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Wstęp 

Polityka dynastycma omacza działania podejmowane w celu ukształ
towania i ugruntowania w państwie władzy opartej na systemie rządów 
dziedzicznych. Zazwyczaj taka forma sprawowania i przejmowania władzy 
wzmacnia pozycję panującego. To może mieć pozytywne skutki, szczególnie 
w okresie przełomowym i niebezpiecznym dla państwa. Praca Polityka dynas
tyczna ,w Cesarstwie Rzymskim w latach 235-284 ma w zamierzeniu swoim 
ukazać działania władców rzymskich dążących do wprowadzenia rządów 
dziedzicznych i utworzenia dynastiP. Najlepiej można to osiągnąć, przed
stawiając dążenia imperatorów do ugruntowania ich władzy i pośrednio 
wzmocnienia w ogóle jej prestiżu. Działania te oczywiście nie zawsze w planach 
władcy miały dać podstawy tworzenia dynastii. Niemniej można je uznać za 
element szeroko pojętej polityki dynastycznej. 

Idea dziedziczności władzy imperialnej w państwie rzymskim w omawia
nym okresie była trudna do realizacji. Możliwości jej urzeczywistnienia ograni
czone były kilkoma czynnikami. Pierwszy z nich wynikał z samej istoty 
Cesarstwa Rzymskiego, które pod względem prawnoustrojowym nie było 
monarchią. Pierwszy prynceps, August, otrzymał przecież tradycyjne repub
likańskie urzędy i godności. Ich skumulowanie w rękach jednej osoby stwo
rzyło nową jakościowo sytuację, w której pod' fikcją kontynuacji ustroju 
republikańskiego rozwijała się monarchia, jednakże z powodu konieczności 
liczenia się z tradycją nie wprowadzono zasady jawnej dziedziczności władzy 
cesarskiej. Stan ten trwał nadal w ITI wieku. W ciągu ponad dwustu lat 
istnienia Cesarstwa Rzymskiego nie wykształciła się żadna norma. prawna 

I Zob. streszczenie niniejszej pracy, A. K.I u c z e k: Dynastie Policy in Roman Empire in the 
Years 235-284. ,,Eos" 1998,85, fasc. l, s. 135-141. 
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sankcjonująca sukcesję władzy w ramach jednego rodu, chociaż idea taka 
funkcjonowała od początku Pryncypatu i często starano się wprowadzić ją do 
praktyki życia politycznego. 

Drugim czynnikiem, który obok braku prawnej regulacji dziedzicznego 
przekazywania władzy imperialnej determinował poczynania cesarzy rzym
skich na polu polityki dynastycznej w latach 235--284, były szczególne 
warunki, jakie panowały wówczas w Imperium Rzymskim. Sytuacja wewnętrz
na i zewnętrzna państwa rzymskiego w tym okresie nie sprzyjała realizacji 
jakichkolwiek zamysłów dynastycznych. 

Obie podane daty krańcowe, rok 235 i 284, zostały w niniejszej pracy 
uznane za cezury określające jej ramy chronologiczne. Rok 235 stanowi 
umowną początkową datę zjawiska określanego jako kryzys nI wieku2

• 

Niektórzy badacze umieszczają, co prawda, datę początku załamania się 

Cesarstwa Rzymskiego jeszcze w n wieku3
, jednak dla naszych rozważań 

słuszniejsze jest przyjęcie daty 235 jako cezury początkowej. Od tego momentu 
rozpoczęły, się trwające niemal bez przerwy przez około pięćdziesiąt lat, różne 
zjawiska kryzysowe. Negatywne syndromy uwidaczniały się w wielu dziedzi
nach życia państwowego i społecznego. Dla działań cesarzy na płaszczyźnie 
polityki dynastycznej najważniejszy był kryzys, jaki zapanował w sferze poli
tyczno-ustrojowet. Wyrażał się on wyraźnym osłabieniem władzy centralnej, 

z Zob. T. Kotula: Początek .,kryzysu III wieku" cesarstwa rzymskiego: od kiedy? 
W: Studia archaeologica et historica Georgio KDlendo ob amicis et discipulis dicata. Studia 
dedykowane profesorowi Jerzemu Kolendo w 60-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. Warszawa 
1995, s. 152-156. Por. I d em: Rzym na rozdrożu: przełom III wieku cesarstwa. ,,Antiquitas" 
1992, 15, s. 109-110; Idem: Kryzys III wieku n. e.: Metodologiczne aspekty badań. W: Spra
wozdania z czynności i posiedzeń PAU. T. 67. Kraków 1993, s. 46; Idem: Kryzys III wieku. 
W: Starożytny Rzym we współczesnych badanim:h. Państwo - społeczeństwo - gospodarka. Liher in 
memoriam L. Piotrowicz. Red. J. Wolski, T. Kotul a, A. Ku nisz. Kraków 1994, s. 121 nn. 

3 Tak np. F. Altheim (Die SoIdatenkaiser. Frankfurt ant Main 1939), R. Remondon 
(La crise de I'Empire rOmIJin de Marc-Aurele li Anastase. Pańs 1970), M. Grant (Das riimische 
Reich am Wendepunkt. Die Zeit lIon Mark Aurel bis Konstantin. Miinchen 1972) stwierdzili 
symptomy kryzysu już za Marka Aureliusza. Natomiast np. A. Calderini (I Severi. la aisi 
dell'Impero nel III secolo. Bologna 1949), G. WaJser, Th. Pekary (Die Krise des riimischen 
Reiches. Bericht iiber die Forschungen zur Geschichte des 3. /h. (193-284 n. Chr.) \lOn 1939 bis 
1959. Berlin 1962) początek kryzysu wiążą z objęciem władzy przez Septymiusza Sewera. 

4 Syntetyczne ujęcia dziejów epoki, zob. W. E n s s I i n: The Senate and the Army. In: CAH 
12, s. 57-95; A. Alfoldi: The Crisis ofthe Empire (A. D. 249-270). In: CAH 12, s. 166-221; 
H. M attingI y: The Imperial Recollery. In: CAH 12, s. 297-324; A. Calderini: I Selleri ... , 
s. 127--435; L. P areti: Storia di ROmIJ e del MOMo RomtJno. VoJ. 5: Da Vespasiano a Decio 
(69-251 d. Cr.). Torino 1960, s. 463--466; Vol. 6: Da Decio a Costantino (251-337 d. Cr.). 
Torino 1961, s. 15-131; W. Seyfarth: Riimische Geschichte. KiJiserzeit. Bd. l. Berlin 1980, 
s. 272-327; A. Chas tagnol: L'ellolution politique. sociale et economique du monde romain de 
Diocletien li Julien. La mise en place tiu regime du Bas Empire (284-363). Pańs 1982, s. 37--ł!9; 
T. Kotula: Kryzys III wieku w zachodnich prowincjach cesarstwa rzymskiego. Wrocław 1992. 
Chronologia wydarzeń nI wieku, zob. J. S c h war t z: Chronologie du IIr sieci e p. C. ZPE 1977, 
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spadkiem autorytetu pryncepsa, wzrostem roli armii rzymskiej, plagą uzurpacji 
o charakterze przewrot6w wojskowych. Te niepożądane zjawiska w życiu 
wewnętrznym Imperium nakładały się na niebezpieczną sytuację zewnętrzną 
państwa rzymskiego. Osłabienie siły militarnej Rzymu przy jednoczesnym 
wzmocnieniu się jego sąsiad6w wywoływało napbr lud6w barbarzyńskich 
i państwa perskiego na granice Cesarstwa Rzymskiego. 

Wyb6r roku 235 jako momentu początkowego dla rozważań nad polityką 
dynastyczną cesarzy rzymskich w III stuleciu ma więc głębokie uzasadnienie. 
Przyni6sł on takie zmiany, kt6re w spos6b istotny zaważyły na osłabieniu 
władzy cesarskiej w najbliższych dziesięcioleciach. W tym roku między innymi 
nastąpiła tragiczna śmierć Aleksandra Sewera, ostatniego przedstawiciela 
dynastii Sewer6w, kt6ra rządziła w Cesarstwie Rzymskim od przeszło czter
dziestu lat. Odtąd, według opinii starożytnego historyka Sekstusa Aureliusza 
Wiktora, piszącego z perspektywy około stu lat o wydarzeniach zaszłych w III 
wieku, nastąpił w państwie rzymskim gwałtowny zwrot na drodze ku politycz
nemu upadkowi i obniżeniu morale panujących5 • 

Sytuacja Imperium zmieniła się zasadniczo na korzyść dopiero po objęciu 
władzy cesarskiej przez Dioklecjana w 284 roku. Jego panowanie zapocząt
kowało okres stabilizacji. Gruntowne reformy przeprowadzone przez tego 
władcę zreorganizowały i umocniły państwo rzymskie. Zmieniła się także 
sytuacja polityczna Cesarstwa, kt6re odzyskało w dużej mierze sw6j prestiż 
w 6wczesnym świecie. Odtąd więc polityka dynastyczna mogła być realizowa
na w zupełnie innych warunkach6

• 

W opracowaniu niniejszym dla lat 235--284 posługiwać się będziemy 

umownym pojęciem okresu kryzysu III wieku. Aczkolwiek zjawiska kryzy
sowe w Cesarstwie Rzymskim były zr6żnicowane w r6żnych rejonach rozleg
łego państwa, zar6wno w swoich objawach, natężeniu, jak i czasie występowa-

24, s. 167-177; D. Kienast: RiJmische Kaisertahelle: Grundziige einer romischen Kaiser
chronologie. Darmstadt 1980; D. W. R a t h b o n e: The Dates ol the &cognition in Egypt ol the 
Emperors /rom Caracalla to Diocletianus. ZPE 1986, 62, s. 101-131; M. Peachin: Roman 
Imperial TituJature and Chronology, A. D. 235-284. Amsterdam 1990, passim. 

, Sexti Aurelii Victoris Liber de Caesarihus. Ed. F. Pilchmayr. Lipsiae 1911, 24, 9-10. 
Podobnie E u t r o p i u s: Breviarium ah Urbe condita. Ed. F. R u e h l. Lipsiae 1909, IX, l. Ze swej 
strony np. W. Ensslin (The Senate ... , s. 72), F. Altheim (Niedergang der Alten Welt. Eine 
Untersuchungen der Ursachen. T. 2: Imperium Romanum. Frankfurt am Main 1952, s. 296---297), 
R. Syme (Emperors and Biography. Studies in the Historia Augusta. Oxford 1971, s. 192-193) 
podkreślają, że rządy Maksymina Traka oznaczały datę zwrotną w historii Imperium Rzym
skiego. 

6 Wprowadzony przez Dioklecjana porządek przejmowania władzy cesarskiej omawiają 
W. Seston: Diocletien et la Tetrarchie. I. Guerres et relormes. Paris 1946, s. 184 nn., 248 nn.; 
S. Williams: Diocletian and the Roman Recovery. London 1985, s. 61-70; F. Kolb: 
Diokletian und die erste Tetrarchie. Improvisation oder Experiment in der Organisation monarchis
cher Herrschalt. Berlin 1987. 
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nia', to niedomagania w życiu politycznym, sytuacji ekonomicznej, dziedzinie 
społeczno-kulturalnej były faktem bezspornym. Szczególnie istotne wydaje się 
więc przeanalizowanie prób przeprowadzenia gruntownych reform w okresie 
tego pięćdziesięciolecia. Już samo ich podejmowanie często doprowadzało do 
pozytywnych zmian w wielu dziedzinach życia państwowego. Występowanie 
tych reformatorskich dążeń nakazuje odstąpić od pojmowania epoki kryzysu 
jako okresu totalnego upadku i absolutnego załamania rzymskiej państwowo
ści. Od lat kilkudziesieciu zresztą interpretacje epoki zmierzają w kierunku 
dostrzegania w latach 235-284 dogłębnych, pozytywnych zarazem, prze
mianB• Tak oceniana epoka kryzysu jawi się jako jedna z ciekawszych w dzie
jach Cesarstwa Rzymskiego. Kwestie związane z zagadnieniami polityki dyna
stycznej zdają się potwierdzać tę tezę. 

Warto więc podjąć próbę analizy podstawowych kierunków polityki dynas
tycznej w tym okresie, metod ich realizacji oraz próbę oceny efektów tej 
działalności. Polityka dynastyczna obejmowała wówczas tradycyjnie inicjatywy 
przedsięwzięte w celu wprowadzenia rządów ugruntowanej dynastii przez prak
tykę wyznaczania następcy jeszcze za życia aktualnego władcy, promocję osoby 
i rodziny imperatora. Ponadto wymagania epoki wymuszały na władcach 
rzymskich także działania zmierzające do nadania wyższej rangi osobie cesarza 
i władzy cesarskiej oraz wzmocnienia autorytetu pryncepsa. Ten aspekt szeroko 
rozumianej polityki dynastycznej władców rzymskich w latach 235--284 spra
wia, że powinna być traktowana z jednej strony jako jeden z przykładów 
podejmowanych wtenczas prób reform dziedzin szczególnie źle funkcjonujących 
w państwie rzymskim, a z drugiej - jako przeobrażenia prowadzące w efekcie 
do jego umocnienia i przekształcenia go w Późne Cesarstwo. 

Pełna rekonstrukcja rozmaitych form polityki dynastycznej realizowanych 
w Cesarstwie Rzymskim w latach kryzysu III wieku nie jest możliwa. Przede 
wszystkim lata 235-284 to okres nader częstych zmian panujących. Nie 
sposób pisać o polityce dynastycznej wszystkich mających udział we władzy 
w tym okresie. Uwaga ta dotyczy zwłaszcza tych, którzy panowali tak krótko, 

7 Zob. T. Kotula: L'Afrique romaine et "la crise tiu lIr srecle". "Karthago" 1995,23, 
s.78-82. 

I Już A. A I f o I d i: La gramie crise du monde romain au lIr srecle. "L' Antiquite Classique" 
1938, 7, s. 1-18, pisał o epoce kryzysu III wieku jako o okresie transformacji państwa rzymskiego. 
Korzystne przeobrażenia w okresie kryzysu dostrzegli też np. H. B e n g t s o n: Grundriss der 
Romischen Geschichte mit Quellenkunde. Bd. 1: Republik und Kaiserzeit bis 284 n. Chr. Miinchen 
1970, s. 378---400; R. M a c M u II e n: Roman Government's Response to Crisis A. D. 235-337. 
New Haven 1976; R. Reece: The Third Cen tury: Crisis or Change. In: The Roman West in the 
Third Cen tury. Contributions from Archaeology and History. Eds. A. K i n g, M. H e n i g. Vol. 1. 
Oxford 1981, s. 27-38; T. Kotula: Z nowszych badań nad III wiekiem cesarstwa rzymskiego. 
"Przegląd Historycmy" 1987,78, s. 269-277; Idem: Trzeci wiek cesarstwa rzymskiego: Kryzys 
czy przemiany? "Meander" 1987, 42, s. 229-237; I d e m: Kryzys III wieku. W: Starożytny 
Rzym ... , s. 121-147. 
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że nie zdążyli powziąć zamysłów dynastycznych, a tym bardziej wprowadzić je 
w stadium realizacji. Poza tym na początku prawie każdego panowania 
ważniejsze były działania w celu zagwarantowania sobie władzy, a więc walka 
z dotychczasowym pryncepsem albo wyeliminowanie przeciwników zgłaszają
cych również pretensje do purpury cesarskiej. Dopiero potem można było 
skupić się na bardziej ambitnych i czytelnych pomysłach dynastycznych, a nie 
wszystkim panującym starczyło na to czasu. Do tego cesarzy ówczesnych 
ograniczało w tej działalności konieczne prowadzenie wojen przeciw wrogom 
zewnętrznym Imperium Rzymskiego oraz zagrożenie ze strony rywali. Wymy
kają się także analizie dynastyczne inicjatywy wielu efemerycznych pretenden
tów do władzy w Cesarstwie Rzymskim. Również w tym wypadku nie pozwala 
na nią krótki czas ich przebywania na scenie politycznej. W tym miejscu należy 
wyjaśnić sprawę określania jednych z panujących mianem cesarzy legalnych, 
a innych - mianem uzurpatorów. Najczęściej praktykowany sposób obej
mowania władzy w ITI wieku to wyniesienie do godności cesarskiej dzięki 
wojsku zbuntowanemu przeciw dotychczasowemu pryncepsowi. Z tego punktu 
widzenia niemal wszyscy panujący w Cesarstwie w latach 235-284 to samo
zwańcy. Historia uznała za legalnych tych, którym udało się zwycięsko wyjść 
z rywalizacji o władzę cesarską i potwierdzić swą pozycję akceptacją senatu, 
który zachował nominalne prawo legitymizacji godności pryncepsa. Właśnie 
działania tych władców stały się treścią pracy. Niemniej, niektórzy z uzur
patorów, szczególnie ci, którym - w dużej mierze dzięki znacznym trudnoś
ciom stojącym przed legalnym cesarzem rzymskim - udało się utrzymać długo 
u władzy, także będą przedmiotem naszego zainteresowania. Rozszerzenie 
takie może potwierdzić słuszność stwierdzenia o powszechności dążeń dynas
tycznych w latach kryzysu. 

Podstawowy problem analizy dynastycznych zamysłów w Cesarstwie 
Rzymskim w latach 235-284 sprowadza się do ilości, charakteru i wiarygod
ności źródeł. 

W zachowanych źródłach narracyjnych polityka dynastyczna władców 
rzymskich panujących w pięćdziesięcioleciu 235-284 jest słabo opisana9

• 

Tylko do 238 roku doprowadzona została historia spisana przez Herodiana1o• 

Dzięki niej są nam stosunkowo dobrze znane jedynie trzy lata - między 
zabójstwem Aleksandra Sewera a objęciem samodzielnych rządów przez 
Gordiana ITI. Prace innych reprezentantów piśmiennictwa historycznego, 
współczesnych opisywanym wydarzeniom, przetrwały w skąpych fragmen-

9 Okres kryzysu zamaczył się niekorzystnie na stanie antycmej histońogratii, zob. 
D. Flach: Elnftihrung in d~ romiseM GesehIehtssehreibung. Darmstadt 1985. 

10 Herodianus: Tes meta Marko" basileIas historiaI (Ab excessu Divi Marci). &1. 
C. S t a v e n h a g e n. Stuttgart 1966. Zob. też H e r o d i a n: HistorIa cesarstwa rzymskIego. Tłum. 
L. Piotrowicz. Wrocław 1963. 
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tachll. Zdecydowana większość przekazbw, ktbre mamy do dyspozycji, po
chodzi z okresu pbźniejszego. Są to breviaria Sekstusa Aureliusza Wiktora, 
Eutropiusza, Festusa, Orozjusza oraz anonimowe Liber de Caesaribus12• Zgod
nie z manierą czasbw, w jakich powstawały, są to prace skrbtowe, nacechowa
ne tendencją do przedstawiania historii rzymskiej w formie kompendibw. 
Ograniczają się do wymienienia panujących oraz krbtkiej charakterystyki ich 
rządbw, ze szczegblnym uwzględnieniem dziejbw wojen. Więcej szczegbłbw 
przynoszą teksty Zosimosa i Zonarasa \3. Opisując historię III wieku, oparli się 
oni w swych opracowaniach na zaginionych dziś niemal w całości, a wartoś
ciowych, jak można przypuszczać, materiałach wcześniejszych autorbw. Inne 
źr6dła narracyjne traktują interesujące nas kwestie zbyt ogblnikow014 albo ich 
treść generalnie obraca się w kręgu innych niż polityka dynastyczna zagad
nień15 • Niekiedy też w pbźnych przekazach, z reguły prostych kompilacjach, 
znajdują się informacje niedokładne lub wręcz błędne16• 

11 Dexippi Athenumsis Chronika. In: FHG, Vol. 3. Ed. C. Mueller. Parisiis 1883; E una
piu s Sardi anus:: Historia. In: FHG, Vol. 4. &l. C. M ueller. Parisiis1885. Tak22 z innych 
relacji na temat wydlll'1Jeń m-wiecznych zachowały się nieduże partie, zob. Ioannis Malał« Chrono
graphia. &l. L. Dind or f. Bonnae 1831; Joannis A.ntiocheni Historia ehronikł. In: FHG, Vol. 4. 
&l. C. M ueller. Parisiis 1885; Anoll}'1nW qui Dianis Cassii Historias continua,it. In: FHG, Vol. 
4. Ed. C. Mueller. Parisiis 1885; Petri Patrieii Historiae. In: FHG, Vol. 4. Ed. C. Mueller. 
Parisiis 1885; Ammianus Marcellinus: Rerum gestarum. Vol. 1-2. &l. V. Gardt
ha u sen. Stuttgart 1967. 

12 Pauli Orosi Historiarllm AdYersum Paganos libri VII. &l. C. Zangemeister. Lipsiae 
1889; Aurel. Vict.; Eutr.; Incerti Auetoris EpitOft2e de Caesaribus. In: Sexti Aurelii Victoris Liber de 
Caesaribus. &l. F. Pichlmayr. Lipsiae 1911; Festus: Breviarium. Ed. J. W. Eadie. 
London 1967. 

13 Joannis Zonaroe Epitome Historiarllm. Ed. L. Dindorf. Lipsiae 1870; Zosimi Historia 
Nova. &l. L. Mendelssohn. Lipsiae 1887; Zosimos: Nowa Historia. Tłum. H. Cichoc
ka. Warszawa 1993. 

14 Listą konsulów, pozbawioną szerszego komentarza, jest kronika powszechna Kasjodora, 
zob. Magni A.urelii Cassiodori Senatoris Chronica. In: MGH AA, T. 11. Ed. Th. Mommsen. 
Berolini 1894. Zdecydowanie rocznikarski charakter mają "Chronica Urbis Romae" oraz "Fasti 
Consulares" zawarte w zbiorze Chronographur anni CCCLlIll. In: MGH AA, T. 9. Ed. 
Th. M o m m s en. Berolini 1892. Listę konsulów podaje obok streszczonego do minimalnych 
rozmiarów opisu panowań rzymskich władców Consularia Constantinopolitana ad a. CCCXCV 
cum additamento Hytlatii ad a. CCCCLXVlll; accedunt eonsularia chroniei pascha/iso In: MGH 
AA, T. 9, pars 1. Ed. Th. M ommsen. Berolini 1892. Zob. też opracowanie wykazu konsulów, 
A. Degrassi: I Fasti Consolari dell'Impero Romano. Roma 1952. 

u Przykładowo jest to opis zmagań Rzymian z Gotami w tekście Jordanesa lub sprawy religijne 
w dziełach EU1llbiusza i św. Hieronima. Zob. lordanes: Romana et Getica. In: MGH AA, T. S, 
pars l. &l. Th. Mommsen. Berolini 1882; Eusebius: Weru. Ed. R. Hełm. Berlin 1956. 

16 Miernej wartości jest Synopsis historikł Jerzego Kedrenosa. Przykładem błędów tam 
napotykanych jest podana przezeń kolejność władców, np. Balbinus, Pupienus, Junior, jego syn 
Gordian, syn tegoż - Uniorus, potem Marek, w latach następnych: Hostylian, po nim Filip, albo 
sukcesja Waleriana po rządach Decjusza, zob. Georgii Cedreni Historiarum Compendium. Ed. 
L. Dindorf. Bonnae 1838, S. 450--452. 
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Szczeg6lne miejsce w grupie źr6deł literackich zajmuje zbi6r biografii 
cesarskich znany jako Historia AugustaI7

• Jest to relacja, kt6rej rzetelność 
i wiarygodność budzą wiele kontrowersji IB. Autor, prawdziwy erudyta i czło
wiek niezwykle wykształcony, stworzył dzieło nier6wnej wartości. Są w nim 
cenne partie zaczerpnięte z wcześniejszych, wiarygodnych prac, ale też z roz
mysłem tworzone nader liczne fragmenty, w kt6rych fikcja walczy o lepsze 
z fantazją, pełne m1yśleń, nieprawdopodobnych bądź nieprawdziwych szczeg6-
ł6w, często podbudowanych listami, dokumentami, r6wnież fikcyjnymi. W tak 
specyficznym tekście trudno jest oddzielić prawdę od zafałszowań. Jeszcze 
w 1963 roku Andre Chastagnol sformułował wniosek, by tylko wtedy ufać 
informacjom przekazywanym w zbiorze Historia Augusta, gdy znajdują one 
potwierdzenie w innych źr6dłach19• Mimo tych zastrzeżeń badawczych Historia 
Augusta pozostaje podstawowym ciągłym źr6dłem pozwalającym rekonstruo
wać dzieje okresu kryzysu. Jest wielką stratą, że zbi6r ten nie dotrwał do 
naszych czas6w w całościlO. Nie można odm6wić mu wartości dla badań nad 
polityką dynastyczną. W całej masie szczeg6ł6w błahych lub stworzonych 
przez obdarzonego bujną wyobraźnią autora są r6wnież informacje, kt6re po 
ich skonfrontowaniu z innymi źr6dłami okazują się prawdziwe lub przynaj
mniej prawdopodobne. Nawet w tych wypadkach, gdy opisywane w zbiorze 
epizody są m1yślone, jego autor przekazuje cenne informacje o pewnych 
sytuacjach modelowych, dotyczących też r6żnych aspekt6w polityki dynas
tycznej, a zwłaszcza sposobu wynoszenia do purpury, przekazywania władzy 
imperialnej sukcesorom, żywotności mitu "wielkich imion" i dążeń do stworze
nia fikcyjnej dynastii Mark6w Aureliusz6w21 • 

17 HA (zob. wykaz skrótów). Zob. też Historycy cesarstwa rzymskiego. Żywoty cesarzy od 
HodrianJz do NumerialuJ. Tłum. H. Szelest. Warszawa 1966. 

I' Nadal trwa dyskusja na temat daty powstania i autorstwa tego żródła; ostatnio przeważa 
pogląd, że zbiór biograf'u skomponowany został w ostatnich latach IV wieku przez jednego autora. 
Literatura na temat zbioru, np. W. H artke: RDmische Kinder1caiser. Berlin 1951; J. Str au b: 
Heidnische Gucmchtsapologetik in der christliche" Spiitantike. Untersuchungen Uber Zeit und 
Tendenze" der Scriptores HistoritJe Augusttu. Bonn 1963; A. Chastagnol: Recherches sur 
I'Histoire Auguste. Rtzpport Sili' k progres dl! fil Historia Augusta Forschung depuis 1963. Bonn 1970; 
K.-P. J ohne: KaLrerbiographie und Senatsaristokratie. Untersuchungen Zlll' Datierung UM sozia
len Herkun't der Historia Augusta. Berlin 1976. 

19 A. C h a s t a gn o I: Le probleme dl! /'Histoire Auguste: Etat dl! la question. In: Bonner 
Historia-Augusta-Colloquium 1963. (1964), s. 69. 

li) Zaginęła partia obejmująca biografie Filipa Araba, Trajana Decjusza, Treboniana Galla, 
Emiliana i początek żywotów Ucyniuszy, zob. A. R. Birley: The LaCUlUJ in the Historia 
Augusta. In: Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1972/74. (1976), 12, s. 5~2. 

21 Odzwierciedlenie dynastycznych trendów w HA analizowali E. K l e b s: Das dynastische 
Element in dl!r Geschichtsschreibung dl!r ri»nische" Kaiserzeit. "Historische Zeitschrift" 1889, 61, 
s. 213-245; J. B e r a n g e r: L 'herłdite dynastique diJn.s I'Histoire Auguste: procedł et tradition. In: 
Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1971. (1974), s. 1-20; J. B urian: Dos dynostische Denke" 
in dl!r Historia Augusta. ,,Arheoloski Vestnik" 1977, 28, s. 446---454; E. FrezouIs: La 
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źródła narracyjne nie dają zatem pełnego opisu posunięć cesarzy na polu 
polityki dynastycznej. Wiedzę o niej trzeba wzbogacić, analizując dokumenty 
z epoki. Mają one kapitalne znaczenie dla weryfikacji ogólnego obrazu 
polityki dynastycznej czasów kryzysu III wieku, przekazanego przez źródła 
narracyjne. Dokumenty te przede wszystkim uzupełniają i uściślają ich skąpe 
dane chronologiczne dotyczące poszczególnych panowań. Zawierają też for
muły cesarskiej tytulatury, imiona władców i tych członków ich rodzin, którzy 
oficjalnie uczestniczyli w życiu państwOwym22. Dzięki tym dwóm elementom, 
datacji i tytulaturze, źródła owe pozwalają w stopniu wacznie dokładniejszym, 
niż czynią to prace starożytnych i późno antycznych autorów, sformułować 
hipotezy dotyczące statusu tych osób i chronologii ich wynoszenia do władzy, 
czasu trwania ich rządów oraz wydarzeń towarzyszących ich panowaniom. 
Faktem jest jednak, że iloŚĆ zachowanych źródeł dla okresu kryzysu III wieku 
jest małaB• Ponadto należy zwrócić uwagę na przypadkowość przetrwania 
inskrypcji, papirusów i ostrakonów. Wiele też tych świadectw dotarło do 
naszych czasów w formie uszkodzonej. Niekiedy najistotniejsze dla badań 
elementy datujące oraz składniki tytulatury cesarskiej uległy zniszczeniu bądź 
w ogóle w tekście pierwotnym nie występowały. Sporadyczne, przypadkowo 
zachowane źródła ilustrują więc często wydarzenia wyrwane z kontekstu 
historycwego. Trudno też wykluczyć omyłki popełniane przez ówczesnych 
redaktorów i skrybów przy sporządzaniu owych tekstów. Uwaga ta dotyczy 
przede wszystkim materiałów pochodzących z prowincji i zawartych w nich 
wzmianek o statusie panujących. Rozległość Imperium powodowała, że infor
macje o istotnych politycznych wydarzeniach rozchodziły się w różnym tempie, 
co mogło powodować mimowolne nawet zniekształcenia w odpowiednich 
partiach omawianych źródeł. Przy analizie przynoszonych przez nie danych 
uwzględniać trzeba też tendencje do wywyższania pozycji osób będących 

succession imperiale dans I'Histoire Augwte: /es Antonins et /es Słveres. In: Historia Augusta 
Colloquium Parisinum. Red. G. Bonamente. N. Duval. Macerata 1991.6.197-212. 

zz Zob. Codex Iustinianu3.ln: Corpus Iwis CiviJis. Vol. 2. Ed. P. Krueger. Berolini 1906. 
Główne zestawienie epigrafiki łacińskiej stanowi ClL. epigrafIki greckiej - IGRR; uzupełnienie 
zawartych w tych wydawnictwach napisów podają EE i zwłaszcza AE; podr~my zestaw źródeł 
epigraficmych zawiera ILS (zob. wykaz skrótów). Inskrypcje dla lat 268-284 zebrał i omówił 
E. A. P o n d: The Inscriptional Evidence for the IIIyrian Emperors: Claudius Gothicus through 
Corinus 268-284 A. D. Ann Arbor 1971. Materiał papirologicmy publikowany jest przede 
wszystkim na łamach czasopisma ZPE (zob. wykaz skrótów). Zob. też opracowania tytulatury 
cesarskiej ustalonej przy wykorzystaniu monet imperialnych i autonomicmych, papirusów. ostra
konów oraz epigrafiki łacińskiej i greckiej. P. B u r e t h: Lu titulatures impłriaks dana /es papyrus • 
/es ostraca et /es inscriptions d'Egypte (30 Q. C.-2M p. C.). Bruxelles 1964; M. Peachin: 
Ronuln Imperial Titulature ... 

23 Por. liczbę inskrypcji dla władców lat 268-284 - E. A. P o n d: Inscriptional Evidence ...• 
s. 2~36; oraz liczbę papirusów z okresu III wieku - W. H a b e r m a n n: Zur chronologischen 
Verteilung der papirologLschen ZeugnLsse. ZPE 1998. 122, s. 147. 
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u władzy, tych, które obdarzone faktycznie godnością cezara mianowane były 
tytułem augusta, hierarchicznie wyższym. Praktyki takie mogły wynikać po 
prostu z braku precyzyjnej i szybkiej informacji w III wieku. W źródłach 
z epoki III wieku generalnie panuje zamieszanie w tej kwestii24

• Nie do końca 
zatem możemy opierać się na tych przekazach. 

Cennym materiałem badawczym są monety cesarskie. Wykorzystywane 
one były przez wszystkich panujących w latach 235-284 do prezentacji 
poddanym głównych punktów polityki dynastycznej. Teksty legend monet 
wymieniały imiona władców i osób przewidywanych lub desygnowanych na 
następcę przez panującego w danym momencie cesarza, wzmiankowały o spra
wowanych przez nie funkcjach, podawały zwycięskie przydomki. Wyobrażenia 
ikonograficzne przedstawiały członków rodziny cesarskiej, zwłaszcza tych, 
którzy w zamysłach władcy odegrać mieli dużą rolę w życiu politycznym 
Cesarstwa2S

• 

Możliwości wykorzystania emisji monetarnych do rozważań nad polityką 
dynastyczną napotykają jednak pewne ograniczenia. Jednym z podstawowych 
jest brak na większości III-wiecznych monet elementów pozwalających na 
ściślejsze określenie czasu ich wydania. Dokładniejsza datacja emisji pozwoliła
by wyjaśnić wiele nieścisłości w interesujących nas zagadnieniach. Dotyczy to 
przede wszystkim serii wybijanych dla wyznaczonych sukcesorów władzy 
imperialnej, których wybitna pozycja niejednokrotnie została mocniej zaakcen
towana w ten sposób niż w epigrafice i w źródłach literackich. Następnym 
problemem pozostaje sprecyzowanie, które legendy i motywy ikonograficzne 
lansowane na monetach zawierały treści świadomie przekazywane na specjalne 
zamówienie emitenta, a które kopiowały tylko tradycyjne hasła i slogany26. 

)I Por. np. w odniesieniu do materiałów papirologicznych uwagi B. Van't Dacka: La 
papyrologie et [,histoire tfu Haut Empire: les ./ormulae" des empereurs. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 1. 
1974, s. 857-885; O. M o n t e v e c c h i: La documentazioN! papiracea rkl nI secolo d. C. A.spetti 
e problemi. ,,Aegyptus" 1993, 73, s. 57--69; w odniesieniu do konstytucji cesarskich zob. 
T. H on ore: Imperial Rescripu A. D. 193-305: Autorship and Authencity. JRS 1979, 69, 
s.57--64. 

15 Zestaw materiału numizmatycznego dla lat 235--284 zawiera RIC, Vol. 1V/2. Bds. 
H. Mattingly, E. A. Sydenham, C. H. V. Sutherland. London 1968;RIC, Vol.lV/3. 
Bds. H. Mattingly, B. A. Sydenham. C. H. V. Sutherland. London 1968;RIC, Vol. 
V/l. Bds. H. Mattingly, E. A. Sydenham, P. H. Webb. London 1968; RIC, Vol. V/2. 
Bds. H. Mattingly, E. A. Sydenham, P. H. Webb. London 1968; HCC, Vol. 3: Perlinax 
to Aemilian. Bd. A. S. Robertson. London-Glasgow-New York 1977; HCC, Vol. 4: 
ValerianlloAllectus.Bd. A. S. Robertson. Oxford 1978; M. Alram: DieMiinzpriigungdes 
Knisers Maximinus I Thrax (235i238). Wien 1989; R. GobI: Die MU1IZpriigU1łg des Kaisers 
Aurelianus (270/275). Wien 1993. Istnieje ponadto wiele artykułów o często przyczynk.arskim 
charakterze, do nich w razie potrzeby będziemy się odwoływać. 

26 Por. W. Kaczanowicz: A.spekty ideologiczne w rzymskim mennictwie lat 235-284 
n. e. Katowice 1990, s. 13-15; Idem: Mennictwo uzurpatorskie w Cesarstwie Rzymskim wilI w. 
n. e. Zarys problematyki. "Antiquitas" 1995, 21, s. 138-139; I d e m: Cesarz Probus 276-282n. e. 
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Trudno również określić rolę, jaką odgrywał sam cesarz w doborze haseł 
i rysunków pojawiających się na monetach. Można jedynie przypuszczać, że 
władca dostrzegał propagandowe znaczenie lansowania wśród użytkowników 
monet programu politycznego, którego jednym z podstawowych elementów 
była polityka dynastyczna27

• 

Należy zdawać sobie sprawę, że monety mogą być wyzyskane głównie do 
badań nad ideologią i propagandą imperialną28. Wnioskowanie natomiast na 
ich podstawie o działalności władców jest znacznie bardziej ryzykowne. Treści, 
które prezentują monety, będą tylko odbiciem intencji cesarzy, ale otwartą 
kwestią pozostaje, do jakiego stopnia wiernym i wyczerpującym. Podobnie 
trudno rozstrzygnąć, w jakim stopniu współczesna interpretacja treści legend 
i wyobrażeń graficznych zgodna jest z intencją emitenta. Pamiętając o tych 
zastrzeżeniach, należy zachować ostrożność przy konstruowaniu wniosków lub 
hipotez na podstawie analizy źródeł numizmatycznych. 

Taki stan bazy źródłowej odstręczał od podejmowania w dotychczasowej 
literaturze przedmiotu wielu zagadnień związanych z życiem polityczno-społe
cznym w Cesarstwie w czasach kryzysu III wieku29

• Uwaga ta odnosi się 
również częściowo do działalności władców rzymskich na polu polityki dynas
tycznej. Ta sfera ich panowania nie doczekała się dotąd całościowego ujęcia, 
aczkolwiek pewne kroki poczynione zostały w tym kierunku. 

W 1954 roku Lothar Wickert w artykule Prince ps Civitatis zestawił źródła 
informujące o działalności władców Cesarstwa Rzymskiego, mającej na celu 

Katowice 1997, s. 28-32, gdzie propozycja kryteriów postępowania badawczego dla poruszania 
się w materiale numizmatycznym i wyłonienia głównych punktów propagandy i ideologii lan
sowanych na monetach. 

'El Por. L. Mora wiecki: Monety rzymskie a źródła pisane. "Przegląd Historycmy" 1994, 
85, s. 207 nn. 

21 Emisje monetarne jako instrument propagandy i kształtowania świadomości społeczeństw 
antycznych - M. Gr an t: Roman Coim as PropagantkJ. ,,Archaeology" 1957, 5, s. 79---ł!5; 

C. H. V. Sutherland: The IntelIigibi/ity oj Roman Imperial Coma Types. JRS 1959, 49, 
s.46-55; A. K u n i s z: La propagande de l'ideologie sur lesmonnaies romaines tiu l" srecle de n.e. 
In: Ac/es du colloque international sur l'ideologie monarchique dans l'Antiquite. Cracovie-Mo
gi/any, tiu 23 au 26 octobre 1977. Red. J. W olski. Warszawa-Kraków 1980, s. 135-141; 
Ch. T. R. E h r h a r d t: Roman Coin Types and the Roman Public. ,)ahrbuch filr Numismatik und 
Geldgeschichte" 1984, 34, s. 41-54. O możliwościach wykorzystania monet do badań nad 
ideologill i propagandll zob. L. M o r a w i e c k i: Propagandowe aspekty mennictwa starożytnego. 
"Wiadomości Numizmatycme" 1980,24, s. 1-21; W. Kaczanowicz: An Ideology in the 
Coinage oj the Roman Empire in the 3'" C. Methodological Assumptions oj the Surveys. "Wiadomo
ści Numizmatyczne" 1990, 34 ("Polish Numismatic News" 1991, fasc. 5), s. 141-144; A. K u
n i s z: Rola źródeł numizmatycznych w badaniach nad ideologią i propagandą w państwie rzymskim. 
W: Rzym antyczny. Polityka i pieni4!iz. T. 1. Red. A. Kuni sz. Katowice 1993, s. 54-----{j7. 

29 Por. W. Kaczanowicz: Uwagi w sprawie badań nad biografią cesarza Probusa 
(276-282 n. e.). W: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. T. 2. Red. A. K unisz. Katowice 1997, 
s. 169. 
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wprowadzenie rząd6w opartych na zasadzie dziedziczności władzy, oraz przed
stawił podstawowe kierunki w polityce dynastycznej cesarzy rzymskichlO. 
Z kolei G. Herzog-Hauser w artykule na temat cesarskiego kultu zebrał źr6dła 
do tego zagadnienia, postrzeganego przez niego jako jeden z element6w 
polityki dynastycznej31. Jedyną natomiast współczesną pr6bą całościowego 
ujęcia problematyki polityki dynastycznej lat 235-284 jest opublikowany 
w 1988 roku artykuł Tadeusza Kotuli. Wyr6żnione zostały w nim podstawowe 
nurty ideologii dynastycznej i gł6wne etapy ich rozwoju w latach kryzysu III 
stulecia. Ponadto w artykule wykazano, że polityka dynastyczna wtenczas 
podejmowana była nawiązaniem do idei rozwijających się w tej dziedzinie 
we wcześniejszym okresie rząd6w dynastii Sewer6w. Już w polityce jej założy
ciela, Septymiusza Sewera, zaznaczyło się dążenie do utrwalenia dziedziczności 
władzy cesarskiej i jej wmlocnienia przez praktykę powoływania cezar6w 
i august6w. Każdemu z członk6w rodu cesarskiego wyznaczono określone 
funk:cjepaństwowe. Autorytet dynastii podnosił kult cesarski i fikcyjna adop
cja do rodu boskich Antonin6w32

• Pewne elementy tego modelu rozwijali 
następni Sewerowie, a jego kontynuację odnaleźć można w działalności cesarzy 
III wieku. 

Istnieją r6wnież inne opracowania działań w zakresie polityki dynastycz
nej, podejmowanych w Imperium Rzymskim, ale najczęściej koncentrują się 
one na latach panowania członk6w dynastii julijsko-klaudyjskiej, flawijskiej 
i Antonin6w. Ten stan rzeczy tłumaczyć trzeba wagą rozwiązań stosowanych 
w polityce dynastycznej władc6w reprezentujących te dynastie. Na tle okreś
lonych warunk6w ustrojowych Pryncypatu I i II stulecia prace te przedstawiają 
praktyczne rozwiązania, jakie realizowali w tej dziedzinie cesarze rzymscy, 
przede wszystkim zaś sposoby wyznaczania ich sukcesor6w33. Stały się one 
później wzorcem powielanym przez władc6w pięćdziesięciolecia 235-284. 

lO L. Wickert: Princep.s Cil/itati.s. In: RE 22, 2, 1954, col. 1998-2296. 
31 G. H erzo g-H au ser: KJJi.serkult. In: RE Suppl. 4,1924, col. 806--853. Brak natomiast 

odniesień do sprawy idei dynastyemej w artykule P. H e rz a: Bibliographie zum romi.schen 
Kaiserkult. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 16/2. 1978, s. 833-910. 

32 T. Kotula: Ideologia dynastyczna w pięćdziesięcioleciu 235-284. W: Studia z dziejów 
starożytnego Rzymu. Red. A. Kunisz. Katowice 1988, s. 65-96. Por. Idem: Septymiusz 
Sewerus, Cesarz z Lepci.s Magna. Wroclaw-Warszawa-Kraków 1987, s. 54---60. 

33 J. Gage: Divus Augustus. L'idee dynastique chez fes empereur.s Julio-Claudiens. "Revue 
Archeologique" 1931,34, s. 11--41; J. Carcopino: L'heredi.te dynastique chez les Antonins. 
"Revue des Etudes Anciennes" 1949,51, s. 262-321; M. Hammond: The Transmi.ssion ojthe 
Powers oj the Roman Emperors from Death oj Nero in 68 A. D. to that oj Alexander Severus in A. 
D. 235. ,,Memoirs or the American Academy in Rome" 1956, 24, s. 61-133; B. Parsi: 
Designation et I'inl/utiture de I'em~reur romain (1" et lP siecfes apres J.-C.). Paris 1963; 
J. Beranger: L'Mrłditł tiu principat. Note sur la transmission tiu paUl/OU imperial awe deux 
premiers siecles. In: I d e m: Principatus. Etudes de notions et d'hi.stoire palitiques rklns I'Antiquite 
greco-romaine. Geneve 1975, s. 137-152. 
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Pojawienie się i rozwój dynastycznych tendencji w okresie Cesarstwa 
Rzymskiego omawiają też krótko w odniesieniu do lat kryzysu III wieku Emst 
Komemann i Francesco De Martino. Dostrzegają oni w interesującej nas 
epoce rozstrzygnięcia mające na celu podwójny pryncypat i ratowanie na tym 
fundamencie państwa rzymskiego osłabionego kryzysem34

• 

Pewne informacje o polityce dynastycznej w latach 235-284 zawierają 
również syntezy historii Cesarstwa Rzymskiego tego okresu. Znajdują się 
w nich fragmenty, które świadczą, że dokonania cesarzy z zakresu polityki 
dynastycznej, co prawda krótko tylko wzmiankowane, potraktowane być 
powinny jako elementy prowadzące do zmian polityczno-ustrojowych Cesar
stwa oraz jako próby reform wzmacniających pozycję i władzę rzymskich 
imperatorów5• W tej kategorii opracowań należy zwrócić też uwagę na 
propozycję Felixa Hartmanna. Omawia on skrótowo tworzenie dynastii i po
dział obowiązków między członków panującego rodu w III wieku. Jednocześ
nie wiąże te działania z dążeniami do ratowania prestiżu i władzy pryncepsa 
- widzi w nich reakcję na pojawienie się licznych wojskowych przewrotów 
w dobie kryzysu36

• 

Nie brak również wzmianek o polityce dynastycznej na tle szerszej 
aktywności poszczególnych władców tego okresu w monografiach poświę
conych ich panowaniu i w artykułach dotyczących wybranych zagadnień 
z lat 235-28437• Z reguły jednak, jako że odniesienia do tej strefy ich 
przedsięwzięć, jakim była polityka dynastyczna, stanowią wąski fragment 
większej całości, podają one tylko ogólne informacje. Zagadnienie polityki 
dynastycznej w latach 235-284 nie jest w nich ani dogłębnie zbadane, ani 
dokładnie przedstawione. Często wnoszą one niewiele poza stwierdzeniem, że 
w okresie kryzysu podejmowano czynności mające na celu wprowadzenie 
rządów dynastii. Wyjątkiem są artykuły dotyczące problemu polityki dy-

l4 E. Kor n e m a n n: Doppelprjnzipat und ReicJlStei/u1I1 im Imperium Romtmum. 
Leipzig-Berlin 1930; F. De M ar ti n o: Storia dellD Costituzione rotnalłll. T. 4/1. Napoli 
1974. 

l5 W. Ensslin: The End ol the Principate. In: CAH 12, s. 352-360; A. Calderini: 
I Severi ...• s. 248--252. 

)6 F. Hartmann: Herrscherwechsel UM Reichskrise. Untersuchungen zu den Ursachen und 
Konsequenzen der Herrscherwechsel im Imperium Romanum der Soldatenkaiserzeit (3. Jahrhundert 
n. Chr.). Frankfurt a. M.-Berlin 1982, s. 185-199. 

37 Zob. np. C. Preaux: Trebonien Galle et Hostilianus. "Aegyptus" 1952, 32, s. 152-157; 
X. L o r i o t: Les prem;eres annees de la grande crise du lir siicle. De I'avenement de Maximin le 
Thrace (235) II ID mort de Gordien III (244). In: ANRW. Abt. 2. Bd. 2.1975, s. 657-787; Id em: 
Chronologie de regne de Philippe I'Arabe (244-249 ap. J.-C.). In: ANRW. Abt. 2, Bd. 2. 1975, 
s.788-797; G. Sotgiu: Treboniano Galio, Osti/iano, Volusiano, Emi/iano (J96fJ-1971). In: 
ANRW. Abt. 2, Bd. 2.1975, s. 798-802; M. Christol: Les regnes de Valerien et de Gal/ien 
(253-268): travaux d'ensemble, questions chronologiques. In: ANRW. Abt. 2. Bd. 2. 1975. 
s.803-827. 
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nastycznej Licyniuszy. Była ona przedmiotem szczególnych zainteresowań 
badaczy38. 

Zaniedbane są zwłaszcza badania polityki dynastycznej tych władców, dla 
których baza źr6dłowa przedstawia się szczególnie skromnie. Dotyczy to 
przede wszystkim Trajana Decjusza, Treboniana Galla i Karusa. Dotych
czasowe ustalenia na temat ich polityki dynastycznej są dosyć powierzchow
ne39

• 

W dalszym ciągu jednak brakuje opracowań wielu zagadnień z dziedziny 
polityki dynastycznej władców rzymskich lat 235-284, a niektóre kwestie 
omówione zostały w sposób skrótowy lub marginesowy. Stąd wynikła po
trzeba monograficznego przedstawienia polityki dynastycznej w Cesarstwie 
Rzymskim w latach kryzysu III wieku. 

Praca ma układ rzeczowy. Poszczególne jej rozdziały prezentują główne 
formy działalności dynastycznej w Cesarstwie Rzymskim w okresie kryzysu. 
W ramach poszczególnych rozdziałów, w miarę możności, starano się jednak 
zachować układ chronologiczny. 

Rozdział pierwszy przedstawia podstawową formę polityki dynastycznej, 
jaką było mianowanie następców jeszcze za życia aktualnego władcy przez 
nadanie wybranym kandydatom dynastycznej godności cezara. Często z tą 
desygnacją łączyło się wdrażanie dziedziców w sprawowanie władzy cesarskiej 
i wyniesienie ich do rangi augustów. 

W następnym rozdziale podjęto próbę nakreślenia udziału cesarzowych 
w całokształcie dynastycznych poczynań imperatorów rzymskich. 

Działania podejmowane przez panujących w celu ugruntowania ich wła
dzy i pozycji ich rodu obejmowały wiele sfer życia, nie sprowadzały się li tylko 
do mianowania następców. Władcy starali się w tej dziedzinie wykorzystać 
wszelkie pojawiające się możliwości. Dlatego kolejny rozdział zawiera w czte
rech podrozdziałach opis form dokonań w tym zakresie na płaszczyznach 
stosunkowo luźno związanych z tradycyjnie pojmowaną polityką dynastyczną. 

li o. Voetter: Die Miinzen des Kaisers GaJlienus und seiner Familie. NZ 1900, 32, 
s. 117-147; Idem: Valerianus junior rmd Saloninus. NZ 1908, 41, s. 78-101; W. K u
bitschek: Valerianus der Jungere UM Saloninus. NZ 1908,41, s. 102-114; K. Regling: 
Nochmals die Sóhne des Gallienus. NZ 1908, 41, s. 115-120; C. Zacearia: II cesarato di 
GaJlleno e i "Caesares Augusti" del III sec. d. C. "Labeo" 1976, 22. s. 34~361; I d e m: 
Successione ereditaria e propoganÓD dinastica nelle emissioni monetaJi del regno di ValeriJJno 
e Gallleno. ,,Annali dell'lstituto Italiano di Numismatica" 1978, 25, s. 103-138; I dem: 
Contrihuto alla storiJJ dei Cesari del III sec. d. C.: i figli dell'imperatore Gallieno. "Quaderni di 
storia antica e di epigrafia", 2. Univ. degli Studi di Trieste, Istituto di Storia antica, 5. Roma 
1978, s. 59-155. 

)II Pewne ustalenia poczyniono w odniesieniu do polityki dynastyemej Decjusza i Trebonia
na Galla, zob. A. K l u c z e k: Wybrane zagadnienia z polityki dynastycznej w Cesarstwie 
Rzymskim w latach 244-253. W: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. T. 2. Red. A. Kunisz. 
Katowice 1997, s. 13&-159. 
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Pierwszy charakteryzuje poczynania władców rzymskich wobec senatu i wojs
ka - dwóch sił, z których pierwsza mogła nadać znamiona legalności 
panowaniu pretendenta, druga zaś decydowała w przeważającej mierze o trwa
łości jego rządów. Kolejny - przedstawia działalnoŚĆ prynceps6w i uzur
patorów na polu religii. Starali się oni wyzyskać tę dziedzinę w celu utrzy
mania i utrwalenia swych rządów oraz dynastii założonych przez niekt6rych 
z nich. Następny podrozdział prezentuje funkcjonowanie mitu wielkich imion. 
w Cesarstwie Rzymskim w latach 235-284. Imiona władców rzymskich, 
zasłużonych dla budowy wielkości Imperium, wykorzystywane były przez 
panujących w okresie kryzysu do wykazania związków polityczno-ideologicz
nych z nimi. Treść ostatniego podrozdziału dotyczy tych propagandowych 
poczynań imperatorów, które popularyzowały ich obraz jako władcy ideal
nego, obdarzonego mocą i talentami, zdolnego skutecznie 7lllagać się z prze
ciwnościami doby kryzysu. Wymienione formy aktywności mogły być istot
nym warunkiem skuteczności działań w sferze polityki dynastycznej, a niekiedy 
same w~bie stanowiły integralną część dynastycznych dążeń imperatorów 
rzymskich. 



