujące mniej lub bardziej odległe pochodzenie wyzwoleńcze)278,  
a L. Statius Macedo jest nadanym imieniem, które otrzymał w wy-
niku adopcji279. Ta druga opcja wydaje się bliższa prawdy. Rodzina 
tego ekwity była bowiem związana z senatorskim rodem z Akwilei – 

270 Zob. także: CIL XIV 2008a = XV 7740 = ILS 8686.
271 Pflaum (1960a: 263).
272 Dobson (1978: 242). Przykład Cn. Pompeiusa Homullusa (nr 2 – rozdział „Equi-

tes a rationibus” od Trajana do Karakalli w części drugiej). Zob. Pflaum (1950: 
255).

273 Pavis d’Escurac (1976: 345).
274 Por. Pavis d’Escurac (1976: 345); Pflaum (1978c: 53).
275 Zaccaria (2008: 422–423).
276 CIL V 867 = ILS 1339 = IA I  486b; Brusin (1934: 77–78) = AE 1934, 232 = 

= IA I 486a; Stein (1927: 364, 379); Pflaum (1960a: 262). Por. Zaccaria (2008: 
423).

277 Por. IGR IV 869.
278 Por. CIL XIV 2008a = XV 7740 = ILS 8686.
279 Dobson (1978: 241–242); Salomies (1992: 89).
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Caesernii Statii Quinctii Macedones280, czego potwierdzeniem jest 
nie tylko imię, lecz także status syna Secundinusa – Ti. Claudiusa  
Ti. f. Pal. Rufusa Statiusa Macedo, młodego senatora (homo novus), 
pełniącego funkcje decemvir stlitibus iudicandis i  tribunus laticla-
vius281. Drugim synem Claudiusa Secundinusa był zapewne ekwita 
Ti. Claudius Ti. f. Secundinus, który zmarł w wieku dziewięciu lat, 
a żoną – Flavia Irene282. Wspomniany ród z Akwilei mógł być zresztą 
protektorem Claudiusa Secundinusa i wspierać karierę jego synów.

9. T. FURIUS L(UCI) F(ILIUS) PAL(ATINA) VICTORINUS283 – 
a rationibus za rządów Antonina Piusa ok. 152 roku284 lub w latach 
155–157285

1.
AE 1907, 152 = CIL VI 39440 = VI 41143 = ILS 9002 (fot. 6): „[T(ito)] 
Furio L(uci) f(ilio) Pal(atina) Victori[no] / praef(ecto) praet(orio) 
Imperator[um Antonini] / [et Veri Augg[ustorum] consularibus or-
namentis] / honorato et [ob victor]iam Parthicam / [eorum] coron[a] 
murali vallari [aurea] / hast[i]s pur[i]s IIII vexillis obsidionali[bus 
IIII] / [ab iisdem] donato pr[aef(ecto)] Aegypti praef(ecto) vi[gilum] / 
/ proc(uratori) a rat(ionibus) praef(ecto) c[lassium] praetor(iarum) 
Mi[senatium et] / Ravennatium proc(uratori) ludi magni pro- 

280 Dobson (1978: 242); Salomies (1992: 89); Zaccaria (2008: 425). Na temat senato-
rów z tego rodu zob. PIR2 C 180–183; Salomies (1992: 112, nr 7).

281 PIR2 C 1002; Salomies (1992: 89); Alföldy (1999: 288–289, nr 15); Zaccaria (2008: 
421–422). Co interesujące, o  ile imię ekwity Ti. Claudiusa Ti. f. Secundinusa  
L. Statiusa Macedo zawiera drugie praenomen – L., o tyle w imieniu jego syna, 
senatora Ti. Claudiusa Ti. f. Pal. Rufusa Statiusa Macedo, brakuje praenomen 
przy nomen Statius. Zob. Salomies (1992: 33, przyp. 30).

282 CIL VI 1605 = ILS 1316; Stein (1899b: 2857).
283 PIR2 F 584; Hülsen (1907: 67–76); Stein (1910b: 369–370, nr 95; 1950: 86–88); 

Hüttl (1933: 10–11, nr 7); Passerini (1939: 301–302, nr 40); Pflaum (1960a: 326– 
–331, nr 139); Bastianini (1975: 294); Devijver (1976: 391–392, nr 100); Fitz (1993: 
803–805, nr 460); Ojeda Torres (1993: 148–152, nr 44); Absil (1997: 175–177); 
Żyromski (2001: 93–94); Rossignol (2007: 146–149); Migliorati (2011: 500–503); 
Ruciński (2013a: 374–380).

284 Pflaum (1961: 1019).
285 Hüttl (1933: 194).
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c(uratori) provincia[rum] / Hispaniae et Gal[latiae] praef(ecto) 
alae Frontonianae tr[ib(uno)] / legionis II Adiutricis [praef(ecto)] 
coh(ortis) Bracarum in Brita[nnia] / [h]uic [senatus auctoribus Im-
peratoribus] / [Antonino et Vero Augg(ustis)”.

2.
a) praefectus cohortis Bracarum;
b) tribunus legionis II Adiutricis;
c) praefectus alae Frontonianae;
d) procurator provinciae Galatiae;
e) procurator provinciae Hispaniae citerioris Tarraconensis;
f) procurator ludi magni;
g) praefectus classis praetoriae Ravennatium;
h) praefectus classis praetoriae Misenensis;
i) procurator a rationibus;
j) praefectus annonae urbis (?);
k) praefectus Aegypti;
l) praefectus praetorio.

3.
Cursus honorum T. Furiusa Victorinusa stanowi wzorcowy mo-
del ekwickiego cursus honorum, rozpoczętego odbyciem tres mili-
tiae equestres286. Początkowo Victorinus był praefectus lub tribunus 
cohortis I Augustae Bracarum w Brytanii287, następnie tribunus au-

286 Rossignol (2007: 146): „Il s’agit d’une succession de charges très classique. Sans 
doute originaire de Rome même, Victorinus commença sa carrière par les mi-
lices équestres […]”. Opinia Alfredo Passeriniego (1939: 301), jakoby Victorinus 
pełnił primipilat, nie ma jakichkolwiek podstaw.

287 Pflaum (1960a: 327–328); Devijver (1976: 392). Chodzi tu raczej o cohors I Augu-
sta Bracarum (Devijver 1976: 392; 2001: 54), nie zaś, jak sądzą Hermann Dessau 
(ILS 9002), Arthur Stein (PIR2 F 584) i Sebastian Ruciński (2013a: 375), o co-
hors III Bracarum M(illiaria). Por. Santos Yanguas (1988: 145–147). W zależno-
ści od rekonstrukcji inskrypcji część badaczy opowiada się za prefekturą (Hül-
sen 1907: 74; Stein 1910b: 369; Passerini 1939: 301; Pflaum 1960a: 328; Devijver 
1976: 392; Ojeda Torres 1993: 151, przyp. 1; Żyromski 2001: 93), część natomiast 
za trybunatem (ILS 9002; PIR2 F 584). Niektórzy badacze zdają się z kolei unikać 
podawania tytulatury tej wojskowej funkcji. Zob. Birley (2000a: 125); Rossignol 
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gusticlavius legionis II Adiutricis w Pannonia Inferior w latach 130– 
–135288, wreszcie zaś, pod koniec rządów Hadriana lub na początku 
panowania Antonina Piusa – praefectus alae I  Tungrorum Fronto-
nianae w północnej części Dacji289. Po odbyciu tres militiae Victo-
rinus piastował stanowiska prokuratorskie, jednak ich rekonstruk-
cja wzbudza sporo wątpliwości. Kontrowersyjne odczytanie przez 
Pirro Ligorio fragmentu inskrypcji w  linii dziewiątej jako HISPA-
NIAE ET GALL skutkowało różnymi propozycjami rekonstrukcji 
stanowisk. Christian Hülsen odczytał w tym względzie dwa osobne 
stanowiska prowincjonalne: procurator Hispaniae citerioris i procu-
rator quadragesimae Galliarum290, zamieniając tym samym spójnik 
ET na CIT w odczytaniu Ligorio. Kolejni badacze, konfrontując ze 
sobą odczytania włoskiego antykwarysty i niemieckiego epigrafika, 
uważali natomiast, że Victorinus pełnił funkcję procurator Asturiae 
et Callaeciae w Hiszpanii291. Pflaum, biorąc dodatkowo pod uwagę 
inskrypcję z Kara Hamzili (w pobliżu Ankary)292, przedstawił z ko-
lei jeszcze jedną propozycję. Jego zdaniem Victorinus, co wydaje się 
zresztą najbardziej prawdopodobne, wpierw był procurator Galatiae 
(centenarius) w  142 roku293, później zaś procurator Hispaniae cite-
rioris Tarraconensis (ducenarius)294, zapewne w 145 roku295. Kolejne 
urzędy ekwickie T. Furius Victorinus sprawował w Italii; początko-
wo w Rzymie jako procurator ludi magni (ducenarius) ok. 150 roku 
i następnie jako praefectus classis praetoriae Ravennatis ok. 150 roku 
oraz praefectus classis praetoriae Misenensis ok. 154 roku, pełniąc 
tym samym ważne funkcje wojskowe296. Kolejnym awansem w jego 

(2007: 146). Na temat cohors Bracarum (lub Bracarorum) i utożsamienia nazwy 
Bracari z Bracaraugastani zob. Le Roux (1986: 347–374).

288 Migliorati (2011: 501). Por. Fitz (1993: 804).
289 Devijver (1976: 392; 2001: 38–39). Por. Alföldy (1968: 38–40).
290 Hülsen (1907: 73–74).
291 Héron de Villefosse (1908: 123–125); PIR2 F 584.
292 SEG 26, 1712.
293 Migliorati (2011: 501).
294 Pflaum (1960a: 326, 328–329); Devijver (1976: 392); Żyromski (2001: 93); Ruciń-

ski (2013a: 376).
295 Ojeda Torres (1993: 148); Lefebvre (2006: 257).
296 Eck, Lieb (1993: 86–87); Żyromski (2001: 93). Por. Reddé (1986: 674–675).
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karierze było objęcie prokuratury a rationibus, którą sprawował naj-
pewniej w latach 155–157297. Piastowanie tego stanowiska umożliwi-
ło Victorinusowi objęcie, nie jednej – jak w przypadku poprzednich 
a rationibus – lecz trzech najwyższych prefektur ekwickich. Ustale-
nie pierwszej z nich nie jest do końca pewne ze względu na niejed-
noznaczną rekonstrukcję linii szóstej inskrypcji, choć wydaje się, że 
był to urząd praefectus annonae urbis298, nie zaś praefectus vigilum299 
i na pewno nie – jak podawał Ligorio – praefectus Urbi (l. 6: PRAEF 
VRB), sprawowany przez senatorów300. Wprawdzie ostatnio Alföl-
dy301 – podobnie jak Hülsen – odczytał zagadkowy fragment jako 
praef(ecto) vi[gilum]302, to jednak ewentualność promocji Victorinu-
sa właśnie na ten urząd wydaje się wątpliwa303. Moim zdaniem jego 
awans na urząd praefectus annonae jest najbardziej prawdopodobny, 
gdyż odpowiada powszechnej w tym czasie określonej ścieżce bez-
pośredniego awansu (a rationibus – annonae – Aegypti) w ramach 
specjalizacji najwyższych urzędników ekwickich w dziedzinie finan-
sowej. Ostatnimi funkcjami pełnionymi przez T. Furiusa Victorinu-

297 Hüttl (1933: 194). Por. Migliorati (2011: 501). Datowanie tego urzędu przez 
Pflauma (1961: 1019) na ok. 152 rok nie jest do końca zgodne z chronologią pia-
stowania dwóch poprzednich stanowisk Victorinusa, zaproponowaną przez 
Wernera Ecka i  Hansa Lieba (1993: 86–87). Sebastian Ruciński (2013a: 376)  
i Guido Migliorati (2011: 501) uważają, że a rationibus już wtedy miało rangę tre-
cenarius. Nie mamy jednak na to wystarczających dowodów, choć wydaje się to 
prawdopodobne.

298 Pflaum (1960a: 330); Devijver (1976: 392); Sablayrolles (1996: 68–69; 1999: 375); 
Żyromski (2001: 93).

299 Za tą wersją opowiadają się: Hülsen (1907: 73); AE 1907, 152; PIR2 F 584; Hüttl  
(1933: 194–195). Por. Rossignol (2007: 147). Również zdaniem Pavis d’Escurac 
(1976) Victorinus był praefectus vigilum. Według tej uczonej (1976: 346–347) 
prefektem annonae w latach 152–159, czyli w czasie ewentualnego piastowania 
urzędu aprowizacyjnego przez Victrorinusa, był L. Volusius Maecianus.

300 Ruciński (2008: 192–204; 2013a: 376).
301 CIL VI 41143.
302 Giuseppe Camodeca (2012: 310–311), przyjmując wersję Alföldy’ego, uważał, że 

Victorinus pełnił funkcję praefectus vigilum.
303 Żaden z  ekwitów, który piastował zarówno urząd a  rationibus, jak i  vigilum, 

bezpośrednio nie awansował na najwyższe stanowiska ekwickie: prefekturę 
Egiptu i pretorianów. Zob. Sablayrolles (1999: 362–363, tab. 3 i 4). Z pewnością 
te dwie ostatnie funkcje były najwyższe w karierze T. Furiusa Victorinusa.
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sa były: prefektura Egiptu, pełniona od 10 lipca 159 do 28 wrześ-
nia 160 roku304, i  prefektura pretorianów, piastowana od 160 do  
168 roku305.

4.
Znajdująca się na cokole posągu T. Furiusa Victorinusa inskrypcja 
z  Rzymu306, przerysowana przez włoskiego antykwarystę Pirro Li-
gorio w XVI wieku, początkowo została zaliczona przez redaktorów 
CIL do kategorii falsae307. Po odkryciu greckiej inskrypcji z Tyru308 
Hülsen ponownie zinterpretował i uzupełnił inskrypcję z Rzymu309.

T. Furius Victorinus brał udział w wojnie partyjskiej z lat 162– 
–166, formalnie dowodzonej przez Lucjusza Werusa i  Awidiusza 
Kasjusza. Z  pewnością musiał tam odnosić militarne sukcesy, sko-
ro – jak wynika z  inskrypcji – otrzymał wówczas następujące ho-
nory: wieniec murowy (corona muralis), wieniec za zdobycie szań-
ców wroga (corona vallaris), czterokrotnie srebrną włócznię (hasta 
pura) oraz czterokrotnie honorowe sztandary oblężnicze (vexilla 
obsidionalia)310. Jeszcze za rządów Antonina Piusa lub, co jest moim 
zdaniem bardzej prawdopodobne, dopiero po wojne partyjskiej Vic-
torinus otrzymał ornamenta consularia311.

304 Stein (1950: 86–88); Bastianini (1975: 294; 1988: 509); Jördens (2009: 529).
305 Passerini (1939: 301–302); Absil (1997: 175–177); Rossignol (2007: 147–149); Ru-

ciński (2013a: 378–380, 622).
306 AE 1907, 152 = CIL VI 39440 = CIL VI 41143 = ILS 9002.
307 CIL II 396* = V 648* = VI 1937* = XIV 440*.
308 IGR III 1103 = ILS 8846.
309 Hülsen (1907: 67–76). Szerzej zob. Ruciński (2013a: 374–375).
310 Por. SHA, Marc. 8, 10; Maxfield (1981: 206). Z pewnością jego doświadczenie 

wojskowe, zdobyte w czasie odbywania tres militiae i dowodzenia flotami, było 
w tym względzie decydujące. Furius Victorinus – jak podaje autor Historia Au-
gusta (Marc. 14, 5) – walczył również w początkowej fazie wojny z Markomana-
mi, lecz latem 168 roku zginął w bitwie. Szerzej zob. Birley (2000a: 249–250); 
Rossignol (2007: 147–149); Migliorati (2011: 502–503); Ruciński (2013a: 378–380).

311 SHA, Ant. Pius 10, 6. Zob. Rémy (1976–1977: 170, 184); Rossignol (2007: 147– 
–149); Ruciński (2013a: 380). Por. Migliorati (2011: 503).
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5.
Victorinus pochodził z Italii, prawdopodobnie z Rzymu312.

6.
Na podstawie przynależności T. Furiusa Victorinusa do tribus Pa-
latina (lub Collina) Eck przypuszczał, że Victorinus był potomkiem 
wyzwoleńca313.

10. C. IUNIUS C(AI) F(ILIUS) QUIR(INA) FLAVIANUS314 – 
a rationibus w okresie między 130 a 161 rokiem315

1.
CIL VI 1620 = VI 3163 = ILS 1342: „C(aio) Iunio C(ai) f(ilio) 
Quir(ina) / Flaviano / praefecto annonae / proc(uratori) a rationi-
bus proc(uratori) / provinciarum Lug(u)dunensis / et Aquitanicae 
proc(uratori) hereditat(ium) / proc(uratori) Hispaniae citerioris / 
/ per Asturicam et Callaeciam / proc(uratori) Alpium maritimarum / 
/ pro magistro XX hereditatium / trib(uno) mil(itum) leg(ionis) VII 
Gem(inae) pontif(ici) minori / mercatores frumentari(i) / et oleari(i) 
Afrari”.

CIL XIII 1812: „[C(aio) Iunio C(ai) f(ilio) Quir(ina)] / [Flaviano] / 
/ [pro(curatori) provinciarum] / [Lugud(unensis) et Aquit(anicae) 
proc(uratori) / [hereditatium proc(uratori)] / [prov(inciae) Hisp(aniae) 
citer(ioris) per] / [Astur(iam)] et Call[a]ec(am) pro[c(uratori) 
prov(inciae)] / [Alpium] Maritimar(um) pro[mag(istro)] X[X] / 
/ [hered(itatium) tri]b(uno) [mil(itum)] leg(ionis) VII [pont(ifices) 
min(ores)] / [Lu]gudunenses / [publice]”.

312 Pflaum (1960a: 331); Devijver (1976: 392); Żyromski (2001: 93).
313 Eck (1999b: 21).
314 PIR I 491; PIR2 I 753; Stein (1918: 1034–1035, nr 75); Wuilleumier (1948: 45, nr 8); 

Pflaum (1960a: 320–322, nr 134); Pavis d’Escurac (1976: 340); Devijver (1977: 
498, nr 144); Ojeda Torres (1993: 167–168, nr 52); Magioncalda (1999: 447, nr 32); 
Thomasson (2009: 22, nr 11: 003); Ozcáriz Gil (2013: 192–193).

315 Pflaum (1961: 1019). Por. Camodeca (2012: 307, przyp. 7).



334 CZĘŚĆ I I .  URZĘDNICY A R ATIONIBUS  

2.
a) tribunus militum legionis VII Geminae;
b) promagister XX hereditatium;
c) procurator Alpium maritimarum;
d) procurator Hispaniae Citerioris per Asturiam et Callaeciam;
e) procurator hereditatium;
f) procurator provinciarum Lugdunensis et Aquitanicae;
g) procurator a rationibus;
h) praefectus annonae;
i) pontifex minor.

3.
Ustalenie chronologii poszczególnych stopni kariery C. Iuniusa Fla-
vianusa jest czysto hipotetyczne316. Zdaniem Pflauma jego cywilna 
kariera (promagister XX hereditatium) rozpoczęła się najwcześniej 
pod koniec rządów Trajana i trwała aż do rządów Antonina Piusa317. 
Początkowo Flavianus zajmował tylko jedno stanowisko w ramach 
tres militiae – tribunus militum legionis VII Geminae w Hiszpanii za-
pewne pod koniec rządów Trajana lub nieco później318. Następnie 
pełnił funkcję promagister XX hereditatium (sexagenarius) w  Rzy-
mie319, by w końcu objąć pierwsze stanowisko prokuratorskie w ran-
dze centenarius – procurator Alpium maritimarum320, dające dostęp 
do kolejnych urzędów ducenarii321. W dalszej kolejności piastował on 
bowiem ważne, finansowe stanowiska prokuratorskie – procurator 
provinciae Hispaniae Citerioris per Asturiam et Callaeciam w okresie 

316 Pavis d’Escurac (1976: 340).
317 Pflaum (1960a: 320–322).
318 Por. Pflaum (1960a: 320); Devijver (1977: 498).
319 Pflaum (1960a: 320).
320 Magioncalda (1999: 401). W przypadku późniejszej kariery T. Porciusa Corne-

lianusa (zob. Pflaum 1960b: 793–796, nr 310) stanowiskiem dającym dostęp do 
namiestnictwa Alpes Maritimae była z kolei prokuratura ratio privata per Fla-
miniam, Aemiliam, Liguriam (centenarius). Zob. Magioncalda (1999: 447, nr 32, 
459, nr 89).

321 Pflaum (1960a: 320–321).
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między 117 a  161322 lub 120 a  160 rokiem323, procurator heredita-
tium oraz procurator provinciarum Lugdunensis et Aquitanicae – 
zdaniem Pierre’a Wuilleumiera – w połowie II wieku. Potem Flavia-
nus trafił do Rzymu, gdzie sprawował urząd a rationibus, zazwyczaj 
obejmowany jako kolejne stanowisko przez procuratores provincia-
rum Lugdunensis et Aquitanicae i następnie prefekturę annonae, za-
zwyczaj piastowaną przez byłych procuratores a rationibus324. Pavis 
d’Escurac datowała sprawowanie prefektury annonae przez Flavia-
nusa na koniec rządów Hadriana i  początek panowania Antonina 
Piusa325. Podobnego zdania był Pflaum, który podawał lata 136– 
–141326. W swej karierze Flavianus pełnił także funkcję pontifex mi-
nor, wykonywaną przez wysokich rangą ekwitów.

4.
Inskrypcja honoryfikacyjna z  Rzymu327, datowana przez J. Theo- 
dore’a   Peñę na ok. 140 rok328, została wystawiona przez kupców 
z Afryki (mercatores frumentarii et olearii Afrari), którzy dostarczali 
zboże i oliwę z oliwek prefektowi annonae – C. Iuniusowi Flavianu-
sowi329.

Istnieje przypuszczenie, że Γ. Ioύνιος Φλαβιανός z  inskryp-
cji z  Korone (Petalidi) na Peloponezie330 jest tożsamy z  ekwitą  
C. Iuniusem Flavianusem331. Przypuszczenie to jest jednak ryzykow-
ne ze względu nie tylko na datację, lecz także niepewne praenomen 
Γ(άιος), zapisane przed nomen gentile332.

322 Lefebvre (2006: 256).
323 Ojeda Torres (1993: 167); Ozcáriz Gil (2013: 192).
324 Pflaum (1950: 257; 1960a: 321).
325 Pavis d’Escurac (1976: 340).
326 Pflaum (1978c: 53).
327 CIL VI 1620 = CIL VI 3163 = ILS 1342.
328 Peña (1999: 21).
329 Por. CIL VI 1625b = ILS 1340; Houston (1980: 161); Peña (1999: 21); Eich (2005: 

203, przyp. 6).
330 IG V 1, 1393.
331 PIR2 I 753.
332 Rizakis, Zoumbaki, Lepenioti (2004: 546, nr 234).
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5.
Flavianus najpewniej pochodził z Italii, być może z Rzymu333.

6. –

11. Q. BAIENUS P(UBLI) F(ILIUS) PUP(INIA) BLASSIANUS334 – 
a rationibus ok. 162 roku335

1.
CIL XIV 5341, 5353, 5382, 5406 = AE 1959, 61 = 1966, 161 = 
= 1972, 70 = 1974, 123 (fot. 7): „[Q(uinto) Baieno]  P(ublii) 
fil(io) Pup(inia tribu) / Bla[s]sian[o] / praef(ecto) Aeg(ypti) 
praef(ecto) ann(onae) pr[oc(uratori) a rat(ionibus)] / proc(uratori) 
provinciar(um) Lug[dunens(is)] et Aqu[itanicae] / [praef(ecto)] 
classis praetor(iae) Rave[n]nat(is) pro[c(uratori) pro]/[vinciae Rae]- 
t(iae) proc(uratori) Mauret(aniae) Tingitan(ae) [---] / [---p]raef(ecto) 
class(is) Britannic[ae proc(uratori) ad cen]/[sus accip(iendos)] 
Cappadoc(iae) Armen(iae) [minoris, Ponti] [mediterra]ni, functo 
tribus m[ilitiis equestrib(us)] / [sacer]dot[i] Caeninensium [---] / 
/ [c]olleg(ium) fabr(um) t[ign(uariorum) Ost(inesium)] / [opti]- 
mo e[t s]anctissimo pi[issimoque patrono] / [c]ura agent[ibus] /  
/ [---] Maximo C(aio) [Iulio Tyranno] / [I]ulio Com[mune 
mag(istris) q(uin)q(uennalibus) lustri XXII]”.

2.
a) praefectus cohortis II Asturum;
b) tribunus militum legionis VII Claudiae piae fidelis;
c) praefectus alae II Gallorum;

333 PIR2 I 753; Pflaum (1960a: 322); Pavis d’Escurac (1976: 340); Devijver (1977: 498); 
Pflaum (1978c: 53); Ozcáriz Gil (2013: 192).

334 PIR2 B 131; Pflaum (1960a: 304–313, nr 126; 1978c: 67–68; 1982: 41–42, nr 126); 
Devijver (1976: 178–179, nr 14); Stein (1950: 161); Bastianini (1975: 297); Pavis 
d’Escurac (1976: 338–339); Birley (1981: 307–308; 2005: 317–318); Magioncalda 
(1989a: 109–112); Spaul (1994: 242–243, nr 15); Thomasson (1996: 230–231, nr 15); 
Żyromski (2001: 78–80); Mainardis, Zaccaria (2005: 1–25); Rüpke (2005: 819,  
nr 920); Jördens (2009: 529); Migliorati (2011: 444–447).

335 Pflaum (1982: 109).
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d) procurator ludi matutini;
e) procurator ad census addipiendos Cappadociae Ponti mediter-

rani Armeniae minoris;
f) praefectus classis Britannicae;
g) procurator Mauretaniae Tingitanae;
h) procurator provinciae Raetiae;
i) praefectus classis praetoriae Ravennatis;
j) procurator provinciarium Lugudunensis et Aquitanicae;
k) procurator a rationibus;
l) praefectus annonae;
m) praefectus Aegypti.

3.
Początkowo Q. Baienus Blassianus odbył tres militiae (functus tri-
bus militiis equestribus)336. Prawdopodobnie w Brytanii pełnił funk-
cję praefectus cohortis II Asturum337, jednostki oddziałów pomoc-
niczych, która aż do ok. 105 roku działała na obszarze prowincji 
Germania Inferior338. Następnie Blassianus pełnił funkcję tribunus 
legionis VII Claudiae piae fidelis w Moesia Superior339 lub tribunus le-
gionis VII Geminae w Hispania Citerior340 oraz praefectus alae II Gal-
lorum w prowincji Cappadocia341. Ustalenie szczegółowej chronolo-
gii pełnienia tych funkcji przez Blassianusa jest trudne, choć wydaje 
się, że były to jeszcze czasy Hadriana (lata 125–135)342. Ustalenie ko-

336 CIL XIV 5341 (l. 9).
337 Inscr. It. X, 4, 37; CIL V 539 = Inscr. It. X, 4, 38; X, 4, 39; X, 4, 40. Zob. Devijver 

(1976: 178; 2001: 47). Por. Birley (1981: 307).
338 Zob. Ritterling (1932: 134); Pflaum (1960a: 311); Alföldy (1968: 42–44); Holder 

(1980: 38); Migliorati (2011: 446). Cohors II Asturum działała na obszarze Bry-
tanii na pewno od 105 roku do czasu ukończenia Wału Hadriana ok. 127 roku, 
o czym przekonują diploma militaria z tej prowincji. Zob. Mainardis, Zaccaria 
(2005: 17, przyp. 34).

339 Inscr. It. X, 4, 37; CIL V 539 = Inscr. It. X, 4, 38; X, 4, 39; X, 4, 40. Zob. Devijver 
(1976: 178).

340 Żyromski (2001: 79); Mainardis, Zaccaria (2005: 17).
341 Inscr. It. X, 4, 37; Devijver (1976: 178; 2001: 18). Por. Pflaum (1960a: 312).
342 Pflaum (1982: 42); Żyromski (2001: 79); Zaccaria (2005: 279). Por. Migliorati 

(2011: 446).
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lejnych stanowisk Blassianusa wywołuje pewne kontrowersje. La-
kunę znajdującą się na początku linii dziewiątej: [–]ni, fragmenta-
rycznie zachowanej inskrypcji z Ostii niektórzy uczeni odtworzyli 
jako [procurator ludi matuti]ni343, inni zaś w tym fragmencie widzieli 
końcówkę tytulatury urzędu [proc(urator) ad census accip(iendos) 
Cappadoc(iae) Armen(iae) [minoris Ponti mediterra]ni344. Ten ostat-
ni urząd o charakterze finansowym w randze sexagenarius Blassianus 
sprawował zapewne w latach 146–148345 lub 144–149346. Następnie 
był on praefectus classis Britannicae (centenarius) w latach ok. 146– 
–151347 lub ok. 148–150348. Kolejne, tym razem nieznane stanowisko 
prokuratorskie (zapewne ducenarius) Blassianus zajmował w latach 
ok. 150–152349. Potem był on prokuratorem-namiestnikiem prowin-
cji Mauretania Tingitana (ducenarius) w  latach 152–154 lub 153–
–155350, by wreszcie zostać procurator provinciae Raetiae (ducena-
rius) w latach 154/155 lub 156–157351. Kolejno Blassianus objął dwa 
ważne urzędy w randze ducenarii, wpierw o charakterze administra-
cyjno-wojskowym – procurator classis praetoriae Ravennatis ok. 160 
roku352, później prestiżowy urząd finansowy – procurator provincia-
rum Lugdunensis et Aquitanicae ok. 160/161–163 roku353. Następ-
nie Baienus Blassianus był pr[oc(urator) a rat(ionibus)]354, a nie – jak 

343 Zob. np. Zevi (1971: 193–199); Birley (1981: 307–308); Pflaum (1982: 112); Spaul 
(1994: 242); Żyromski (2001: 79). Por. Pflaum (1982: 41–42); Thomasson (1996: 
231).

344 Zob. Pflaum (1960a: 307, przyp. 7; 1978c: 67); Magioncalda (1989b: 155–166; 1999: 
450, nr 44); Mainardis, Zaccaria (2005: 16).

345 Magioncalda (1989b: 155–166).
346 Mainardis, Zaccaria (2005: 20).
347 Pflaum (1982: 119); Żyromski (2001: 79). Por. Birley (1981: 307–308).
348 Magioncalda (1989b: 155–166).
349 Mainardis, Zaccaria (2005: 20).
350 Magioncalda (1989a: 112). Zob. także: Magioncalda (1989b: 155–166). Zdaniem 

J. E. H. Spaula (1994: 242) z  kolei Blassianus był prokuratorem tej prowincji 
w  okresie między 146 a  150 rokiem, na pewno po 145 roku, według Pflauma 
(1982: 146) natomiast w latach ok. 154–159.

351 Magioncalda (1989b: 155–166). Por. Pflaum (1982: 121).
352 Eck, Lieb (1993: 86); Żyromski (2001: 79).
353 Magioncalda (1989a: 101, IIb nr 8). Zob. także: Wuilleumier (1948: 45, nr 7).
354 Takie uzupełnienie lakuny podawał już Pflaum (1982: 41).
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niektórzy uczeni sądzili – pr[aef(ectus) vig(ilum)]355. Stan zachowa-
nia inskrypcji w linii trzeciej wprawdzie dopuszcza obie interpreta-
cje, jednak – jak słusznie przekonywała Andreina Magioncalda – 
w  przypadku kariery (a  rationibus – annonae – Aegypti) Blassianusa 
z  połowy II wieku piastowanie urzędu procurator a  rationibus jest 
o  wiele bardziej prawdopodobne, zwłaszcza w  kontekście podob-
nych karier ekwickich z tego okresu356. Tę najwyższą prokuraturę fi-
nansową Blassianus sprawował najpewniej w latach ok. 164–166357 
lub nieco wcześniej, ok. 162 roku358. Najwyższymi urzędami w jego 
cursus honorum były z kolei prefektura annonae i prefektura Aegypti. 
Ten pierwszy urząd Blassianus sprawował ok. 166 roku lub w latach 
166–167359, nie zaś – jak wcześniej mylnie podawała Pavis’d Escurac – 
przed 133 rokiem360. Ostatnią w karierze prefekturę Egiptu Q. Baie-

355 Zevi (1971: 195); Camodeca (2012: 307, przyp. 7). Por. Devijver (1976: 179); Tho-
masson (1996: 231).

356 Magioncalda (1989a: 109–110; 2006: 1739, przyp. 12). Zob. także: Sablayrolles 
(1996: 69–70); Migliorati (2011: 447). W swej karierze praefecti vigilum bardzo 
rzadko zostawali później prefektami annony i Egiptu. Jedyny ekwita C. Tettius 
Africanus Cassianus Priscus, który był zarówno prefektem vigilum, jak i anno-
nae i Aegypti, działał w drugiej połowie I wieku (panowanie Flawiuszy). Zob. 
CIL XI 5382; Sablayrolles (1996: 482–483, nr 8). Por. Zevi (1971: 195). Karierę 
Blassianusa należy zestawiać nie tyle z karierą innego ekwity z drugiej połowy 
I wieku, co z podobnym cursus honorom kilku ekwitów działających ok. połowy 
II wieku. W tym okresie widać wyraźne ukształtowanie się określonej drogi ka-
riery, świadczącej o specjalizacji w dziedzinie finansów (a rationibus – annonae – 
Aegypti). Zob. Magioncalda (1989a: 110, przyp. 532).