Rozdział I 

Praktyka wyznaczania sukcesorów 
władzy cesarskiej w latach 235-284 

Godności i urzędy pryncepsa były nadaniem udzielonym przez lud rzym
ski, zbieżnym w podstawowych zasadach z tradycją republikańską, a więc 
wykluczającą zasadę ich dziedziczenia. Jednak starania cesarzy rzymskich, 
dotyczące przekazywania ich władzy, sprowadzały się najczęściej do wyznacza
nia jeszcze za życia konkretnego władcy jego dziedzica i nadania mu takiej 
rangi, która umocniłaby pozycję desygnowanego następcy, tak aby przejęcie 
przez niego rząd6wnastąpiło bez większych komplikacji!. To pozwalało 
myśleć o stworzeniu dynastii, której członkowie mieli spore szanse na utrzyma
nie władzy imperialnej w rodzie. Od początku Pryncypatu cesarze wykazywali 
w tych działaniach do wczesnego przygotowania swych sukcesorów tendencje 
dynastyczne. Faktycznie od czasów Augusta, mimo utrzymywania przezeń 
pozorów ustroju republikańskiego, mamy do czynienia z monarchią2. W wybo
rze następcy cesarz rzymski dysponował dużą swobodą. Jednakże jego starania 
o nadanie temu wybrańcowi statusu dziedzica ograniczały, ale też stymulowa
ły, tradycje i normy republikańskie. 

I Fundamenty whulzy cesarskiej i ewolucję idei monarchicmej omawiają np. E. K. J e b s: 
Das dynasliscM Elone"t .•. , s. 213-214; A. CaJderini: I Severi..., s. 253-260; L. Wickert: 
Princeps .... col. 2137. 2157; L. H om o: Les inslilulioru poliliques romaines de la cile a l'etal. Paris 
1970, s. 265-269; F. De Martino: Storia delkl Coslituzione ... , s. 272-274.403-431. 

2 Zagadnienia związane z tą problematyką omówił ostatnio A. W a lJ a c e-H a d r i lJ: 
CM/is Prince ps: Betweelt Citize" and King. lRS 1982.72, s. 32-48. Por. też l .. Beranger: 
Recherches sur l'aspecl idiologique tiu principal. Bisel ł953; I d e m: L 'htrUile du principal..., ~zie 
badacz ten przedstawił kontynu8.CŃ i nawiązanie do tradycji republikańskich w ustroju Pryn
cypatu_ Z kolei na elementy monarchicme w Cesarstwie Rzymskim wskazał A. AIfoldi: Die 
mo"archische Repriisentation im romischen Kmserreiche. Darmstadt 1980. 
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W okresie Pryncypatu z rzadka tylko rodzeni synowie panujących przej
mowali władzę. Podstawową przyczyną był brak naturalnych dziedziców. 
Sposobem realizacji zasady dziedziczności stała się więc adopcja3• Już August 
występował jako spadkobierca Cezara, jego sukcesor dzięki adopcji, a następ
nie sam przekazał władzę cesarską usynowionemu Tyberiuszowi. Wielu z na
stępców Augusta wobec braku naturalnych synów poszło jego śladem, doko
nując wyboru adoptowanego w łonie cesarskiej rodziny lub, zgodnie z esen
cjalną zasadą Pryncypatu, wśród "najlepszych". Ten drugi zwyczaj - wolny 
wybór optimus per optimum - utrwalił się za Antoninów , gdy praktyka ta 
stała się zasadą. 

Przewidywany dziedzic władzy cesarskiej przygotowywany był do objęcia 
swej przyszłej funkcji przez wyposażenie go, nawet jeszcze przed osiągnięciem 
dojrzałego wieku, we wszelkie możliwe uprawnienia, godności i urzędy. Zwyczaj 
ten miał zapewnić przejęcie władzy po śmierci cesarza przez osobę doświad
czoną, wdrożoną już do służby publicznej i rządzenia Imperium, a dodatkowo 
miał zapobiegać większym perturbacjom i rozlewowi krwi przy zmianie panują
cego. Zasadę przydzielania następcom wielu urzędów i godności oraz zwyczaj 
ich aktywnego udziału w życiu politycznym państwa wprowadził jako pierwszy 
August. W podobny sposób uregulował problem przekazywania władzy założy
ciel kolejnej dynastii, Wespazjan, nadając stosowne tytuły i urzędy własnym 
synom. Kontynuowali tę praktykę władcy dynastii Antoninów i Sewerów. 

Wyznaczony spadkobierca otrzymywał przede wszystkim tytuł caesar. Już 
w I wieku tytuł ten stał się określeniem dynastycznym oznaczającym dziedzica, 
oficjalnym wyrazem jego godności4• Naturalną koleją rzeczy osoba przewidy
wana na sukcesora powoływana była również na urząd konsula oraz wyposa
żana w tribunicia potestas. Otrzymywała ona także zwyczajowy tytuł dynas
tyczny prince ps iuventutir. Tytuł ten oznaczał, że noszący go przewo-

l o praktycznych sposobach przekazywania władzy w I-II wieku zob. np. J. G age: Divus 
AUgustUS ... , s . .11---41; J. Carcopino: L'hłredile dynastique ... , s. 262-321; M. Hammond: 
The Transmission 0/ the Powers ... , s. 61-133; B. Parsi: Designation et l'inllestiture ... , passim; 
J. B eranger: L'hłredite du principat ... , s. 137-152; E. Frezouls: La succession imperiale ... , 
s. 197-212. Na temat politycmych adopcji: M.-H. Prevost: Les adoptions politiques li Rome 
sous la Republique et k Principat. Paris 1949, s. 35-59; H. Nesselhauf: Die Adoption des 
romischen Kilisers. "Hermes" 1955, 83,8.477---495; L. H om o: Les institutions ... , s. 305-309. 

4 Por. M. H amm ond: Imperial Elements in the Formula 0/ tiu! Roman Emperors during 
the First Two a Hal/Centuries o/tiu! Empire. ,,Memoirs ofthe American Academy in Rome" 1957, 
25, s. 40; L. L e s u i s s e: Le titre de Cesar et son ellolution au cours de l'histoire de l'Empire. "Les 
Etudes C1assiques" 1961,29, s. 271-287; B. Parsi: Designation et l'investiture ... , s. 53. Zob. też 
opini~ starożytnego autora (Aurel. Vict. 13, 12), który w adopcji Hadńana przez Trajana widział 
nową ideę, w ramach której cezar był dziedzicem władzy cesarskiej. 

s Zob. W. Beringer: Princeps iullenlulis. In: RE 22, 2, 1954, col. 2296-2311. Por. też 
A. A If o I d i: Studien %UT Geschichte der Weltkrise des 3. Jahrhunderts nach Christus. Darmstadt 
1967, s. 164. 
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dzi młodzieży rzymskiej, tak jak cesarz, pater patriae, czuwa nad całym 
państwem. 

Sens tytułu caesar nie wyczerpywał się wyłącznie w oznaczaniu dziedzica, 
cezar otrzymywał również udział we władzy jeszcze za życia cesarza. W ten 
sposób rodziła się idea współrządów6• Suwerenem pozostawał jednak august. 
Dopiero za Marka Aureliusza "primum Romana res publica duobus aequo 
iure imperium administrantibus paruit"7. W ten sposób panowanie Antoninów 
stanowiło kolejny ważny etap przekształcania ustrojowego Cesarstwa. Już nie 
tylko mianowano następcę, ale tworzono system współrządów dw6ch pełno
prawnych władców. Do rozwiązania tego powr6cono za rządów Sewerów. 

W sytuacji podziału władzy między kilka osób starano się jednak utrzy
mać hierarchię między współrządcami a suwerenem, nawet w takim wypadku, 
gdy wszyscy nosili jednakową tytulaturę, pozornie stawiającą ich na jednym 
poziomie: Imperator Caesar Augustus. Te trzy składniki tytulatury podkreślają 
charakter wojskowy władzy imperialnej, ciągłość dynastyczną przez odwołanie 
się do tradycji oraz naturalną moralną i polityczną wyższość pryncepsa8

• 

W latach 235-284 w wyznaczaniu sukcesora widziano, jak można sądzić, 
element stabilizujący. Posunięcie takie miało w założeniu zabezpieczyć trwałe 
rządy przedstawicieli jednej dynastii oraz sprawne przekazywanie władzy, tym 
samym jej umocnienie. Nierzadko wyznaczony dziedzic panującego otrzymy
wał status augusta. Idea, która funkcjonowała z większym lub mniejszym 
powodzeniem w przeszłości, znalazła swoich zwolenników także w okresie 
kryzysu. Zadziwiające jest, jak powszechny był w latach 235-284 zwyczaj 
powoływania cezara lub augusta u boku panującego. 

Już pierwszy z listy władców lat 235-284, Maksymin Trak9
, poszedł tym 

torem wyznaczania następcy. Dziedzicem wybrany został syn Maksymina 
Traka, MaksymuslO

• 

6 System współrządów w I-II wieku. zob. np. E. Kornemann: Doppelprinzipal ...• 
s. 7-95; M. Hammond: The Transmission oltM Powers ...• s. 78--102; B. Par si: Designation 
et l'investiture ...• s. 31-74. 

1 Eutr. VIII 9. Por. Amm. Marc. XXVII 6, 16. 
I Por. R. Syme: Imperator Caesar: A Stwiy in Nomencwture. "Histońa" 1958, 7, 

s. 172-188; L. Lesuisse: LA nomination ik /"empereur et le titre d' .. imperator". "L'Antiquite 
Classique" 1961. 30, s. 415-428. 

, C. lulius Verus Maximinus, ok. połowy marca 235-0k. początku czerwca 238 r., zob. 
o nim H ohl: luliw nr 526. In: RE 10, l, 1918, col. 852--867; PIR2 1619; G. Barbi eri: L'albo 
senatorio da Sellimio Severo a Carino. Roma 1952, s. 285-286, nr 1615; D. Kien ast: ROmiscM 
Kaisertabelle ... , s. 183-185. Por. też G. M. Bersanetti: Stwii sul/"imperatore Massimino j[ 

Trace. Roma 1940; X. L ori ot: Les premieres annees ... , s. 659-688. 
10 C. lulius Verus Maximus, zob. H ohl: lu/jus nr 527. In: RE 10, l, 1918, col. 867--870; 

PIR2 I 620; G. Barbieri: L'albo senatorio ...• s. 286, nr 1616. O polityce Maksymina Traka 
wobec syna zob. A. Lippold: Kommentar zur Vita Maximini Duo ikr Historia Augusta. Bonn 
1991, s. 248-251. 
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źródła literackie niewiele miejsca poświęciły Maksymusowi. Zdani jesteś
my przede wszystkim na stosunkowo obszerną, ale dosyć bałamutną wersję 
przekazaną w zbiorze Historia Augusta. Z biografii Maksymina Traka i jego 
syna dowiadujemy się, że haruspikowie przepowiedzieli panowanie dwóch 
cesarzy z jednego rodu pod tym samym imieniem. Dalej następuje charakterys
tyka młodego Maksymusa, utrzymana w wybitnie panegirycznym tonie. Był to 
człowiek wykształcony, wielkich przymiotów nie tylko ciała, ale również 

rozumu i ducha. Z racji takich zalet Maksymusa planowano jego małżeństwo 
z przedstawicielką rodu Antoninów l1 • 

Źródła są bardziej lakoniczne w przedstawieniu faktycLnej politycznej 
roli, jaką odgrywał Maksymus w dynastycznych planach swego ojca. Herodian 
w swojej pracy, najobszerniejszym a zarazem najbardziej wiarygodnym tekście 
o wydarzeniach pierwszych lat kryzysu III wieku, poświęcił mu niewiele 
miejsca. Wzmiankuje jedynie, że Maksymin uczynił swojego syna cezarem, 
a wyniesienie to wspomina dopiero przy opisie oblężenia Akwilei w 238 roku 
przez Traka. Z dalszej części relacji dowiadujemy się, że Maksymus zginął 
zamordowany przez żołnierzy, tak jak jego ojciecl2

• Inni autorzy na ogół 
powtarzają te informacje. Nie wszyscy jednak określają Maksymusa mianem 
cezaral3

• 

Wyniesienie Maksymusa do rangi oficjalnego następcy cesarza Mak
symina potwierdzają źródła numizmatyczne, epigraficzne i papirusy. W doku
mentach występuje jako caesar, nobilissimus caesar, Ka.iua.pI4. Często jego imię 
jako cezara wymieniane jest przy imieniu cesarskim ojca lS

• Maksymus otrzy
mał również zaszczytny tytuł prince ps iuventutźsl6• 

11 HA. V. Maxim. 27-29; 30, 2. 
12 Herod. VllI 4, 9; 5, 9. 
13 Aurel. Vict. 25, 2; Epit. cle COI!s. 25, 1; Eutr.1X 1; HA V. Maxim. 22, 6; 23, 6; Zos. I 15, 

1-2; Polemii Silvii Nomina omnium principum romanorum. In: MGH AA, T. 9. 
Ed. Th. Mommsen. Berolini 1892, s. 521, 33. 

14 M. P e achin: Roman Imperial Titulature ... , s. 119-123, nr 89-103, 10&-114. Zob. też 
RICIV/2 (Maximus), nr 4; M. Alram: Die Munzpragung ... , nr 34-3/B i C; 34-5/B i C; 34----ó, 
7/B-C; 35-5/B i C; 35-6, 7/B; 3&-3, 5, 6, 7; 37-1, 3,4,5,6,7. 

15 M. Peachin: Roman Imperial Titulature ... , s. 124-143, nr 11&-119, 121-122, 
124-128, 130--135, 137-139, 141-145, 147-148, 150--156, 158-159, 162, 164--171, 
173-200, 202-212; R. T. Scott: A New Inscription oj the Emperor Maximinus at Cosa. 
"Chiron" 1981, 11, s. 309-314. Zob. też RIC IV/2 (Maximinus and Maximus), nr 118; 
M. Alram: DieMiinzpragung ... , nr 45-11; 48-11; 49-12; 50--12. 

16 M. Peachin: Roman Imperial Titulature ... , s. 125-135, nr 132, 153, 156, 16&-168, 
182, 184, 185a-188, 191-192, 194. Por. Idem: An Inscription oj Maximinus Thrax and 
Maximus Restored. "Historia" 1984, 33, s. 123-126; RIC IV/2 (Maximus), nr 4; HCC, 
Vol. 3 (Maximus COI!sar), nr 4; M. Alram: Die Munzpragung ... , nr 35-5, 6, 7; 37-1, 3,4, 
5,6,7. 
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Analiza źr6deł papirusowych prowadzi do wniosku, że mes Caesaris 
Maksymusa przypadł na okres między 7 stycznia a 16 maja 236 rokuJ7

• 

Maksymin Trak, ażeby nadać Maksymusowi rangę cezara, wykorzystał zapewne 
okazję, jaką dostarczyły jego sukcesy militarne. Można bowiem przypuszczać, że 
obdarzenie Maksymusa tą godnością zbiegło się z celebracją zwycięstw Mak
symina nad Germanami. Do lata 236 roku cesarz walczył z plemionami 
barbarzyńskimPs. Ceremonię wyniesienia Maksymusa można więc chyba wiązać 
z głównymi uroczystościami uczczenia Victoria Germanica, które odbyły się 
w Rzymie przy udziale cesarza w pierwszej połowie 236 roku. Parweniusz, jakim 
był Maksymin Trak, musiał rozumieć, że może starać się trwale zabezpieczyć 
swe prawa do władzy, nie tyle chlubiąc się swymi przodkami ,,rozbójnikami" 
i "barbarzyńcami"19, ile szczycąc się zwycięstwami nad wrogami Rzymu. Dlate
go podkreślał predyspozycje do sprawowania władzy: dzielność, odwagę i mę
stwo w walkach, w których brał udział nie tylko jako dowódca, ale i jako 
żołnierz20• Także hasła ~ictoria i pax, często pojawiające się w jego propagandzie 
politycznej, gruntowały ten wizerunek21. Nie dziwi zatem, że Maksymin Trak 
wykorzystał sukcesy militarne Rzymu w próbach tworzenia dynastii i zapew
nienia jej trwałości rządów. Wysunięte argumenty przemawiają za wysoce 
prawdopodobnym mianowaniem Maksymusa cezarem w pierwszej połowie 236 
roku. Można nawet próbować dokładniej sprecyzować datę, bo dlaczegóż by nie 
przypuścić, że Maksymin Trak wyznaczył formalnie następcę w rocznicę przeję
cia przeż siebie władzy cesarskiej, więc zapewne w marcu 236 rokun . 

17 Zob. P. Remach 91 i P. Lond. nI 947 IV. cyt. za X. L ori ot: La date du P. Reinach 91 et 
k dies Caesaris de Maxime. ZPB 1973. 11. s. 147-155; P. J. Sijpesteijn: Imperator Caesar 
Maximinus and Maximus Caesar. ZPE 1987. 68. s. 135-138. Por. P. H erz: KiJiserfeste der 
Prinzipatszeit. In: ANRW. Abt. 2. Bd. 16j2. 1978. s. 1187; D. Kienast: Romische Kaisertabel
k ...• s. 185; F. Hartmann: Herrscherwecnsel ...• s. 63. 67; P. J. Sijpesteijn: More Remarks 
on some Imperial Titles in the Papyri II. ZPE 1984. 54. s. 75-76; M. Alram: Die Mi4nz
priigung ...• s. 27-29; M. P e a c h i n: Roman Imperial Titulature .... s. 27. 

11 Chronologia wypraw wojennych Maksymina Traka zob. A. U. Stylov: Ein neuer 
Meilenslein des Maximinus Thrax in Sardin~n und die Strasse KiJrales-Olbia. "Chiron" 1974, 4, 
s. 523; H. Halfmann: Itinera prineipum. Geschiehte UM Typologie der KiJiserreisen im 
ROmisehen Reieh. Stuttgart 1986, s. 233. 

19 O pochodzeniu cesarza: Herod. VI 8, 1; HA V. Maxim. 1,5; 2,1; Zos. I 13,3; lord. Rom., 
s. 36, w. 21-23; lord. Get., s. 78, w. 12-13. 

:11) Zalety wojskowe cesarza, zob. Herod. VII 2. 8; Eutr. IX l; HA V. Maxim. 13, 1; lord. 
Rom., s. 36, w. 24--25. 

21 RIC IVj2 (Maximinus 1), nr 15, 74; M. Alram: Die Munzpriigung ... , nr W-ljA---C; 
10-3jA---C; 1(}-4; 100SjA---C; l0--6jA---C; 10-7jA---C; 13-1fB---C; 13-3jA---C; 13-5jA 
i B; 13-6jA---C; 13-7jA---C; 18-SjC; 18-ójC; 19-7; 22-3, 4, 5, 6, 7; 25-3 i 5; 26-5 i 7; 
27-1, 2, 3, 4. 5, 6, 7; 33-5; 47-11; 48-11; 50-12. 

zz Por. X. Loriot: lA dau du P. Reinach 91..., s. 147-153. Wyniesienie Maksymusa do 
rangi cezara datuj 'l natomiast na 235 r. W. Ensslin: The Senate ... , s. 74; A. Calderini: 
I Severi ... , s. 131, z kolei A. U. Stylov: Ein neuer Meilenstein ... , s. 523, na zimę 235j236 r. Zob. 
datację panowania Maksymina Traka, którą dodatkowo precyzuj 'l J. Sch wartz: Les stłles de 
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Niektóre źródła nazywają Maksymusa imieniem cesarskim, 00 oznaczało
by, że Maksymin Trak nie tylko nadał synowi rangę następcy, ale powołał go 
też do godności współrządcy Imperium. Informację taką znajdujemy w zbiorze 
Historia Augusta. Autor biogram cesarskiej powołuje się na list Maksymina 
Traka, w którym ten podawał, stwierdzając niejako fakt dokonany, że "fllium 
suum appellasse imperatorem"23. Żadne z pozostałych źródeł literackich nie 
potwierdza wszelako tej wzmianki. Niemniej niektóre inskrypcje nazywają 
Maksymusa terminami zaczerpniętymi z formuły tytulatury cearskiej: C. lul. 
Ver. Maxim. nob. Caes. Pi. Fel. Inv. Aug. pont. max. tr. pot. ooS., C. lul. Ver. 
Maxim. nob. Caes. princ. iuvent. Aug., nob. Caes. Pi. Fel. Aug., d n [ ... l 
Maxim nob. Caes. Aug., C. lul. Ver. Maxim. nob. Caes. Aug. albo nob. 
Imp.24 Również greckie napisy określają Maksymusa niekonsekwentnie. Raz 
nazywany jest tytułem podwójnym: Kazuap, I:ep25, innym razem tylko I:ep 
(Eoo I:epj26. Znane są też inskrypcje, na których określony został jako Arn 
I:ep Ka.IUrT • Na innych zaś Maksymin Trak i Maksymus występują jako ArnT, 
przy czym ojciec został nazwany I:eP, a syn - Kalal8. Te same, z reguły 
wschodnie, źródła niekiedy obu przedstawicieli panującego domu zwą tylko 
mianem Kaluu29. Podobną tytulaturę można znaleźć w źródłach numizmatycz
nych. Ze stołecznej mennicy pochodzą okolicznościowe brązowe medaliony 
z legendą awersów MAXIMINVS ET MAXIMVS AVGVSTI GERMANICI, 
obok wizerunków obu władców, oraz z napisami rewersów P M TR P IIII 
COS PP, VICTORIA GERMANICA i VICTORIA AVGVSTORVM30 .. For-

Terenouthis et la mort d·A.leXiJndre 8evere. "Chronique d'Egypte" 1955, 30, s. 124-128; 
M. Peachin: P.Oxy. VI 912 and the A.ccession ol Maximinus Thrax. ZPE 1985, 59, s. 75-78. 

2J HA. V. Maxim. 29, 6. 
li ClL III 3739, 101165; VIII 4515, 10254; XIII 8926; G. Sotgiu: L'epigraf'w /atina in 

Sardegna dopo jJ CIL X e {'EE VIII. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 11/1. 1988, B 161. Listy konsulów nie 
potwierdzają sprawowania przez Maksymusa urzędu konsula. 

:zs P. Lond. 948,45; P. Lond. 212 b, l; P. Oxy. 1114, 17; P. Reinach 98, l; P. S. I. 1067,17; 
S. B. 5136; S. B. 5277,11; O. Strasb. 406, l, cyt za P. Bureth: Les titu/atures ... , s. 111-112; AE 
1926,98; 1927, 74; M. Peachin: Roman Imperial Titulature ... , s. 123, nr 113-114. 

:16 IGRR I 1356; S. B. 421, 3; W. O. 996, 2; W. O. 997, l, cyt. za P. Bureth: Les 
titu/ature.s ... , s. 111-112; O. Amst. 68,1-3, cyt. za M. Peachi n: Roman Imperial Titu/ature ... , 
s. 140, nr 220; zob. też ibidem, s. 123, nr 112, s. 141, nr 23(}-231. 

rT IGRR I 1474. 
21 Ibidem, 691, 692, 778 oraz ITI 1213. Por. P. J. Sijpesteijn: More Remarks ... , 

s.75-76. 
29 P. S. I. 1121,7, cyt. za P. Bureth: Les titu/atures imperiales ... , s. 111; P. Lond. III 947 

IV a, 1-3; P. Oxy. XLIII 3107,2-5 i 3132, 7-11, cyt. za M. Peachin: Roman Imperial 
Titu/ature ... , s. 140, nr 214 i 219. 

30 M. Alram: Die Miinzpragung ... , nr 48---11; 49-12; 5(}-12. Zob. też ibidem, nr 33-5. 
Por. H. Mattingly. B. A. Sydenham, C. H. V. Sutherland. In: RIC IV/2, s. 137: 
,,Maximus was never styled Augustus by his father, and this legend is perhaps no more than 
a repetition of a phrase, rully applicable under the Severi and now revived with more promptness 
than accuracy." 
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muła augustus w odniesieniu do Maksymusa pojawia się zatem często, ale 
rzadko towarzyszą jej inne określenia wymagane w formie pełnej tytulatury 
imperialnej. Dowodzi to, że małą wagę przywiązywano do dopracowania treści 
napis6w, zar6wno na inskrypcjach, jak i na monetach czy w innych źr6dłach. 
W związku z tym nie zawsze brzmiały one jednoznacznie. Wspomniane wyżej 
należy traktować raczej jako akt szczególnego hołdu dla cezara niż jako 
potwierdzenie realnego statusu prawnopolitycznego Maksymusa. Występowa
nie tej praktyki świadczy zarazem, że starano się podnieść w opinii społeczeń
stwa pozycję Maksymusa, spadkobiercy cesarza, nawet nadając mu tytuł "na 
wyrost". Stosowanie formuły augustus dla cezar6w było przecież od początku 
III wieku jednym z mechani:zm6w podnoszenia prestiżu przewidzianego i desy
gnowanego dziedzica3!. 

Większość źr6deł nie podtrzymuje informacji, że Maksymus otrzymał 
godność wyższą niż cezara. Wobec tego trzeba przyjąć, że nigdy nie był 
augustem i aż do swej śmierci w 238 roku pozostawał oficjalnie wyznaczonym 
sukcesorem władzy cesarskiej. Rzecz jasna, zamysł mianowania go współ
panującym m6gł pojawić się w planach Maksymina Traka. 

Maksymin Trak spędzał swe panowanie na niemal ustawicznych bella 
plurima. Można założyć, że Maksymus towarzyszył ojcu w ekspedycjach 
militarnych, tym bardziej że w chwili objęcia przez niego władzy stał u progu 
dorosłości32• Osiągnął zatem wiek, w kt6rym m6gł nie tylko uczyć się "cesars
kiego rzemiosła", ale też pomagać Maksyminowi w jego zadaniach. Praw
dopodobnie śladem uczestnictwa Maksymusa w wyprawach wojennych są 
inskrypcje z lat 236-238, w kt6rych na r6wni z Maksyminem Trakiem 
obdarzany jest zwycięskimi przydomkami: Germanicus max., Dacicus max., 
Sarmaticus max.33 R6wnież emisje imperialne z okresu rząd6w Maksymina 
Traka najczęściej przypominają osobę młodego cezara, łącząc ją z wojną 

3l Zob. O. Th. Sch ulz: Von Prinzipat %Um Dominat. dos Wesen tks romischen Kaisertums 
tks dritten JahrhUllderts; Paderborn 1919, s. 246; E. Kornemann: Doppelprinzipat ... , s. 98; 
E. Van't Dack: La papyrologie .... s. 870--871; M. Christol: Les regnes ...• s. 812; 
F. H a r t m a n n: Herrscherwechsel ...• s. 73. przyp. 1. 

3l Zob. Eutr. IX l; HA V. Maxim. 22. 6; 27. 2; Zos. I 15. 2. Młody wiek potwierdzają 
zachowane wizerunki Maksymusa, zob. B. F e Ił e tt i Maj: IconograflO romana imperiale 
da Severo Alessandro a M. A.urelio Carino (222-285 d. C.). Roma 1958. s. 28-31 i 123-127. 
tav. X. nr 33-34; W. Schi ndler: lWmische Kaiser: Herrscherbild WId Imperiwn. Leipzig 1985. 
Taf.75. 

D P. Kneissl: Die Siegestitulatur der romischen Kaiser. Untersuchungen zu den Sieger
beinamen der ersten und zweiten Jahrhunderts. Gottingen 1969. s. 232-235; M. Peachin: An 
Inscription ... , s. 124; I d em: Roman Imperial Titulature .... s. 124-143. nr 131-132, 138. 143. 145, 
154-156.166.177-182.185.186--187. 189-211. Zob. też RIC IV/2 (Maximinus and Maximus). 
nr ll8; M. Alram: Die MiillZprogung .... nr 36--3; 36--5, 6. 7; 37-1. 3, 4. 5.6. 7; 48-ll; 
49-12; 50-12. 
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przeciw Germanom34
• Ważne jest, że wśród monet, które odwołują się do 

Maksymusa, nie ma emisji niosących inną treść niż szablonowe hasła pow
tarzające się w III stuleciu. Może dążono do tego, aby postać młodego cezara 
kojarzyła się wyłącznie z akcjami w dziedzinie militarnej, oczywiście akcjami 
skutecznymi i pomyślnymi dla Rzymu, a może rzeczywiście Maksymin Trak 
nie należał do wytrawnych polityków umiejących dostrzec szanse tkwiące 
w propagandzie politycznej dla celów polityki dynastycznej. 

Nie udało się zrealizować dynastycznego planu Maksymina Traka. W 238 
roku w czasie bel/um Aquileiense przewidywany następca zginął razem z nim 
gwałtowną śmiercią z rąk zbuntowanych żołnierzy. 

Rok 238 był bogaty w wydarzenia polityczne3s
• Przyniósł także nietypowe 

rozwiązania kwestii przejmowania władzy cesarskiej. Złożone okoliczności 
sprawiły, że właśnie wówczas, po raz pierwszy w dobie kryzysu, doszło 
dwukrotnie do jednoczesnych rządów dwóch pełnoprawnych augustów oraz 
do próby zabezpieczenia stabilności i przyszłości władzy imperialnej przez 
powołanie trzeciej osoby w randze cezara. 

Bunt mieszkańców Afryki Prokonsularnej przeciw Maksyminowi Trako
wi wyniósł do godności cesarskiej namiestnika tej prowincji Gordiana I, przy 
którym jako drugi równoprawny august stanął jego rodzony syn, imiennik 
Gordian 1136• Senat poparł ich oraz ogłosił Maksymina i Maksymusa hostes 
pub/ici. Również w części prowincji rzymskich uznano władzę Gordianów. 

Niektóre źródła podają, że wyniesienie obu Gordianów było równoczesne 
i wynikało z aktywności mieszkańców Afryki, potem zaś uzyskało sankcję 
senatu37

• W innych przekazach znajdujemy informacje o inicjatywie patres 
w tym wyniesieniu38 lub wyraźne sugestie o roli wojska w obwołaniu drugiego 
cesarza39

• 

Nie można też wykluczyć, że mianowanie syna augustem, w dodatku 
z bezprecedensowym pominięciem statusu cezara, było samodzielnym pomys
łem Gordiana I. Herodian pisze, że gdy Gordian otrzymał purpurę cesarską, 

34 RIC IV /2 (Maximinus and Maximus), nr 118; M. A l r a m: Die Miinzpriigung ... , nr 33-5; 
36-3, 5, 6, 7; 37-1, 3, 4, 5, 6, 7; 48--11; 49-12; 50-12. 

lS Problem chronologii i przebieg wydarzeń, zob. np. T. K o t u l a: L 'insurrection des 
Gordiens et I'Afrique romaine. "Eos" 1959/1960, 50, Casc. l, s. 197-211; J. R. Rea: O. Leid. 144 
and the Chronology of A. D. 238. ZPE 1972,9, s. 1-19; H. Brandt: Kommentar zur Vita 
Maximi et Balbini der Historia Augusta. Bonn 1996, s. 76-101. 

J6 M. Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus Senior i M. Antonius 
Gordianus Sempronianus Romanus Africanus Iunior, połowa marca---koniec kwietnia 238 r., zob. 
P. V. R ohd en: Antonius nr 61 i 62. In: RE l, 2, 1894, col. 2628-2632; PIR2 A 833 i 834; 
E. Kornemann: Doppelprinzipat ... , s. 96; G. Barbieri: L'albo senatorio ... , S. 194, 
nr 944-945. D. Kienast: ROmische Kaisertabel/e ... , s. 188--189. 
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37 Zos. I 14, l; HA V. Maxim. 14, 3-5. 
li Herod. VII 7, 2; HA V. Gord. 17, l. 
)9 Aurel. Vict. 27, l; Epit. de Caes. 26, l. 



był człowiekiem w zaawansowanym wieku i od dawna już sprawował zaszczyt
ne i odpowiedzialne stanowiska w administracji Imperium40

• Mimo tego 
doświadczenia, a może właśnie dzięki niemu, związał ze sobą w roli augusta 
syna, Gordiana II. Gordian I znał potrzeby państwa, ponadto obejmował 
władzę wiedząc, że trzeba będzie zmierzyć się z Maksyminem Trakiem. Źródła 
odnotowały przecież wahanie Gordiana w momencie, gdy już circumJusus 
purpura wzbraniał się przed godnością41. Może ogrom zadań go czekających 
i przewidywane trudności sprawiły, że "filiusque [ ... l pari potestate succinctus 
est"42. Jak wymagały tego okoliczności, młodszy z augustów stał się "zbrojnym 
ramieniem" tej diarchii. Musiał walczyć z wiernym dotychczasowemu władcy 
legionem numidyjskim, którym dowodził Kapelian, osobisty wróg Gordiana I 
i fanatyczny, jak pisze Herodian, stronnik Maksymina Traka43. 

Sądzić należy, że pomysły dynastyczne Gordianówmiały na celu utrzyma
nie podwójnego pryncypatu. Trudno domniemywać, czy zamierzali poszerzyć 
krąg osób mających udział we władzy o innych członków rodu. W krótkim 
czasie ich rządy skończyły się tragicznie. Gordian Młodszy zginął pod Kar
taginą w bitwie z Kapelianem, jego ojciec natomiast popełnił samobójstwo44• 

Problemem dziedzictwa po Gordianach Afrykańskich zajął się senat. Jego 
wybór padł na Balbina i Pupiena4S. Procedura tej elekcji nawiązywała do 
tradycji republikańskich. Senat bowiem wskrzesił republikańską tradycję kole
gialności urzędów i, jak niegdyś w przeszłości konsulów, tak wyznaczonych 
dwóch augustów wyposażył w identyczną władzę46. Podział ten tłumaczono 
koniecznością uniknięcia tyranii, obawą, by władza jednego nie przerodziła się 
w rządy despotyczne41. Drugim istotnym powodem takiego rozwiązania była 
możliwość podziału zadań między dwóch równorzędnych władców. Podczas 

40 Herod. VII 5, 2. Por. HA V. Gord. 9, I; Zon. XII 17. Zob. też wizerunki Gordiana 1-
B. Felletti Maj: ]conograflO ... , s. 30--33 i 127-132, tav. XI, nr 36-37; W. Schindler: 
RiimiscM KoLw ... , TaC. 76. O karierze politycznej Gordiana I zob. G. Barbieri: L'albo 
se1flllorio ..•• s. 194, nr 944; X. L o ri o t: Les premiires annees ... , s. 694-695. 

41 Herod. VII S. 3-7; HA V. Gord. 8. 6. 
42 Ibidem, 9, 6. Por. ibidem, 4, 2; Dexipp., frg. 10, S. 673. 
43 Herod. VII 9. 2. Por. HA V. Maxim. 19; HA. V. Gord. 15-16. 
44 Okolicmości śmierci Gordianów podaje Herod. VII 9,4-10. Chron. a. 354, s. 147, w. 28; 

Zon. XlI 17, czas ich rządów zawężają do około 20 dni. 
45 M. Clodius Pupienus Maximus i D. Caelius Calvinus Balbinus, koniec kwietnia-po

czątek sierpnia 238 r .• zob. o Pupienie - Stein: Clodius nr 50. In: RE 4. l. 1900. col. 88-98; 
PIR2 C 1179; G. Barbieri: L'albo senatorio ...• s. 203-204. nr 1006; o Balbinie - Stein: 
Caelius nr 2lJ. In: RE 3, l. 1897, col. 1258-1265; PIR1 C 126; G. B ar bi eri: L'albo senatorio ... , 
s. 29, nr 99; D. Kienast: RomiscM Kaisertabelle ... , s. 190-193. 

46 Por. B. Kor n e m a n n: Doppelprinzipat ... , s. 96-97; W. B n s s li n: The Senate ... , s. 78; 
A. C h a s t a g n o l: Le seMt romam a I'epoque imperiale. Recherches sur la composition de 
l'.A.ssemb/ee et I~ statut de ses membres. Paris 1992, s. 205-206. 

41 Herod. vn 10. 2. 
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gdy Balbin pozostawał w stolicy, Pupien skierował się pod Akwileję na 
rozprawę z Maksyminem Trakiem podążającym z Sirmium do Italii na czele 
naddunajskiego wojska4H

• Powoli zaczęto zatem uzmysławiać sobie koniecz
noŚĆ rozdziału obowiązków między sprawujących władzę. 

Mimo śmierci Maksymina Traka i wyeliminowania niebezpieczeństwa 
z tej strony system współrządów Balbina i Pupiena nie funkcjonował sprawnie, 
gdyż nie było zgody między panującymi. CONCORDIA AVGG głoszona na 
ich monetach jawiła się czczym hasłem49 • Autorytet cesarzy senatorskich także 
okazał się słaby. W Mieście dochodziło do zamieszek, może inspirowanych 
przez zwolenników przekazania władzy w ręce przedstawiciela rodu Gordia
nóWO. Był nim wnuk Gordiana I, a syn jego córki Mecji Faustyny i męża 
konsularnego Juniusza Balbusa, młodzieniec również o imieniu Gordian5l

• 

Ze źródeł wynika, że to lud rzymski domagał się oddania władzy młode
mu Gordianowis2

• Popularności rodu Gordianów w społeczeństwie nie mogli 
lekceważyć Balbin i Pupien. Musieli zaakceptować żądania ludu. Już w pierw
szych tygodniach swego pryncypatu nadali Gordianowi tytuł cezara i godność 
prince ps iuventutżsS3 • Niestety, krok ten nie ustabilizował ich władzy. W nie
długim czasie pretorianie położyli kres panowaniu Balbina i PupienaS4

• Wów
czas rozwiązanie, które narzuciły tym cesarzom okoliczności, oceniane pod 
kątem polityki dynastycznej, okazało się sukcesem. Spadek po augustach 
przejął desygnowany przez nich sukcesor - cezar Gordian5s• Młodość Gordia-

41 Ibidem, vnI 7; HA. Y. Max. et Balb. 2, 5; 13, 5. 
49 RlC IV/2 (Balbinus), nr l, 10, 22-23; RlC IV/2 (Pupienus), nr l, 20-21. 
$I) Herod. vn 10,7; Epit. de Caes. 27, l; HA. Y. Maxim. 16,7; 20, 2; HA. Y. Gord. 4, 2-3; 

22,4; 23, l. 
~I M. Antonius Gordianus, cesarz od początku sierpnia 238 do przełomu stycznia i lutego 

244 r., zob. o nim P. v. R o hd en: A.nlonius nr 60. In: RE l, 2, 1894, col. 2619--2628; PIRz 

A 835; X. Loriot: Les prem;eres annles ... , s. 725-726; D. Kienast: Ramiscńe KJJlsertabel
Ie •.. , s. 194--196. O jego młodym wieku zob. Herod. VII 10, 7; VIII 5,9; 8, 8; Epit. de Caes. 27, 2; 
HA Y. Gord. 19,9; 22, 2; 22, 5; HA. Y. Max. et Dalb. 3,4; Oros. vn 19,4; lord. Rom., s. 36, w. 27; 
AE 1969/70, 599. Por. jego wizerunki: W. Schindler: ROmische KJJlser ... , s. 186-188, Taf. 
73-74. 

$Z Herod. vn 10, 5-9; HA. V. Maxim. 20, 2; HA Y. Gord. 18, 9; 22, 2-3; HA V. Max. et 
Balb. 3, 2-5; 8, 2-4; 9, 4-5; 15, 6; 16, 6. 

~3 ILS 496; CIL VIII 10342, 10365, 22586; AE 1934,230; 1937, 32; EE V 77; vn 660; P. Oxy. 
1433, 16; S. B. 5125, cyt. za P. Bureth: Les titulatures ... , s. II 2. Propozycje chronologii 
wyniesienia (koniec kwietnia 238 r.) zob. M. Peachin: Roman ImperW Titulature ... , s. 29. Por. 
ustalenia X. L o r i o t a: Les premreres annees ... , s. 721; P. H e r z: KJJiserjeste .... , 8. II 88. 

~ Herod. vnl 6, 2-3; 8; Aurel. Vict. 27, 6; Eutr. IX 2, 2; HA Y. Gord. 22, S; HA. Y. Max. et 
Balb. 15; Euseb., Hier., s. 216, w. 23-25; Oros. vn 19,3. 

" Por. Herod. VIII 8; HA. Y. Gord. 22, S; HA V. Max. et Balb. 14, 7; Zos. I 16,2. Datacja 
dies imperii Gordiana III (począ.tek sierpnia 238 r.), zob. M. Peachin: Roman Imperial 
Titulature ... , s. 29. Por. X. Loriot: Les premreres annees ... , s. 721-722; Idem: Les ac
clamations imperiales dans la titulature de Słvere Alexandre et de Gordien III. ZPE 1981,43, s. 233; 
P. Herz: KJJiserfeste ... , s. 1188; D. Kienast: Rjjmische KJJisertabelle ... , s. 190-193. 
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na III była w tym wypadku równie istotnym atutem jak jego bliskie związki 
krwi z Gordianem I i Gordianem II, może też brakowało innego kandydata do 
władzy cesarskiej w Rzymie w tym konkretnym momencie. F aktem jest jednak, 
że idea dynastyczna zatryumfowała. Niestety, zanim sam Gordian III zdecydo
wał się podjąć kroki w celu wyznaczenia swego następcy, śmierć podczas 
expeditio orientalis w 244 roku zakończyła jego panowanie56

• 

Następca Gordiana III, Filip Arab57
, swe zamysły dynastyczne ujawnił 

rychło po objęciu władzy cesarskiej. Utworzył nową dynastię z rozmachem 
godnym Sewerów i w sposób naznaczony jego interesującą osobowościąS8. 
Usilnie starał się o stworzenie dynastii i zapewnienie jej trwałych rządów, co 
potwierdzają jego plany wobec syna oraz innych członków rodziny. 

Jednym z pierwszych kroków panującego Filipa Araba było związanie 
syna, również FilipaS9

, z władzą cesarską przez nadanie mu tytułu cezara. 
źródła literackie informują o tym fakcie: ,,[ ... ] filium suum idem Philippum 
consortem regni fecit"60. Niejednokrotnie ze sformułowań w nich zawartych 
wynika, że wyniesienie obu Filipów dokonało się, jeśli nie równocześnie, to 
w krótkim odstępie czasu. Filip Arab purpurę cesarską otrzymał w pierwszych 
miesiącach 244 roku61 

, natomiast w odniesieniu do Filipa juniora możemy 

56 Cesarz zginął w nie jasnych okolicznościach, por. X L o r i o t: Les premiires annees ... , 
s. 77fJ--774; D. Mac Donald: The Death o/Gordian III, another Tradilion. "Historia" 1981, 
30, s. 502-508; E. Kettenhofen: Die romisch-persischen Kriege des 3. Jh. n. Chr. nach der 
Inschrift $ahpuhrs I. an do Ka·be-Zartośt. Wiesbaden 1982, s. 31-37; E. Winter: Die 
sasanidisch-romischen Friedenvertriige des 3. Jahrhunderts n. Chr. - ein Beitrag zum Verstiindnis 
der aussenpolitischen Beziehungen zwischen den beinden Grossmiichten. Frankfurt a. M. - Ber
lin-Parls 1988, s. 83-97; B. Bleckmann: Die Reichskrise des /II. Jahrhunderts in der 
spiitantiken und byzantinischen Geschichtsschreibung. Untersuchungen zu den nachdionischen Quellen 
der Chronik des Johannes Zonaras. Miinchen 1992, s. 57-76. 

SI M. Iulius Philippus, przełom lutego i marca 244---ok. września 249 r., zob. Stein: Iulfus 
nr 386. In: RE lO, l, 1918, col. 755-770; PIRz 1461; G. B arbieri: L'albo senatorio ...• s. 283. 
nr 1608; D. Kienast: ROmische Kaisertabelie ...• s. 197-198. 

SI Dążenia dynastycme Filipa Araba podkreślają nawet autorzy ogólnych opracowań, 
np. M. Besnier: L'Empire romaln de l'avenement des severes au concile de Nicee. Parls 1937. 
s. 152; W. Ensslin: The Senate ...• s. 89; A. Calderini: I Severi ...• s. 150; J. J. Hatt: 
Histoire de la Gaule romaine (120 av. J.-C.-451 op. J.-C.). Paris 1959, s. 216-217; G. C. 
Brauer: The Age 0/ the Soldier Emperors. Imperial Rome, A. D. 244-284. Park Ridge N. J. 
1975. s. 13-17. 

j9 M. lulius (Severus) Philippus, zob. Stein: Iulfus nr 387. In: RE 10. l, 1918, col. 
77{}-772; PIRz 1462; G. Barbi eri: L 'albo senatorio ...• s. 285, nr 1614. 

60 lord. Rom .• s. 37. w. 1-2. Por. Aure!. Vict. 28. l; Epit. de CDU. 28.3; Eutr. IX 3; Oros. 
vn 20, l; Zos. 122.2; Euseb .• Hier .• s. 217, w. 12-13; Cass. Chr .• s. 147, XXIIII. 

61 Por. X. Loriot: Observations sur la chronologie tiu regne de Phi/ippe (244-249). BSFN 
1972. 27. s. 245. 250; Idem: Lu premieres annees ... , s. 774; Idem: Chronologie ...• s. 791; 
J. Schwartz: Chrcmologie ...• s. 167-168; D. W. Rath bone: The Dales ... , s. llI-ll7; 
M. P e a c h i n: Roman Imperial Titulature ...• s. 30. 
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przypuszczać, że mianowanie go cezarem nastąpiło co najmniej kilka miesięcy 
po wyniesieniu jego ojca. Aż do lata 244 roku w wielu dokumentach nie 
występowało imię Filipa juniora przy imieniu ojca, co może oznaczać, iż nie 
zajmował on wówczas żadnego oficjalnego stanowiska. Najważniejszym 
z owych dokumentów jest inskrypcja z Italii, datowana 23 lipca, w której 
tekście nie pojawiło się imię Filipa młodszeg062• Status małoletniego Filipa 
potwierdza natomiast reskrypt z 15 sierpnia 244 roku, wydany w imieniu ojca 
- augusta, i syna - cezara63

• Zatem dies Caesaris Filipa juniora przypadałby 
na koniec lipca lub początek sierpnia 244 roku64

• 

Pośpiech w desygnowaniu następcy był wyrazem troski o następstwo 
władzy i potwierdzeniem tego, że Filip Arab nie czuł się zupełnie pewnie na 
swoim stanowisku. Chociaż zawarł pokój z Szapurem I i chwilowo przynaj
mniej wyeliminował niebezpieczeństwo ze strony Persji, to nasilały się niepoko
je na europejskich granicach Imperium. Nadto realna była groźba pojawienia 
się uzurpatorów. Tylko te okoliczności mogły zadecydować o nadaniu synowi 
w tak krótkim czasie od własnego wyniesienia do cesarskiej purpury wysokiej 
i odpowiedzialnej godności. Za nią zresztą poszły następne. W 247 i 248 roku 
Filip junior był wspólnie z ojcem konsulem, co z pewnością miało wymiar 
nobilitacji młodszego z Filipów6s• Młody Filip otrzymał również godność 
prince ps iuventuti.f>6. 

Ukoronowaniem dynastycznych planów Filipa Araba wobec syna było 
nadanie mu statusu augusta. Z dużym prawdopodobieństwem można określić 
datę formalnego aktu nadania Filipowi juniorowi praw równorzędnego współ
władcy. Jako cezar bowiem występuje na inskrypcji datowanej 11 lipca 247 
roku67• Przed 29 sierpnia tego samego roku emitowane były natomiast monety 
aleksandryjskie, które określały go augustem68~ Chociaż nadal niektóre doku-

6l ILS 505. Por. CIL III 3717, 8269, 11334; AE 1913, 175; 1969/70,496. Te dokumenty 
podważają wiarygodność reskryptu Cod. lusl. II 43, 3. Zob. też D. E. T r o u t: Vicloria Redux and 
lhe Firsl Year O/Ihe Reign 0/ Philip lhe Arab. "Chiton" 1989, 19, s. 221-233. 

63 Cod. lusl. IV 29, 10. 
64 D. Kienast (Romische Kaiserlabel1e ... , s. 198-199) iM. Peachin (RomQ1llmperial 

Tilu/alure ... , s. 31) opowiadają się za datacją wyniesienia Filipa juniora do rangi cezara na okres 
między 23 lipca a 15 sierpnia 244 r. Por. X. L o ri o t: Observatio1lS ... , s. 244 nn.; I d e m: 
Chronologie ... , s. 791-792. . 

6S Chron. a. 354, s. 59; C01lS. C01lS1., s. 227 (247 i 248 r.). Por. A. Degrassi: l Fasti 
C01lS0Iari..., s. 68, nr 1000-1001; M. Peachin: Roman Imperial Tilulalure ... , s. 62---63. 

66 ILS 506, 512; CIL III 1380, 5705; V 2384; VIII 10049, 10077, 10078, 21974, 22089, 
22107, 22127, 22314 a, 22397; X 4556, 7997; XI 5644, 6107; XII 4227; XIII 8889; AE 1969/70, 
491; 1973, 442; RlC IV/3 (Philip ll), nr 216-220,255-258; HCC, Vol. 3 (PhiJip II), nr 8--9. 

67 CIL VI 32414. 
tli J. Vo gt: Die aJexan.dri1lischen Munzen. Grundlegung ei1ler alexQ1Idri1lischen Kaiserges

chichle. Bd. 1. Stuttgart 1924, s. 195-196. 
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menty przez pewien okres tytułowały go tylko tytułem cezara69
, to te dwie 

informacje pozwalają stosunkowo precyzyjnie umieścić mes Augusti Filipa II 
w lecie 247 roku (lipiec-sierpień)70. 

Właśnie wtedy, w połowie 247 roku, Filip Arab po dwuletnich zmaga
niach z Karpami i Gotami przybył do Rzymu7

). Sukcesy zaowocowały przyję
ciem przydomków Germanicus max. , Carpicus max.72 Monety sławiły Victoria 
Carpica73

, a zwycięski cesarz odbył tryumf. Może uzupełnieniem uroczystości 
było wyniesienie syna cesarza do rangi augusta. Wyemitowane w tym czasie 
monety typu ADVENTVS AVGG, związane z przybyciem Filipa Araba do 
stolicy, sugerują, że na czele Imperium stało wówczas dwóch cesarzy'4. 

W chwili objęcia najwyższej władzy w państwie u boku ojca Filip II liczył 
zaledwie około dziesięciu lafs. To raczej oczywiste, że był tylko "fasadowym" 
wsp6łwładcą. Co prawda otrzymał zwycięskie przydomki Germanicus et Car
picus max.76

, ale nie wiemy, czy uczestniczył w wyprawach ojca przeciw 
barbarzyńcom, a tym bardziej, czy realizował samodzielne zadania. 

Tymczasem sytuacja Imperium Rzymskiego wymagała obecności na fron
cie cesarza albo osoby obdarzanej przez niego całkowitym zaufaniem, tak by 
bronić bezpieczeństwa Rzymu przed ewentualną agresją z zewnątrz i nie 
dopuścić do możliwości utraty władzy przez już powstałą dynastię na rzecz 
jakiegokolwiek samozwańca. Filip Arab zatem objął swą polityką dynastyczną 
innych, dorosłych, członków swojej familii. 

• Np. Cod. lust. IX 32. 6. Z drugiej strony jeszcze przed oficjalnym przymaniem mu statusu 
augusta zdarzały się przypadki nazywania go tym mianem. np. IGRR nI 1093 z 15 września 246 r.; 
P. Oxy. XII IS56 z 3 stycznia 247 r .• cyt. za P. Bureth: Les titUlatUTes imperiaks ... , s. 115. Por. 
F. Hartmann: He"scherwechsel ... , s. 73. przyp. 2. 

10 Por. Stein: Iu/ius nr 387 ...• col. 771; D. Kienast: Romische KIlisertabelk ...• s. 199; 
F. Hartmann: Herrscherwechsel ...• s. 63. 67; T. Kotula: Ideologia dynastyczna ...• s. 78; 
M. Peachin: Roman Imperial Titulature ... , s. 31. 

71 H. Halfmann: Itlneraprincipum ...• s. 235; D. Kienast: Romische KIlisertabelk ...• 
s. 197. 

7l P. Kneissl: Die Siegestitulatur ...• s. 23S; M. Peachin: Roman Imperial TitulatUTe ...• 
s. 212. nr 87. s. 237-238. nr 275-277. 

73 RIC IV/3 (Philip 1). nr 66. 
14 Ibidem. nr 26. 81,165. Wyniesienie Filipa juniora do godności augusta wiążą z powrotem 

do stolicy po zwycięskich starciach nad Dunajem - T. K o t u I a: Rzymskie Millenium. ,,Mean
der" 1961. 16, s. 7S; E. Demougeot: Laformation de l"Europe et ks invasions barbares. T. l: 
Des origines germaniques d l"avenement de Diocletien. Paris 1969. s. 401-402; F. Hartmann: 
Herrscherwechsel ... , s. 67. Por. też X. Loriot: Chronologie ... , s. 793. przyp. 23; D. E. Trout: 
Victoria Redux ...• s. 221-233. 

15 Por. Epit. de Caes. 28. 3; Oros. vn 20. 1. Potwierdza to materiał ikonograficzny. zob. 
B. Felletti Maj: Iconograj/a ...• s. 182-18S, tav. XXVI-XXVII, nr 85-88. 

111 F. Gnecchi: I medaglioni romani. T. 2. Milano 1912, s. 97. nr 4. Por. A. Alfoldi: 
Die monarchische Repriisentation ...• s. 96-JJ7; M. Peachin: Roman Imperial Titulature ... , 
s. 237-238, nr 275-277. 
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W zasięgu rodzinnej polityki Filipa Araba znalazł się spowinowacony 
z nim Sewerianus i brat Gajusz Juliusz Pryskus77

• Otrzymali oni wysokie 
stanowiska wojskowe i cywilne, co miało ułatwić Filipowi Arabowi sprawowa
nie władzy i jej utrzymanie. Pierwszemu z nich cesarz powierzył misję obrony 
MeŻji i Macedonii78

• Gajusz Juliusz Pryskus awansował natomiast do stopnia 
prefekta pretorianów, później zaś, po wojnie z Persją, pozostał na straży 
wschodnich prowincji jako rector Orientis i prefekt Mezopotamii". Jego 
obecność na Wschodzie miała też zapewnić lojalność stacjonujących tam 
oddziałów wobec rządzącego rodu. Cesarz Filip Arab, jak się wydaje, nie 
wiązał z jego osobą żadnych planów dotyczących sukcesji władzy imperialnej. 
Traktował to zagadnienie w kategorii zasady dziedziczenia w linii prostej. 
Władzę przejąć miał jego potomek Filip junior. 

Desygnowany przez Filipa Araba sukcesor zginął w niejasnych okolicz
nościach. Zdaniem niektórych autorów starożytnych Filip II został zabity 
w Rzymie w obozie pretorianówBO. Druga grupa źródeł, głównie późniejszych, 
podaje, że zginął pod Weroną razem z Filipem Arabem81

• Z pewnością obaj 
cesarze zginęli śmiercią gwałtowną, typową dla panujących w dobie kryzysu. 
Prawdopodobnie zamysły dynastyczne Filipa Araba skończyły się wraz ze 
śmiercią augusta seniora. Istnieją, co prawda, źródła papirusowe nazywające 
Filipa juniora: ')Ievvaló'ta'to~ Ka;(Jap IepC((J'tó~, a także jest inskrypcja dedyko
wana: D(omino) n(ostro) M. Iulio Philippo nobilissimo Caes(ari) P(io) f(eHci) 
i(nvicto) Aug(ustO)82. W cytowanych dokumentach nie ma imienia Filipa 
Araba, który, gdyby żył, powinien też w nich figurować. Również antoniniany 
z mennicy w Wiminacjum typu AETERNIT IMPERI, z wyobrażeniem Sol 
i z legendą IMP M IVL PHILIPPVS AVG na awersie83, przypuszczalnie 
wyemitowane zostały już po śmierci Filipa Araba, w jego mennictwie bowiem 
ten typ nie ma sobie podobnych. Ponadto wśród monet sygnowanych imie-

T1 o Sewerianusie zob. G. Barbieri: L'albo senatorio ... , s. 310, nr 1728. o Pryskusie 
zob. Stein: lulius nr 409. In: RE 10, l, 1918, col. 781-782; PIRz 1488; L. L. H owe: The 
Pretorian Prefect from Commodus to Diocletian (A. D. 180-305). Chicago 1942, s. 79, nr 46; 
H.---G. Pflaum: Les carrieres procuratoriennes equestres sous le Haut-Empire romain. Paris 
1960-1961, s. 831-839, nr 324 a; F. Hartmann: Herrscherwechsel ... , s. 67--68, 186; 
F. Kolb: Untersuchungen zur Historia Augusta. Bonn 1987, s. 103-112; E. Win ter: Die sasa
nidisch-romischen Friedenvertriige ... , s. 269-271; A. Chastagnol: Le senat romain ... , s. 226. 

11 Zos. I 19, 2. 
79 Ibidem, I 20, 2. Zob. także CIL VI 1611; XIV 4398; ILS 9005; IORR III 1201-1202. 
10 Aurel. Vict. 28, 10-11; Epit. de Caes. 28, 2-3; Eutr. IX 3; Chron. a. 354, s. 147, 

w. 32-33; Euseb., Hier., s. 218, w. 5--6; Cass. Chr., s. 147, XXIIll. 
81 Zos. I 22, 2; Zon. XII 19. 
12 P. Lond. 950, cyt. za P. Bureth: Les titulatures imperiaJes ... , s. 115; E. Weber: Die 

romerzeitlichen Inschriften der Steiermark. Oraz 1969, s. 315, nr 258, cyt. za S. Du1ianić: The 
End of Philippi. "Chiron" 1976, 6, s. 428, przyp. 11. 

13 RIC IV/3 (Philip II), nr 226. 
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niem Filipa II wystąpił sesterc, opatrzony na awersie legendą IMP M IVL 
PHILIPPVS AVG, a na rewersie napisem IMP C M Q TRAIANVS 
DECIVS AVG84

• Na podstawie tych świadectw Slobodan Du~anić sformuło
wał hipotezę, jakoby Filip II przeżył swego ojca, a nawet, że po jego śmierci 
przez pewien czas sprawował samodzielne rządy w rejonie naddunajskim8s• 

źródła te jednak bynajmniej nie dowodzą, lecz jedynie dopuszczają możli
woŚĆ samodzielnego sprawowania władzy przez Filipa II. Inne zachowane 
przekazy źródłowe wykluczają wręcz jego samodzielne rządy, co ustalił Hans 
A. Pohlsander w swym polemicznym wobec tez Slobodana Du~nicia ar
tykule86

• 

Nie można przy tym zapominać o wieku Filipa juniora. Wątpić trzeba, by 
tak młoda osoba miała już wykształconą tak silną osobowość, aby starać się 
o utrzymanie władzy w swych rękach po śmierci ojca, tym bardziej że za życia 
Filipa Araba jego rola nie wymagała odeń większej aktywności. Musiałaby 
zatem istnieć albo silna frakcja w senacie, popierająca przedstawiciela dynastii 
legalnego pryncepsa Filipa Araba przeciw kolejnemu prowincjonalnemu pre
tendentowi, albo rodzina cesarza utrzymała na tyle mocną pozycję, że była 
w stanie zabezpieczyć władzę swojemu małoletniemu krewniakowi. Trudno też 
spekulować, czy zwolennicy Filipa II istnieli i byli w stanie na jego korzyść 
przeciwdziałać wpływom nowego kandydata do purpury cesarskiej. Nawet 
fakt pełnienia przez młodego cesarza władzy ograniczonej do obszaru nad
dunajskiego wydaje się dyskusyjny. Trudno sądzić, że podtrzymanie władzy 
Filipa juniora po śmierci ojca było inicjatywą mieszkających tam provinciales. 
Był to region specyficzny. W warunkach, jakie nastąpiły w połowie III stulecia 
na tym newralgicznym terytorium, skuteczniejszym obrońcą i gwarantem 
bezpieczeństwa na wypadek najazdu z zewnątrz, w przekonaniu jego mieszkań
ców, musiał być raczej nie niedoświadczony młodzik, ale już sprawdzony 
wódz. Należy więc pozostać przy wersji, według której śmierć Filipa Araba 
i jego syna Gednoczesna lub w niewielkim odstępie czasu) oznaczała koniec 
rządów dynastii. 

Do zasady wyznaczania dziedziców i mianowania współwładcy nawiązał 
kolejny cesarz Trajan DecjUSZ87

• Miał on dwóch synów, starszego - Heren-

84 F. Gnecchi: Di un bronzo co/le effigi tli Filippofiglio e di Trajano Decio. RIN 1910,23, 
s. 295-302. Por. H. Mattingly, E. A. Sydenham, C. H. V. Sutherland. In: RIC 
IV/3, s. 103: "The sestertius [ ... ] urgentIy needs confumation. If genuine, it would be interesting 
evidence oC an abortive attempt to associate Philip II with Trajan Decius in the Empire." 

ss S. DUSanić: The End ... , s. 427-439. 
B6 H. A. PohIsander: Did Decius kill the Philippi? "Historia" 1982, 31, s. 214-222. 
KI C. Messius Quintus Decius Traianus, ok. września 249--początek czerwca 251 r., zob. 

Wi ttig: Messius nr 9. In: RE 15, 1,1931, col. 1244-1284; PIRz M 520; G. B arbieri: L'albo 
.senatorio ... , s. 295, nr 1662; J. F it z: Die Laujbahn der Statthalter un der Romischen Provinz 
Moe.sia Inferior. Weimar 1966, s. 30-31; D. Kienast: Romische Kaisertabelle ... , s. 202-206. 
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niusza Etruska, i młodszego - Hostyliana88
• Opierając się na nich, władca ten 

prowadził politykę dynastyczną, której szczegóły pozostają jednak niejasne. 
źródła literackie charakteryzują w typowy dla siebie skrótowy sposób ten 

ważny fragment działalności Trajana Decjusza. Niekiedy oszczędnymi słowami 
wspominają o tym, że cesarz uczynił swego syna cezarem i że obaj polegli 
w wojnie z barbarzyńcami, jednakże tylko Sekstus Aureliusz Wiktor zanotował 
w swoim breviariwn imię wyznaczonego następcy Trajana Decjusza, pisząc: 
,,[ ... ] filium Etruscum nomine Caesarem facit"s9. Wielu autorów ograniczyło 
się jedynie do wzmianki, że syn cesarza, nienazwany, zginął w starciu z bar
barzyńcami90 

• 

Znacznie więcej istotnych i nowych szczegółów przynoszą źródła numiz
matyczne. Wskazują na to, że Trajan Decjusz już w pierwszych miesiącach 
rządów pomyślał o oficjalnym wyznaczeniu cezara w celu stabilizacji swej 
pozycji i umocnienia władzy. Do tej godności powołał Herenniusza Etruska. 
Jeszcze bowiem w roku 250 wybijane były monety, na których starszy syn 
cesarza występuje jako princeps iuventutis. Legenda awersu tych monet po
twierdza jego status cezara91 . Inskrypcje z kolei dokumentują, że w 250 roku 
Herenniusz Etruskus desygnowany został na konsula roku następnego oraz 
otrzymał władzę trybuńską92. 

Te zbiegające się ze sobą w czasie momenty jego kariery politycznej, 
a więc dostąpienie godności, takich jak prince ps iuventutis, consul designatus, 
otrzymanie tribunicia potestas, wskazują, że w 250 roku był on oficjalnym 
sukcesorem władzy cesarskiej. Na podstawie reskryptu cesarskiego, wydanego 
w imieniu Trajana Decjusza augusta i Herenniusza cezara, oraz źródeł papiru
sowych można ustalić terminus ante quem mianowania Herenniusza Etruska 
spadkobiercą na 8 czerwca 250 roku93. Był on następcą mocno promowanym 
wśród poddanych, jako że wyniesieniu Herenniusza Etruska towarzyszyło 

• Q. Herennius Etruscus Messius Decius, zob. PIR l H 106; W it t i g: Messiu,s", 10. In: RE 
15, l, 1931, col. 1284-1285; G. Barbieri: L'albo senatorio ... , s. 279, nr 1595. C. Valens 
Hostilianus Messius Quintus, zob. PIRI V 8; Wittig: Messiu,s", 11. In: RE 15, l, 1931, col. 
1285-1286; G. Barbieri: L'albosenatorio ... ,s. 312, nr 1736. Por. uwagi L. Pareti: Storiadi 
Roma ... , Vol. S, s. 494, przyp. 7 na temat rÓŻDego gentilicium braci. 

• Aurel. Vict. 29, l. Zob. też ibidem, 29, 5; Epit. de Coes. 29, 2-3; Eutr. IX 4; Or05. 
VII 21, 3. 

90 Amm. Marc. XXXI S, 16; Euseb., Hier., s. 218, w. 20; lord. Rom., s. 37, w. 8; Polem. Silv., 
s. 521, 39; G. Cedr., s. 452; Cass. Chr., s. 147, XXV. 

91 RIC 1V/3 (Herenniu,s Etru,scu.s), nr 144-148, 169-173. 
91 ILS 516-519; CIL II 4953; VI 3743, 31129. Zob. też Chron. a. 354, s. 59; Cons. Const., 

s. 228 (251 r.). Por. A. Degrassi: [Fasti Consolari ... , s. 69, nr 1004; D. Kienast:RDmische 
Kaisertabelle ... , s. 204--205 

93 Cod. [u,st. V 12, 9; P. <>Xy. LI 3608, 1-7, cyt. za D. W. Rath bone: The Dates ... , 
s. 113. Por. D. Kienast: Romische Kaisertahelle ... , s. 204--205; M. Peachin: Roman 
Imperial Titulature ... , s. 32. 
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pojawienie się dużej ilości różnorodnych typologicznie monet honorujących 
jego zaszczytną pozycję94. 

Herenniusz Etruskus pozostawał cezarem co najmniej do końca 250 
roku9S• Kolejnym etapem w jego politycznej karierze było mianowanie go 
augustem w roku 251. Spór o datację bardziej precyzyjną pozostać musi 
otwarty. Można jedynie przypuszczać, że mianowanie Herenniusza Etruska 
formalnym współrządcą Imperium musiało poprzedzać o kilka miesięcy bitwę 
z Gotami pod Abrittus w czerwcu 251 roku96

• Owszem, dla ostatnich tygodni 
życia Herenniusza dysponujemy inskrypcją datowaną: XVII Kal. lun. Decio 
Aug. Decio Caes. Co(n)s(ulibus)97. Może jednak należy założyć, że tak jak 
niekiedy spotykamy się w źródłach z nadawaniem cezarowi tytułu augusta lub 
imperatora, nie przysługującego mu jeszcze, tak czasem możemy zetknąć się 
z mechanizmem odwrotnym - określaniem panujących w niektórych doku
mentach tytułem caesar, hierarchicznie niższym. Zapewne uwaga ta dotyczy 
wspomnianego napisu. Wszak Herenniusz otrzymał od ojca samodzielne 
zadania do realizacji w rejonie naddunajskim91

• Trzeba więc uwzględniać 
prawdopodobieństwo wcześniejszego nadania Herenniuszowi godności augus
ta. Odpowiedzialna misja w Illyrikum mogła przecież wiązać się z nadaniem 
mu wyższej rangi. 

Herenniusz Etruskus aktywnie współuczestniczył w rządach u boku 
Trajana Decjusza, głównie angażując się w działania militarne, jakich wy
magała epoka. -Był na tyle dojrzały99 i doświadczony, by ojciec powie
rzył mu samodzielne zadania i by mógł być rzeczywistym współwładcą 
obok Trajana Decjusza, a nie nominalnym wyłącznie współrządcą, jak to 
miało miejsce wcześniej w przypadku Filipa II, albo tylko kandydatem 
przewidzianym do przejęcia najwyższego stanowiska w państwie po śmierci 
cesarza. 

Z całą pewnością Herenniusz Etruskus brał udział w licznych kampaniach 
wojennych. Jego osobiste uczestnictwo w ekspedycjach potwierdzają w pośre
dni sposób źródła numi7Jl1atyczne. Wyemitowane w Rzymie i Antiochii 

!l4 RIC IV/3 (Herennius Etruscu.s), nr 13~141, 144--150, 15&-160, 16~173. 
" Zob. Cod. lust. ITI 22, 2. 
96 Po 9 a przed 24 czerwca 2S l r., zob. W. K u b it s c h e k: Dos Todesdatum des KIlisers 

Decius. NZ 1908,41, s. 73---77; X. L ori ot: Chronologie ... , s. 795; G. W. CI arke: Dating the 
Death oj the Emperor Decius. ZPB 1980, 37, s. 114-116; D. K i e n a s t: Rómische KIlisertahelle ... , 
s.202-203; M. Peachin: Roman Imperial Titulature ... , s. 32. Por. też F. Lammert: Zum 
Kompje der Goten bel Abrittus im Jahre 251. ,,Klio" 1942, 34, s. 125-126; B. Demougeot: La 
formatlon de I'Europe ... , s. 411-413; B. Bleckmann: Die Reichskrise ... , s. 157-173. 

F1 CIL xm 6115. 
!II Aurel. Vict. 29, l. Zob. H. Mattingly, J. F. Salisbury: The Reign oj Trajan 

Decius. JRS 1924, 14, s. 18; F. Hartmann: Herrscherwechsel ... , s. 187. 
!IV Por. B. Felletti Maj: Iconogra]/ll ... , s. 46--47,196-199, tav. XXXlII-XXXlV, nr 

102-105. 
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antoniniany Herenniusza noszą na rewersach legendy VICTORIA AVG 
i VICTORIA GERMANICA'oo. Trajan Decjusz uhonorował zatem Heren
niusza za udział w zwycięskich starciach z barbarzyńcami. Również monety 
typów MARTI PROPVGNATORI i MAR(S) PROP(VG), pochodzące 

z okresu, gdy Herenniusz był cezarem a potem augustem, wyrażają troskę 
i zaniepokojenie o bezpieczeństwo jego osoby, zagrożone w warunkach usta
wicznych wojen, w których brał czynny udział1ol • Obawy te okazały się 
uzasadnione. W roku 251 Herenniusz Etruskus wraz z ojcem poniósł śmierć, 
walcząc z Gotami'°2. 

Także młodszego syna, Hostyliana, cesarz Trajan Decjusz uwzględniał 
w swoich planach dynastycznych. Źródła prawnicze oraz świadectwa papirolo
giczne i epigraficzne prowadzą do wniosku, że już w 250 roku mianował go 
cezarem, a także obdarzył władzą trybuńską i tytułem prince ps iuventutisl03

• 

Wyniesienie Hostyliana do rangi dziedzica Trajana Decjusza potwierdzają 
również monety emitowane w jego imieniulO4

• 

Ta nominacja nastąpić musiała w kilka miesięcy po wyniesieniu Heren
niusza Etruska do godności cezara. Wyniesienie braci nie było równoczesne. 
Dowodów na to dostarczają dokumenty egipskie. Te datowane 16 i 30 
września 250 roku wymieniają jako panujących władców tylko Trajana Dec
jusza i Herenniusza Etruska\05. W tekście papirusu z 11 października tego 
samego roku wspominano już o wszystkich trzech przedstawicielach rodu 
cesarskiego, przy czym dla Herenniusza i Hostyliana nie użyto pełnej tytulatu
ry cesarskiej zarezerwowanej wyłącznie dla ich ojca 106. Rzecz jasna, formalny 
akt mianowania Hostyliana mógł być wcześniejszy niż wynikająca ze wspo
mnianych papirusów propozycja datowania tego wydarzenia na początek 
października. Trzeba brać pod uwagę odległość dzielącą Rzym od Egiptu 
i czas, jaki musiał upłynąć, by dotarła tam informacja o nominacji młodszego 
syna Trajana Decjusza na cezara. Może więc należy przypuszczać, że Trajan 
Decjusz wykorzystał w realizacji dynastycznych zamierzeń wobec drugiego 

100 RIC IV/3 (Herennius Etruscus), nr 154, 161. 
101 Ibidem, nr 139-141 i 150 A. Por. W. Kaczanowicz: Aspekty ideologiczne w rzyms

kim mennictwie ...• s. 49. 
102 Aurel. Vict. 29. 5; Epit. de Caes. 29.4; Eutr. IX 4; Euseb .• Hier .• s. 218. w. 20; Zos. I 23; 

lord. Get .• s. 84, w. 2-18; Zon. XII 20. 
103 ILS 520; CIL VIII 10051; Cod. Iust. III 22, 2; P. Oxy. XXXVI 2795. 30-38. cyt. za 

M. Peachin: Ronum Imperial Titulature ...• s. 33, 66-69. Por. C. Preaux: Trłbonien Galle ...• 
s. 155; D. Kienast: Romische KlJisertabelle ...• s. 205. 

104 RIC IV/3 (Hostilian). nr 174--185. 193-201.212-218. 
lO' P. Oxy. U 3608, 1-7 i 3609, H-S. cyt. za M. Peachin: Roman Imperial Titulature ... , 

s. 33. Por. D. W. Rathbone: The Dates ...• s. 113-114. 
106 P. Oxy. XXXVI 2795. 30-38. cyt. za M. Peachin: Roman Imperial Titulature ...• s. 33. 

Por. E. Van' t D a c k: La papyrologie ...• s. 885. 
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syna nadarzającą się okoliczność rocznicy swego wyniesienia do władzy, która 
przypadała jesienią, może we wrześniu 250 rokulO7

• 

Również treść inskrypcji z Italii pozwala sądzić, chociaż nie w sposób tak 
bezpośredni jak materiały z Egiptu, że wystąpiła różnica w czasie wyniesienia 
synów Trajana Decjusza do rangi cezarów. Podczas gdy dla Hostyliana użyto 
w niej tylko sformułowania: nobilissimus Caesar, o Herenniuszu wzmiankuje 
ona następująco: nobilissimo Caes. [p]rincipi iuventu[ti]s trib. pot. coss. 
der si]gnato 108. 

Ważne jest, że chociaż Herenniusz wyprzedził brata w czasie obejmowania 
funkcji państwowych, to już w 250 roku Trajan Decjusz uwzględnił ich obu 
w swoich planach dynastycznych. Jego polityka dynastyczna dotyczyła nie 
tylko starszego syna, także młodszy miał być przygotowywany do przejęcia 
władzy po ojcu. Ideę tę potwierdzają monety. Niektóre z emisji wybijanych 
w imieniu Hostyliana lansowały militarne treści legendami MARTI PRO
PVGNATORI, MAR(S) PRO(pVG), VICfORIA AVG i VICfORIA GER
MANICAl09, brmliącymi identycznie jak te, które opatrywały rewersy cyto
wanych już monet Herenniusza. W odniesieniu jednak do Hostyliana nie 
mamy jakichkolwiek dodatkowych informacji, by przyjąć, że są one odbiciem 
jego militarnych wyczynów. 

Wiele kontrowersji i niejasności budzi kwestia nadania Hostylianowi 
rangi augusta. W 251 roku, po śmierci Trajana Decjusza i Herenniusza 
Etruska w walce z Gotami, wojsko obwołało imperatorem Treboniana Gal
lal1O

• Niemniej pozostały przy życiu drugi syn Trajana Decjusza, Hostylian, nie 
był pozbawiony szans na podtrzymanie rządów dynastii, tym bardziej że 

przebywał w Rzymie. Jego obecność w stolicy była konieczna, gdyż wydawało 
się wówczas, że zapobiegnie pojawieniu się antycesarzy 111 • W tym burzliwym 
czasie nawet Rzym nie był wolny od tego zagrożenia, o czym świadczy 

przykład Juliusza Walensa Licinianusa. Właśnie w ciągu tych kilku miesięcy 
nastąpiła jego uzurpacja112

• 

107 Najwcześniejszą datę dla rządów Trajana Decjusza - 16 października 249 r. - zareje-
strował Cod. lust. X 16,3. 

101 ILS 518. 
109 RIC IV/3 (Hostilian), nr 175--177, 185,201. 
110 C. Vibius Trebonianus GaIlus, początek C'.:erwca 25l-przełom lipca i sierpnia 253 r., 

zob. o nim PIR I V 403; H. M a t t i n g l y: The Reigns ol Trebonianus Gal/us and Vo/usian and 
Aemi/ian. "Numismatic ChronicIe" 1946,6, S. 6, s. 36--46; G. Barbieri: L'albo senatorio ... , 
s. 316-317, nr 1759; R. Hanslik: Vibius nr 58. In: RE 8 A, 2, 1958, coL 1984-1994; 
G. Sotgiu: Treboniano Gal/o ... , s. 798--802; D. Kienast: Romische Kaisertabel[e ... , 
s.207-209. 

\II Por. A. Alfoldi: The Crisis olthe Empire ... , s. 166. 
m HA Tyr. Trig. 20, 2 (źródło to umieszcza uzurpację w Illyrikum); Aure!. Vict. 29, 3; Epit. 

de Caes. 29, 5; Polem. Siłv., s. 521,40. Zob. też S te i n: lulius nr 517. In: RE 10, l, 1918, coL 845; 
PIR2 I 610; G. Barbieri: L'albo senatorio ... , s. 406--407, nr 19; D. Kienast: Romische 
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Zachowane teksty starożytne w me.Jasny sposób tłumaczą pozycję 
Hostyliana po śmierci Trajana Decjusza oraz stosunki między nim a Tre
bonianem. Co więcej, pojawiają się w nich wzmianki o Woluzjanie\13, 

rodzonym synu Treboniana, już na początku opisów jego panowania. 
Eutropiusz pisał, że imperatorami byli wszyscy trzej, Trebonian Gall, Hos
tylian i Woluzjan; traktował ich jako równorzędnych partnerów z jedna
kowym udziałem we władzy1l4. Inni autorzy przedstawiają tę hierarchię 
inaczej. Szczególnie instruktywny jest przekaz Sekstusa Aureliusza Wiktora. 
Pisząc o sytuacji w Imperium po bitwie pod Abrittus, wynosi on Hostyliana 
nad Woluzjana. Pierwszego z nich stawia wraz z Trebonianem Gallem na 
pozycji augustów, drugiego natomiast określa terminem caesar. Ponadto 
obdarzenie ich tymi godnościami wiąże z decyzją senatu rzymskiego 115. 

Wysokie stanowisko Hostyliana podaje również autor Epitome de Caesaribus. 
Ten z kolei przeciwstawia Treboniana i jego syna Hostylianowi jako nomina
towi senatu, pisząc: "Vibius Gallus cum Volusiano filio imperaverunt annos 
duos. Horum temporibus Hostilianus Perpenna a senatu imperator creatus 
[ ... ] est. "116 

Źródła literackie podają zatem, iż Hostylian był cesarzem. Nie wynika 
z nich bynajmniej jednoznacznie, kiedy i kto nadał mu tytuł augusta. Cyto
wana relacja Epitome de Caesaribus w k.ontekście określonej sytuacji politycz
nej w Imperium w 251 roku - śmierć Trajana Decjusza pod Abrittus, 
obwołanie Treboniana Galla imperatorem przez wojsko, pobyt Hostyliana 
w Rzymie - sugeruje, że tylko Hostylian posiadał wówczas władzę potwier
dzoną formalną sankcją senatu, podczas gdy pozycja Treboniana i Woluzjalla 
pierwotnie opierała się wyłącznie na uznaniu przez oddziały armii rzymskiej. 
Nowy pretendent do władzy, w obawie przed wzrostem wpływów Hostyliana, 
szybko doprowadził do pokojowego rozwiązania konfliktu z Gotami i podążył 
do Rzymu. Syn Trajana Decjusza miał z pewnością na tyle mocną pozycję, że 
trzeba było z nim się liczyć. Może za cenę starcia z siebie piętna uzurpatora 
i oczyszczenia się z zarzutu nielojalności wobec Trajana Decjusza podczas 
minionej kampanii ll7 Trebonian Gall, silny dzięki poparciu wojska, godził się 
na sprawowanie władzy suwerennej wspólnie z Hostylianem, co zaakceptował 

KIlisertobelle ...• s. 206. H. Mattingly: TIu! Reigns ol Treborliamu Gal/us .... s. 45. podaje 
w wątpliwość istnienie tego uzurpatora. 

113 C. Vibius Afinius Gallus Veldumnianus. zob. PIR1 V 376; G. Barbieri: L'albo 
3e1//ltorio .... s. 316. nr 1757; R. Hanslik: Vihius nr 65. In: RE 8 A. 2.1958. col. 1996-1997. 

114 Eutr. IX 5. Por. Dexipp .• frg. 16. s. 674; Georgius Syncellus: Chrorlographia ob 
Adamo usque Diocletionam. Ed. L. D i n d orf. Bonnae 1829. S. 70S. W. 20-21. którzy podają, że 
wojsko okrzyknęło cesarzami Galla i syna Decjusza. Woluzjana. 

lU AureI. Vicl 30. 1. Por. Oros. VII 21.4. 
116 Epit. de Caes. 30. 1-2. 
117 Zob. Zos. I 23-25. Por. G. Cedr .• s. 453; Zon. XII 20. 
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senat. Do udziału w rządach dopuszczony został również rodzony syn Trebo
niana Galla, Woluzjan. 

Kolejną komplikację w rekonstrukcji przebiegu wydarzeń wprowadza 
Zosimos. Autor ten pisze, iż Gallus, gdy objął władzę, podniósł Woluzjana do 
godności współrządcy Imperium a Hostyliana adoptował. Po pewnym czasie 
jednak zgładził go, obawiając się, by ktoś ze względu na zasługi Trajana 
Oecjusza nie przekazał jego potomkowi najwyższej władzy w państwiel\8. 
Relacja Zosimosa sugeruje, że nadanie Woluzjanowi statusu augusta było 
jedną z pierwszych decyzji Treboniana Galla i że Hostylian owej najwyższej 
rangi nie otrzymał nigdy. Tę ostatnią sugestię podtrzymują niektóre dokumen
ty egipskie. Papirus datowany przed 30 sierpnia 251 roku wydany został 
w imieniu samego Treboniana Galla119

• Oznaczać by to mogło, że w począt
kach jego rządów Hostylian nie zajmował żadnego oficjalnego stanowiska. 
Taki wniosek jest nie do przyjęcia. Niemożliwe było odebranie Hostylianowi 
przez Treboniana tytułu cezara albo augusta, posiadanego wcześniej. Oddanie 
honorów pamięci cesarza Trajana Decjusza, adopcja jego syna przez Trebonia
na Galla mogą świadczyć o czymś przeciwnym - iż cesarz ten musiał liczyć się 
z już posiadaną rangą Hostyliana. Nie wydaje się również, aby tekst dokumen
tu odnosił się do okresu, gdy Hostylian już nie ŻYłl20 • Zwraca też uwagę, że 
cesarz Trebonian występuje w tym dokumencie sam; nie ma w nim żadnej 
wzmianki nie tylko o Hostylianie, ale i o Woluzjanie, który również powinien 
w nim figurować. 

Kolejny dokument, ostrakon z 13 sierpnia 251 roku, wymienia natomiast 
imiona cesarza Treboniana Galla i jego partnera, cezara Hostylianal21

• W jego 
świetle można by przyjąć, że na początku rządów Treboniana Galla Hostylian 
miał rangę cezara, którą wcześniej nadał mu Trajan Oecjusz. Aktem później
szym, dokonanym dopiero przez Treboniana, było nadanie mu statusu augus
ta122

• To działanie Treboniana Galla byłoby obliczone na zdobycie mocniej-

11. Zos. I 24. l i 2S. 1-2. O wyniesieniu Woluzjana do godności cezara zob. Aurel. Vict. 30. 
l; Oros. VII 21.4. Natomiast Epil. tle Caes. 30. l; Eutr. IX S; Chr. a. 354. s. 148. w. 1-2; Euseb .• 
Hier .• s. 218. w. 21-22; lord. Rom .• s. 37. w. 9. nie wspominają o tym fakcie. pisząc o Woluzjanie 
jako o współwładcy Treboniana Galla. 

119 P. Oxy. LI 3610.6 i 8. cyt. za M. Peachin: RomDlł Imperial Tilulalure ...• s. 34. 
Im Zob. propozycje datacji śmierci Hostyliana: ibidem. 8. 33-34. Por. C. Preaux: 

TrebonienGalle ...• 8.1S5; G. Sotgiu: Treboniano Galio ...• s. 798; J. Schwartz: Chronologie ...• 
s. 168. 173; D. K i e n a s t: ROmische Kaiserlabelle ...• s. 205-206. 

121 S. B. VI 9235. l. cyt. za P. Bureth: Les lilulalures imperiales ...• s. 116. Por. 
C. Preaux: Trebonien GaUe ...• s. IS2-153; E. Van't Dack: La papyrologie ...• s. 885; 
D. W. Rathbone: TheDates ...• s.114. 

122 Zob. H. Mattingly. F. S. Salisbury: The Reign ofTrajDlł Decius ...• s. lS-18; 
H. Mattingly: The Reigns of Trebonianus GaUus ...• s. 36-46; H. Mattingly. 
E. A. Sydenham. C. H. V. Sutherland. In: RIC IV/3. s. 151; C. Preaux: Trłbonien 

Galle ...• s. lS2-157; D. Kienast: ROmische Kaisertabelle ...• s. 205-206. 
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szej pozycji i większej popularności oraz może też na oczyszczenie się z nieko
rzystnych dla niego podejrzeń, że w czasie walk z Gotami działał przeciw 
interesom Trajana Decjusza. Poczynania Treboniana mogły więc zmierzać ku 
uspokojeniu nastroj6w i zmianie nieprzychylnej atmosfery wok6ł niego. 

Niewątpliwie Hostylian był cesarzem. W tym punkcie redaktorzy wspo
mnianych dokument6w, a p6źniej i Zosimos się mylili. Bardziej wiarygodni 
autorzy, Sekstus Aureliusz Wiktor i tw6rca Epitome de Caesaribus, piszą 
o najwyższej godności w państwie, kt6rą piastował Hostylian i o popieraniu go 
przez senat. Można się wszelako zastanawiać, czy senat tylko podtrzymał 
prawa Hostyliana do tytułu augusta, przyznane mu wcześniej jeszcze przez 
Trajana Decjusza, czy też na wieŚĆ o wydarzeniach pod Abrittus sam miano
wał nowego cesarza w osobie Hostyliana123

• 

Pogląd, że to jeszcze Trajan Decjusz nadał Hostylianowi tytuł wsp6łrząd
cy, funkcjonuje w literaturze od dawna. Jego najgorętsi zwolennicy, na 
przykład Georg Elmer, powołują się na monety z Wiminacjum, na kt6rych 
Hostylian występuje samodzielnie jako august, i na inskrypcję, gdzie imię 
Hostyliana zastąpione zostało imieniem Woluzjana, tak jakby chciano 
wymazać ślad, .źe Hostylian był augustem u boku Trajana Decjusza i od 
początku rząd6w Treboniana Galla. Przyjmują oni, że wyniesienie syn6w 
Trajana Decjusza do rangi august6w nastąpiło późno - w maju albo nawet 
w czerwcu 251 roku; tłumaczyłoby to brak monet emitowanych w imieniu 
trzech august6w przez mennicę centralną. Trebonian Gall i jego syn, obwołani 
przez wojsko, zignorowali augusta Hostyliana, odmawiając uznania jego 
tytułu suwerena. Zanim jednak doszło do zaostrzenia konfliktu, Hostylian 
zmarł124 • 

W okresie panowania Trajana Decjusza często spotyka się tytuł augustus, 
używany zar6wno w odniesieniu do Hostyliana, jak i Herenniusza Etruska. 
Chociaż formuła ta nie ma brzmienia pełnej tytulatury imperialnej, obaj 
nazywani byli augustami, mimo że tytuł nie został im jeszcze oficjalnie 
nadanyl25. R6wnież na wielu monetach Hostyliana z warsztat6w menniczych 

123 Tak. np. W. Seyfarth: Rómische Geschichte ... , s. 280; F. Hartmann: Herrscher
wechsel ... , s. 73. 

llA G. Elmer: Die Mi4nzprtigung von Viminacium und die ZeilreCMung der Provinz 
Ober-Moesien. NZ 1935,68, s. 40-41. Por. Wit tig: Messius 9 ... , col. 1260--1264, 1273-1274; 
E. Kornemann: Doppelprinzipat ... , s. 99-101; A. Alf61di: The Crisis ol the Empire ... , 
s. 167; Idem: Studien zur Geschichte ... , s. 343-345; A. Calderini: .l Severi ... , s. 155; 
G. Barbieri: L'albo senatorio ... , s. 312, nr 1736; L. Wickert: Princeps ... , col. 2147; 
R. Hanslik: Vihius nr 58 ... , col. 1987; L. Pareti: Storia di Roma ... , Vol. 6, s. 28-29; 
G. S o t gi u: Treboniano Galio ... , s. 799. 

m Np. ILS 515, 518; CIL II 3735-3736; III 5988-5989 i 13321; AE 1890, 130; P. Oxy. 
X 1284, cyt. za F. Hartmann: Herrscherwechsl!I ... , s. 73, przyp. 3; P. Oxy. XXXVI 2795, 
30-38, cyt. za M. Peachin: Roman Imperial Titulature ... , s. 33 i 264, nr 165. 
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w Rzymie i Antiochii określono go: Imperator Caesar AugustusIU,. Nie można 
ich precyzyjnie datować, a przecież ważne byłoby ustalenie, f:LY wyemitowano 
je przed, c:zy po bitwie pod Abrittus, a więc c:zy jeszcze za Trajana Decjusza 
Hostylian otrzymał miano augusta, c:zy później. Ilość tego materiału numiz
matycznego wskazuje jednak, że wymienione emisje sygnowane imieniem 
augusta Hostyliana musiały ukazywać się przez duższy c:zas. Ustalono, że 
Hostylian zmarł latem 251 rokul27

• Przypuszc:zalnie więc emitowanie jego 
monet rozpoczęto jeszcze za życia Trajana Decjusza. 

Warto w tym miejscu przytoc:zyć opisy kilku monet Trajana Decjusza. 
Antoniniany z mennicy stołecznej, niestety niedatowane, oprócz napisów 
rewersów CONCORDIA AVGG i PIETAS AVGG prezentują wśród innych 
elementów ikonograficznych popiersia Herenniusza Etruska i Hostyliana128

• 

Jeden z wariantów monet typu LIBERALITAS A VG S C przedstawia 
postacie Trajana Decjusza, Herenniusza Etruska i Hostyliana występujące 
obok siebie na rewersiel29

• Forma pluralis AVGG, która widnieje na dwóch 
z przytoczonych typów monet, nie dowodzi oczywiście, że wszystkie trzy 
interesujące nas osoby - Trajan Decjusz, Herenniusz Etruskus i Hostylian 
- nosiły w momencie wybicia emisji tytuł augusta. Ważnym natomiast 
spostrzeżeniem wydaje się fakt, że Trajan Decjusz świadomie prezentował 
wizerunki obu swoich synów, nie wynosząc jednego nad drugiego. Jedną 
z bardziej istotnych jego trosk było zapewnienie obu synom takiej pozycji, 
która ściśle związałaby ich z osobą panującego a jednocześnie podporząd
kowywałaby ich suwerenowi. Oczywiście, wyniesienie Hostyliana było aktem 
nieco późniejszym niż mianowanie Herenniusza, co wynikało z różnicy wieku, 
a w konsekwencji z różnego ich doświadczenia. Hierarchia między braćmi była 
utrzymywana. Herenniusz towarzyszył ojcu w konsulacie, podczas gdy młod
szy syn Trajana Decjusza nie dostąpił zaszc:zytu takiej nominacji. Ale nie 
znaczy to, że pierwszorzędną rolę przeznaczał Trajan Decjusz starszemu 
synowi, trzymając młodszego niejako w "rezerwie" na wypadek nieprzewidzia
nych okoliczności. przec;zy temu fakt nadania Hostylianowi wysokiej rangi na 
c:zas kampanii gockiej w roku 251, jeśli nawet nie w sensie formalnoprawnym, 
to faktycznym. Podczas nieobecności ojca i brata reprezentował on interesy 
polityc:zne rodu w stolicy, ucieleśniał ambicje dynastyczne Trajana Decjusza. 
Lif:LYł się zatem w,jego planach dynastycznych na równi z Herenniuszem. 

Najbardziej prawdopodobny wydaje się następujący scenariusz wydarzeń: 
Trajan Decjusz i Herenniuszowi Etruskowi, i Hostylianowi nadał w roku 250 

126 RJC IV!3 (HostiJian), nr 186-192, 219-226; HCC, Vol. 3 (Hostilian), nr 2; 
L. Schmidt: Antoninien d'HostiJien Auguste • .mal decrit". BSFN 1994,49, s. 719-721. 

127 M. Peachin: Roman Imperial Titu/ature ... , s. 33-34. 
121 RIC IV!3 (Trajan Decius), nr 31-32. 
119 Ibidem, nr 122. 
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tytuły cezara, by w roku następnym wynieść - również obu - do godności 
augustów. Rzecz jasna, mianowanie jednego i drugiego mógł dzielić krótki 
odstęp czasu. Nominacja ta jednak nie nastąpiła, jak się wydaje, w ostatnich 
tygodniach panowania Trajana Decjusza. Jego działania na polu polityki 
dynastycznej sprawiają wrażenie zbyt przemyślanych, by sądzić, że dopiero 
w trakcie wyprawy gockiej zdecydował się nadać Herenniuszowi godność 
augusta, a po jego śmierci - Hostylianowi. W ten sposób w roku 251 przez 
pewien czas państwem rzymskim rządziło trzech równych sobie pozycją 
cesarzy z rodu Trajana Decjusza. 

Panowanie Trajana Decjusza, chociaż krótkie, okazało się prekursorskie 
w rozwiązywaniu kluczowych zagadnień polityki dynastycznej w III wieku. 
Cesarz ten uwzględnił w swoich planach dynastycznych obu synów. Jednego 
z nich delegował na samodzielną w pierwszym etapie kampanię na teren 
Illyrikum. Młodszego zaś pozostawił w stolicy, powierzając mu - podczas 
swojej nieobecności - funkcje cywilne. Tym samym doszło do rozdziału władzy 
na cywilną i wojskową. Trajan Decjusz opierał się na członkach najbliższej 
rodziny. Nie chciał budzić ambicji kolejnych pretendent6w do władzy, skoro aż 
dwóch przedstawicieli jego własnego rodu było przezeń przygotowywanych do 
pełnienia w przyszłości zadań związanych z kierowaniem państwem. 

Politykę dynastyczną Trajana Decjusza należy ocenić jako skuteczną. Po 
jego nagłej śmierci pozostały przy życiu syn utrzymał się u władzy, i mniej 
ważne jest, czy był wówczas jeszcze cezarem, czy już augustem. Cel został 
zrealizowany: desygnowany dziedzic kontynuował rządy dynastii założonej 
przez Trajana Decjusza. Jego pozycja była na tyle silna, że kolejny pretendent 
do purpury cesarskiej, mający w dodatku uznanie wojska, musiał się z nim 
liczyć. Dopiero po śmierci Hostyliana Trebonian Gall skoncentrował swoje 
plany dynastyczne na rodzonym synie. 

źródła potwierdzają udział Woluzjana u boku ojca już na początku jego 
rządów. Jak wskazują inskrypcje i emisje monetarne, śladem poprzedników 
Trebonian Gall przyznał synowi tytuł prince ps iuventut;st30. Już w roku 251 
Woluzjan został desygnowany na konsula, dopuszczony też został do władzy 
trybuńskiejl31. W tym samym roku, najprawdopodobniej w lipcu lub na 
początku sierpnia, po krótkim okresie sprawowania godności cezara, otrzymał 
tytuł augusta 132. Chociaż źródła pisane nie wspominają nic o jego przedsię-

130 RIC IV/3 (Volusian). nr 129-130. 134.241-242; CIL XIII 1644; AR 1979. 302. Zob. też 
Aurel. Vict. 30. 1; Euu. IX 5; Zos. I 24. 1; Zon. XII 21. 

\31 CIL VIII 10046. Zob. też Chron. a. 354. s. 59; C01lS. Coml .• s. 228 (252 r.). Por. 
A. Degrassi: I Fasli C01lS0Iari ... , s. 69. nr 1005 i 1006; M. Peachin: Roman Imperial 
Tilulalure ...• s. 280. nr 63-69. 

\32 Zob. H. M a tt i n gl y: The Reig1lS 0/ Trebonianus Gallus ...• s. 36-42; M. P e a c h i n: 
Roman Imperial Titulature ...• s. 36. Por. L. Wickert: Princeps ...• col. 2147. gdzie przypusz
czenie, że Woluzjan mógł być augustem jeszcze za życia Hostyliana. 
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wzięciach, wypa.da też mniemać, że młody, ale już dorosły Woluzjan133 był 
rzeczywistym władcą obok Treboniana Galla, a nie tylko biernym obser
watorem wydarzeń. 

Tezę o faktycznym udziale Woluzjana w rządach zdają się potwierdzać 
monety. Ciekawe są asy z mennicy w Rzymie typu PONTIF MAX TR P II 
COS II S C, przedstawiające umieszczone na kwadrydze postacie Treboniana 
Galla oraz Woluzjana, którym towarzyszą żołnierze z tarczami i gałązkami 
w rękachl34• Równie interesujące pod tym względem są srebrne medaliony 
z Rzymu opatrzone na awersie tytulaturą cesarską Treboniana Galla, a na 
rewersie napisami IMP CAE C VIB VOLVSIAN A VG i IMP C C VIB 
VOL VSIANVS A VG z wyobrażeniem młodego cesarza13S

• Przestawienia obu 
władców wystąpiły również obok uosobionej Wiktorii i żołnierzy na rewersie 
monety typu ADVENTVS AVGG. Na jej awersie popiersia imperatorów 
otacza legenda CONCORDIA AVGVSTORVM I36

• Niezmiernie bogato przed
stawiają się też emisje samego Woluzjana, sygnowane jego imieniem jako 
cezara lub augusta137• Okazała akcja promowania Woluzjana była niewątpliwie 
celowym zabiegiem. Może tak szeroka promocja młodszego z diarchów 
w mennictwie lat 251-253 jest mglistym odzwierciedleniem jego aktywności 
politycznej sygnalizowanej też przez epigraflkę138. 

Zdecydowane dążenia dynastyczne, znajdujące wyraz w praktyce po
woływania następców i współrządcy, spotykamy również w latach 253-268. 
W 253 roku rządy przeszły w ręce Waleriana139

• Pierwszym dowodem jego 
zamysłów dynastycznych było dopuszczenie do udziału we władzy syna Gal
lienal40

• Samego Waleriana proklamowały imperatorem legiony germańskie 

133 Por. wizerunki Woluzjana - B. FeIletti Maj: Iconografw ... , s. 48-49 i 207-211, 
tav. XXXVII, nr 116-117. 

134 RIC IV/3 (TreboniDnw Gallw), nr 98. 
135 RIC IV/3 (Trebonianus GaUw mul Volusian), nr 67-68. 
136 Ibidem, nr 128. 
137 RIC IV/3 (Voluslan), nr 129-194, 205-208, 21~264; HCC, Vol. 3 (Volusian), nr 45. 
131 CIL nI 13307. 
139 P. Licinius Valerianus, połowa września 253- ok. czerwca 260 r., zob. Wickert: 

Lici1lius 1JT 173. In: RE 13, 1, 1926, col. 488-495; PIR1 L 258; D. Kienast: Riimische 
Kaiserlabelle ... , s. 212-214. 

140 P. Licinius Egnatius Gallienus, przełom września, października 253-0k. września 268 r., 
zob. Wickert: Licinius 1JT84. In: RE 13, 1, 1926, col. 350-369; PIR1 L 197; PLRE, s. 383-384, 
nr 1; D. Kienast: Riimische Kaiserlabelle ... , s. 215-217. O rządach Waleriana i Galliena zob. 
E. M anni: L'acclamazio1Je tli Valerimw. "Rivista di Filologia e di Istruzione Classica" 1947,75, 
s. 106-117; Idem: L'impero di Gallieno. Conlribulo alfa sloria del III secolo. Roma 1949; 
G. M. B e r s a n e t t i: Valerlano ed EmilIano. "Rivista di Filologia e di Istruzione Classica" 1948, 
76, s. 257-279; M. Christol: Les regnes ... , s. 803-----827; L. De Błois: The Policy ollhe 
Emperor Gallienus. Leiden 1976; W. K uh off: Herrscherlum UM Reichskrise: die Regierungszeil 
der riimischen Kaiser Valerianus und Gallienus (253-268 n. Chr.). Bochum 1979. 
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i reckie, którymi dowodził jako legat Treboniana Galla. Wedle świadectw 
natomiast większości autorów starożytnych wyniesienie Galliena do władzy 
nastąpiło w Rzymie. Był to ponadto wynik decyzji senatu, zapewne zgodny 
z intencjami Walerianal41

• W niektórych tych relacjach informujących o okoli
cznościach objęcia władzy przez Licyniuszy powtarza się wzmianka, że pierwo
tnie Gallien był cezarem, podczas gdy Walerian - augusteml42

• 

Kwestię statusu Galliena w pierwszym okresie rządów wyjaśniają źródła 
epigraficzne. Użyta w nich niepełna tytulatura cesarska wskazuje, że począt
kowo nosił on tytuł caesar. Szczególnie zaś ważne jest nazwanie go mianem 
prince ps iuventutis i iunior Augustus nosterl43

• Niższy pierwotnie od pozycji 
Waleriana status Galliena sugerują także zabytki numizmatycznel44

• Tak więc 
źródła epigraficzne i numizmatyczne znakomicie podnoszą wiarygodność lite
rackich świadectw o sprawowaniu przez Galliena funkcji cezara wkrótce po 
objęciu władzy przez Walerianal45

• 

Niewątpliwy okres sprawowania urzędu cezara przez Galliena był z pew
nością krótki. Inskrypcja z 22 października 253 roku, będąca dedykacją legio 
III Augusta dla Waleriana i Galliena, stawia ich na równej pozycji augus
tówl46, co oznaczać może, że już wówczas stanowili parę koregentów. Gallien 
także trzykrotnie towarzyszył ojcu w sprawowaniu urzędu konsula, praw
dopodobnie też dziewięć razy w czasie wspólnych rządów z Walerianem 
przyjmował władzę trybuńskąJ47. 

Tak szybkie po własnym wyniesieniu do cesarskiej purpury uznanie przez 
Waleriana godności cezara posiadanej przez Galliena, a potem nadanie mu 

141 AureI. Vict. 32, 1-3; Butr. IX 7; Oros. VII 22, 1; Buseb., Hier., s. 220, w. 3-5; lord. 
Rom., s. 37, w. 13-14. O powołaniu Galliena na stanowisko współrządcy przez Waleriana zob. 
Epil. de Caes. 32, 2; Fest. XXIII 9-11; Zos. I 29, 2-30, 1; Zon. XII 23. 

lU Aurel. Vict. 32, 1-3; Butr. IX 7; Oros. VII 22, l; Buseb., Hier., s. 220, w. 3-5. 
143 ILS 551; CIL XIII 1644. Zob. też CIL VIII 10132, 10141; AB 1967, 584. Por. H.-G. 

P fI a u m: P. licinius Gallienus nohilissimus Caesar el Imp. M. NumI!rillnus nobilissimus Caesar 
Aug a la lumiere de deux noulIeaux mil/iairu d'Oum el Bouaghi. ,,Bulletin d'Archeologie Alge
rienne" 1966-1967,2, s. 175-182. 

144 G. Blmer: Die Miinzpriigung ... , s. 42-43. 
145 Twierdzenie, że Gallien był cezarem przez któtki czas akceptują - W i c ker t: licinius 

nr 84 ... , col. 352-353; L. De Blois: The Policy ... , s. I i 23; C. Zaccaria: R cesaralo ... , 
s. 343-361; W. Kuhoff: Herrscherlum ... , s. 11; F. Hartmann: Herrscherwechsel ... , s. 64 
i 69. Z kolei M. Peachin: Gallienus Caesar (?). ZPB 1988, 74, s. 219-224, uważa, że Gallien 
był cezarem nieoficjalnie. 

146 ILS 531. Zob. też P. Oxy. 1187,21, cyt. za P. Bureth: /.es lilulalures imperialu ... , 
s. 117. Por. M. Peachin: Gallienus Caesar ... , s. 222; Idem: Roman Imperial Titulalure ... , s. 39. 

147 Chron. a. 354, s. 59; Cons. Consl., s. 228 (254, 255 i 257 r.). Por. A. Degrassi: I Fosli 
Consolari ... , s. 66-72, nr 1007-1008, 1010, 1014, 1015, 1017, 1019; M. Peachin: Roman 
Imperial Tilulalure ... , s. 74--84 i s. 322-327, nr 170-172, 174-183, 185--186, 188-202, 
208--210,213. Zob. także D. Am s tr ong: Tribunician Dales oflhe Joinl and Separale Reigns of 
Valerianus and Gallienus; a Pleafor lhe Augusl-Seplember Theory. ZPB 1987,67, s. 219-221. 
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funkcji współrządcy Imperium, dowodzi intencji dynastycznych Waleriana, 
w których pierwszorzędną rolę odgrywać miał właśnie Gallien. 

Niewiele wiadomo natomiast o drugim synu cesarza Waleriana, a przyro
dnim bracie Galliena. Tenże Walerian został, według tradycji, zgładzony wraz 
z cesarzem Gallienem pod Mediolanem w 268 roku, a wśród informacji o nim 
zawartych w zbiorze Historia Augusta znajdujemy wzmiankę, że i on nazywany 
był augustem albo cezarem 148. Jednakże żadne dokumenty nie potwierdzają 
tych wyniesień. 

Cesarz Gallien miał dwóch synów, urodzonych, jak należy sądzić, przed 
rokiem 253, starszego - Waleriana juniora, i młodszego - Saloninal49

• Obaj 
zostali wykorzystani w polityce dynastycznej Waleriana i Galliena. Trudności 
badań w tym zakresie wynikają zarówno z faktu, że źr6dła, jakimi dys
ponujemy, często nie są datowane, jak i z maniery stosowanej przez starożyt
nych historyków i redaktorów ówczesnych dokumentów, którzy nazywają ich 
obu Valerianus Caesar bez dokładniejszego określenia danej postaciiso. 

Niektóre teksty starożytnych autorów rozróżniają dwóch synów Galliena, 
Waleriana młodszego i Saloninal51

• Inne wspominają wyłącznie o jednym 
z nich, Saloniniel52 

• Sekstus Aureliusz Wiktor tylko jednego z nich, również 
Salonina, wymienił w swoim breviarium. Dodał jednocześnie ważną informację 
o tym, że był on cezarem1S3

• Także w biografiach Walerianów i GalIienów, 
zawartych w zbiorze Historill Augusta, znajdujemy W7lD.iankę, że cesarz Wale
rian miał wnuka cezaralS4

, ale nie wiadomo, do którego znajmłodszych 
członków rodu Licyniuszy ona się odnosi. Z reguły autor ich biografii wspomina 
osobę Salonina, poświęca mu nawet odrębny rozdział, w którym jednak 
w potoku słów niewiele można wyłowić konkretnych danych o młodym synu 

1.1 Zob. Eutr. IX 11. I; HA V. VaI. 8. I; HA V. Gall. 12. I; 14.9-11; 19. 1-4; 21.3--4; HA 
Tyr. Trig. 21.4; Zos. I 40; J. Ant .• frg. 152, 3. s. 599. Por. Wiekert: Licillius nr 172. In: RE 13.1. 
1926. col. 486--487; PIR2 L 257; PLRE. s. 939. nr 14; G. Barbieri: L'albo Je1llltorio ...• 
s. 290. nr 1633; D. K.ienast: Riimische Ktlisertahelle ...• s. 213. 216; C. Roueehe: ROml!, Asia 
and Aphroclisias in the Third (Alltury. JRS 1981. 71. s. 104-106. 