357 Magioncalda (1989a: 110, przyp. 533).
358 Pflaum (1982: 109); Devijver (1993: 2034).
359 Pflaum (1978c: 53); Magioncalda (1989a: 100–101, IIb nr 8); Devijver (1993: 

2034); Mainardis, Zaccaria (2005: 20). Por. Migliorati (2011: 447).
360 Pavis d’Escurac (1976: 338–339). Por. Pflaum (1960a: 304–313). W tym względzie 

uczona na podstawie P. Oxy. 2413 – podobnie jak wcześniej O. W. Reinmuth 
(1967: 94–95) – błędnie datowała działalność Q. Baienusa Blassianusa jako prae-
fectus Aegypti na okres po 27 marca 133 roku. Rewizja tej opinii nastąpiła do-
piero po opublikowaniu przez wybitną polską badaczkę, Annę Świderek, dato-
wanego 21 lutego 168 roku listu prefekta Blassianusa (Blastianusa) do Fokiona, 
stratega merides Themistesa i Polemona nomu Arsinoe (P. Berol. 16036). Zob. 
Świderek (1968: 464–466; 1970: 461–463; 1971: 609–613). Por. Pflaum (1982: 41–
–42); Mainardis, Zaccaria (2005: 15).
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nus Blassianus piastował od 167 do 168 roku361. Poprawne datowa-
nie właśnie tej prefektury pozwoliło uczonym na w miarę precyzyjne 
określenie chronologii stanowisk piastowanych przez tego ekwitę. 
Z powyższych rozważań wynika, że Blassianus sprawował najwyż-
sze urzędy ekwickie już za rządów Marka Aureliusza362. W swej dłu-
giej karierze ten wybitny ekwita pełnił także funkcje kapłańskie, być 
może sacerdos Laurentium Lavinatium i na pewno – sacerdos Caeni-
nensium363.

4.
Oprócz inskrypcji z Ostii364, której zrekonstruowanie (Fausto Zevi, 
Anthony R. Birley, Hans-Georg Pflaum, Fulvia Mainardis, Claudio 
Zaccaria) w  dużym stopniu umożliwiło odtworzenie cursus hono-
rum Q. Baienusa Blassianusa, istnieje inna, zachowana tylko w czte-
rech (lub pięciu) częściach inskrypcja honoryfikacyjna365, która pier-
wotnie znajdowała się na cokole posągu dedykowanego na obszarze 
basilicae w  Tergeste (Triest)366. Z  zachowanych fragmentów tej in-
skrypcji nie sposób jednak odczytać najwyższych stanowisk piasto-
wanych przez Blassianusa.

5.
Blassianus pochodził z Tergeste w Italii (Regio X)367.

361 Bastianini (1975: 297); Magioncalda (1989a: 100–101, IIb nr 8); Mainardis, Zac-
caria (2005: 20); Jördens (2009: 529); Migliorati (2011: 447).

362 Zaccaria (1988: 75).
363 Rüpke (2005: 819). Szerzej zob. Mainardis, Zaccaria (2005: 19). Datowanie tych 

funkcji wydaje się raczej niemożliwe. Por. Migliorati (2011: 447).
364 CIL XIV 5341.
365 Inscr. It. X, 4, 37–40; CIL V 539 = Inscr. It. X, 4, 38.
366 Zaccaria (1988: 79–80). Zob. także: Mainardis, Zaccaria (2005: 1–7 – tam dalsza 

literatura).
367 Świadczy o tym przede wszytkim przypisanie Blassianusa do tribus Pupinia, do 

którego należało Tergeste, oraz to, że właśnie w tym mieście wystawiono mu 
pomnik. Zob. Migliorati (2011: 445).



341ROZDZIAŁ 1 .  URZĘDNICY A R ATIONIBUS

6.
Prawdopodobnie bratem lub innym członkiem rodziny Q. Baienu-
sa Blassianusa był Q. Baienus Proculus, kapłan Mitry (pater nomi-
mus), zapisany w  inskrypcjach z  Akwilei368. Z  pewnością Q. Baie-
nus Blassianus nie był spokrewniony z ekwitą o imieniu P. Palpellius 
Clodius Quirinalis, praefectus classis Ravennatis działającym w po-
łowie I wieku369.

12. M. BASSAEUS M(ARCI) F(ILIUS) ST[EL(ATINA)] RUFUS370 – 
a rationibus ok. 165 roku371

1.
CIL VI 1599 = VI 31828 = VI 41141 = ILS 1326: „M(arco) Bassaeo 
M(arci) f(ilio) St[el(atina)] / Rufo pr(aefecto) pr(aetorio) / [Im]pe-
ratorum M(arci) Aureli Antonini et / [L(uci)] Aureli Veri et L(uci) 
Aureli Commodi Auggg(ustorum) / [c]onsularibus ornamentis ho-
norato / [e]t ob victoriam Germanicam et Sarmatic(am) / [A]nto-
nini et Commodi Augg(ustorum) corona / [m]urali vallari aurea 
hastis puris IIII / [to]tidemque vexillis obsidionalibus / [ab iisdem] 
donato praef(ecto) Aegypti praef(ecto) / [vig(ilum)] proc(uratori) 
a  rationibus proc(uratori) Belg[icae et] / [d]uarum Germaniarum 
proc(uratori) regni [No]/[ri]ci proc(uratori) Asturiae et Gallae-
ciae trib(uno) [coh(ortis)] / [---] pr(aetoriae) trib(uno) coh(ortis) 
X urb(anae) trib(uno) coh(ortis) V vigul(um!) p(rimo) p(ilo) bis / 

368 CIL V 763 = ILS 4252 = IA I 169; CIL V 764 = ILS 4251 = IA I 315. Por. Pflaum 
(1960a: 311); Mainardis, Zaccaria (2005: 11). Co interesujące, prawdopodobnie 
Q. Baienus Blassianus również został zapisany w  inskrypcji z Akwilei (Suppl. 
It. 229). Na temat możliwych powodów zapisania imienia Blassianusa w tej in-
skrypcji zob. Mainardis, Zaccaria (2005: 10–11).

369 Żyromski (2001: 113–114). Por. Zaccaria (1988: 80).
370 PIR2 B 69; Rohden (1897: 103–104, nr 2); Ritterling (1932: 104–105, nr 11); Pas-

serini (1939: 303–304, nr 43); Stein (1950: 93–94); Pflaum (1960a: 389–393,  
nr 162); Meyers (1964: 78); Bastianini (1975: 296); Dobson (1978: 254–256,  
nr 134); Sablayrolles (1996: 488–489, nr 15); Mratschek-Halfmann (1993: 379, 
nr 329); Ojeda Torres (1993: 169–173, nr 53); Absil (1997: 178–179); Kłodziński 
(2010: 3–5); Migliorati (2011: 452–456); Ruciński (2013a: 391–397, 634).

371 Pflaum (1961: 1019); Rossignol (2007: 150).
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/ [huic se]natus auctoribus Impp(eratoribus) Antonino et / [Comm]- 
odo Augg(ustis) statuam armatam in foro / [divi Traia]ni et aliam 
civili amictu in templo / [divi Pii et] tertiam loricatam in tem/[plo 
Martis Ultoris? po]nendas [censuit]”.

2.
a) primus pilus bis;
b) tribunus cohortis V vigilum;
c) tribunus cohortis X urbanae;
d) tribunus cohortis (?) praetoriae;
e) procurator Hispaniae citerioris Asturiae et Callaeciae;
f) procurator regni Norici;
g) procurator Belgicae et duarum Germaniarum;
h) procurator a rationibus;
i) praefectus vigilum;
j) praefectus Aegypti;
k) praefectus praetorio.

3.
Wczesna kariera wojskowa Rufusa nie jest znana, choć wydaje się, że 
na jej początku odbył on służbę jako szeregowy żołnierz oddziałów 
garnizonowych (gwardii pretoriańskiej)372. W  przypadku Bassae- 
usa Rufusa nie mamy do czynienia z centurio ex equito Romano, lecz 
z osobą, która rozpoczęła swą karierę od zwykłej służby wojskowej 
i dopiero dzięki swym zasługom osiągnęła status ekwicki373. Zapew-
ne po odbyciu pierwszego primipilatu w gwardii pretoriańskiej Ru-
fus pełnił kolejno trzy trybunaty w kohortach garnizonu rzymskiego – 
V vigilum, X urbanae, (?) praetoriae374. Dopiero potem sprawował 
on funkcję primipilus bis, która jako pierwsza została wymienio-
na w inskrypcji „honoryfikacyjnej” z Rzymu375. Po przejściu służby 

372 Pflaum (1960a: 391): soldat prétorien; Dobson (1978: 255): gemeiner Soldat der 
Garde.

373 Dobson (1978: 255).
374 Pflaum (1960a: 391); Dobson (1978: 255); Migliorati (2011: 454).
375 Spośród pięciu prefektów gwardii pretoriańskiej z czasów Antoninów, których 

pełen cursus honorum jest znany, tylko M. Bassaeus Rufus oraz Q. Marcius Tur-
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wojskowej Rufus został prokuratorem prowincji Hispaniae citerio-
ris per Asturicam et Callaeciam (ducenarius) w okresie między 120 
a 160 rokiem, która zwykle stanowiła pierwszy urząd w randze du-
cenarii dla tej kategorii urzędników, byłych primipili bis376. Następnie 
w okresie rządów Antonina Piusa, być może ok. 160 roku377, Bassae- 
us Rufus był procurator regni Norici378. Awans Rufusa na to ważne 
stanowisko o charakterze strategicznym był raczej wyjątkowy, ponie-
waż doświadczeni prokuratorzy Norikum przed objęciem tej funkcji 
najczęściej zajmowali dwa lub nawet trzy stanowiska prokuratorskie 
w randze ducenarius379. Następnym szczeblem w karierze Rufusa była 
prokuratura Belgicae et duarum Germaniarum, sprawowana już za 
współrządów Marka Aureliusza i Lucjusza Werusa w 163 roku380 lub 
w latach ok. 163–164381. Dla M. Bassaeusa Rufusa pełnienie tej waż-
nej finansowej prokuratury prowincjonalnej, podobnie jak w przy-
padku M. Petroniusa Honoratusa, pozwoliło na objęcie najwyższego 
stanowiska cesarskiego o charakterze finansowym – procurator a ra-

bo (PIR2 M 249; Stein 1930: 1597–1600; Absil 1997: 166–167; Ruciński 2013a: 333– 
–351) osiągnęli prefekturę praetorio, nie odbywając wcześniej ekwickich tres mi-
litiae (Absil 1997: 39–41). Co więcej, przez primipilat, obydwaj uzyskali awans 
do stanu ekwickiego. Por. Absil (1997: 32, 39–40). Kasjusz Dion (72 (71), 5, 2–3) 
oraz autor Historia Augusta (SHA, Avid. Cass. 14, 8) wspominają o niskiej po-
zycji społecznej, ubóstwie, braku wykształcenia oraz wiejskim pochodzeniu  
M. Bassaeusa Rufusa. Z pewnością odbycie rocznego primipilatu w jego przy-
padku stanowiło drogę do osiągnięcia rangi ekwickiej. Por. Pflaum (1950: 179); 
Dąbrowa (1990: 354); Le Bohec (1994: 43–44); Alföldy (2003: 170); Ziółkowski 
(2005: 451); Southern (2007: 130). Według Pflauma (1950: 230, przypis 4) jedy-
nie pięciu prokuratorów, obok Rufusa, było na początku swej kariery primipili.

376 Ojeda Torres (1993: 169, 172). Zob. także: Pflaum (1950: 327). Pflaum (1950: 228) 
zaliczył to stanowisko do „les procuratèles provinciales ducénaires exclusive-
ment en Occident”. W II wieku, na 120 prokuratorów oprócz Rufusa, jedynie  
7 osób bezpośrednio przed pełnieniem prokuratury było primipilares bis (Pflaum 
1950: 224, 236–239; Magioncolda 1999: 415, 430).

377 Winkler (1969: 57).
378 Pflaum (1960a: 391); Sablayrolles (1996: 488). Decydujący w kwestii datowania 

tej prokuratury jest tytuł proc. Aug. M. Bassaeusa Rufusa, zapisany w inskrypcji 
z Celeia w Norikum. Zob. CIL III 5171. Por. Migliorati (2011: 454).

379 Pflaum (1960a: 391); Migliorati (2011: 454). Por. Alföldy (1974: 79–80).
380 Ritterling (1932: 104–105).
381 Meyers (1964: 78); Sablayrolles (1996: 488).
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tionibus382, które Rufus piastował najpewniej ok. 165 roku383 lub w la-
tach 165–166384. Kolejnym szczeblem w jego karierze była prefektura 
wigilów, którą objął w 166 lub w 167 roku i sprawował do 168 roku385. 
Właśnie jako praefectus vigilum Rufus jest potwierdzony w inskryp-
cji z Ostii, która jest datowana na 10 marca 168 roku386. Przedostat-
nim urzędem w karierze Rufusa była prefektura Egiptu, którą jako 
następca Q. Baienusa Blassianusa (nr 11) sprawował od lipca 168 do 
marca/kwietnia 169 roku387. Po śmierci T. Furiusa Victorinusa (nr 9) 
M. Bassaeus Rufus wrócił do Rzymu, gdzie objął prefekturę pretoria-
nów wraz z kolegą na urzędzie M. Macriniusem Vindexem w 168 roku 
z  nominacji Marka Aureliusza i  Lucjusza Werusa, jeszcze przed 
śmiercią tego ostatniego władcy388. Po śmierci Vindexa w 172 roku 
Rufus został prawdopodobnie jedynym prefektem pretorianów aż 
do swojej śmierci, która nastąpiła między 177 a 180 rokiem389. Ru-
fus należał do grona tych oficerów wojskowych, którzy nie dzięki 
znakomitemu urodzeniu390, lecz głównie wybitnym umiejętnościom 
wojskowym i administracyjnym, osiągnęli szczyt kariery ekwickiej – 
prefekturę pretorianów.

382 Pflaum (1960a: 391).
383 Pflaum (1961: 1019); Rossignol (2007: 150).
384 Meyers (1964: 78).
385 Sablayrolles (1996: 488). Por. Passerini (1939: 303); PIR2 B 69.
386 CIL XIV 4500. Zob. Sablayrolles (1996: 488–489). Wymienieni w  inskrypcji  

L. Vanuleius Apronianus II i L. Sergius Paullus II byli konsulami w 168 roku 
(Degrassi 1952: 47). Por. Passerini (1939: 303); Brunt (1975: 146).

387 Bastianini (1975: 297); Brunt (1975: 146); Jördens (2009: 529). Por. Ruciński 
(2013a: 393).

388 Rossignol (2007: 151); Ruciński (2013a: 393). Na temat prefektury pretorianów 
M. Bassaeusa Rufusa zob. Hirschfeld (1877: 226); Borghesi, Cuq (1897: 57–60); 
PIR2 B 69; Passerini (1939: 303–304); Absil (1997: 178–179); Rossignol (2007: 
149–153); Ruciński (2013a: 391–396).

389 Rossignol (2007: 152); Ruciński (2013a: 393).
390 Zdaniem Kasjusza Diona i autora Historia Augusta Rufusa cechowało wiejskie 

pochodzenie, brak wykształcenia oraz ubóstwo. Zob. Cass. Dio, 72 (71), 5, 2–3; 
SHA, Avid. Cass. 14, 5.
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4.
W 176 roku przy okazji triumfu z 23 grudnia tegoż roku391, w na-
grodę za zasługi odniesione podczas wojen markomańskich, Ru-
fus otrzymał następujące odznaczenia wojskowe: trzy złote korony 
murowe (corona muralis), cztery srebrne włócznie (hasta pura) oraz 
cztery sztandary oblężnicze (vexilla obsidionalia), jak też – co jest 
prawdopodobne – ornamenta consularia392. To ostatnie wyróżnie-
nie Rufus mógł też otrzymać w latach 178–180393 lub nieco wcześ-
niej – w związku z procesem senatora Herodesa Attyka394. Jak wyni-
ka z treści inskrypcji honoryfikacyjnej z Rzymu, po śmierci Rufusa 
postawiono mu trzy pomniki: w stroju wojskowym na forum Traja-
na, w todze w świątyni Antonina Piusa oraz w zbroi w świątyni Mar-
sa Mściciela395.

5.
M. Bassaeus Rufus pochodził z  Italii396; najpewniej z  Beneventum 
(dzis. Benevento), skąd wywodziła się gens Bassaea397.

6.
Uzyskanie ornamenta consularia przez Bassaeusa Rufusa zapewne 
odegrało decydującą rolę w awansie jego rodu, który w okresie pa-
nowania Sewerów można już zaliczyć do senatorskich gentes398. Sy-
nem Rufusa był senator M. Bassaeus Astur399, który pełnił funkcję 

391 SHA, Comm. 12, 5.
392 Rossignol (2007: 152). Por. Migliorati (2011: 456).
393 Rémy (1976–1977: 184).
394 Ruciński (2013a: 395).
395 CIL VI 1599 = VI 31828 = VI 41141 = ILS 1326.
396 Przynależność do tribus Stellatina wskazuje właśnie na italskie pochodzenie 

Rufusa. Zob. PIR2 B 69; Dobson (1978: 255).
397 Zob. PIR2 B 69; Winkler (1969: 116); Birley (1980: 19–21); Torelli (2002: 230); 

Rossignol (2007: 149).
398 Torelli (2002: 230–231).
399 CIL IX 1763; Birley (1980: 19–21); Okoń (2009: 278, nr 171). Eric Birley (1980: 

20–21) uważał, że Astur urodził się w 168 roku, gdy M. Bassaeus Rufus był na-
miestnikiem Asturii i Gallacji. Edmund Groag (PIR2 B 66) błędnie datował jego 
działalność na połowę III wieku. Zob. także: PLRE I 119, Astur 1.
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namiestnika prowincji Arabia pod koniec rządów Kommodusa lub 
na początku panowania Septymiusza Sewera400.

13. TI. CLAUDIUS VIBIANUS TERTULLUS401 – a rationibus 
od lipca 175 do 177 roku

1.
IK 13, 651 = CIL III 6574 = III 7126 = ILS 1344 (Ephesos): „[Tib. 
Claudio Vibiano Tertullo] / ab epistulis Graecis / et a  rationibus 
Augg(ustorum) / et praef(ecto) vigilum, / Spectatus Augg(ustorum) 
n(ostrorum) / lib(ertus) adiut(or) tabul(ariorum) ob me/rita eius / 
/ Τι(βέριον) Κλ(αύδιον) Οὐειβιανòν / Τέρτυλλον τòν / ἐπì τῶν 
Ἑλληνιϰῶν / ἐπιστολῶν ϰαὶ τῶν / ϰαθóλου λóγων τῶν / μεγίστων 
αὐτοϰρατó/ρων ϰαì ἔπαρχον οὐί/γουλων / Σπεκτᾶτος Σεββ(αστῶν) 
ἀπελεύ/θερος βοηθ(òς) ταβλαρίων / τòν ἴδιον εὐεργέτην”.

IK 37, 13 (Selge): „[ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος] / ἐτείμησαν / Τιβ(έριον) 
Κλ(αύδιον) Οὐειβιανὸν Τέρ / [τυ]λλον, πολείτην καὶ εὐ/[ε]ργέτην 
τῆς πόλεως, τὸν / [ἐπὶ] τῶν ἑλληνικῶν ἐπι/στολῶν καὶ καθολικὸν /  
/ ἐπίτροπον τοῦ κυρίου αὐτοκρά(τορος) Καίσαρος Μάρ/κου 
Αὐρηλίου Ἀντωνείνου / Σεβ(αστοῦ) Ἀρμενιακοῦ Παρθι/κοῦ Μηδικοῦ 
Σαρματικοῦ / τῆς εἰς τὴν πατρίδα διηνε/κοῦς τειμῆς χάριν”.

2.
a) ab epistulis Graecis;
b) a rationibus;
c) praefectus vigilum;
d) consul.

3.
Jedynie najwyższe urzędy sprawowane przez Tertullusa są znane. 
Wydaje się, że ten urzędnik zajmował wyłącznie stanowiska o cha-

400 Birley (1980: 19–21); Bowersock (1983: 161).
401 PIR2 C 1049; Stein (1899c: 2884, nr 373); Pflaum (1960b: 683–684, nr 252); Bo-

wersock (1969: 54–55); Sablayrolles (1996: 491–492, nr 17); Şahin (1999: 219– 
–229); Migliorati (2011: 239–242).
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rakterze cywilnym. Hans-Georg Pflaum początkowo datował działal-
ność Tertullusa na czasy Sewerów402. Francuski uczony zrewidował 
jednak swój pogląd, twierdząc, że ten ekwita sprawował najwyższy 
urząd finansowy między 169 a 176 rokiem403. Tę opinię należy jed-
nak skorygować. Początkowo Ti. Claudius Vibianus Tertullus wyko-
nywał obowiązki sekretarza ab epistulis Graecis404, najpewniej mię-
dzy 173 rokiem a czerwcem 175 roku405. Funkcja ta zazwyczaj była 
pełniona przez znakomitych retorów, do których Tertullusa należy 
raczej zaliczyć406. W kolejnych latach Tertullus szybko awansował na 
najwyższe stanowiska ekwickie – a rationibus i praefectus vigilum407. 
Jak wynika z inskrypcji z Selge w Azji Mniejszej, jeszcze w okresie 
samodzielnych rządów Marka Aureliusza, Tertullus nie tylko peł-
nił funkcję ab epistulis Graecis, lecz rozpoczął również sprawowanie 
urzędu a rationibus (καθολικός)408. Ten najwyższy urząd finansowy 
Tertullus piastował najpewniej od lipca 175 do 177 roku409, czyli do 

402 Pflaum (1960b: 684).
403 Pflaum (1961: 1019).
404 CIL III 6574 = III 7126 = ILS 1344 = IK 13, 651; AvPergamon 28; IK 37, 13. Zob. 

PIR2 C 1049; Pflaum (1960b: 683–684); Bowersock (1969: 54); Sablayrolles (1996: 
491–492); Şahin (1999: 224); Migliorati (2011: 241).

405 Habicht (1969: 67); Şahin (1999: 224). Por. Townend (1961: 377). Decydująca 
w kwestii okresu sprawowania urzędu ab epistulis Graecis przez Tertullusa jest 
inskrypcja z Asklepionu w Pergamonie (AvPergamon 28), w której cesarz Ma-
rek Aureliusz nosi tytuł Germanicus. Zob. Habicht (1969: 66–67); Bowersock 
(1969: 54); Sablayrolles (1996: 492).

406 Bowersock (1969: 54).
407 IK 13, 651 = CIL III 6574 = III 7126 = ILS 1344; PIR2 C 1049. Christian Habicht 

(1969: 67) błędnie wskazywał na lata 177–180 jako na okres szybkiego awansu 
Tertullusa. Szybki awans Tertullusa może być porównywany jedynie z karierą 
innego ekwity (potem senatora) T. Taiusa Sanctusa (nr 16 – podrozdział „Equi-
tes a rationibus” od Trajana do Karakalli w części drugiej). W późniejszym cza-
sie, już za panowania Makryna, urzędnikiem, który bezpośrednio z urzędu ab 
epistulis Graecis awansował na stanowisko praefectus vigilum był Valerius Titia-
nus. Zob. Gilliam (1986: 346, przyp. 22).

408 Zob. także: IK 37, 13. Tytulatura Marka Aureliusza Armeniacus, Parthicus, Medi-
cus połączona z cognomen ex virtute Sarmaticus zawęża okres zajmowania sta-
nowiska a rationibus do 175 roku (por. CIL VIII 2276). Zob. Migliorati (2011: 
241–242).

409 Şahin (1999: 224).
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momentu, gdy Kommodus został Imperator Caesar Lucius Aurelius 
Commodus Augustus410. Górną granicę tej datacji potwierdza bilin-
gwiczna inskrypcja z Efezu, w której Tertullus został zapisany jako 
a  rationibus Augg(ustorum), czyli urzędnik dwóch cesarzy – Mar-
ka Aureliusza i Kommodusa. Ostatnim urzędem w karierze Tertul-
lusa była prefektura wigilów, którą najpewniej sprawował w  latach 
177 (178)–180 jako następca znakomitego jurysty – Q. Cervidiusa 
Scaevoli411.

Opublikowanie przez Sancera Şahina w  1999 roku inskrypcji 
z Perge w Azji Mniejszej pozwoliło uczonym ustalić dalsze losy Ter-
tullusa412, który ok. 180 roku za sprawą Kommodusa został włączony 
(adlectio) do stanu senatorskiego413. Zwieńczeniem jego senatorskiej 
kariery był konsulat (ὕπατος)414. W  opublikowanej przez Wernera 
Ecka i Andreasa Pangerla w 2005 roku diploma militaria, wystawio-
nej prawdopodobnie dla żołnierzy służących w Tracji, zostali zapi-
sani dwaj consules suffecti – Apronianus (tożsamy z M. Cassiusem 
Apronianusem) i  Tertullus (tożsamy z  Ti. Claudiusem Vibianu-
sem Tertullusem), którzy piastowali ten urząd między 183 a 184 ro-
kiem415.

4.
Opublikowane w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX 
wieku dwie inskrypcje greckie z Azji Mniejszej416 pozwoliły na bar-
dziej precyzyjne datowanie sprawowania urzędu a rationibus przez 
Tertullusa, jak też na ustalenie jego dalszej kariery senatorskiej, 
zwieńczonej konsulatem. Sprawowanie tego ostatniego urzędu (oraz 
jego datowanie) dodatkowo zostało potwierdzone przez kolejną, 
niedawno wydaną inskrypcję417.

410 Kienast (1990: 147). Zob. także: Migliorati (2011: 242).
411 Sablayrolles (1996: 491–492). Por. Şahin (1999: 225).
412 IK 54, 194.
413 Şahin (1999: 224).
414 IK 54, 194; Şahin (1999: 225).
415 Eck, Pangerl (2005: 261).
416 IK 37, 13; IK 54, 194.
417 Eck, Pangerl (2005: 258–262).
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5.
Tertullus pochodził ze wschodniej części Imperium418 – prawdopo-
dobnie z Efezu419, Pergamonu420, Perge421 lub Selge422.

6.
Zdaniem Şahina rodzicami bliżej nieznanego Demiurgosa byli Vibia 
i Tertullus423. Ten domniemany ojciec – według Şahina – miał być 
tożsamy z urzędnikiem a rationibus i prefektem vigilum Ti. Claudiu-
sem Vibianusem Tertullusem. Z pewnością późniejszy konsul miał 
homonimicznego syna424. W opinii tego samego badacza Ti. Clau-
dius Tertullus, eponimiczny strateg Pergamonu między 225 a  235 
rokiem425, był synem młodszego Ti. Claudiusa Vibianusa Tertullusa, 
znanego z inskrypcji z Perge.

14. Q. LARCIUS Q(UINTI) F(ILIUS) QUI(RINA) EURIPIA-
NUS426 – a rationibus 6 lipca 177 roku427

15. T. FLAVIUS T(ITI) F(ILIUS) PAL(ATINA) PISO428 – a ratio-
nibus między 6 lipca 177 a 12 maja 179 roku

1.
Seston, Euzennat (1971: 471) = AE 1971, 534 = 1977, 871: „[…] sig-
naverunt / M(arcus) Gav[i]us M(arci) f(ilius) Pob(lilia) Squilla Ga[l]- 
licanus / [M(anius)] Acilius [M(ani)] f(ilius) Gal(eria) Glabrio / 
/ T(itus) Sextius T(iti) f(ilius) Vo[t(uria)] Lateranus / C(aius) Septi-

418 Pflaum (1960b: 684).
419 Migliorati (2011: 241).
420 Bowersock (1969: 54); Habicht (1969: 67). W Pergamonie Tertullus był człon-

kiem stowarzyszenia religijnego (συνθεραπευτής) ku czci Asklepiosa.
421 Şahin (1999: 226).
422  IK 37, 13.
423 IK 54, 193; Şahin (1999: 226).
424 IK 54, 194.
425 Habicht (1969: 67, 153).
426 PIR2 L 89.
427 Pflaum (1970b: 218; 1982: 48, 109).
428 PIR2 F 249.
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mius C(ai) f(ilius) Qui(rina) Severus / P(ublius) Iulius C(ai) f(ilius) 
Ser(gia) Scapula Tertul[l]us / T(itus) Varius T(iti) f(ilius) Cla(udia) 
Clemens / M(arcus) Bassaeus M(arci) f(ilius) Stel(latina) Rufus / 
/ P(ublius) Taruttienus P(ubli) f(ilius) Pob(lilia) Paternus / [[[Sex(tus) 
Tigidius – f(ilius) --- Perennis]]] / Q(uintus) Cervidius Q(uinti) 
f(ilius) Arn(ensi) Scaevola / Q(uintus) Larcius Q(uinti) f(ilius) 
Qui(rina) Euripianus / T(itus) Fl(avius) T(iti) f(ilius) Pal(atina) Piso”.

2. –

3.
W Tabula Banasitana, datowanej na 6 lipca 177 roku, wymieniono 
12 członków (senatorów i ekwitów) consilium principis Marka Aure-
liusza. Pełnione przez nich funkcje nie zostały jednak przedstawio-
ne w  inskrypcji. Wydaje się, że signatores tego dokumentu zostali 
zapisani hierarchicznie według statusu społecznego (wpierw sena-
torowie – byli konsulowie chronologicznie według najwcześniej peł-
nionego konsulatu), zajmowanej pozycji doradczej w consilium oraz 
rangi piastowanego urzędu.

Według hipotezy Pflauma, jeden z ekwickich signatores, Q. Lar-
cius Euripianus, wymieniony w inskrypcji jako przedostatni, pełnił 
wówczas funkcję a rationibus429. Zdaniem Pflauma Euripianus zajmo-
wał wtedy wyższą pozycję niż wymieniony jako ostatni w inskrypcji  
T. Flavius Piso. Skądinąd wiadomo, że ten ostatni ekwita był praefectus 
annonae 12 maja 179 roku430 i praefectus Aegypti w latach 180–181431. 
Zdaniem Pflauma wcześniej, 6 lipca 177 roku, Piso pełnił natomiast 
funkcję pałacową a libellis, mniej prestiżową niż a rationibus432. Nie 

429 Pflaum (1970b: 218; 1982: 48, 109).
430 Pavis d’Escurac (1976: 349). Zob. AE 1973, 126: „Dedicata IIII Id(us) Maias / 

/ [[Imp(eratore) Commodo II]] / P(ublio) Martio Vero II/  locus acceptus ex 
auctoritate  / Flavi Pisonis, pr(aefecti) ann(onae) /adsignante Valerio fusco, 
proc(uratore) Augg(ustorum)”. Inskrypcja ta stanowi przykład podległości 
administracyjnej prokuratora względem prefekta annonae. Szerzej zob. Eich 
(2005: 196).

431 Bastianini (1975: 300); Brunt (1975: 146); Jördens (2009: 529).
432 Pflaum (1970b: 218).



351ROZDZIAŁ 1 .  URZĘDNICY A R ATIONIBUS

wszyscy uczeni przyjęli tę hipotetyczną rekonstrukcję Pflauma433, 
choć moim zdaniem w dużym stopniu jest ona przekonująca. Q. Lar- 
cius Euripianus mógł wówczas sprawować prawdopodobnie naj-
wyższy (ducenarius lub trecenarius) urząd prokuratorski, choć warto  
zauważyć, że rekonstrukcja pełnionych funkcji przez signatores z Ta-
bula Banasitana na podstawie wyłącznie rangi i hierarchii urzędów 
może być mylna, ponieważ urzędnik ab epistulis (lub były ab epi-
stulis), teoretycznie znajdujący się niżej w hierarchii administracyj-
nej, został zapisany przed dwoma praefecti praetorio434. W tym kon-
tekście należy przede wszystkim uwzględnić politykę nominacyjną 
Marka Aureliusza, który wiele ważnych stanowisk administracyj-
nych, w tym właśnie ab epistulis, powierzał wybitnym military men, 
takim jak T. Varius Clemens czy P. Taruttienus Paternus435.