149 P. Ucinius (Egnatius) Comelius Valerianus. zob. Wi ekert: Licillius nr 47. In: RE 13. I. 
1926. col. 239-245; PIR2 L 184; G. B ubieri: L'albo se1IIJtorio ...• s. 288-289. nr 1629 oraz 
P. Licinius Comelius Saloninus. zob. Wiekerł: Licillius nr 46. In: RE 13, 1. 1926, col. 236-239; 
PIR2 L 183; G. Barbieri: L'albo Je1llltorio ...• s. 288. nr 1628. Młody wiek Salonina podają np. 
HA V. Gall. 20. 3; HA Tyr. Trig. 3, 3; Zon. XII 24. Por. B. F elletti M aj: lcollOgrafia ... , 
S. S4-55, 241-246, tav. XLV, nr 147-148 (Walerian młodszy) i tav. XLV-XLVI, nr 149, 
151-154 (Salonin). 

ISO Zob. C. Zaeearia: COlltrihuto alla storia. ..• s. 69-116. gdzie podane różne formy 
imion synów GaIliena i rozważany problem ieh identyrIkacji. 

151 Polem. Siłv., s. 521, 44. 
m Zos. I 38, 2; Zon. XII 24. 
153 Aure1. Vict. 33, 3. 
154 HA V. Val. 2. 2. 
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GallienalSS
• Jedynie autor Epitome de Caesaribus informował, że cesarz Wale

rian "fllium suum Gallienum Augustum fecit Gallienique filiwn, Corneliwn 
Valerianum, Caesarem. [ ... ]. Gallienus quidem. in loco Comelii filii sui Salonia
num, alterum filium, subrogavit."I56 

Cytowany tekst, chociaż informuje o randze synów Galliena, niewiele wnosi 
do datacji obu nominacji poza podaniem ich kolejności. Precyzyjniejsze dane 
w tym zakresie podają materiały papirusowe. Wymieniają one cezara Waleriana 
w okresie od września - października 256 roku do 15 lutego 258 rokulS7

• Cezar 
Salonin natomiast pojawił się po raz pierwszy w dokumentach egipskich 25 lipca 
258 roku i występował w nich do 28 sierpnia 260 rokulS8

• Niestety, nie mamy 
pewności, do którego z nich, Waleriana juniora c:z;y Salonina, odnoszą się 
papirusy datowane 29 kwietnia 258, 15 maja 258, 3 czerwca 258 roku1j9, 
a właśnie one pozwoliłyby uściślić chronologię nadania rangi cezara synom 
Galliena, co więcej- stwierdzić, czy nie doszło do jednoczesnego sprawowania 
przez nich funkcji cezara. Nie wyjaśniają tego problemu także konstytucje 
cesarskielOO. Potwierdzają natomiast, że dopiero od 256 roku w dokumentach 
obok imienia augustów występowało imię cezara Waleriana, które jednak może 
oznaczać albo Waleriana juniora, albo Salonina. 

Wśród źródeł epigraficznych mało jest datowanych, a jednak znajdujemy 
dla cezara Waleriana juniora inskrypcję datowaną na przełom lat 255 i 256 
oraz drugą z okresu między 10 grudnia 257 a 9 grudnia 258 rokul61. Wyniesie
nie Waleriana młodszego do rangi cezara w 256 roku potwierdzają także 
inskrypcje z lat 256-258 (2591) in honorem legionis III Augustae Valerianae 
Gallienae Valerianae i ob votum restitutae legionis III Augustae Valerianae 
Gallienae Valerianae, spisane dzięki staraniom legata Auggg.162 Z kolei napis 
datowany na okres między 10 grudnia 258 roku a 9 grudnia 259 roku 
wymienia cezara Saloninal63. 

Pojawiły się w literaturze twierdzenia, że nie jest wykluczone, iż Salonin 
był mianowany cezarem już w ostatnich miesiącach 257 roku, jeszcze kiedy żył 

m HA V. Gall. 19---22; HA V. Vol. 8, 5; HA Tyr. Trig. 3, 1-2. 
U6 Epit. de Caes. 32, 2; 33, l. 
157 Kolejno BGU 945 i P. Oxy. 1717, cyt za C. Zaccaria: Contributo alła storia ... , 

s.69---70. 
u. P. Oxy. 2560 i P. Oxy. 2186, cyt. za ibidem, s. 70. Zob. też M. Peachin: Roman 

Imperial TitulatUTt! ... , s. 38-39. 
159 O. Tait 1638; P. Oxy. 3111; W. 0.1595, cyt. za C. Zaccaria: Contrihuto alła storia ... , 

S.74. 
160 Cod. Iust. n 40, l; nI 28, 16; IV 6, 4; IV 26, 6; IV 34, 5; IV 35, 8; IV 49,2; IV 65, 13; V 17, 

2; V 18, 5; VII 71, 3; vn 73, 7; VllI 46 (47), 4; IX 9, 16; IX 9, 18; IX 20, 5; IX 22, 7; IX 35, 4; 
X 32(31). 
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Walerian junior. Władzę cesarską sprawowałoby wówczas dwóch augustów 
- Walerian i Gallien, oraz dwóch cezarów - synowie Galliena. Punktem 
oparcia dla zwolenników teorii o krótkim, wspólnym cezaracie Waleriana 
młodszego i Salonina była treść inskrypcji, która tytułowała członków rodu 
rządzącego: Imp. Caes. P. Lic. Val. et P. Lic. Gall. et P. Cor. Val. Pii Augg. et 
Cor. Sal. Val. iun. nobb. Caess. et Augg. l64 Oprócz niej nie dysponujemy 
żadnym innym dokumentem, który wymieniałby obok siebie imiona obu 
cezarów, poza tymi, na których Walerian określony jest divus165

• Wobec 
takiego stanu źródeł należy uznać, że nominacja Salo nina nastąpiła dopiero po 
śmierci bratal66

• Trzeba przyjąć, że w ciągu 256 roku cezarem został starszy syn 
Galliena, Walerian junior. Po jego śmierci w 258 roku na opróżnione miejsce 
desygnowano Salonina. Obaj młodzi Licyniusze kolejno nosili tytuł caesar 
i prince ps iuventutis167

• 

Oprócz nawiązania do zwyczaju mianowania cezarów i augustów, który 
był nieomal powszechny w III wieku, lata rządów Waleriana i Galliena ważne 
były dla utrwalania się kolejnej z reguł polityki dynastycznej - praktyki 
rozdziału obowiązków między przedstawicielami rodu panującego. Wiązało się 
to z koniecznością wysyłania ich do prowincji. Takich działań wymagała 
i rozległość granic Cesarstwa Rzymskiego, i niekorzystna konfiguracja polity
czna w jakiej się znalazło w III stuleciu. Właśnie okres panowania Waleriana 
i Galliena oceniany jest jako moment szczytowy kryzysu politycznego nękają
cego Imperium Rzymskie w III wieku168

• Stan zagrożenia państwa był chyba 
najważniejszym powodem wyniesienia Galliena do współwładzy. Wiek Wale
riana odgrywał tu podrzędną rolę. "Walerian zdając sobie sprawę z niebez
pieczeństwa grożącego zewsząd państwu rzymskiemu, wyznaczył syna, Gal
liena, współrządcą" - w ten sposób Zosimos tłumaczył genezę decyzji 
Walerianal69

• Przebieg póżniejszych wydarzeń każe nam uwierzyć w słowa tego 
historyka. Niedługo po objęciu władzy najstarszy z rodu Licyniuszy wyruszył 

164 CIL nI 6956. Tezę o jednoczesnym cezaracie synów Galliena akceptują E. Manni: 
Note di epigraf Ul GaOieniJma. ,,Epigraphica" 1947, 9, s. 140-141; P. M e lon i: L 'ossociazione nel 
cesarato tli Valeriano iuniore e di Salonino. "Athenaeum" 1959, 37, s. 135-147. 

16S ILS 557; CIL X 7479. 
166 Takie stanowisko zajęli m.in. K. Regli n g: NochmaIs die Sohne ... , s. 117; 

H.-G. P fI a u m: P. Licinius Gallienus ... , s. 179; C. Z a c c a ri a: Contributo aUa storia ... , s. 82; 
F. H ar t m a n n: Herrscherwechsel ...• s. 64 i 69. Sukcesywność wynoszenia synów Galliena do 
rangi cezara przyjmuje też P. H. Webb. In: RIC V/l, s. 28-29. ale proponuje inną datację: 
Walerian junior (253-255), Salonin (255-258). 

161 Zob. M. Peachin: Roman Imperial Titulature ... , s. 339-343, 353-358. 361-363. nr 
292a-321, 401-432, 447-454, 459 - tytulatura dla Waleriana juniora; ibidem, s. 343-345. 
358--363, nr 322-340, 433-448, 455-459 - tytulatura dla Salonina. 

161 Por. np. E. Albertini: L'Empire romain. Paris 1970, s. 291; M. Christol: Lu 
regnes ... , s. 803; T. K o t u l a: Kryzys III wieku w zachodnich prowincjach ... , s. 25-30. 

169 Zos. 130, l. Tłum. H. Cichocka. 
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na Wschód na wyprawę przeciw Persom. Gallienowi zaś przypadł obowiązek 
obrony europejskich teren6w Cesarstwal7O• 

Kiedy grono os6b sprawujących władzę poszerzone zostało po mianowa
niu cezarem Waleriana juniora, a potem Salonina, młodzi Licyniusze nie byli 
jedynie desygnowanymi dziedzicami władzy imperialnej. Z ich rangą cezara 
połączony został obowiązek reprezentowania władzy państwowej w prowin
cjach. Ich obecność przy armii miała się przyczynić do wzrostu zaufania do 
domu panującego i powstrzymywać groźbę uzurpacjiJ71 • 

Walerian młodszy wysłany został na teren naddunajski. Obarczenie go tak 
odpowiedzialnym zadaniem było rezultatem szczeg6lnej sytuacji zaistniałej 

w Illyrikum w latach 257-260, kt6rej cesarz Gallien nie m6gł sam zaradzić. 
ObecnoŚĆ cezara Waleriana miała być gwarancją wierności oddział6w sta
cjonujących na tym obszarze. Można przypuszczać, Ze powierzony był pieczy 
bardziej od siebie doświadczonego wodza Ingenuusa. W rękach legata naj
prawdopodobniej spoczywało właściwe dow6dztwol72

, Przy jego pomocy 
zapewne młody cezar starał się o skuteczną ochronę prowincji naddunajskich 
przed ewentualnym atakiem z zewnątrz. Z tym okresem życia Waleriana 
młodszego wiązać trzeba noszony przezeń tytuł imperatora173

• W sensie dynas
tycznym Walerian pozostawał w dalszym ciągu tylko cezarem, ale nomen 
imperatoris podnosił prestiż młodego Licyniusza, sankcjonował jego nad
zwyczajne pełnomocnictwal74• Nieoficjalnie natomiast Walerian młodszy nosił 
zapewne tytuł augustusł75• 

Młody ten reprezentant legalnej władzy państwowej nad Dunajem znalazł 
szczeg6lne miejsce w propagandzie cesarskiej. Bardziej eksponowano w niej 
jego obecność u boku august6w niż rzeczywiste zasługi. Dążono do pod-

110 Zob. datacja wypraw i szersza literatura w: H. Halfmann: Itinera principum ... , 
s.236--238. 

J71 Por. uwagi C. E. van S i c k I e: PartiCłlltuism in lhe Roman Empire during lhe mOilary 
Anarchy. ,,American JoumaI ofPhilology" 1930,60, s.352-356; A. Alfoldi: The Crisis ofthe 
Empire ... , s. 181; R. Remondon: lA crise .. ., s. 107; M. Christol: Les regnes ... , s. 825; 
L. De B1ois: ThePolicy ... ,s.2A; C. Zaccaria: Rcesarato ... , s. 352-354; F. Hartmann: 
Herrscherwechsel ... , s. 185-188. 

In Zob. Zos. I 30, 2. Por. Petr. Patr., frg. 5, l, s. 194. 
173 CIL III 130,875,4646--4647,4652, 7971, 7608; VIII 22302; IGRR III 572. O obecności 

WaIeriana w prowincjach naddunajskich zob. J. F it z: 11Igelluus et Regaliallus. Bruxelles 1966, 
s. 26 nn.; E. D e m o u g e o t: lA formatiolI de I'Europe ... , s. 444; A. M ó c s y: Pannonia and Upper 
Moesia. A History of lhe Middle Danube Provinces of the Roman Empire. London-Boston 1974, 
s.205; Idem: PanllOlIien und die Soltkltellkaiser. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 6. 1977, s. 564-566; 
L. De Blois: ThePolicy ... , s. 24; C. Zaccaria: COlltribuloallastoria ... ,s.1l6--136. 

174 Por. R. Syme: Imperator Caesar ... , s. 182-184; H.-G. Pflaum: P. Licinius 
Gallienus ... , s. 180-182; M. Christol: Les reg1lt!s ... , s. 81~16; C. Zaccaria: R cesarato ... , 
S.353-354. 

175 CIL III 7608; VllI 2382-2383; AE 1946, 39; 1950, 63. Zob. też F. H a r t m a n n: 
Herrscherwechsel ... , s. 73, przyp. 4. 
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rueslenia znaczenia Waleriana młodszego, prezentując w przedstawieniach 
monetarnych silne związki między augustami a cezarem. Legendy monet 
z Antiochii, VICTORIA PART oraz VICTORIA GERMAN, sugerują, że 
starano się połączyć jego osobę z wiktoriami Waleriana i Galliena176

• 

Eksperyment podziału zadań między Walerianem, Gallienem a Waleria
nem młodszym nie trwał długo. W nie jasnych okolicznościach w 258 roku 
Walerian junior 2JD.arł. Wówczas jego miejsce u boku dwóch augustów zajął 
Salonin. Trudno na podstawie antycznej literatury i zachowanych dokumen
tów odtworzyć wiernie jego realny udział we władzy. Najpoważniejszym 

problemem jest niejasna chronologia okresu, datacja wypraw Galliena i uzur
pacji nad Dunajem, które musiały mieć wpływ na decyzje cesarza wobec 
Salonina. Można jednak przyjąć, że w chwili, gdy bezpieczeństwo zachodnich 
prowincji wydawało się pozornie zapewnione, Gallien sam zajął się trudniej
szymi zadaniami w rejonie naddunajskim Imperium, a na straży zachodnich 
rubieży zostawił małoletniego Salonina "uzbrojonego" w tytuł cezara177

• Próż
no szukać W2JD.ianek o pobycie Salonina na froncie nadreńskim, ale inskrypcje 
i monety potwierdzają jego obecność w Galii i Germaniil78

• 

Rok 260 przyniósł zasadnicze 2JD.iany dla dynastii Licyniuszy. Lawinę 
wydarzeń wywołała niewola perska WalerianaJ79

• Po tym incydencie prestiż 
dynastii podupadł. Kryzys władzy państwowej spowodował uzurpacje. Gallien 
musiał zaangażować się w walki na obszarze naddunajskim. Na Zachodzie zaś 
małoletni Salonin nie sprostał wymaganiom chwili, a jego pozycja okazała się 
zbyt słaba. Zresztą może już wcześniej jego popularność była powoli wyzys
kiwana przez wzrastającego w znaczenie doskonałego wodza Postumusa, 
autora zwycięskich kampanii przeciw barbarzyńcom 180. W wyniku rebelii 

176 RlC V/I (ValerUm II), nr 53-54. Por. też RlC V/I (ValerUm I, Gallienua, ValerUm II and 
SalonbuJ), nr l; RlC V/I (Valerianua), nr 156. 

177 HA Tyr. Trig. 3, l. Por. Zos. I 38, 2-3; Zon. XII 24. 
111 CILXII 57; XIll S203;AE 1971, 23; RlCV/l (Saloninus), nr 1-14. Por. L. De Blois: 

'/'he Policy ... , s. 24; C. Z a c c ar i a: Contributo alIa storiJl ... , s. 139 nn.; F. H ar t m a n n: 
Herrscherwet:lwl ... , s. 187; I. K o n i g: Die gallischen Usurpatoren lIon Postumus bis Tetricua. 
Miinchen 1981, s. 45-51. 

119 Kwestie chronologii zdarzeń i ich przebieg, zob. np. J. Fitz: Ingenuus ... , passim; 
M. Christol: Lu regnes ... , s. 818-821; L. De Blois: '/'he Policy ... , s. 2; W. Kuhoff: 
Herrschertum ... , s. 16-17; I. Konig: Die gallischen Usurpatoren ... , s. 20-31; E. Ketten
h o f e n: Die riimisch-persischen Kriege ... , s. 97-99; J. R e a: '/'he Date oj P. Strassb. 132. ZPE 
1982, 46, s. 210-211; D. W. Rathbone: '/'he Datu ... , s. 117-120; D. Amstrong: 
TribunicUm Dales ... , s. 215-223; J. F. Drinkwater: '/'he Gallic Empire. Separatism and 
Continuity in /he North-Westem Prollinces oj the Roman Empire, A. D. 260-274. Stuttgart 1987. 
s. 23-24, 96-102; B. Bleckmann: Die Reichskrise ...• s. 97-122. 

110 Zob. Stein: Cassianlls nr 1. In: RE 3. 2. 1899. col. 1656-1667; PIR1 C 466; PLRE. 
s. 720. nr 2. O jego uzurpacji i o .,1mperium GaIliarum" zob. np. J. Lafaurie: lA chronologie 
des empereurs gaulois. RN 1964, 6. S. 6. s. 91-127; Idem: L'empire gaulois. Apport de la 
numismatique. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 2.1975. s. 853-1012; R. Kamienik: Niektóre aspekty 
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wojska Salonin zginął. Prawdopodobnie Postumus zbuntował się przeciw 
cezarowi i doprowadził do jego śmierci, możliwe też, że to zniecierpliwieni 
rządami młokosa żołnierze zabili go, oddając purpurę cesarską swojemu 
kandydatowi' 81 • 

Właśnie z tym ostatnim etapem życia Salonina trzeba wiązać po
wstanie monet z legendą awersu IMP SALON VALERIANVS AVG182• Nie 
dysponujemy żadnym innym świadectwem, które by potwierdzało, że 
był on pełnoprawnym współwładcą Galliena. Miano augusta, jakim obda
rzono Salonina na tych monetach, traktować trzeba jako wyraz szczegól
nej czci dla młodego przedstawiciela rodu panującego, tym bardziej że 
tytułu tego już wcześniej używał zwyczajowo183

• W przypadku wspomnianych 
emisji można zaproponować także inną interpretację. Przyjęcie tytułu cesars
kiego mogło być podjętą bez porozumienia z Gallienem próbą zacho
wania władzy przez Salonina. Trudno inaczej rozumieć wymowę tak ważnych 
treści, które pojawiły się na monetach dopiero w tak istotnym dla niego 
momencie. 

Z członków rodu Licyniuszy jedynie Gallien utrzymał się przy władzy po 
260 roku. Wydaje się, że nie wyrzekł się prób tworzenia dynastii i wiązał pewne 
plany z osobą trzeciego syna, Mariniana, urodzonego najprawdopodobniej 
około 265 roku184

• Cesarz starał się nadać mu pewien prestiż i rangę. Może do 

kryzysu władzy rzymslciej w Galii w III w. n. e. W: Pamiętnik X Zjazdtl Historyków Polskich 
w Lublinie. T. 1. Warszawa 1968, s. 25-35; l. Konig: Die gallischen Usurpatoren ... ; 
J. F. Drink.water: The Gallic Empire ... 

III Zob. AureI. Vict. 33,8; Epit. de Caes. 32, 3; Eutr. IX 7; HA. Tyr. Trig. 3,2; Zos. 138,2; 
Zon. XII 24. 

112 RIC V/l (Saloninus), nr 1,14. O tych emisjach zob. M. Christol: Lu regnu ... , s. 819; 
J. Lafaurie: L'empiregaulois ... ,s.880i905; J. F. Drinkwater: TheGallicEmpire ... ,s.167; 
C. Zaccari a: Contributo alla storia ... , s. 154--155. 

113 CIL III 6957; RIC V/I (Gallienus and Saloninus), nr l. Zob. też M. Peachin: Roman 
Imperial Titulature ... , s. 345, nr 338, 340. Por. O. Voetter: Valerianus ... , s. 93 nn.; 
W. Ku bi t sch ek: Valerianus ... , s. 104; K. Regli ng: Nochma/s die SOMe ... , s. 116 nn.; 
Wickert: Licinius nr 46 ... , col. 238; E. Kornemann: Doppelprinzipat ... , s. 103; F. Hart-
m a n n: He"scherwechsel ... , s. 73, przyp. S. 

114 PIR1 L 198; PLRE. 8. 559. nr l. A. Alfoldi: Studien zur Geschichte ...• s. 4-5, 
109--110; C. Zaccaria: Successione ereditaria ...• s. 136-137; D. Kienast: ROmische 
Kaisertabelle ...• s. 219. Doszukiwano się niekiedy istnienia czwartego syna Galliena, P. Liciniusa 
Egnatiusa Valerianusa, zob. B. FelIetti Maj: lconogra]/a ...• s. 241-242, tam szersza lite
ratura. M. M a n s o n: Le Pietas et /e sentiment de ['en/ance li Rome d'apres les monnaies. 
"Revue Belgue de Numismatique et Sigillographie" 1975. 121. s. 58. na podstawie monet 
z napisem DIVO CAES Q GALLlENO i DIVO CAES GALLlENO - RIC V/l (Quintus 
Julius Gallienus). nr 1-2 - nazwał rzekomego czwartego potomka Galliena Quintus lulius 
Gallienus i datował jego urodzenie na ok. 257 r. D. Kienast: ROmische Knisertahelle ...• 
s. 219, wiąże te emisje z osobą Salonina, legendę monet odczytuje: divus Caesar Q(uondam) 
Gallienus. 
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urodzenia Mańniana odnoszą się emisje monet typów PIETAS A VGG (S C), 
FECVNDITAS AVG, VENVS GENETRIX18s• Pojawiały się na nich niekiedy, 
wśród innych elementów rysunku rewersów, wizerunki trojga dzieci. Z kolei 
processus consularis Mariniana w 268 roku upamiętniono medalionem z napi
sem na awersie IMP GALLIENVS A VG i z legendą rewersu XX COS 
MARINIANOI86

• Wszelako w tym jeszcze roku 268 Marinianus został zamor
dowany, zapewne razem z Gallienem. W ten sposób zakończyła swe panowa
nie dynastia Licyniuszy. 

Także Karus, jeden z ostatnich ~. . ic6w rzymskich doby kryzysu III 
wiekuI87

, próbował rozwiązywać najbardziej palące problemy swego panowa
nia, mianując potomków na oficjalne stanowiska w państwie. W swojej 
polityce dynastycmej oparł się na synach Karynusie i Numerianie188

• Synowie 
Karusa byli ludźmi dorosłymi w chwili objęcia przez niego władzy. Karynus 
był starszy od Numeriana o kilka lat, ale obaj mieli około trzydziestu lat '89• To 
mogło sprzyjać zamierzeniom Karusa. Obaj jego synowie bowiem mieli już 
pewne doświadczenie i umiejętności. 

Ród Karusa reprezentowało jeszcze dwóch innych męskich przedstawicie
li. Pierwszym z nich był Nigrinianus, syn Karynusa (1)190. Umarł on jeszcze 
jako dziecko i nie wydaje się, by uwzględniano go jako kandydata do sukcesji 
władzy. Zagadkowo natomiast przedstawia się sprawa Numeriana, imiennika 
wymienionego już syna Karusa. W tekście inskrypcji występuje on razem 
z augustem Karusem, cezarami Karynusem i Numerianem, sam określony 

lIS RIC V/l (Salonina. Joint Reign ofGallienus). nr 11-12. 26. 35-36.41--42, 45. 47.51. 
54. 57. 72-74. 

116 F. Gnecchi: l medaglioni Tomani .... T. 3. s. 107. nr 9. tab. 113. nr 10. Zob. także 
wykazy konsulów- CMon. a. 354. s. 60; COIU. COlUt .• s. 228 (268 r.). Por. A. Degrassi: 1 Fasti 
COlUolari.. .• s. 72, nr 1021; E. Kornemann: DoppelpTinzipat .... s. 102-103; C. Zacearia: 
ContTibuto alla storitl .... s. ~5; F. Hartmann: He"scherwechsel... .• s. 69. 

117 M. Aurelius Caros, ok. wr.reśniaf9 grudnia 282-ok. lipca 283 r.. zob. H e n z e: 
Aurelius nr 77. In: RE 2, 2, 1896. col. 2456--2457; PIR2 A 1475; PLRE. s. 183; P. M el oni: O 
TegIW di Caro, Nwneriano e Carino. Cagliari 1948; L. P o l ve r i n i: Da Aureliano a Diocleziano. 
In: ANRW. Abt. 2, Bd. 2. 1975. s. 1028-1032; D. Kienast: ROmische KmseTtahelie .... 
s. 2j4-,-255. 

111 M. Aurelius Numerianus. zob. Hen ze: AUTelius nr 174. In: RE 2. 2. 1896. col. 
2513-2514; PIR2 A 1564; PLRE. s. 634. M. Aurelius Carinus, zob. Henze: Aurelius nr 75. In: 
RE 2, 2, 1896, col. 2455-2456; PIR2 A 1573; PLRE. s. 181. 

119 Aurel. Vict. 38. 2; Eutr. IX 18,2; HA V. Car. 8. 1-2; 10. Błędnie ich wiek określa Malal. 
XII, s. 302, sugerując starszeństwo Numeriana. Por. P. Meloni: O Tegno di Caro ... , s. 20--23: 
Karynus ur. ok. 250 r .• Numerian - ok. 253 r. i wizerunki synów Karusa - B. Felletti M aj: 
lcolWgTafUl .... s. 76-77,282-286, tav. LVII-LX. nr 201-204,207-208. 

190 Zob. P. v. Rohden: Aurelius nr 173. In: RE 2, 2, 1896, col. 2513; PIR2 N 98; 
PLRE. s. 631. nr 1; G. Barbieri: L'albo senatoTio .... s. 297, nr 1669; D. Kienast: Ró
mische KfliseTtabelie.... s. 258; X. L o r i o t: Note sur ie divus NigTinianus. BSFN 1997, S2, 
s.1-3. 
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tytułem caesar l91
• Niestety, poza przypuszczeniem, że był wnukiem Karusa, nic 

innego o nim nie wiemy. 
Dawni historycy informują zgodnie, że Karus wykorzystał obu swoich 

synów w polityce dynastycznejl92. Wyznaczył ich na sukcesorów, chcąc w ten 
sposób zabezpieczyć utrzymanie władzy cesarskiej w rękach przedstawicieli 
swojego rodu i usprawnić rządy. Obaj otrzymali tytuły caesar i prince ps 
iuventutis, tradycyjnie z tym wywyższeniem związanel93. Bez wątpienia obie 
nominacje poprzedziły wyprawę Karusa przeciw Persji, podjętą w czasie jego 
krótkiego panowania. Może i Karynus, i Numerian dostąpili tego zaszczytu 
jeszcze w 282 rokul94. Przypuszczalnie owe wyniesienie do rangi cezarów nie 
nastąpiło równocześniel95. Z racji starszeństwa Karynus wysuwał się przed 
Numeriana w polityce dynastycznej Karusa. Tylko on dostąpił zaszczytu 
towarzyszenia Karusowi w konsulaciel96. Możliwe również, że jeszcze za życia 
ojca Karynus przyjął tribunicia potestasl

'Y1. Te elementy kariery Karynusa 
potwierdzają, że Karus swoje plany umocnienia władzy cesarskiej przez 
obecność cezara i jego aktywność wiązał przede wszystkim. z osobą starszego 
syna. 

Doskonale odzwierciedlają to numizmaty. Karynus występuje razem 
z ojcem na monetach najrozmaitszych typów, emitowanych w imieniu Karusa, 
jego własnym albo dla nich obu równocześnie. Zapewne emisje monetarne, na 
których w legendach pojawia się określenie AVGG1CJI

, przywołują osobę 

191 AE 1985. 713. Por. J. Sdel: Ein zweiter NumeritmIJS in der Familie de3 [(Qisers Carus. 

"Epigraphica" 1984.46. s. 248-2.52. 
192 AureJ. Vict. 38. 1; Epit. de Coes. 38. 2; Euu.1X 18. 1; Oros. Vll 24. Por. Euseb .• Hier .• 

s. 223. w. 19-20; lord. Rom .• s. 38. w. 6; Zon. XII 30. 
193 Zob. M. Peachin: Roman lmperid Titulature ...• s. 451-469. nr 50-58. 70. 79.90. 

94--95. 141. 142a, 144. 146. 149--150. 157. 159. 161-164. 164b. 165. 167-169. 171-172, 175. 
182 (dla Karynusa). nr 100-108. 112. 115. 117. 123. 127. 164-164b. 165. 167-169. 171-172. 
175.182 (dla Numeriana). 

194 Por. I. F. Kramer. T. B. Jones: "TribunicilJpotestcM": A.. D. 270--285 . • ,American 
Journal of Philology" 1943.64. s. 80 nn.; E. A. Pond: The InscriptionaJ Evidence ...• s. 145-146; 
D. Kienast: Romische KaisertabeUe ...• s. 2.57; M. Peachin: Roman lmperid Titulature ...• 
S.49. 

lU Zob. HA. V. Car. 10. W błąd wprowadza Malał. XII. s. 303-304. który czyni Karynusa 
spadkobiercą Numeriana. Por. H.--G. Pflaum: P. LiciniIJS Ga/lienIJS ...• s. 179--180. 

196 CIL VllI 18847; Chron. a. 354. s. 60; Com. Const .• s. 229 (283 r.). Por. A. Degrassi: 
l Fasti Comolarl ...• s. 75. nr 1036; P. M e1oni: II regno dl Caro ...• s. 35 nn. 

197 CIL II 3835 i 4761; EE VIII 758. 
191 RIC V/2 (Carus). nr ~. 12-14.21-26.34.37.42-46.53.56--58.60.65.97--98. 

122, 124. 128. 132; RIC Vj2 (Carus and CarinIJS). nr 142-143. 146; RIC Vj2 (CarinIJS Coesar), nr 
193.203-204. Zob. K. Pink: Die Goldmiinzen des Carus und seiner SÓW . • ,Mitteilungen der 
Numismatischen GeseJlschaft in Wiener Miinzkabinett" 1928. September. s. 6O-{i4; Idem: 
Medllillongpriigung unter Carus und seinen Sahnen. In: Centennial Publication ol the A.merican 
Numismatic Society. New York 1958. s. 553-562. 
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starszego cezara, a przez pewien czas - jedynego cezara u boku cesarza 
Karusa. Wielokrotnie imiona obu władców występowały obok siebie w napi
sach awersów, a także rewersów ich monetl99

• Ich wartość dla naszych 
rozważań zwiększają prezentacje obok siebie wizerunków Karusa i Karynusa. 
Takie przedstawienia podnosiły prestiż Karynusa, przygotowywanego do 
przejęcia władzy cesarskiej. 

Numerian pojawił się w mennictwie Karusa w znacznie skromniejszych 
wymiarach. Jego osobę, ale też cesarza i Karynusa, przypominała legenda 
VIRTVS AVGGG antoninianów z Kyzikos200

• Podobne sformułowanie 
(A VGGG) występowało często na monetach imperialnych Karynusa i Nume
riana20l • Rysunki na ich rewersach prezentowały gest wręczania przez Karusa 
Numerianowi lub K.arynusowi inwestytury w postaci globu. Podkreślały w ten 
sposób jednoŚĆ panującego rodu, a przede wszystkim dodawały splendoru 
młodszym przedstawicielom rządzącej dynastii. Scena zaś przekazywania glo
bu odzwierciedlała hierarchię wśród członków familii panującej i zależności 
między nimi. • 

W przeddzień wyprawy na Persję Karus dokonał podziału zadań. Podczas 
gdy on sam z Numerianem u boku podążył na wojnę ze wschodnim imperium, 
jego starszy syn miał pozostać na straży bezpieczeństwa granic zachodnich 
państwa rzymskiego202• Z tymi faktami Historia Augusta połączyła awans 
K.arynusa, informując: ,,Hic cum Caesar decretis sibi Ga11iis atque Italiae, 
Illyrico, Hispaniis ac Britanniis et Africa relictus a patre Caesareanum tenerat 
imperium, sed ea lege, ut omnia faceret, quae Augusti faciunt [ ... ]."203 Fragment 
ten zainspirował dyskusję w literaturze na temat statusu i prerogatyw K.arynusa 
w czasie nieobecności cesarza Karusa, zajętego działaniami na Wschodzie204

• 

199 RlC V/2 (Carus). m 132; RlC V/2 (Carus and Carinus). nr 133-135. 138-143-146. 
Także w Wielu inskrypcjach tylko imię Karynusa występuje obok imienia Karusa, zob. AE 1923. 
16; 1962, 308; 1977. 789; 1985,644; 1986.651 C, 659. Por. M. Christol: Dieux et princessous 
Carus, Carin et Nwnerien. RN 1997, 152, S. 6, s. 63-64. 

:100 RlC V/2 (Carus), m 125. 
2111 RlC V/2 (Carinus Coesar). nr 205; RIC V/2 (Carinus AugustUS), m 327; RlC V/2 

(Numerianus Caesar). m 373. 375, 378-379; RlC V/2 (Numerianus AugustUS), m 469. Por. 
P. B a s t i e n: li! monnayage de /'atelier de Lyon de la ,eouverture de I'atelier par Aurłlien a la mo,t 
de Carin (fili 2U-mi 285). Wetteren 1976, s. 25-26; M. ChristoI: Dieux et princes .... 
s.66--67. 

:m Aurel. Vict. 38, 2; Eutr. IX 18.2; HA. V. Car. 7, 1; 12; Oros. vn 24,4; J. Ant., frg. 161, 
s.600. 

2113 HA V. Car. 16.2. 
2114 Zob. np. stanowisko Henze: Aureliw nr 77 .... col. 2457; E. Kornemann: Doppel-

prinzipat ... ,s.108; C. E. van Sickle: Particularism ... , s. 356; H. Mattingly: Thelmperial 
Recovery .... s. 321; P. Meloni: n ,egno di Caro .... s. 81; G. Barbieri: L'albo .senato,io ... , 
s. 255, nr 1468; L. Pareti: Storia di Roma ... , Vol. 6, s. 127-128; L. Polverini: Da 
A.ureliano ... , 5.1026-1027; F. Hartmann: Herrscherwech.sel..., 5.70. 
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Cytowany przekaz jest odosobniony, w pracach innych autorów starożytnych 
brakuje podobnych wzmianek, jednak rzecz godna jest zastanowienia. 

Karynus objął pieczę nad znaczną częścią państwa rzymskiego. Źródła 
rozmaicie określają ziemie podlegające jego opiece, ale zgodnie podają ich 
rozległość. Wymieniają między innymi Italię, Illyrikum, ziemie galijskie, hisz
pańskie20s• Tak zakreślone terytorium ze względu na swoje rozmiary i nie
bezpiecznych sąsiadów wymagało szczególnej czujności. Można przypusz
czać, że Karynus, jako wyznaczony do spełniania tak odpowiedzialnego 
i trudnego zadania, jak obrona zachodnich połaci Imperium, mógł otrzymać 
szerokie pełnomocnictwa od Karusa. Takie rozwiązanie sugerują: noszony 
przez Karynusa tytuł imperatora i posiadane przezeń imperium prokonsu
larne206• W sensie formalnoprawnym Karynus najprawdopodobniej nadal 
pozostawał cezarem, podczas gdy rzeczywiście dysponował władzą równą 
augustowi. 

O jego działaniach w okresie, gdy sprawował władzę nad powierzonymi 
jego 3traży prowincjami, niewiele możemy się dowiedzieć. Tradycja przekazała 
obraz tyrana, opis jego ekscesów i haniebnych uczynków207• Jednocześnie 
źródła wygłaszają pochwałę Numeriana208

• Nie mamy jednak przesłanek, by 
odrzucić informacje lub dać im wiarę, że Karus z powodu tak niegodnego 
prowadzenia się Karynusa chciał nawet odebrać mu władzę i żałował, że 
Numerian był za młody, by jemu, nie Karynusowi, powierzyć zachodnie 
prowincje Imperium Rzymskiego209

• 

Nie mamy argumentów przemawiających za wyniesieniem Karynusa 
do rangi współrządcy Karusa przed jego wymarszem przeciw Persji. Nie 
podają ich autorzy starożytni. Z kolei dokumenty z tej epoki nie tylko 
rzadko zawierają elementy pozwalające je precyzyjnie datować, ale po
nadto niekonsekwentnie tytułują Karynusa. Niekiedy stosują dla niego 
wszystkie tria nomina2lO

, ale częściej - szczątkowe formy ceSd.rskiej tytula-

MS Aurel. Vict. 38,2; Eutr. IX 19, l; HA V. Car. 7, l; 16,2. 
206 Np. RIC V/2 (Carinus Caesar), nr 192, 200; CIL II 4103,4761,4832; VIII 22441, 22599; 

XI 6956 b; AE 1967,585. Por. H.-G. Pflaum: P. Licinius Gallienus ... , s. 180-182. 
7lr1 Eunap., frg. 4, s. 14; Epit. de Cae.s. 38, 7-8; Eutr. IX 19, 1; HA V. Car. 3, 8; 16,2; 17; HA 

V. Prob. 42, 4; Zos. I 72-73. Por. A. Chastagnol: Trois etuc/es sur la Vita Cari. 3: Carinus 
effeminatus (Car. 16, 1--5). In: Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1972/74. (1976), 12, 
s. 84-90; I d e m: Etuc/es sur la Vita Cari. In: Historia Augusta Colloquium Genevense. Red. 
G. Bonamente, F. Paschoud. Bari 1994, s. 89--99. 

2Il8 Aurel. Vict. 39, 13; Eutr. IX 18,2; HA V. Car. 9, l; 11, l. Por. A. Chastagnol: 
Quatre etudes sur la Vita Cari. VII: Numerien l'intellectuel. In: Bonner Historia-Augusta-Col
loquium 1977/78. (1980), 14, s. 65-71. 

2IlS HA V. Car. 7, 2-3. 
210 Np. CIL n 3835,4795; EE VIII 758; AE 1985,648. Por. P. M et oni: n regno di Caro ... , 

s. 76, przyp. 59; E. A. Pond: The lnscriptional Evidence .. :, s. 23-27. 
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tury211. Wobec tego trzeba przychylić się do wniosku, że nie sposób jedno
znacznie rozstrzygnąć kwestii, jaki był oficjalny status Karynusa w przeciągu 
tego czasu, gdy na zlecenie Karusa strzegł zachodniej części państwa rzym
skiego. 

Późnym latem 283 roku Karus zginął w nie jasnych okolicznościach2l2 • 
W tym też okresie zaszły istotne zmiany w statusie obu synów cesarza. 
Wydarzenia te musiały być ze sobą związane. Nie można wykluczyć, że 

Karynus jeszcze pod koniec życia Karusa przyjął nową, wyższą godność i że 
przez krótki czas Imperium miało dwóch równych pozycją władców - Karusa 
i Karynusa, albo że po śmierci ojca Karynus był równie krótko jedynym 
suwerennym władcą państwa rzymskiego. Taki scenariusz sugerują monety 
aleksandryjskie, które nadal rozróżniały tytulaturę stosowaną dla Karynusa 
i Numeriana. Nadawały starszemu z nich miano cesarza, gdy młodszy przez 
krótki czas zwany był jeszcze wyłącznie cezarem2l3

• Z całą pewnością jednak 
śmierć Karusa doprowadziła do wyniesienia Numeriana do rangi augusta. 
Został on obwołany imperatorem przez oddziały operujące na Wschodzie2ł4• 
W ten sposób pod koniec sierpnia, najpóźniej na początku września 283 roku 
Numerian zrównał się godnością z bratem2łS • W roku 284 nowi władcy razem 
objęli konsulat2ł6• 

Władzę cesarską uzyskali zatem ci, których Karus wyznaczył wcześniej na 
dziedziców i do roli tej przygotowywał. Wykształciły się rządy dwóch równo
prawnych augustów. Zanim jednakże dwuwładza Karynusa i Nllmeriana 
została utrwalona, a problemy ich wzajemnego stosunku dostatecznie wyj aś-

2lł Np. ILS 606; CIL II 4103, 4452, 4793, 4909; VIII 10144,10283,22431; RIC Vj2 (Carus), 
nr 125; RIC Vj2 (Carinus COI!sar), nr 205; RIC VJ2 (Numerianus Caesar), nr 373, 375, 378-379; 
P. Oxy. I 15, cyt. za P. Bur eth: Les titulatures imperiales ... , s. 125; Cod. lust. III 32, 9; IV 54,6; 
V 3, 7; 71, 6; VI 49, 3; VII 64, 5; VIII 14, 4. 

212 Por. AureI. Vict. 38, 3-5; Epit. dl! COI!s. 38,3; Eutr. IX 18, l; HA V. Car. 8, 2; 9,1; Dros. 
VII 24, 4; Fest. XXIV 10-11. 

213 J. Vo gt: Die alexandrinischen Munzen ... , s. 220-221. Por. E. Kornemann: Doppel
prinzipat ... , s. 109. przyp. 5; P. Meloni: n regno dl Caro ... , s. 117-118.171. 

214 HA V. Car. 12, 1-13. l; Małał. XII. s. 303; Zon. XII 30. Por. P. Wuilleumier: 
Carus et Numerien. "Revue des Etudes Anciennes" 1945,47. s. 120; P. Meloni: n regno di 
Caro ...• s. 77 i 113; E. A. P o nd: The Inscriplional Evidl!nce ...• s. 146. 

21S Ostatni dokument dla Karusa. P. Oxy. XIV 1744. 6. datowany jest po 29 sierpnia 283 r., 
a najwcześniejsza data dla samych Karynusa i Numeriana to 15 września 283 r. - BOU VII 1611, 
1-2, cyt. za M. Peachin: Roman Imperial Titulature ... , s. 48. Zob. propozycje chronologiczne: 
T. B. J o n e~: A Chronological Problem: The Date of lhe Death of Carus. ,,American Journał or 
Philology" 1938, 59, s. 338-342; P. M e lon i: n regno dl Caro ... , s. 112 nn.; E. A. P o n d: The 
InscriptionaJ Evidence ...• s.240-242; E. Van't Dack: Lapapyrologie ... , s. 886; H. W. Bird: 
Diocletian and the Death of Carus, Numerian and Carinus. "Latomus" 1976, 35, s. 123-125; 
J. Schwartz: Chronologie ... , s. 171; D. W. Rathbone: The Dates ... , s. 126-127. 

216 Chron. a. 354, s. 60; Cons. Const., s. 229 (284 r.). Por. A. Degrassi: I Fasti 
C01lS0Iari ... , s. 75, nr 1037. 
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nione, młodszy z diarchów :zmarł jesienią 284 roku w trakcie powrotu z wy
prawy perskiej217. 

Po tych wydarzeniach jedynym dziedzicem Karusa i legalnym sukcesorem 
Numeriana pozostawał Karynus. Zwierzchnictwo jego nie rozciągało się jed
nak na obszary wschodnich prowincji, w których uznano władzę Dioklecjana. 
Źródła przekazały również imiona innych uzurpatorów zbuntowanych przeciw 
Karynusowi: Sabinusa Julianusa, którego uzurpację starożytna tradycja umie
szcza w Rzymie, i Julianusa, który wystąpił nad Dunajem2l8• Może też wtedy 
właśnie miał miejsce bunt Celerinusa w Egipcie219. Najgroźniejszym prze
ciwnikiem Karynusa okazał się wszakże Dioklecjan. W starciu z nim latem 
285 roku Karynus zginął220. W ten sposób po trzech latach nastąpił kres 
rządów dynastii założonej przez Karusa. 

Identyczne zabiegi powoływania potomka do władzy w celu zabezpieczenia 
trwałości rządów odnajdujemy w polityce równoległych cesarzom rzymskim 
władców "Imperium Galliarum". Tradycja starożytna przypisywała je już pierw
szemu z nich, Postumusowi. Wśród wiadomości przekazanych w zbiorze His
toria Augusta znajduje się informacja, jakoby uczynił on cezarem, a potem 
augustem własnego syna Postumusa221 . Według tego samego źródła ów władca 
galijski, gotując się do rozprawy z Gallienem, powołał na stanowisko współrząd
cy Wiktoryna 222. Z kolei później Wiktoryn, panując już samodzielnie, nadać miał 
godność cezara swojemu synowi Wiktorynowi młodszemu223• Rewelacje te nie 
wytrzymują krytyki. Żadne inne źródła nie potwierdzają istnienia Postumusa 
młodszego i Wiktoryna juniora. Trzeba przyjąć, że są to postacie flkcyjne224

• 

111 AureI. Vict. 38,6--8; Epit. de Caes. 38,4; Eutr.lX 18, 2; HA. V. Car. 12; Euseb., Hier., 
s. 224, w. 2-5; Oros. V1124,4;lord.Rom., s. 38, w.10-11. Por. P. Meloni: nregnodiCaro ... , 
s. 126 nn.; 1. Schwartz: Chronologie ... , s. 171; D. W. Rathbone: TIte Dates ... , s. 126; 
M. Peachin: Roman Imperiol Titulature ... , s. 49-50. 

111 AureI. Vict. 39, 9-10; Epit. de Caes. 38, 6; Zos. I 73, 1-3; 1. Ant., frg. 163, S. 601; 
Polem. Siłv., S. 522, 57. Zob. też RIC V/2 (Marcus A.urelius Julianus), nr 1-5. Por. 
G. Barbieri: L'albo senatorio ... , 8. 257, nr 1473; PLRE, 8. 474, nr 24; 8. 480, nr 38; 
D. K i e n a s t: ROmische Kaisertabelle ... , S. 259; 1.-L. H o u d a r t.: Un indiee numosmatique pour 
dater l'usurpation de Marcus A.welius Iulianus. CENB 1995, 32, S. 58-63. 

219 Claudii Claudiani Epithalamium diet. Palladio et Celerinae. In: Opera omnia. &I. 
N. L. Artaud. Pariws 1824,11, W. 72--82. 

220 AureI. Vict. 39, 9-12; Eutr.1X 19,2-20,2; HA. V. Car. 18,2; Euseb., Hier., S. 224, W. 6; 
Zos. 1 73, 2-3; lord. Rom., S. 38, W. 12-13. Por. W. Seston: Dioc/etien ... , S. 37 nn.; 
S. Williams: Diocletian ... , S. 24-38. 

221 HA. Tyr. Trig. 3, 11; 4, l. Por. PLRE, S. 720, nr l; G. Barbieri: L'albo senatorio ... , 
S. 402, nr 9. 

m HA. V. Gall. 7, l; HA. Tyr. Trig. 6, l. O Wiktorynie zob. PIRI P 302; PLRE, S. 965, nr 12; 
R. Hanslik: Piavonius nr 2. In: RE 8 A, 2,1958, col. 2074-2079. 

ll3 HA. Tyr. Trig. 7; 24, l. 
224 Por. 1. L ara u r ie: L 'empire gaulois ... , S. 862; I. K oni g: Die gallischen Usurpatoren ... , 

S. 157. 
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Równie ostrożnie należy podejść do informacji o powołaniu przez Postumusa 
Wiktoryna do władzy, chociaż nie można wykluczyć, że Wiktoryn miał na tyle 
silną pozycję, że po zamordowaniu pierwszego z władców galijskich i krótkich 
rządach jego bezpośrednich następców wojsko obwołało augustem właśnie jego. 

Inaczej było z kolejnym cesarzem galijskim Tetrykiem 1225
• Jego potomek, 

również imieniem Tetryk, kreowany był na sukcesora władzy cesarskiej w"lm
perium Galliarum"226. ÓW Tetryk junior otrzymał tradycyjne tytuły caesar 
i prince ps iUl'entuti?7. Często też na emisjach monetarnych Tetryka juniora, 
cezara - jak głoszą napisy awersów, jednym z członów legend rewersów jest 
określenie AVGG228. Wśród wspólnych emisji obu Tetryków spotykamy rów
nież monety z legendami: IMPP INVICfI Pll AVGG, IMPP TETRICI Pll 
AVGG i IMPP TETRICI AVGG, przywołującymi ojca i syna229

• Podobne 
treści wystąpiły. w mennictwie Tetryka I. Przykładem może być moneta typu 
CONCORDIA AVGG, na której ponadto w rysunku rewersu uwidoczniono 
dwie osoby podtrzymujące razem glob230

• Trzeba sądzić, że to częste określanie 
Tetryka n mianem augusta było próbą zwiększenia prestiżu przedstawiciela 
dynastii. Zwraca też uwagę moneta Tetryka juniora, na której jego tytulatura 
brzmi IMP C TETRICVS P F AVG, co sugeruje, że został on cesarzem231

• Nie 
znamy dokładnie okoliczności towarzyszących rządom Tetryka I. Trudno 
zatem jedynie na podstawie tej monety wnioskować o wyniesieniu przezeń 
Tetryka młodszego do rangi współrządcy. Nie można też wykluczyć planowa
nego nadania cezarowi statusu drugiego augusta w "państwie galijskim". 

Geneza wyniesienia Tetryka n do godności cezara była zapewne taka 
sama, jak przyczyny zabiegów legitimi Augusti wobec ich potomków. Był to 
przede wszystkim niepokój o trwałość i stabilność rządów aktualnego władcy. 

:m C. Piu8Esuvius Tetricus. zob. Stein: Esuvius nr 1. In: RE 6. l. 1907. col. 696-704; 
PIRI E99; PLRa.a. 885. nr l. 

• fot. AuroI.v.ict. 33, 14; 35. 5; HA Tyr. Trig. 24; 25; HA V. Aurel. 34. 2. Zob. o nim 
$tein: ~.,.. J.l .. : llB 6. l. 1907. col. 704--705; PIRz E 100; PLRE. s. 885. nr 2; 
J. LaCautie: L'bnplre gaulois ...• s. 938-953; J. F. Drinkwater: The Gal/ie Empire ...• 
s. 186-187; I. Kónig: Die galliscłum Usurpatoren ...• s. 166. 173. 

m ILS 567; aL XIII 8970. 8977. 9000. 9003; XVII 287. 299; AE 1890. 154; RlC V/2 
(Tetricus 11). nr 216-267; S. Estiot: Un denier de Tetricus II prowmant du tresor de 
Sainte-Pallaye. BSFN 1988. 43. s. 459-461; Eadem: Un rare "prince de la Jeunesse" de 
Tetricus II. BSFN 1989. 44. s. 557-558; H. J. Oilljam: Prineipi Iuventutis - Ein neuer 
Quinarahsehlag flir Tetricus II . • ,Mitteilungen des Osterreichischen Numismatischen Oesellschaft" 
1990,30. s. 6. 

2ZI RlC V/2 (Tetricus 11), nr 216, 218-219, 222, 225, 231-233. 238a, 252. 254-259. 263. 
266-268. 27~271. 

229 RlC V/2 (Tetricus I with Tetricus 11). nr 204-205. 208-214. Por. też RlC V/2 (Tetricus 
11). nr 236. 245-246. 277-279; J. Lafaurie: L'empire gaulois ...• s. 943-944. 

ZlO RlC V/2 (Tetricus 1). nr 63. 
231 RlCVf2 (Tetricus II). nr 253. Por. P. H. Webb.ln:RlCV/2,s.399; F. Hartmann: 

Herrscherwechsel ...• s. 70. 166-167. 
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W odniesieniu do Tetryków tym bardziej uzasadniony, że źródła wspominają 
o uzurpacji Faustynusa w Trewirze232

• Równie niebezpieczna i realna była 
możliwość utraty władzy na rzecz ówczesnego legalnego cesarza. Poza tym 
wyniesienie syna do godności cezara, oficjalne wyznaczenie dziedzica na wzór 
rywali z Rzymu mogło być jednym z przedsięwzięć na drodze ku legitymizacji 
władzy. 

Zabiegi zmierzające do oparcia rządów na dziedziczności ugruntowanej 
dynastii stanowiły prawidłowość charakterystyczną dla polityki dynastycznej 
władców lat 235-284. Nie są tak łatwo uchwytne w działalności efemerycz
nych władców. Może zadecydował o tym brak męskich potomków lub 
wpłynęła na to krótkość rządów albo istnieje laama w źródłach. Jednak 
generalnie rzecz ujmując, wszyscy władcy III wieku, o których wiemy, że mieli 
syna, uwzględniali ten fakt w swoich dynastycznych planach. Wyznaczanie 
cezarów i augustów determinowane było dążeniem do ustabilizowania rządów. 
Często też owa praktyka łączyła się ze scedowaniem na nich części obowiąz
ków. Zadaniem desygnowanych następców, ewentualnie już współrządców, 
było reprezentowanie legalnej władzy w ważnych punktach Imperium. Obec
noŚĆ przedstawiciela cesarza, związanego z nim więzami krwi i władzą, miała 
zapobiegać pojawieniu się uzurpacji oraz rozwijać uczucia lojalności wobec 
panującej dynastii. Pomysł ten wydawał się właściwy wobec rozległości teryto
rium państwa rzymskiego i liczby przeciwników. 

Tradycję wyznaczania następcy przerwali panujący: Klaudiusz II Gocki, 
Aurelian i Probus233

• W porównaniu z wcześniej zaprezentowanymi władcami 
prowadzili oni politykę "antydynastyczną". Brak decyzji o powołaniu cezarów 
w tych wypadkach należy, jak się wydaje, tłumaczyć brakiem synów234• 

232 Aurel. Vict. 35, 4; Polem. Silv., s. 521-522, 49. Por. PIR1 F 131; PLRE, s. 326, nr 1; 
D. K i e n a s t: ROmische Kaisertahelk ... , s. 246; F. H a r t m a n n: Herrscherwechsel ... , s. 64. 

233 M. Aurelius Valerius Claudius, wrusień 268-połowa sierpnia 210 l., zob. o nim 
Henze: Aureliw nr 82. In: RE 2, 2, 1896, col. 2458-2462; PIR2 A 1626; PLRE, s. 201, nr 11; 
P. Damerau: Kaiser Claudius II Gothicus. Leipzig 1934; D. Kienast: Rómische Kaisertahel
k ... , s. 228-229; T. Kotula: Cesarz Klaumusz II i Bel/um Gothicum lat 269-270. Wrocław 
1994. L. Domitius Aurelianus, sierpień 210-wrzesieńjgrudzień 215 r., zob. G r o ag: Domitiw nr 
36. In: RE 5, l, 1903, col. 1341-1419; PIR1 D 135; PLRE, s. 129--130, nr 6; L. H orno: Euai 
sur le regne de l'empereur Aurelien (270--275). Paris 1904; G. Sotgiu: Aureliano (1960--1970). 
In: ANRW. Abt. 2, Bd. 2. 1915, s. 1039--1061; D. Kienast: ROmische Kaiserlahelk ... , 
s. 231-233. M. Aurelius Probus, ok. czerwca 216-wrzesieńf9 grudnia 282 r., zob. Henze: 
Aurelius nr 194. In: RE 2, 2, 1896, col. 2516-2523; PIR1 A 1583; PLRE, s. 136, nr 3; 
G. Vitucci: L'imperatore Probo. Roma 1952; L. Polverini: Da Aure/iano ... , s. 1023-1028; 
D. Kienast: Romische Kaisertahelk ... , s. 250-251. W. Kaczanowicz: Cesarz Probus ... 

234 W źródłach zachowały się informacje o braciach Klaudiusza - Epit. de Caes. 34, 5; Eutr. 
IX 12; Chron. a. 354, s. 148, w. 1; HA V. CI. 1, 6; 13, 1--9; Euseb., Hier., s. 222, w. 5-1; Oros. VII 
23,2; Zos. I 41, l; lord. Rom., s. 31, w. 24-25, o bliskich krewnych Aureliana - Epil. de Caes. 35, 
9; Eutr. IX 14; HA V. Aurel. 39, 9; 36, 3; 42, l; 50, 2 oraz o siostrze Probusa - HA V. Prob. 3,4. 
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Przez niektórych starożytnych autorów Klaudiusz II przedstawiany był 
natomiast nie jako uzurpator, ale jako wyznaczony przez Galliena jego 
następca23S. Znajdujemy też informację, że sukcesorem Klaudiusza był z kolei 
Aurelian236. On sam podobno planował mianowanie dziedzicem Probusa237

• 

Również Florian, rywal Probusa do purpury cesarskiej w 276 roku, powoływał 
się na swoje rodzinne związki ze swym poprzednikiem Tacytem238

• Może 
informacje te są produktem późniejszej propagandy, ale może jest to odbicie 
zakorzenionego w III wieku przekonania o roli formalnej desygnacji przez 
cesarza, świadectwo, że kandydaci do władzy imperialnej wierzyli w ,,mit 
wyznaczonego następcy" i pokrewieństwo. 

System desygnowania cezarów i mianowania ich augustami nie przynosił 
najczęściej spodziewanych rezultatów. Tylko niewielu wyznaczonym następ
com udało się po śmierci założyciela dynastii utrzymać władzę. Okazało się, że 
związki krwi, nawet poparte posiadaniem pewnej pozycji w kręgach elit 
politycznych, nie stanowiły wystarczającego argumentu w walce o władzę 
w epoce, w której liczyły się głównie umiejętności przywódcze i zdolności 
wojskowe. Mogły one jednak ułatwiać zdobycie tej władzy. 

:13, Aure). Vict. 33, 28, 32; Epit. de Coes. 34, 2. Por. A. Alfo l d i: StudiellZUT Geschichte ...• 
s. 370; R. Syme: Emperors and Biography ...• s. 205-206; T. Kotula: Klaudiusz 11 Gocki 
w świetle źrótkł późnego cesarstwa rzymskiego. "Przegląd Historycmy" 1992, 83. s. 4-5; I d e m: 
Cesarz Klaudiusz II ... , s. 36---40. 

Zl6 Zon. XII 26. 
:137 HA. V. Prob. 6. 7. Por. R. Syme: Emperors and Biography ...• s. 217. 
:m Aure). Vict. 36. 2; HA. V. Tac. 9, 6; 13.6; 14, 1,4; 15, l; 17.4; HA. V. Prob. 10. 8; 11,3; 13. 

3. O Florianie zob. P. v. R ohd en: A.nnius nr 46. In: RE l. 2, 1894. col. 2266; PIR1 A 649; 
PLRE, s. 367. nr 6. O Tacycie - Stein: Claudius nr 361. In: RE 6, 2, 1899. col. 2871-2881; 
PIR l C 1036; PLRE. s. 873. nr 3. 



Rozdział II 

Kobiety w polityce dynastycznej 
władców rzymskich w czasach kryzysu 

źródła epigraficzne oraz zabytki monetarne zdają się świadczyć, że 
w państwie rzymskim w okresie kryzysu III wieku kilka postaci kobiecych było 
prawdziwymi indywidualnościami. Nawet te odgrywające mniejszą rolę miały 
swoje miejsce w polityce dynastycznej władców lat 235-284. Specyfika mate
riału źródłowego sprawia, że niełatwo jest poczynić ścisłe ustalenia na temat 
działalności politycznej samych kobiet. Dlatego też trudno wydać jednoznacz
ny sąd o ich aktywności politycznej, choć pojedyncze przykłady sugerują, że 
nie była ona małaJ • 

Pierwszą grupę stanowią te kobiety, których rola wobec braku odpowied
nich źródeł jest niezbyt jasna. Jednakże, jak możemy wnioskować z noszonych 
przez nie tytułów i ze starań cesarzy podejmowanych w celu popularyzowania 
ich imion, musiały one zajmować ważne miejsce w planach dynastycznych 
władców rzymskich. 

Jedną z nich była Cecylia Paulina2, żona Maksymina Traka i matka jego 
syna, cezara Maksymusa. Niewiele można o niej powiedzieć poza tym, że 
otrzymała tytuł augusty3. Pozwala to jednak sądzić, że Maksymin Trak w swej 
polityce dynastycznej nie pomijał osoby Cecylii Pauliny. 

Kolejną cesarzową, której rola rysuje się mgliście, jest Sabinia Tran
kwillina4, żona Gordiana III. Ich małżeństwo można datować na rok 

I Por. E. Frezouls: Le róle politique des femmes dans {'Histoire A.uguste. In: Historia 
A.ugusta Colloquium Genevense. Red. G. Bonamente. F. Paschoud. Bari 1994. s. 121-136. 

2 Stein: Caeci/ius nr 138. In: RE 3. l. 1891. col. 1236; PIR2 C 91; D. Kien ast: RDmische 
Kmsertabelle .... s. 185-186. 

3 llS 492; AE 1964. 236. 
4 Stein: Furius 1Ir 98. In: RE 1. 1. 1910. col. 310--315; PIR2 F 581. 
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24P. W tym samym roku ojciec cesarzowej, G. Furiusz Akwila Timezyteusz, 
objął urząd prefekta pretorianów6

• Nominacja ta była dziełem samego Gordia
na III, ale zarazem najprawdopodobniej małżeństwo córki Timezyteusza 
z cesarzem przyspieszyło jego awans. Sabinia Trankwillina posłużyła ambit
nemu i zdolnemu z całą pewnością ojcu do zdobycia mocniejszej pozycji 
w otoczeniu cesarza 7. Furiusz Akwila Timezyteusz był pierwotnie wychowawcą 
Gordiana. Wzmocniwszy swoją pozycję po objęciu odpowiedzialnego i wyso
kiego urzędu prefekta pretorianów, mógł wywierać decydujący wpływ na 
politykę cesarza. To właśnie on kierował przygotowaniami do ekspedycji 
przeciw Persji i był jedną z pierwszoplanowych postaci podczas wojny aż do 
swej śmierci w 243 roku. Natomiast sama cesarzowa, chociaż otrzymała tytuł 
augusty-S, raczej pozostawała w cieniu swojego wybitnego ojca. Niemniej jako 
jedna z niewielu postaci kobiecych okresu kryzysu III wieku doczekała się 
wzmianki u historyków starożytnych9• 

Podobną, niezbyt aktywną, rolę można przypisać także Kornelii Supe
rze, żonie Emiliana, efemerycznego cesarza z roku 2531°. Mianowicie na jego 
emisjach pojawiła się legenda CONCORDIA A VGG ll

• Nie ulega wątpli
wości, że Emilian pretendował do roli legalnego władcy państwa rzymskiego 
i nie myślał o porozumieniu z rywalem - Walerianem. Określenie AVGG na 
monetach Emiliana musiało odnosić się więc do Kornelii Supery. Zresztą także 
jej własne emisje niosą identyczną treśćl2• Starano się ponadto związać jej imię 
z dawnymi rzymskimi kultami Westy, Wenus i Junony13. Legendy na awersach 
tych monet poświadczają również, że Kornelia Supera otrzymała godność 
augusty. Miejsce cesarzowej w propagandzie imperialnej okresu krótkich 
rządów Emiliana wskazuje zatem, że oparciem dla jego polityki dynastycznej 
miała być właśnie Kornelia Supera. 

s CIL VI 130 z 21 pamziernika 241 r. 
6 Zob. HA V. Gord. 23, 7; Zos. 117, l. Por. A. v. Domaszewski: Untersuchungen zur 

rOmlschen Kaisergeschichte. "Rheinisches Museum" 1903, 58, s. 213-230; PIR2 F 581; 
L. L. H o w e: The Pretorian Prefect ... , s. 78-79, nr 45; X. L o fi o t: Lu premiłres ll1I1Iłes ... , 
S.727-728. 

7 Dobitnie sformułował pogląd na tę sprawę H.-G. P fi a u m: Lu carrieres procuratorien
nes .•. , s. 820, nr 311: ,,[ ... IIe mariage de sa filIe n'a tiu: qu'un des moyens dlHibertiment utilise par lui 
pour atteindre la prtifecture du pretoire". 

8 ILS 503-504, 2091,4126. Uhonorowano ją również, emitując w jej imieniu monety typu 
CONCORDIA AVGG (AVGVSTORVM) - RIC IV/3 (Sabinia Tranquillina), nr 249-250, 
252-253, 340--341. 

9 Eutr. IX 2, 2; HA V. Gord. 23, 6; Zos. I 11,2. 
10 Stein: Cornelius nr 460. In: RE 4, 1, 1900, col. 1601-1602; PIR2 C 1502. Por. 

o Emilianie - PIR2 A 330; E. Klebs: Aemilianus nr 24. In: RE I, l, 1894, col. 545-546. 
11 RIC IV/3 (Aemilian), nr 28. 
12 RIC IV/3 (Corne/ia Supera), nr 32-33, 64. 
13 Ibidem, nr 30--31, 34--36. 
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Także Ulpia Sewerynal" żona cesarza Aureliana, odgrywała ważną rolę 
w jego planach dynastycznych. Również ona nosiła tytuł augustyl5. Obdarzona 
została też mianem matki obozów, senatu i ojCZyznyl6. Monety emitowane 
w jej imieniu nosiły różnorodne treści. Emisje typów IVNO REGINA, VENVS 
FELIX, PROVIDEN DEOR i LAETITIA A VG podkreślały wierność Ulpii 
Seweryny wobec dawnej rzymskiej tradycji religijnejl7. Inne monety napisami 
CONCORDIA AVG, CONCORDIA AVGG, CONCORD(IAE) 
MILIT(VM) upowszechniały ideę zgody zarówno wewnątrz domu cesarskiego, 
jak i między panującym a armią rzymskąl8. Tak bogaty zbiór monet od
noszących się do cesarzowej sugeruje, że Ulpia Seweryna odgrywała poważną 
rolę w planach politycznych Aureliana. 

ŻOna cesarza Karynusa, Magma Urbika, także otrzymała tytuł augustyl9. 
W jednej z inskrypcji określono ją natomiast jako mater castrorum, senatus ac 
patriae, coniugi d. n. Carini invicti Auio. Skromniej niż w wypadku Ulpii 
Seweryny przedstawiają się jej emisje. Monety opatrzone na awersie jej 
imieniem najczęściej przypominały boginię Wenus21

• Z innych emisji Magnii 
Urbiki warto też wspomnieć tę, na której legenda rewersu brzmi CONCOR
DlA AVGG22• A więc i ta cesarzowa wystąpiła niejako już tradycyjnie 
w charakterze propagatorki zgody. 

Informacje źródłowe, jakimi dysponujemy na temat kolejnej grupy cesa
rzowych i małżonek samozwańczych pretendentów do władzy cesarskiej w Im
perium Rzymskim, prezentują inny aspekt polityki dynastycznej, a mianowicie 
dążenia do zdobycia pozycji pryncepsa lub jej utrzymania i umocnienia dzięki 
małżeństwu politycznemu. Polityka małżeńska stanowiła istotny element bu
dowy dynastii i konsolidacji rodu. Dlatego też wybór partnerki wynikał często 
z uwarunkowań politycznych. 

14 PIRI V 586; PLRE, s. 830, nr 2; W. E ck: Ulpius nr 57. In: RE Suppl. 14, 1974, 
col. 943-944. 

1S CIL III 472; V 3330; IX 2327; XI 2099; AE 1894, 59; 1900, 145; 1927, 81; 1934, 44; 
R. G Ci b I: Dk Munzpriigung ... , nr 4,6,8,76,78-78 A, 79-79 A. 133. 13&-137. 141-144. 147. 
153-155. 23&-237. 351-352, 382-383. 

Id CIL V 29; AE 1930. 150. Por. L. H o m o: Essai SUI' le regne ... , s. 141. 
17 R. G Ci b l: Dk Munzpriigung ... , nr 76, 78-78 A, 13&-137, 141-142, 147. 
II Ibidem, nr 4, 6,8,79-79 A, 153-155,23&-237,351-352,382-383. 
19 S tei n: Magnia Urbica nr 4. In: RE 14. l, 1928, col. 487; PIR2 M 99; PLRE, s. 983, nr l. 

Tytuł augusty dla cesarzowej poświadczają RlC V/2 (Carinus and Magnia Urbica). nr 334-335; 
RlC V/2 (Magnia Urbica). nr 336-351; K. P i n k: Dk MediJiJlongpriigung unter Carus ... , s. 562, 
nr 25 oraz CIL II 3394; Xl 5168. 6957 d. Zob. też E. A. Pond: The 11IScriptional Evidence ...• 
s.23-27. 

:I) ILS 610. 
21 RIC Vf2 (Magnia Urbica), nr 33&-338. 340. 342-347, 350--351. Por. K. Pink: 

Magnia Urbica. Gattin tks Carinus. NZ 1961. 79. s. 7. 
22 RlC V/2 (Magnia Urbica), nr 348. 
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Zachowała się wzmianka, jakoby Maksymus zamierzał poślubić przed
stawicielkę rodu Antoninów2J

• przez związanie się z wysoko urodzoną i w do
datku pochodzącą z rodu zasłużonego dla Cesarstwa Rzymskiego kobietą 
wzrosnąć mógł prestiż jego samego. Przedstawiona sytuacja jest zapewne 
fikcyjna, ale ukazuje jeden z mechanizmów wzmacniania autorytetu władcy. 

Tak można pojmować rolę Sulpicji Dryantylli, żony Regaliana, naddunaj
skiego uzurpatora z roku 26024

• Pochodziła ona ze znakomitego rodu senator
skiego. W mennictwie pretendenta Regaliana wystąpiły między innymi monety 
typu CONCORDIA A VGG z wizerunkiem samozwańca i Sulpicji Dryan
ty1li25

• Może również do niej odnosiły się treści monet Regaliana ORIENS 
AVGG oraz LIBERALS AVGG26

• Także w imieniu samej Dryantylli emito
wano monety typu AEQVITAS AVGG i IVNO REGINA27

• Emisje te nie 
tylko popularyzowały osobę Dryantylli, ale też potwierdzały jej wysoki status 
augusty, a nawet wynosiły ją wyżej, łącząc jej imię z boginią Junoną. Pośrednio 
wzrosnąć miał prestiż i znaczenie Regaliana. Nie należy jednak przypuszczać, 
by pozycja jego żony i jej rodu była jedynym czynnikiem, na którym Regalian 
zamierzał budować swoje trwałe i silne rządy. Znakomity rodowód, jakim 
szczyciła się Sulpicja Dryantylla, mógł oczywiście sprzyjać planom Regaliana 
wzmocnienia jego władzy, ale nie wystarczał dla stabilizacji jego pozycji. 
Trzeba pamiętać, że w tamtej epoce samo pochodzenie absolutnie nie gwaran
towało utrzymania się przy władzy. Bardziej liczyły się zdolności przywódcze, 
talenty wojskowe, bo te imponowały żołnierzom, budziły zaufanie społeczeń
stwa i autorytet w środowisku wojskowym, które w III stuleciu w zasadzie 
decydowało o mianowaniu cesarzy. 

Pochodzenie i więzy pokrewieństwa z członkami ówczesnych elit mogły 
jednak sprzyjać zdobyciu, umocnieniu i zalegalizowaniu władzy pretendentów. 

W 249 roku objął rządy Trajan Decjusz, którego w 251 roku zastąpił 
Trebonian Gall. Obaj związani byli z elementem etrusko-italskim. Trajan 
Decjusz, sam pochodzenia illyryjskiego, żonaty był z Herennią Kuprussenią 
Etruscyllą, rodem z Etrurij2a. Trebonian Gall i jego syn Woluzjan byli 

2l HA. V. Maxim. 27, 6. Zob. PIR11 668 (lulia Fadilla). 
li Zob. PLRE, s. 273; H. D e s s a u: Die Familie der Kaiserin Su/picia Dryantilla. "Zeitsch

rin fUr Numismatik" 1900,22,5. 199-205; M. Salamon: Na marginesie nowej monografii 
Rega/iana i Dryanty//i. "Wiadomości Numizmatyczne" 1973, 17, 5.138-153. Zob. też o Regalia
nie - $tein: Regalianus. In: RE I A, 1,1914, col. 462-464; PLRE 5.762. 

15 RIC V/2 (Publius Gaius Regalianus), nr 1-2. 
:16 Ibidem, nr 6-7. Z kolei J. F i t z: lngenuus ... , s. 47-48, który datuje uzurpację Regaliana 

na 259/260 r., postrzega te emisje nie jako hołd złożony Dryantylli, ale jako próbę Regaliana 
tworzenia wspólnie z Postumusem antygallienowskiego aliansu. 

71 RIC V/2 (Su/picia DryantiI/a), nr 1-2. 
21 Zob. o niej KroIl: Herennius nr 53. In: RE 8, l, 1912, col. 681; PIR1 H 136; J. Gage: 

Programme d' .. italicitł" el nosla/gies d 'he/lenisme autoUT de Gal/ien el Salonine. Quelques problemes 
de .. paideia" imperiale au III siicle. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 2. 1975, s. 836. 
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natomiast reprezentantami etruskiego rodu Vibii29
• Tak więc wspólne etruskie 

pochodzenie łączyło przedstawicieli obu rodów kolejno. panujących30 • Czyżby 
zatem w połowie III stulecia istniała w Rzymie pewna grupa, która była 
w stanie przeforsować swoich kandydatów na cesarzy i wpłynąć na przyznanie 
im inwestytury przez senat? Pozytywna odpowiedź na to pytanie wyjaśniłaby 
kilka kwestii. 

Można by było w jej świetle zrozumieć przychylność Treboniana Galla 
wobec pozostałych przy życiu członków rodziny Trajana Decjusza - Herennii 
Etruscylli i Hostyliana. Przede wszystkim Herennia Etruscylla zachowała 
przyznany jej za panowania Trajana Decjusza tytuł augusty, nadal emitowano 
monety w jej imieniu3

!. MoiJ.a też przypuszczać, że podczas nieobecności 
Trajana Decjusza w Rzymie Herennia Etruscylla mogła służyć pomocą młode
mu Hostylianowi, wpływając w ten sposób na politykę32. Zapewne po jego 
śmierci, latem 251 roku, usunęła się z życia publicznego. 

Trebonian Gall oszczędził Hostyliana. Rzecz to niemal nieprawdopodob
na w epoce, w której przejmowanie władzy odbywało się po śmiertelnej 

rozprawie z poprzednikiem. A jednak Trebonian Gall porozumiał się z legal
nym, uznawanym przez senat spadkobiercą Trajana Decjusza, a nawet go 
adoptowaP3. Nowe związki rodzinne zacieśnione zostały też dzięki małżeństwu 
młodych przedstawicieli rodów Messii i Vibii34. Ponadto, jak wiadomo, 
Hostylian utrzymał wysoką pozycję polityczną, przez krótki czas sprawując 
rządy wraz z przybranym ojcem. Te działania mogły sprzyjać tworzeniu 
przekonania o ciągłości dynastycznej władzy cesarskiej. Legalizowały również 
znakomicie pozycję Treboniana, umacniając jego prawa do purpury35. Starał 
się on więc nie odbierać zaszczytów członkom familii poprzednika i umacniać 
pozycję nowego rodu panującego przez tworzenie związków rodzinnych z po
przednią dynastią36. 

29 Na pochodzenie etruskie Treboniana Galla wskazują np. CIL XI 1926-1928, 1930,4780, 
6051. 

30 Por. F. Altheim: Niedergang der Alten Welt ... , s. 318; R. Syme: Emperors from 
Etruria. In: Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1979/81. (1983), 15, s. 341-343. 

31 Od 249 do lata 251 r. -RIC IV/3 (Trajan Decius), nr 130; RIC IV/3 (Herennia Etruscilla), 
nr 55--63, 65-70, 132-137. Por. datację emisji zaproponowaną przez H. Mattingly'ego: 
The Reigns ol Trebonianus Gallus ... , s. 38-39. Tytułu augusty nie otrzymała natomiast żona 
Treboniana Galla, Minia Gemina Bebiana, por. ILS 527; PIR2 A 439. 

32 Por. A. Alfoldi: The Crisis olthe Empire ... , s. 166. 
33 Zos. I 25, l. 
34 Ibidem, I 25, 1-2; AE 1962, 30. 
35 Takie stanowisko zajął L. Wiekert: Princeps ... , col. 2147. 
36 Sprawa stosunku Treboniana Galla do Hostyliana nie jest jednoznaczna. W żródłach 

znaleźć można sugestie o nieprzyehy1nej postawie Treboniana Galla wobec członków rodu Trajana 
Decjusza. Zos. I 23-25, sugeruje jego nielojalne wobec Trajana Decjusza zachowanie w bitwie 
pod Abrittus, a póżniej przypisuje mu zgładzenie Hostyliana. Znane są też inskrypcje, na których 
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Można się również zastanawiać, jakie czynniki wpłynęły na tak rychłe 
zaakceptowanie w Rzymie władzy imperialnej Treboniana Galla. Miał on 
istotnie poważne atuty w ręku. W chwili, gdy sytuacja na froncie naddunaj
skim przybrała fatalny dla Imperium obrót, wzrosły szanse na władzę cesarską 
tego, kto miał najmocniejsze podstawy do wyprowadzenia państwa z kata
strofalnego położenia. Lepszym wodzem zapewne wydawał się ówczesnym 
Trebonian Gall. To jednak jeszcze nie musiało przeważyć niewątpliwej po
pularności Hostyliana, którą trzeba rozumieć jako efekt wysokiej oceny 
rządów Trajana Decjusza. Ideę zgody między nim a Trebonianem Gallem 
mogło wysunąć owe wspomniane już grono osób, powiązanych z Herennią 
Etruscyllą· 

Podobna sytuacja zaistniała w 253 roku. Po tym, jak legiony germańskie 
obwołały cesarzem swojego wodza Waleriana, w stolicy do władzy wyniesiony 
został także jego syn Gallien. Zaaprobowanie tytułu cesarskiego, który 
żołnierze nadali Walerianowi i nominacja Galliena mogły być wynikiem 
starań ich zwolenników w Rzymie. Nie jest wykluczone, że w ich łonie znaleźli 
się jacyś nieznani krewni Mariniany, żony Waleriana. Ród, z którego się 
wywodziła, gens Egnatia, zaliczany był do elity politycznej Cesarstwa Rzym
skiego37

• 

W tych opisanych wypadkach związki polityczno-rodzinne, tworzone przy 
bliżej nieznanym udziale kobiet, mogły być ważnym czynnikiem ułatwiającym 
zdobycie władzy, a potem jej utrzymanie. 

O ważnej roli kobiet w polityce dynastycznej władców okresu kryzysu III 
wieku świadczy także miejsce, jakie niektórzy z nich zarezerwowali dla 
cesarzowych w swojej propagandzie imperialnej38. W okresie kryzysu III wieku 
trend ten zapoczątkował Filip Arab. Każdemu z członków swojej rodziny 
cesarz ten wyznaczył miejsce w swej polityce dynastycznej. Ważnym jej 
elementem była pozycja Marcji Otacylii Sewery, żony cesarza39

• Jeszcze w 244 
roku otrzymała ona tytuł augusty40. Wystąpiła także w tekstach inskrypcji jako 
mater castrorum et exercitus, coniux d. n. oraz mater imp. Caes. et castrorum 

wymazano imię Hostyliana i zastąpiono je imieniem Woluzjana (dmnnatio memoriDe?) - AE 1946, 
61. Por. CIL XI 3088; AE 1944, 56. Nie są to jednak przekonywające dowody, inne źródła (Aurel. 
Vict. 30, 2; Epit. de Caes. 30, 2) wzmiankują o śmierci Hostyliana w wyniku zarazy. 

71 O Marinianie zob. Stein: Egnatius ",44. In: RE 5, 2, 19O5, col. 2003-2004; PIR1E 39. 
Por. też F. Altheim: Niedergang der Alten Welt ... , s. 318-319; J. Gage: Programme 
d· .. italicite" ... , s. 832--837; R. S y m e: Emperors from Etruria ... , s. 344. 

31 Wiele zagadnień dotyczących tego kierunku propagandy cesarskiej poruszają T. M i
k o c k i: Zgodna, pobożna, płodna, skromna, piękna ... Propaganda cnót żeńskich w sztuce rzymskiej. 
Wrocław 1991, passim; J. De Santiago Fernandez: lAs emperatrices en lamonedaromana. 
RIN 1999, 100, s. 147-169. 

3!1 Stein: Marcius nr 127. In: RE 14,2, 1930, col. 1607-1608; PIR2 M 266. 
40 CIL VI 193 sprzed 26 lipca 244 r. Por. ILS 505-506, 509-510, Sl3; CIL VIII 8323 oraz 

RIC IV/3 (Philip J), nr 39, 196; RIC IV/3 (Otacilia Severa), nr 1I5-l3S, 198-203,205-212. 
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et senatus et patriae41
• Cesarzowa ta była zatem jedną z najważniejszych 

postaci w państwie rzymskim. Eksponowano nie tylko jej związek małżeński 
z Filipem Arabem, ale czyniono też z niej przywódczynię Cesarstwa Rzyms
kiego, nazywając ją matką senatu, obozów i ojczyzny. Podkreślano również 
fakt, że Otacylia Sewera była matką wyznaczonego sukcesora władzy cesar
skiej. Rangę cesarzowej podnosiło też przedstawianie jej w ikonografii monet 
w towarzystwie Filipa Araba i Filipa juniora oraz akcentowanie oryginalnymi 
legendami - DE PIA MATRE PIVS FILIVS, AVG PATRI AVG MATRI 
- związków łączących członków dynastii42

• 

Marcja Otacylia Sewera obecna była w mennictwie imperialnym od 244 
roku. Emisje wybijane w jej imieniu swymi treściami zdawały się obiecywać 
pomyślność dla Imperium Rzymskiego i jego mieszkańców. Jednocześnie 
monetami typów FECVNDIT AS TEMPOR VM, SAECVLARES AVGG, 
MILIARIVM SAECVL VM S C, SAECVL VM NOVVM, SECVRIT ORBIS43 

przypominano o odwiecznym istnieniu państwa rzymskiego. Połączenie tych 
dwóch wątków mogło silniej oddziaływać na wyobraźnię poddanych i skutecz
niej przekonywać do poparcia tej właśnie dynastii. Osobę Otacylii Sewery 
łączono także z ideą zgody i cnotą pietast4

• Tak spora liczba emisji cesarzowej 
oraz wiązanie tej postaci z tak ważnymi ideami potwierdzają jej wysoki status 
polityczny. 

W podobny sposób wspomnianą już osobę Herennii Etruscylli starał się 
wykorzystać Trajan Decjusz. Na monetach tej cesarzowej pojawiały się więc 
odwołania do epoki pokoju i szczęśliwości oraz do wizji wiecznego Rzymu. 
Emisje wypuszczane w imieniu augusty Herennii Etruscylli lansowały idee 
FECVNDITAS AVG, FECVNDITAS AVGG, VBERITAS AVG, SAE
CVLVM NOVVM, ROMAE AETERNAE AVG45

• Na monetach Herennii 
Etruscylli odnajdujemy również hasła CONCORDlA AVG S C i CONCOR
DlA AVGG S ~. Postać tej augusty zajmowała więc istotne miejsce w propa
gandzie dynastycznej Trajana Decjusza. Treść haseł wykorzystywanych w pro
mowaniu tej cesarzowej nie wykraczała jednak w tym wypadku poza schemat 
często powielany w III stuleciu. 

4\ ILS 507, 513. 
42 RIC IV/3 (PhiJip 1), nr 30; RIC IV/3 (PhiJlip l, Philip 11 and Otacilia Severa), nr 222; RIC 

IV/3 (PhiJip 11), nr 229. Serię monet ,.familijnych" Filipa Araba om6wił W. Kaczanowicz: 
Aspekty ideologiczne w rzymskim mennictwie ... , s. 41-42; I d e m: Propaganda oj Philip the 
Arabian's Dynastic Idea (244-249 A. D.). Numismatic Evidence. "Notae Numismaticae (Zapiski 
Numizmatyczne)" 1996, 1, s. 82-86. 

43 RIC IV/3 (OtaciJia Severa), nr 116-118, 124, 132, 199-202. 
44 Ibidem, nr 115, 119-122, 125-126, 129-130, 133-134, 198, 203; 205--208, 212; 

P. Crinon: Un antoninien d'OtaciJie au type inedit CONCORDIA AVGVSTI. BSFN 1993,48, 
s. 615--617. Por. T. Mikocki: Zgodna, pobożna ... , s. 33. 
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46 Ibidem, nr 132-133. 



Znacznie bogatszy zbiór pożądanych w latach kryzysu cnót i idei zawiera
ły natomiast liczne emisje wybijane dla augusty Kornelii Saloniny47, żony 
cesarza Galliena. Przede wszystkim obiecywały one bezpieczeństwo, bogactwo, 
urodzaj. Treści te niosły jej monety typów przykładowo takich, jak: FOR
TVNA REDvx, FELICITAS SAECVLI, FELICIT PVBL(lCA), SECVRIT 
PVBL, SECVRIT PERPET, SECVRIT ORBIS, ABVNDANTIA AVG, 
FECVNDITAS AVG, LAETITIA AVG, PROVIDENTIA AVG, FOR
TVNA AVG, INDVLGENT AVG, LIBERAL AVG, PIETAS AVG, PVDI
CITIA A VG48

• Widać z tego zestawienia, że hasła wychwalające zalety 
cesarzowej nie ustępowały miejsca tym, które głosiły powrót szczęścia dla 
mieszkańców świata rzymskiego. Motywy znajdujące się na legendach monet 
wspomnianych emisji miały, jak się zdaje, przekonać poddanych o aktywności 
cesarzowej w różnych dziedzinach życia oraz o jej łaskawości, przystęp
ności, zapobiegliwości. Te cechy cesarzowej znajdowały także odzwierciedlenie 
w atrybutach, z jakimi ją przedstawiano, a więc w paterze, berle lub rogu 
obfitości. 

Drugą grupę emisji związanych z imieniem Saloniny tworzą te, na których 
znalazły się odwołania do bogów rzymskich. Najczęściej były to boginie Wenus 
i Junona49• Rzadziej pojawiały się Ceres, Westa, Diana, Lunaso. 

Augusta Salonina patronowała też cnocie concordia i związanej z nią idei 
pax. Wśród monet Saloniny pojawiły się typy CONCORDIA AVG, CON
CORD AVGG, CONCORD AET, PAX AVG i PAX PVBLICA51

• Ponadto, 
po raz pierwszy i jedyny w historii mennictwa rzymskiego, właśnie dla 
Saloniny wyemitowano monety z legendą rewersu AVG(VSTA) IN PACE52

• 

Rysunek, który uzupełniał ten spektakularny napis, przedstawiał cesarzową 
z berłem i gałązką oliwną w rękach. W rozmaity sposób próbowano tłumaczyć 

47 Jej tytuł potwierdzają RIC V/l (Saloni1llJ, Joint Reign ol Gallienus). nr 1-74; RIC V/l 
(SaIoni1llJ, Sole Reip oj Gallienus), nr 1-93; ClL II 2200; III 875. Por. S t e i n: Saloninus nr 4. In: 
RE l A. 2, 1920, col. 2006; PIR z C 1499; PLRE, s. 799; E. Walii n g e r: Die Darstellung der 
Prauen in der Historia Augusta. Wien 1988, s. 271-273. 

41 Zob. RIC V/l (Saloni1llJ, Joint Reign olGallienus), nr 2,6,11,15,23-27,33-35,41,45, 
51-52,57,59, 65-{j6, 72-74; RIC V/l (Saloni1llJ, Sole Reign olGallienw), nr 1. 5-{j, 8-10. 17. 
21-29,35.37-40.42--43,46--47,50-51,61.64,73--75.77-82.91; RIC V/l (Gallienus and 
Salonina, Sole Reign). nr l. Por. T. Mik ocld: Zgodna, pobożna .... s. 135.210. 

49 RIC VII (Salonina, Joint Reign ol Gallienus). nr 3--4. 7-8.10.12-13,20-21.28-31. 
36-37,40,42, 46, 48-50.53,55--56.58,61.64.68; RIC V/l (Saloni1Ul, Sole Reign ofGal/ienus). 
nr 11-16. 3~31. 44. 49. 53-54, 62. 65-67. 76, 86. 92; HCC, Vol. 4 (Saloni1Ul, Sole Reign ol 
Gal/ienus). nr 20. 

:iI RIC VII (SaIoni1llJ, Joint Reign oIGallienus). nr 1. S, 9,14.38-39,43.69-71; RIC VII 
(SaIoni1llJ, Sr* Reign ol GaUienw), nr 3--4, 32, 45. 48. 55-56, 63. 69. 90. 

" RIC V/l (Salonina, Joint Reign ol Gallienus), nr 63; RIC V/l (Salonina, Sole Reign ol 
Gallienus), nr 2, 19-20,34.71-72. 

S2 Ibidem, nr 57-60. 
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intencje tych treściSJ. Między innymi proponowano, by traktować przed
stawioną na monecie Saloninę jako upostaciowaną boginię PaxS4• Ta inter
pretacja wydaje się najbardziej trafnym wytłumaczeniem wymowy emisji typu 
A VGVSTA IN PACE. Wyrażała ona oczekiwanie na pozostawanie cesarzowej 
"w pokoju", ale i nadzieję na pokój oraz związane z nim dobrodziejstwa dla 
wszystkich mieszkańców Imperium Rzymskiego. Omawiana emisja, w połącze
niu z wyżej cytowanymi typami monet Saloniny , składała się na pożądany 
w III wieku obraz świetności państwa rzymskiego, rozkwitającego pod opieką 
prastarych bogów rzymskich. 

Niejednokrotnie osobę Saloniny augusty przedstawiano na emisjach 
wspólnych z cesarzem Gallienem. Wyemitowane w stołecznej mennicy aureusy, 
denary oraz medaliony typów PIETAS FALERI, [FEUCIJTATIS, LAETł
TłA AVG, SALONINA AVG, VICf GAL AVG noszą na awersie napis 
CONCORDIA AVGG z popiersiem Galliena i SaloninySs. Czasem imiona 
pary cesarskiej występowały jednocześnie na medalionach i monetach w napi
sach awersów i rewersówSCi

• Osoba Saloniny ukazywana była również w ikono
grafii monet w otoczeniu synów cesarskich. Na emisjach aureusów, srebrnych 
kwinarów oraz srebrnych medalionów typów PIETAS AVGG i PIETAS 
AVGG S C widać postać kobiecą otoczoną dziećmiS7• Podobną scenę przed
stawia denar typu [FEUCI]TATISS8

• 

Takie prezentacje augusty Saloniny przekonują o jej znacznej pozycji 
politycznej. Dla problemu polityki dynastycznej w okresie panowania cesarza 
Galliena szczególnie ważny był fakt, że imię cesarzowej towarzyszyło jego 
imieniu na monetach i że starano się na wspólnych emisjach przedstawiać 
jednocześnie członków rodziny panującej. W ten sposób usiłowano stworzyć 
silny grunt pod umocnienie władzy członków dynastii Licyniuszy. 

Nie tylko miejsce Saloniny w propagandzie imperialnej, lansowanej za 
pośrednictwem monet, jest odbiciem jej wysokiej pozycji politycznej. Od 253 
roku Salonina zajmowała bezsprzecznie pierwsze miejce wśród kobiet związa
nych z domem panującym Licyniuszy, jako że żona Waleriana, Mariniana, 
zmarła albo jeszcze przed objęciem przez niego godności augusta, albo wkrótce 

53 Zob. szerzej O. Voetter: Die Milnzen ...• s. 144-145; A. Alfoldi: Studien zur 
Geschichte ...• s. 43; M. F err ari: La monetazione tli Salonina. "Quaderni Ticinesi. Numismatica 
e Antichita Classiche" 1975.4. s. 244-248; L. De Bl oi s: The Policy ...• s. 155. 

S4 L. Cerfaux. J. Tondriau: Un concu"ent du christiDnisme. Le culte des souverains 
dlJns la civilisation greco-romaine. Paris-Tournai 1957, s. 376. 

15 RIC V/I (Gallienus and Salonina, Joint Reign). nr 1-2; RIC V/l (Gallienus and Solonina, 
Sole Reign). nr 1-3, 6. 

56 RIC V/l (Gallienus and Salonina, Joint Reign), nr 3; RIC V/l (Gallienus and Salonina, Sole 
Reign), nr 4. 
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potem. Ponadto od roku 260, który przyniósł tragiczne dla panującej dynastii 
wydarzenia, aż po rok 268 w mennictwie imperialnym i zachowanych inskryp
cjach poza imieniem Galliena pojawiało się wyłącznie imię Saloniny, chociaż 
cesarz Gallien miał jeszcze jednego syna - Mariniana. Już sam ten fakt jest 
dowodem tego, że cesarzowa odgrywała, zwłaszcza wówczas, niebagatelną rolę 
w planach dynastycznych Galliena. Z dużym prawdopodobieństwem można 
też przypuszczać, że angażowała się ona czynnie w politykę. 

Niektórzy współcześni autorzy wyolbrzymiają aktywność Saloniny w poli
tyce. Maurice Bouvier-Ajam właśnie jej przypisuje pomysł uregulowania 
problemu sukcesji władzy przez nadanie synom godności cezarówS9

• Wydaje 
się, że jest to opinia sformułowana na wyrost. Stan źródeł nie upoważnia do 
takich stwierdzeń. Niemniej nie jest wykluczone, że Salonina, która zajmowała 
poczesne miejsce w planach politycznych Galliena, była współautorką takiego 
rozwiązania. 

Jak sugeruje wzmianka przekazana przez Zonarasa, Salonina mogła też 
uczestniczyć w ekspedycjach militarnych u boku męża60• Z materiału epi
graficznego wynika również, że cesarzowa otrzymała tytuł mater castrorum61

• 

Także w jej mennictwie wiele emisji nawiązywało do tematów militarnych. 
Były to na przykład typy monet FIDES MILITVM, VICTORIA AET, 
VICTORIA AVG, MINERVA AVG62

• Wyemitowanie cytowanych monet, 
nazwanie Saloniny matką obozów, jak również ewentualne uczestnictwo 
Saloniny w kampaniach wojennych Galliena mogło być podyktowane chęcią 
zyskania popularności w kręgach wojskowych, od których w III wieku tak 
bardzo zależała pozycja pryncepsa. 

Ciekawą działalnoŚĆ prowadziła także władczyni palmyreńska Zenobia63
• 

Jak informuje autor jej biografii w zbiorze Historia Augusta, wyraźnie zresztą 
zafascynowany tą postacią, była to osoba nieprzeciętna pod wieloma względa
mi. Z jego relacji wynika, że po śmierci swego męża Odenata, władcy Palmyry, 
Zenobia ujawniła niezwykłe ambicje polityczne. Początkowo rządy sprawowa
ła w imieniu synów Hereniana i Timolausa64

• Śladem rzymskich cesarzowych 

SIl M. B ou vi er-Aj am: Le temps des empereurs gaulois. Paris 1974. s. 130. 
60 Zon. XII 25. Może jako pamiątkę powrotu z udanej wyprawy należy traktować jej monety 

typu FORTVNA REDVX - RIC V/l (Salonina, Sole Reign ol Gallienus). nr 9. 37. 74---75. jak 
sądzi M. Ferrari: La monetazione ...• s. 242-243. 

61 IGRR III 237; AE 1969/70. 702; 1982.272. 
fil RlC V/l (Salonina, Sole Reign ol Gallienus), nr 7. 33. 36. 41. 93. 
63 PIRJ S 355; PLRE. s. 990-991; K. Wegenast: Zenobia nr 2. In: RE 10 A. 1972, col. 

1-8; E. Kornemann: Grosse Frauen des Aftertwns. Leipzig 1942. s. 288-313; E. Wallin
g er: Die Darstellung der Frauen ...• s. 294---317; E. Equini Schneider: SeP/imia Zenobia 
Sebas/e. Roma 1993; W. S c h u 11 e r: Frauen in der griechischen und romischen Geschichle. 
Konstanz 1995. s. 100-101. 

6ł HA Tyr. Trig. 15. l; 27-28; 30, 2. 
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przyjęła też tytuł augusty6s. W jej politycznych planach ważne miejsce zaj
mowali wszakże nie wspomniani Herenianus i Timolaus, ale kolejny syn 
- Septymiusz Waballat66. Zapewne jej inicjatywą było nadanie mu tytułów 
znanych z rewersów monet typu VABALATHVS V C R IM D R67, świad
czących o planach politycznego wywyższenia Wabaliata. Zarazem emisje te 
nosiły na awersach tytulaturę ówczesnego cesarza rzymskiego Aureliana. 
Dokumenty zaś egipskie datowane były według lat panowania Aureliana 
i Waballata68.Może więc Zenobia zmierzała do zatwierdzenia przez Aureliana 
wysokiej pozycji jej syna i przyznania mu tytułu augusta, który miałby nosić 
jako legalny reprezentant władzy rzymskiej na wschodnich terenach Cesarst
wa. Dopiero gdy Aurelian zdecydował się na wojnę z Pa1myrą, nastąpił zwrot 
w polityce samej Zenobii. Śladem tego nowego kierunku są monety, które 
nosiły na awersie tytulaturę Wabaliata: IM C VHABALATHVS69

• Emisje te 
mogą sugerować, że dopiero wtedy Zenobia zdecydowała się na zerwanie 
resztek zależności od Rzymu i utworzenie nieza.leżnego państwa palmyreń
skiego pod rządami jej i WabalIata, noszącego rzymskie tytuły imperatora 
i cezara. Ambicje te ukróciły skutecznie sukcesy Aureliana w·wojnie z Zeno
bią70. 

Tradycja historyczna przypisuje również ogromną aktywność polityczną 
Wiktorii7l

• W "Cesarstwie Galijskim" miała ona w pewnym momencie wpływać 
na przejmowanie władzy imperialnej przez kolejnych kandydatów. Rozbudowa
ną wersję tych wydarzeń i towarzyszących im okoliczności przekazał autor 
zbioru Historia Augusta. Otóż dzięki rozdawnictwu pieniędzy Wiktoria (Wit
roWia) zdobyła dla swych planów politycznych legiony stacjonujące w "Im
perium Galliarum". Po zabójstwie cesarza Wiktoryna podniosła do godności 
cezara wnuka (lub syna), również Wiktoryna. Po jego śmierci Wiktoria nadała 
z kolei władzę Mariuszowi, a po jego krótkich, trzydniowych rządach przeka
załają swemu krewnemu - Tetrykowi. Jego syna zaś uczyniła cezarem. Według 
informacji tego samego starożytnego autora Wiktoria nosiła też tytuł 

6S RlC V/2 (SeptimiD Zenobia), nr 1-2; IGRR nI 1030. 
" HA. V. A.urel. 38, l. Zob. szerzej E. E q u i n i S c h n e i d e r: Septimia Zenobia ... , s. 53 nn.; 

T. Kotula: A.urelien et Zenobie. L·unite au la division de I'Empire?Wroclaw 1997, s. 107 nn. 
({/ R. Gobi: Die Miinzpragung ... , nr 353. Por. H. Seyrig: VhabaIathus A.ugustus. In: 

Młlanges o/Jeru a K. Michałowski. Warszawa 1966, s. 659-662; C. G a l a z z i: lA tillo/mura dl 
Vahallato eOnie rijlesso delie politiea di Pa/myra. "Quaderni Ticinesi. Numismatica e Antichitli 
Classiche" 1975, 4, s. 249-265. 

61 P. Lond. 1241, n; P. Strasb. 8, I, l; P. Oxy. 1264,20; B. G. U. 946, l; Chrest. I, 5, l, cyt. 
za P. Bureth: Les titulatures imperiales ... , s. 122; J. Vogt: Die aJexandrinisehen Mimzen ... , 
s. 214. Zob. też M. Peachin: Roman Imperial Titulature ... , s. 45. 

fil R. G o b l: Die Miinzpriigung ... , nr 354-361. 
10 HA. Tyr. Trig. 30; HA. V. A.urel. 22-32; Zos. I 44--45 i 51-59. 
n PIR' V 430; R. Hanslik: Victoria nr 4. In: RE 8 A, 2, 1958, col. 2071; PLRE, 

s. 961-962; E. Wal1inger: Die Darstellung der Frauen ... , s. 317-327. 
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augusty i matki oboz6w oraz emitowała własne monety. Kres aktywności 
politycznej Wiktorii przyniosł dopiero jej zgon 72. 

Niekt6rzy historycy poszli za przekazami antycznymi. Najlepszym przy
kładem rozpowszechniania się wywodzących się stąd przekonań o tak dużej 
roli Wiktorii jest stwierdzenie J acoba Burckhardta, kt6ry pisał o niej iż 

"zaprowadziła wśr6d owych cesarzy [galijskich - A. K.] system adopcji oraz 
dziedziczenia tronu i jako »matka obozu« [ ... ] sprawowała władzę nad ar
miami"73. Tak daleko idące interpretacje informacji przekazanych przez źr6dła 
są nieuzasadnione. Większość bowiem wspomnianych rewelacji okazuje się, po 
gruntownej krytyce, wytworem bujnej fantazji autora Historii Augusta. To 
nakazuje odm6wić Wiktorii tak znakomitego udziału w życiu politycznym 
"Cesarstwa Galijskiego". Z ustaleń Tadeusza Kotuli wynika, że była ona 
zapewne matką cesarza galijskiego Wiktoryna, może też odegrała jakąś, bliżej 
nieznaną, rolę w wyniesieniu do władzy Tetryka I. Jednak pozostałych 

opisywanych sytuacji nie potwierdzają dokumenty i inne źr6dła. Nie możemy 
zatem jednoznacznie stwierdzić, iż Wiktoria odgrywała dużą rolę w polityce 
dynastycznej uzurpator6w galijskich oraz że przyczyniła się do wyniesienia do 
władzy galijskich cesarzy i ich następc6w'''. 

Okazuje się, że dla większości ze znanych postaci kobiecych okresu 
kryzysu III wieku nie dysponujemy na tyle obszernym i przekonywającym 
materiałem źr6dłowym, by m6c sformułować wniosek o ich aktywnej roli 
w polityce dynastycznej w Cesarstwie Rzymskim lat 235-284. Wydaje się 
jednak,że w odniesieniu do kilku, mianowicie Herennii Etruscylli, Saloniny 
i Zenobii, jest on wysoce prawdopodobny. Jeśli chodzi o pierwszą z nich, rola 
ta wynikałaby z okoliczności, w jakich upływały ostatnie miesiące panowania 
Trajana Decjusza, zmuszonego do opuszczenia stolicy, oraz początkowe etapy 
rząd6w Treboniana Galla. Z kolei o hipotetycznym aktywnym udziale Saloni
ny w życiu politycznym Imperium decydowała też zapewne duża indywidual
noŚĆ i mocna osobowość tej cesarzowej. W wypadku Zenobii natomiast 
możliwości jej dużej aktywności politycznej mogły wypływać z trudnej sytuacji 
Imperium Rzymskiego po 260 roku oraz z jej ambicji władania rozległymi 
obszarami. 

72 HA Tyr. Trig. 5. 3; 6. 3; 7. l; 24. l; 25. l; 30. 23; 31. 1-4; HA V. CI. l. l; 4. 4; HA V. 
Aure/. 27. 2. Por. Aurel. Vict. 33. 14. 

73 J. Burckhardt: Czasy Konstantyna Wie/kiego. Warszawa 1992, s. 28-29. Por. też 
J. Lafaurie: L'empire gau/ois ...• s. 864-866. Wiktoria doprowadziła do wyniesienia Tetryka I; 
z kolei I. Konig (Die ga//ischen Usurpatoren ...• S. 160) i J. F. Drinkwater (The GaJ/ic 
Empire ...• s. 39) sądzą, że będąc przedstawicielką interesów wojska, współrządziła przez krótki 
okres razem z Tetrykiem. przedstawicielem interesów arystokracji senatorskiej. D. K i e n a s t: 
Rómische Kaisertabe//e ...• s. 244. podaje tytuły augusty imater castrorum. jednak z powołaniem się 
na przekaz HA. 

74 T. Kotula: Wiktoria - matka cesarza: rzeczywistość a legenda. "Eos" 1990. 78. 
s.361-369. 
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Pomimo iż czynna rola kobiet na płaszczyźnie polityki dynastycznej jest 
trudna do dowiedzenia, to jednak możemy stwierdzić, że cesarzowe stanowiły 
ważny element polityki tych władców okresu kryzysu nI wieku, którzy dążyli 
do umocnienia swojej pozycji przez założenie dynastii albo przez próby 
szerzenia wśród poddanych przekonania o wszechstronnej opiece, jaką otacza 
ich władca. Eksponowanie na monetach imperialnych potencjalnych zalet 
cesarzowych doskonale korespondowało z tymi dążeniami. Tytuły mater 
castrorum. mater patriae. mater senatus. mater caesaris lub mater augusti 
nasuwały nieodparte skojarzenia z tytułem pater patriae, powszechnie używa
nym przez władców rzymskich, i podkreślały troskę cesarzowych o dobro 
państwa i jego mieszkańców. 
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Rozdział III 

Elementy polityki dynastycznej w działaniach 
i w propagandzie władców Imperium Rzymskiego 

w pięćdziesięcioleciu 235-284 

W działaniach imperatorów rzymskich panujących w latach 235-284 
ważny rys stanowią ich poczynania mające na celu wzmocnienie ich własnej 
pozycji, a także ugruntowanie rządów tworzonych przez nich dynastii. Z przy
czyn formalnoprawnych oraz ze zwykłego pragmatyzmu najistotniejsze w tym 
względzie wydawało się zyskanie akceptacji senatu i poparcia wojska. Nie
którzy z władców dużo uwagi poświęcili szerzeniu w społeczeństwie rzymskim 
przekonania, że są osobami najbardziej powołanymi do sprawowania rządów 
w trudnym dla Cesarstwa Rzymskiego okresie. Lansowanie wizerunku władcy 
idealnego, który godny jest rządzenia krajem i zaakceptowania go przez ogół 
obywateli odbywało się wskutek podejmowanych wówczas prób uświęcenia 
władzy imperialnej i osoby cesarza, tworzenia fikcji bliskich związków panują
cych w okresie kryzysu III wieku z twórcami minionej potęgi Imperium 
Rzymskiego oraz nawiązywania do wiecznie żywego mitu złotego wieku. 

Senat i wojsko 

Uzyskanie przez imperatora aprobaty głównych sił politycznych w Cesar
stwie, to znaczy zdobycie sankcji senatu oraz - przede wszystkim - pozys
kanie poparcia i wierności wojska, należało do ważniejszych elementów 
umożliwiających z jednej strony prowadzenie działań w celu podnoszenia 

77 



i mnacmania prestiżu pryncepsa, a z drugiej - poczynania w sferze polityki 
dynastycznej. 