Według mnie jest bardzo prawdopodobne, że również T. Flavius 
Piso przed pełnieniem funkcji praefectus anonnae w 179 roku sprawo-
wał urząd a rationibus, co odpowiadałoby popularnej w drugiej poło-
wie II wieku drodze awansu a rationibus – praefectus annonae – prae-
fectus Aegypti436. Można jedynie wątpić, by przed pełnieniem tych 
dwóch ostatnich prefektur Piso sprawował jakiś inny urząd437.

4.
Ekwita Euripianus został następnie włączony (adlectio) do stanu se-
natorskiego i jako jeden (cos. 183 roku) z sześciu konsulów został za-
mordowany za rządów Kommodusa438. Podobny los prawdopodob-
nie spotkał także T. Flaviusa Pisona439. Euripianus jest znany także 
z  późnoantycznego źródła jurydycznego jako praetor fideicommis-
sarius440.

433 Zob. Seston (1980: 217–218); Millar (1988: 360–361).
434 Por. Ruciński (2013a: 400–401).
435 Birley (1992); Southern (2007: 227); Hekster (2008: 41).
436 Seston (1980: 217). Pflaum (1982: 48) w swej późniejszej pracy nie wykluczył ta-

kiej możliwości.
437 Sablayrolles (1999: 363).
438 SHA, Comm. 7, 6.
439 Pflaum (1970b: 218).
440 D. 33, 1, 21, 4.
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5.
Q. Larcius Euripianus pochodził prawdopodobnie z prowincji Afri-
ca Proconsularis lub z  greckojęzycznych prowincji Imperium441. 
Moim zdaniem jego afrykańskie origo jest bardziej prawdopodobne.

6. –

16. T. TAIUS SANCTUS442 – a  rationibus ok. 178 lub w  179 
roku443

1.
CIL VI 41118 = AE 1961, 280 (fot. 8): „T(ito) Aio Sancto co(n)s(uli) / 
/ procur(atori) alimentorum / praef(ecto) aerari(i) praef(ecto) / 
/ Aegypti a rationibus / proc(uratori) ration(is) privatae / ab epistu-
lis Graecis / M(arcus) Aurelius Cleander / a cubicul(o) et a pugione / 
/ Imp(eratoris) Commodi Aug(usti) et / Asclepiodotus a rat(ionibus) / 
/ et a memoria / heredes / pro voluntate e[ius] / […]”.

2.
a) ab epistulis Graecis;
b) procurator rationis privatae;
c) a rationibus;
d) praefectus Aegypti;
e) praefectus aerarii Saturni;
f) praefectus alimentorum;
g) consul.

3.
Nie znamy wczesnej kariery T. Taiusa Sanctusa, choć można przy-
puszczać, że zajmował on jedynie wysokie, ekwickie i  senatorskie 
stanowiska cywilne. W  przypadku Sanctusa, podobnie jak Tertul-

441 Migliorati (2011: 310, przyp. 1120).
442 PIR2 S 173; Moretti (1960: 69–72); Pflaum (1961: 1002–1007, nr 178 bis); Grosso 

(1964: 222–224); Corbier (1974: 290–296, nr 58); Eck (1974: 40–41); Migliorati 
(2011: 137); Stebnicka (2011: 396).

443 Pflaum (1982: 109).
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lusa, mamy bowiem do czynienia z cursus mixte444, wpierw karierą 
ekwicką, później zaś senatorską. Według Historia Augusta Sanctus 
był nauczycielem retoryki Kommodusa445. Zdaniem Millara wspo-
mniany przez późnoantycznego autora Sanctus jest tożsamy z Sanc-
tusem znanym z  inskrypcji z  Rzymu, co wydaje się bardzo praw-
dopodobne446. Pierwszym, potwierdzonym w  inskrypcji z  Rzymu, 
urzędem piastowanym przez Sanctusa najpewniej w latach 171–172 
(jako poprzednik Tertullusa)447 lub dopiero ok. 175 roku (jako na-
stępca Tertullusa) był ab epistulis Graecis (ducenarius)448. Następnie 
Sanctus pełnił dwie ważne funkcje finansowe – w połowie lat sie-
demdziesiątych II wieku: procurator rationis privatae (ducenarius)449 
i  a  rationibus (ducenarius lub trecenarius) w  178 roku450, a  naj-
wyższym stanowiskiem ekwickim w  jego karierze była prefektura 
Egiptu, pełniona w  latach 179–180451. Już za rządów Kommodusa 
Sanctus został włączony do stanu senatorskiego (adlectio inter prae- 
torios). Zajmował dwa stanowiska – praefectus aerarii Saturni oraz 
praefectus (nie zaś procurator) alimentorum w latach ok. 182–184452. 

444 Pflaum (1961: 1003).
445 SHA, Comm. 1, 6. Nie wiadomo jednak, czy Sanctus był nauczycielem retoryki 

greckiej, czy łacińskiej. Wydaje się, że jednak greckiej, na co mógłby wskazywać 
piastowany przez niego sekretariat. Por. Stebnicka (2011: 396).

446 Millar (1977: 105).
447 Pflaum (1961: 1004–1005); Birley (1992: 50); Migliorati (2011: 137); Stebnicka 

(2011: 396).
448 Lewis (1981: 151).
449 Por. Nesselhauf (1963: 76).
450 Por. Pflaum (1982: 109). Niektórzy uczeni (Migliorati 2011: 137; Stebnicka 2011: 

396), nie wspominając o  urzędzie a  rationibus, odnotowują jedynie funkcję 
Sanctusa – procurator rationis privatae.

451 Bastianini (1975: 299).
452 Por. Corbier (1974: 290, 294). Piastowanie przez Sanctusa zapisanego w  in-

skrypcji stanowiska procurator alimentorum wzbudzało sporo kontrowersji. 
Zob. Moretti (1960: 69). Prokuratura alimentorum zapisana w inskrypcji mię-
dzy senatorskimi urzędami: prefekturą skarbca a konsulatem, zaskakuje, ponie-
waż jest to tylko pomocnicze stanowisko ekwickie (sexagenarius), nie zaś presti-
żowe stanowisko senatorskie piastowane tuż przed konsulatem, którego można 
by spodziewać się na tym etapie kariery. Zob. Corbier (1974: 291). Pflaum (1961: 
1003–1004) zaproponował dwa możliwe wyjaśnienia. Heredes Sanctusa, Clean-
der i Asclepiodotus mogli zmienić porządek chronologiczny zapisania poszcze-
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Na końcu swej kariery Sanctus był consul suffectus prawdopodobnie 
w 185 roku453. Z pewnością Sanctus zmarł przed śmiercią Cleandra, 
jednego z fundatorów inskrypcji, czyli przed 189 lub 190 rokiem454.

4.
Wystawcami inskrypcji z Rzymu byli spadkobiercy Taiusa Sanctusa – 
M. Aurelius Cleander, a cubiculo et a pugione Imperatoris Commodi 
Augusti, oraz Asclepiodotus, a rationibus et a memoria455.

Autor Historia Augusta podał imię tego urzędnika jako Ateius 
Sanctus456. Z opublikowanej po raz pierwszy w 1960 roku inskryp-
cji z Rzymu wynika, że pełne imię Sanctusa brzmiało jednak T. Aius 
Sanctus. Ostatnio Fritz Mitthof dowiódł natomiast, że gentilicium 
Sanctusa, dodatkowo potwierdzone przez papirusy z  Egiptu (ὑπò 
Ταίου Σάγκτου), to Taius457.

5.
Mireille Corbier sądziła, że Sanctus pochodził z Italii (Kampania). 
To przypuszczenie miałoby swoje podstawy tylko przy założeniu, że 
rzadko występujące gentilicium Sanctusa brzmiało Aius (pisane tak-
że w  wersji Ahius lub Haius)458. Prawidłowa wersja jego nomen – 
Taius – jest jednak jeszcze rzadsza. Tylko dwie osoby o tym gentili-
cium, M. Taius Modestus i  jego syn L. Taius Martinus, są znane459. 
Pochodzili oni z Vienne w pobliżu Lugdunum w Gallia Narbonen-

gólnych urzędów, ale równie dobrze to kamieniarz mógł popełnić lapsus cala-
mi. Fulvio Grosso (1964: 222) przychylił się do pierwszej propozycji Pflauma 
i odtworzył – jego zdaniem – prawidłową ścieżkę urzędniczą Sanctusa następu-
jąco: procurator alimentorum (LX), procurator rationis privatae (C), ab epistulis  
Graecis (CC), a rationibus (CC), praefectus Aegypti. Corbier (1974: 292, 295) do-
patrzyła się z kolei błędnego zapisu tytulatury. Zdaniem tej badaczki Sanctus 
pełnił funkcję nie procurator alimentorum, lecz praefectus alimentorum, co by-
łoby zgodne z etapem kariery senatorskiej przed konsulatem.

453 Grosso (1964: 222–223); Migliorati (2011: 137).
454 Grosso (1964: 222–224); Migliorati (2011: 137). Por. Jördens (2009: 529).
455 CIL VI 41118 = AE 1961, 280.
456 SHA, Comm. 1, 6.
457 Mitthof (2010: 230–232).
458 Corbier (1974: 295).
459 CIL XII 2501.
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sis. Niewykluczone zatem, że również T. Taius Sanctus wywodził się 
z tej miejscowości.

6. –

17. P. LICINIUS M. F(ILIUS) QUIR(INA) PAPIRIANUS460 – 
a rationibus między 169 a 180 rokiem

1.
CIL VIII 1641 = ILS 6818: „P(ublio) Licinio M(arci) f(ilio) Quir(ina) / 
/ Papiriano, procur(atori) / Augg(ustorum) imp(eratoris) Caes(aris) 
M(arci) Aureli / Antonini Aug(usti) Germanici / Sarmatici maximi 
p(atri) p(atriae) et/ [di]vi Veri a rationibus cui / splendissimus ordo 
Siccen/sium ob merita eius e cu[ram] […] // Municipibus meis Cirt-
hensibus / Siccensibus carissimis mihi dare / volo HS MCCC(milia) 
vestrae fidei committo / municipes carissimi ut ex usuris / eius sum-
mae quincuncibus quodan/nis alantur pueri CCC et puellae CC pu-
eris / ab annis tribus ad annos XV et accipiant / singuli pueri (de-
narios) II s(emis) menstruos puellae / ab annis tribus ad annos XIII 
(denarios) II legi / autem debebunt municipes item in/colae dum-
taxat incolae qui intra / continentia coloniae nostrae ae/dificia mo-
rabuntur quos si vo/bis videbitur optimum erit per/ IIviros cuius-
que anni legi cura/ri autem oportet ut in locum ad/ulti vel demortui 
cuiusque sta/tim substituatur ut semper ple/nus numerus alatur”.

2. –

3.
Pełna kariera ekwity Papirianusa jest nieznana. W inskrypcji z Sicca 
Veneria w Africa Proconsularis zachowała się tylko jedna jego funk-
cja – procurator a rationibus461. Część badaczy uważa, że Papirianus 

460 PIR L 156; PIR2 L 229; Stein (1926: 455, nr 140); Zawadzki (1966: 84); Jarrett 
(1972: 186, 196–197).

461 Michael Grierson Jarrett (1972: 186) przypuszczał, że Papirianus przed pełnie-
niem tego urzędu zajmował jakieś wysokie stanowisko.
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sprawował ten urząd między 161 a 169 rokiem462, inni wskazują na-
tomiast na okres między 169 a 180 rokiem463. W tym przypadku pre-
cezyjne datowanie nie jest możliwe, a badacze opierają się jedynie na 
interpretacji problematycznego fragmentu wspomnianej inskryp-
cji – „procur(atori) Augg(ustorum) imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) 
Aureli Antonini Aug(usti) Germanic(i), Sarmatici maximi p(atri) 
p(atriae) et/ [di]vi Veri a rationibus”. Skłaniałbym się do interpreta-
cji Pflauma, który twierdził, że Papirianus był procurator a rationibus 
za samodzielnych rządów cesarza Marka Aureliusza, już po śmierci 
Lucjusza Werusa.

4.
Z inskrypcji z Sicca Veneria wynika, że P. Licinius Papirianus jako 
prywatny fundator wsparł swe rodzinne municipium (w rzeczywi-
stości kolonię) bardzo wysoką darowizną. W  ramach utworzone-
go funduszu roczny dochód w wysokości 65 000 sestercji, czyli 5% 
z sumy 1 300 000 sestercji, miał zostać przeznaczony na wychowanie 
300 chłopców po 10 sestercji miesięcznie (do 15 roku życia) oraz 300 
dziewcząt po 8 sestercji miesięcznie (do 13 roku życia)464. Papirianus 
wskazał miejscowych duoviri jako tych urzędników, którzy każde-
go roku mieli wybierać dzieci do otrzymania pomocy finansowej465.

5.
Papirianus pochodził z Sicca Veneria w Africa Proconsularis.

6. –

462 Jarrett (1972: 186, 197); Daguet (1988: 11); Kehoe (1997: 79, przyp. 4).
463 Pflaum (1961: 1019); Zawadzki (1966: 84).
464 Uczeni podkreślają, że właśnie 300 dziewcząt (trecentae puellae), a nie – jak zo-

stało zapisane w  inskrypcji – 200, otrzymało wsparcie finansowe. Zob. Dun-
can-Jones (1982: 102); Kehoe (1997: 79, przyp. 4); Huebner (2013: 79). Gdyby-
śmy pozostali przy liczbie 300 chłopców i 200 dziewcząt, którzy co roku mieli 
otrzymywać wsparcie, zapisane w inskrypcji konkretne sumy (rocznego docho-
du oraz comiesięcznych wypłat) nie zgadzałyby się.

465 Szerzej zob. Kehoe (1997: 79–80).
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18. L. IULIUS VEH[IL]IUS GA[LLUS?] IULIANUS466 – a ra-
tionibus ok. 183467 lub ok. 185/186 roku468

1.
CIL VI 31856 = VI 41271 = ILS 1327 (fot. 9): „L(ucio) Iulio Veh[il]io 
Ga[llo?] / Iuliano, pra[ef(ecto)] pr(aetorio), praef(ecto) / ann(onae), 
a rationib(us), praef(ecto) c[lassis p]raet(oriae) Misenat(ium), 
pra[ef(ecto)] / classis praet(oriae) Raven[nat(ium), proc(uratori)] 
Aug(usti) et praep(osito) vexil[la]/tion(ibus?) tempore belli 
[Germ(anici) II, pr]oc(uratori) Aug(usti) provinc[iae] / Lusit[aniae] 
et Vett[oniae], proc(uratori) A]ug(usti) et praeposit(o) / vexillatio-
nis per [Orientem?], proc(uratori) Aug(usti) / et praef(ecto) classis 
Po[nti]ca[e, proc(uratori) Aug(usti) e]t pra[ep(osito)] / vexillationis 
per Achaiam et Macedoniam / et in Hispanias adversus Castabocas 
et / Mauros rebelles, praeposito vexillatio/nibus tempore belli Ger-
manici et Sarmat(ici), / praef(ecto) alae Tampianae, praef(ecto) alae 
Her/culanae, trib(uno) cohort(is) primae Ulpiae Pan/noniorum, 
praef(ecto) cohort(is) tertiae August(ae) / Thracum, donis militari-
bus donato ab Impe/[ra]t[o]ribus Antonino et Vero ob victoriam / 
/ [belli Parthi]ci, item ab Antonino / et [Commodo Augg. (Augu-
stis duobus) ob vi]ctor(iam) belli Germ[a]nic(i) / [secundi…] […]”.

2.
a) praefectus cohortis III Augustae Thracum469;
b) tribunus cohortis I Ulpiae Pannoniorum470;
c) praefectus alae Herculaniae471;

466 PIR2 I 615; Fiebiger (1894: 403–404, nr 134); Premerstein (1912: 155–159); Gro-
ag (1939: 149–150); Passerini (1939: 308–309, nr 52); Pflaum (1960a: 456–464, 
nr 180); Howe (1966: 67, nr 10); Saxer (1967: 35–37); Hanslik (1970b: 509–510); 
Devijver (1976: 492–493, nr 136); Pavis d’Escurac (1976: 350–351); Ojeda Tor-
res (1993: 112–116, nr 33); Absil (1997: 190); Migliorati (2011: 511–517); Żyromski 
(2001: 101–103); Kłodziński (2012c: 26–32); Ruciński (2013a: 433–439, 635).

467 Pflaum (1961: 1019).
468 Camodeca (2012: 310).
469 Devijver (2001: 121–122).
470 Devijver (2001: 107).
471 Chodzi tu o ala I Thracum Herculania (Devijver 2001: 35).
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d) praefectus alae Tampianae472;
e) praepositus vexillationibus tempore belli Germanici et Sarmatici;
f) adversus Castabocas et Mauros rebelles;
g) praepositus vexillationis per Achaiam et Macedoniam et in Hi-

spanias;
h) procurator Augusti;
i) praefectus classis Ponticae;
j) procurator Augusti et praepositus vexillationis per (?);
k) procurator Augusti provinciae Lusitaniae et Vettoniae;
l) praepositus vexillationibus tempore belli Germanici II;
m) praefectus classis praetoriae Ravennatium;
n) praefectus classis praetoriae Misenensis;
o) a rationibus;
p) praefectus annonae;
q) praefectus praetorio.

3.
L. Iulius Vehilius Gallus Iulianus należał do elitarnego grona ekwi-
tów, którzy w swej karierze osiągnęli quarta militia473. Swą wybitną 
karierę rozpoczął od pełnienia funkcji praefectus cohortis III Augu-
stae Thracum w Syrii w latach ok. 157–160474. Następnie w latach ok. 
160–163 Iulianus był tribunus cohortis I Ulpiae Pannoniorum w pro-
wincji Pannonia Superior475 i  w  167 roku praefectus alae Hercula-

472 Chodzi tu o ala I Pannoniorum Tampiana victrix (Devijver 2001: 27).
473 Zob. Pflaum (1974b: 57); Devijver (1992: 67).
474 Premerstein (1912: 155); Pflaum (1960a: 459); Hanslik (1970b: 509); Devijver 

(1976: 492); Migliorati (2011: 513); Żyromski (2001: 102); Ruciński (2013a: 435). 
Zob. także: Devijver (2001: 121–122). Hubert Devijver (1976: 492) przypuszczał, 
że Iulianus, obejmując tę funkcję, miał 30 lat. Zgodnie z tą propozycją Iulianus 
urodził się ok. 127 roku. Zob. Żyromski (2001: 102); Kłodziński (2012c: 27).

475 Premerstein (1912: 155); Pflaum (1960a: 459); Hanslik (1970b: 509); Devijver 
(1976: 493; 2001: 107); Ruciński (2013a: 435). Podczas odbywania służby w pro-
wincji Pannonia Superior przez Iulianusa jej legatem był M. Nonius Macrinus 
(praeses optimus), któremu Iulianus ufundował posąg. Zob. CIL V 4343; Miglio-
rati (2011: 513).
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niae w Syrii476. Jeszcze w tym samym roku lub rok później Iulianus 
został praefectus alae Tampianae w Noricum i brał udział w począt-
kowej fazie wojny z Germanami i Sarmatami477. W czasie pełnienia 
tej ostatniej funkcji między 166 a 169 rokiem Iulianus został wyzna-
czony do obrony limesu północnego nad Dunajem jako praepositus 
vexillationibus tempore belli Germanici et Sarmatici, gdzie dowodził 
„Vexillationen von Auxiliarformationen der Provinz Noricum”478. 
Następnie ten wybitny dowódca jako procurator Augusti et praepo-
situs wykonywał kolejne, nadzwyczajne zadania o charakterze woj-
skowym (według Roberta Saxera Sonderkommando)479. W  latach 
170–171 Iulianus jako praepositus vexillationis per Achaiam et Mace-
doniam et in Hispanias dowodził specjalnymi oddziałami w obronie 
prowincji Achaia i Macedonia przed łupieżczą inwazją Kostoboków 
i potem Hiszpanii przed zbuntowanymi Maurami (adversus Casta-
bocas et Mauros rebelles)480. Około 173 roku Iulianus został praefec-
tus classis Ponticae na Morzu Czarnym481. W kolejnych latach (173– 
–175) Iulianus wciąż pełnił funkcje dowódcze w wojnie z Germana-
mi i Sarmatami, wspomagając zapewne działania militarne P. Hel-

476 W tym czasie (październik 167 roku) był on także dowódcą garnizonu rzym-
skiego w Palmyrze (CIG 4488 = ILS 8869, Ruciński 2013a: 435). Zob. także: Pre-
merstein (1912: 156); Pflaum (1960a: 459); Hanslik (1970b: 509); Devijver (1976: 
493); Ojeda Torres (1993: 113); Migliorati (2011: 513). Chodzi tu o  ala I  Thra-
cum Herculania (Devijver 2001: 35). W czasie wykonywania tej funkcji Iulianus 
otrzymał nagrodę za zwycięstwo w wojnie partyjskiej. Zob. CIL VI 31856 = VI 
41271 = ILS 1327: „donis militaribus donatus ab Imperatoribus Antonino et Vero 
ob victoriam belli Parthici”.

477 Premerstein (1912: 156); Saxer (1967: 36); Devijver (1976: 493); Żyromski (2001: 
102). Por. Pflaum (1960a: 459–460); Hanslik (1970b: 510); Migliorati (2011: 513).

478 Saxer (1967: 36).
479 Pflaum (1960a: 460); Saxer (1967: 36). Tytuł procurator Augusti et praepositus 

oznaczał nadzwyczajne uprawnienia wojskowo-administracyjne, każdorazowo 
przyznawane Iulianusowi przez cesarza. Iulianus dowodził oddziałami (vexil-
lationes) wydzielonymi z  legionu przynajmniej trzykrotnie. Por. Smith (1979: 
267); Saller (1980: 55). 

480 Premerstein (1912: 158); Groag (1939: 149–150); Sherk (1957: 54); Saxer (1967: 36); 
Pflaum (1982: 155); Żyromski (2001: 102).

481 Migliorati (2011: 513); Żyromski (2001: 102). Zdaniem Pflauma (1982: 129) z ko-
lei Iulianus pełnił tę funkcję w latach 175–176.
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viusa Pertinaxa i M. Valeriusa Maximusa482. Około 177 roku Iulia-
nus sprawował funkcję procurator Augusti provinciae Lusitaniae et 
Vettoniae w  randze ducenarius483, natomiast w  latach ok. 178–180 
był on procurator Augusti et praepositus vexillationibus tempore belli 
Germanici II484. W tym też czasie485, lub nieco wcześniej486, Iulianus 
po raz kolejny otrzymał dona militaria. Przebieg jego dalszej karie-
ry już za samodzielnych rządów Kommodusa nie różnił się zbytnio 
od podobnych cursus honorum wybitnych ekwitów doby Antoni-
nów487. Podczas swej długoletniej służby Iulianus zdobył doświad-
czenie nie tylko o  charakterze wojskowym, lecz także administra-
cyjno-finansowym488. Ten wybitny dowódca kierował flotą w  Italii 
w randze ducenarius, wpierw w Misenum ok. 183/184 roku i później 
w Rawennie ok. 184/185 roku489. Około 185/186 roku Iulianus tra-
fił do Rzymu, gdzie pełnił funkcję procurator a rationibus490. Zwień-
czeniem kariery Iulianusa było sprawowanie dwóch prefektur. Spra-
wowana w 189 roku przez Iulinausa prefektura annonae stanowiła 
zwyczajowy awans dla procuratores a rationibus491, natomiast bezpo-
średnia promocja prefektów annonae na stanowisko praefectus praeto-

482 Szerzej zob. Migliorati (2011: 513).
483 Pflaum (1960a: 463); Hanslik (1970b: 510); Pavis d’Escurac (1976: 350); Ojeda 

Torres (1993: 112); Lefebvre (1998: 259).
484 CIL VI 41271; Pflaum (1982: 155); Żyromski (2001: 102). Por. Saxer (1967: 37). 

Dawne uzupełnienie lakuny na końcu linii piątej jako Britannici (Borghesi, Cuq 
1897: 72 = AE 1888, 66 = CIL VI 31856 = ILS 1327) w miejsce Germanici II wyda-
je się błędne. Szerzej zob. Kłodziński (2012c: 30).

485 Devijver (1976: 493); Żyromski (2001: 102).
486 Migliorati (2011: 513).
487 Ruciński (2013a: 436).
488 Saller (1980: 55).
489 Eck, Lieb (1993: 86–87); Żyromski (2001: 102); Kłodziński (2012c: 30); Ruciński 

(2013a: 437). Por. Reddé (1986: 674–675); Ojeda Torres (1993: 114–115). Iulianus 
jest jedynym znanym nam ekwitą, który sprawował dowództwo nad trzema flo-
tami (Żyromski 1993: 92).

490 Ojeda Torres (1993: 116); Żyromski (2001: 102); Camodeca (2012: 310). Jedynie 
Pflaum (1961: 1019) uważał, że Iulianus sprawował ten urząd ok. 183 roku. Zob. 
Pflaum (1960a: 464): „[…] [a rationibus – K. K.] intercalait un poste tricénaire 
entre les fonctions ducénaires et les prefectures”.

491 Pavis d’Escurac (1976: 350).
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rio, zajmowane przez Iulianusa w latach 188 (189?)–190492, była raczej 
sytuacją wyjątkową493. Iulianus, który 15 lipca 190 roku był prefektem 
pretorianów bez kolegi na urzędzie494, najpewniej został zamordowa-
ny z rozkazu Kommodusa i skazany na damnatio memoriae495.

4.
W  historiografii imię Iulianusa wzbudzało sporo kontrowersji. 
W dawnym odczytaniu inskrypcji z Rzymu jego imię prezentowano 
jako L. Iulius Vehilius Gr[atus] Iulianus496. W inskrypcjach z Brixii 
oraz Palmyry ten urzędnik występuje jako Iulius Iulianus (Ιούλιος 
Ιουλιανός)497, a w inskrypcji z Ostii jego imię brzmi T. Iulius Iulia-
nus498. Ponowna analiza epigraficzna doprowadziła do wniosku, że 
poprawne i pełne imię tego wybitnego oficera to L. Iulius Vehilius 
Ga[llus] Iulianus499.

5.
Dawniej badacze sądzili, że Iulianus wywodził się z  Palmyry500,  
jednak obecnie jego pochodzenie zdecydowanie częściej wiąże się 
z Italią501.

492 Howe (1966: 67); Absil (1997: 190); Kłodziński (2012c: 31); Ruciński (2013a: 437).
493 Sablayrolles (1999: 372, tab. 9).
494 CIL XIV 4378. 
495 Świadczy o tym zatarte imię w inskrypcji z Ostii (CIL XIV 4378) oraz to, że in-

skrypcja honoryfikacyjna z Rzymu (CIL VI 41271) jeszcze w starożytności zo-
stała złamana i wrzucona do Tybru, u stóp Awentynu, w pobliżu Marmorata 
(Barnabei 1887: 537; Pavis d’Escurac 1976: 350, przyp. 2). Zob. także: Kłodziński 
(2012c: 31–32); Ruciński (2013a: 436–437).

496 Uczonym, który jako pierwszy zaproponował wersję imienia L. Iulius Vehilius 
Gr[atus] Iulianus, był Felice Barnabei (1887: 537).

497 CIL V 4343.
498 CIL XIV 4378.
499 CIL VI 41271 (Géza Alföldy w: Suppl. VIII, fasc. 3, 5024).
500 Stein (1927: 408–409): „in einer von ihm selbst gesetzten Widmung in Palmyra 

wird er als ϕιλόπατρις bezeichnet”; Groag (1939: 149): „erhielt der Palmyrener 
Julianus den Befehl […]”.

501 PIR2 I 615; Devijver (1976: 493); Ojeda Torres (1993: 116); Migliorati (2011: 511– 
–512). Por. Pflaum (1960a: 458–459; 1978c: 53); Żyromski (2001: 102).
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6.
Istnieje przypuszczenie, że L. Iulius Iulianus był związany z  gens  
Vehilli502.

19. IULIUS CANDIDUS503 – a  rationibus w  okresie między  
10 grudnia 186 a 9 grudnia 187 roku

1.
Raubitschek (1949: 288) = Oliver (1950: 178) = AE 1952, 6 = SEG 
26, 128: „[---]  θύειν κ[αὶ ---]ν καὶ σ άζειν / [---] ταῦρον. 
ἐπ[έστειλα περὶ τ]ούτων καὶ τῶι ἐπιτρόπωι / [---. εὐτυχεῖτε(?)].   
Μ. Αὐρ. Κόμμοδος Σεβαστὸ ς τ[ὸ]  ε’, Ἀκείλιος / Γλαβρίω[ν 
ὑπάτευον· Αὐρήλιος Κ]λέανδρος ὁ τροφεύς / μου καὶ ἐπὶ  [τὴν 
τοῦ θαλάμου καὶ τ]οῦ σώματος τοῦ ἐμοῦ / πίστιν ἐπιτε[ταγμένος, 
Αὐρήλιο]ς Λάριχος ὁ φίλος μου / καὶ τὴν τάξιν τῶ[ν Ἑλληνικῶν 
ἐπισ]τολῶν πεπιστευμένος, / Ἰούλιος Κάνδιδ[ος ὁ φίλος μου καὶ τ]ὴν 
τῶν καθόλου λόγω[ν] / προστασίαν ἐπι[τετραμμένος --------]ς, 
Αὐρήλιος [--] / [-------συνεβούλευον(?) ----------]”.

2. –

3.
Cursus honorum Iuliusa Candidusa jest nieznany. Z  listu Kommo-
dusa skierowanego do Ateńczyków i datowanego na okres między 
10 grudnia 186 a 10 grudnia 187 roku wynika, że w tym czasie Can-
didus sprawował urząd a  rationibus (τ]ὴν τῶν καθόλου λόγω[ν] / 
/ προστασίαν ἐπι[τετραμμένος)504. Candidus był amicus cesarza Kom-

502 Migliorati (2011: 512). Zdaniem Juana Matίasa Ojedy Torresa (1993: 114, przyp. 1) 
Iulius Iulianus nosił praenomen Titus (CIL XIV 4378) do czasu adoptowania go 
przez L. Vehiliusa Gratusa.

503 PIR2 I 235; Crook (1955: 168, nr 173); Pflaum (1960a: 468); Hanslik (1970a: 503– 
–504); Christol, Demougin (1990: 200).

504 PIR2 I 235; Pflaum (1960a: 468; 1961: 1019); Hanslik (1970a: 503); Christol, De-
mougin (1990: 200). Jedynie Grosso (1964: 217–221) uważał, że Iulius Candidus 
był procurator summarum rationum, a nie a rationibus. Por. Raubitschek (1949: 
289).
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modusa i we wspomnianym liście został wymieniony jako członek 
cesarskiego consilium505.

4. –

5. –

6.
Antony E. Raubitschek uważał, że Iulius Candidus był potomkiem, 
synem lub wnukiem, prokonsula prowincji Achaia, działającego za 
Hadriana506. Opinia ta wydaje się jednak mylna, gdyż a rationibus Iu-
lius Candidus piastował ekwickie stanowisko, a zbieżność imion nie 
może być w tym względzie rozstrzygająca507. Niewykluczone, że je-
den z czterech znanych nam centurionów legionowych o imieniu Iu-
lius Candidus508 był tożsamy lub spokrewniony z homonimicznym 
a rationibus cesarza Kommodusa.

20. [IU]LIUS ([AE]LIUS?) IULIANUS – a rationibus pod ko-
niec II wieku (?)509

1.
Camodeca (2012: 306) = AE 1994, 421 = 2010, 284: „[---]lio Iul- 
ia[no---] / [praef(ecto) an]non(ae), a  rationib(us), pra[ef(ecto) 
class(ium) pr(aetoriarum) Misen(atium) et Raven(natium), proc(ura- 
tori) / prov(incie) Bri]tann(iae), proc(uratori) prov(inciae) [Mau-
retaniae Tingitanae ?, proc(uratori)] / [prov(inicae) Po]nti et 
B[ithyniae---] / [---]”.

505 Oliver (1950: 178); Crook (1955: 168).
506 Raubitschek (1949: 289).
507 Oliver (1950: 178).
508 James Robert Summerly (1991: 167) wyliczył z pewnością dwóch, a być może na-

wet czterech osobnych centurionów o imieniu Iulius Candidus. Ta rozbieżność 
liczbowa wynika z możliwego utożsamienia ze sobą niektórych centurionów. 
Szerzej zob. Summerly (1991: 165–167 – tam źródła i literatura).

509 Camodeca (2012: 305–321).
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2.
a) procurator provinciae Ponti et Bithyniae;
b) procurator provinciae (Mauretaniae Tingitanae?);
c) procurator provinciae Britanniae;
d) (praefectus classis praetoriae Ravennatium?);
e) praefectus classis praetoriae Misenatium;
f) a rationibus;
g) praefectus annonae.