Niedostatek i charakter źródeł nie pozwalają odtworzyć w szczegółach 
posunięć pretendentów wobec senatu rzymskiego w latach kryzysu III wieku l. 
Zwłaszcza dla okresu po roku 238, na którym zakończył swą relację Herodian, 
nie dysponujemy wyczerpującymi informacjami. W późniejszych zaś opisach 
obraz stosunków między cesarzami a patres skażony został przez tendencyj
nych, najczęściej prosenatorsko nastawionych historyków antycznych. Szcze
gólnie w IV-wiecznych źródłach na sposobie przedstawienia relacji cesarz 
- senat zaważyły konflikty polityczne epoki, w jakiej tworzyli owi historycy. 
Władców rzymskich oceniali przez pryzmat ich pochodzenia społecznego, 
przypisywanych im mniej lub bardziej wiernie cech charakteru oraz ich polityki 
wewnętrznej. W tej ostatniej dziedzinie zwracali uwagę gł6wnie na sprawy 
fiskalne oraz stosunek panujących do przywilejów senatu i senatorów. Szcze
gólnie negatywnie zaprezentowali oni Maksymina Traka z racji niskiego, 
w dodatku obcego etnicznie pochodzenia oraz sposobu wyniesienia do pur
pury cesarskiej i jego późniejszej polityki wewnętrznej2. Niskie pochodzenie 
wytknęli również Filipowi Arabowi, do tego wyeksponowali ujemne cechy jego 
charakteru3

• Z kolei Galliena zaatakowali z powodu antysenatorskiej orientacji 
rządów4 • Uznania w oczach stronniczych autorów starożytnych doczekali się 
natomiast Trajan Decjusz, Walerian, Klaudiusz II Gocki oraz Probus5• Nie 

l O układzie relacji między cesarzami a senatem w III w. zob. np. G. M. Bersanetti: 
Studi sull'imperatore ... , s. 9-20; L. Polverini: L'imperatore Caro e iI senato. "Athenaeum" 
1976, 54, s. 98--116; E. D ą b r o w a: Victoriae Senatus Romani. Senat a cesarze w latach 
235-260. W: "Historia i Współczesność". T. 3: Problemy schylJcu świata antycznego. Red. 
A. K u n i s z. Katowice 1978, s. 28-51; K. H. D i e t z: Se1l/ltus contra principem. Untersuchungen 
zur senatorischen Opposition gegen Maximinus Thrax. Miinchen 1980; R. J. A. Talbert: The 
Se1l/lte oj Imperial Rome. Princeton 1984, passim; B. B 1 e c k m a n n: DiI! Reichskrise ... , 
s.277-309; A. Lippold: Kommentar zur Vita Maximini Duo ... , s. 212-227; Idem: Der 
Kaiser Maximinus Thrax urad der romische Se1l/lt (lnterpretationen zur Vita der Maximini Duo). In: 
I d e m: Die Historia Augusta. Eine Sammlung riimischer Kaiserbiographil!n aus der Zeit Konstan
tW. Stuttgart 1998, s. 97-113; I dem: Kaiser Aurelian (270-275): seiM Bezil!hungen zur Stadt 
und %Um Senat im Spiegel der Historia Augusta. In: I d e m: Die Historia ... , s. 198-212. 

2 Herod. VI 8, 5; 9,7; VII 1, 1-2; Aurel. Vict. 25, l; Eutr. IX 1; HA V. Maxim. 8, 1-11; 
9,6; HA V. Gord. 7, 2; Euseb., Hier., s. 216, w. 10-12; Oros. VII 19, 1; Cass. Chr., s. 146, XXII. 
Od czasów Herodiana funkcjonował karykaturalny obraz tyrana - Herod. VII 1, 1, zob. też Zos. 
I 13,3, powtórzony współcześnie, np. F. Altheim: Die Soldatenkaiser ... , s. 149. 

3 Epit. de Caes. 28,4; HA. V. Gord. 29,1-30,9; Zos. 118,3-19, l. Por. E. Dąbrowa: 
Victoriae Senatus Romani ... , s. 41---43. 

4 Aure]. Vict. 33-34; HA V. Gall. 1, l; 5-6; 9, 2-3; 13,3; 16-17; 21, 1; HA Tyr. Trig. 
5, 5-6; 26, l. 

s Trajan Decjusz - Eutr. IX 4; Walerian - HA V. Gord. 9,8; HA V. Val. 5, 1; Klaudiusz II 
Gocki - Epit. de Caes. 34,4; Eutr. IX 11, 2; HA V. Gall. 15, 3; HA V. CI. 2, 3; 3, 2-7; 4; 18; 
Euseb., Hier., s. 222, w. 1-3; Oros. VII 23, l; Zos. l 46,2; lord. Rom., s. 37, w. 22-23; Probus 
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ulega jednak wątpliwości, że owe oceny i opinie nie zawsze wiernie odzwier
ciedlają wolę i działania tych cesarzy w celu ułożenia stosunków z senatem. 
Niewiele też można powiedzieć o poczynaniach imperatorów rzymskich wobec 
senatu, biorąc pod uwagę kontekst polityki dynastycznej. 

Cesarze, wywodzący się zarówno z arystokracji senatorskiej, jak i re
krutujący się z wojskowych kręgów, starali się na ogół nie zrażać senatu swą 
polityką. Jako że był on instytucją głęboko i trwale osadzoną w historii 
rzymskiej, uosabiał uniwersalność i ponadczasowość Rzymu, okazywali mu 
oznaki swego szacunku6

• Takie postępowanie władców rzymskich wskazuje 
zresztą nie tyle na znaczenie polityczne kurii, ile na jej prestiż. Rola polityczna 
bowiem senatu i jego członków w III wieku malała. Senat stracił większość 
swych uprawnień7• Nadal jednak należało do niego nominalne prawo na
dawania cesarzowi pełnomocnictw. Znaczenie formalnej aprobaty kurii dla 
umocnienia swej pozycji dostrzegali z pewnością panujący okresu kryzysu. 
Znane są wypadki, gdy władcy świeżo obrani przez oddziały wojskowe, ci, 
którym sytuacja na froncie zewnętrznym pozwalała i którym nie zagrażał 
kolejny samozwańczy kandydat do purpury, spieszyli do Rzymu8

• Tak właśnie 
uczynił Filip Arab. Po obwołaniu go przez wojsko cesarzem w 244 roku, nie 
tylko wysiał on poselstwo do Rzymu z wieścią o zaistniałych na Wschodzie 

- Butr. IX 17, l i 3; HA. V. Prob. 1,1-4; 2, 9; 3, l; 4,1-5; 5, 3-8; 10, 1-4; 12; 16,6-9; 22, 2. 
Por. J. Beranger: L'ideologie imperiale dans l'Histoire Auguste. In: Bonner Historia-Augus
ta-Colloquium 1972/74. (1976), 12, s. 29-53. 

6 Poświadczają to dla np. Filipa Araba - Zos. I 19, 1-2; dla Maksymina Traka - Herod. 
vn 2, 8; HA. V. Maxim. 12, 5-11; 13, 2; dla Gordiana I - Herod. vn 6, 3; dla Emiliana ' 
- Anonymus, frg. 2, s. 193. O pozytywnym stosunku cesarzy do senatu świadczyć też mogą emisje 
monetarne zawierające w legendach tradycyjne, republikańskie formuły ich uprawnień (władza 
trybuńska, konsulat, urząd najwyższego kapłana, godność ojca ojczyzny), np. RIC IV/3 (GorcBan 
/11), nr 15-33, 37, 43, 46, 50, 54, 59, 68-{;9, 72-74, 76-77, 80--82, 87-94, 96, 102-107, 
114-115, 119, 135, 137 A-139 A, 167 A, 168-175, 206-207, 264-266, 271, 276, 280, 284, 
291-292, 294--296, 301-308 A, 320-322,339-340; RIC IV/3 (Phili P 1), nr 1-7, 11, 75-80, 
88,91,96-98, 105-105 A, 148--154, 232--'-239; RIC IV/3 (Aemilian), nr 7, 36 A, 47, 58-59; 
RIC V(l (Probus), nr l, 132, 244-251, 260, 579, 606-616, 835, 914; RIC V/2 (Postumus), nr 
1-15, 47-48, 52-57, 95, 97, 104, 106-114, 186-190, 242-243, 255-258, 285-296, 334, 
364-365; M. Alr am: Die Munzpriigung ... , nr 8-1, 3/A-B, 4jB, 5/A; 14-3B, 5jB, 7b; 
15-5jB; 16-3jB~, 5jB, 6/C, 7jB; 17-5jB;20--3,6, 7; 28--3,4,5, 6, 7;29-3, 5,6, 7; 30--5; 
43-12jB;44-12jB;45-11;49-12. 

7 Szerzej zob. L. H o m o: Les privi/eges odministratifs du senat romain sous l'Empire et leur 
disparition graduelle au cours du /lr siecIe. "Revue Historique" 1921, 137, s. 161-203; 1921, 138, 
s. 1-52; Idem: Les institutiom ... , s. 287-300; P. Lambrechts: La composition du Senat 
romain de Septime Sivere a Dioc/etien (193-284). Budapest 1937, s. 96 nn.; A. Chastagnol: 
L'evolution de l'ordre senatorial aux lIr et lJ'" srecles de n. e. "Revue Historique" 1970, 244, 
s. 305-314; Idem: L'evolution politique ... , s. 65-71; Idem: Le senat romain ... , s. 201-232; 
H.-G. Pflaum: Zur Reform des Kaisers Gallienus. "Historia" 1976, 25, s. 109-117; 
G. Alfoidy: Historia społeczna starożytnego Rzymu. Poznań 1991, s. 216-220. 

I Zob. A. Alfoldi: La grande crise ... , s. 9; Idem: The Crisis ofthe Empire ... , s. 195. 
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wydarzeniach, ale też, zawarłszy pokój z Persami, sam podążył do stolicy, 
gdzie starał się zjednać sobie senatorów9

• Podobną informacją dysponujemy 
w odniesieniu do Treboniana Galla. Również ten cesarz, gdy doprowadził 
konflikt z Gotami do pokojowego rozwiązania, przybył do Rzymu10

• Można 
przyjąć, że takie działania obu tych władców wynikały z chęci zalegalizowania 
ich pozycji przez uprawnione do tego grono patres. Także Gordianowie rychło 
po swym wyniesieniu do godności cesarskiej w Afryce Prokonsularnej w 238 
roku, nawiązali kontakty z senatem. Herodian wspomina o ich liście do ludu 
rzymskiego i senatu oraz o poselstwie, jakie wysłali do RzymulI. Takie 
postępowanie Gordianów nawiązywało do zasad poszanowania praw kurii, 
która wobec szczególnych okoliczności, w jakich otrzymali oni purpurę cesar
ską, jawiła się główną siłą zdolną podtrzymać ich pryncypat. T o wszystko 
sprawiło, że senat uznał Gordianów za legalnych władców rzymskiego Im
periuml2

• 

Dla wielu innych panujących okresu 235-284 trudno znaleźć w źródłach 
dowody ich starań o ratyftkowanie przez senat ich godności cesarskiej otrzy
manej od żołnierzy. W decydującej mierze na taki stan składa się charakter 
przekazów źródłowych, jakimi dysponujemy. Koncentrują się one na przed
stawieniu dziejów wojen z sąsiadami i konfliktów między rywalami do władzy 
w Imperium Rzymskim, natomiast niewiele wzmiankują o zabiegach preten
dentów o zdobycie aprobaty senatu. Nie można też wykluczyć, że dla autorów 
tych relacji zagadnienie przedstawiało się bardzo prosto, a mianowicie, że 
zgodnie z tradycją Cesarstwa kandydat do purpury winien się starać o uzys
kanie sankcji rzymskiej kurii. Sprawa była tak ewidentna, że nie wymagała 
osobnego rozpisywania Sięl3. Nie sprzyjał temu także skrótowy sposób prezen
tacji poszczególnych pryncypatów, właściwy większości źródeł. Co prawda, 
w biograftach cesarskich włączonych do zbioru Historia A.ugusta autor wspo
mina o listach, mowach, które świadczyłyby o ożywionych stosunkach bohate
rów poszczególnych żywotów z senatem lub z jego najwybitniejszymi reprezen
tantamP\ ale trudno uznać wiarygodność tych relacji. Pozostałe przekazy 

9 Zos. I 19, 1-2; Zon. XII 18. 
ID Zos. I 25, l. 
11 Herod. VII 6,3--6. Zob. też HA V. Maxim. 16, 1-10; HA V. Gord. 9,7-8; Aurel. Vict. 

26,6. 
12 Herod. VII 7, 2; HA V. Gord. 11, 1-10. 
13 Rzadko też w źródłach majdujemy odrębne określenia dla tych imperatorów, którzy 

sankcję senatu uzyskali, i dla tych, którzy pozostali uzurpatorami. Różnice między tymi kategoria
mi pretendentów zacierały się do tego stopnia, że np. Polem. Siłv., s. 521, 34, napisał: "duo 
Gordiani in Africa tyranni fuerunt", zrównał ich w ten sposób przykładowo z Jotapianem 
i Postumusem, ibidem, s. 521, 38 i 45. 

14 Zob. np. HA V. Gord. 27,4-8; HA V. CI. 7, 1-5; HA V. Prob. 11, 1-4; HA V. Car. 5, 
1-2; 6, 2. 
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źródłowe nie potwierdzają ich autentyczności. Krótkie wzmianki innych an
tycznych historyków informują natomiast, że sankcję senatu otrzymali na 
przykład Emi1ian, Klaudiusz II, K wintyllus15

• Nie wynika z nich, by inwes
tytura tych cesarzy była konsekwencją ich określonych zabiegów. Można tylko 
przypuszczać, że wykazali oni aktywność, starając się o przychylność kurii. 
Z pewnością jednak nie była to praktyka powszechna w latach kryzysu III 
wieku. Sądzić można, że w miarę, jak pogłębiały się przemiany w sferze 
politycznej, ideologicznej, religijnej i ekonomicznej, związane ze złożoną his
torią Imperium III stulecia, wypadki starań o zatwierdzenie przez aklamację 
senatu wyboru panującego, dokonanego przez wojsko, zdarzały się rzadziej. 
Rok 282, z którym tradycja wywodząca się od Sekstusa Aureliusza Wiktora 
łączy jawny upadek polityczego znaczenia kurii rzymskiej I', byłby więc 
jego datą symboliczną, zamykającą okres rozpoczęty znacznie wcześniej. 

Nie bez przyczyny autorzy starożytni akcentowali sposób, w jaki godność 
cesarską otrzymał Maksymin Trak, pierwszy z władców pięćdziesięciolecia 
235-284: ,,[ ... ] ex corpore militari primus ad imperium accessit sola militum 
voluntate, cum nulla senatus intercessisset auctoritas neque ipse senator 
esset"17. 

Maksymin Trak otwiera długą listę władców III wieku, których do 
purpury wyniosło wojsko. Udzielona im przez senat inwestytura, którą nie
którzy z nich uzyskali, była aktem późniejszym niż proklamacja wojskowa. 
Wzrost wpływów armii rzymskiej w III wieku powodował, że rola kurii 
sprowadzona została przeważnie do akceptacji zwycięskich wodzów wyłonio
nych wcześniej przez wojsko i obdarzonych przez nie godnością cesarską 18. 
Niemniej jednak znamy wypadki, gdy i nominacja władcy, i jego inwestytura 
należały do senatu. W 238 roku w imieniu ludu rzymskiego dokonał on 
wyboru najważniejszych dygnitarzy państwowych. Po śmierci Gordianów 
Afrykańskich to senat ustanowił podwójny pryncypat, wysuwając do god
ności cesarskiej dwóch senatorów - Balbina i Pupienal9

• Podobna sytuacja 
zaistniała w 275 roku. Kiedy zamordowany został cesarz Aurelian, wojsko 
zwróciło się do kurii z prośbą o wyłonienie jego następcy. Ta, po długim 

JS Dla Emiliana takie informacje przynosi Aurel. Vict. 31. 3; odpowiednio dla Klaudiusza II 
- Eutr. IX 11, l; HA. V. Gall. 15. 3; Oros. VII 23; i dla Emiliana - Eutr. IX 12; Euseb .• Hier .• 
s. 222. w. 5-6; lord. Rom .• s. 37. w. 24; Cass. Chr., s. 148, XXVIII. 

16 Aurel. Vict. 37. s. 
17 Eutr. IX l. Zob. także Aurel. Vict. 25. 1; HA V. Maxim. 8, l; Euseb .• Hier .• s. 216. 

w. 10--12; Oros. VII 19. l; lord. Rom .• s. 36. w. 23-24; Cass. Chr .• s. 146. XXI. 
II Por. opinię W. Sestona: Diocletien ...• s. 196: "Quand. bon gre maJ grć. ił [senat 

- A. K.] a ete appelć i acclamer un imperator. son cri n'a ete que l'ćcho de celui de soldats." 
19 Herod. VII 10, 2-5; Aurel. Vict. 26. 7; HA V. Maxim. 20.1-4; HA. V. Gord. 22, l; HA. 

V.Max.etBalb.I-3.Por. X. Loriot: Lespremrerestl1l1łłes ...• s. 703-710; A. Chastagnol: 
Le senat ,omam ... , s. 205-206; H. Brand t: Kommentar zur Vita ...• s. 92-100. 
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wahaniu, mianowała pryncepsem sędziwego Tacyta o senatorskiej prze
szlości20• 

Dwukrotnie jeszcze, jak się wydaje, senat miał realny i decydujący wpływ 
na obsadę najwyższych godności w państwie rzymskim. Zazwyczaj sprzeciwiał 
się sukcesji dziedzicznej władzy imperialnej21. W szczególnych okolicznościach 
skłonny był jednak uznać objęcie rządów przez sukcesora, wyznaczonego 
wcześniej dzięki inicjatywie panującego, albo wręcz kreować władcą potomka 
cesarza. W 251 roku właśnie kuria uznała prawa Hostyliana do najwyższej 
godności w Imperium. po śmierci cesarza Trajana Decjusza pod Abrittus22

• 

Senat zapewne nastawiony był przychylnie do Trajana Decjusza ze względu na 
jego program polityczny, pochodzenie, zasługi dla państwa23 • To by wyjaśniało 
mianowanie Hostyliana augustem z inicjatywy senatu albo raczej, co bardziej 
prawdopodobne, podtrzymanie przez kurię jego praw suwerena, otrzymanych 
już wcześniej. Podobne ważne dla polityki dynastycznej wydarzenie nastąpiło 
w 253 roku. Przyjąć można, za tradycją starożytną, że to senat doprowadził 
wówczas do wyniesienia Galliena do władzy u boku cesarza Waleriana24. 
Posunięcie to zapoczątkowało system współrządów dwóch przedstawicieli 
dynastii Licyniuszy. 

Istnieją przesłanki, by sądzić, że w III wieku niektórzy władcy starali się 
pozyskać wierność patres wobec rządzącej dynastii przez obecność w stolicy 
przedstawiciela cesarza, złączonego z nim więzami krwi i udziałem we władzy. 
Ślad tego znajdujemy w biografii Maksyminów w zbiorze Historia Augusta. 
Wspomniano tam, że Maksymin Trak, kiedy został cesarzem, wysyłał syna do 
stolicy Imperium. Ten jednak nie usłuchał polecenia. Po wybuchu powstania 
Gordianów w Afryce w 238 roku cesarz twierdził, jak informuje starożytny 
autor, że gdyby w Rzymie znajdował się jego reprezentant - młody Mak
symus, to senat by się nie odważył na poparcie Gordianów i na wystąpienie 
przeciw Maksyminowi25

• Niestety, wzmianki tej nie poświadcza inne źródło, 
bardziej wiarygodne niż Historia Augusta. Gdyby jednak przyjąć, że pobyt 
w Rzymie miał w samym założeniu gwarantować przychylność i lojalność 
patres w stosunku do przedstawicieli rodu panującego, można by zrozumieć 

20 Aurel. Vict. 36. l; HA V. Aurel. 40-41; HA V. Tac. 1-6. Por. R. Syme: Emperors and 
Biography ...• s. 237-247; L. Polverini: Da Aureliano ...• s. 102~1023; F. Hartmann: 
Herrscherwechsel ...• s. 122-124. 

li Zob. HA V. CI. 12.2; HA V. Prob. lI. 3. Por. też C. E. van Sickle: Changing Bases in 
lhe Roman Imperial Power in lhe Third Century A. D . • ,L·Antiquite Classique" 1939. 8. s. 156; 
J. Beranger: L'heredile dynaslique dans I'Hisloire Augusle ...• s. 12. 

22 Epi/. de Caes. 30. 1-2. 
%l O wysokim urod:reniu cesarza Zos. I 21. l; J. Ant .• frg. 148-149. S. 597-598. 
:Ił Eutr. IX 7; Fest. XXIII 9--11; Aurel. Vict. 32, 1-2; Euseb .• Hier .• S. 220. W. 3-5; Oros. 

VII 22. l; lord. Rom .• s. 37. w. 13-14. 
2S HA V. Maxim. 17. 3. 
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fakt pozostawienia Hostyliana w Rzymie na czas kampanii gockiej Trajana 
Decjusza26• W tym konkretnym wypadku stanowisko senatu wpłynęło zapewne 
w sposób istotny na to, kto w 251 roku stanął na czele Imperium. Trzeba 
jednak podkreślić, że Rzym nie stanowił w nI wieku centrum politycznego, 
w którym by zapadały ważkie decyzje dotyczące obsady najwyższych godności 
w Imperium. Kwestie te znacznie częściej rozstrzygały wydarzenia, które 
rozgrywały się w prowincjach rozległego państwa przy decydującym udziale 
armii rzymskiej21. Fakt ten pobudzał ambicje kolejnych wojskowych preten
dentów do cesarskiej purpury. Wszyscy oni, ci efemeryczni, ci, których 
uzurpacje trwały dłużej, i ci, którzy zyskali rangę legitimi Augusti, kreowali się 
na legalnych władców Cesarstwa Rzymskiego. 

Akceptacja senatu, chociaż mogła w niektórych sytuacjach ułatwiać 
prowadzenie polityki dynastycznej, bynajmniej nie była warunkiem koniecz
nym do qsiągnięcia sukcesu w tej dziedzinie. żadne ze źródeł nie mówi 
o jakimkolwiek dążeniu cesarza Karusa do uzyskania oficjalnego poparcia 
senatu i wzmocnienia w ten sposób pozycji swojej i jego synów. A przecież to 
Karusowi udało się stworzyć dynastię. Wyznaczeni przez niego sukcesorzy 
sprawowali 'rządy po jego śmierci. Zatwierdzenie cesarza przez senat i jego 
lojalność wobec pryncepsa nie zabezpieczały też przed utratą władzy. W warun
kach politycznych okresu kryzysu Cesarstwa Rzymskiego aprobata kurii 
stawała się jedynie formalnym aktem, owszem ważnym ze względu na tradycję 
Pryncypatu i jego ustrój, ale takim jednocześnie, którego dopełnienie nie 
przyczyniało się do faktycznego w2l1locnienia pozycji panującego. Owo stop
niowo pomniejszane znaczenie aktu legitymizacji władzy cesarza przez senat 
byłoby wyrazem tendencji politycznych charakterystycznych dla systemu rzą
dów Późnego Cesarstwa28• 

Wymagania epoki stawiały rządzących pryncepsów przed koniecznością 
prowadzenia polityki opierającej się przede wszystkim na elemencie wojs
kowym. Silna zależność od armii była kolejnym czynnikiem, który w sposób 
decydujący wpływał na poczynania imperatorów w sferze polityki dynastycz
nej. Wojsko było w nI wieku główną siłą wynoszącą i usuwającą wład
ców, a jednocześnie niezbędną dla ugruntowania rządów każdego z nich29

• 

26 Aurel. Vict. 30, l. 
'Z7 Por. T. K o t u l a: Kryzys III wieku w zachodnich prowincjach ... , s. 48-53. 
21 Por. O. Th. Schulz: Vom Prinzipat zum Dominat ... , s. 52-55; M. Besnier: 

L'Empire romain ... , s. 275; J. Straub: Vom Herrscherideal in der Spdtantike. Stuttgart 1939, 
s.7-8; G. M. Bersanetti: Studi suJl'imperatore ... , s. 20; P. Meloni: R regno di Caro ... , 
s.57---64; A. Calderini: I Severi ... , s. 220; L. Polverini: Da Aureliano ... , s. 1027; Idem: 
L'imperatore Caro ... , s. 98-116; A. Alfold i: Die monarchische Reprt'isenlalion ... , s. 164. 

79 Por. L. H o m o: Les Wlilulioru ... , s. 279: władcy to "creatures et jouets de leurs 
troupes", i s. 309: armia rzymska to "Cftlatrice et soutien du regime". O rywalizacji wojska 
w obwoływaniu cesarzy F. Hartmann: Herrscherwechsel ... , s. 89--94 i 167-168. 
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Nadzwyczajny wzrost roli politycznej armii rzymskiej wiązał się z pogor
szeniem, zwłaszcza od lat trzydziestych m wieku, położenia Imperium 
i z koniecznością prowadzenia prawie nieustannych wojen30

• Sytuacja ze
wnętrzna państwa rzymskiego powodowała zarazem, że wojskowi byli kan
dydatami najbardziej pożądanymi i predestynowanymi do purpury cesar
skiej. W większości wypadk6w wyniesieni do tej najwyższej godności byli 
wcześniej mocno związani z elementem wojskowym. Służyli w armii rzym
skiej i awansowali na wysokie stanowiska dow6dcze, a sprawując je, wy
r6żniali się często, z powodzeniem zastępując cesarza w działaniach skie
rowanych przeciwko najeźdźcom3!. Zazwyczaj dzięki zdobytemu w ten 
spos6b uznaniu podwładnych otrzymywali p6źniej z ich rąk godność ce
sarską. Zdecydowana większość tych wojskowych kandydat6w do władzy 
pojawiła się nad Renem i nad Dunajem, zatem w prowincjach. gdzie roz
strzygały się w III wieku najważniejsze kwestie życia politycznego państwa 
rzymskiego32

• 

R6wnież podczas sprawowania rząd6w cesarze w dalszym ciągu zależni 
byli od armii. Najczęściej musieli pozostawać blisko niej bądź z powodu 
kampanii wojskowych, w czasie kt6rych stale musieli się wykazywać od
powiednimi predyspozycjami. bądź po prostu z konieczności podtrzymywania 

lO Zob. np. E. K o n i k: Kryzys Imperium a barbarzyńcy na północ od Dunaju. W: Pamiętnik 
X Zjazdu Historyków Polskich w Lublinil!. T. l. Warszawa 1968, s. 51-59; E. Demougeot: lA 
/ormation de I'Europe ... , s. 391-534; M.-L. Chaumont: COlI(JWtes 8llSSOIIideS et propag01lde 
mazdeenne (lIr sieck). "Historia" 1913, 22, s. 664-110; K.-P. Johne: DiI! Krise des 3. 
Jahrhunderts (193-306). In: DiI! RDmer OlI Rhein wui DOMU. Zur politischen. wirtscha/tlichen und 
sozialen Entwicklung in den romischen Provinzen OlI Rhein. Masel und oberer DOMU im 3. urui 4. 
Jahrhundert. Red. R. Giinther, H. Kopstein. Berlin 1915, s. 59-98; B. Scardigli: DiI! 
gotisch-romischen Bezil!hungen im 3. und 4. Jahrhundert n. Chr. Ein Forschungsberichll95O-1970. 
I: Das 3 Jahrhundert. In: ANRW. Abt. 2, Bd. SIL 1976, s. 200-285; J. W olski: Rola wojen 
dwu/rontowych w upadku Cesarstwa Rzymskil!go. W: "Historia i Współczesność." T. 3: Problemy 
schylJcu świata OlItycznego. Red. A. K u n i s z. Katowice 1978, s. 11-21; E. K e tt e n
h o f e n: DiI! romisch-persischen Kril!ge ... ; E. W i n t e r: DiI! sasOllidisch-romischen Fril!den
vertriige ... Szersza literatura: G. Walser, Th. Pekary: DiI! Krise des romischen kiches. 
Bericht iiber dil! Forschungen zur Geschichte des 3. Jh. (193-284 n. Chr.) von 1939 bis 1959. Berlin 
1962. 

31 Na temat wojskowych epizodów w karierze władców ITI wieku zob. np. M. B ang: 
Die militiirische lAujbahn des Kaisers Maximinus Thrax. ,,Hermes" 1906, 41, s. 300-303; 
H. U. I n s t i n s k y: Das angebliche LegionskommaruJo in der mi1itó.rischen lAujbahn der KiJiser 
Maximinus. Claudius Goticus und Aurelian. ,,Klio" 1942, 34, N. F. 16, s. 118-120. 

32 Por. F. Hartmann: H~rrscherwechsel..., s. 161-168: zestawienie liczb władców 
wysuniętych przez oddziały rzymskie w prowincjach zachodnich (16), naddunajskich (10) i na 
wschodzie Imperium (9). O uzurpacjach zob. też S. E l b e r n: Usurpatwnen im spiitromische 
kich. Bonn 1984; A. E. War d m a n: Usurpers and Internal Conj1ict in lhe 4t1t Cen tury A. D. 
"Historia" 1984, 33, s. 220-231; J. S zid a t: Usurpatoren in der romischen KiJiserzeit. Bedeutung. 
Griinde. Gegenmassnahmen. In: lAbor omnibus U1łUS. G. Walser zum 70 Geburtstag. Red. 
H. E. Herzig, R. Frei-Stolba. Stuttgart 1989, s. 232-243. 
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bliskich związków z armią, co leżało w ich własnym interesie. Częste stało się 
przecież w III wieku usuwanie przez wojska rzymskie niewygodnych lub 
ocenianych jako nieudolnych pryncepsów. Na kilkudziesięciu cesarzy panują
cych w latach kryzysu prawdopodobnie tylko czterech zginęło w walkach 
z barbarzyńcami i Persami, pozostali ginęli najczęściej tumultu militan-33. 
W działaniach takich uczestniczyły zwłaszcza legiony prowincjonalne, które 
następnie obwoływały cesarzem zwycięskiego, zazwyczaj swojego, wodza. 
Powodowało to naturalnie wojny domowe między wysuniętymi przez różne 
armie kandydatami do władzy a broniącymi swej pozycji, nie zawsze skutecz
nie, legalnymi pryncepsami. Okoliczności te sprawiały, że polityka cesarzy 
wobec rzymskich legionów musiała być elastyczna. Odbicie tego znajdujemy 
w propagandzie cesarskiej lat 235-284. Stałą jej cechą było schlebianie 
wojsku, widoczne w mennictwie imperilllnym epoki. Natrafiamy w nim na 
wiele serii monet noszących legendy, które honorują miejsce i rolę armii 
w życiu politycznym ówczesnego Rzymu34

• 

W mennictwie okresu kryzysu III wieku wystąpiły monety typów 
VIRTVS MILITVM oraz VIRTVS EXERCITVS35

• Miały one zapewne świad
czyć, że emitujący je władcy dostrzegają aktywność militarną i polityczną 
wojska rzymskiego oraz jego zasługi dla państwa. Rzadko natomiast pod
kreślano dobitniej udział armii w zwycięstwach odniesionych przez cesarzy. 
Jedynie wśród emisji cesarza Waleriana spotykamy monety z legendą re
wersu VICTORIA EXERCIT36

• Równie nieczęsto emitowane były mo
nety typów GENIVS EXERCI, SALVS MILITVM i SALVS EXERCIT37

• 

Treściami zamieszczanymi na innych emisjach władca, najwyższy zwierz
chnik armii, odwoływał się do uczuć wierności i lojalności żołnierzy wobec 
siebie. Były one często wybijane i w zasadzie przez cały okres kryzysu, 
zwłaszcza zaś w latach rządów Waleriana i Galliena, gdy Cesarstwo Rzymskie 
zupełnie osłabło. Pojawiły się wówczas różnorodne ich typy, na przy
kład FIDES MILITVM, FIDEl LEG, FIDES LEG, FIDES EXERC 

33 Por. zestawienie okoliczności śmierci legalnych władców i uzurpatorów epoki 
- T. Kotula: Ideologia dy1llJStyczna ... , tab. l, s. 73-75. Stosunki cesarze - armia w III w. 
poruszają też M. G r a n t: The Army oj the Caesars. London 1974, s. 269--276; Y. Le B o h e c: 
L'armee romaine sous le Haut-Empire. Parls 1989, 8. 191-217. 

:Ił Ibidem, s. 213-217; W. Kaczanowicz: Aspekty itJLologiczne w rzymsJcim men
nictwie ... , s. 32, 37-38, 43, 66--68, 80--81, 89--90,95-96. 

33 RIC IV/3 (Philip 1), nr 71, 74; RIC V/l (GaJlienus, Joint Reign), nr 411; RIC V/l 
(Gallienus, Sole Reign), nr 309--310,332; RIC V/l (Tacilus), nr 179; RIC Vj2 (Postumus), nr 44; 
R. G obi: Die Miinzpriigung ... , nr 62-{i3, 51, 104-105, 186, 282 i 282 A,283. 

36 RIC V/l (YaJerianus), nr 131. 
37 RIC V/l (Gallienus. Sole Reign), nr 199; RIC V/l (Claudius Gothicus), nr 48-49, 

173-174; RIC Vj2 (Probus), nr 98; RIC Vj2 (Postumus) nr 327, 383; R. Gobi: Die Mw
priigung ... , nr 83, 316; S. E s ti o t: Un as d'Aurelien appartt!1UJllt a la collection H.-G. Pf/aum. 
BSFN 1988,43, s.439--441. 
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VIII38
• Podobnymi hasłami-sloganami posługiwało się w propagandzie 

wielu władców III wieku, chcąc zyskać sobie wierność armii39• Jednakże 
nigdy nie miały one tak dramatycznej wymowy, jak w latach rządów Wale
riana i Galliena, gdy w wyniku buntów doszło do tak licznych uzurpacji 
o charakterze wojskowych przewrotów. Emisje te wiernie oddają atmosferę 
epoki. 

Równie szeroko lansowano na monetach imperialnych w dobie roz
prężenia dyscypliny armii rzymskiej ideę zgody. Miała ona panować oczywiście 
między legionami a pryncepsem oraz między poszczególnymi jednostkami tejże 
armii, których sprzeczne interesy niejednokrotnie zaważyły na przebiegu 
wydarzeń i zmianie panującego. Kwestii tej dotyczą przedstawienia re
wersów monet, na których wystąpiły napisy CONCORDIA MILITVM, 
CONCORDIAE MILITVM, CONCORD(I) LEGI albo CONCORDIA 
EXERCIT40• -

Niekiedy specjalnymi emisjami akcentowano walory poszczególnych jed
nostek armii rzymskiej, jak też wzywano je do zgody i wierności cesarzowi. Na 
monetach Galliena i Wiktoryna legendy rewersów przywoływały w ten sposób 

31 RIC V/l (Valerianus), nr 35-36, 160-161; RIC V/l (Gallienus, Joinl Reign), nr 11-16, 
108, 137-138, 213---214, 267-268, 281, 426; RIC V/l (Gallienus, Sole &ign), nr 445~6, 476, 
478-479, 542, 567, 635; J.-C. Thiry: A propos d'un curieux antoninien inUit de Valerien l. 
CENB 1995,32, s. 11-12. Por. M. Grant: The Army ... , s. 274; L. De Blois: The Policy ... , 
s. 100 nn. 

39 Zob. np. RIC IV/3 (Gordian III), nr 1,7, 182·-185, 209, 254, 315; RIC IV/3 (Philip 1), m' 
61-62,84 A, 17(}-171; RIC V/l (Claudius Golhicus), nr 5,34-38,121,148-149,230; RIC V/l 
(Quintillus), nr 2-3, 18, ~52, 63, 82; RIC V/l (Tacilus), nr 25--27, 8~7. 107, 141; RIC V/2 
(Probus), nr 27-29, 78--1H, 147. 151. 265. 290. 295. 302, 363-372, 691-694. 823; RIC V/2 
(Postumus). nr 59. 105, 123-128, 196-197.244-245,270; 302-303; 380; L. Chaurand: 
Quelque Antoniniani de Quinlille. BSFN 1968.23, s. 337-338; H.-G. Pflaum. P. Bastien, 
H. H u v e li n: A propos des łmissions de Quinlille li Milan. BSFN 1968, 23, s. 322-323; 
M. Alram: Die Miinzprdgung ... , nr 9--3/A-C; 9--4/B; 9-5/A-C; 9-6/A, C; 9--7/A-B; 
21-3; 21-5,6,7; J. van Heesch: Deux aureliani exceplionnels de Probus. "Revue Be1ge de 
Numismatique et de la Sigillographie" 1980, 126. s. 97-101; R. Gobi: Die Miinzprdgung ...• 
nr 82,15-16,90,103,167-168,292,319,328; P. Gysen: AnIoniniani avec revers exceplionnel 
pow Probus. CENB 1998,35, s. 43--47. 

40 Zob. np. RIC IV/3 (Gordian III), nr 49, 65, 75, 288; RIC V/l (Valerianus), nr 237-239; 
RIC V/l (Gallienus, Joinl Reign). nr 379; RIC V/l (Gallienus, Sole Reign), nr 71-72; 
RIC V/l (Claudius GOlhicus). nr l. 3, 25--26, 140; RIC V/l (Tacitus). nr 129-132. 183; 
RIC V/2 (Probus), nr 23, 313. 325-342, 345-346. 464-465, 478--486, 531-535, 
649-668. 906-908; R. G o b l: Die Miinzprdgung ... , nr 4. 6. 8-10, 18-21, 29--34, 48, 
60, 79-79 A, 153---155 A i B, 169--177, 213---214, 229, 233, 236-237. 275. 247, 276, 
322, 338, 329, 351-352, 383. Por. E. A. Sydenham: Hi3torical Relerences lO Coins ol 
lhe Roman Empire Irom Auguslus to Gallienus. London-8an Diego 1968, s. 149--151; G. Sa
lam one: La Concordia mililare nelle monele romano-imperiali. RIN 1997, 98, s. 157-188, zwł. 
s. 169-176. 
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konkretne legiony lub kohorty pretoriańskie"l. Również Gallien, ale także 
Aurelian i Postumus emitowali monety typów VIRTVS EQVIT, FIDEl 
EQVITVM, FIDES (A)EQVITVM, CONCORD (A)EQVIT, PAX EQ
VITVM42. Odnosiły się one do equites, silnej rezerwowej konnicy rzymskiej 
stworzonej przez Galliena. Istnienie tej formacji było cenne w latach wojen III 
wieku, jednak niepomiernie wzrosła jej rola polityczna. Dux equitwn dowodzą
cy owym oddziałem stał się pierwszą osobą w państwie po cesarzu. Często też 
ambicje owych duces - na przykład Aureliana, Prohusa, Karusa - sięgały 

władzy imperialnej. 
Wszystkie wymienione emisje podkreślały wagę, jaką przykładali władcy 

do armii rzymskiej, tak ważnego czynnika politycznego w owym czasie. 
Sytuacja rzymskich imperatorów w latach 235-284 w pełni uzasadniała 

umieszczanie na monetach napisów schlebiających żołnierzom. Nieuwzględ
nianie nastrojów panujących w środowisku wojskowym i radykalne zerwanie 
z polityką opierania się na armii mogło grozić tragicznymi następstwami. 
Żołnierze buntowali się przecież nawet przeciw tym, którym sami dali władzę, 
jeżeli ci próbowali realizować politykę w7ll1ocnienia władzy cesarskiej i ukróce
nia samowoli armii rzymskiej. Te argumenty wystarczająco tłumaczą eks
ponowanie motywów wojskowych w mennictwie okresu kryzysu. 

Działania niektórych cesarzy panujących w państwie rzymskim w okresie 
kryzysu III wieku nie ograniczały się tylko, jak można by sądzić na podstawie 
zaprezentowanych wyżej typów monet, do polityki honorowania żołnierzy 
jako współtwórców sukcesów cesarskich, pozyskiwania wierności legionistów 
wobec osoby augusta lub też nawoływania do harmonijnej współpracy pa
nującego i wojska. Zdarzały się wypadki działań, które miały ograniczyć 
negatywne zjawiska w życiu armii, jej samowolę i egoi7ll1. Podejmowali te 
działania zwłaszcza Aurelian i Probus. Historycy starożytni niejednokrotnie 
wspominają surowoŚĆ i okrucieństwo, z jakimi Aurelian traktował przejawy 
rozluźnienia dyscypliny i nieporządek w podległych mu oddziałach43 • Te same 
cele przyświecały polityce Probusa wobec wojska"". Fakt, że obaj, Aurelian 

41 RlC V/l (GaJliellus. Joint ReigIl), nr 314-372; RIC V/l (Gallie1lUS. Sole Reign), 
nr 36-31, 568-569; RlC V/2 (Victorillus), nr 11-25, 52, 91. Na temat ,)egionowych" monet 
Galliena zob. W. Kaczanowicz: A.spekty ideologiczne w rzymskim mellllictwie ... , s. 66-61 
i przyp. 50, tam szersza literatura. 

4~ RIC V/l (Gallie1lUS. Sole ReigIl), nr 33-35; RlC V/2 (Postumus), nr 366-319, 381, 
385-389; R. G o b I: Die MiinzpriigulIg ... , nr 28. 

4J AUlel. Vict. 35,12; Epit. de Caes. 35,4 i 9; Butr. IX 13 i 14; HA. V. A.urel. I; 6-9; 21-22; 
31; 36; 38; 39-40; 44; 49. 

44 AUlel. Vict. 31,4; Epit. de Caes. 31,4; Butr. IX 11, 3; HA. V. Prob. 21, 2; Dros. VII 24, 3. 
Por. R. R e m ond o n: Uli lIOuveau documellt concernont Probus. "Revue de Philologie" 1954, 28, 
S. 3, s. 199--210; H. Sztajerman: Społeczeństwo zachodniorzymskie w III wieku. Warszawa 
1960, s. 411; ]. Schwartz: L'empereur Probus et /'Egypte. "Chronique d'Egypte" 1910,45, 
s. 381-386; G. R. Watson: The Roman Soldier. London 1910, s. 145. 
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i Probus, zginęli z rąk żołnierzy, świadczy po raz kolejny o roli wojska w tej 
epoce. 

Refleksem pomysłów determinowanych chęcią podporządkowania le
gionów woli władcy było pojawienie się w mennictwie cesarza Tacyta 
monet typu CONSERVAT(OR) MILIT(VM) oraz emisji typu RESTITVTOR 
EXERCIT w mennictwie Aureliana i Probusa4s• Wydaje się, że macznie 
wcześniej podobne działania w celu uzdrowienia rzymskiej armii i zlikwidowa
nia wynaturzeń w życiu legionów podejmował już cesarz Trajan Decjusz. 
Dowodzić tego może tekst inskrypcji, w której nazwano go reparator discip
linae militaris4li

• 

Legiony powinny być - jak to sugerują wcześniej omówione legendy 
- partnerem cesarza. Tego przecież wymagała rzeczywistość Ul wieku Cesar
stwa Rzymskiego. Celem zaś politycmym wspomnianych działań było przy
wrócenie zachwianej równowagi struktury politycmej Imperium. Omaczało to 
ujęcie żołnierzy w karby dyscypliny i ich odrodzenie moralne. Co więcej, 
w schyłkowym okresie kryzysu Ul wieku, za rządów cesarza Aureliana, 
wykształciła się nowa formuła w pojmowaniu pochodzenia i istoty władzy 
cesarskiej. Ona także miała dopomóc w osiągnięciu tego celu. Lansowano 
wówczas ideę, iż pierwszorzędną siłą w desygnacji panującego są nie żołnierze, 
ale bóg. Bóg, a nie żaden czynnik ziemski, był gwarantem rządów cesarza i to 
on decydował o długości ich trwania. ŻOłnierze, którzy nadawali purpurę 
cesarską, potraktowani zostali tylko jako instrument boskiej opatrzności .. 7• 

Panowanie Aureliana zwiastowało więc zupełnie nowy etap w pojmowaniu 
istoty proklamacji cesarskich przez żołnierzy. Można widzieć w nim tego, 
którego koncepcja podstawy i istoty władzy cesarskiej przyspieszała i przede 
wszystkim konkretyzowała proces uwalniania cesarzy od zależności od wojska. 
Zmiany te nakładały się na postępującą już od dłuższego czasu transformację 
roli senatu; także ona wpływała na zwiększenie możliwości działania cesarzy 
rzymskich w następnej epoce. 

4' RIC V/l (TacilW). nr 16---17. 133-134. 191-194; RIC V/2 (Probw), nr 909; HCC. Vol. 
4 (Tacitw). nr 67; R. Gobi: Die Miinzprligung .... nr 348. Por. H. Mattingly: Thelmperiol 
Reco'ery .... s. 316; M. Grant: The Army .... s. 275; W. Kaczanowicz: Aspekty ideologiczne 
w mennictwie cesarza Tacyta (275-276 r. n. e.J. W: Studia z dziejów starożytnego Rzymu. Red. 
A. Kunisz. Katowice 1988. s. 101-102; Idem:: Aspekty ideologiczne w rzymskim mennic
twie ...• s. 88. 94--95. 110-111. 

46 AE 1891. 46. 
47 Zob. Petr. Patr .• frg. 10. 6. S. 197. Zob. też HA V. Car. 13. l; Panegyrici Latini. Bel. 

R. A. B. Mynors. Oxonii 1964. XI (II). 2; XIII (III). 3. Por. A. D. Nock: A Diis Electa: 
a Chapter in the Religiow History 0/ the Third Century. "Harvard Theological Review" 1930.23. 
5.251-274; C. E. van Sickle: Changing Bases .... S. 167-168; I. F. Kramer. T. B. Jones: 
.. Tribunicia Potestate ...... s. 8~6; W. Seston: Diocletien .... S. 211 nn.; J. Beranger: 
Recherches .... s. 7; F. Taeger: CJuuisma. Studien zur Geschichte des antike7t He"scherkultes. 
Bd. 2. Stuttgart 1960. s. 434. 
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Religia 

Z polityką dyąastyczną cesarzy rzymskich okresu kryzysu III stulecia 
łączy się ich działalnoŚĆ na płaszczyźnie religii. Była ona jednym z bardziej 
istotnych instrumentów ochrony i podnoszenia autorytetu imperatora rzym
skiego. Niektóre postanowienia władców, podejmowane w ramach polityki 
religijnej, 7lllierzały do otoczenia cesarzy aurą boskości. Czyniono tak pod
trzymując tradycyjny kult ubóstwionych augustów, stwarzając wrażenie bos
kiej protekcji osoby cesarza przez nadawanie wybranym bogom miana comes 
lub conservator, względnie przez określanie samego pryncepsa tytułem bos
kiego współpracownika, upodabniając wyobrażenia władców do bogów i przy
dając cesarzom boskiego pierwiastka jeszcze za ich życia. Wszystkie te po
czynania miały na celu w7lllocnienie władzy cesarskiej48. 

Cesarze rzymscy powszechnie nawiązywali do wykształconej już za 
Augusta idei mówiącej o boskim charakterze jego osoby i władzy. Cechę tę 
z jednej strony podkreślał tytuł twórcy Pryncypatu, augustus, a z drugiej 
- ową własność akcentowało powoływanie się na jego ścisłe związki z ubóst
wionym przybranym ojcem Juliuszem Cezarem49

• Zarazem za panowania 
Augusta wykształcił się kult osoby żyjącego władcy połączony z kultem bogini 
RomyS". Za panowania Tyberiusza sam August zaliczony został w poczet divi. 
Odtąd każdy cesarz był potencjalnym kandydatem do konsekracji po śmierci. 
W końcu zaś stała się ona tak częsta, że kult Romy i Augusta zszedł na plan 
dalszy wobec upowszechniającego się kultu divorum Augustorum. Równolegle 
narodziły się kulty domus divina i domus Augusta, ukierunkowane na wyniesie-

41 Por. T. Kotula: IdeologiIJ dyN1Stycz1łQ ...• s. 87--91; W. Kaczanowicz: Motywy 
religijM w rzymslcim me1UUctwie drugiej polowy III w. n. e. (do 284 r.) . • ,Acta UNC. Historia" 
1992.27. z. 254. s. 124. 

fi Zob. L. R. Taylor: The Divinity olw Roman EmperOl'. Middleton 1931. s. 158 nn.; 
M. Hammond: Imperilll Ekments ...• s. 40-41; A. Kunisz: Lapropagande ...• s. 135 nn. Por. 
F. De M ar t i n o: StoriIJ tklfll Costituzione ...• s. 224-227. 

lO Genezę Irultu cesarskiego. fazy jego rozwoju. organizację omawiają np. E. Korne
mann: Zur Geschichte der antilcerl He"scherkulte . • ,Klio" 1901. l. s. 51-146; L. Pio
t r o w i c z: Kult panującego w starożytności. W: .. Prace Komisji Historyc211ej Poznańskiego 

Towarzystwa Przyjaciół Nauk". T. 2. z. 2. P0211ań 1922. s. 29-39; G. Herzog-Hauser: 
Kaiserkult ...• col. 826---853; L. R. T a y lor: The Divinity ...• passim; R. E t i e n n e: Le CIIlte 
impłrilll dDns fil płninsule iberirple d'AugłlSte a Diocletien. Palis 1958; D. F i s h w i ck: The 
Development ol Provincilll Ruler Worship in tM Western ROmJJ1ł Empire. In: ANRW. Abt. 2. Bd. 
16(1..1978. s. 1201-1253; R. Duthoy: Les ·AUgłlStaleS. In: ANRW. Abt. 2. Bd. 16/2. 1978. 
s. 1254-1309; M. J a c z y n o w s k a: Religion ol Loyalty untkr Augwtus and Tiberius. .,An
tiquitas" 1993. 18. s. 73---80; T. K o t u I a: Kryzys III wieku a kult cesarski . • ,Antiquitas" I99S. 
21. s. 147-1S7; M. Clauss: Deus proesen.s. Der r6miscńe KiJiser ais Goli . • .Klio" 1996.78. 
s. 401-433. 
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nie religijne rodu cesarskiego. Obejmowały one panujących władców, człon
ków ich rodzin oraz ubóstwionych przodkóWSI. 

W wymienionych wyżej formach religia cesarska rozwijała się świetnie aż 
do czasów panowania Antoninów. Pod koniec II i na początku III wieku 
zarysowały się natomiast nowe zjawiska. W epoce rządów Sewerów urwał się 
ślad działalności stowarzyszeń obsługujących obrzędy kultowe związane z reli
gią cesarskąS2. Już wtedy zmiejszyła się liczba inskrypcji ku czci władców. 
Zjawisko to nasiliło się w pięćdziesięcioleciu 235-284. Mało jest dla tego 
okresu dedykacji zawierających formułę .pro sa/Ule, a związanych z imieniem 
cesarzaS3. Również nieduża jest liczba trzeciowiecznych inskrypcji ze sfor
mułowaniem in honorem domus divin~. Trudno jednak rozstrzygać w tym 
miejscu, w jakim stopniu jest to rezultat fatalnego stanu zachowanych źródeł 
epigraficznych z III wieku, na ile zaś świadectwo kryzysu tradycyjnej religii 
cesarskiej. Problem ten wymaga dalszych studiów. Faktem jest jednak, że 
w latach kryzysu III stulecia żaden władca nie panował tak długo, by zdołał 
wykształcić się trwały kult jego domus divina. 

Poszukiwanie pozaziemskiego autorytetu oraz boskiej pomocy, i to zaró
wno u bogów o starym rzymskim rodowodzie, jak i u nowszych, które 
przywędrowały do Imperium Rzymskiego ze Wschodu, było odzwiercied
leniem niepokojów religijnych stulecia. Okres kryzysu stał się więc wyzwaniem 
dla tych cesarzy, którzy starali się na płaszczyźnie religijnej znaleźć fundamen
ty silnej władzy cesarskiej. Starania wielu z nich skupiły się, oprócz wykorzys
tywania starych metod, na poszukiwaniu nowych środków w dziedzinie 
polityki religijnej. Wymagał tego cel nadrzędny, jaki sobie stawiali - stabiliza
cja ich władzy i wzmocnienie autorytetu pryncepsa. 

Pierwotną formą kultu cesarskiego było ubóstwianie zmarłych władców. 
Polityczny aspekt aktu consecratio zdecydował o tym, że w latach kryzysu III 

SI T. Kotula: Kult cesarskiej "Gens" w świetle źródeł epigrafICznych i literackich. ,,Acta 
UWr. źródłoznawstwo i Studia Prawnicze" 1989, H. 76, 5.17-23. 

52 Por. L. Schumacher: Die vier hohen romi.schen Priesterkollegien unter c1en Flaviern, 
r.Ien Antoninien und den &verern (69-235 n. Chr.). In: ANRW. Abt. 2, Bd. 16/1. 1978, s. 665, 676, 
696; R. Turcan: Le culte imperial au lIr siecIe. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 16/2. 1978, s. 1008; 
D. Fishwick: The Development ol Provincial Ruler Worship ... , s. 1249-1250; T. Kotula: 
Kult cesarskiej .. Gens ..... , s. 21; I d em: Kryzys III wieku a kult cesarski ... , s. 151. 

53 Dedykacje np. dla Waleriana i Galliena - ILS 531; dla Klaudiusza - CIL m 4289; dla 
Aureliana - ClL m Suppl. 14508; VIII 2626; 2665, 5143; dla Probusa - ClL VIII 1329. Por. 
F. Taeger: Charisma ... , s. 235 nn.; R. Turcan: Le culte imperial ... , s. 1056 nn. 

54 Z lat panowania Maksymina Traka, Gordiana m, Filipa Araba, Trajana Decjusza, 
Treboniana Galla, Probusa pochodzą ClL III 4800, 5768, 5942; CIL XIII 4131, 5473, 5622,6552, 
6733,7281,7370,7424, 7440, 7753-7754, 7786, 7826, 8207, 8015, 11759, 11828, 11939, 11979. 
Por. M.-T. Raepsaet-Charlier: lA datation des inscriptions latines dans Ies provinces 
occidentales cle ['Empire Romain d'apres Ies lormules ..IN H(ONOREM) D(OMUS) D(IVI
NAE)" et ,.DEO, DEAE". In: ANRW. Abt. 2, Bd. 3. 1975, s. 232-282. 
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wieku podtrzymywano go nadal. Przez szerzenie kultu ubóstwionych cesarzy 
każdy z władców uczestniczył poniekąd w ich boskości. Na pewno zaś kult 
cesarski w tej właśnie formie sprzyjał podniesieniu prestiżu żyjących pryncep
sów. Konsekracja poprzedników albo członków cesarskiej rodziny była podyk
towana troską cesarzy o wzmocnienie ich podupadającego autorytetu, a także 
stanowiła reakcję na rosnący kryzys polityczny. Podobne znaczenie możemy 
przypisać stosowaniu formuły divi fi/ius, która wyrażała związek ówcześnie 
panującego cesarza z już ubóstwionymi augustami i tworzyła pozory kon
tynuacli władzy boskiej dynastii55 

• 

.źródła oświetlają rozwój kultu divi po 235 roku w nierówny sposób. 
Trudno niekiedy rozstrzygnąć jednoznacznie, kto występował z inicjatywą 
konsekracji. W niektórych wypadkach dysponujemy skąpymi materiałami 
źródłowymi, ale generalnie potwierdzają one usilne i ożywione zabiegi wład
cówo boskie wyniesienia cesarskich poprzedników, własnych przodków albo 
innych członków rodu. I tak Maksymin Trak dokonał konsekracji swej żony 
Cecylii Pauliny. Jako diva występuje ona po 236 roku na inskrypcjach 
i w legendach monet imperalnych56

• 

Ubóstwieni zostali również wszyscy trzej Gordianowie. Uchwałą senatu 
zaliczono w poczet bogów Gordiana I i Gordiana II oraz wzniesiono świąty
nię, gdzie miano oddawać im cześć57• Również liczne inskrypcje z lat panowa
nia Balbina i Pupiena, a przede wszystkim Gordiana III potwierdzają informa
cje o re/atio inter divos obu Gordianów58

• Najmłodszy natomiast z Gordianów 
konsekrowany został z inicjatywy Filipa Araba. Władca ten również, gdy 
młody Gordian zmarł podczas wyprawy na Wschód w 244 roku, zbudował mu 
cenotaf, a prochy sprowadził do Rzymu59

• Może w ten sposób chciał się 
oczyścić z zarzutów o spowodowanie śmierci Gordiana 11160

• Jeżeli tak od-

~ Znaczenie takich działań dla umocnienia pozycji panujących w okresie wcześniejszym 
określił M. Hammond: Imperial E/ements ... , s. SS-58. 

56 M. Alram: Die Miinzprdgung ... , nr 38a-l, 1>-5, c-S, d-S, 39-3,40-5; ILS 492; 
AE 1964,220 i 236. 

57 Herod. VIIT 6,2-3; HA. V. Maxim. 24, 2-3; 26; HA. V. Max. et Ba/b. 4, l; HA. V. Gord. 
16,4. 

SI ILS 496-498; CIL VIII 848, 907, 10079, 10342, 10431, 10452, 10460, 11138, 22008, 
22026,22033,22037,22043,22586,25371; BB V 1097, 1146; VII 357, 754-755; AE 1911, 117; 
1912, 175; 1934,230; 1937, 32; 1942/43,40; 1951,48; 1956, 127a; 1969/10,708; 1973,653; HCC, 
Vol. 3 (Gordian 11), nr 1. Por. X. Loriot: Les premieres annees ... , s. 702, przyp. 357 i s. 775; 
R. Turcan: Le culte imperial ... , s. 1008. 

3!1 Butr. IX 2, 3; Amm. Marc. XXIII 5,8; HA. V. Gord. 31, 3. Zob. też AE 1964,231; CIL VI 
1638. Por. M. J. J ohns on: The Sepulcrum Gordiani al Zaitha and its Significance. "Latomus" 
1995,54, s. 141-144. Brak monet konsekracyjnych Gordiana III. 

611 Na osobę Filipa zamieszaną w śmierć Gordiana III wskazują Epi/. de Caes. 27, 2-3; Butr. 
IX 2, 3; Fest. XXII 4-5; HA. V. Gord. 29-30; Buseb., Hier., s. 217, w. 3-5; Zos. I 19, 1; 
Zon. XII 18. 
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czytamy przyczynę konsekracji Gordiana III, to tym bardziej uwypuklony 
zostanie polityczny charakter aktu nadania mu rangi divus. Filip Arab widział 
w realizacji idei consecratio bezpośredniego poprzednika możliwość legitymiza
cji własnych praw do władzy i umocnienia jednocześnie jej podstaw. Okazuje 
się, że to działanie nie wyczerpywało pomysłów Filipa Araba wykorzystywania 
dziedziny religii do wzmocnienia jego pozycji. Otóż w ramach charakterystycz
nej dla jego panowania konsekwentnej polityki rodzinnej dokonał on konse
kracji swego ojca Juliusza Marinusa61 . To wyniesienie miało zmazać piętno 
niskiego urodzenia cesarza62 i dodać splendoru jęgo osobie. 

W odniesieniu do konsekracji Filipa Araba dysponujemy tylko jedną, 
krótką wzmianką w poświęconym mu fragmencie breviarium Eutropiusza, iż 
cesarz ten wraz z synem Filipem II "inter Divos [ ... ] relati sunt'>63. Jest to 
jednakże relacja odosobniona, która nie znajduje potwierdzenia ani w materia
le epigraficznym, ani w numizmatycznym. Tak więc problem ubóstwienia 
Filipa Araba nie może być jednoznacznie rozwiązany. 

Kolejnymi godnymi wyniesienia między bogów cesarzami okazali się 

Trajan Decjusz i jego starszy syn Herenniusz Etruskus. W tym wypadku akt 
konsekracji potwierdza inskrypcja z Rzymu, na której obaj ci władcy określeni 
zostali mianem divus64

• Inskrypcja datowana jest 24 czerwca 251 roku, co zdaje 
się wskazywać na inicjatywę senatu, a nie Treboniana Galla, następcy Trajana 
Decjusza. Z okresu jego krótkiego panowania nie zachował się żaden ślad, 
który by świadczył, że cesarz ten wykorzystał do wzmocnieni ... własnej po
zycji argument, jakim był fakt przyznania się do sukcesji po ubóstwionym 
pryncepsie. 

Polityczne znaczenie aktu konsekracji członków cesarskiej familii starali 
się wyzyskać cesarze z dynastii LicyniuSzy6S. Potwierdzają ten kierunek działań 
monety typu CONSECRATIO, CONSECRATIO S C lub FELICIT DE
ORVM, upamiętniające konsekrację Mariniany, żony starszego z augustów, 
Waleriana. Na ich awersie wystąpił napis DIV AE MARINIANAE66

• W gronie 
divi umieszczeni zostali także synowie Galliena, cezar Walerian młodszy, 

61 IGRR III 1199-1200 a, b; H. Mattingly: Roman Coinsfrom the &Tliest Timesto the 
Fali olthe Western Empire. London 1962, s. 200, pl. U, 10. Por. H ohl: luljus nr 340. In: RE 10, 
l, 1918, col. 669-670; PIRz I 407; L. Wickert: Princeps ... , col. 2173; D. Nony: LA 
.. Nobilitos" de Philippe I'Arabe. RN 1997, 152, S. 6, s. 47-51. 

6Z Por. Epit. de Caes. 28,4. 
63 Eutr. IX 3. Por. G. Herzog-Hauser: Kaiserkult ... , col. 847-łl48; L. Cerfaux, 

1. Tondriau: Un concurrent du christianisme ... , s. 374; R. Turcan: Le culte imperiaL, 
s. 1070. , 

64 CIL VI 31130, 36760. Zob. też Eutr. IX 4. 
65 Trudno rozstrzygnąć, czy z ich działalnością należy wiązać ubóstwienie Woluzjana (CIL 

XI 4999 z 253 r.). 
66 RIC V/l (Mariniana), nr 1-12. Zob. też O. Voetter: Die Miinzen ... , s. 127. 
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zmarły w 258 roku67
, i cezar Salonin, który zginął w 260 roku68

• Na podobne 
działania zdecydował się Gallien w stosunku do swego ojca Waleriana. 
Postanowił po jego śmierci (1) wprowadzić go do grona ubóstwionych pryn
cepsów69. 

Zatem aż czterech członków dynastii Licyniuszy zostało konsekrowanych 
w okresie jej rządów. Z pewnością każdy akt ubóstwienia traktowany był jako 
środek do wzmocnienia pozycji pozostałych przy życiu władców. W konse
kracji przedstawiciela rodu widziano ważny instrument propagandy politycz
nej. Jaskrawym tego przykładem jest dedykacja inskrypcji: divo Caesari P. 
Comelio Licinio Valeriano, nepoti imp. Caes. P. Licini Valeriani Aug., filio 
imp. Caes. P. Licini Gallieni Aug., fratri P. Comeli Licini Salonini nobilissimi 
Caes. Aug.70 Wymienia ona wszystkich członków rodu, którzy w latach 
253-260 sprawowali oficjalne funkcje augustów lub cezarów, podaje stopień 
ich pokrewieństwa, dowodząc tym samym kontynuacji władzy, począwszy od 
cesarza Waleriana, a skończywszy na cezarze Saloninie. Co więcej, ta ciągłość 
dynastyczna, którą, jak się zdaje, akcentuje inskrypcja, nabrała szczególnego 
znaczenia dzięki określeniu Waleriana młodszego tytułem divus. Boska aura 
otoczyła już nie tylko jego osobę, ale spłynęła również na tak blisko z nim 
spokrewnionych Waleriana, Galliena i Salonina. 

Bezpośredni następca Galliena, Klaudiusz II, również zdawał sobie spra
wę z korzyści politycznych, jakie dawało wyniesienie poprzednika do rangi 
dM. Dokonał konsekracji Galliena71

• W tym wypadku jednak intencje Klau
diusza II Gockiego nie są tak jednoznaczne. Był on prawdopodobnie zaan
gażówany w organizację antygallienowskiego spisku 72, a już z pewnością 
właśnie on najwięcej korzystał na śmierci Galliena. Nasuwa się więc przypusz
czenie, że Klaudiusz II Gocki, dokonując konsekracji swego cesarskiego 
poprzednika~ starał się wybielić własną osobę, uwolnić od ewentualnych 

67 RIC V/l (Valerian Il). nr 7-10.24-28.31.41-43.45; ILS 556; ClL III 6957; IX 5682; 
X 7479. Por. O. Voetter: Die Miinzen .... s. 126--127; Idem: Valerianus .... s. 88-89. 
C. Z a c c a r i a: COlltributo aJla storw .... s. 95--97. 

61 RIC V/l (SalollinUS). nr 15. Powątpiewa się natomiast w autentycmość monet z napisem 
awersu DIVO CAES Q GALLlENO i DIVO CAES GALLlENO - RIC V/l (Quintus lulius 
GaJlienus). nr 1-2. zob. A. Alfoldi: Sludiell zur Geschichle .... s. 91.106-107; C. Zacearia: 
COlllribulo ana slorw .... s. 66. przyp. 22. 

69 RIC V/l (Valerianus). nr 4; HA V. Gall. 10.5. 
'lO ILS 557. Z kolei CIL X 7479 wymienia ubóstwionego Waleriana młodszego obok 

Galliena i Salonina. 
71 Aurel. Vict. 33. 27. Por. A. M arki: Die Miinzell des Telricus UM Claudius II mil dem 

Bildnisse zweiser Kaiser. NZ 1879. 11. s. 232; L. Cerfaux. J. Tondriau: Uli eOlIcwrelIt fiu 
chrisliallisme .... s. 376. 

7Z Aurel. Vict. 33. 21-29; Epit. de Caes. 34. 2; Zos. 140; Zon. XlI 25. Por. A. Alfoldi: 
Studiell ZUT Geschichle .... s. 370; R. S Y m e: Emperors and Biography .... s. 208-209; T. K o t u I a: 
Cesarz Klaudiusz 11.. .• s. 37-39. 
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podejrzeń o udział w zamachu. Niemniej ubóstwienie Galliena mogło być 
także jednym z działań podjętych w celu przedstawienia się w roli jego 
legalnego sukcesora. 

Klaudiusz II Gocki również został deifikowany, jak informują starożytni 
historycy, a potwierdza materiał epigraficzny73. Żaden z władców III wieku nie 
został uczczony tyloma i tak rozmaitymi monetami honorującymi jego boskość, 
jak Klaudiusz II. Dla jego pamięci emitowane były kommemoracyjne monety 
typ6w CONSECRATIO, CONSA(E)CRATIO i CONSECR AVG z napisami 
aweoow DIVO CŁA VDIO, IMP CŁA VDIVS (P) AVG, IMP C CŁA VDIVS 
(P) A VG lub CŁA VDIVS II IMp74

• Oprócz nich pojawiły się emisje różnych 
typ6w, których awersy legendami DIVO CŁA VDIO, CŁA VDIVS II IMP, 
DIVO CŁA VDIO OPT (lMP) lub DIVVS CŁA VDIVS OPT IMP przypomina
ły Klaudiusza 1175

• Wyjątkowo zatem obficie przedstawia się zbiór źr6dd, które 
. potwierdzają ubóstwienie Klaudiusza II Gockiego. Jest to zapewne efekt jego 
wysokiej i pochlebnej oceny, której doczekał się u potomnych. 

Kwintyllus, niefortunny pretendent do purpury cesarskiej w 270 roku, 
także został inter deos re/atus. Zachowały się jego rzadkie monety konsekracyj
ne76

• Nie wiadomo jednak, kto wystąpił z inicjatywą jego ubóstwienia. 
Ubóstwienie natomiast Aureliana tradycja wiąże z panowaniem Tacyta. 

Cesarz ten, jak można sądzić, również uważał, że kult wielkich poprzedników 
przynosi korzyści polityczne. Zarządził on, jak pisze jego starożytny biograf, 
budowę posągów Aureliana ze srebra oraz nakazał, aby w każdym domu 
prywatnym znajdował się wizerunek zmarłego cesarza77

• Wiadomo też z za
chowanych inskrypcji, że Aurelian był czczony jako divus78• Dotyczyło to 

13 CIL VIII 10373; X 7281; BB VII 767; AUlel. VicŁ 33,27; Epit. de Caes. 34, 4:0 Butr. IX 11, 
2; HA V. CI. 12, 2; HA V. Aurel. 16, 4; 42, 4. Por. o. Th. Schulz: Vom PrinziJNJI zum 
Dominat ... , s. 131-132,261; G. Herzog-Hauser: Kaiserkult ... , col. 843-849; P. Dame
r a u: Kaiser ... , s. 81----84; L. Cer fa u x, J. Tond ria u: Un concurrent du christianisme ... , 8. 376; 
F. Taeger: Charisma ... , s. 446; T. Kotula: Cesarz Klaudiusz II ... , 8.120--121. 

14 R. GobI: Die Miinzprtigung ... , nr 99, 160-162, 285-291. Por. RlC V/l (Claudius 
Gothicus), s. 202-203 i nr 256-267a. 

" R. Góbl: Die Miinzprtigung ... , nr ~6; 88-99;100/1-10, 13-17, 19--22; Hll/1-{i, 
8-19; 102/1-28. 30-32, 34--37. 39-46, 48-57, 59-{i7. Por. RIC V/l (Claudius Gothicus). nr 
268-298. 

76 RlC V/l (Quintillus), nr 15. 41. Por. H e n z e: Aurelius nr 84. In: RB 2, 2, 1896, col. 
2462-2463; PIRz A 1480; PLRB, s. 759, nr L 

TI HA V. Aurel. 41, 12-13; HA V. Tac. 9, 2 i S; 10. Por. G. Herzog-Hauser: 
Koiserkult ... , col. 849-850; L. C erfa u x, J. T o nd ri a u: Un concurrenl tiu christianisme ... , 
s.376-377; F. Taeger: Charisma ... , s. 445. 

11 CIL VIII 10961; VIII Suppl. 17881; BE V 1319; AE 1954, 133 b; AE 1969/70, 374. 
O ubóstwieniu cesarza wspominają również Butr. IX 15. 2; HA V. Aure/. 42, 4. Zob. też 

F. T a e g e r: Zur Geschichte der sptitkaiserzeitlichen Hemcherauffassung. "Saecu1um" 1956. 7. s. 183; 
G. Sotgiu: Studi su/l'Epigrajica di Aureliano. PaIerme 1961. s. 88. nr 39 i 44; Badem: Aure
liano ...• s. 1046; Badem: L'epigrafia /atina ...• B 96; R. Turcan: Le culte imperwL, s. 1012. 
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również cesarza Probusa. Brakuje, co prawda, jego monet konsekracyjnych, 
ale o ubóstwieniu Probusa wspominają zwięźle autorzy starożytni, a wiarygod
noŚĆ ich przekazu podtrzymuje materiał epigraficzny79. 

Do rangi divi wyniesiony został też Karus. Konsekracja ta została 

poświadczona w antycznej literaturze i inskrypcjachBO. Ukazały się również 
liczne monety typów CONSECRATIO i CONSECRATIO AVGVSTI z napi
sami na awersach DIVO CARO PlO, DIVO CARO, DIVO CARO PART
HICO, DIVO CARO PERS, DIVO CARO A VG81

• Emitowały je mennice 
w Rzymie, Lugdunum, Antiochii, Tripolis i Siscii. Pochodzenie geograficzne 
cytowanych monet sugeruje, że obaj spadkobiercy Karusa, Karynus i Nume
rian, starali się wykorzystać polityczny aspekt konsekracji ojca. Ponadto na 
tych monetach imię Karusa występowało niekiedy z towarzyszącym mu 
zwycięskim przydomkiem, głoszącym wiktorię w wojnie z Persją. Odwołanie 
się do osoby boskiego Karusa, w dodatku zwycięzcy odwiecznego wroga 
Imperium Rzymskiego, umacniać miało prestiż pozostałych przy życiu człon
ków jego rodu. Podobną rolę mogły odegrać emisje monetarne augustów 
Karynusa i Numeriana, na których wyobrażono cesarzy w scenie wręczania im 
globu przez Karusa82• 

Z inicjatywą Karynusa trzeba wiązać wyemitowanie monet konsekracyj
nych Numeriana83• Również Karynus był zapewne sprawcą wyniesienia "mię
dzy bogów" Nigrinianusa, najprawdopodobniej jego syna84

• 

Praktykę wynoszenia poprzedników do grona divi w celu umocnienia 
pozycji aktualnego cesarza stosowano także w "Cesarstwie Galijskim". Wśród 
tamtejszych władców, którzy dostąpili zaszczytu zaliczenia ich w poczet 
boskich, znalazł się Wiktorynus. Legendy DIVO VICTORINO PlO lub IMP 
(C) VlCTORINVS P F AVG mieściły się na monetach z napisami rewersów 
CONSECRATIO, CONSACRATIO, FIDES MILITVM, PAX AVG, PRO
VlDENTIA AVG albo VlRTVS AVG8S

• Liczba tych emisji jest niewspółmier
na do krótkiego okresu rządów Wiktoryna. Przypuszczalnie to Tetryk I, jego 
następca, zabiegał o tak szerokie popularyzowanie boskości Wiktoryna. Zabie-

7!J AE 1964, 223; Paneg. Lat. VllI (V) 18, 3; HA. V. Prob. 15, 4; 23, 5. 
m ILS 609; CIL VllI 4222; AE 1931, 62; M. Aurelii Olympii Nemesiani Cynegeticon. Ed. 

P. Burmann. Mitaviae 1775, 64-71; MaJaJ. XII, s. 302 
II RIC V/2 (Carus), nr 4, 28-30, 47-50, 108-113, 126-127, 129. 
12 RIC V/2 (Carinus A.ugustus), nr 314--314 a, 323-327, 329; RIC V/2 (Numerianus 

Augustus), nr 463, 466-470. 
IJ Ibidem, nr 424--426. 
114 ILS 611; RIC V/2 (Divus Nigrinianus), nr 471-474. Por. K. P i nk: Magnia Urbica ... , 

s. 8-9; E. A. Pond: Tńe lnscriptional EviJence ... , s. 75; X. Loriot: Note sur te divus ... , 
s.I-3. 

l!! RIC V/2 (Victorinus), nr 82-89. Por. J. Lafaurie: L'empire gaulois ... , s. 944--945; 
J. F. Drinkwater: The Gallic Empire ... , s. 39 i 185. 
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gi te, jak się wydaje, w mniemaniu Tetryka I miały przyczynić się do stabilizacji 
jego pryncypatu. Znane są także monety konsekracyjne samego Tetryka I 
i jego syna Tetryka juniora86

• Niestety, nic bliższego na temat celów politycz
nych tych emisji nie potrafimy powiedzieć. 

Wzmiankowane działania władców dotyczyły wynoszenia inter mvos 
członków ich familii albo bezpośrednich poprzedników sprawujących władzę 
cesarską. Ubóstwienie przedstawiciela rodu, nawet jeśli nie sprawował on 
żadnego państwowego stanowiska, otaczało boską charyzmą jego krewnych. 
Akt konsekracji poprzedniego cesarza sprzyjał doraźnie umocnieniu pozycji 
politycznej aktualnego augusta przez religijną legitymizację jego władzy, 
a w szerszej perspektywie stwarzał, złudne co prawda, wrażenie kontynuacji 
rządów dynastii ubóstwionych pryncepsów. 

Na tle tego dosyć mechanicznie powielanego wzorca oryginalnością cha
rakteryzowały się poczynania zaledwie kilku władców. Jednym z nich był 
Trajan Decjusz. Nie dokonał on konsekracji żadnego ze swoich przodków, 
natomiast podczas jego panowania wyemitowano serię monet z odwołaniem 
się do divi. Były to konsekracyjne antoniniany wyprodukowane w mennicy 
w Mediolanie, których awersy nosiły legendy DIVO A VGVSTO, DIVO 
VESPASIANO, DIVO TITO, DIVO NERVAE, DIVO TRAJANO, DIVO 
HADRIANO, DIVO PlO, DIVO MARCO, DIVO MARCO ANTONINO, 
DIVO COMMODO, DIVO SEVERO, DIVO ALEXANDR087

• Zatem w ga
lerii divi na monetach Trajana Decjusza znalazła się cała potężna grupa niemal 
wszystkich ubóstwionych władców, od Augusta poczynając, a na Aleksandrze 
Sewerze kończąc. Wybór ten nie był przypadkowy. Wynikał bowiem ze 
względów natury politycznej, które określały wszystkie działania Trajana 
Decjusza w zakresie polityki religijnej. 

W okresie narastania za rządów Trajana Decjusza zjawisk kryzysowych, 
władca ten starał się nawiązać do tradycji wielkiego Rzymu i z niej czerpać 
zyski. Propagowanie tego wzoru państwa miało mu pomóc w likwidacji 
pojawiających się niekorzystnych dla Imperium Rzymskiego tendencji. Nie 
szukał więc autorytetów wśród władców okresu kryzysu, nie widział też 
konieczności umacniania swojej pozycji przez odwoływanie się do zasług 

członków własnego rodu. Wystarczały mu jego osobiste talenty, zdolności 
zasługi, głównie wojskowe, dzięki którym właśnie żołnierze obwołali go 

86 RIC V/2 (Tetricus 1), nr 165--168; RIC V/2 (Tetricus 11), nr 227. 
n RIC IV/3 (Trajan Decius), nr 77-98 i s. 117-118. Por. o tych emisjach H. M at ting]y, 

F. S. Salisbury: The Reign oj Trajan Decius ... , s. 9; H. Mattingly: Roman COi1lS ... , s. 200; 
A. A I f o I d i: Studien zur Geschichte ... , s. 298, 389; R. T u r c a n: Le culte imperial..., 
s. 1009-1010; T. Kotula: Ideologia dyn.a.rtyczna ... , s. 88, przyp. 83; W. Kaczanowicz: 
Aspekty ideologiczne w rzymskim me1llłictwie ... , s. 49--51; G. B on amen t e: II caraone dei divi e la 
Historia Augusta. In: Historia Augusta Colloquiwn Parisinwn. Red. G. B O n a m e n t e, 
N. Duval. Macerata 1991, s. 75--77. 
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cesarzem. Nie zdecydował się r6wnież na przymawanie się do pokrewieństwa, 
fikcyjnego rzecz jasna, z żadnym z ub6stwionych wcześniej pryncepsów. 
Wystarczało mu uwiarygodnianie prawa do noszenia cesarskiej purpury przez 
odwołanie się do cech wspomnianych wyżej boskich august6w, tych naJlep
szych, najbardziej zasłużonych prynceps6w lub chociażby tych, kt6rych imiona 
kojarzyły się powszechnie z minioną epoką mocarstwowego Rzymu. Rosz
czenia Trajana Decjusza do władzy legitymowała więc virtus, ta, którą wyob
rażali władcy przywołani na monetach konsekracyjnych, i ta, którą on sam 
posiadał. 

Trajanowi Decjuszowi zależało w sp0s6b szczeg6lny na umocnieniu 
pozycji wobec wojska. Jest to zupełnie zrozumiałe w kontekście omawianej 
epoki. Źr6dła potwierdzają, że w środowiskach żołnierskich wciąż była żywa 
tradycja dawnych władc6w. Adorowano ich, umieszczając portrety deifikowa
nych prynceps6w, imagines sacrae, na sztandarach i w sanktuariach obozo
wych88• Można przyjąć, że wizerunki na monetach konsekracyjnych, kt6re 
wybijał Trajan Decjusz, powielały rodzaj signa i miały za zadanie wzmocnić 
pozycję cesarza wśród legionist6w. On sam przecież występował jako jedno 
z ogniw łańcucha divi, spadkobierca konsekrowanych augustów i r6wnież 
kandydat do uświęcenia. Żaden spośród panujących w okresie kryzysu następ
c6w Trajana Decjusza nie starał się wykorzystać możliwości odwoływania się 
do tradycji wyobrażanej przez ub6stwionych pryncepsów poprzednich epok 
w taki spos6b a jednocześnie w tak szerokim zakresie. 

Istotnym argumentem, dającym solidniejsze podstawy sprawowania wła
dzy, było odwoływanie się do treści, jakie uosabiał ub6stwiony pierwszy 
prynceps. Były one eksponowane w propagandzie kilku cesarzy omawianego 
okresu. Do osoby Augusta nawiązywał Gallien. Świadczą o tym wyemito
wane w latach jego samodzielnych rządów aureusy z legendą DBa A VGVS
TO". Akcentując pozytywny stosunek do Augusta, Gallien chciał podnieść 
sw6j autorytet. R6wnież Aurelian okazał się zwolennikiem wykorzysty
wania w celach politycznych kultu tradycyjnych bogów rzymskich oraz ubóst
wionych cesarzy, a wśród nich Augusta. Zachowała się kr6tka w:mlianka 
autorstwa Deksypposa, jak to w czasie jednej z wypraw przeciw barba
rzyńcom zza europejskiego limesu Aurelian przyjął poselstwo Jutungów 
w otoczeniu wizerunków konsekrowanych władców, za których dziedzica sam 
się uważai90. 

a Tertulianus Quintus Septimius Florens: Apologeticus. Ed. W. Heine
mann. London 1953. 16. 8. Zob. też G. Herzog-Hauser: Kaiserku/t ...• col. 847; 
R. Turcan: Le ClI/te imperial.... s. 1010; A. Alfoldi: Studien zur Geschichte ...• s. 293-294; 
Idem: D~ m01llJ1'chische Repriisentation ...• s. 68.215; S. R. F. Price: RiIUllls and Power. The 
RonumlmperiDI Cull in Asia Minor. Cambridge 1984. s. 175-176. 

III RlC V/l (GaUienus. Sole Reign). nr 9, 28. 
!lO Dexipp., frg. 24. s. 682. 
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W nieco innej formie nawiązał do kultu dM Tacyt. Zamierzał on podobno 
zbudować temp/wn tlivorwn, gdzie odbywać się miały libacje ku czci ubóst
wionych pryncepsów z okazji Parilii i kalend styczniowych91

• Informację tę 
przekazuje Historia Augusta, ale można założyć jej prawdopodobieństwo. 
Tacyt, który nie protegował żadnego z ubóstwionych cesarzy, starał się skupić 
wokół nich wszystkich szerokie grono wymawców, podkreślając przy tyni 
pierwotny związek religii cesarskiej z boginią Romą, na co wskazuje wzmianka 
o Pariliach. W mennictwie Tacyta pojawiły się też emisje aureus6w i an
toninian6w rzadko występującego typu PROVIDENTIA DEORVM92• Jeżeli 
owo hasło nie zostało powielone mechanicmie przez przejęcie wzorca funk
cjonującego w mennictwie poprzednika93

, to świadczyłoby to o tym, że ów 
konserwatywny cesarz starał się odwoływać do ogólnorzymskich wartości. 

Oprócz oddawania czci ubóstwionym cesarzom i ich ubóstwionym mał
żonkom oficjalny nurt religii rzymskiej obejmował r6wnież w rama.chkultu 
cesarskiego żyjącego cesarza. Czczony był on w różny sposób. Składano 
hołd boskim cząstkom osoby władcy, jakimi były nwnen i geniJ4. Według 
wierzeń rzymskich genius to rodzaj sił tworzących element duchowy w człowie
ku, to boska i duchowa jego część, zespół jego cnót, sil, możliwości i zalet. 
Między innymi z tego też względu genius augusti stał się przedmiotem kultu 
obywateli. Szczególnie zaś popularny był w kręgach wojskowych. Posąg 
cesarskiego geniusza czczono w sanktuariach wojskowych wraz z signa i tlii 
mi/itares, a także ubóstwionymi przodkami władcy. Składano przysięgi na 
geniusza augusta, jak również dedykowano mu inskrypcje9S

• Znaczenie 
kultu geniusza władcy docenił wspomniany już wielokrotnie Gallien. Emi
towano w imieniu tego cesarza monety typ6w GENIV(S) A VG (S C) 

91 HA V.Tac. 9, 5. 
9'Z RIC V/l (Tacitus), nr 8-9, 47-54,153-155,195-198,212. Por. W. Kaczan owicz: 

Aspekty ideologiczne w mennictwie cesarza ... , s. 105-106; I d e m: Aspekty ideologiczne w rzym
skim mennictwie ... , s. 97-99. 

93 R. G o b I: Die Mii1lZpriigung ... , nr 78, 78 A, 235, 263-264. Wcześniej też w mennictwie 
Balbina i Pupiena, zob. RIC IV/3 (Balhinus), nr 7, 19; RIC IV/3 (Pupienus), nr 7, 17. 

M Interpretacje obu pojęć - D. M. Pippidi: Le .. numen Augusti". Observations sur une 
lorme occidentale tiu .culte impłrUd. "Revue des Etudes Latines" 1931, 9, s. 83-112; F. P fi s t e r: 
Numen. In: RE 34,1937, col. 1285-1291; H. G. Gundel: • .Devotus nwnini maiestatique eius". 
Zur Devotionslormel im Weihinschriften der romischer Kaiserzeit. ,,Epigraphica" 1953, 15, 
s. 128-150; R. Etienne: Le culte ... , s. 309-317; F. Taeger: Charisma ... , s. 245-253; 
J. D e i n i n g er: "Nwninibus Augustorwn ". Anmerkungen zur Datierung ckr Trierer Bronzeprora. 
"Germania" 1966,44, s. 138-142; D. Fish wick: Genius and Numen. In: Idem: Tńe ImperUd 
Cult in the Latin West. T. 2/1. Leiden-New York-K0benhaven 1991, s. 375-387; 
W. P o t s c h e r: "Numen " UM • .numen AugusU". In: ANRW. Abt. 2, Bd. 16/1. 1978, s. 355-392. 

95 Por. E. B i rl e y: The Religion ol the Roman Army. In: ANR W. Abt. 2, Bd. 16/2. 1978, 
s. 1506-1541; M. Zi ółkowski: Kult cesarski w religii wojsk rzymskich w Brytanii (l-lll w. n. 
e.). ,,Balcanica Posnaniensia" 1984, 3, s. 167-176. 
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i GENIO A VG oraz wybudowano ołtarz, na którym składano ofiary geniuszo
wi władcy96. 

Kultywowano też numina augustorum, bezosobową, wysublimowaną do 
abstrakcji siłę, która stanowiła o wielkości i mocy władcy oraz oznaczała 
rodzaj boskości żyjących cesarzy. Dla okresu kryzysu znane są, zwłaszcza 
z zachodnich obszarów Imperium, inskrypcje z formułą devotus numini maies
tatique eius. Odnoszą się one do władców żyjących i pochodzą z reguły ze 
środowisk wojskowych97

• Nie sposób jednak ustalić, w jakim stopniu po
wstanie tych inskrypcji inspirował dany cesarz i na ile było to jego świadome 
przedsięwzięcie w celu rozpropagowania niesionych przez nie idei. Trudno 
także określić, jak daleko posunęły się działania poszczególnych władców 
w tym zakresie. 

Wobec jawnego upadku prestiżu władzy cesarzy w okresie kryzysu, po
szukiwano dlań trwałego fundamentu religijnego, który przywróciłby godności 
augusta poprzedni blask i jego dawne znaczenie w Imperium98

• W działal
ności niektórych władców III wieku znaleźć można, odzwierciedlone rewelacyj
nie w legendach i wyobrażeniach ikonograficznych monet, ślady ich usilnych 
starań w sprawie otoczenia boską opieką osoby cesarza oraz całego Imperium 
Rzymskiego. W pewnej mierze od bogów przecież zależało powodzenie augus
ta, które z kolei warunkowało pomyślność Cesarstwa. Próby określenia ich 
mianem towarzyszy lub współpracowników. augusta i oddania cesarza w opie
kę wraz z całym państwem najczęściej jednemu wybranemu bogowi nie były 
rzadkością w III wieku. Wybór ten nie był przypadkowy. Ów bóg musiał 
mieć dużą liczbę wyznawców lub chociażby sympatyków, którzy pozostając 
wierni swojej religii, jednocześnie stanowiliby grupę lojalnych poddanych 
cesarza, protegowanego przez ich boga. Bóg-opiekun powinien być szczególnie 

!III aL nI 3424; RIC V/l (Gallienus, Sole Reign), nr 44, 197-198, 383, 638. Por. 
M. P. Speidel: The CuJt ojthe Genu in the Roman Army and a New Military Deity. In: ANRW. 
Abt. 2. Bd. 16/2. 1978, s. 1542 nn. 

VI Zob. np. CIL II 2072, 3406,4606,5505; III 3021; AE 1918,8 (Gordian III); CIL II 3073, 
4608,5947,6083 (Filip Arab); CIL II 1372 (I'rajan Decjusz); ILS 519; ClL II 4058 (Herenniusz 
Etruskus); CIL II 4787 (Woluzjan); ClL II 2199-2200; VIII 1430, 2380-2383; AE 1971, 23 
(Licyniusze); ILS 568; ClL II 4505 (Klaudiusz II); ILS 576; ClL II 2201, 4506; III Suppl. 7586; VI 
1112; VIII Suppl. 15450; XI 4178; AE 1894, 59; 1897,49; 1930, 150; T. B. Mitford: The 
Inscriptions oj Satala (Armenia Minor). ZPE 1997, 115, s. 139 (Aurelian); ILS 597; CIL II 1116, 
1673,2071,3738 (Probus); ClLII 1115; AE 1923, 102 (Florian); ClLII 1117,4102 (Karu s); ClLII 
4103 (Karynus); ClL II 4452 (Numerian); CIL II 2070,4607 (Sabinia Trankwillina); CIL II 2200 
(Salonina); AE 1930, 150 (Ulpia Seweryna); ClL II 3394 (Magnia Urbika). Por. D. Fish wiek: 
Numina Augustorum. In: Idem: The Imperial Cult in the LAtin West. T. 2/1. Leiden-New 
York-Kebenhaven 1991, s. 388-396. 

III A. D. Noek: The Emperor's Divine Comes. JRS 1947,37, s. 102-116; J. R. Fears: 
Princeps a Diis Electut: The Divine Election oj the Emperor as a Political Concept at Rome. Rome 
1977, s. 278-296. 
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potężny, wręcz niezwyciężony, związany z ideologią popierającą najpiękniejsze 
cnoty, a zwłaszcza te, które były odbierane jako najbardziej pożądane w latach 
powszechnych niepowodzeń Cesarstwa, wojen wewnętrznych i najazdów bar
barzyńskich. 

Takim bogiem był z pewnością Herkules, wzór poświęcenia, bezinteresow
ności, symbol aktywności życiowej i walki o najpiękniejsze ideały, uosobienie 
1lllagań w interesie najbardziej pokrzywdzonych. Był więc wzorem godnym 
naśladowania. Nic dziwnego, że niektórzy z augustów, propagując swój ród, 
dynastię czy własną osobę, chętnie podkreślali swe związki z tym mitycznym 
bohaterem. 

Herkules stał się opiekunem dla Postumusa. W jego mennictwie pojawiła 
się duża grupa emisji składających się na serię herkulańską. Eksponowana 
w jej ramach osoba Herkulesa określona została epitetami przypominającymi 
cykl jego dwunastu prac albo przydomkami, jakimi go obdarzali czciciele 
w prowincjach nadreńskich99• Na niektórych monetach galijskiego pretendenta 
Herkulesa nazwano jego comes1OO

• Na innych pojawiły się rysunki przed
stawiające cesarza obok Herkulesa oraz cesarza koronowanego przez niegolOl. 

Na emisjach Postumusa w roli opiekunów, zbawców, dobroczyńców 
pojawili się też inni bogowie. Na monetach typów CONSERVATORES AVG 
i CONSERVATORI AVG rozpoznawalne są postacie Apollina, Marsa, Jowi
sza, Wiktorii, Dianyl02. Inni, na przykład Minerwa, Merkury, Neptun, Sarapis, 
uczczeni zostali osobnymi emisjami103. W szczególny sposób uhonorowano 
w mennictwie Postumusa tradycyjnego boga starorzymskiego panteonu - Jo
wisza. Nawiązano do niego na monetach typów IOVI PROPVGNATORI, 
IOVI STATORI, IOVI CONSERVAT(OR) oraz lo M SPONSOR! SAEC
VU AVG104. Odwołanie się do starodawnych postaci religii rzymskiej, przede 
wszystkim do Jowisza, miało podbudować autorytet władcy, nad którym 
czuwał sam najwyższy z bogów rzymskich. 

Jednakże epitety obrońców i opiekunów, których nie szczędzono innym 
bogom, nie przesłaniają faktu, że Postumus chciał sprawować $Woje rządy pod 

!I!l RIC V/2 (Postumus), nr 20-24, 66-68, 98-99, 131-140, 200-204, 247. 271-275, 
305-307. 34(}-353; M. Tbys: Uli mUailloll de Pos/ume au type HERCVLI INVICTO. CENB 
1992, 29. s. 15-18. 

100 RIC V/2 (Postumus), nr 261; J. Lafaurie: L'empire gauIois ... , s. 966--961 i pl. 110. 
101 RIC V/2 (Postumus), nr 241, 253, 266, 333, 389. Seri~ berku1ańską omawiają 

P. B astien: us travawc d'Hercule dans Ie m01l1lllyage de Postume. RN 1958. 1, S. 6, s. 59---79; 
J. Lafaurie: L 'empire gau/ois ... , s. 986--1003; R. Turcan: u culte imperial ... , s.1022-1023; 
I. K onig: Die gallischell Usurpatorell ...• s. 118-125; J. F. Drink water: The Gallic Empire ... , 
s. 160 nn.; W. Kaczanowicz: Aspekty ideologiczne w rzymskim me1l1lictwie ... , s. 72-76; 
Idem: Motywy religijne ... , s. 116-119. 

100 

101 RIC V/2 (Postumus), nr 262-265,298,337-338. 
103 Ibidem, nr 29---30. 74, 76, 149---150, 210--211, 214-217. 313, 329. 
104 Ibidem, nr 70--72, 141,205,248,278,308-310. 



patronatem Herkulesa. Bohater ten od dawna cieszył się dużą popularnością 
w prowincjach podlegających władzy "Cesarstwa Galijskiego", w III zaś wieku 
jeszcze bardziej ona wzrosłalos. Postmnus wykorzystał ją do tworzenia solid
niejszych podstaw swojej władzy oraz w celu uzasadnienia pretensji do pozycji 
pełnoprawnego cesarza. Wątek herkulański na emisjach Postmnusa miał 
głęboki sens polityczny. Cesarz galijski przedstawiał się na nich jako współ
pracownik Herkulesa, w domyśle równy mu zdolnościami, i jak on energiczny, 
sprawny, skuteczny' w walce ze złem. Postmnus rzeczywiście odnosił sukcesy 
w odpieraniu barbarzyńskich inwazji skierowanych na podporządkowane mu 
terytoria. Zwycięstwa te upoważniały go do akcentowania w propagandzie, 
chociaż czynił to nieco na wyrost, przydomków restitutor Gal/iarum, restitutor 
orbis, pacator orbislO6

• W legendach emitowanych przez niego monet podkreś
lony został również fakt odniesienia przez niego wiktorii lO7. 

Żaden z następców Postumusa panujących w "Cesarstwie Galijskim" nie 
zdecydował się na przedstawienie siebie w towarzystwie Herkulesa. Nie spoty
kamy go na monetach Wiktoryna. Na emisjach tego władcy jako COMES 
AVG wystąpili Mars i WiktorialO8 . Za Tetryka I jako towarzysząca cesarzowi 
pojawiła się bogini WiktorialO9. W obu wypadkach były to postacie związane 
z wojną. Ten wybór współgrał z charakterem epoki i podkreślał predyspozycje 
władców galijskich do panowania w okresie, gdy na czele państwa stać 
powinien przywódca obdarzony zdolnościami wojskowymi. 

Herkules zaczął pojawiać się znowu, chociaż rzadko, za panowania 
Aureliana. Ponownie widzimy cesarza współpracującego z Herkulesem. Na
wiązania do tego mitycznego herosa znajdują się w mennictwie Aurelianallo• 

Ważniejszą jednak niż na monetach treść przynosi inskrypcja z Italii. Znalazł 
się w niej fragment, w którym cesarz, nazywając Herkulesa mianem consors, 
łączył swą virtus z jego męstwem 111. 

Po raz kolejny notujemy wykorzystywanie na szeroką skalę legend i wyob
rażeń propagujących kult Herkulesa w intencji podniesienia prestiżu cesar-

105 M. Jaczynowska: GlÓWM kierunki przemian kultu Herkulesa w państwie rzymskim. 
"Acta ONC. Historia" 1973,9, z. 58, s. 39-40; Badem: Kult Herkulesa jako główny element 
opozycji pogań.skiej przeciw clvześcijaństwu w III i W w. ,,Antiquitas" 1979, 8, s. 149-154; 
B ad e m: u culte tk [,Hucule romain au temps du Haut-Empire. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 17/2. 
1981, s. 631-661; Badem: Religie świata rzymskiego. Warszawa 1987, s. 179-181 i 232-233 . 

. 106 RIC V/2 (Postumus), nr 82,157-159,223-225,317,324. 
107 Ibidem, nr 14-15, 39-43, 89-91, 97, 102-103, 166--177, 229-235, 251. Zob. też 

P. van Gansbeke: La mise en etat tk la de/ense tk la GauIe au miJieu tiu I1rsiecle apres J.-C. 
"Latomus" 1955, 14, s.404--425. 

101 RIC V/2 (Victorinus), nr 6, 42, 94, 106-107. 
109 RIC V/2 (Tetricus 1), nr 10, 56--57, 169. 
110 R. GobI: Die Miinzpriigung ... , nr 106,246. 
III ILS 583. Por. L. Homo: &sai sur le regM ... , s. 192; R. Turcan: Le culte imperial ... , 

s. 1024. 
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skiego za panowania Probusa. Jego imię wystąpiło w legendach monet 
imperialnych w postaci napisów HERCVLI ROMANO AVG, HERCVLI 
(ARCVLI, AERCVLI, ERCVLI) PACIFER(O), HERCVLI ARCADIO, 
HERCVLI ERYMANTHIOll2

• Również na awersach niektórych monet 
Probusa, typów VIRTVS AVG i VICfORIA AVG, można rozpoznać charak
terystyczną postać Herku1esa1l3

• Wystąpił on też jako towarzysz cesarza na 
antoninianach typu COMITI PROBI AVGJl4. 

Wiele cytowanych emisji Probusa pochodzi z obszarów dawnego "Cesar
stwa Galijskiego". Fakt ten może sugerować mechaniczne przejęcie idei 
związanych z Herkulesem, lansowanych na tych terenach wcześniej, za pano
wania Postumusa. Jednakże można też przyjąć, że nawiązanie do wątku 
herkulańskiego mogło być świadomym krokiem Probusa, pragnącego tak 
samo jak galijski władca, kreować się na "nowego Herkulesa" 11 s. ~onety 
miały więc przypominać ich użytkownikom, pod jakimi auspicjami panuje 
Probus, oraz ukazywać takie jego cechy, jak aktywność, odwaga, sprawie
dliwoŚĆ. Ponadto emisje noszące imię lub wyobrażenie Herkulesa spełniały 
oczekiwania tych poddanych cesarza, którzy otaczali tego bohatera szczególną 
czcią. Wśród nich sporą grupę stanowili mieszkańcy "lmperium Galliarum'., 
któremu kres położył Aurelian na krótko przed objęciem władzy przez 
Probusa. Probus zatem dostrzegł i uhonorował prowincjonalne gusta religijne 
dawnych poddanych "państwa galijskiego", które tak długo pozostawało 
w opozycji do legalnych władców Rzymu. Konsolidacja państwa przez wywo
ływanie uczuć lojalności wobec pryncepsa była jednym z głównych celów 
polityki wewnętrznej Probusa. 

Kolejnym ważnym bogiem, który miał podbudowywać obniżony w latach 
kryzysu autorytet władców, był Sol prezentowany w antropomorficznej po
staci. W toku przemian religijnych III stulecia stał się dla wielu panujących 
najważniejszym bogiem - opiekunem władzy cesarskiej i osoby cesarza116

• 

m RIC V/2 (Probus), m 4,374-383,585-587. 
113 Ibidem, m 271,576-577. 
114 Ibidem, m 70--72. 
lU Por. F. Red o: Numismatical Sources oJ the OIyr Soldiers Emperors' Religious Policy. 

Budapest 1973, s. 97; I dem: Religious Policy oJ the End oJ Principatus. "Ziva Antika" 1975,25, 
s.466-467; W. Kaczanowicz: Aspekty ideologiczne w rzymskim ml!nnictwie ... , s. 111-112; 
I d e m: CeSlll'Z Probus ..• , s. 92-94; A. K I u c z e k: Odzwierciedlenie koncepcji religijnych w men
nictwie cesarza Probusa (276-282). W: Rzym antyczny. Polityka i pieniqdz. T. 1. Red. 
A. K u n i s z. Katowice 1993, s. 92-93. 

116 W czasach Republiki i w pierwszych dwóch wiekach Cesarstwa motyw Sol wypełniał 
tylko 1% typów monet, w latach 193-235 -10%, w latach 235-285 - 33%, w latacll285--325 
- 56%, zob. A. C h i r o n-M r o z o w s k a: Le dieu Sol et le pouvoir romain. Etude d'iconographii! 
monetaire. "Wiadomości Numizmatyczne" 1992, 36, s. 1-26. O wyobrażeniach boga Słońca por. 
J. Miziołek: Sol l'e11lS. Studia nad ikonografią CJrrystUSIJ w sztuce pierwszego tysiąclecia. 

Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 11-18. 
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Już za Gordiana Ul Sol prezentowany był w ikonografii monet imperia1~ 
nych z globem w ręku, uznawanym za widomy symbol jego wszechwładzy nad 
światem. przez połączenie wyobrażenia Sol z legendą AETERNlTATI AVG1l7 

b6g ten zyskał nową funkcję - stał się gwarantem panowania Gordiana 
i trwałości państwa rzymskiego. Owa gwarancja utożsamiana była z pomyśl~ 
nością cesarza. Podobny motyw przedstawień boga Sol pojawił się na mone
tach Filipa II. W jego imieniu wyemitowano antoniniany typu AETERNlT 
IMPERIII8

• R6Wnież w tym wypadku połączono ideę Sol z wiecznością 
Cesarstwa. 

Decydującym etapem rozwoju kultu Sol było panowanie Galliena. W do
bie najgłębszego politycznego kryzysu Imperium Rzymskiego cesarz ten szukał 
w boskiej protekcji sposobu w7JD.ocnienia władzy cesarskiej. Stawała się ona 
niejako fundamentem tej władzy. Sceny prezentujące cesarza i boga Słońca 
albo samego Sol z globem, czasem z biczem, niekiedy konno, powtarzały się na 
monetach typów ORIENS AVG, ORIENS AVGG, AETERN(lTAS) AVG 
i AETERNlT(AS) AVGGłł9• W ikonografli antoninian6w typu ORIENS 
A VG po raz pierwszy przedstawiono cesarza, kt6ry otrzymuje wieniec zwycięs
twa z rąk. boga słonecznego. Tym samym rozszerzono znaczenie Sol. Został on 
potraktowany jako zwierzchnik. pryncepsa i autor Gallienowych wiktorii. 
W latach samodzielnych rząd6w Galliena wyemitowano r6wnież monety 
z napisami rewers6w SOLI COMTI AVG, SOLI CONS AVGI2

O. Rozw6j kultu 
solarnego 7JD.ierzał więc w6wczas w kierunku nadania cesarzowi większego 
znaczenia przez przedstawianie go w roli zależnego od boga Sol, ale i w charak
terze jego partnera. Nie można jednak przeceniać miejsca tego boga w cało
kształcie propagandy religijnej Galliena. Jej cechą charakterystyczną bowiem 
było wykorzystywanie do opieki nad osobą władcy i całego Imperium Rzym
skiego całej plejady bog6w rzymskich, na przykład Diany, Junony, Apollina, 
Jowisza, Herkulesa, Marsa, Merkurego. Na wielu monetach Galliena ich 
wyobrażeniom towarzyszyły epitety conservator, propugnator lub stator l21

• Nie 

117 RIC IV/3 (Gordian 111), nr 83, 97-98, 109, lU, 117, 297. Por. o tych emisjach 
D. N o n y: Le revers monłtaire de Gord"m III a~c Sol et Oriens Aug. BSFN 1978, 33, s. 308-309. 

11. RIC IV/3 (Philip II), nr 226. Powrócono do tego typu na monetach Karusa, zob. RIC 
Vf2 (Carw), nr 35. 

II' RIC V/I (GaJJienus. Jow kigll), nr 86, 154, 302-303, 387-388, 445; RIC V/I 
(Gallie1lus. Sole kigll), nr 24, 99, 160, IB-114, 248-251, 348, 354, 448, 451, 465-466, 
494-498, 555, 629-630. 

120 Ibidem, nr 282-285, 357, 583. Legenda SOLI CONS AVG wystąpiła też na monetach 
Klaudiusza II Gockiego, RIC V/l (Claudius Gothicus), nr 118. 

121 RIC V/I (Gallienus. Joint kign), nr 25, 76-77,125-129,143,152-153,189,205-206, 
215-218, 251, 261-263, 374, 416, 425, 440; RIC V/l (Gallienus. Sok kigll), nr 26, 47-50, 
57-58,107-109,163--169, 176-183, 201-20~ 207-219,222,224,229--230,237-240,242, 
244-246, 38~ 384, 407, 415, 467-468, 486-488, 491, 493, 558-559, 574, 608, 614, 641, 
643-645. Por. W. Kaczanowicz: Aspekty ideologicZM w rzymskim ml!1I1Iictwie ... , s. 64-65. 
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można też mówić o przewadze jakiegokolwiek kultu w ówczesnej propagandzie 
religijnej, ale o eklektycznym potraktowaniu bogów rzymskiego panteonu. 
Dzięki temu władza ocsa.rska mogła zyskać stosunkowo szerokie poparcie 
społecme. 