3.
W niedawno opublikowanej i zapisanej na płycie z białego marmu-
ru, zachowanej jedynie we fragmentach inskrypcji, która została od-
naleziona w wielkim amfiteatrze w Puteoli pod koniec października 
1928 roku510, zaprezentowano karierę [Iu]liusa ([Ae]liusa) Iulianusa 
w sposób zstępujący (cursus inversus)511.

Giuseppe Camodeca zrekonstruował tę inskrypcję i na podsta-
wie m.in. porównania kariery Iulianusa z cursus innych ekwitów za-
proponował przebieg tego etapu cursus honorum (stanowiska proku-
ratorskie i prefektury), którego odtworzenie jest możliwe. Zdaniem 
włoskiego uczonego Iulianus sprawował kolejno trzy prowincjo-
nalne prokuratury w randze ducenarius; najpierw był on prokura-
torem [prov(inicae) Po]nti et B[ithyniae (uzupełnianie fragmentu 
NTI ET w linii czwartej)512, później prawdopodobnie prokuratorem 
prov(inciae) [Mauretaniae Tingitanae?]513 i  wreszcie prokuratorem 

510 W  1994 roku Camodeca zwrócił uwagę na istnienie dotąd niepublikowa-
nej inskrypcji z  Puteoli, przedstawiającej karierę nowego praefectus anno-
nae, w 2012 roku opublikował natomiast jej treść i zaproponował rekonstruk-
cję kariery tego urzędnika. Zob. AE 1994, 421; Camodeca (2012: 305–321).

511 Camodeca (2012: 305–307).
512 Camodeca (2012: 312) zaliczył tego urzędnika do krótkiej listy prokuratorów tej 

prowincji, sporządzonej przez Pflauma (1961: 1076). Por. Camodeca (2012: 312, 
przyp. 35).

513 To stanowisko prokuratorskie zostało zaliczone przez Pflauma (1950: 254; 1974b: 
63) do drugiej grupy (klasy) stanowisk ducenarii obejmowanych kolejno przez 
ekwitów pod koniec II wieku. Iulianus mógł sprawować ten urząd w okresie 
między 198 a 217 rokiem, ponieważ w tym czasie – jak wynika z ustaleń Ma-
gioncoldy (2006: 1756–1757) – można umieścić dwuletnie okresy (205/206–207; 



365ROZDZIAŁ 1 .  URZĘDNICY A R ATIONIBUS

prov(incie) Bri]tann(iae) (uzupełnienie lakuny [---]TANN w  li-
nii trzeciej). Warto zauważyć, że ten ostatni urząd jako trzecie sta-
nowisko ducenarii w  karierze Iulianusa wydaje się swego rodzaju 
ewenementem, ponieważ prokuratura Brytanii od połowy II wie-
ku do czasów Septymiusza Sewera znajdowała się najniżej (pierw-
sza grupa według klasyfikacji Pflauma) w hierarchii stanowisk pro-
kuratorskich w  randze ducenarii514. Bardziej naturalnym awansem 
byłaby w  tym przypadku promocja na najwyższy urząd (czwar-
ta grupa według Pflauma) w  randze ducenarii, np. objęcie proku-
ratury Lugdunensis et Aquitanicae515. Takie uzupełnienie lakuny 
w linii trzeciej nie jest jednak możliwe. Poza tym, kolejnym szczeb-
lem w  cursus Iulianusa nie był urząd a  rationibus, lecz najpew-
niej dowództwo dwóch flot italskich. Choć w linii drugiej inskryp-
cji widnieje tylko tytuł pra[ef(ecto)], to Camodeca zrekonstruował 
ten tytuł jako pra[ef(ectus) class(is) pr(aetoriarum) Misen(ensis) et 
Raven(nensis)516. Taka propozycja odtworzenia stanowisk poprze-
dzających urząd a rationibus wydaje się przekonująca, zwłaszcza je-
śli tę drogę awansu Iulianusa zestawi się ze ścieżką urzędniczą (prae-
fectus classis praetoriae Ravennatium – praefectus classis praetoriae 
Misenatium – a  rationibus – praefectus annonae) dwóch innych, 
działających nieco wcześniej urzędników a  rationibus: T. Furiusa 

213/214–215), w których prokuratorzy tej prowincji nie są znani. Zob. Camode-
ca (2012: 313, przyp. 38 i 39).

514 Pflaum (1974b: 63); Birley (2005: 298).
515 Pflaum (1974b: 63), obok tego stanowiska, zaliczył do najwyższej grupy stano-

wisk ducenarii prokuratury: Belgica et utraque Germania, Syria oraz praefectus 
classis praetoriae Misenensis.

516 Camodeca (2012: 309–310). Te dwa stanowiska mogą być zapisane w tytulaturze 
urzędniczej łącznie (AE 1971, 65; CIL VI 41143; CIL V 8659; CIL IX 1582) bądź 
osobno (CIL II 1178; CIL VI 41271; CIL X 1127). Sprawowanie obu prefektur 
flot italskich przez Iulianusa wydaje się bardzo prawdopodobne. Wiadomo, że  
w II i na początku III wieku co najmniej dziewięciu ekwitów sprawowało te dwa 
urzędy w  randze ducenarii. Por. Eck, Lieb (1993: 88); Żyromski (1993: 92–93; 
2001: 33); Camodeca (2012: 309). Bezpośredni awans z dowództwa floty w Ra-
wennie do floty w Misenum świadczy nawet o istnieniu swego rodzaju „specja-
lizacji” (Żyromski 1993: 91–96). Por. Saller (1980: 54, przyp. 63). Według klasyfi-
kacji Pflauma (1950: 254) dowództwo floty z Rawenny znajdowało się w trzeciej, 
a tej z Misenum w czwartej, najwyższej grupie (échelon) stanowisk ducenarii.
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Victorinusa i L. Iuliusa Vehiliusa Gallusa Iulianusa517. W przypad-
ku kariery [Iu]liusa ([Ae]liusa) Iulianusa wprawdzie nie można wy-
kluczyć sprawowania tylko jednej prefektury floty (classis praetoria) 
w Rawennie, jednak taka ewentualność wydaje się mało prawdopo-
dobna518. Ostatnimi szczeblami w karierze tego ekwity były urzędy: 
a rationibus oraz prefektura annonae519. W II i na początku III wieku 
działało na pewno 5, a prawdopodobnie nawet 11 urzędników a ra-
tionibus, którzy później otrzymali promocję na stanowisko praefec-
tus annonae520. [Iu]lius ([Ae]lius) Iulianus nie jest tożsamy z żadnym 
ze znanych nam urzędników a  rationibus i  prefektów annonae521. 
Wczesna kariera tego urzędnika nie zachowała się, jednak można 
przypuszczać, że – tak jak w  przypadku podobnych karier innych 
ekwitów – miała charakter wojskowy. Najpewniej Iulianus odbył tres 
militiae, choć niewykluczone, że jego awans na prokuratorskie sta-
nowiska ducenarii poprzedziło odbycie trybunatu w kohortach gar-
nizonu rzymskiego522.

4.
Zdaniem Camodeci ani analiza paleograficzna inskrypcji z Puteoli, 
ani jej porównanie z materiałem epigraficznym z tego miasta z po-

517 Zob. nr 9 i 18 (podrozdział „Equites a rationibus” od Trajana do Karakalli w czę-
ści drugiej). Por. Camodeca (2012: 310–311).

518 Wydaje się, że jedynie dwóch urzędników (M. Aquilius Felix i Q. Baienus Blas-
sianus) osiągnęło promocję na prefekturę floty w Rawennie, bez późniejszego 
awansu na prefekta floty w Misenum. Zob. Żyromski (2001: 73, 78–80); Camo-
deca (2012: 308, przyp. 13). Z drugiej strony znamy tylko jednego (C. Plinius Se-
cundus) prefekta floty w Misenum, który wcześniej nie dowodził flotą raweńską 
(Żyromski 1993: 93).

519 Zdaniem Demougin (AE 2010, 284) z kolei Iulianus sprawował funkcję procura-
tor annonae w Puteoli, a nie praefectus annonae. Opinia francuskiej uczonej wy-
daje się jednak mylna. Nie znamy żadnego urzędnika a rationibus, który następnie 
sprawowałby ten lokalny urząd. Lokalni procuratores annonae z pewnością funk-
cjonowali w  Ostii i  prawdopodobnie także w  Puteoli (Houston 1980: 161–163).

520 S. 268. Por. Camodeca (2012: 307, przyp. 7). Camodeca mylnie uważa, że Victo-
rinus był praefectus vigilum, a nie annonae.

521 Camodeca (2012: 307); AE 2010, 284.
522 Camodeca (2012: 314–315). Zob. także cztery typy wojskowych karier ekwickich, 

które zostały zdefiniowane przez Pflauma (1974b: 56–59).
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dobnego okresu nie ułatwiają datowania kariery Iulianusa523. W tym 
względzie są natomiast pomocne inne informacje zawarte w tejże in-
skrypcji. Przyjmując, że Iulianus był prokuratorem Brytanii, należy 
uznać, że terminus ante quem jego aktywności urzędniczej jest pa-
nowanie Karakalli, a bliżej 214 rok, kiedy to prawdopodobnie doszło 
do podziału administracyjnego prowincji Brytanii na Britannia Su-
perior i Inferior524. Druga przesłanka dotyczy zapisu tytulatury urzę-
du a  rationibus w  materiale epigraficznym. Najczęściej występują-
cy w II wieku tytuł procurator a rationibus Augusti stopniowo zanika 
ok. połowy tego stulecia. Inskrypcje z Akwilei datowane na ok. poło-
wę II wieku525, podobnie jak bilingwiczna inskrypcja z Efezu oraz in-
skrypcje z Ostii i Rzymu z końca II wieku i epoki Sewerów526, podają 
już tytuł a rationibus Augusti. W inskrypcjach z końca epoki Anto-
ninów widnieje natomiast pojedynczy tytuł a rationibus, taki sam jak 
w inskrypcji z Puteoli527. Ten argument wprawdzie nie może w peł-
ni rozstrzygać kwestii datacji, jednak jest bardzo prawdopodobne, że 
Iulianus działał właśnie w drugiej połowie II wieku, pod koniec pa-
nowania dynastii Antoninów, być może w okresie rządów Kommo-
dusa528.

5. –

6. –

21. AELIUS ACHILLES – rationalis (a rationibus) w sierpniu 
193 roku.

1.
CIL VI 1585a (zob. s. 205–206).

523 Camodeca (2012: 307).
524 Birley (2005: 333); Camodeca (2012: 317–318).
525 IA 486a–b.
526 CIL III 6574, 7126 = IK 13, 651 = ILS 1344; CIL VI 41277 = CIL XIV 4468 = AE 

1960, 163.
527 CIL VI 41118; CIL VI 41271.
528 Camodeca (2012: 318).
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CIL VI 1585b = ILS 5920 = AE 2007, 209 (zob. s. 206–207).

2. –

3.
Wiadomo, że Aelius Achilles pełnił funkcję rationalis Augustorum 
w 193 roku. Na podstawie kontekstu inskrypcji oraz kolejności zapi-
sania czterech rationales można wnioskować, że Aelius Achilles peł-
nił najwyższą funkcję – a rationibus (rationalis) w gronie tych urzęd-
ników529. Zapewne działał on w ramach „nierównej kolegialności” 
dwóch par urzędniczych (summarum rationum i  a  rationibus)530, 
chociaż niewykluczone, że Aelius Achilles stał na czele kolegium zło-
żonego z czterech rationales531. Aeliusa Achillesa, zapisanego w in-
skrypcji z Rzymu jako rationalis, włączyłem do fasti a rationibus, po-
nieważ panowanie Septymiusza Sewera uznaję za okres przejściowy 
w procesie przekształcania się finansowych urzędów cesarskich, cze-
go potwierdzeniem jest zamienne występowanie tytułów a rationi-
bus/rationalis w materiale źródłowym z tego okresu.

4.
Zdaniem Johna Vanderspoela rationalis Achilles może być tożsamy 
z a memoria Achillesem, znanym z inskrypcji z Etrurii i działają-
cym – zdaniem tego uczonego – za panowania Septymiusza Sewe-
ra532. Przypuszczenie to wydaje się jednak mylne533.

5. –

6. –

529 Pflaum (1961: 1019).
530 Boulvert (1970b: 397); Pflaum (1975: 14); Bruun (2011: 177).
531 Eich (2005: 162, 168–169; 2015: 106).
532 AE 1968, 164, Vanderspoel (1980: 160).
533 Por. Peachin (1986: 449; 1989: 174); Kłodziński (2012a: 171).
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22. AURELIUS FELIX534 – a rationibus między 193 a 211 ro-
kiem535

1.
IG XIV 1480 = IGR I 227 = ILS 8854: „Ἐνθάδε ϰ[ῖτε χ]ρηστòς 
ᾕρως, εὐσεβέστατος ἀνῂρ Αὐρήλιος Φῆλιξ [πράξας στρατείας] / 
/ τρεῖς, ϰεντηναρίαν, δουϰηναρίαν, ϰαὶ τοὺς ϰαθ’ ὅλου λóγους 
ἐπ[ιτροπεύσας], / Κεῖται δὲ σὺν αὐτῷ υἱòς αὐτοῦ Αὐρήλιος Ἰοῦστος, 
γλυϰὺ πνε[ῦμα---] / ϰαì ὅσιος, πράξας στρατεíας τρεῖς, σεξαγηναρíας 
τρο[φῶν---]”.

2.
a) a tribus militiis lub tribus militiis perfunctus;
b) procurator centenarius;
c) procurator ducenarius;
d) procurator a rationibus.

3.
Prawdopodobnie za panowania Kommodusa lub na początku rzą-
dów Septymiusza Sewera Aurelius Felix wykonywał obowiązki a tri-
bus militiis lub tribus militiis perfunctus536. Następnie po piastowaniu 
dwóch stanowisk – procurator centenarius i procurator ducenarius – 
Aurelius Felix szybko awansował na stanowisko a rationibus (τοὺς 
ϰαθ’ ὅλου λóγους ἐπ[ιτροπεύσας]), będąc tym samym pierwszym 
potwierdzonym urzędnikiem do spraw rachunkowości w randze tre-
cenarius537. Na podstawie podobnych, „uproszczonych” karier (bez-
pośredni awans na stanowisko centenarius) z końca II wieku Hans-
-Georg Pflaum trafnie datował działalność tego urzędnika na czasy 
Septymiusza Sewera538.

534 PIR2 A 1503; Pflaum (1960b: 696–697, nr 260); Devijver (1976: 149, nr 226).
535 Pflaum (1961: 1019). Piastowane stanowiska w lekcji łacińskiej podaję za: PIR2 

A 1503; Pflaum (1960b: 696–697, nr 260).
536 PIR2 A 1503; Pflaum (1960b: 696); Devijver (1976: 149).
537 Hirschfeld (1905: 31); Eich (2005: 162, przyp. 3).
538 Zaproponowana przez Steina (PIR2 A 1503) identyfikacja tego urzędnika z oso-

bą o imieniu – Aelius Felix, prokuratorem domen w Mauretania Caesariensis za 
panowania Gordiana III, wydaje się błędna. Zob. Pflaum (1960b: 697).
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4. –

5.
Aurelius Felix pochodził z greckich prowincji Imperium539.

6.
Synem Aureliusa Felixa był Aurelius Iustus540, a tribus militiis i pro-
curator sexagenarius alimentorum541.

23. ANONYMUS II – a rationibus w II wieku?

1.
CIL IX 5440: „] / proc(uratori) A[ug(usti)] / a rationib(us) / praef(ecto) 
vig(ilum) / p(onendum) c(uravit) d(ecreto) d(ecurionum) p(ublice)”.

2.
a) procurator a rationibus;
b) praefectus vigilum.

3.
Z  zachowanej jedynie we fragmencie inskrypcji z  Falerio w  Ita-
lii wynika, że nieznany z imienia urzędnik, prawdopodobnie ekwi-
ta, wpierw pełnił funkcję procurator Augusti a rationibus, a później 
praefectus vigilum542. Jego działalność najpewniej można datować na 
II wiek543. Tego rodzaju awans nie jest wyjątkowy544, choć warto za-
uważyć, że procuratores a rationibus zdecydowanie częściej awanso-
wali na urząd praefectus annonae.

539 Pflaum (1960b: 697). Por. Devijver (1976: 149).
540 PIR2 A 1541.
541 IG XIV 1480 = IGR I 227 = ILS 8854; Devijver (1976: 149). Por. Pflaum (1960b: 

697).
542 Sablayrolles (1996: 523).
543 Pflaum (1961: 1019); Magioncalda (1989a: 108, przyp. 521).
544 Jedynie trzech znanych nam urzędników a  rationibus (M. Bassaeus Rufus,  

Ti. Claudius Vibianus Tertullus, Anonymus – CIL IX 5440) zostało później 
praefecti vigilum. Zob. Sablayrolles (1996: 77). Por. Magioncalda (1989a: 108, 
przyp. 521).
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4.
Ten ekwita prawdopodobnie był patronem kolonii w Falerio.

5.
Ten anonimowy urzędnik prawdopodobnie pochodził z  Falerio 
w Italii.

6. –

24. M. AURELIUS IULIANUS545 – a  rationibus pod koniec  
II wieku546

1.
CIL VI 1596 = XIV 2463: „Marco / Aurelio Iuliano / a rationibus / et 
a memoria / socero optimo / Sex(tus) Pedius / Iustus [”.

2.
a) a memoria;
b) a rationibus.

3.
W inskrypcji z Castrimoenium M. Aurelius Iulianus został zapisany 
jako urzędnik a rationibus et a memoria547. Urzędnik ten najpewniej 
jest tożsamy z homonimicznym a memoria znanym z fistulae z Rzy-
mu548. Już od końca XIX wieku w historiografii szeroko dyskutowa-
no kwestię identyfikacji tego urzędnika pełniącego funkcję a ratio-
nibus et a  memoria z  Aureliusem Iulianusem, sprawującym urząd 
pefekta pretorianów w 202 roku549. Przyjmując założenie tożsamości 

545 Rohden (1896: 2511); PIR2 A 1537.
546 Pflaum (1961: 1019).
547 CIL VI 1596 = XIV 2463.
548 CIL XV 7403.
549 Szerzej zob. Kłodziński (2012a: 171–173). Aurelius Iulianus, praefectus praetorio, 

został przedstawiony w inskrypcji z Brixii (CIL V 4323 = ILS 1333) oraz w Ko-
deksie Justyniańskim (C. 7, 33, 1). Zob. Hirschfeld (1877: 232, nr 67); Passerini 
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tych urzędników550, należy stwierdzić, że M. Aurelius Iulianus spra-
wował urzędy a rationibus i a memoria przed 202 roku, najpewniej 
pod koniec II wieku551.

4.
Praefectus praetorio Aurelius Iulianus był patronem Brixii. W  in-
skrypcji z Brixii został określony jako patronus clementissimus552.

5. –

6.
Zięciem M. Aureliusa Iulianusa był Sex. Pedius Iustus, syn ekwity 
pełniącego funkcję procurator Augusti553.

25. Q. MARCIUS DIOGA554 – a rationibus Augusti ok. 211 lub 
212/213 roku555

1.
CIL VI 41277 = XIV 4468–4470 = AE 1960, 163–164 = ILS 9501 
(fot. 10): „] / [pontifici minori] prae[f(ecto)] / [annonae a ration]- 
ibus August(i) / [a libellis ab epis]tulis procur(atori) / [patrimo]ni(i) 
dioeces(eos) / [Alexa]ndr(iae) procur(atori) ad census / [accipie]- 
ndos trium civitatiu[m] / [Ambian]orum Murr[i]norum Tr[e]/[ba-

(1939: 347, nr CXIV); PIR2 A 1537; Howe (1966: 70, nr 20; 85, nr 62); Ruciński 
(2013a: 463–465).

550 Cuq (1884: 398); Borghesi (1897: 106–107, nr LXXI); Pflaum (1961: 1000–1001, 
1019, 1024); Eck (1998b: 262); Mourgues (1998: 183). Por. Mennen (2011: 147).

551 Peachin (1989: 171, przyp. 7); Kłodziński (2012a: 172).
552 Szerzej zob. Forbis (1996: 72).
553 CIL VI 1596 = XIV 2463; CIL VI 1597. Na temat Pedii zob. Kunkel (1967: 169– 

–170, przyp. 283).
554 PIR2 M 231; Stein (1930: 1557); Barbieri (1957: 93–108); Pflaum (1960b: 719–725, 

nr 271); Cébeillac-Gervasoni, Zevi (1976: 621–637); Pavis d’Escurac (1976: 356); 
Devijver (1977: 990, nr 255); Jacques (1977: 299–300); Pflaum (1982: 58); Christol 
(1991: 165–186); Sablayrolles (1996: 500–503, nr 28); Żyromski (2001: 129–130).

555 Christol (1991: 183); Camodeca (2012: 307, przyp. 7).
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tium procur(atori) ab ali]menti[s praef(ecto) / [classis Flaviae Pan-
nonicae] / [trib(uno) mil(itum) leg(ionis) XII Fulminatae] / [”.

2.
a) tribunus legionis XII Fulminatae;
b) praefectus classis Flaviae Pannonicae;
c) procurator ab alimentis;
d) procurator ad censum Ambianorum, Murrinorum, Atrebatium556;
e) procurator ad dioecesin Alexandriae;
f) procurator patrimoni;
g) ab epistulis;
h) a libellis;
i) a rationibus;
j) praefectus annonae;
k) praefectus vigilum.

3.
Wczesna służba wojskowa Q. Marciusa Diogi ograniczała się jedy-
nie do odbycia jednej militia equestris – tribunus militum legionis 
XII Fulminatae w  Kapadocji przed 192 rokiem557. Następnie Dio-
ga zajmował trzy stanowiska w randze sexagenarii: praefectus classis 
Flaviae Pannonicae w latach ok. 193–194558, procurator ad alimenta 
lub ab alimentis prawdopodobnie w Rzymie w latach ok. 195–197559 
i wreszcie procurator ad censum Ambianorum, Murrinorum, Atreba-
tium (lub Trebatium) w latach ok. 197–199, urząd odpowiedzialny za 
spis ludności w Galii Lugduńskiej560. To ostatnie stanowisko, piasto-
wane przez ekwitów zazwyczaj na początkowym etapie sprawowania 
urzędów sexagenarii, było zapewne wynikiem specjalnej misji tego 

556 Zob. Christol (1991: 183).
557 Christol (1991: 171–172, 183). Zob. także: Pflaum (1960b: 719); Devijver (1977: 

990).
558 Christol (1991: 172, 183). Por. Pflaum (1960b: 720).
559 Christol (1991: 172, 183). Por. Pflaum (1960b: 720).
560 Jacques (1977: 299–300); Christol (1991: 172, 183). Por. Pflaum (1960b: 720). We-

dług François Jacques’a (1977: 300) urzędnik zapisany w inskrypcji z Ostii pełnił 
tę funkcję w 197/198 roku. Zob. także: AE 1946, 95 = AE 1950, 183. 
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urzędnika po okresie walk Septymiusza Sewera z  Klodiuszem Al-
binem561. Następnie Marcius Dioga szybko awansował na stanowi-
sko w randze centenarius – procurator ad dioecesin Alexandriae (lata 
ok. 200–202) i w randze ducenarius – procurator patrimonii (lata ok. 
203–205)562, dołączając tym samym do „l’élite des serviteurs éque-
stres du prince”563. Nadzwyczajna kariera Diogi uległa znacznemu 
przyspieszeniu. Nie zajmował on już dłużej stanowisk w randze du-
cenarii, lecz kolejno w latach 205–211 trzy najwyższe urzędy pałaco-
we: ab epistulis Augusti, a libellis Augusti i a rationibus Augusti, któ-
re za panowania Septymiusza Sewera miały już rangę trecenarii564. Tę 
ostatnią funkcję Dioga objął być może w 212 roku już za samodziel-
nych rządów Karakalli. Q. Marcius Dioga jest pierwszym, znanym 
nam ekwitą, który zajmował te trzy stanowiska pałacowe565. Od cza-
sów Marka Aureliusza piastowanie tych najwyższych stanowisk pa-
łacowych w wielu przypadkach bezpośrednio poprzedzało osiągnię-
cie wielkich prefektur ekwickich566. Po pełnieniu funkcji a rationibus 
za samodzielnych rządów Karakalli Dioga został praefectus annonae 
w latach 212–213567. Ostatnim szczeblem w jego karierze była nato-
miast prefektura vigilum, którą piastował prawdopodobnie w latach 

561 Christol (1991: 172–173). Zob. także: Jacques (1977: 300).
562 Christol (1991: 173); Sablayrolles (1996: 502).
563 Christol (1991: 173).
564 Christol (1991: 174, przyp. 42). Por. karierę Ti. Claudiusa Vibianusa Tertullusa 

(nr 13 – podrozdział „Equites a rationibus” od Trajana do Karakalli w części dru-
giej).

565 Pflaum (1961: 994). Zob. także: Christol (1991: 174–175). Por. karierę T. Taiusa 
Sanctusa, który pełnił funkcje: ab epistulis Graecis, procurator rationis privatae, 
a rationibus (Pflaum 1961: 1002–1007, nr 178 bis). Zob. nr 16 (podrozdział „Equi-
tes a rationibus” od Trajana do Karakalli w części drugiej).

566 Pflaum (1950: 257–258). Zob. kariery np. C. Avidiusa Heliodorusa, C. Calvisiu-
sa Statianusa, P. Taruttienusa Paternusa, M. Bassaeusa Rufusa.

567 Zob. także: Ulpianus, De Officio Praetoris tutelaris, frag. Vat. 235; AE 1926, 160  = 
= IRT 401. Pavis d’Escurac (1976: 356); Christol (1991: 183). Por. Sablayrolles 
(1996). Spośród znanych prefektów annonae Dioga jest jedynym, który nosił ty-
tuł praefectus annonae sacrae Urbis (Pavis d’Escurac 1976: 356). Zob. AE 1926, 
160 = IRT 401.
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215–217 jako następca L. Valeriusa Datusa568. Dioga, obok C. Tet-
tiusa Africanusa Cassianusa Priscusa569, jest jedynym ekwitą, który 
piastował zarówno prefekturę vigilum, jak i annonae. W przeciwień-
stwie jednak do Tettiusa Africanusa prefektura vigilum dla Marciusa 
Diogi była najwyższym urzędem w karierze570.

4.
Kariera tego ekwickiego urzędnika a  rationibus została opracowa-
na przede wszystkim na podstawie ustaleń Michela Christola, który 
utożsamił anonimowego urzędnika ekwickiego571, przedstawionego 
w dwóch inskrypcjach z Ostii i Rzymu572, z Q. Marciusem Diogą – 
prefektem annonae i prefektem vigilum573. Wcześniej Guido Barbie-
ri, który analizował wspomnianą inskrypcję z Ostii, utożsamiał tego 
anonimowego ekwitę ze słynnym prefektem pretorianów – Plautianu-
sem574. Choć ta hipoteza wydaje się mylna, to jednak zaproponowa-
na przez włoskiego uczonego rekonstrukcja inskrypcji z Ostii w du-
żej mierze pozwoliła na odtworzenie najwyższych stopni (zwłaszcza 
stanowisk pałacowych) kariery Q. Marciusa Diogi575.

568 Zob. AE 1977, 154 = CIL XIV 4389, 4493, 4681. Sablayrolles (1996: 500–502). Zob. 
także: Cébeillac-Gervasoni, Zevi (1976: 633); Christol (1991: 185–186).

569 CIL XI 5382; Pavis d’Escurac (1976: 324); Sablayrolles (1996: 482–483, nr 8 – pa-
nowanie Flawiuszy). Africanus po pełnieniu prefektury vigilum i annonae objął 
stanowisko preafectus Aegypti.

570 Decydujący w  tym względzie jest tytuł vir eminentissimus, który nosił Dioga 
jako praefectus vigilum (CIL XIV 4389). W tym czasie praefecti annonae byli 
perfectissimi viri. Zob. Sablayrolles (1996: 501, przyp. 86).

571 Pflaum (1960b: 719–725, nr 271; 1961: 994); Pavis d’Escurac (1976: 356); Devijver 
(1977: 990, nr 255). 

572 AE 1960, 163–164 = CIL VI 41277 = XIV 4468–4470 = ILS 950; AE 1946, 95. 
573 Pełnienie przez Diogę prefektury annonae potwierdzały zarówno inskrypcja 

z Leptis Magna (AE 1926, 160 = IRT 401), jak też źródło normatywne. Zob. Pa-
vis d’Escurac (1976: 356). Zidentyfikowanie Marciusa Diogi jako prefekta vi-
gilum nastąpiło dopiero dzięki dokonanej przez Mireille Cébeillac-Gervasoni 
i Fausta Zeviego ponownej interpretacji inskrypcji z Ostii. Zob. Cébeillac-Ger-
vasoni, Zevi (1976: 621–637). Zob. także: Sablayrolles (1996: 500). 

574 Barbieri (1957: 93–108).
575 Por. Pflaum (1961: 994). 



376 CZĘŚĆ I I .  URZĘDNICY A R ATIONIBUS  

5.
Q. Marcius Dioga z pewnością pochodził z Leptis Magna w Africa 
Proconsularis576.

6.
Dioga Leptimagnensis, biskup z  Leptis Magna i  uczestnik synodu 
w Kartaginie 1 września 256 roku577, prawdopodobnie był potom-
kiem Q. Marciusa Diogi578.

26. L. SEPTIMIUS ANTONIUS AGATHONICUS579 – a rationi-
bus 26 marca 211 roku

1.
CIL VI 10233 = Illuminati (1993: 231–232): „P(ublius) Aelius Chre-
stus et Cornelia Paula / hoc scalare adplicitum huic sepulc{h}ro / 
/ {quod} emerunt a  fisco agente Agathonico / proc(uratore) Au-
gustorum nostrorum quod habet / scriptura infra scripta / Gen-
tiano et Basso cons(ulibus) VII Kal(endas) April(es) / Martialis 
Augg(storum) lib(ertus) prox(imus) tab(ulariorum) scripsi me / ac-
cepisse ab Ael(io) Chresto pro podismo stru/ctionis scalaris quod 
est via Ostiensi / parte I[a]eva inter mil(iarium) I et II quod con-
ductum / habet Sulpicianus ex bonis Aeliorum Onesi/mi et Fortis in 
praedi(i)s Amarantianis secun/dum renuntiationem mensor(is) pro 
are(a) pedes n(umero) C /[HS”.

EE IX 695 = Illuminati (1993: 232): „D(is) M(anibus) / L(ucius) 
Sep(timius) Agrippinus [v(ir) p(erfectissimus)] / L(uci) Sep(timi) 
Antoni Agath[o]/nici nepos v(iri) p(erfectissimi) a  rat(ionibus) 
h[er(editatium)] / L(uci) Sep(timi) Agathonici v(iri) e(gregii) / fi-
lius memoriam vi/vus mihi meisque fec[i] / liberties libertabusque 

576 Pavis d’Escurac (1976: 356); Christol (1991: 186). Rodzina Marcii funkcjonowała 
w Leptis już od I wieku, a jej członkowie pełnili funkcje urzędnicze i kapłańskie. 
Marcii byli także związani z Fulvii. Zob. Sablayrolles (1996: 500–501, przyp. 84). 

577 Cypr., Sententiae Episcoporum 83–85; Aug., bapt. c. Don. 7, 47. 
578 Stein (1930: 1557); Sablayrolles (1996: 502).
579 PIR S 317; PIR2 S 436; Fluss (1923: 1563, nr 19); Illuminati (1993: 231–232). 
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posterisque eorum cum / loco qui est post dorso / memoriae finibus 
suis / una cum casa et aedificio / superposito at custodem / loci ciba-
riorum gratia / pertinebunt”.

CIL XV 7747 = ILS 8688: „Impp(eratorum) M(arci) Aureli Antoni-
ni et P(ubli) Septimi Getae Augg(ustorum) sub / cura rat(ionalis) et 
Victoris proc(uratoris) Augg(ustorum) lib(etri) ex off(icina) Epicte-
ti lib(erti)”.

2. –

3.
Za współrządów Gety i Karakalli, 26 marca 211 roku, ekwita L. Septi-
mius Antonius Agathonicus pełnił funkcję fisci agens – procurator 
Augustorum nostrorum580. W inskrypcji z Gabii został on określony 
jako urzędnik v(ir) p(erfectissimus) a rat(ionibus) h[er(editatium)581. 
Zdaniem Anny Illuminati tytuł vir perfectissimus został nadany 
Agathonicusowi w związku z wykonywaniem przez niego obowiąz-
ków związanych z ratio h(ereditatium). Można przypuszczać, że pod 
tytułem fisci agens krył się właśnie tytuł a rationibus, zapisany w in-
skrypcji z Tusculum. Jest bardzo prawdopodobne, że zwrot sub cura 
rationalis, zapisany w datowanej na 211 rok fistulae z Ostii, również 
odnosi się do wspomnianego urzędnika582.

4. –

5. –

6.
Synem tego urzędnika był ekwita L. Septimius Agathonicus, vir egre-
gius w  211 roku583, który za panowania Aleksandra Sewera został 

580 CIL VI 10233. Por. Christol, Demougin (1990: 194, przyp. 186). 
581 EE IX 695; Pflaum (1960b: 624, przyp. 10). 
582 CIL XV 7747 = ILS 8688. Zob. Pflaum (1961: 1019); PIR2 S 436. Por. Illuminati 

(1993: 232, przyp. 2). 
583 EE IX 695. 
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praefectus cohortis II Flaviae Brittonum Alexandrinae w Moesia Infe-
rior (Sexaginta Prista)584, wnukiem zaś – L. Septimius Agrippinus585.

Liberti Augusti a rationibus w II wieku

1. T. AELIUS AUG(USTI) LIB(ERTUS) PROCULUS586 – a ra-
tionibus za panowania Antonina Piusa

CIL XIV 5309, 23 et 28: „T(iti) Aeli Aug(usti) lib(erti) Proculi 
a rat(ionibus)”.

2. T. AURELIUS AUG(USTI) LIB(ERTUS) APHRODISIUS587 – 
procurator a rationibus za panowania Antonina Piusa

CIL XIV 2104 = ILS 1475: „T(ito) Aurelio / Aug(usti) l(iberto) / Aphro- 
disio / proc(uratori) Aug(usti) / a  rationibus / s(enatus) p(opulus)
q(ue) L(anivinus) / dedic(ata) Q(uinto) Varinio Q(uinti) f(ilio) / 
/ Maec(ia) Laevinio aed(ili)”.

3. COSMUS588 – a rationibus za panowania Marka Aureliusza

CIL VI 455 = AE 1995, 91 (zob. s. 156, przyp. 297).

CIL IX 2438 = FIRA I2 61 (zob. s. 176–177).

CIL XV 7443 = ILS 1476: „Cosmi Aug(usti) lib(erti) a rat(ionibus)”.

Zawadzki (1966: 82): „Cosmo Aug(usti) lib(erto) a rationibus”.

584 CIL III 7473. Zob. Devijver (1977: 731–732, nr 28); PIR2 S 431. 
585 EE IX 695. Zob. PIR2 S 432; Illuminati (1993: 234–235). 
586 PIR2 A 237; Wachtel (1966: 118). 
587 PIR2 A 1451; Wachtel (1966: 118). Niewolnik ten został wyzwolony przez Anto-

nina Piusa jeszcze przed jego formalną adopcją przez cesarza Hadriana w 138 
roku. 

588 PIR2 C 1535. 
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Nie jest do końca pewne, czy Cosmus był najwyższym urzędnikiem 
a rationibus, czy jedynie niższym rangą funkcjonariuszem589. Zda-
niem Petera Eicha Cosmus był niższym rangą urzędnikiem w kole-
gium rationales590. Anne Kolb nie wyklucza z kolei, że Cosmus peł-
nił funkcję głównego urzędnika a  rationibus (Leiter des Ressorts) 
jako następca Bassaeusa Rufusa591. Tę ostatnią ewentualność odrzu-
cił Paul Weaver592. Według Weavera jedynie ekwita lub osoba, która 
osiągnęła status ekwity, mogła być kierownikiem (director) tego urzę-
du. Tym samym tropem podążał Eck, który uważał, że w tej kwestii 
przesądzającym argumentem muszą być sozialen Kategorien593. We-
dług Ecka Cosmus był jedynie przedstawicielem swojego ekwickie-
go przełożonego594. Odmienne zdanie prezentował Umberto Laffi, 
twierdząc, że w żadnej inskrypcji Cosmus nie został określony jako 
niższy rangą funkcjonariusz595. O jego wyższym statusie zaświadcza 
natomiast zwrot collibertus et adiutor meus, odnoszący się do podle-
głego mu urzędnika – Septimianusa596. Jeszcze innego zdania był Ta-
deusz Zawadzki, który przyjmując koncepcję Pflauma o „nierównej 
kolegialności” w administracji wielkich domen w Afryce, uważał, że 
wyzwoleniec Cosmus jako procurator a rationibus był kolegą ekwic- 
kiego procurator a  rationibus na tej samej zasadzie co „Flavianus 
exerçait donc les fonctions d’un « collègue » d’Aelius Achilles, pro-
curator a rationibus […]”597. Moim zdaniem Cosmus był głównym 
urzędnikiem w officium a rationibus598.

589 Lo Cascio (2000: 121, przyp. 69). 
590 Eich (2005: 225). 
591 Zob. Kolb (1995: 211, przyp. 44). 
592 Weaver (1972: 237). 
593 Eck (2006: 74, przyp. 45). 
594 Eck (2015: 190–191). 
595 Laffi (1965: 185, przyp. 22).
596 CIL IX 2438 = FIRA I2 61.
597 Zawadzki (1966: 83–84). 
598 Zob. podrozdział „Nierówna kolegialność” w „officium a rationibus”. Kontrower-

sje wokół pozycji administracyjnej wyzwoleńców cesarskich w części pierwszej. 
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4. EUPHRATES599 – procurator a rationibus w 168 roku

Gal., De antidot. 1, 1 (K. 14, 4): „[…] μετὰ θάνατον αὐτοῦ γράψας 
Εὐφράτει τῷ καθολικῷ, παρ’ οὖ  τὰ πρὸς τὴν σύνθεσιν ἐλάμβανεν 
ἁπλᾶ φάρμακα, δηλῶσαι τίς αὐτῷ παρῆν τῶν λαμβανόντων σύνταξιν 
αὐτοκρατορικὴν, καὶ πυθόμενος ἐμὲ διὰ παντὸς αὐτῷ κατὰ πάσας 
τὰς συνθέσεις”.

Według Galena wyzwoleniec Euphrates objął funkcję procurator 
a rationibus (καθολικóς) za rządów Marka Aureliusza w czasie wojen 
markomańskich, prawdopodobnie w 167 lub 168 roku, już po śmier-
ci dworskiego lekarza – Demetriusa600. Zdaniem Arthura Steina Eu-
phrates jest tożsamy z homonimicznym procurator metallorum zna-
nym z inskrypcji z Theveste w Afryce Prokonsularnej601. Wydaje się, 
że a rationibus Marka Aureliusza nie jest natomiast tożsamy z ekwic- 
kimi prokuratorami o imieniu Aurelius Euphrates602.

5. ASCLEPIODOTUS603 – a rationibus przed 189 rokiem (lata 
185–189?)

CIL VI 41118 = AE 1961, 280 (zob. s. 352).

Z inskrypcji z Rzymu wynika, że wyzwoleniec cesarski Asclepiodo-
tus pełnił funkcję a rationibus et a memoria przed 189 rokiem, naj-
pewniej za panowania Kommodusa. W tej inskrypcji Asclepiodotus 
i  M. Aurelius Cleander zostali określeni jako spadkobiercy mająt-
ku (heredes) T. Taiusa Sanctusa (zob. nr 16), który w swej karierze 
również sprawował urząd a rationibus. Istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że wyzwoleniec cesarski, Aurelius Asclepiodotus, zapisa-
ny w Tabula Banasitana datowanej na 177 rok jest tożsamy z Ascle-

599 PIR2 E 122.
600 PIR2 D 44.
601 PIR2 E 122; CIL VIII 28031.
602 Por. PIR2 A 1500; IMilet, 1126.
603 CIL VI 41118 = AE 1961, 280; Mourgues (1998: 179–180); Kłodziński (2012a: 162–

–163).



381ROZDZIAŁ 1 .  URZĘDNICY A R ATIONIBUS

piodotusem, urzędnikiem a rationibus et a memoria604. Nie wiadomo 
jednak, jaką funkcję w 177 roku pełnił Asclepiodotus. Fulvio Grosso 
utożsamił Asclepiodotusa z dwoma innymi, homonimicznymi wy-
zwoleńcami605.

6. FLAVIANUS – a rationibus w 193 roku

CIL VI 1585b = ILS 5920 = AE 2007, 209  (zob. s. 205–207).

Identyfikacja Flavianusa jako urzędnika a rationibus jest czysto hi-
potetyczna i  opiera się na odczytaniu Pflauma, który twierdził, że 
w skład par urzędniczych działających w ramach „nierównej kole-
gialności” wchodzili: wyzwoleniec Flavianus, który był asystentem 
ekwity Aeliusa Achillesa, procurator a rationibus oraz wyzwoleniec 
Eutychus, który pełnił funkcję asystenta ekwity Claudiusa Perpetu-
usa, procurator summarum rationum606. Inskrypcja ta wydaje się jed-
nak kontrowersyjna, gdyż tych czterech urzędników zostało w niej 
określonych jako rationales. Ich przyporządkowanie administracyj-
ne pozostaje zatem jedynie w  sferze domysłów. Wachtel, na pod-
stawie propozycji Pflauma, zaliczył zarówno Flavianusa, jak i  Eu-
tychusa, do grupy wyzwoleńców a rationibus607. Według mnie taka 
kategoryzacja jest nieuprawniona. Z pewnością brakuje dowodów, 
by sądzić, że również Eutychus był urzędnikiem a rationibus.

Struktura officium a rationibus.  
Niżsi rangą urzędnicy (tabularii, proximi, adiutores)

W officium a rationibus, obok głównego urzędnika (Leiter des Res-
sorts, directeur d’un bureau palatin, head of the a rationibus), działał 
także szereg funkcjonariuszy o niskim statusie społecznym, którzy 

604  AE 1971, 534 = AE 1995, 1801; Williams (1975: 68).
605  Grosso (1964: 223, przyp. 1). Zob. CIL VI 13028 = ILS 8224; CIL VI 25044.
606  Pflaum (1957: 1270–1272).
607  Wachtel (1966: 119).
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wykonywali różnorodne zadania o  charakterze techniczno-admi-
nistracyjnym. W  urzędzie do spraw rachunkowości – by posłużyć 
się słowami Ludwiga Friedländera – działali bowiem nie tylko ober-
ste Dirigenten, lecz także Unterbeamten. Głównym źródłem pozna-
nia wewnętrznej struktury omawianego urzędu, złożonej z niższych 
rangą urzędników – niewolników i wyzwoleńców cesarskich, są in-
skrypcje. Struktura administracyjna officium a rationibus z pewnoś-
cią była bardzo rozbudowana, jednak do dziś posiadamy informacje 
jedynie o  trzech grupach niższych rangą funkcjonariuszy: tabula-
rii, proximi i adiutores. Na podstawie analizy fistulae z Ostii i Rzy-
mu Christer Bruun przypuszczał, że niższymi rangą urzędnikami 
pracującymi w strukturach officium a rationibus (w tym ratio patri-
monii) byli także wyzwoleńcy-prokuratorzy, których tytulatury nie 
znamy608. Możliwe jest także, że niektórzy funkcjonariusze officium 
a  rationibus przy wykonywaniu określonych zadań łączyli kompe-
tencje i  równocześnie funkcjonowali w  ramach dwóch instytucji. 
Potwierdzeniem tego rodzaju działalności jest funkcja archiwisty, 
M. Ulpiusa Thaumastusa, który w okresie rządów Trajana był a com-
mentariis operum publicorum et rationis patrimonii609.

Gérard Boulvert sądził, że najwyższą pozycję w  officium a  ra-
tionibus zajmowali proximi, którzy odpowiadali za „diriger le bu-
reau sous les ordres du grand secrétaire”610. Warto jednak zaznaczyć, 
że proximi a rationibus są potwierdzeni w materiale źródłowym do-
piero z  drugiej połowy II wieku. Na podstawie analogii do histo-
rii innych urzędów pałacowych (np. ab epistulis) francuski uczo-
ny przypuszczał jednak, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
funkcjonariusze ci w urzędzie do spraw rachunkowości działali już 
wcześniej, tj. za panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej611. Hipote-
za ta, niepoparta dowodami, wydaje się jednak ryzykowna, zwłasz-
cza w świetle ustaleń Weavera, który stwierdził, że w ramach cen-
tralnych urzędów pałacowych (w tym officium a rationibus) funkcja 
proximus jest potwierdzona dopiero w okresie między rządami Mar-

608 Bruun (1991: 269–270).
609 CIL XI 3860 = ILS 1603. Por. Daguet-Gagey (1997: 183–184).
610 Boulvert (1970b: 98).
611 Boulvert (1970b: 98, przyp. 38).
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ka Aureliusza a panowaniem Sewerów. W tym okresie zapewniała 
ona liberti Augusti dostęp do wyzwoleńczych stanowisk prokurator-
skich612.

We wczesnym pryncypacie natomiast, a bliżej od czasów pano-
wania Klaudiusza i  Nerona aż do rządów Marka Aureliusza, czyli 
do czasu, kiedy nastąpiła reforma w tym zakresie, kluczową rolę ad-
ministracyjną w officium a rationibus odgrywali tabularii a rationi-
bus613. Ich pozycja w tym ważnym officium była bardzo wysoka. Je-
dynie sprawowanie stanowiska tabularius w  urzędzie a  rationibus 
stanowiło bowiem przepustkę do objęcia stanowisk prokurator-
skich, takich jak np. w przypadku Martialisa – procurator fisci ca-
strensis, procurator fiscorum transmarinorum, procurator fisci liber-
tatis et peculiorum, procurator hereditatium, oraz bliżej nieznanej 
funkcji urzędnika odpowiedzialnego za dochody uzyskiwane od  
exterae gentes614 lub w przypadku T. Aeliusa Saturninusa – procura-
tor fisci libertatis et peculiorum615.

Tabularii a rationibus odpowiadali za nadzór nad cesarskimi ra-
chunkami i funkcjonowaniem administracyjnym całego officium616. 
Byli oni odpowiedzialni m.in. za zabezpieczenie i zarchiwizowanie 
rachunków oraz innych dokumentów związanych z finansami cesar-
skimi617. Nie bez przyczyny zatem w officium a rationibus działał peł-
niący straż custos tabularii a rationibus618. Tabularium a rationibus 
z pewnością miało bardziej zorganizowaną strukturę, której, nieste-
ty, nie jesteśmy jednak w stanie dokładnie poznać. Boulvert przy-
puszczał, że za panowania Antonina Piusa T. Aelius Montanus, optio 
tabellariorum offici rationum, porządkował napływające do officium 
listy obejmujące różnego rodzaju rachunki cesarskie619. Tabularii 
a rationibus prawdopodobnie wykonywali swe obowiązki nie tylko 

612 Weaver (1972: 257).
613 Weaver (1972: 244–245).
614 CIL VI 8515 = AE 2012, 186.
615 CIL VI 8450 = ILS 1521.
616 Weaver (1972: 262).
617 Boulvert (1970b: 99). Zob. także: Mrozek (1966: 20).
618 CIL VI 8431. Por. CIL VI 3962.
619 CIL VI 8424. Zob. Boulvert (1970b: 99).
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w Rzymie, lecz także w prowincjach620. Funkcję pomocniczą (asy-
stencką) względem tabularius a  rationibus, sprawowaną wyłącznie 
przez wyzwoleńców cesarskich i  potwierdzoną od panowania Fla-
wiuszy, pełnili adiutores tabularii lub adiutores tabulariorum a ratio-
nibus621. Jedynym niewolnikiem wykonującym zadania tabularius 
a rationibus za panowania Domicjana był Fructus Atticianus, przyja-
ciel urzędnika a rationibus Atticusa622. Do grona tabularii a rationi-
bus należy z kolei zaliczyć następujących wyzwoleńców cesarskich623:

1) Ti. Claudius Homerus – panowanie Klaudiusza lub Nerona 
(CIL VI 8426 = ILS 1642: „Ti(berius) Claudius Aug(usti) lib(ertus) / 
/ Homerus tabular(ius) / a rationib(us)”);

2) Ti. Claudius […]us – panowanie Klaudiusza lub Nerona (CIL 
VIII 21008: „Ti(beri) Claudi Aug(usti) l(iberti) / […]ii tabular[i] 
a ratio/[nib(us)]”)624;

3) T. Flavius Heracleo – panowanie Flawiuszy (CIL VI 8428: 
„T(ito) Flavio / Heracleoni / tabulario / a rationibus”);

4) Martialis Atticianus – I wiek (CIL VI 8515 = AE 2012, 186: 
„[Martiali]s Aug(usti) lib(ertus) Atticia[n(us) / tabulari]us a ratio-
nibus / [proc(urator) fiscorum] transmarinorum / [et fisci castre]- 
nsis, uno tempore / [proc(urator) he]reditatium / [et fisci libert(atis) 
et pecu]lio(rum), procurator[r / fiscorum ? --- ? ext]erarum gen-
tium, / [--- uxo]ri carissimae / [--- mat?]ri Similis [f(il-) ? / liber-
tis libertab(us)q(ue) posterisq(ue) eorum quibusq(ue) e]x iis nati 
eru[nt / --- monume?]nti cedit [---] / ------?”) – wyzwoleniec głów-

620 CIL VIII 21008. Zob. Hirschfeld (1905: 32).
621 CIL VI 8429; CIL VI 8430 (fot. 14); CIL VI 8531 (fot. 15). Por. Boulvert (1970b: 

99, przyp. 43).
622 Zob. CIL VI 8410: „Dis Manib(us) / Fortunati Attici / Aug(usti) lib(erti) 

a rationib(us) / lib(erti) tabular(ii) / Fructus Imp(eratoris) Caesaris / Domitiani 
Aug(usti) / Germanic(i) / Atticianus tabular(ius) / a rationib(us) amico / caris-
simo // Dis Manibus / Cinnae / sodalis / carissimi”.

623  Por. Wachtel (1966: 120–121). Podaję jedynie te fragmenty inskrypcji, w których 
została zapisana tytulatura urzędników officium.

624 Według CIL VIII 21008 urzędnik ten mógł być adiutor tabularii a rationibus. 
Por. Wachtel (1966: 120).
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nego urzędnika a rationibus Atticusa, który trafił do familia Domi-
cjana;

5) T. Flavius Delphicus – panowanie Flawiuszy (AE 1888, 130 = 
= 1889, 88 = ILS 1518: „Ulpiae Euhodiae / coniugi optimae / T(itus) 
Flavius Aug(usti) lib(ertus)/ Delphicus/ tabularius a ratio[n(ibus)] / 
/ [p]roc(urator) ration(is)/ thesaurorum/ hereditatium/ fisci Alexan-
drini”);

6) T. Flavius Delphicus – panowanie Flawiuszy (AE 2007, 
326: „T(itus) Flavius / Aug(usti) lib(ertus) / Delphicus / [t]abu-
larius a  rationib(us) / proc(urator) ration(is) / [t]he[s]aur(orum) 
hereditat(ium) / [f]isci Alexandrini / sibi fecit”)625; 

7) Fortunatus – panowanie Flawiuszy, 85 rok (CIL VI 8410: „Dis 
Manib(us) / Fortunati Attici / Aug(usti) lib(erti) a  rationib(us) / 
/ lib(erti) tabular(ii) / Fructus Imp(eratoris) Caesaris / Domitia-
ni Aug(usti) / Germanic(i) / Atticianus tabular(ius) / a rationib(us) 
amico / carissimo // Dis Manibus / Cinnae / sodalis / carissimi”) – 
wyzwoleniec głównego urzędnika a rationibus Atticusa, który trafił 
do familia Caesaris Domicjana;

8) Fructus Atticianus – panowanie Flawiuszy, 85 rok (CIL VI 
8410 – zob. nr 7), prawdopodobnie niewolnik głównego urzędnika 
a rationibus Atticusa, który trafił do familia Domicjana;

9) Celer Merypianus – panowanie Flawiuszy lub początek II wie-
ku (IAq I 465: „Celer Aug(usti) l(ibertus) Merypianus / tabular(ius) 
a rationib(us)”);

10) Evander – prawdopodobnie panowanie Trajana (CIL VI 
8427: „Euandro Aug(usti) lib(erto) / tabul(arius) a rat(ionibus)”);

11) T. Aelius Saturninus – panowanie Antonina Piusa lub pa-
nowanie Marka Aureliusza i  Lucjusza Werusa (CIL VI 8450 = 
= ILS 1521: „T(ito) Ael(io) Augg(ustorum) lib(erto) Saturnin(o) / 
/ pr[oc(uratori) provinc(iae)] Belgicae / […] proc(uratori) / fisci li-
bertatis et peculior(um) / tabul(ario) a rationibus / tabul(ario) Ostis 
ad annona(m)”);

625 Być może T. Flavius Delphicus z tej inskrypcji jest tożsamy z homonimicznym 
wyzwoleńcem, pełniącym te same funkcje (zob. nr 5).
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12) Anonymus – ? (CIL VI 33725: „[…Au]gusti lib(erto) [tab]u- 
lario [… / a rati]onibu[s]”).

Jak już wspomniano, prawdopodobnie za panowania Marka Au-
reliusza proximi zastąpili tabularii na stanowisku wysokich ran-
gą funkcjonariuszy w officium a rationibus626. W tym właśnie czasie 
proximus a  rationibus lub proximus rationum został najważniej-
szym stanowiskiem w  centralnej administracji finansowej, które 
mógł osiągnąć w swej karierze wyzwoleniec cesarski po osiągnięciu 
40. roku życia lub jeszcze później627. O wysokiej randze tego stano-
wiska świadczy również roczne wynagrodzenie w wysokości 40 000 
sestercji, które pod koniec II lub na początku III wieku otrzymywał 
wyzwoleniec cesarski wykonujący obowiązki proximus628. Od pano-
wania Marka Aureliusza do rządów Sewerów pełnienie funkcji pro-
ximus stanowiło zazwyczaj przepustkę do osiągnięcia stanowisk pro-
kuratorskich629. Ponadto znamy jednego melloproximus a rationibus 
z czasów od panowania Marka Aureliusza (prawdopodobnie począ-
tek III wieku), M. Aureliusa Isidorusa630, który prawdopodobnie był 
zastępcą (pomocnikiem) urzędnika proximus631. Do proximi a ratio-
nibus należeli632:

1) Hilarianus – prawdopodobnie II wiek (AE 1907, 80: „Hilaria-
ni Aug(usti) lib(erti) prox(imi) a rat(ionibus)”; AE 1954, 65: „Hila-
riani Aug(usti) l(iberti) prox(imi) a rat(ionibus)”);

626 Weaver (1972: 257): „They [proximi a rationibus – K. K.] are rather the late se-
cond and third-century equivalents of the tabularii a rationibus”.

627 Eck (1986b: 281).
628 CIL VI 8619.
629 Weaver (1972: 224, 252–258); Hirt (2010: 113).
630 CIL VI 8425.
631 Hirschfeld (1905: 460, przyp. 2); Boulvert (1970b: 98, przyp. 38); Weaver (1972: 

258).
632 Por. Wachtel (1966: 119); Boulvert (1970b: 98, przyp. 38); Weaver (1972: 252–253). 

Z grona urzędników proximus a rationibus/rationum wykluczyłem Tertiolusa, 
który zapewne funkcjonował już w officium rationalium w pierwszej połowie  
III wieku. Zob. CIL X 6092: „Tertioli Aug(usti) lib(erto) / proxim(o) rational(i)/ 
/ et a commentari(i)s / provinc(iae) Belgicae”. Por. Weaver (1972: 255).
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2) M. Aurelius Marcio – II/III wiek; najwcześniej panowa-
nie Marka Aureliusza (CIL III 348: „M(arco) Aur(elio) Aug(usti) 
liber(to) / Marcioni proximo / rationum proc(uratori) / marmorum 
proc(uratori) / prov(inciae) Britanniae / proc(uratori) summi ch[o]- 
rag(i) / proc(uratori) prov(inciae) Phryg(iae)”);

3) M. Aurelius Fortis (lub Fortunatus) – koniec II/początek  
III wieku (AE 1987, 133 = Eck (1986) 280: „M(arci) Aureli Fort[is(?) 
Aug(usti) l(iberti)] / proximi a ratio[nibus]”).

W hierarchii omawianego officium niższą pozycję zajmowali adiu-
tores a  rationibus, pomocnicy (asystenci) głównych urzędników633, 
których kompetencje nie są do końca znane. Być może odpowiadali 
oni za nadzór nad dobrami cesarskimi. Co interesujące, tę funkcję 
zaliczoną przez Weavera do junior clerical grades, sprawowali zarów-
no niewolnicy, jak i wyzwoleńcy cesarscy.

Servi Augusti – adiutores a rationibus634:

1) Astylus – prawdopodobnie panowanie dynastii julijsko-klau-
dyjskiej (CIL VI 8419: „Astylo / Caesaris / ser(vo) / a rationibus / ad-
iutori”);

2) Hilarus – koniec I wieku (CIL VI 5305: „Hilarus Africani fi-
lius / Aug(usti) verna adiutor / a rationibus”);

3) Quintio – panowanie dynastii Antoninów (CIL VI 8424:  
„Quintioni Aug(usti) / adiutori a ration(ibus)”)635;

4) Flavianus – (?) (CIL VI 8421: „Flaviani / Caesaris n(ostri) 
ser(vi) / qui fuit adiutor / a rationib(us)”);

633 Ten właśnie charakter stanowiska adiutor a rationibus doskonale oddaje zapis 
inskrypcji (CIL IX 2438) z Saepinum: „a Septimiano colliberto et adiutore meo”. 
Zob. Laffi (1965: 183).

634 Do grona tych funkcjonariuszy nie włączyłem niewolnika Felixa, który – po-
dobnie jak Tertiolus proximus rational(ium) – pełnił swą funkcję już w officium 
rationalium, zapewne w pierwszej połowie III wieku. Zob. CIL VI 9033.

635 Zdaniem Wachtela (1966: 120) Quintio był wyzwoleńcem. Według mnie propo-
zycja ta jest bezpodstawna. Zapisane w inskrypcji nomen simplex oraz brak li-
bertynacji wskazują na niewolnika.
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5) Pallans – (?) (CIL VI 8423: „Pallans Caes(aris) n(ostri) 
ser(vus) / adiutor a rationib(us)”).

Liberti Augusti – adiutores a rationibus:

1) T. Flavius Felix – panowanie Flawiuszy (CIL VI 8422: „T(ito) 
Flavio / Aug(usti) l(iberto) / Felici vernae / adiutori / a rationibus”);

2) Anton[…] – panowanie Hadriana lub Antonina Piusa (CIL VI 
8418: „Anton[…] / Aug(usti) l[ib(ertus) / adiut(or) a  r[at(ioni- 
bus)”)636;

3) P. (?) Aelius Chrysanthus – panowanie Hadriana lub Antoni-
na Piusa (AE 1950, 171 = 2009, 1297: „[P(ublio?)] Aelio Aug(usti) 
lib(erti)/ [Chr]ysantho/ [ad]iutor(i) a ration(ibus)”);

4) T. Aelius Crispinus – panowanie Antonina Piusa (CIL VI 
8417: „T(itus) Aelius Crispin/us Aug(usti) lib(ertus) adiutor / a ra-
tionibus”);

5) Septimianus (lub Septumanus) – 168–169 rok (CIL IX 2438: 
„a Septimiano colliberto et adiutore meo”; CIL VI 455: „ad Septu-
manum adiutorem s[uum)”);

6) Eutychianus – 183 rok (CIL VI 8420: „Eutychianus Aug(usti) / 
/ lib(ertus) adiut(or) a rat(ionibus)”).

Servi et liberti Augusti a rationibus.  
Niżsi rangą urzędnicy o nieznanej funkcji

1. TI. CLAUDIUS ABASCANTUS637 – panowanie Klaudiusza i/ 
/lub Nerona

636 Wachtel (1966: 120) przypuszcza z kolei, że wyzwoleniec ten działał w pierwszej 
połowie I wieku.

637 Rostowzew (1906: 133); Wachtel (1966: 117); Seitz (1970: 72–73); Ijsewijn (1987: 
81); Weaver (2004: 53, nr 302). Według Friedländera (1961: 6): Ti. Claudius Aug. 
lib. Abascantus.
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CIL VI 8411 = ILS 1473 (fot. 16.): „Dis Manibus / Ti(beri) Claudi / 
/ Aug(usti) l(iberti) Abascanti / a rationibus / vix(it) ann(os) XLV /  
/ Claudia Epicharis / uxor coniugi / bene merenti f(ecit)”.

Ti. Claudius Abascantus Aug. lib. z  pewnością został wyzwolony 
przez Klaudiusza lub Nerona638 i sprawował funkcję w officium a ra-
tionibus za panowania któregoś z tych władców. Niewykluczone tak-
że, że pełnił tę funkcję już po ich śmierci. Jego pochodzenie oraz 
wcześniejsza kariera nie są znane. Wiadomo tylko, że zmarł w wieku 
45 lat, a jego żoną była Claudia Epicharis. Nie mamy dowodów na to, 
że był on głównym urzędnikiem a rationibus. Prawdopodobnie wy-
konywał jedynie podrzędne zadania w officium.

Zapewne a  rationibus Ti. Claudius Abascantus nie jest tożsa-
my z homonimicznymi postaciami, których status społeczny nie jest 
znany i których działalności nie sposób jednoznacznie datować na 
czasy dynastii julijsko-klaudyjskiej639. Wydaje się, że nie jest on także 
tożsamy z homonimicznym incertus zapisanym w inskrypcji z cza-
sów od Tyberiusza do Nerona640. Być może jednak można go iden-
tyfikować z innym wyzwoleńcem641. Badacze zgodnie podkreślali, że 
Abascantus z tej inskrypcji nie jest tożsamy z niewolnikiem o imie-
niu Abascantus Aug. a  rationibus Atticianus642, zapisanym w  innej 
inskrypcji z Rzymu643.

638 PIR2 C 767; Wachtel (1966: 117, przyp. 351); Seitz (1970: 76).
639 CIL VI 14896; CIL VI 14899. Zob. Solin (2003b: 913).
640 CIL VI 11242 = VI 11243: „D(is) M(anibus) / Agathopo/ Actes n(ostrae) ser(vo) / 

/ Felicula / coniux / b(ene) m(erenti) f(ecit) / v(ixit) a(nnos) XXXVIII // D(is) 
M(anibus) / Claudiae / Primitivae / Ti(berius) Claudius /Abascantus / coniugi 
be(ne) / meren(ti)”. Zob. Solin (2003b: 913).

641 CIL VI 14897: „Diis(!) Manibus sacr(um) / Ti(beri) Claudi Aug(usti) l(iberti) 
Abascant(i) / Antonia Stratonice / fecit sibi et colliberto / suo bene merenti de 
se / et Ti(berio) Iulio Tyro vernae suo / carissimo et libert(is) libertabusq(ue) / 
/ suis posterisq(ue) omnibus eorum / et Noniae Stratoniceni filiae / suae caris-
simae / h(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur) huic m(onumento) 
d(olus) m(alus) abest(o)”.

642 Jedynie Wachtel (1966: 118) uważał, że ten urzędnik był wyzwoleńcem cesar-
skim.

643 Zob. CIL VI 8408.
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2. TI. CLAUDIUS ACTIACUS644 – panowanie Klaudiusza i/lub 
Nerona

CIL VI 8412: „Q(uintus) Granius Aether / Ti(berio) Claudio Aug(usti) 
l(iberto) / Actiaco a rationi[b(us)] / amico carissim(o) / fecit”.

Ti. Claudius Actiacus był wyzwoleńcem cesarza Klaudiusza lub 
Nerona. Jego cognomen jest bardzo rzadkie645. Na podstawie tego 
imienia można jedynie wnioskować, że Actiacus pochodził z grec- 
kojęzycznych prowincji Cesarstwa. Przypuszczenie Seitza, jakoby 
przodkami tego wyzwoleńca byli italscy obywatele rzymscy o cogno-
men Actiacus, walczący pokolenie wcześniej w bitwie pod Akcjum, 
wydaje się mało przekonujące646. Zbieżność cognomen nie jest w tym 
przypadku wystarczającym argumentem. Nie znajduję argumen-
tów, by uważać, że Ti. Claudius Actiacus był głównym urzędnikiem  
w officium.

3. i 4. ANONYMI647 – panowanie Nerona

CIL XI 4360648: „[…] Aug(usti)] l(iberti) l(iberto) a rationibus / avun-
culis /, […Ner]onis Aug(usti) a rationibus, […Ner]onis Aug(usti) 
a rationibus et / parentibus indulgentissimis / […a]viae posterisque 
eius item / [libertis et] libertabus fecit”.

Z okresu panowania Nerona znamy również dwóch anonimowych 
urzędników a  rationibus: wyzwoleńca i  niewolnika a  rationibus649. 
Podobnie jak w przypadku Erosa i Felixa należy wykluczyć, że oby-

644 Rostowzew (1906: 133); Friedländer (1961: 6); Wachtel (1966: 118); Seitz (1970: 
72–73); Weaver (2004: 58, nr 311).

645 Solin (2003a: 618).
646 Seitz (1970: 76).
647 Seitz (1970: 77); Ijsewijn (1987: 81); Weaver (2004: 124, nr 685).
648 Treść inskrypcji wraz z lekcją podaję za: Ijsewijn (1987: 81).
649 Por. Weaver (1972: 260). Według innego odczytania inskrypcji mamy do czynie-

nia z trzema urzędnikami: dwoma wyzwoleńcami i jednym niewolnikiem. Zob. 
CIL XI 4360; Hirschfeld (1905: 32, przyp. 1).
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dwaj byli w tym samym czasie głównymi urzędnikami w officium. 
Bardziej prawdopodobne wydaje się pełnienie przez nich niższej 
rangi funkcji w officium a rationibus650.

5. ABASCANTUS ATTICIANUS651 – panowanie Klaudiusza, 
Nerona lub Flawiuszy

CIL VI 8408: „D(is) M(anibus) / Hilarionis / Abascantus Aug(usti) / 
/ a rat(ionibus) Attic(ianus)”.

Jedynie Wachtel sugerował, że Abascantus był następcą Atticusa na 
stanowisku a rationibus652. Ta hipoteza nie ma jednak podstaw, gdyż 
zapisany w inskrypcji Abascantus Atticianus był niewolnikiem, nie 
zaś wyzwoleńcem653. Nie mógł on zatem zajmować głównego stano-
wiska a rationibus. Niewolnik a rationibus Abascantus Atticianus nie 
jest zatem tożsamy z Ti. Claudiusem Aug. l. Abascantusem654. Boul-
vert wymienia go w jednym rzędzie z funkcjonariuszami adiutores 
a rationibus655.

Z pewnością Abascantus Atticianus był niewolnikiem Atticusa 
i zapewne jako servus pełnił niższej rangi funkcję w officium a ratio-
nibus prawdopodobnie jeszcze w okresie rządów Klaudiusza, Nero-
na lub na początku panowania Flawiuszy. Gdyby sprawował on ten 
urząd za panowania Domicjana, wówczas w analizowanej inskrypcji – 
zgodnie z ustaleniami Weavera – zostałby zapisany jego dodatkowy 
tytuł, np. tabularius lub adiutor.

650 Hirschfeld (1905: 32, przyp. 1).
651 Wachtel (1966: 118); Boulvert (1970b: 98, przyp. 41).
652 Wachtel (1966: 118).
653 Panciera (2007: 76).
654 CIL VI 8411; zob. podrozdział „Servi et liberti Augusti a rationibus”. Niżsi rangą 

urzędnicy o nieznanej funkcji nr 1; PIR2 C 767; Chantraine (1967: 304); Panciera 
(2007: 76, przyp. 64).

655 Por. Bouvert (1970b: 98, przyp. 41).
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6. ANONYMUS – okres 70/71–82/83

Stat., Silv. 3, 3, 160–163: „[…] cumque horrida supra/ aequora cura-
rum socius procul Itala rura/ linqueret […]”.

W historiografii dominował pogląd, jakoby wspomniany przez Sta-
cjusza socius curarum był adiutor lub proximus a rationibus656. Poja-
wiła się także opinia, że ten wyzwoleniec był głównym urzędnikiem 
w  urzędzie a  rationibus funkcjonującym w  ramach collégialité in- 
égale657. Tę ewentualność należy raczej wykluczyć, zwłaszcza że Sta-
cjusz pisał o ojcu Claudiusa Etruscusa jako o jedynym (uni) urzędni-
ku, któremu został powierzony „zarząd nad skarbcem cesarskim”658.

Stacjusz wspomina jedynie o anonimowym socius curarum zdy-
misjonowanym wraz z ojcem Claudiusa Etruscusa przez cesarza Do-
micjana. Nie mówi natomiast o zdymisjonowaniu innych funkcjo-
nariuszy działających w  officium a  rationibus. Tym samym można 
wnioskować, że wraz z głównym urzędnikiem a rationibus nie został 
zwolniony cały sztab administracyjny officium a rationibus. Funkcja 
wspomnianego socius curarum mogła być zatem znacząca.

Urzędnik ten mógł być zastępcą ojca Claudiusa Etruscusa, wyż-
szym rangą funkcjonariuszem, mającym – obok swojego przełożone-
go – realny wpływ na kreowanie polityki finansowej (monetarnej). Ist-
nieje jednak możliwość, moim zdaniem najbardziej prawdopodobna, 
że socius curarum był jedynie zwykłym asystentem (pomocnikiem)  
leciwego już mężczyzny, który w wieku ok. 80 lat został wysłany na 
banicję659.

656 Hirschfeld (1905: 34); Evans (1978: 113).
657 Evans (1978: 112–113).
658 Stat., Silv. 3, 3, 86–87.
659 Weaver (1980: 155, przyp. 42).
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7. T. FLAVIUS EPAPHRODITUS EPHEBIANUS660 – czasy 
Flawiuszy

CIL VI 33468: „D(is) M(anibus) s(acrum) T(ito) Flavio […] / Epa- 
phrodito Eph[e]/biano Aug(usti) lib[erto a] / rationibus”.

Zdaniem Weavera działający za Flawiuszy T. Flavius Epaphroditus 
Ephebianus, mimo tego, że posługiwał się tytułem a rationibus, był 
jedynie niższym rangą funkcjonariuszem (vicarianus) w  officium 
a rationibus661. Dla Weavera decydujący w tym względzie był agno-
men tego wyzwoleńca – Ephebianus. Zapewne wyzwoleniec ten tra-
fił do familia Caesaris przekazany przez swojego byłego właściciela, 
Ephebusa, w drodze dziedziczenia, kupna lub podarunku dla cesarza 
(od jego cognomen pochodzi agnomen – Ephebianus). Ijsewijn nie 
wykluczyła jednak, że wspomniany wyzwoleniec mógł być głównym 
urzędnikiem w  officium a  rationibus662. Zdaniem Wachtela z  kolei 
Ephebianus pełnił funkcję tabularius w  tymże officium663, według 
Chantraine’a natomiast wyzwoleniec ten był adiutor lub tabularius 
a rationibus664. Tych funkcji Ephebianusa nie da się jednak potwier-
dzić, choć moim zdaniem w jego przypadku z pewnością mamy do 
czynienia z podrzędnym funkcjonariuszem w officium665.

8. DIADUMENUS – I wiek

CIL X 3347: „Diadumenus / A[ug(usti) l(ibertus)] / a rationib(us) […]”.

Ze względu na niski status społeczny niewolnika Diadumenusa 
można przypuszczać, że był on jedynie niższym rangą funkcjonariu-

660 Wachtel (1966: 120); Boulvert (1970b: 97, przyp. 37); Weaver (1972: 219, przyp. 3; 
2004: 150, nr 839).

661 Weaver (1972: 219, przyp. 3): „[…] a vicarianus, was almost certainly not in char-
ge of the a rationibus bureau, nor even of senior status”.

662 Ijsewijn (1987: 81).
663 Wachtel (1966: 120).
664 Chantraine (1967: 312).
665 Gatti (1899: 54).
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szem w officium a rationibus666. Mógł on pełnić swą służbę zarówno 
za panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej, jak i flawijskiej.

9. SIVIRUS667 – okres nieznany

CIL VI 33724: „D(is) M(anibus) / Siviro Aug(usti) / a rat(ionibus) / 
/ Papiria Emuna / marito k[a]rissimo / fecit o(ssa) t(ibi) b(ene) / 
/ [q(uiescant)]”.

Prawdopodobnie servus Sivirus należący do familia Caesaris pełnił 
niższej rangi funkcję w officium a rationibus. Czas jego urzędowania 
jest nieznany668.

10. PHILOTIMUS669 – okres nieznany

CIL VI 8416: „D(is) [M(anibus)] / Philotimi Aug(usti) l[ib(erti)] / 
/ a ration(ibus) qui vixit […] / Glaucus et Hele[…] / piissimi [”.

Niewiele wiemy na temat tego wyzwoleńca cesarskiego. Nieznany 
jest okres jego aktywności urzędniczej670, jak też to, czy był on głów-
nym, czy tylko podrzędnym urzędnikiem w officium a rationibus.

11. ANONYMUS (lub ANONYMI)671 – okres nieznany

CIL VI 37742: „]tho Aug(usti) [lib(erto)] / [a ra]tionibus […] / […]
imo et […] / [Aug(usti) li[b(erto) a  ratio[nibus] / […]simo […] / 
/ […]usi[”.

666 Por. nr 13 (podrozdział „Equites a rationibus” od Trajana do Karakalli w części 
drugiej).

667 Boulvert (1970b: 98, przyp. 41).
668 Boulvert (1970b: 98, przyp. 41).
669 Boulvert (1970b: 97, przyp. 37); Weaver (2004: 409, nr 2893).
670 Boulvert (1970b: 97, przyp. 37).
671 Boulvert (1970b: 97, przyp. 37); Seitz (1970: 83).
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Choć imię wspomnianego w  uszkodzonej inskrypcji wyzwoleń-
ca, Augusti libertus a rationibus, nie jest znane, to jednak Seitz, na 
podstawie dawnych zestawień rzymskich imion niewolniczych au-
torstwa Juliusa Baumgarta, próbował zrekonstruować fragment tej-
że inskrypcji zawierający onomastykę wyzwoleńca. Niemiecki uczo-
ny sądził, że imię tego wyzwoleńca brzmiało Epagathus Onesimus672. 
Walter Seitz, podobnie zresztą jak Boulvert673, uważał, że wspomnia-
nej inskrypcji nie da się w sposób pewny datować, lecz na podsta-
wie innych inskrypcji, w których występują cognomina – Epagathus 
i  Onesimus674, niemiecki uczony wskazał na okres do panowania 
Hadriana.

Choć nie jestem w  stanie zaproponować alternatywnej wer-
sji imienia tego urzędnika, to jednak uważam, że rekonstrukcja in-
skrypcji, a tym samym imię sugerowane przez Seitza, są błędne. Z tej 
propozycji wynika, że człon nomenklatury Epagathus, poprzedzają-
cy w inskrypcji zwrot Aug(usti) [lib(erto)], to gentilicium. Taka wer-
sja imienia jest jednak mało prawdopodobna, choć w tym przypadku 
zapis onomastyki lub libertynacji mógł być nietypowy. W materia-
le epigraficznym Epagathus to jednak zawsze cognomen675. Za mylną 
należy także uznać sugestię Seitza dotyczącą datowania inskrypcji, 
którego w sposób pewny nie można określić. Być może w inskrypcji 
zostało zapisanych dwóch liberti Augusti, niższych rangą funkcjona-
riuszy w officium a rationibus.

672 Seitz (1970: 83). Por. Baumgart (1936: 18, 21).
673 Zob. także: Boulvert (1970b: 97, przyp. 37).
674 Zob. CIL III 141952 = ILS 4046; CIL III 6998 = ILS 7196.
675 Solin (2003a: 50–52).





Zakończenie

Mimo prowadzonych już od XIX wieku licznych badań uczeni nie 
byli w stanie dojść do jednoznacznych konkluzji dotyczących funk-
cjonowania officium a  rationibus/rationum w  administracji rzym-
skiej w  okresie pryncypatu. Mogłoby się wydawać, że zasadnicza 
trudność wiązała się z niedostatkiem źródeł antycznych oraz ich in-
terpretacją. Należy jednak zauważyć, że równie istotnym problemem 
okazywał się już wybór właściwej metody badawczej, w tym przede 
wszystkim opisywanie starożytnych instytucji przez pryzmat współ-
czesnych kategorii terminologicznych oraz administracyjnych (biu-
rokratycznych). Traktowanie urzędu a rationibus jako odpowiedni-
ka „ministerstwa finansów”, odpowiedzialnego za ściśle określony 
i uregulowany zakres obowiązków, jak również, wynikające z oceny 
działalności Pallasa lub ojca Claudiusa Etruscusa, czyli urzędników 
działających w  I  wieku, przekonanie o  dużym znaczeniu politycz-
nym (potentia) tej instytucji w całym okresie pryncypatu, znacznie 
zubożyło dyskusję nad historią officium a rationibus.

Błędem wielu uczonych, jak starałem się wykazać, było także 
posługiwanie się biurokratycznymi schematami opisu administra-
cji rzymskiej okresu wczesnego Cesarstwa, które rzutowały na po-
strzeganie tego urzędu. Włączanie przez badaczy urzędu do struk-
tury „kancelarii cesarskiej”, następnie zaś po reformach Hadriana 
wyłączanie go z  niej, doskonale wpisywało się w  sformalizowany 
i usystematyzowany sposób prezentowania administracji rzymskiej. 
Przeprowadzone rozważania pozwalają wnioskować, że ten uprosz-
czony i zbiurokratyzowany obraz instytucji rzymskich, dominujący 
w starszej historiografii, odegrał także pewną rolę w kształtowaniu 
współczesnego dyskursu. Wprawdzie nowsza historiografia odeszła 
od dawnej narracji, jednak nie zrezygnowała z opisywania historii 
urzędu do spraw rachunkowości w kontekście działalności wpierw 
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wyzwoleńców cesarskich, później zaś – od panowania Trajana (lub 
jak błędnie sądzono Hadriana) – ekwitów. Zreformowanie officium 
a rationibus, podobnie jak utworzenie lub zreformowanie wielu in-
nych urzędów, niegdyś przypisywane Hadrianowi, obecnie powinno 
datować się nieco wcześniej1.

To właśnie kwestia aktywności administracyjnej liberti Augusti wy-
woływała i wywołuje nadal najwięcej kontrowersji wśród historyków, 
ponieważ wyzwoleńcy cesarscy z tytułem a rationibus/procurator Au-
gusti a rationibus w wyniku objęcia urzędu przez ekwitów na początku  
II wieku wcale nie zniknęli ze struktur administracyjnych. Ich dzia-
łalność różnie tłumaczono, jednak w historiografii dominowała opi-
nia o  funkcjonowaniu wyzwoleńców cesarskich w  administracji 
prokuratorskiej jako asystentów ekwitów w ramach „nierównej ko-
legialności”. Według mnie hipoteza ta ma słabe strony, a niektórzy 
wyzwoleńcy cesarscy pełniący funkcję a rationibus, w tym Cosmus, 
mogli działać autonomicznie jako najwyżsi, cesarscy urzędnicy fi-
nansowi.

Rozważania nad kompetencjami officium a rationibus najczęściej 
łączyły się z dyskusją na temat istoty dwóch instytucji finansowych – 
fiscus i patrimonium, oraz na temat podziału kompetencyjnego mię-
dzy procurator a rationibus a procurator patrimonii. Badacze, chcący 
ukazać ścisły rozdział między tymi instytucjami, stawali przed prob-
lemem określenia zakresu obowiązków officium a  rationibus, któ-
rych w ostateczności nie da się jednak jednoznacznie zakwalifiko-
wać do jednej bądź drugiej kategorii. Dla tych, którzy postrzegali 
fiscus Caesaris jako państwową, publiczną instytucję, zarządzaną 
przez a rationibus było jasne, że a patrimonio/procurator patrimonii 
odpowiadał za prywatne dobra cesarskie. Ci natomiast, którzy pod 
względem prawnym utożsamiali patrimonium fisci z  patrimonium 
Caesaris mieli problem z  rozdzieleniem zakresu kompetencji mię-
dzy tymi urzędami2. Wzajemne przenikanie się obu instytucji, brak 
ścisłego rozdziału kompetencyjnego między nimi, podobnie jak – 
ostatecznie ugruntowane w nauce – szerokie rozumienie instytucji 

1 Por. Bruun (2015b: 277).
2 Eich (2005: 310).



399Z AKOŃCZENIE

fiscus Caesaris, nieograniczonej wyłącznie do prywatnych dóbr ce-
sarskich, rzutowało także na opisywanie zadań urzędu do spraw ra-
chunkowości.

Od czasów Paula A. Brunta, który szerzej zdefiniował zakres 
obowiązków urzędnika a  rationibus, obejmujących zarówno pry-
watne i publiczne dochody cesarskie, jak i wydatki na cele publicz-
ne3, postrzeganie obowiązków officium a rationibus w gruncie rzeczy 
nie zmieniło się w historiografii4. Wydaje się jednak, że zakres kom-
petencji urzędnika do spraw rachunkowości można określić bardziej 
szczegółowo. Z  pewnością zadań a  rationibus opisanych w  Silvae 
przez Stacjusza nie należy rozpatrywać przez pryzmat podziału obo-
wiązków między fiscus a aerarium czy też przejmowania części kom-
petencji aerarium przez tego urzędnika cesarskiego. W  ostatecz-
ności bowiem to cesarz, a w jego imieniu a rationibus, kontrolował 
wszystkie dochody opisane przez Stacjusza, nie tylko stricte cesar-
skie, ale także te należące do res publica. Uważna analiza opisu rzym-
skiego poety przekonuje ponadto, że głównym zadaniem wyzwoleń-
ca a rationibus było zarządzanie dochodami cesarskimi (opes sanctae 
według Stacjusza; opes principales według Pliniusza Młodszego), tra-
fiającymi do fiscus Caesaris, tym samym urzędnik do spraw rachun-
kowości – jak można wnioskować – był związany przede wszystkim 
z tą instytucją cesarską. Natomiast te kompetencje a rationibus, które 
dotyczyły sfery wydatków publicznych (państwowych), czego bada-
cze dotąd wyraźnie nie podkreślali, odnosiły się do innego rodzaju 
działalności – planowania, szacowania wydatków (np. na żołd i wy-
posażenie armii). Powierzenie tych ostatnich zadań urzędnikowi 
a rationibus wynikało zapewne z posiadanych przez niego określo-
nych kompetencji i umiejętności oraz woli cesarza, który za pośred-
nictwem swojego urzędnika, wyzwoleńca lub ekwity, chciał mieć 
pełną kontrolę nad ważnymi sferami finansów „publicznych”. To, że 
kompetencje tego stanowiska nie były „konstytucyjnie” określone, 
sprawiało również, że obowiązki poszczególnych a rationibus mogły 
się różnić w zależności od swobody, którą dał im w tym względzie 

3 Brunt (1990: 159).
4 Np. Corbier (2006: 230): „nature « étatique » et « patrimoniale »”.
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konkretny cesarz oraz od polityki (nie tylko finansowej), którą dany 
cesarz wraz ze swoimi doradcami (amici et comites, później, od dru-
giej połowy II wieku, także consiliarii) prowadził.

Postrzeganie badanej problematyki z  punktu widzenia priva-
tus/publicus w  odniesieniu do administracji finansowej wydaje się 
kłopotliwe. Nie sposób bowiem jednoznacznie określić charakte-
ru urzędu a rationibus przy użyciu tych kategorii. Wprawdzie Brunt 
i Michael Alpers wskazywali na jego status „publiczny”, lecz już Pe-
ter Eich pisał: „Der a rationibus blieb zumindest im ersten Jahrhun-
dert ein privater Funktionär der Herrscher”5. W  odróżnieniu od 
tych badaczy byłbym skłonny sytuować wyzwoleńców sprawujących 
urząd do spraw rachunkowości w I wieku raczej w kontekście quasi-
-öffentliche Sphäre6. Andrew Wallace-Hadrill miał dużo racji, pisząc 
o urzędzie a rationibus: „[…] ambivalent in its status between the 
public and the private”7.

Mówienie z  kolei o  „upaństwowieniu” (Verstaatlichung) offi-
cium a  rationibus za panowania Flawiuszy wydaje się ryzykowne. 
Prawdopodobnie w okresie rządów cesarzy z tej dynastii doszło do 
przekształcenia się fiscus Caesaris w instytucję zajmującą się zarów-
no prywatnym, jak i państwowym majątkiem cesarza, co – jak się 
wydaje – mogło skutkować zmianą charakteru urzędu a rationibus, 
związanego przede wszystkim właśnie z  tą instytucją. Jednoznacz-
nego związku między tymi wydarzeniami nie da się jednak wyka-
zać. Za panowania Wespazjana, Tytusa i Domicjana funkcjonował 
taki sam system administracji pałacowej, jak za panowania Klaudiu-
sza oraz Nerona. Nadanie wyzwoleńcowi a rationibus, ojcu Claudiu-
sa Etruscusa, statusu ekwickiego przez Wespazjana nie skutkowało 
reorganizacją sprawowanego przezeń urzędu. Powierzenie urzędni-
kowi a rationibus zadań związanych ze sferą wydatków publicznych 
(państwowych) mogło być jednak związane z konkretną decyzją ce-
sarza, nie zaś z przekształceniem się fiscus czy ze strukturalnymi (ad-
ministracyjnymi) zmianami urzędu. Tych ostatnich przeobrażeń nie 

5 Eich (2005: 163).
6 Schmall (2011: 65).
7 Wallace-Hadrill (1996: 297).
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da się zresztą potwierdzić. Być może zatem dopiero doświadczony 
i wykształcony ojciec Claudiusa Etruscusa, wybrany przez Wespa-
zjana na stanowisko a  rationibus, mógł wykonywać szerszy zakres 
zadań. W  cesarskim Rzymie nie istniały raz ustalone, niezmien-
ne reguły biurokratyczne, które w  okresie pryncypatu określały-
by zasady funkcjonowania administracji. Wydaje się zatem, że obo-
wiązki urzędników a rationibus, zarówno wyzwoleńców cesarskich  
(np. Pallas, ojciec Claudiusa Etruscusa), jak i ekwitów (np. L. Vibius 
Lentulus, L. Septimius Antonius Agathonicus), różniły się w zależ-
ności od decyzji poszczególnych władców.

Określenie pełnego zakresu kompetencji officium a  rationibus 
w II wieku, czyli w okresie działalności ekwickich procuratores a ra-
tionibus, procuratores patrimonii, procuratores rationis privatae oraz 
procuratores summarum rationum, nie należy do łatwych zadań. Wy-
daje się jednak, że urząd ten wciąż odpowiadał głównie za polity-
kę finansową, zbilansowanie cesarskich dochodów i wydatków, jak 
też za planowanie (oszacowanie) określonych kosztów, które miały 
być pokryte z fiscus Caesaris, zwłaszcza tych związanych z utrzyma-
niem armii i biciem monety w Rzymie. Officium a rationibus pełniło 
także funkcje kontrolne i odpowiadało za utrzymanie odpowiednie-
go stanu majątku cesarskiego. W realizacji tych celów prokuratorski 
urząd a  rationibus współdziałał z  innymi urzędnikami-prokurato-
rami w Rzymie, Italii oraz prawdopodobnie w prowincjach. Z pew-
nością nie odpowiadał jednak za techniczną, administracyjną ob-
sługę rachunków cesarskich. Wydaje się, że te zadania wykonywał 
procurator a  loricata, który blisko współpracował lub współdzielił 
swe obowiązki z officium a rationibus. Ścisły rozdział kompetencyj-
ny między urzędami centralnej administracji finansowej, jeśli taki 
w ogóle istniał, jest trudny do wykazania.

Wyjątkiem pod tym względem może być jedynie utworzone 
prawdopodobnie za rządów Marka Aureliusza stanowisko procura-
tor summarum rationum. Przypuszczam, że urząd ten przejął część 
obowiązków administracyjno-finansowych od officium a  rationi-
bus, które prawdopodobnie od tego czasu, a być może już wcześniej, 
odpowiadało (wraz z prefektem annony?) za cały system logistycz-
ny związany z  zaopatrzeniem armii rzymskiej, szczególnie ważny 



402 Z AKOŃCZENIE

w okresie licznych kampanii wojskowych. Za tą rekonstrukcją kom-
petencji przemawia kilka argumentów, tj. obejmowanie przez wielu 
ekwickich urzędników a rationibus stanowiska praefectus annonae, 
szczególnie „zmilitaryzowane” kariery ekwickich a rationibus za rzą-
dów Marka Aureliusza oraz wprowadzenie przez Septymiusza Sewe-
ra podatku annona militaris. Przeprowadzona analiza prozopogra-
ficzna dowiodła, że istotnym czynnikiem, decydującym o nominacji 
poszczególnych urzędników na najwyższy urząd finansowy, było po-
siadane przez nich doświadczenie administracyjne (experientia).

Z  zaprezentowanych rozważań wynika, że officium a  rationi-
bus funkcjonowało od początku pryncypatu (prawdopodobnie już 
od czasów Augusta) do końca II wieku, choć equites a rationibus są 
potwierdzeni jeszcze na początku III wieku (panowanie Karakalli). 
W wyniku reformy centralnej administracji finansowej, przeprowa-
dzonej przez Septymiusza Sewera, urząd a  rationibus przekształcił 
się lub został włączony w nowe struktury administracyjne – colle-
gium (?) rationalium. Moim zdaniem brakuje jakichkolwiek argu-
mentów, by sądzić, że od panowania Marka Aureliusza, kiedy to 
obok procurator a rationibus zaczął funkcjonować procurator sum-
marum rationum, działała nowa struktura administracji finanso-
wej, złożona z  urzędników rationales. Potwierdzeniem kolegialnej 
działalności rationales jako najwyższych urzędników finansowych 
jest dopiero inskrypcja „Adrastus-Dossier”, datowana na początek 
rządów Septymiusza Sewera, jak też stopniowe zastępowanie tytu-
łu urzędniczego a rationibus przez rationalis pod koniec II i na po-
czątku III wieku.
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RIC – The Roman Imperial Coinage, vol. 1–10, eds. H. Mattingly et al., Lon-
don 1923–1994.

SEG – Supplementum Epigraphicum Graecum, vol. 1–54, redigendum 
curavit J. J. E. Hondius, A. G. Woodhead, Amsterdam–Leiden 1923–.

Senatus consultum de Cn. Pisone Patre – W. Eck, A. Caballos, F. Fernán-
dez, Das senatus consultum de Cn. Pisone patre, München 1996 (wyd. 
polskie: Uchwała senatu rzymskiego w sprawie Gnejusza Pizona Ojca, 
przekł. i komentarz T. Fabiszak, P. Matela, P. Sawiński, red. T. Fabiszak, 
Poznań 1998). 

Suppl. It. – Supplementa Italica. Nuova serie, vol. 1–23, Roma 1981–2007.
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Summary
Officium a rationibus.  

Study of the history of Roman administration  
during the principate

In the early Roman Empire, financial administration, along with military 
and judicial one, constituted one of the three most important components of 
administration as such. The functioning of central financial institutions and 
their structural transformations in the Principate, have been the subject of 
numerous academic controversies. The ancient sources concerning the topic 
are ambiguous and hard to interpret, with scholars being unable to reach 
common conclusions concerning the interrelations and divisions between 
the imperial (patrimonium Caesaris/fiscus Caesaris) and state (senatorial) 
(aerarium populi Romani (Saturni)/aerarium militare) institutions, as well 
as the changes in the administrative structures which occurred during the 
Principate (the emergence of ratio privata and/or res privata).

One of the least thoroughly studied, while at the same time most 
important, offices of the emperor’s financial administration is the officium 
a rationibus. In the Principate the office was among the posts of high 
administrative position and prestige, evidence for that includes the huge 
fortune and political clout of M. Antonius Pallas, as well as the sum of the 
yearly salary awarded the equestrian procuratores a rationibus, active from 
the rule of Trajan on (initially they earned 200,000, later 300,000 sesterces). 
It is worth emphasizing that little information has been preserved on the 
officium a rationibus in ancient sources. When assessing the value of such 
source material for the studies on Roman administration, it should be 
clearly stated that ancient authors showed little interest in such topics as 
the hierarchy of particular offices and their competences, since they were 
of no interest to their readers, who were rather interested in other, more 
“sensational” motifs, such as the perversions of emperors, political and other 
scandals, palace intrigues, conspiracies, and wars waged. More information 
on not as much officium a rationibus as particular civil officers can be found 
in epigraphic sources (mostly epitaphs and so called honorific). Inscriptions 
are of paramount importance in researching the administration of the early 
Empire, because unlike narrative sources, they tend to be still published 



474 SUMMARY

today. That is beautifully exemplified by the inscriptions I have used, 
published recently in L’Année épigraphique, which detail the careers of new 
members of the officium a rationibus.

Despite the fact that the studies on the history of the officium a rationibus 
have been going on since the 19th century, which is the beginning of modern 
studies on Altertumswissenschaft, they have not been the main focus of 
scholars’ attention so far. Contemporary subject literature has been certainly 
lacking a holistic, separate study devoted to officium a rationibus during 
the Principate. Apart from short encyclopedic elaborations, the office has 
served as a merely contextual topic for the authors whose works could 
be subdivided into five rough categories: 1) administrative, political and 
economic activities of the imperial slaves and freedmen; 2) the functioning of 
equites in central and provincial administration (mainly prosopographical 
studies); 3) Roman administrative-financial/fiscal system; 4) organization 
of the imperial palace; 5) the history of Roman administration in general. 
In contemporary historiography, one can observe a dangerous tendency to 
rather unreflectively repeat past findings, without a new, critical, source- 
-based analysis. It seems symptomatic that scholars today when writing on 
the history (and especially on the powers) of the officium a rationibus, keep 
drawing on the early 20th-century monograph of Roman administration by 
O. Hirschfeld, and on S. I. Oost’s minor and relatively unhelpful paper on 
M. Antonius Pallas, the best known a rationibus.

In spite of numerous studies, many contentious issues remain unsolved, 
including the origin and exact duties of the a rationibus office, its structural 
transformations and its relationship to other financial offices. It is still 
uncertain whether in the early Principate the office was exclusively linked 
to the emperor’s financial administration (patrimonium Caesaris/fiscus 
Caesaris), or perhaps also to the state one (aerarium Saturni). A number of 
questions have still remained unanswered. What was the actual position of 
that office within the administration? How did it form, and was it uniform 
throughout the Roman imperial times? Did the a rationibus always work 
close to the emperor as court officials? Was the administrative and political 
position of the officium a rationibus influenced by the imperial freedmen, 
and, from Trajan’s reign on, the equites who held it? Which career steps led 
the equestrian a rationibus to their posts? Where the a rationibus specialized 
according to the emperor’s personal policy? Was there really a “process” 
whereby equites replaced freedmen as a rationibus, or were instead two 
a rationibus, one eques and one imperial freedman subordinate to him, 
active side by side as per the concept of “dual procuratorship” (collégialité 
inégale; Pseudokollegialität)? Chronologically, too, the functioning of the  
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a rationibus seems uncertain. It remains unclear whether the office already 
existed during the reign of the first princeps. Another question is the time 
when the office was transformed into a new financial institution. The last 
information on a rationibus officials comes from the early 3rd century. 

As can be seen, many research problems related to the administrative 
activities of the officium a rationibus are still unclear or lack an answer. 
Thus, an idea appeared to write a monograph on this important imperial 
office, which would fill the gap yawning in historical literature. The book 
consists of two parts. A two-chapter first part, which can be called critical-
-analytical, has been clearly separated from the second one – which is 
sensu stricto prosopographical. In the first part, I analyze the history of 
the office, whereas the second contains the biograms of particular civil 
officers. The first chapter, entitled “Officium a rationibus”. Methodological 
and historiographic issues deals with the theoretical toolbox of a historian of 
the Roman administration during the Principate, including predominantly 
selected topics related to criticism of sources and methodological concepts. 
Terminological reflection, largely ignored in literature so far, is a vital 
component of the chapter. Showing the semantic diversity of the terms used 
to define the a rationibus office and discussing their historical and cultural 
background is a primary research objective, the achievement of which – 
I believe – will allow for ordering the existing knowledge in this respect. The 
conducted analysis leads to the conclusion that using most contemporary 
terms (such as Reichsfinanzministerium) in relation to ancient institutions 
(including a rationibus) is risky simply because of the danger involved when 
transferring contemporary concepts into the past and, as Paul Veyne wrote, 
on creating a certain “deceptive continuation” between contemporary and 
ancient institutions. Based on the analysis of source terminology (Greek and 
Latin), I decided that the most appropriate course of action, which would 
not create problems methodology- and terminology-related problems, 
would be to use the terms confirmed by the ancient sources.  

In the further part of the first chapter, I analyze the administrative 
position of the office in charge of bookkeeping presented in the European 
historiography (mostly German and French), starting from the second half 
of the 19th century. I attempt to demonstrate that the hypotheses formulated 
in past historiography, and commonly repeated nowadays, such as the 
hypothesis that Emperor Hadrian gave the officium a rationibus to equites, 
are not confirmed by the sources, as the first eques took the office as early as 
during the reign of Trajan. In this respect, I present the research findings of 
the pioneer scholars on the Roman administration, as well as the influence 
of two visions of presenting the history of the officium a rationibus – the 
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bureaucratic and non-bureaucratic one. The issue seems vital, because 
historians of Antiquity have often looked for regularities or patterns 
governing the functioning of Roman administration, drawing on the rules 
defined by contemporary textbooks on administration or constitutional 
law. The decisive factor in this case is, arguably, the perspective embedded 
in the academic discourse to perceive the Roman institutional solutions in 
the context of bureaucracy. Another aspect of influence was the 19th century, 
legalist research approach by Theodor Mommsen. Remaining in the 
“bureaucratic” movement, the scholars perceived the Roman administration 
first of all as a kind of organized and formalized system. It was not until the 
1970s and 1980s of the 20th century that researchers such as Peter Garnsey, 
Fergus Millar, Richard Seller or Paul Brunt revised the way these issues had 
been viewed until then. As aptly noted by Ségolène Demougin, they pointed 
out two fundamental and closely related elements: the role of the emperor, 
and the problem of patronage. Scholars ceased to expound on the stable and 
organized activity of Roman institutions and the strict division of the duties 
of their officials. Both concepts, the bureaucratic one devised in the golden 
age of the German Altertumswissenschaft (the late 19th century and the early 
20th century), and the non-bureaucratic one promoted since the 70s of the 
20th century, have generally determined the discussion on the history of 
officium a rationibus. Some researchers have presented, and still present, the 
functioning of that office within the bureaucratic framework of “emperor’s 
Kanzlei”, pointing to Emperor Hadrian as the reformer who gave it over to 
equites, and have written on the process of imperial freedmen being phased 
out of administration in the 2nd century. Unfortunately all those claims lead 
to a simplistic concept of the work of that office, which in Chapter Two  
I try to rectify.

At the beginning of the second chapter, entitled The duties and role 
of the “a rationibus” in Financial administration I concentrate on the 
description of two imperial financial institutions, fiscus and patrimonium, 
each related to the functioning of the office of interest to me. I believe 
that a wider presentation of the history of those institutions will allow for 
better understanding of the specificity of the officium a rationibus and its 
tasks. The core of the second chapter consists of three main elements: the 
analysis of the origins, competences and administrative transformations 
of the post. When describing the competences of officium a rationibus  
I reinterpret not only the primary source in this field, which are accounts 
by Tacitus and Pliny the Younger, as well as a fragment of Silvae by Statius 
(Consolatio ad Claudium Etruscum), but also present the complex nature of 
tasks given to a rationibus officials on the basis of the analysis of numerous 
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epigraphic sources. In my opinion, the range of competences of officium  
a rationibus related mainly to managing the emperor’s property and finances 
was not constant, but evolved along with the structural transformations of 
the financial administration. The fact that the post’s competences were not 
“constitutionally” defined resulted in the duties of particular a rationibus 
being possibly varied, depending on the freedom granted to them by  
a particular emperor, and on the policy (not only financial) of that particular 
emperor and his advisors (amici et comites, later, since the second half of 
the 2nd century also consiliarii). Officium a rationibus as a central financial 
and budgetary institution, connected primarily to fiscus Caesaris, managed 
the emperor’s income and expenses in the administrative sense. It was not, 
however, the emperor’s cash registry and did not manage his accounts 
in the technical sense. The responsibility of the a rationibus was mainly 
to balance the income and expenses involved in the work of the several 
imperial and state financial institutions. They would control the status (that 
is, the expenses and income) of the emperor’s assets (patrimonium and 
fiscus), calculate the cost of maintaining the army and minting the coin, 
plan imperial expenses related to public construction, and oversee the work 
of mines (including those in Spain and in the provinces on the Danube) 
and the income from grazing the emperor’s cattle in Italy and from the 
huge imperial estates in Africa Proconsularis. The officium a rationibus was 
active from the beginnings of the Principate (likely as early as Augustus’ 
reign) till the end of the 2nd century, even though equites a rationibus can 
be still confirmed early in the 3rd century (under Caracalla). As a result of 
Septimius Severus’ reform of the central financial administration, the office 
transformed into a new administrative structure: the collegium rationalium. 
A confirmation of the collegial activity of rationales as top-rank financial 
officers are so called Adrastus-Dossier inscriptions dated to the year 193 AD, 
which was the beginning of Septimus Severus reign. In my opinion, there 
are no arguments whatsoever to believe that there were already rationales 
active under Marcus Aurelius, when the office of procurator summarum 
rationum was created next to the a rationibus. I believe that one should thus 
speak of a gradual replacement of the a rationibus title by rationalis in the 
late 2nd and early 3rd century. In this chapter, I also analyze the concept of 
“system of dual procuratorship”, formulated by Hans-Georg Pflaum, and 
later developed in historiography, which was meant to explain the parallel 
functioning of freedmen and equites within procuratorial administration. 
In my view, there are no sufficient grounds to believe the principle applied 
to the a rationibus as well. Near the end of the chapter I touch upon the 
important issue of the careers of the equites who held the post, as well 
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as the question of the so-called “specialization”, that is the experience in 
finances gained by the individual a rationibus during their civil service. The 
conducted analyses indicate that the prestigious post of a rationibus was 
not just a random piece is a gradually forming equestrian procuratorial 
administration, and a rationibus officials were not amateurs. Arguing with 
the findings of Richard Saller, I believe that an important factor, decisive 
for nomination of particular civil officers to the top financial office might 
have also been their experience (experientia) and competences. Among  
a rationibus there were individuals such as T. Statilius Optatus, in the case of 
whom – as I presume – we are dealing with a kind of directed administrative 
professionalization in the field of finances. In addition, I believe it is not 
without significance that procuratores a rationibus also took the prefecture 
od the annona. The two offices cooperated with each other in terms of 
the army’s logistic system (provisioning). The a rationibus calculated the 
costs, whereas the praefectus annonae, being in charge of financial assets, 
was responsible realizing the provisioning process for the military units 
stationed in provinces, i.e. planned, organized and supervised the gathering 
of grain and food, as well as their transport. 

The second part of presented monograph includes prosopographical 
catalogues of a rationibus/procuratores a rationibus civil officers. It serves 
as the basis for analyses conducted in previous chapters, and is a vital 
completion of the work as a whole. Creating catalogues of this sort has two 
main advantages. First of all, it is the representative nature of the historical 
material (mostly epigraphic) concerning officium a rationibus, thanks to 
which the number of a rationibus officials known to us is high. The a rationibus, 
who belonged to Imperium Romanum’s political and administrational elite, 
come up rather often in sources (mainly epigraphic ones), which in case of 
prosopographical studies is of crucial importance. Secondly, the last scholars 
who in the 60s created lists of civil officers in charge of bookkeeping were, 
in the case of slaves and freedmen, Wachtel, and in the case of equites – 
Pflaum. An abridged list and biograms of 15 accounting officials (both 
imperial freedmen and equites), active until the reign of Hadrian was also 
made by Walter Seitz. On the other hand, attempts to holistically present  
a rationibus officials operating in the Principate were made as early as in the 
late 19th and early 20th century by Friedländer, Cuq and Rostowzew, more 
recently, by Michal Skřejpek and Benoît Rossignol. For obvious reasons, the 
first three collections require an update, whereas the list of a rationibus civil 
officers (main and auxiliary) presented by Skřejpek is incomplete and do 
a large extent repetitive to Pflaum’s findings. At the same time, the latest 
list of civil officers created by Rossignol, along with references to sources, 
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despite being supplemented by most recently published inscriptions, is, 
in my opinion, incomplete and abridged, as it lacks clerks’ biograms (it 
lists freedmen and equites separately). In view of the abovementioned 
arguments, it seems obvious that creating new, up-to-dated catalogues 
containing enhanced biograms of the highest financial officials, as well as 
their analysis, are necessary. The existing biographical and other notes on  
a rationibus and procuratores a rationibus, scattered in diverse and specialist 
studies and often in need of updating, did not allow new conclusions on the 
way that office functioned within Roman administration.
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272–273, 284, 305, 307–311, 
322, 334, 345, 382, 385, 398

Trebonian Gall, cesarz rzymski 
w latach 251–253 199–200

Tutilius Pudens 186–188, 213, 316
Tyberiusz, cesarz rzymski w latach 

14–37 11, 23, 76, 84, 87, 106, 
117, 122, 125, 130, 139–140, 
192, 229, 235, 243, 285–287, 
300, 389

Tytus, cesarz rzymski w latach 79–
–81 114, 130, 150, 171, 174, 
309, 400

U
M. Ulpius Epaphroditus 120
M. Ulpius Thaumastus 382

V
Valeria Lucilla 320
Valeria Procula 320
L. Valerius Datus 375
Valerius Eudaemon 246
L. Valerius Florinus zob. C. Valerius 

Quirina Florinus
M. Valerius Maximianus 110, 360, 

273
L. Valerius Proculus 71, 197, 202, 

224, 251, 253, 258, 261–262, 
264–265, 275–276, 278, 316, 
318–320, 322–323

C. Valerius Quirina Florinus 319–
–320

Valerius Titianus 347

L. Vanuleius Apronianus II 344
T. Varius Clemens 273–274, 351
Sex. Varius Marcellus 121–122, 216
P. Vedius Pollio 105
L. Vehilius Gratus 362
Verridius Bassus 186
Vibia 349
L. Vibius Lentulus 71, 143–145, 

172, 224, 251, 253, 258, 260, 
275–276, 278, 305–309, 316, 
401

Virdius Gemellinus 234–235
C. Vitrasius Pollion 243
L. Volusius Maecianus 331

W
Walerian, cesarz rzymski w latach 

253–260 167
M. Waleriusz Probus (M. Valerius 

Probus) 53–54
Wespazjan, cesarz rzymski w latach 

69–79 85, 114, 116, 125, 160, 
171, 174, 296, 298, 300, 309, 
400–401

Wiktoria 171
Witeliusz, cesarz rzymski w 69 r. 

127, 137, 141, 230
Witruwiusz (Vitruvius) 154–155
Wulkacjusz Tertullinus 161

Z
Zoticus 242
---ius Achil[leus] 202, 224, 317





A
a bybliothecis 15, 87
a censibus 15, 219
a cognitionibus (procurator 

a cogitionibus) 62, 67–68, 199, 
216, 219, 222, 271

a commentaris 66
a commentariis operum publicorum 

et rationis patrimonii 210, 382
a cubiculo 13, 84, 204, 219, 241–

–242
a cubiculo et a pugione 244, 354
a declamationibus 97
a declamationibus Graecis 219
a declamationibus Latinis 199, 219
a diplomatibus 97
a libellis 13, 15, 21–22, 36, 52, 60, 

62–63, 65–69, 71, 87, 91, 94, 
101, 129, 135–137, 182, 201, 
219, 227, 265–266, 269, 271, 
277, 292–294, 304, 350, 373–
–374 

a libellis et censibus 260
a loricata (procurator a loricata) 94, 

142–145, 150, 260, 277, 306– 
–307, 401

a manu 103
a memoria 15, 57–58, 62, 67, 219, 

242, 368, 371–372

a memoria accensus 288
a patrimonio (procurator 

a patrimonio) 87, 127–128, 
137–138, 140–141, 232, 261, 
277, 312, 314, 398

a rationibus accensus 140, 229
a rationibus et a memoria 354, 380–

–381
a rationibus hereditatium 226
a responsis 201
a studiis 15, 62, 67–68, 87, 91, 201, 

260
a tribus militiis 369–370
a vehiculis 167
ab alimentis (procurator ab 

alimentis) 277, 373
ab epistulis 13, 15, 21–22, 27, 37, 

52, 60–63, 65–69, 71, 87, 91, 
94, 101, 105, 135–137, 168, 
190, 222, 227, 232, 256–257, 
259, 265–266, 269, 273, 277, 
351, 373–374, 382

ab epistulis Augusti zob. ab epistulis
ab epistulis Graecis 22, 168, 201, 

219, 256–257, 277, 346–347, 
352–354, 374

ab epistulis Latinis 168, 219, 257, 
259

accensus 100, 288

 *  W indeksie nie ujęto pojęć: a rationibus (procurator a rationibus), urząd do 
spraw rachunkowości, officium a rationibus (officium rationum).

Indeks rzeczowy*
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accensus delatus 287
actores 116
ad census 261, 313–314
ad legationes et responsa Graeca 87
ad loricatam 142
ad patrimonium 261
ad responsa Graeca 87
adiutor 122, 156, 162, 212, 227– 

–228, 237–238, 240, 245, 284, 
286, 306–307, 379, 381–388, 
391–393

adiutor
a rationibus 178–180, 184–185, 

203, 387–388, 391
rationalium 194, 203

adiutores 
tabularii 384 
tabulariorum a rationibus 384

adlectio 348, 351
adlectio inter praetorios 353
administracja

cywilna 77–78, 109, 160, 256, 
259, 270

finansowa 9, 11, 14, 18–19, 23–
–25, 41, 65–66, 68, 72, 78– 
–79, 85–86, 92–94, 99– 
–100, 102, 107–108, 
111–112, 116, 122, 124, 
127, 131–134, 137–138, 
143–144, 152, 163–166, 
180–181, 192–194, 196, 
198–200, 204, 207, 213, 
216, 219–221, 232, 241, 
245, 261, 269, 273, 386, 
400–402

pałacowa 21–22, 34, 57–58, 
65, 76–77, 91–93, 95, 103, 
135, 137, 139, 231, 297, 400

prokuratorska 19, 66, 69, 76, 
90–94, 180–181, 215, 219–

–220, 223, 227, 232–235, 
248–249, 259, 269, 398

prowincjonalna 16, 89–90, 96, 
99, 104, 108–109, 165– 
–166, 214, 234

rzymska 9, 14–16, 20–22, 25– 
–27, 33, 36–37, 40–41, 
43–44, 55–57, 59, 72–74, 
76, 78–82, 92, 95–96, 104, 
125, 188, 223, 226, 232– 
–233, 240, 248–249, 272, 
397

wojskowa 9, 108, 160
admonitio 178, 183–184
adsignatio 157, 209–210
advocatus fisci 126, 183, 204, 250, 

271
aedes sacrae 155
aerarium

militare 10, 62, 99–100, 102, 
111, 150

populi Romani/Saturni 10, 23, 
99–102, 106–107, 111– 
–113, 123–126, 129–133, 
140, 146–147, 148–150, 
157–158, 165, 171, 243, 
262, 288, 399

agens vice praesidis 110
ager publicus 131
agnomen 303, 393
ala II Flavia Hispanorum civium 

Romanorum 307
amici et comites 256, 400
amicitia 272
amicus 201, 362
annona 129
annona militaris („annona 

wojskowa”) 163–165, 220, 273, 
402

anulus aureus 13, 291, 300
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apparitores 100, 288
aprowizacja (zaopatrzenie armii 

rzymskiej) 10, 108, 158, 162– 
–165, 167, 220, 249, 268–269, 
273, 401

arcarius 141, 144, 150, 162
Armeniacus 347
armia (wojsko) 9–11, 77, 79–80, 90, 

99, 104, 108, 141, 152, 157– 
–159, 162–167, 174–175, 204, 
219–220, 249, 257, 268–269, 
273, 399, 401

armillae 254, 310
auctoritas 90, 239
aurum coronarium 118, 126
auxilia 109–110, 175, 250
avaritia 89

B
balneum 301
beneficiarii 162 
bibliotheca Palatina 103
biurokracja 26, 72–77, 79–82

patrymonialna 73
personalna 80

biurokracji typ idealny 34, 73–74, 
76

biurokratyzacja 11, 78, 85, 136, 
138, 166

bona caduca 116, 128–129, 183
bona vacantia 116, 128–129
breviarium totius Imperii 103
budownictwo 152, 154–156

C
cannaba 208
centenarius 87, 101, 186, 223, 250, 

259, 275, 277, 307, 314, 319, 
322–323, 330, 334, 338, 369, 
374

centesima rerum venalium 10
centurio ex equite Romano 310, 325, 

342
centurio frumentarius 219
cenzus 79, 99, 261
classis praetoria 253, 366
codicillos 44, 270
cognitio extra ordinem 183
cognomen 214, 237, 287, 291, 295– 

–297, 299, 303, 390, 393, 395
cognomen ex virtute Sarmaticus 347
coloni (koloni) 116, 189, 213
collationes 107
collégialité inégale zob. kolegialność 

nierówna 
collegium rationalium 23–24, 156, 

163, 165, 172, 194, 196, 200, 
215–217, 219, 222, 273, 281, 
402

collibertus 240, 379
commendatio 252
commoda 240–241
conductor 116, 178–180, 184, 186, 

213
conductores gregum oviaricorum 178
consiliarius 201, 256, 271, 400
consilium principis 20–21, 68, 92, 

96–97, 256, 350
consul (konsul) 42–43, 109, 161, 

189, 207, 301, 344, 346, 349–352
consul suffectus 189, 252, 306, 348, 

354 
contumacia 238
corona
 aurea 254, 310
 muralis 254, 332, 345
 vallaris 332
cura

annonae 200
aquarum 102, 200
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 copiarum 166
domus Augustianae 169
monetae 169
operum publicorum 155, 157, 

209, 210, 211
rerum 54, 292
statuarum 169

curator viarum aedium sacrarum 
locorumque publicorum 306–
–307

cursus
 clavularius 166 

honorum (kariera) 13–14, 17–
–19, 22–23, 38, 40– 
–43, 63, 70, 74, 89, 92, 97, 
101, 119–120, 122, 127, 
144, 160, 163, 167–168, 
172–173, 197, 200–202, 
220–221, 223, 233, 237, 
240–242, 246–278, 282–
–283, 287–288, 294, 300, 
304, 306–307, 309–316, 
319–320, 322, 325–331, 
334–335, 339–340, 342–
–344, 347–348, 352–355, 
358, 360, 362, 364–367, 
369, 374–375, 380, 386, 
389, 402

inversus 287, 364
publicus 166–167

custos
principalium opum 54, 143, 

146, 182, 212 
rationis patrimonii 140
tabularii a rationibus 203, 383

czynsz 115, 188, 206–207, 209

D
Dacicus 308
damnatio memoriae 361

darowizna 356
debitores fisci 127, 183
decemvir stlitibus iudicandis 328
deferre ad aerarium 288
dekurioni 115
delatio ad aerarium populi Romani 

288
delatus ab Augusto 287
delectator Augusti 318–319
diarchia 56, 126, 131
dignitas 28, 84, 90, 242
diligentia 270
diploma 44
diploma militaria 337, 348
dispensator 129–131, 141–142, 144, 

162, 192, 211
dispensator ad fiscum Gallicum 

provinciae Lugudunensis 84
dobra cesarskie 18–19, 114, 116, 

146, 149, 152, 179–181, 185, 
270, 387, 398–399

dochody 10, 19, 106–108, 111–113, 
115–117, 121, 126, 128–129, 
132–133, 141–142, 144, 150, 
152–154, 158, 161, 164–165, 
174–175, 180, 182, 185, 188, 
190–192, 216, 243, 356, 383, 
399, 401

domeny cesarskie 113–115, 153, 
181, 185–187, 213, 215, 232, 
235, 237, 245, 369, 379

dominium 113, 119
dominus 103, 197
domus

Augustiana 169
Caesarum (Augusta) 103, 113

divina 121
dona militaria 254, 310, 360
donativum 122–123
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doświadczenie 79, 163, 200, 243, 
249, 259, 262, 267–272, 288, 
402
cywilne 160, 256–257, 266
wojskowe 160, 168, 254–257, 

266, 271, 332, 360
ducenarius 87, 92, 94, 101, 109, 

127, 167, 179, 182, 194, 201, 
215, 222–223, 240–241, 250, 
253, 257, 259–261, 276–277, 
307, 311, 314, 319, 322, 326, 
330, 334, 338, 343, 351, 353, 
360, 364–366, 369, 374

duoviri 356
dux 110

E
ekwici (equites) 12–17, 23, 26, 28–

–29, 43, 47, 50, 61–64, 69–72, 
76, 78, 83, 86–88, 90–94, 97, 
99, 101, 105–106, 108–111, 
115–116, 118, 120, 127, 137, 
139–141, 143–145, 161, 172, 
185–186, 188, 196–197, 199, 
204, 207–208, 211, 214, 220, 
223, 226–227, 229–240, 242– 
–253, 255, 257, 261, 264–266, 
268–269, 270, 272–273, 281, 
283–284, 300–301, 305–379, 
381, 398–399, 401–402

elita 27–28, 34, 36, 81, 99, 115, 271, 
303

epigrafika 38–40, 64, 264, 330
epistula 44, 179
epistula ad Saepinum 175, 177–178, 

183, 202, 214, 223, 237
epistulae commendaticiae 234
equites zob. ekwici
evocatus 188, 216, 310

exactor reliquorum annonae sacrae 
expeditionis 167

experientia 249, 259, 268, 270, 402
exsactor operum dominorum 208, 

210, 212

F
familia 35, 77, 302, 385
familia Caesaris 35, 76, 82–86, 102– 

–103, 114, 116, 125, 135, 192, 
226, 240–241, 302–303, 385, 
393–394

familia publica 100, 102
fasti 18, 224, 281, 368
figlinae 197
finanse cesarskie 11, 19, 27, 64, 67, 

106, 133, 139, 141, 144, 151, 
183, 204, 271, 291–292, 383

fisci agens 199, 217, 221, 226, 377
fiscus

Alexandrinus 129–130
Asiaticus 124, 129–130
Caesaris 16, 18, 22–23, 63, 66, 

68, 94, 102, 107, 111–112, 
117, 122–131, 133, 137, 
141, 143–144, 149, 159, 
165, 178–180, 182–185, 
188, 190, 192, 200, 208, 
211–213, 238, 240–241, 
262, 271, 398–401

castrensis 124, 129–130
frumentarius 124, 129–130, 162
Gallicus provinciae 

Lugdunensis 130–131
Judaicus 124, 130
provinciae 107, 122, 125, 129– 

–130, 147
transmarinorum 130

fistulae aquariae 181, 194, 196, 198, 
200, 289, 297
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flamen Carmentalis 313–314
flamen divi Vespasiani 325, 327
forum Iulium 143
fugitivi 178
fullonicae 198
fundi patrimoniales 121
fundus Neronianus (saltus 

Neronianus) 114

G
gabinet 47, 65
garnizon rzymski 249, 251, 253, 

258, 310, 325, 342, 359, 366
gens Bassaea 345
gens Vehilli 362
gentilicium zob. nomen gentile
greges oviarici 175, 180, 184

H
habitatio 208
handel 297
hasta pura 254, 310, 332, 345
heredes 244, 309, 353, 380
hierarchia 13, 24, 36–37, 41–43, 50, 

72, 82, 88, 120, 141, 185– 
–187, 199, 212, 215, 222, 240, 
247, 249–250, 270, 283, 351, 
365, 387

historiografia nowożytna 21, 28, 60
homo novus 301, 328
honoraria 240
horrea 198
horti 148, 303
horti Atticiani 303
horti Epaphroditiani 304
hospitium 208

I
idios logos 116
imperium

consulare 107
militiae 110
proconsulare maius 107

indulgentia 133
ingenuitas 242, 287
iniuria 178, 180, 184
innocentia 270
insignia praetoria (ornamenta 

praetoria) 139, 147, 291
instytucje 9–10, 14, 23, 25–27, 37, 

41–42, 45, 47, 49, 73, 79–80, 
83, 97, 99–100, 102, 107, 111– 
–112, 118–134, 137, 140–142, 
150, 153, 157, 165, 171–172, 
178, 181, 198, 215, 221, 242, 
382, 397–400

instytucjonalizacja 84–85, 135–137, 
196, 203, 273

iudicatio 182
ius aureorum anulorum 242, 291
ius gladii 110

K
Kaisergericht 97
kancelaria 15, 19, 21–22, 26, 47, 

50–52, 59–60, 64–68, 93–94, 
103, 136, 251, 260, 269, 276, 
397 

kariera zob. cursus honorum
kolegialność nierówna (collégialité 

inégale) 23, 86, 93, 108, 120, 
185, 188, 196, 214–215, 226– 
–245, 368, 379, 381, 392, 398

kolonia 356, 371
kompetencje 11–12, 15, 18–20, 23, 

27, 36–38, 41, 48–49, 51–52, 
66, 68, 79–80, 85–86, 94, 96– 
–97, 99, 102, 110, 112, 131, 
138, 145, 147–150, 152, 154– 
–158, 160–161, 163, 168–173, 
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175, 177, 180–182, 189–190, 
210, 220, 228, 238, 248–249, 
255, 268, 270–271, 273–274, 
382, 387, 398–399, 401–402

komunikacja społeczna 39
konstytucjonalizm 46
kopalnia 11, 115, 117–118, 153, 

166, 189–192, 232, 239, 241, 
261

kryzys 79–80
księgowość 100, 141, 144, 158, 160

L
legati legionis 11, 110, 248
legatus

Augusti pro praetore 109–110, 
122, 248

Germaniae Inferioris 313
provinciae Norici 201

legion 109–110, 220, 250–252, 
310–311, 313, 359

Lex metalli Vipascensis 241
liberalitas 133
liberti Caesaris  105, 135, 285
libertus Augusti 12–13, 28, 34, 37, 

50, 83–85, 87, 89–94, 108, 117, 
125, 135–137, 203, 207, 228– 
–229, 231, 237–240, 244, 283, 
284–305, 307, 378–381, 383, 
388, 395, 398

libertynacja 294, 302, 387, 395
librarii 100
lictores 100
literati 269, 272
litterae 208, 213, 222
loca publica 156
locatio-conductio 178, 180
loricata 142–143
luxuria 12, 89

M
magister 121

officiorum 163
rationis summae privatae 218
summarum rationum 204, 218

majątek 13, 27, 84–85, 103, 112– 
–126, 128–129, 132–135, 138– 
–140, 145–146, 148, 177, 179– 
–180, 182, 184, 187–190, 197, 
211, 214, 216, 219, 234, 239, 
261–262, 282, 291–292, 296– 
–297, 303, 380, 400–401

mancipes 166
mandata 214
manubiae 119, 126
markomańskie wojny 110, 167, 

242–243, 254, 257, 259, 273, 
332, 345, 380

Medicus 347
melloproximus a rationibus 203, 386
mennica 169–173
mensa nummularia fisci frumentarii 

Ostiensis 129
mercatores frumentarii et olearii 

Afrari 335
metalla Vipascensia 189
miles legionis 174
militia

dua 313, 319
prima 258
quarta 250–252, 258, 358
secunda 258

militiae equestres 168, 190, 250, 
252, 255, 258, 329, 373

ministeria principatus 50–51, 60, 
67, 95, 97

ministerstwo finansów 12, 49, 397
monarchia 77, 80
monetarii 172
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monety bicie 152, 169, 171–173, 
175, 191, 401

municipium 356
Muzeum Kapitolińskie 17

N
namiestnik 13, 18, 78, 90, 96, 102, 

109–110, 122, 162, 166, 170, 
214, 234, 243, 248, 313, 338, 
345–346

navicularii 200
negotiatores 200
negotiatores oleari ex Baetica 323
nieruchomości 118, 148, 293, 297
niewolnik zob. servus
nomen gentile (gentilicium) 11, 22, 

285, 287, 289, 335, 354, 395
nomen simplex 285, 294, 387
nominacja 74, 79, 88, 91, 94, 96, 

163, 190, 235, 243, 248, 257, 
261, 263, 268–269, 272–273, 
344, 402

nutritor 204, 241

O
officia maxima 20–21, 51, 60, 87, 

90–91, 95, 97, 230
officia palatina 20–21
officinator 197
officium

a mandatis 51
a voluptatibus 51
admissionis 51
epistolarum 51, 105
memoriae 51

onomastyka 395
opera publica 204, 211
opes principales 152, 399
opes sanctae 152, 399
Optimus 308

optio tabellariorum offici rationum 
53, 193, 383

ordo equester 17, 69, 86, 88, 90, 93, 
100, 239, 271

ordo senatorius 88, 110, 262
origo 272, 311, 352
ornamenta consularia 332, 345
ornamenta praetoria zob. insignia 

praetoria
ornamenta quaestoria 139
ousiai 116
oves dominicae 178, 180

P
pałac 16, 19–21, 58, 65, 74, 87, 101, 

103, 115, 153, 155, 170, 288
Parthicus 347
pater familias 104
pater nomimus 341
patrimonium Caesaris 10, 18, 20, 

23, 27, 85, 94, 99–135, 140–
–141, 147, 150, 152–153, 
156–158, 169, 179–182, 188, 
198–199, 209–210, 214, 234, 
297, 398 

patrimonium fisci 121, 181, 398
patronat zob. suffragium
patronus 103
patronus clementissimus 372
phalerae 254, 310
plebs Urbana 153–154
pochodzenie 28, 42–43, 89, 229, 

238, 241, 272, 278, 283, 286– 
–287, 291–292, 295, 299, 308– 
–309, 315, 327, 343–345, 361, 
389

podatki 10, 79–80, 99, 104, 107– 
–108, 115, 117–118, 122–123, 
125–126, 128–130, 141, 152, 
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163–166, 183, 216, 220, 261, 
273, 402

polityka
budowlana 155
finansowa 27, 100, 161, 173– 

–175, 274, 392, 399, 400
monetarna 173–174
nominacyjna 87, 91, 94, 226, 

271, 274, 351
personalna 23, 43, 91, 248

pontifex minor 323, 334–335
populus 131–132
portoria 107–108, 183
potentia 12, 50, 85, 88, 242, 397
praecones 100
praedia Tiburtina 115
praefecti castrorum 11
praefectus

Aegypti (prefekt Egiptu) 14, 24, 
27, 43–44, 71, 108–110, 
116, 235, 243, 246, 249, 
257, 262, 265, 268–269, 
277, 318, 322–323, 329, 
331, 337, 339, 342, 350– 
–352, 354, 375

aerarii Saturni 352–353
alae 110, 250–251, 316
alae Afrorum 312–313
alae Augustae II piae fidelis 

Thracum 322
alae Frontonianae 329
alae Herculaniae 357
alae Tampianae 358–359
alae I Pannoniorum Tampianae 

252 
alae II Flaviae civium 

Romanorum 306–307
alae II Gallorum 336–337
alimentorum 352–354

annonae (prefekt annony) 14, 
24, 70–71, 129–130, 154, 
162–165, 167, 199, 220, 
261–265, 268–269, 277, 
312–314, 318, 322–323, 
325, 327, 331, 334–335, 
337, 339, 350–351, 358, 
360, 364–366, 370, 373– 
–375, 401–402

annonae urbis 329, 331
classis Alexandrinae et 

potamophylaciae 253, 
318–319

classis Britannicae 253, 337–338
classis Flaviae Pannonicae 253, 

373
classis Ponticae 253, 358–359
classis praetoriae Misenensis 

253, 329–330, 358, 364–365
classis praetoriae Ravennatis 

253, 329–330, 337–338, 
341, 358, 364–365

cohortis 110, 250, 317
cohortis Bracarum 329
cohortis Flaviae 315
cohortis II Flaviae Brittonum 

Alexandrinae 378
cohortis I Lucensium 312–313
cohortis I Raetorum 322
cohortis II Asturum 336–337
cohortis II Thracum Syriacae 

319
cohortis III Augustae Thracum 

357–358
cohortis IIII Thracum Syriacae 

318–319
fabrum 258, 306–307
frumenti dandi 154
legionis II Traianae fortis 325–

–326
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Mesopotamiae 109
praetorio (prefekt pretorianów) 

14, 22, 25, 27, 37, 43–44, 
65, 74, 78, 96, 101, 120, 
163–164, 177–179, 182–
–185, 214, 219, 238–240, 
254–256, 265–267, 269, 
271–272, 277, 324, 329, 
342, 344, 351, 358, 361, 
371–372, 375

Urbi (prefekt Miasta) 96, 331
vehiculorum 167
vigilum (prefekt wigilów) 14, 

24, 101, 255–256, 264– 
–265, 269, 277, 331, 339, 
342–344, 346–347, 349, 
366, 370, 373, 375

praenomen 11, 189, 197, 285, 299– 
–300, 303, 328, 335, 362

praepositus
annonae expeditionis 166
copiarum 166
sacrarum cognitionum 241
vexillationibus 258, 358–360

praeses 109–110, 358
praetor (pretor) 109, 126, 201
praetor fideicommissarius 351
prawo konstytucyjne 26, 60
prefektura 14, 71, 78, 250–251, 260, 

263, 266–267, 269, 276, 283, 
315–316, 329, 331, 340, 351, 
353, 360, 364–366, 374

prestiż 12, 28, 85, 87, 135, 222, 304
pretorianie 159, 183–184, 325
primipilus (primus pilus) 110, 250–

–251, 253, 255, 258, 311, 327, 
343

primipilus bis (primus pilus bis) 250, 
258, 310, 326, 342–343

primipilus bis legionis II Augustae 309

primipilus bis legionis X Fretensis 309
primus pilus legionis IIII Flaviae 

fidelis 325
princeps 10, 23, 83, 91, 96, 101– 

–102, 105–106, 113, 115, 119, 
132, 134

privatus 111, 131, 400
proconsul (prokonsul) 42–43, 90, 

109–110, 117, 214, 234, 363
procurator (prokurator) 13, 24, 

62–63, 66–67, 69–70, 77, 83, 
87, 89, 90–91, 93, 96, 99, 101, 
103–105, 108–110, 116–117, 
121–123, 128, 131, 159–160, 
162, 166, 180–183, 185–188, 
190, 192, 198, 205–206, 208, 
212–215, 226, 231–235, 237–
239, 241, 245, 251, 260, 262, 
271, 292, 323–324, 338, 343, 
350, 364–365, 367, 369, 380, 
382, 401

procurator 
XX hereditatium 233, 259–260, 

262, 268, 277, 316, 322– 
–323, 325–326

a cogitionibus zob. 
a cogitionibus

a loricata/ad loricatam zob. 
a loricata

a patrimonio lub ad 
patrimonium zob. 
a patrimonio

a patrimonio et hereditatibus et 
a libellis 91, 182

ab alimentis zob. ab alimentis
ab epistulis et a patrimonio 63, 

91, 127, 182, 232 
ad alimenta 263, 277, 373
ad bona damnatorum 120, 219
ad bona Plautiani 120, 219
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ad censum Ambianorum, 
Murrinorum, Atrebatium 
(lub Trebatium) 263, 277, 
373

ad census addipiendos 
Cappadociae Ponti 
mediterrani Armeniae 
minoris 337

ad census Britanniae 277, 312, 
314

ad census Gallorum 277, 312, 
314

ad dioecesin Alexandriae 263, 
277, 373–374

ad patrimonium 277, 312, 314
alimentorum 353–354, 370
Alpium maritimarum 262, 277, 

318–319, 334
argentariarum 191
Asiae 260, 262, 277, 306–307, 

318–319
Augusti a patrimonio zob. 

a patrimonio
Augusti ad patrimonium 

(patrimoni) zob. 
a patrimonio

aurariarum 191
Belgicae et duarum 

Germaniarum 260, 262, 
268, 277, 322, 342

Britanniae 277, 311, 364
Cappadociae Paflagoniae 

Galatiae 262, 277, 318–319
castrensis 13
columnae divi Marci 211–212
et praefectus provinciae 

Sardiniae 109
ferrariarum 191, 277, 312, 314
fisci 125–126, 183
fisci castrensis 383

fisci libertatis et peculiorum 383
fiscorum transmarinorum 383
Galatiae 267, 277, 329–330
hereditatium 183, 259, 262, 

268, 277, 313–314, 316, 
334–335, 383

Hispaniae Citerioris per 
Asturiam et Callaeciam 
(lub Hispaniae citerioris 
Asturiae et Callaeciae) 
262, 277, 334, 342–343

Hispaniae citerioris 
Tarraconensis 267, 277, 
329–330

ludi magni 267, 277, 329–330
ludi matutini 277, 337
Lugdunensis et Aquitanicae 

(Galliae Lugdunensis et 
Aquitanicae) 259–262, 
264, 268, 277, 309, 311, 
325–326, 334–335, 337–
–338

Lusitaniae et Vettoniae 277, 
358, 360

Mauretaniae Tingitanae 277, 
337, 364

metallorum 117, 189, 380
metallorum et praediorum 116, 

192
metallorum Pannonicorum et 

Delmaticorum 187
monetae 170, 172, 259–260, 

262, 268, 277, 306–307, 
322–323

Montis Mariani 117
operum publicorum et fiscalium 

Urbis sacrae 156, 208–210, 
212, 219

Pannoniae et Dalmatiae 260, 
277, 306–307
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Pannoniae Superior 277, 316
patrimonii 24, 94, 111, 127, 

129, 141, 156–157, 161, 
179–182, 188, 198, 200, 
210, 212, 221, 233, 263, 
270, 277, 374, 398, 401

patrimonii et hereditatium 128
Ponti et Bithyniae 277, 364
praediorum Tiburtinorum 116, 

120
pro legato 110
Raetiae 277, 337–338
rationis privatae 24, 94, 119–

–121, 128, 161, 204, 
218–219, 256, 262, 277, 
352–354, 374, 401

rationis privatae per Italiam 121
rationis privatae provinciae 

Mauretaniae Caesariensis 
121

regionis 186
regni Norici 342–343
summarum 113
summarum rationum 24, 55, 

94, 128, 156, 192, 194, 
196, 198–204, 214–215, 
217–218, 222–223, 241, 
245, 256, 273, 281, 362, 
368, 381, 401–402

tractus Karthaginiensis 186– 
–188, 213

trium Belgicae et Germaniarum 
262, 277, 318–319

trium Syriae, Phoenicae, 
Commaganae 319

ulterioris Hispaniae Baeticae 
261, 277, 318–319

usiacus 116, 235
profesjonalizm 248
prokonsul

Afryki 43
Azji 43

promagister XX hereditatium 262, 
277, 334

proskrypcja 117
protector 111
provinciae Caesaris (prowincje 

cesarskie) 103, 107–110, 116– 
–117, 126, 131, 142, 159, 171, 
232

provinciae populi Romani 
(prowincje ludu rzymskiego) 
99, 104, 107, 116–117, 124, 
131, 142, 232

provinciae publicae (prowincje 
publiczne) 102, 107–110, 131

prowincja 9, 13, 18, 74, 78, 90, 102, 
105–110, 115–117, 119, 121–
–123, 129–130, 141, 152–153, 
158–159, 162–166, 170, 175, 
182, 185, 187–188, 191, 213–
–214, 233–234, 239, 243, 248, 
260, 269, 278, 287, 289, 291, 
307, 311, 313–316, 319, 337–
–338, 343, 346, 352, 358–359, 
363–365, 367, 370, 384, 390, 401

proximus a rationibus (lub proximus 
rationum) 53, 193, 203, 386, 392

prozopografia 15, 38–39
pryncypat 9–14, 16, 19–21, 23, 25, 

28, 36–37, 39–43, 50– 
–52, 54–59, 65, 72, 74–77, 81– 
–84, 87–88, 90, 93, 95, 99–101, 
105–106, 108–109, 112, 117, 
122–123, 125, 130–132, 136– 
–137, 141–142, 145, 166, 174, 
177, 182, 192, 214, 226–228, 
247–248, 255–256, 265, 267, 
290, 383, 397, 401–402

publicus 111, 131, 400
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R
rachunkowość 106, 141, 150, 158, 

160
ratio

operum publicorum 211
patrimonii 137, 140–141, 157, 

181–182, 382
privata 11, 18, 41, 102, 118–

–121, 133–134, 179, 182, 
219, 240–241, 262, 265

privata per Flaminiam, 
Aemiliam, Liguriam 334

usiaca 116
rationalis (rationales) 16, 19, 23– 

–24, 55, 78, 121, 156, 164, 167, 
172–173, 188, 191–226, 245, 
256, 281–282, 367–368, 379, 
381, 402

rationalis summae rei 24, 121
rationalium vicarius 189, 192–194, 

223
rationarium Imperii 104
rationes 104, 118, 142–143, 147, 

149, 158, 160, 190
rationum vicarius 191, 193–194, 

203
redactio in formam provinciae 117
reforma administracyjna 10, 51, 

69–70, 135, 137, 203–204, 219, 
402

reformy Hadriana 69–70, 83, 397
rekomendacje 270, 274
res

dominica 179–180
privata 11, 18, 41, 102, 118– 

–121, 125, 134, 182, 219, 
221, 266

publica 101, 149, 157, 399
publica Malacitanorum 320

restitutio natalium 242
restitutor metallorum 189–190
retor 256, 262, 267, 347
Rezeptionsgeschichte 59, 95

S
sacerdos

Caeninensium 340
Laurentium Lavinatium 340

salaria 240
saltus Neronianus zob. fundus 

Neronianus
sexagenarius 87, 101, 121, 250, 275, 

277, 314, 319, 334, 338, 353, 
373

scribae 100
scrinium 50–51
scrinium memoriae 51
sekretariat 13, 15, 19–22, 51–52, 

60–61, 64, 66–68, 82, 86–87, 
91, 94, 103, 105, 135, 137, 168, 
232, 251, 257, 260, 263, 353

semantyka historyczna 45
senat 56, 88–89, 100, 106, 108, 122, 

126, 131–132, 145–147, 149, 
161, 248, 273, 288, 291

servi et liberti Augusti 35, 41, 77, 90, 
100, 102–105, 106, 108, 114, 
127, 147, 282, 303, 388–395

servi
publici 100–102
vicarii 84, 192
Augusti 101, 125, 387–388

servus (niewolnik) 16–17, 20, 28, 
35, 41, 63, 75–78, 84, 87, 90, 
100–106, 108, 127, 130, 135, 
140–141, 148, 177–179, 189, 
192, 194, 203, 216, 226, 228–
–230, 238, 241–242, 281–286, 
288, 290–294, 297, 299, 302–
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–304, 378, 382, 384–385, 387, 
389–391, 393–394

servus medicus 303
signatores 350–351
skarbiec 10–11, 52, 112, 117, 126, 

132, 134, 146, 150, 152–153, 
174, 219, 288, 353, 392

służba
cywilna 249, 262, 270, 273, 283
pałacowa 19, 76, 86–87, 228, 

230, 241, 296
wojskowa 250, 257, 283, 307, 

342–343, 373
societates publicanorum 99
socius curarum 173, 227, 301, 392
sofista 256–257, 267
solarium 208–209
specjalizacja 23, 43, 75–76, 97, 

246–274, 283, 331, 339, 365
stationarii 178, 184–185
statua loricata divi Iulii 143
status społeczny 43, 100, 102, 207–

–208, 212, 228, 238, 283–384, 
350, 381, 389, 393

stipendium (żołd) 19, 107–108, 118, 
158–159, 165, 174–175, 220, 
257, 399

suffragium (patronat) 41, 73–74, 84, 
119, 135, 248, 251–252, 270, 
272, 302

summae rationes 201, 204, 213
system

administracyjny 16, 18, 20, 34, 
74, 96, 137, 400

biurokratyczny 73–74, 76, 80, 
96, 111

logistyczny 163, 165–166, 257, 
401

T
Tabula Banasitana 184, 350–351, 380
tabularium 191, 213
tabularium tractus Karthaginiensis 

213
tabularius 12, 116, 129, 162, 211, 

228, 237, 284, 302, 381–388, 
391, 393
a rationibus 203, 227, 302, 

383–384, 386, 393
Caesaris XX libertatis 303
rationis patrimonii 140

thermulae 301
torques 254, 310
tractus Karthaginiensis 185–186
transformacja 86, 230, 282
trecenarius 87, 121, 182, 194, 201, 

215, 218–219, 222–224, 240, 
276–277, 331, 351, 353, 369, 
374

tres militiae 223, 250, 267, 313, 322, 
329–330, 332, 334, 337, 343, 
366

tria nomina 287, 292, 296
tribunus

augusticlavius 110, 250, 252
cohortis (?) praetoriae 342
cohortis V praetoriae 309
cohortis VIIII praetoriae 325
cohortis X urbanae 309, 342
cohortis XI urbanae 325
cohortis I vigilum 325
cohortis I Ulpiae Pannoniorum 

357–358
cohortis V vigilum 342
cohortis III vigilum 309
laticlavius 110, 328
legionis I Adiutricis 315, 330
legionis II Adiutricis 329
legionis I Minerviae piae fidelis 22
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legionis VI Ferratae 312–313
legionis VI Victricis 312–313
legionis VII Claudiae piae 

fidelis 318–319, 336–337
legionis VII Geminae 306–307, 

334, 337
legionis XII Fulminatae 373

tribus
Aemilia 308
Collina 333
militiis perfunctus 369
Palatina 333
Quirina 311, 320

tributum
capitis 107
soli 107

triumviri monetales 170–171
tytulatura 13, 24, 43, 55, 109, 135–

–136, 144, 181, 191–228, 239–
–240, 244, 289, 329, 338, 347, 
354, 365, 367, 382, 384

U
urbanizacja 42
urząd pałacowy 13, 15, 21–22, 37, 

50–51, 58, 61–62, 64, 67–68, 
71, 91, 93, 95, 97, 137, 168, 
228, 231, 260, 293, 300, 374, 
382

ustrój 56, 84, 136–137

V
vectigal 107, 209
vexilla obsidionalia 332, 345
vexillationes 110–111, 252, 359
viatores 100
vicarianus 393
vicarius 131, 192
vicarius rerum lagatorum Aucti ac 

Boritanorum 192

vicesima hereditatium 10, 107, 260
vicesima libertatis lub 

manumissionum 107
vilici 116 

villae 103
vir

egregius 25, 186–188, 316, 377
eminentissimus 25, 375
perfectissimus 24, 121, 199, 

218, 226, 375, 377

W
władza 10–11, 13, 20, 34–36, 49, 

56, 66, 72, 85–86, 88–89, 103, 
105, 113–114, 118, 123, 126–
–127, 131, 136–140, 146–147, 
156, 158, 166, 170, 173, 184, 
227–228, 273

wojsko zob. armia 
wpływy polityczne 12, 16, 21, 35, 

37, 50, 68, 84–85, 88, 105–106, 
135, 137–139, 231, 242, 291, 
298–299

wydatki 9–11, 49, 79–80, 100, 106, 
108, 112, 128–129, 141–142, 
144, 149–150, 152–155, 157–
–162, 174–175, 219, 243, 399–
–401

wynagrodzenie 12–13, 43, 87–88, 
100–101, 121, 175, 187, 204, 
217, 220, 222, 240–241, 288, 
386

wyposażenie 158, 166, 220, 257, 
399

wyzwolenie 11, 117, 135, 300
wyzwoleniec 12–13, 15–17, 20–21, 

23, 26–29, 34–36, 41, 47, 49, 
53–54, 61–64, 68–70, 72, 74– 
–79, 82–93, 95, 97, 100–101, 
103–106, 108, 114, 116–118, 
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120, 125, 127–130, 135– 
–141, 143–144, 147–148, 151, 
158–160, 172, 176–177, 181, 
186–189, 192–194, 196–199, 
203–208, 210–212, 214, 216, 
220, 223, 226–245, 248, 264, 
266, 270, 281–299, 301–304, 

333, 379–382, 384–395, 398–
–401

zaopatrzenie armii rzymskiej zob. 
aprowizacja

Ż
żołd zob. stipendium



PROGRAM
MONOGRAFIE FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

W 1994 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zainaugurowała 
publikację serii „Monografie FNP”, obejmującej swoim zakresem 

nauki humanistyczne i społeczne.  
W serii są wydawane niepublikowane wcześniej prace polskich 

naukowców, wyłaniane w drodze konkursu. 

Nadsyłane na konkurs prace powinny charakteryzować się:
✴ wysokim poziomem naukowym,
✴ odkrywczością założeń i wagą wyników,
✴ oryginalnością ujęcia,
✴ integralnością tematyki i formy,
✴ interesującym przedstawieniem tematu, dostępnym 
    dla szerszego grona czytelników.

Fundacja zapewnia Laureatom pokrycie kosztów wydania książki 
w serii „Monografie FNP” oraz honorarium. Konkurs odbywa 
się w trybie ciągłym. Prace należy składać w Fundacji w dwóch 

egzemplarzach, wraz z wypełnionym wnioskiem. Wniosek 
wypełniany jest w bazie https://wnioski.fnp.org/, tam też należy 

załączyć wersję elektroniczną tekstu.

Od 2011 roku wydawcą serii Monografie FNP jest  
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  

w Toruniu. Oprócz wersji papierowych książki będą dostępne 
również w formie e-book. Ponadto tytuły wydane  

w poprzednich latach będą zamieszczane   
na stronie internetowej www.fnp.org.pl/monografie  

w formule Open Access.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronach 
www.fnp.org.pl

www.fnp.org.pl/monografie





DOTYCHCZAS W SERII 
MONOGRAFIE FNP 

UKAZAŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE TYTUŁY

1995
Jerzy Michalski, Sarmacki republikanizm w oczach Francuza. 

Mably i konfederaci barscy
Magdalena Micińska, Między Królem Duchem a mieszczaninem. 
Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim przełomu 

XIX i XX wieku (1890–1914)
Dariusz Słapek, Gladiatorzy i polityka.  

Igrzyska w okresie późnej Republiki Rzymskiej
Maciej Soin, Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza

Wojciech Wrzosek, Historia  – Kultura – Metafora.  
Powstanie nieklasycznej historiografii

1996
Jerzy Bobryk, Akty świadomości i procesy poznawcze

Teresa Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku
Józef Maciuszek, Obraz człowieka w dziele Kępińskiego

Janusz Ruszkowski, Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata. 
Studium romantycznego millenaryzmu

Teresa Rysiewska, Struktura rodowa w społecznościach 
pradziejowych

Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Osobiste doświadczenie  
a przekaz społeczny. O dwóch czynnikach rozwoju poznawczego

Andrzej Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda 
Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm



1997
Zbigniew Bokszański, Stereotypy a kultura

Andrzej Dziubiński, Na szlakach Orientu. Handel między Polską 
a Imperium Osmańskim w XVI–XVIII wieku

Jan Hartman, Heurystyka filozoficzna
Jacek Leociak, Tekst wobec Zagłady  
(O relacjach z getta warszawskiego)

Sławomir Mazurek, Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej  
i polskiej 1917–1950

Jacek Migasiński, W stronę metafizyki. Nowe tendencje 
metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku

Tomasz Mikocki, Zgodna, pobożna, płodna, skromna, piękna... 
Propaganda cnót żeńskich w sztuce rzymskiej

Ryszard Nycz, Język modernizmu.  
Prolegomena historycznoliterackie

Łucja Okulicz-Kozaryn, Dzieje Prusów
Józef Piórczyński, Mistrz Eckhart. Mistyka jako filozofia
Lucylla Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny

Joanna Tokarska-Bakir, Wyzwolenie przez zmysły.  
Tybetańskie koncepcje soteriologiczne

Szymon Wróbel, Odkrycie nieświadomości. Czy destrukcja 
kartezjańskiego pojęcia podmiotu poznającego?

1998
Jacek Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne  

Mistrza Wincentego Kadłubka
Jan Doktór, Śladami Mesjasza-Apostaty

Alina Motycka, Nauka a nieświadomość.  
Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia



Cezary Wodziński, Światłocienie zła
Ryszard Zajączkowski, „Głos prawdy i sumienie”.  

Kościół w pismach Cypriana Norwida
Piotr Żbikowski, „...bólem śmiertelnym ściśnione mam serce...” 

Rozpacz oświeconych u źródeł przełomu w poezji polskiej  
w latach 1793–1805

1999
Łukasz Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 

1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego
Henryk Domański, Prestiż

Marcin Kula, Anatomia rewolucji narodowej  
(Boliwia w XX wieku)

Wojciech Tomasik, „Inżynieria dusz”. Literatura realizmu 
socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”

Michał Tymowski, Państwa Afryki przedkolonialnej
Andrzej Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu
Grzegorz Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer

2000
Hanna Bojar, Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie 

III Rzeczypospolitej Polskiej
Bogusława Budrowska, Macierzyństwo jako punkt zwrotny  

w życiu kobiety
Katarzyna Cieślak, Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. 

Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo
Anna Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa

Agnieszka Fulińska, Naśladowanie i twórczość.  
Renesansowe teorie imitacji, emulacji i przekładu



Grzegorz Grochowski, Tekstowe hybrydy
Andrzej Hejmej, Muzyczność dzieła literackiego

Gerard Labuda, Święty Wojciech.  
Biskup-męczennik, patron Polski, Czech i Węgier

Lech Leciejewicz, Nowa postać świata.  
Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej
Paweł Rodak, Wizje kultury pokolenia wojennego

Wojciech Sady, Spór o racjonalność naukową.  
Od Poincarégo do Laudana

Danuta Sosnowska, Seweryn Goszczyński: biografia duchowa
Tomasz Stryjek, Ukraińska idea narodowa  

okresu międzywojennego
Przemysław Urbańczyk, Władza i polityka  

we wczesnym średniowieczu
Magdalena Zowczak, Biblia ludowa.  

Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej

2001
Andrzej Dąbrówka, Teatr i sacrum w średniowieczu

Iwona Massaka, Eurazjatyzm. Z dziejów rosyjskiego misjonizmu
Maciej Soin, Gramatyka i metafizyka. Problem Wittgensteina

Wojciech Szczerba, Koncepcja wiecznego powrotu w myśli 
wczesnochrześcijańskiej

2002
Henryk Domański, Polska klasa średnia

Magdalena Heydel, Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej
Kazimierz Kondrat, Racjonalność i konflikt wierzeń religijnych



Teresa Kostkiewiczowa, Polski wiek świateł. Obszary swoistości
Krzysztof Lewalski, Kościoły chrześcijańskie w Królestwie Polskim 

wobec Żydów w latach 1855–1915
Stanisław Łojek, Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności

Tomasz Małyszek, Romans Freuda i Gradivy. Rozważania  
o psychoanalizie

Marek Nalepa, „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje...”  
Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej

Zbigniew Nerczuk, Sztuka a prawda.  
Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem
Ewa Nowak-Juchacz, Autonomia jako zasada etyczności.  

Kant, Fichte, Hegel
Wawrzyniec Rymkiewicz, Ktoś i Nikt.  
Wprowadzenie do lektury Heideggera

Barbara Szmigielska, Marzenia senne dzieci 

2003
Wojciech Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. 

Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie
Małgorzata Czarnocka, Podmiot poznania a nauka

Adam Fitas, Głos z labiryntu.  
O pismach Karola Ludwika Konińskiego

Maciej Gołąb, Spór o granice poznania dzieła muzycznego
Jan Krasicki, Bóg, człowiek i zło.  

Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa
Antoni Mączak, Nierówna przyjaźń.  

Układy klientalne w perspektywie historycznej



2004
Jan Doktór, Początki chasydyzmu polskiego

Przemysław Gut, Leibniz. Myśl filozoficzna w XVII wieku
Alicja Jarzębska, Spór o piękno muzyki.  

Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku
Agnieszka Kluba, Autoteliczność – referencyjność – 

niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939)
Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Rilke poetów polskich

Franciszek Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa w świetle 
rzymskiego prawa prywatnego

Maciej Mycielski, „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”. 
Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej

Krzysztof Nawotka, Aleksander Wielki
Dorota Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. 

Współczesna debata i jej źródła
Jan Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej 

polityce zagranicznej w latach 1918–1923
Radosław Sojak, Paradoks antropologiczny.  

Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa
Tomasz Szlendak, Supermarketyzacja.  

Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej
Przemysław Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku

2005
Andrzej Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie  

w latach 1500–1572 w kontekście międzynarodowym
Magdalena Górska, Polonia – Respublica – Patria.  

Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku



Roman Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki 
powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

Jerzy Rohoziński, Święci, biczownicy i czerwoni chanowie. 
Przemiany religijności muzułmańskiej w radzieckim i poradzieckim 

Azerbejdżanie
Krzysztof Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce  

do początku XIII wieku

2006
Nikodem Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości.  

Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX  
i na początku XX wieku

Sławomir Buryła, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości 
Henryka Grynberga

Zbigniew Kloch, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego 
w Polsce po 1989 roku

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki
Rafał Koschany, Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna 

w literaturze i filmie
Józef Piórczyński, Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej 

skończoności Fryderyka Jacobiego
Maciej Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema
Małgorzata Puchalska-Wasyl, Nasze wewnętrzne dialogi.  

O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka
Justyna Straczuk, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno- 

-katolickie w Polsce i na Białorusi
Stanisław Zapaśnik, „Walczący islam” w Azji Centralnej.  

Problem społecznej genezy zjawiska



2007
Katarzyna Filutowska, System i opowieść. Filozofia narracyjna  

w myśli F. W. J. Schellinga w latach 1800–1811
Jakub Kloc-Konkołowicz, Rozum praktyczny w filozofii Kanta  
i Fichtego. Prymat praktyczności w klasycznej myśli niemieckiej

Barbara Krawcowicz, William James. Pragmatyzm i religia
Paweł Majewski, Między zwierzęciem a maszyną.  

Utopia technologiczna Stanisława Lema
Teresa Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. 

Rekonesans
Małgorzata Mikołajczak, Pomiędzy końcem i apokalipsą.  

O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta
Aneta Pieniądz, Tradycja i władza.  

Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów, 774–875
Wojciech Tomasik, Ikona nowoczesności.  

Kolej w literaturze polskiej
Piotr Żbikowski, W pierwszych latach narodowej niewoli.  

Schyłek polskiego Oświecenia i zwiastuny romantyzmu

2008
Grażyna Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. 

Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki
Halina Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela.  

Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza
Maciej Potz, Granice wolności religijnej w państwie 

demokratycznym. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz 
stosunek państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki  

w latach 90. XX wieku
Beata Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji 

polskiego futuryzmu 
Przemysław Urbańczyk, Trudne początki Polski



2009
Weronika Chańska, Nieszczęsny dar życia.  

Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej
Jacek Gądecki, Za murami.  

Krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli grodzonych w Polsce
Maciej Gorczyński, Prace u podstaw.  

Polska teoria literatury w latach 1913–1939
Krzysztof Jaskułowski, Nacjonalizm bez narodów.  

Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych
Justyna Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy 

dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego
Stanisław Łojek, Megalopsychokracja. O cnocie w polityce  

i polityce cnoty (Od Homera do Arendt i Straussa)
Grzegorz Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy 

(XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?
Robert Poczobut, Między redukcją a emergencją.  

Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym
Artur Przybysławski, Buddyjska filozofia pustki

Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna.  
Koncepcje, metody, ograniczenia

Tomasz Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów
Marcin Trzęsiok, Pieśni drzemią w każdej rzeczy.  

Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego
Adam Workowski, Ontologiczne podstawy posiadania

Paweł Żmudzki, Władca i wojownicy.  
Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej 

historiografii Polski i Rusi

2010
Piotr Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu



Anna Dziedzic, Antropologia filozoficzna  
Edwarda Abramowskiego

Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie 
obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych

Krzysztof Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna  
w filozofii analitycznej

Monika Małek, Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. 
Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera

Ireneusz Piekarski, Z ciemności.  
O twórczości Juliana Stryjkowskiego

Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne  
w średniowiecznej Europie

Jan Wasiewicz, Oblicza nicości.  
Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku

2011 
Wojciech Bałus, Gotyk bez Boga?  

W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku
Natalia Bloch, Urodzeni uchodźcy.  

Tożsamość diasporyczna pokolenia młodych Tybetańczyków  
w Indiach

Mirosława Buchholtz, Henry James i sztuka auto/biografii
Paweł Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku.  

Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku
Bartosz Kuźniarz, Goodbye Mr. Postmodernism.  

Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy
Monika Murawska, Filozofowanie z zamkniętymi oczami. 

Fenomenologia ciała Michela Henry’ego
Roman Murawski, Filozofia matematyki i logiki  

w Polsce międzywojennej



Andrzej Wypustek, Bogowie, herosi i wybrańcy: 
 studia nad wizerunkiem zmarłych w greckich epigramatach 

nagrobnych w epoce hellenistycznej i grecko-rzymskiej
Radosław Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa  

i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej.  
Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)

Dorota Zygmuntowicz, Praktyka polityczna.  
Od „Państwa” do „Praw” Platona

2012 
Łukasz Afeltowicz, Modele, artefakty, kolektywy.  

Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów  
nad nauką

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Ewolucje teorii.  
Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim

Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium 
tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

Janusz Grygieńć, Wola powszechna w filozofii politycznej
Iwona Krupecka, Don Kichote w krainie filozofów.  

O kichotyzmie Pokolenia ’98 jako poszukiwaniu nowoczesnej 
formuły podmiotowości

Michał Łuczewski, Odwieczny naród.  
Polak i katolik w Żmiącej

Anna Markowska, Dwa przełomy.  
Sztuka polska po 1955 i 1989 roku

Łukasz Niesiołowski-Spanò, Dziedzictwo Goliata.
    Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych

Magdalena Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. 
Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku

Tadeusz Szubka, Neopragmatyzm



Krzysztof Wójtowicz, O pojęciu dowodu w matematyce
Paweł Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie

2013
Edward Balcerzan, Literackość.  
Modele, gradacje, eksperymenty

Kamila Baraniecka-Olszewska, Ukrzyżowani.  
Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce

Agata Dziuban, Gry z tożsamością.  
Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim

Filip Lipiński, Hopper wirtualny.  
Obrazy w pamiętającym spojrzeniu

Marcin Moskalewicz, Totalitaryzm – Narracja – Tożsamość. 
Filozofia historii Hannah Arendt

Wojciech Musiał, Modernizacja Polski.  
Polityki rządowe w latach 1918–2004

Przemysław Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy
Grzegorz Pac, Kobiety w dynastii Piastów.  

Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku. 
Studium porównawcze

Gabriela Świtek, Gry sztuki z architekturą.  
Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje

Łukasz Wróbel, „Hylé” i „noesis”.  
Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej

Renata Ziemińska, Historia sceptycyzmu.  
W poszukiwaniu spójności

2014
Piotr Feliga, Czas i ortodoksja. Hermeneutyka teologii w świetle 

„Prawdy i metody” Hansa-Georga Gadamera



Marcin Juś, Spór o redukcjonizm w medycynie.  
Studium filozoficzne i metodologiczne

Agnieszka Kluba, Poemat prozą w Polsce
Paulina Małochleb, Przepisywanie historii.  

Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie  
pamięci kulturowej

Magdalena Śniedziewska, Siedemnastowieczne malarstwo 
holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku 

Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć.  
Studium społecznej (nie)pamięci na przykładzie Polski i Ukrainy

2015
Paweł Gładziejewski, Wyjaśnianie za pomocą  

reprezentacji mentalnych. Perspektywa mechanistyczna
Piotr Majdanik, Tora dla narodów świata.  

Prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa
Paweł Majewski, Tekstualizacja doświadczenia.  

Studia o piśmiennictwie greckim
Jakub Muchowski, Polityka pisarstwa historycznego.

Refleksja teoretyczna Haydena White’a
Sylwia Urbańska, Matka Polka na odległość. Z doświadczeń 

migracyjnych robotnic 1989–2010
Filip Schmidt, Para, mieszkanie, małżeństwo.  

Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych  
i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji

Andrzej Słowikowski, Wiara w egzystencji.  
Teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach 

pseudonimowych Sørena Kierkegaarda
Jan Swianiewicz, Możliwość makrohistorii. 

 Braudel, Wallerstein, Deleuze
Krzysztof Rzepkowski, Złoty kciuk.  
Młyn i młynarz w kulturze Zachodu 



2016
Filip Doroszewski, Orgie słów. Terminologia misteriów  
w parafrazie Ewangelii wg św. Jana Nonnosa z Panopolis
Anna Kordasiewicz, U/sługi domowe. Przemiany relacji 

społecznych w płatnej pracy domowej
Anna Mach, Świadkowie świadectw.  

Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej 
Karol Myśliwiec, W cieniu Dżesera.  

Badania polskich archeologów w Sakkarze
Małgorzata Pawłowska, Muzyczne narracje  

o kochankach z Werony
Józef Piórczyński, Spór o panteizm.  

Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej
Wojciech Ryczek, Antystrofa dialektyki

Ewa Skwara, Komedia według Terencjusza
Beata Śniecikowska, Haiku po polsku.  

Genologia w perspektywie transkulturowej

2017
Karol Kłodziński, „Officium a rationibus”.  

Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu
Jacek Kubera, Francuzi, Algierczycy?  

Relacje między identyfikacjami Francuzów  
algierskiego pochodzenia

Agata Lubowicka, W sercu „Ultima Thule”.  
Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji  

Knuda Rasmussena
Agnieszka Rejniak-Majewska, Polityka doświadczenia.  

Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki



Nicole Dołowy-Rybińska, „Nikt za nas tego nie zrobi...”  
Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów  

mniejszości językowych Europy
Joanna Szewczyk, Historiografia i mitologia kobiecości. 

Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego
Michał Tymowski, Europejczycy i Afrykanie.  

Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty
Przemysław Wewiór, Wstępując w ślady Salomona.  

Religia i nauka w myśli Francisa Bacona
Tymoteusz Zych, W poszukiwaniu pewności prawa. Precedens 

a przewidywalność orzeczeń sądowych w tradycji prawa 
anglosaskiego

W PRZYGOTOWANIU
Agnieszka Fulińska, Jak Grecy stworzyli królów.  

Atrybuty królewskie a wizerunek publiczny  
władców hellenistycznych

Urszula Lisowska, Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość. Marthy 
Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego 

liberalizmu
Anna Markwart, Bogactwo uczuć moralnych.  

Jednostka i społeczeństwo we wzajemnych oddziaływaniach  
w perspektywie filozofii Adama Smitha

Przemysław Urbańczyk, Bolesław Chrobry – lew ryczący
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