Następny etap w polityce wyzyskania kultu Sol do podniesienia auto
rytetu władzy centralnej, w restauracji prestiżu pryncepsa i, w dalszej perspek
tywie, do przywrócenia wielkości Rzymu wymaczyłopaoowanie Aureliana. 
Mianowicie po pokonaniu w 274 roku uzurpatorów galijskich i przywróceniu 
zwierzchności rzymskiej nad obszarami wschodnimi Cesarstwa, opanowanymi 
wcześniej przez władców Palmyry, cesarz ten mógł poświęcić się wprowadzaniu 
w państwie zmian i ulepszeń niezbędnych w przywróceniu wielkości Imperium 
Rzymskiego. Doniosłym rozdziałem owej odnowicielskiej działalności była 
jego reforma religijno-polityczna, w której wyniku Deus Solln,ictus otrzymał 
oficjalny status boga państwowego Imperiuml22• Celem było koncentrowanie 
wokół Sol szerokich grup -społecmych i związanie z lrultcJnsołamym dążeń do 
nadania wyższej rangi władzy pryncepsa. Decyzję Aureliana ustanowienia 
przodownictwa boga Słońca w rzymskim panteonie upamiętniły okolicmoś
ciowe emisje brązowych asów z mennicy stołecmej typu AVRELIANVS A VG 
CONSI23• Kompozycja rysunku rewersu p~stawiała cesarza składającego 
ofiarę przy ołtarzu boga Sol. Na awersie tych monet malazł się mamienny 
napis SOL DOMINVS IMPERI ROMAN! wraz z wyobrażeniem boga 
słonecmego. W wyniku reformy Aurelian uczynił więc Sol nie tylko głową 
panteonu rzymskiego, ale także zwierzchnikiem i opiekunem całego Cesarstwa 
Rzymskiego. Dzięki tak wysokiej protekcji dokonać się miało odrodzenie 
ogarniętego kryzysem państwa. 

Ustanowienie nowego oficjalnego kultu i zdecydowane poparcie dlań 
cesarza łączyło się ze stosowną zewnętrmą oprawą. W Rzymie zbudowana 
została ogromnych rozmiarów świątynia ku czci boga Słońca. Stanęły w niej 
obok posągu Sol figury Heliosa i Baala 124. Może to sugerować, że kult Sol 

122 Zob. L. Homo: Essai sur fe regne ... , s. 184-195; H. Usener: Sol 11IVictus. 
"Rheinisches Museum" 1905, 60, s. 465--474; F. Altheim: Die SoldDtenkaiser ... , s. 277, 
281 nn.; Idem: Niedergang der Alten Welt ... , s. 342 nn.; R. Etienne: Le culte ... , s. 287-288 
i 504 nn.; F. Taeger: Charisma ... ,s.446-453; G. H. Halsberghe: TheCłlltofSollnvictus. 
Leiden 1972, s. 131-162; Idem: Le culte de Deus SoIlnvictus a Rome au 3" siic!e ap. J.-C. In: 
ANRW. Abt. 2, Bd. 17/4. 1984, s. 2195-2201; F. Redo: Religiow Policy ... , s. 464; 
R. Turcan: Le culte imperiaL, s. 1071-1073; W. Kaczanowicz: Motywy religijne ... , 
s. 119-124; T. Kotula: Kryzys III wieku w zachodnich prowincjach ... , s. 64, 128-129; Idem: 
Kryzys III wieku a kult ... , s. 153-155. 

113 R. GobI: Die Miinzpriigung ... , nr 151-152. Por. L. Homo: Essai sur fe regne ... , 
s. 184-185; G. H. HaIsberghe: Le culte ... , s. 2196-2197; W. Kaczanowicz: Aspekty 
ideologiczne w rzymskim mennictw~ ... , s. 83-85. 

114 AureI. VicŁ 35, 7; Eutr. IX 15, l; Chron. a. 354, s. 148, w. 9; HA V. Aurel. 1; 10; 25,6; 28, 
5; 35, 3; 39, 2, 6; 48, 4; Euseb., Hier., s. 223, w. 4; Oros. VII 23, 5; Zos. I 61, 4; Cass. Chr., s.148, 
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miał, w założeniu reformatora, charakter synkretycmy c:z.y generalnie uniwer
salny, tak aby skupić potencjalnie największą. grupę wyznawców i na gruncie 
tych uc:z.uć religijnych sprzyjać wzrastaniu i umacnianiu lojalności wobec 
państwa i jego przywódcy. Wprowadzone zostały też uroczyste obchody święta 
Słońca Niezwyciężonego125• 

Proklamowanie Sol panem Imperium, budowa świątyni i organizacja 
Agones Solis nie końc:z.yły dzieła reform religijnych Aureliana. Aby kult boga 
Sol mógł się rozwijać w pożądanym przez cesarza kierunku, powołał on 
kolegium Pontifices Dei Solisl26

• Nadanie takiej, a nie innej nazwy owemu ciału 
potwierdza, że kult Sol został oparty mocno na rzymskiej tradycji. Członkowie 
kolegium składali się z senatorów i z osób cieszących się dużym prestiżem, co 
także przekonuje o wysokiej randze, jaką Aurelian nadał nowo kreowanemu 
przywódcy panteonu rzymskiego I 27. Pontifices Dei Solis mogli jednocześnie 
udzielać się w innych kolegiach religijnych, co dowodzi tolerancyjnej postawy 
Aureliana i swoistego synkretyzmu religijnego epoki. 

Literackie przekazy starożytne o poczynaniach Aureliana w dziedzinie 
religii nie wykraczają poza drobne wzmianki. Wiele natomiast informacji na 
temat promocji Sol przez Illyryjc:z.yka, o skali przedsięwzięcia i oc:z.ekiwaniach 
władcy z nim związanych dostarcza analiza materiału numi.zmatycmego. 
Mennictwo imperialne lat 270--275 prezentowało motyw Słońca Niezwyciężo
nego obficie i w sposób rÓŻDorodnyl28. Personifikacja Słońca malazła się na 
rewersach monet opatrzonych na przykład legendami AETERNIT A VG, 
CONCORDIA AVG, CONSERVAT AVG, MARS INVICIVS, PACATOR 
ORBIS, RESTITVTOR ORBIS, RESTITVTOR ORIENTIS, PROVIDEN 
DEOR i VIRTVS AVGI29

• Sol był głównym bohaterem wyobrażeń towarzy
szących legendom ORIENS AVG oraz SOLI INVICIOI30

• Przedstawiano go 

XXVIIll. Por. L. Homo: &sai sur fe regfU! ... , 5.185-187; H. Kihler: Zur SonfU!ntempel 
Awelians. "Mitteilungen des Deutschen ArchioIogischen Instituts. Romische Abt." 1937, 52, 
5.94-105; G. H. Halsberghe: TheCult ... ,s.142; Idem: Leculte ... , 5.2198. 

115 Chran. a. 354,5. 148, w. 11; Euseb., Hier., s. 223, w. 6. Por. H. U sener: Sol Invictus ... , 
s.465; J. Noiville: Les origines tiu Natalis Invicti. "Revue des Etudes Anciennes" 1936,38, 
s. 144-176; G. H. Halsberghe: Le culte ... , s. 2198. 

1:16 Nazwę tę potwierdzają CIL VI 501, 846, 1397, 1418, 1778,2151; HA V. Aurel. 35, 3. 
127 Np. pierwszy ze manych członków, Wiriusz Lupus, był konsulem 278 r. i późniejszym 

prefektem Miasta, zob. Chron. a. 354, s. 60; Cons. Const., s. 229 (278 r.); AE 1964,223. Nie mamy 
pozycji samego AureIiana w kolegium nadzorującym rozwój kultu Sol. Można jedynie przypusz
czać, że był jego przewodniczącym, ale w zachowanych źródłach żaden tytuł nie potwierdza tej 
jego nowej godności. 

121 Por. W. Kaczanowicz: Aspekty ideologiczne w rzymskim meMictwie ... , s. 81---a8. 
129 RIC V/l (Aurelian), nr 185; R. Go bl: Die Munzpriigung ... , nr 3, 5, 7, 56, 76, 78-78 A, 

94,145,219,227,235,252,263-264,323,343,349--350,364, 366, 372-374,378-379 . 
. uo Ibidem, nr 67-75, 113, 115-125, 129-131, 134, 149-150, 210, 215-218, 220-226, 

228,230--23~234,240,244-245,249-251,254--258,271,339-341,344-346,376,389-390. 
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z takimi akcesoriami, jak glob, bat, łuk, niekiedy obok niego występowali 
jeńcy. Niektóre monety noszą na rewersach symboliczną scenę, w której albo 
Słońce wręcza cesarzowi glob, albo Sol i cesarz podają sobie ręce. Takie 
faworyzowanie boga słonecmego dowodzi wagi, jaką cesarz przykładał do 
lansowania w rzymskim społeczeństwie swojej nowatorskiej koncepcji religij
no-politycznej . 

Niektóre typy monet określały Sol mianem conservator13l
• Również źródła 

epigraficzne, będące zapewne echem cesarskiej decyzji uczynienia Słońca 
Niezwyciężonego uprzywilejowanym bogiem państwowym, przedstawiały Au
reliana w roli podopiecznego SOP32. W tekście jednej z inskrypcji nazwano 
cesarza jego towarzyszem: Iovi Optimo Maximo, Soli Invicto, conservatori 
Aureliani133

• Zauważmy, że obok boga Słońca w identycznej roli opiekuna 
wymieniony został Jowisz. Aurelian zatem w dziedzinie religii działał ostroż
niel34

• Nie występował przeciw bogom czczonym od wieków w państwie 
rzymskim. Niechęć przejawiał jedynie w stosunku do chrześcijaństwal3s• Staro
rzymskich bogów darzył natomiast estymą albo przynajmniej doceniał . polity
czną rolę odwołań do nich. W jego mennictwie w charakterze conservatores 
wystąpili również Apollo i Jowiszl36

• Sprawianie wrażenia, że Aurelian rządzi 
omnes divino consensu, miało na celu, jak można sądzić, .zdobycie przychylności 
konserwatywnie nastawionych kręgów jego poddanych. 

Brakuje w źródłach śladów wystąpień przeciw reformie religijnej dokona
nej przez Aurelianal37

• Niektórzy natomiast z jego następców wrócili do owej 
doktryny religijno-politycmej z tym samym zamierzeniem wywyższenia swej 
pozycji. 

Pierwszym z kontynuatorów koncepcji Aureliana był Probus. Jego popar
cie dla doktryny solarnej zauważyć można niemal wyłącznie w propagandzie 

131 Ibidem, m 336. 
m elL VIII 5143, 23924. 
133 elL ITI 3020. 
134 Mo:re dlatego emisja typu SOL DOMINVS IMPERI ROMAN! pojawiła się w postaci 

monet o skromnym nominale asów. 
135 Euseb., Hier., s. 223, w. 7-8; Oros. VII 23, 6; 27, 12; Zon. XII 27; Cass. Chr., s. 148, 

XXVlIll; L. Caecilii uctanti De mart. persecutorum. In: Opera omniD. Ed. S. B r a n d t. Vienna 
1897, s. 179, w. 14-21. Por. L. Homo: Esaai sur fe ngne ... , s. 194-195; E. Wipszycka: 
Państwo rzymskie a chrześcijaństwo do początków IV wieleu. W: Starożytny Rzym we współczesnych 
bat:kmiDch. Państwo - społeczeństwo - gospodarka. Liber in memorillm L. Piotrowicz. Red. 
J. Wolski, T. Kotula, A. Kunisz. K.ra.k:ów 1994, s. 185. 

136 R. Gobi: Die Munzpragung ... , m 45-46,58,93,112, 134, 184, 187-188, 199-200, 
241--243,277-278,297,305--307,325--327. 

137 Epigrafika poświadcza istnienie aż po IV w. kolegium pontyfi1c6w Dei Solis i funk
cjonowanie świątyni: CIL V 4284; VI 402, 501, 712, 846, 1397, 1418; VIII 8713, 1329, 14688; 
AE 1914, 249. Por. G. H. Halsberghe: The Cult ... , s. 162-171; Idem: Le culte ... , 
s.2199-2200. 
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uprawianej za pośrednictwem monet imperialnych. Deus Sol Invictus regular
nie pojawiał się na emisjach Probusa. Wśród nich wystąpiły monety z legen
dami SOLI INVICfO AVG, SOLI INVICfO, ORIENS AVG138

• Słońce 
pojawiło się również w roli boskieg,o opiekuna i obrońcy Probusa. Licznie 
reprezentowany jest typ CONSERVAT AVG, emitowany przez wiele warsz
tat6w menniczych w różnych nominałach monet139

• Opiekę boga Sol nad 
cesarzem sygnalizowały też antoniniany typu PROVIDEN DEORl40

• Jako 
suweren Probusa Sol wystąpił także na antoninianach typu RESTITVTOR 
SECVU141 . 

Probus nie zawsze jednak znajduje się na monetach w roli władcy 
zależnego od Sol, którego wsparciu zawdzięczał purpurę, zwycięstwa militarne 
nad wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Antoninian z Siscii ukazuje na 
awersie popiersia Słońca Niezwyciężonego oraz cesarza w rynsztunku wojen
nym, uzupełnione legendą SOL COMES PROBI AVG142. Podobną treŚĆ 
przedstawiały także aureusy z legendą rewersu SOLI INVICfO COMITI143. 
Rewers był w tym wypadku dodatkowym podkreśleniem i uzupełnieniem 
elementów awersu, na których widniała legenda SOL COMIS PROBI A VG 
oraz wyobrażenie Sol obok uzbrojonego cesarza. Następnymi z serii nawiązu
jącej do współpracy Probusa i boga Słońca były monety typu SOLI INVICfO 
COMITI A VGl44

• Wymienione typy monet świadczą, że idea partnerstwa 
Probusa z Sol była lansowana w sposób programowy14'. 

Do typologii monet Aureliana i Probusa powrócono w latach rządów 
Karusa i jego syn6w. Na monecie typu VIRTVS AVGVSTOR Sol koronuje 
cesarza Karusa, naprzeciw stoi jego syn Karynus, koronowany przez Her-

u. RIC v/2 (Probus), nr 44--45, 101, 199-208, 267, 311, 392, 41~22, 589-590, 597, 
700, 767-785, 861-870, 911. Por. H . ..o. Pflaum: Types el busles exceplionnels sur les 
mollMies tle Numłriell, Probus el Aurelien. BSFN 1960, 15, s. 383-384; F. Redo: Numismaliad 
Sources ... , s. 92-93. 

ll9 RIC V /2 (Probus)' nr 293-294, 307-308, 347-353, 536--538, 669-673, 891, 915. Zob. 
także aL Vln 1329. Por. G. H. Halsberghe: The Cull ... , s. 164; F. Redo: Numismatiad 
Sources ... , s. 84-85. 

140 RIC V/2 (Probus), nr 844-850; J.-M. D oyen: Uli antoninien inMil tle Probus (Sertlica 
277 apres J.-C.) . "Schweizer Munzbłitter" 1986,36, s. 66-67. 

141 RIC V /2 (Probus), nr 404--406. 
142 Ibidem, nr 835. 
143 Ibidem, nr 829. 
144 Ibidem, nr 138 i 209. POf. F. Redo: Numismatiad Sources ... , s. 84; R. Turcan: Le 

culle imphiDI .•. , s. 1024. 
14' Spośród innych rzymskich bogów jedynie Minerwa wystąpiła jako comes na emisjach 

Probusa, RIC V/2 (Probus), nr 65-69, 115--116. Jednak te monety Probusa mogły być 
inspirowane tematyką emisji cesarzy ,,Imperium Galliarum", w którym Minerwa była popularna, 
zob. RIC V/2 (Poslumus), nr 29, 74, 130, '210-211; RIC V/2 (TelTicus ll), nr 242. Por. 
F. Taeger: Charisma ... , s. 449-450; R. Turcan: Le culte imphioJ ..• , s. 1024. 
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kulesal46• Ponownie więc Słońce potraktowane zostało jako suweren, i to 
zarówno cesarza, jak i w świecie nadprzyrodzonym. Herkules bowiem wystąpił 
jako bóg podrzędny wobec Sol. Hierarchia panująca na ziemi byłaby więc 
odbiciem tej, która regulowała porządek wśród bogów rzymskich. 

Rozwiązania graficzne cytowanych emisji cesarzy okresu schyłku kryzysu 
III wieku wskazują, że religia słoneczna czyniła z nich bliskich współpracow
ników Sol, współdziałających z nim w dziele renovatio Imperium Rzymskiego. 
Dzięki umiejętnie dobranej symbolice ikonografii rewersów niektórzy władcy, 
zwłaszcza Aurelian i Probus, prezentowani byli jako zwycięzcy i obrońcy 
państwal47 • We wszystkich przedsięwzięciach wspierała ich opieka Słońca 
Niezwyciężonego, którego supremacja wśród innych bogów rzymskich w pro
pagandzie cesarskiej za ich panowania nie podlegała dyskusji. 

W dziedzinie religii nadrzędnym celem działań Aureliana i jego kon
tynuatorów było podniesienie i trwałe umocnienie autorytetu panującego, 
usprawiedliwianie dążeń cesarza do centralizacji państwa i zaprowadzenia 
silnej władzy imperialnej. Cesarze podkreślali w swojej propagandzie, że ich 
władza jest darem boga, co ilustrowała na monetach symboliczna scena 
koronacji cesarza lub przekazywania globu przez Sol. Przedstawienia te miały 
ogromne znaczenie. Była to ilustracja doktryny boskiego pochodzenia władzy 
cesarskiej. Pierwszy Aurelian kreował się na tego, który rządzi już nie tylko 
dzięki osobistym przymiotom - chociaż i w tej dziedzinie starał się podkreślić 
własne predyspozycje do noszenia cesarskiej purpury - ale przede wszystkim 
z woli najwyższego boga rzymskiego panteonu. Władza pojmowana jako dar 
boga sakralizowała osobę, która ją sprawowała na ziemi z poruczenia bos
kiego. Cesarz stawał się emanacją boga Sol na ziemil48

• 

Niewykluczone, że usilne propagowanie treści związanych z Jowiszem, 
Herkulesem, Słońcem Niezwyciężonym było zbieżne z charakterystycznym dla 
religii Cesarstwa Rzymskiego w III wieku rozwojem tendencji uniwersalistycz
nychl49

• Jednocześnie konsolidacja mieszkańców Imperium wokół jednego 
wybranego boga, wywyższonego przez cesarzy, mogła być postrzegana jako 
sposób zapewnienia szerszej bazy społecznej władzy cesarskiej. Legendy i iko
nografia monet symbolizowały zależność imperatora od sił nadprzyrodzo
nych. Zarazem jednak coraz usilniej lansowano w latach 235-284 ideę, iż 

cesarz jako współpracownik bogów w dziele zapewniania porządku na świecie 

146 RIC V/2 (Carinus AugusIUS), nr 225. 
141 Por. J. Gage: lA lheologie de la Vicloire impericlle. "Revue Historique" 1933, 171, 

s.28-31. 
141 Por. A. D. N ock: A Diis Electa ... , s. 251-274; C. E. van Sickle: Changing Bases ... , 

s. 167-168; F. T aeger: Clrmisma ... , s. 434. 
149 Zob. szerzej T. Kotula: Nurty monoteistycz1U! w pogaństwie "wieku niepokoju" (lIIw. 

n. e.) a polemika chrześcijańska. ,,Acta UNC. Historia" 1992,27, z. 254, s. 105-114. 
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to w rzeczy samej ziemski reprezentant władzy ponadnatura1nejlso. Na gruncie 
religii uzasadniane były więc dążenia władc6w krytycznego okresu w dziejach 
państwa rzymskiego do trwałego wzmocnienia ich pozycji, a to było warun
kiem koniecznym, by realnie myśleć o budowie dynastii, kreowaniu następców 
lub umocnieniu władzy cesarskiej. 

Służyło też temu celowi upodobnienie cesarzy do bogówlsl . Przybierało 
ono rozmaite formy w sztuce i w tytulaturze cesarskiej. Partnerstwo obu sił, 
ziemskiej i nadprzyrodzonej, wyrażały przedstawienia cesarzy w towarzystwie 
bog6w-opiekunów, a wśród nich wizerunki cesarza i boga, stojących twarzą 
w twarz1S2. Ilustracją rozpowszechnianych przekonań o boskiej naturze władzy 
cesarskiej był zwyczaj frontalnego przedstawiania władców, chociaż często 
zgodnie z wykonywanymi czynnościami powinni stać w promu. Świadczyło 
o tym także zachowywanie hierarchicznych proporcji, w których r02llliary 
figur zależały od statusu portretowanego, oraz prezentowanie cesarzy z ak
cesoriami przynależnymi bogom. W wizerunkach na awersach monet władcy 
występowali w koronie promienistej, która symbolizowała boskie pochodzenie 
władzy i tendencje absolutystyczne1s3. Sposób zestawiania postaci cesarza 
i bogów oraz przedstawiania władców miał odzwierciedlać ich cechy osobowe, 
siłę, wytrwałość, męstwo. W przesadny sposób rozwijała się frazeologia, która 
wynosiła pryncepsa ponad poddanych, przypisując mu cnoty przysługujące 
bogom. Epitety dominus, dominus noster, invictus, aeternus, iustus, pius, fortis, 
c/emens stawały się częścią tytulatury cesarskiej. Czasem określenia przyj
mowały formę superlatywu: fortissimus, victoriosissimus. c1ementissimus. 
providentissimus. felicissimus. sanctissimus. invictissimus1S4

• Przez fakt posiada
nia takich i tylu jednocześnie zalet cesarz wyrastał ponad innych śmiertel
ników.Warto jednak zaznaczyć, że przydomki przypisywane cesarzom okresu 
kryzysu III wieku występowały głównie w inskrypcjach. Mogły zatem być 

1$0 A. D. Nock: The Emperor's Diyine Comes ... , s. 105-108; R. Turcan: Le culte 
imperial..., s. 1072 

Ul Zob. ibidem. s. 1017-1018, 1022-1025. 1031-1050; T. Mikocki: L'empereur 
- dieu et l'imperalrice cwimilee a des divinites dJms l'art romain. In: Roman Portraits. Artistic and 
Literary. Acts of the Third InterlllJtiolllJl Conference on the Roman Portraits held in Prague and the 
Bechyne Castlefrom 25 to 29 September 1989. Red. J. B ouzek. I. Ondiej ov a.. Mainz 1997. 
s.48-51. 

U2 Por. S. Skowronek: Les inscriptions des m01l1laies A/exandrines considerees comme 
expression d'une propagande de la personne de l'empereur. In: Melanges offerts a K. Michałowski. 
Warszawa 1966, s. 174; G. H. Halsberghe: The Cult ... , s. 164; R. Turcan: Le culte 
imperial ...• s. 1026--1027. 1038-1039. 

UJ Zob. H. P. L'Orange: Apotheosis in the Ancient Portraiture. Oslo 1947; Idem: Studies 
on the lcollOgraphy of Cosmic J(jngship in the Ancient Wor/d. Oslo 1953; J. B a b e lon: Le portrait 
dans l'antiquite d'apres /es monlllJies. Paris 1950. s. 141. 

1S4 Zob. G. Herzog-Hauser: KiJiserkult ... , col. 846--850; H. U. Instinsky: Kaiser 
und Ewiglceit. "Hermes" 1942, 77, s. 346--347; R. T u r c a n: Le culte imperial ...• s. 1072. 
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inicjatywami lokalnych społeczności lub ich przedstawicieli, a nie wynikiem 
działań cesarzy, podejmowanych w ramach polityki umocnienia ich władzy. 

Każdy cesarz jako augustus był przedmiotem kultu. Przy czym niekt6rzy 
władcy nie wahali się już za życia stanąć na r6wni z bogami, tym bardziej więc 
oczekiwali, że po śmierci od następc6w i całego społeczeństwa odbiorą honory 
podobne do tych, kt6re jako pierwszy otrzymał Cezar. Zgodnie z wcześniej 
wykształconymi tradycjami urządzano święta na cześć august6w z okazji 
rocznicy urodzin lub objęcia władzy, celebrowano ich zwycięstwalSS. Formy 
religii cesarskiej, istniejące od zarania Pryncypatu, obejmowały więc także 
żyjącego władcę, ale nie miało to nic wsp6lnego z uznawaniem go za rzeczywis
tego boga. Już jednak od czas6w Sewer6w narastały dążenia do religijnego 
wywyższenia osoby cesarza i podniesienia jego prestiżu, kt6rych kulminacyj
nym punktem było nadanie pryncepsowi znamion boskości jeszcze za życia. 
Stało się tak po raz pierwszy w wyniku starań Aureliana. 

Władca ten z ogromną konsekwencją zmierzał do religijnego wywyższenia 
godności pryncepsa. Legend y i wyobrażenia na jego monetach podkreślały, jak 
już zostało powiedziane, boskie pochodzenie jego władzy, a także boską opiekę 
nad nim i Imperium Rzymskim. W tym zakresie starania Aureliana były 
wsp6lne z przedsięwzięciami wielu cesarzy, upatrujących w nadaniu sobie 
boskiego autorytetu spos6b wydźwignięcia z upadku władzy cesarskiej. Jed
nakże w polityce Aureliana pojawił się także element zupełnie nowy. Jako 
pierwszy z cesarzy rzymskich oficjalnie nazwał się deus1S6

• Na awersach 
antoninianów typu RESTITVfOR ORBIS, wyemitowanych w Serdice w osta
tnich latach jego panowania, wizerunek władcy otoczony został legendą IMP 
DEO ET DOMINO AVRELIANO AVG albo DEO ET DOMINO NATO 
AVRELIANO A VGl51

• Ten sam tytuł deus wystąpił na dedykowanych Aure
lianowi inskrypcjach pochodzących z Afryki i HiszpaniPsa. 

Sens tytułu Aureliana deus et dominus natus interpretuje się w kategoriach 
politycznych. Bez wątpienia Aurelian starał się sakralizować swą władzę. Już 
kult Sol Invictus dawać miał silny fundament władzy cesarskiej, przenosząc ją 
w sferę boską. To przecież b6g udzielał sankcji rządom Aureliana. Cesarz był 
boski, bo był reprezentantem Sol na ziemi i jego widzialną inkarnacją. Nowa 

155 Por. L. R. T ayl or: The Divinity ...• s. 244-245; S. R. F. Price: Belween Man and 
God: Sacrifice in the Roman Imperial Cull. JRS 1980, 70, s. 28-43; G. B o n a m e n t e: II canone 
dei dM ...• s. 63. tab. 4 i s. 68-71. 

156 Wcześniejsze próby nazywania się tytułem dominus przez Kaligulę, Domicjana, Kom
modusa były ich nieoficjalnymi k.rok.ami. por. L. P i o t r o w i c z: Kult panującego.... s. 33; 
G. M. B er s a n et ti: SuU'uso di Dominus Noster nelle iscrizioni dell'eta Severiana. "Athenaeum" 
1946,24. s. 28-43; G. H. HaIsberghe: The Cull ... , s. 152. 

157 R. G o b I: Die Miinzpriigung ...• nr 260 dd [Tafel 117], 261 dd [Tafel 119], 261 ee [Tafel 
119]. 

158 ILS 585; elL II 3832. 
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formuła cesarskiej tytulatury podkreślała wprost tę boskość osoby cesarza. Co 
więcej, Aurelian wystąpił już niejako prynceps, ale jakonieograniczony w swej 
władzy dominus, którego pretensje sięgały rządów o charakterze absolutnymlS9. 
Należy jednak powątpiewać, by akt wyniesienia Aureliana do rangi deus et 
dominus natus oznaczał w sensie dosłownym uzna.me cesarza za bogal60. Nie 
zachowały się w źródłach informacje o kapłanach obsługujących kult nowego 
"boga'" o poświęconych mu świątyniach i obrzędach ku jego czci, co mogłoby 
sugerować, że cesarzowi nie zależało na szerzeniu tego kultu. Wobec tego należy 
postawić pytanie o celowość określenia się .,bogiem i panem" przez Aureliana. 

Monety Aureliana re stosowną jego tytulaturą wyemitowane zostały tylko 
w jednej prowincjonalnej mennicy, w Serdice, stolicy Dacji Mediterranea. 
Wnioskować z tego można, że wypuszczenie ich do obiegu było nader ostrożną 
próbą, podyktowaną chęcią wysondowania nastrojów poddanych i ich opinii 
na temat reformyl61. Do eksperymentu wybrano teren Dacji, której mieszkańcy 
re względu na istniejące stale niebezpiecreństwo ze strony wrogich plemion 
barbarzyńskich wydawać się mogli szczególnie podatni na przyjmowanie tego 
rodzaju politycznych nowinek. W ich bezpośrednim interesie leżało przeciei, 
by panujący umocnił swoją władzę tak, aby był w stanie zapewnić im 
bezpiecreństwo. A może też Aurelian, decydując się na wypuszczenie wspo
mnianych emisji właśnie na terenach naddunajskich, liczył na ich przychylne 
przyjęcie także ze względu na swój rodowódl62. 

Interesującą interpretację monet Aureliana z Serdiki zaproponował Ta
deusz Kotula. Uczony ten zwrócił uwagę, że emisje przeznaczone były, ze 
względu na miejsce ich wybicia, dla mieszkańców Illyrikum, ale też dla 
skoncentrowanych na tym obszarze wojsk, które cesarz zamierzał poprowadzić 
na wyprawę przeciw Persji. Monety Aureliana z epitetem deus et dominus natus 
mogły być więc jednym z istotniejszych elementów jego kampanii propagan
dowej, poprzedzającej planowaną kampanię wschodnią, jako że podobny 

159 Por. L. H om o: &sai sur le regne ... , s. 192; A. D. NocIe: The Emperor's Divine 
Comes ... , s. 102-116; F. Taeger: Zur Geschichte ... , s. 182-184; G. H. HaIsberghe: The 
Cult ... , s. 148; F. Redo: Numismatical Sources ... , s. 110-136; I dem: Religious Policy ... , s. 465; 
R. T u r c a n: Le culte imperial ... , s. 1055; W. K a c z a n o w i c z: .Aspekty ideologiczne w rzymskim 
mennictwie ... , s. 86---88; I d e m: Motywy religijne ... , s. 123; T. K o t u l a: Kryzys III wieku 
w zachodnich prowincjach ... , s. 64-65. 

160 Opinię, że Aurelian nie uważał się zapewne za boga i że nie było też celem cesarza 
rozszerzenie kultu poza jedną wybraną przez niego prowincję, wyrazili W. K u b i t s c h e k: Deus 
ais Dominus ais Titel des KJJisers. NZ 1915,48, s. 170-171; F. Teager: Charisma ... , s. 447. 

161 Por. W. Kaczanowicz: Aspekty ideologiczne w rzymskim mennictwie ... , s. 87--88. 
• 162 Zob. o miejscu urodzenia cesarza Epit. de Caes. 35, l; Eutr. IX 13, l; HA V. Aurel. 3, l; 

24,3. W jego mennictwie malazła się też "seria naddunajska", obejmująca monety typów DACIA 
FELIX, PANNONIAE, GENIVS ILL VR i VIRTVS ILL VRlCl, R. G o b l: DiJ? Miinzpriigung ... , 
nr 17,22 A, 35,179--182, 363 i 367. Por. W. Kaczanowicz: Aspekty ideologiczne w rzymskim 
mennictwie ... , s. 83. 
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zwrot występował również w tytulaturze władcy perskiego. Powtórzenie go na 
monetach Aureliana byłoby więc przejawem pragmatymlu cesarza, który 
chciał wystąpić jako władca równy prestiżem królowi Persji. W dalszym jednak 
ciągu celem ostatecznym było wywyższenie cesarza rzymskiego w oczach 
żołnierzyl63. Przypomnijmy także, że poza monetami jedynie w miliariach 
z zachodniej części Imperium Aurelian nazwany został bogiem. Nie można 
wykluczyć, że dedykacje te były dziełem weteranów Aureliana oraz echem tej 
samej propagandy, którą rozwijały emisje z Serdiki. 

Mimo pewnej ostrożności w prezentowaniu społeczeństwu rzymskiemu 
swoich innowacyjnych pomysłów i zarazem wierności starorzymskiej tradycji 
Aurelian był tym, który "primus apud Romanos diadema capiti innexuit"164 . 
Jednocześnie źródła zgodnie przedstawiają wizerunek Aureliana jako cesarza 
- wojownika i wodza, spędzającego znaczną część rządów na rozlicznych 
zbrojnych ekspedycjachl6s. Pozwala to przypuszczać, że nie przywiązywał on 
raczej zbyt dużego znaczenia do przepychu i bogactwa. Niemniej, lansując 
nową formułę władzy cesarskiej, dostrzegł rolę zewnętrznego splendoru. Stąd 
więc- zapewne pojawienie się owego charakterystycznego elementu stroju 
vi postaci diademu. Podobnie już wcześniej Gallienowi tradycja literacka 
przypisała zwyczaj posypywania włosów złotym proszkiem i zamysł budowy 
olbrzymiej statui wyobrażającej go w kwadrydze na wzór boga Słońcal66• Może 
trzeba potraktować wspomniane pomysły Galliena nie jako fantazję, ale jako 
chęć wywyższenia pryncepsa przez nadanie jego osobie blasku przynależnego 
bogom; do idei tej później powrócił Aurelian. 

Nawet jeśli rodzą się pewne watpliwości, co do prawidłowego odczytania 
tytulatury Aureliana, należy widzieć w jego panowaniu moment przełomowy. 
Żaden z wcześniejszych władców nie posunął się tak daleko w umocnieniu 
swego autorytetu. Trzeba widzieć w Aurelianie prekursora dominatu. 

Również polityczne przesłanki skłoniły następców Aureliana do przyj
mowania tytułu deus et dominus. Identyczne określenia znajdujemy w tytulatu
rze Probusa i Karusa. W imieniu Probusa wypuszczono w Serdice antoniniany, 
które na awersach nosiły napisy IMP DEO ET DOMINO PROBO A VG oraz 
DEO ET DOMINO PROBO INVICfO AVGI67. Monety Karusa natomiast, 

163 T. Kotula: Kryzys III wielcu a kult ... , s. 155. Zob. też Res Gesttle DM Saporia. Red. 
A. M a r i cq. "Classica et Orientalia" 1965, s. 46---47, w. 1-2, gdzie tytulatura króla perskiego. 

164 Epit. de Caes. 35, 5. Zob. też Malal. XII, 5.299. Por. A. Alfoldi: Die monarchische 
Reprtisentation ... , s. 267. 

165 Np. Eutr. IX 13-15; HA V. Aurel. 45; 49; Oros. vn 23, 3--5. 
166 HA V. GaD. 16,4; 18,2---4. Por. też M. Rosenbach: Galliena Augusta. T'iibingetl 

1958, s. 41-52. 
167 RIC V/2 (Probus), nr 841, 885. Por. F. Redo: Numismatical Sources ... , s. 125-134; 

W. Kaczanowicz: Aspekty ideologiczne w rzymskim mennictwie ... , 5.105-106; Idem: Cesarz 
Probus ... , s. 84----85; A. Kluczek: Odzwierciedlenie ... , s. 88-91. 
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na których nazwany został panem i bogiem, ukazały się w Siscii. Legendy 
awersów przybrały na nich formę DEO ET DOMINO CARO (lNVICTI) 
AVGI68• Także teksty epigraficzne potwierdzają żywotność koncepcji Aurelia
na po jego śmierci. Znana jest inskrypcja z lat panowania Probusa, w której 
określono władcę rzymskiego tytułem deus1fIJ

• Wielce prawdopodobne, że 
podobna w treści inskrypcja powstała również dla uhonorowania Karusal70

• 

Sądzić można, że recepcja przez Probusa i Karusa legendy używanej na 
monetach imperialnych Aureliana nie była przypadkowa. Znamienne, że 

jednym z członów legend awersów cytowanych emisji były imiona obu in
teresujących nas imperatorów wraz z określeniem deus. Temu, kto zadys
ponował wybicie stosownych monet ze wskazaną wyżej tytulaturą na awersie, 
musiało specjalnie zależeć na wyeksponowaniu owej formy w odniesieniu do 
osoby aktualnego władcy. Użycie zwrotu deus przez Probusa i Karusa mogło 
wynikać z tych samych dążeń, co w wypadku Aureliana. Obydwaj ci władcy 
w swoim własnym interesie musieli starać się o przywrócenie autorytetu 
panującego i w tym celu ograniczać wpływy armii. Jako spadkobiercy politycz
nych idei Aureliana mogli też, tak jak on, przybrać tytuł deus et dominus 
w związku z wojną z Persją, planowaną przez Probusa, a zrealizowaną przez 
Karusa. 

Ideą przewodnią przedstawionych tu poczynań imperatorów rzymskich 
było usprawiedliwienie ich pretensji do sprawowania władzy cesarskiej, a po
tem także urzeczywistnienie narastających tendencji absolutystycznych, któ
rych efektem końcowym miało być przywrócenie systemu silnych rządów 
cesarza. Ich aktywność w polityce religijnej doskonale odzwierciedla umiejęt
noŚĆ wykorzystania starych form religii cesarskiej oraz wypracowania jej 
nowych elementów, gdy okazało się, że te poprzednie już nie wystarczają, by 
uratować zdeprecjonowaną władzę cesarską. Tradycjonalizm władców epoki 
kryzysu wyraził się w aktach konsekracji poprzedników, członków rodziny 
cesarskiej, i próbach tworzenia ciągłości dynastii ubóstwionych pryncepsów, 
której.początki sięgały daleko wstecz, aż do II i I wieku. Okazało się wszakże, 
że w okresie kryzysu formy te nie wystarczały. Żadna dynastia nie była na tyle 
trwała, by zapewnić kontynuację kult1! swego własnego rodu na dłużej niż na 
czas, krótki z reguły, jej rządów. Ubóstwienie cesarskich poprzedników rów
nież nie wzmocniło wystarczająco autorytetu władców III wieku. Religia 
cesarska przystosowana więc została do zjawisk kryzysowych. Podczas gdy 
niejako na drugim planie nadal rozwijał się kult dM, stopniowo cesarze starali 

161 RIC V/2 (Canu), nr 96, 99-100. Por. W. Ensslin: 1M End ...• s. 358-359; 
P. Meloni: II regno dl Caro ...• s. 105; A. Alfoldi: Die monaTchische Repriisenlation .... 
s.211-212. 

169 AR 1903,243. Por. G. H. Halsber ghe: 1M Cult .... s. 153; I dem: Le culte .... s. 2200. 
170 CIL XI 556. 
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się też propagować kult pryncepsa żyjącego. W III wieku zaznaczył się zatem 
silnie proCes rozwoju boskości władzy, co korespondowało z poszukiwaniem 
uniwersalnego autorytetu. Tym tłumaczyć należy określanie władców mianem 
współpracowników bogów, oddawanie panującego wraz z całym Imperium 
w ich opiekę i podkreślanie boskiej natury władzy i osoby cesarza. W tym 
znaczeniu okres 235-284 można traktować jako pomost łączący epokę 
Wczesnego Cesarstwa, kiedy to rozpoczęło się poszukiwanie boskiej charyzmy 
władzy cesarskiej, z epoką Cesarstwa Późnego, w której owa boskość osiągnęła 
swoje apogeum. W latach kryzysu poczynania w sferze religii cesarskiej nie 
osiągnęły celów politycznych. Jednakże panujący tego . okresu, w którym 
transformacja władzy cesarskiej w sferę boską poczyniła takie postępy, przygo
towali grunt pod reformy Tetrarchii. 

Imiona wielkich poprzedników 

Wybór imienia któregoś z poprzednich cesarzy miał na względzie cel 
dynastycznyl7ł. Każdy władca, który przyjął nowe nomen od poprzedników, 
mógł oczekiwać politycznych zysków wynikających z tego faktu. Wspierał go 
autorytet i prestiż odpowiednio wybranego cesarza. Niekiedy przyjęcie dy
nastycznego nomen oznaczało zgłoszenie przynależności do rodu, który re
prezentował słynny imiennik. Wówczas można było czynić odniesienia nie 
tylko do osiągnięć tego jednego wybranego przedstawiciela, ale też przejąć 
w spadku korzyści wynikające z dokonań innych członków dawnej dynastii. Te 
polityczne "adopcje" doskonale sankcjonowały również prawa do władzy. 
Afiliowany do dawnej dynastii cesarz przedstawiał się przecież jako jej legalny 
sukcesor. 

Władcy rzymscy okresu kryzysu dostrzegli te możliwości wykorzystania 
magii wielkich imion i treści z nimi związanych. Niektórzy cesarze panujący 
w latach 235-284 przyjmowali dynastyczne imiona i odwoływali się do swoich 
związków z poprzednikami, by uzasadnić swoje roszczenia do władzy 172. Ta 
praktyka przyjmowania imion zasłużonych wcześniej dla Imperium cesarzy 
była w ITI stuleciu często stosowana. W ten sposób starano się związać ze 

171 Rozszerzoną. wersję niniejszego podrozdziału stanowi artykuł A. K I u c z e k: Dy1UlStyCZ
ne ,,nomen" jako element polityki wzmacniania władzy cesarskiej w Imperium Rzymskim w latach 
235-284. W: Rzym antyczny. Polityka i pieni4dz. T. 3. Red. W. Kaczanowicz. Katowice 
1999. s. 7l---.g9. 

J7l Ten aspekt ich działań zauważyli już starożytni autorzy. zob. Aurel. Vict. 33. 30. Por. 
L. W i ck e r t: Princeps ...• col. 2158-2159. 
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sławnym poprzednikiem, a za jego pośrednictwem ze słynnym i zasłużonym 
rodem. Innym sposobem było hołdowanie określonym wzorcom moralnym, 
jakie uosabiali swoimi postawami dawni pryncepsi. 

Często odwoływanie się do przeszłości miało ugruntować władzę nowej 
dynastii. Wydaje się, że w tym kierunku zmierzał Filip Arab. W swojej polityce 
dynastycznej nawiązywał on do praktyk stosowanych za Sewerów. Odwoła
niem się do tradycji związanej z dynastią założoną przez Septymiusza Sewera 
mógł być cognomen Severus, który nosił syn Filipa Arabam. Nadanie Filipowi 
juniorowi tego przydomka można interpretować jako próbę przydania mu 
splendoru, jaki otaczał ród Sewerów, i zwiększenia prestiżu małoletniego 
następcy i współrządcy Filipa Araba. 

Najczęściej odwoływano się w epoce kryzysu III wieku do dynastii 
Antoninów174

• Było to politycznie najzupełniej uzasadnione. Za rządów tej 
dynastii, w nie tak bardzo przecież odległej epoce, Cesarstwo Rzymskie 
przeżywało okres świetności. Potężne Imperium o bezpiecznych granicach, 
rozkwit wewnętrzny państwa i pokój, który tę pomyślność gwarantował, 
wszystko to tworzyło mit mający pobudzać wyobraźnię mieszkańców Cesar
stwa w okresie kryzysu, a jego władców skłaniać do korzystania z ustawicznie 
żywej tradycji tej dynastii. 

Według jednego z przekazów starożytnych korzyści płynące z przyzna
nia się do pokrewieństwa z dynastią Antoninów dostrzegli Gordianowie. 
Co prawda, sam Gordian I, zanim w 238 roku otrzymał purpurę cesarską, 
położył tak wielkie zasługi w służbie dla państwa, że dostatecznie już uza
sadniały one wybór mieszkańców Afryki, zbuntowanych przeciwko Mak
syminowi Trakowi17S

, jednak wykazanie związków krwi z Antoninami mogło 
dodatkowo podbudować prawa Gordianów do władzy imperialnej. Infor
macje o tym pokrewieństwie pojawiają się kilkakrotnie w odpowiednich 
partiach zbioru Historia Augusta. Napisano w nich, że Gordianowie spo
krewieni byli z Grakchami, Scypionami i - przez matkę Gordiana I, Ulpię 
Gordianę - z cesarzem Trajanem. Gordiana II przedstawiono jako syna 
Fabii Orestylli, prawnuczki Antonina. Ponadto wspomniano o tym, że 
Gordian I i Gordian II po objęciu władzy otrzymali przydomek Antoninów 
lub Antoniuszów. W innym zaś fragmencie żywota Gordianów znajdujemy 
wzmiankę o tym, jakoby starszy z augustów nadał synowi signum Anto-

173 AE 1944, 54, cyt. za M. Peachin: Roman Imperial Titulature ... , s. 215, nr 108. 
O związku cognomen Filipa juniora z tradycją seweriańską zob. S t e i n: lu/ius nr 387 ... , col. 
771; A. Calderini: I Severi ... , s. 252; L. Wickert: Princeps ... , col. 2146; T. Kotula: 
Rzymskie Millenium ... , s. 75; L. De B l o i s: The Reign ol the Emperor Philip the Arabian. 
"Talanta" 1978/1979, 10/11, s. 34-35; W. Kaczanowicz: Propaganda ol Philip the Ara
biali S ... , s. 85. 

114 J. Burian: Das dyn.astische Denken ... , s.448-449. 
m Herod. VII 5, 2; 8, 4; HA V. Gord. 2. 
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ninus l
". Poza wspomnianymi partiami zbioru Historia A.ugusta nie mamy 

jednak innych świadectw potwierdzających pokrewieństwo Gordianów z dyna
stią Antoninów. Także fakt przybrania przez nich cognomen Antoninus nie 
znajduje poparcia w innych źródłach. Ich cesarskie bowiem imiona brzmiały: 
Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Africanus Senior i Marcus An
tonius Gordianus Sempronianus Africanus Iunior177• Nie należy raczej szukać 
ich protoplastów wśród przedstawicieli cesarskiego rodu Antoninów. C~ścią 
stałą tytulatury imperialnej Gordianów było gentilicium Antoni~ które nie 
określa przynależności do familii Antoninów. Nie wyklucza to jednak, że 
w okresie swego pryncypatu nie starali się oni podnieść swego prestiżu przez 
oddanie hołdu tym wielkim poprzednikom i wykorzystanie ich popularności 
w swojej propagandzie. Krótkie rządy Gordianów nie sprzyjały też planom 
nadania większego znaczenia faktowi ewentualnego ich pokreWieństwa z wiel
ką dynastią. 

Sądzić można, że ówcześni widzieli w Gordianie l i Gordianie II wybawicie
li państwa rzymskiego od rządów "tyrana" Maksymina Traka. Stąd naturalne 
jest przypuszczenie, że "ubrązawiano" ich postacie, w pewnym stopniu nawet je 
idealizując, proporcjonalnie do tego, jak obarczano wadami ich przeciwnikal78

• 

Podkreślanie w źródłach wysokiego urodzenia i koligacji rodzinnych Gordianów 
a akcentowanie niskiego rodowodu Maksymina Traka byłoby jednym z bardziej 
istotnych elementów składających się na tezę "szlachetni Gordianowie - zły 
Maksymin". Nie wiemy jednakre, jaką część tradycji łączącej cesarzy z rodu 
Gordianów z Antoninami wiązać trzeba z ich planami utrwalenia przekonania, 
że są istotnie potomkami Antoninów, i podniesienia w ten sposób swojego 
prestiżu, a jaka była wytworem późniejszej propagandy. mającej na celu 
promowanie pewnego uniwersalnego ideału władcy. 

Rzecz paradoksalna, ale w późniejszym czasie ci efemeryczni władcy 
z roku 238, będący symbolem walki ze znienawidzonym w pewnych kręgach 
Maksyminem Trakiem, sami stali się mitem. Przywołanie ich pamięci lub 
bliskie pokrewieństwo z nimi stanowiło doskonały argument dla ich bezpo
średnich następców, uzasadniający ich dążenia najpierw do zdobycia władzy, 
a następnie jej utrzymania. Właśnie z powodu tak wysokiej oceny Gordianów 
Balbin i Pupien musieli oficjalnie powołać ich małoletniego krewniaka na 
stanowisko cezara179

• Był on wnukiem Gordiana l, może nawet przez niego 

176 Ibidem, 2, 2; 4, 8; 9, 5; 17, 2-5. Por. J. H. Oliver: T1te Ancestry ol Gordian I. 
,,American Journal of Philo]ogy" 1968,89, s. 345-347; E. Wallinger: Die Darstellung der 
Frauen ... , s. 261-263. 

171 M. Peachin: Roman Imperkll TitullltllTe •.. , s. 144-149, nr ]-23. 
171 Np. Herod. VI 8, l; VII 3, l-S; Epit. de Caes. 25, 1-2; HA Y. Maxim. 1, 5; 13,5; lord. 

Rom., s. 36, w. 23; Zos. I 13, 3; Zon. XII 16. 
179 Herod. VII 10, 7-a; VIII 8, 8; Epit. de Caes. 27, l; HA Y. Maxim. 16,7; 20, 2; HA V. 

Gord. 4, 2-3. '" 
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adoptowanym, gdyż imię jego było identyczne z imieniem dziadka. Gordian 
III, bardzo młody,. bez żadnych własnych dokonań na koncie, wyłącznie 
zasługom przodków zawdzięczał swą popularność, a w jej konsekwencji 
wysoką pozycję polityczną 180. On sam mocno podkreślał tę bliską więź z Gor
dianem I i Gordianem II. Z okresu jego panowania pochodzi wiele inskrypcji 
filiacyjnych. Określany w nich jest najczęściej jako: divi M. Antoni Gordiani 
nepos, divi M. Antoni Gordiani sororis filius Augustus, nepos divorum 
Gordd., nepos Gordd. Augg. nn. divorumlBJ

• Był to z pewnością jeden ze 
sposobów legitymizacji władzy Gordiana III. Wymowę owych dokumentów 
podnosi fakt, że podkreślano w nich pokrewieństwo z pryncepsami ubóst
wionymi. 

Część splendoru otaczającego Gordiana I i Gordiana II. spłynęła na 
młodego członka ich familii. Dlatego też do koneksji z nim - politycznych 
tym razem, a nie rodzinnych - przyznawali się chętnie Balbin i Pupien 
w czasie swych krótkich współrządów. Imiona wszystkich trzech, augustów 
i cezara, łączone były na inskrypcjach oraz w dokumentach papirusowych. 
Sam zaś młody cezar często nazywany był tam wnukiem boskich Gordia
nówl82

• Warto też w tym miejscu wspomnieć emisje Balbina i Pupiena typu 
LIBERALITAS AVGVsrORVM S C, które przedstawiały na rewersie roz
budowaną scenę. Widniały tam sylwetki Balbina, Pupiena, personifikacja 
Liberalitas z rogiem obfitości w ręku, żołnierze, mieszkaniec Imperium, a także 
postać cezara Gordiana J83. 

Biorąc pod uwagę te świadectwa, tr..!dno nie dostrzec, że za współrządów 
Balbina i Pupiena młody Gordian nie miał li tylko znaczenia tytularnego 
dziedzica władzy cesarskiej. Można pokusić się o stwierdzenie, że jego persona 
wydawała się ówczesnym równie ważna jak osoby augustów, a ta hierarchia, 
nie mająca zresztą uzasadnienia w aktywności cezara, a tylko w jego rodowo
dzie, znalazła w źródłach odzwierciedlenie. Balbin i Pupien musieli liczyć się 
z Gordianem, bo to umacniało ich pozycję. 

W interesujący sposób z mitu sławnych imion korzystać próbował Trajan 
Decjusz. Dużo starań cesarz ten włożył, aby przedstawić się jako spadkobierca 
tych władców, którzy mieli szczególne zasługi dla Cesarstwa. Wykorzystał 
zatem szerokie możliwości propagandy politycznej, jakie dawały monety im-

110 Por. Herod. VIII 7; 8, 8; HA. V. Maxim. 20. 2; HA. V. Gord. 22, 5-6; HA. V. Max. et 
Balb. 3, 2-5; 8, 2-4; 9, 4-5; 15, 6; 16,6. 

III Np. ILS 496-498; elL VIII 907, 2365,10079,10342,10431,10452,10460,11138,22008, 
22019, 22026, 22033, 22037, 22043,22586,25371; EE V 77, 1097, 1146; VII 575, 666; AE 1911, 
117; 1934, 230; 1937,32; 1942/43,40; 1951,48; 1956, 127a; 1969/70,708; 1973, 653; 1973. 653. 

112 P. Oxy. 1433,16; S. B. 5125, cyt. za P. Bureth: Les litu/aturu imperiaks ...• s. 112; CIL 
VIlI 10342,22586; ILS 496; AE 1912, 158; 1937, 32; 1951,48. 

113 RIC IV/2 (Balbinus), nr 14; RIC IV/3 (PupieltUS), nr 3,13,25. Zob. także X. Loriot: 
A. propos d'une intailk representant ks empereurs Pupie" et Balbin. BSFN 1971, 26, s. 56-58. 
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peńalne. N a jego antoninianach z Mediolanu wystąpiła cała galeńa boskich 
imperatorów, wybranych z szerszego grona nie przypadkowo, ale dzięki ich 
zaletom lub zasługom, jakie położyli dla państwa. Znaleźli się w tej grupie: 
August, Wespazjan, Tytus, Nerwa, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, Marek 
Aureliusz, Kommodus, Septymiusz Sewer i Aleksander Sewerl84

• Imiona ich 
były nośnikiem określonych treści moralnych i politycznych. Składały się na 
nie między innymi szlachetność, sprawiedliwość, pobożność, męstwo, odwaga, 
sukcesy militarne. Były to imiona-symbole tradycyjnych rzymskich cnót" 
Wypada przyjąć, że Trajan Decjusz, który jako jedyny z władców rzymskich 
okresu kryzysu III wieku na taką skalę uhonorował swych poprzedników, 
uczynił to w konkretnym celu umocnienia podstaw swojej władzy. Był ich 
sukcesorem, zatem mógł czerpać zyski z ich realnych lub fikcyjnych sukcesów. 
Dziedziczył cząstkę ich sławy, uczestniczył w ich wielkości i korzystał z ich 
charyzmy. Ożywiając pamięć wielkich władców rzymskich, Trajan Decjusz 
uzasadniał własne prawa do purpury. 

Trajan, jeden spośród wymienionych na monetach konsekracyjnych wład
ców, stał się dlań szczególnym wzorem, do tego stopnia, że imię to stało się 
częścią składową jego cesarskiego imienia. Nowy przydomek - cognomen 
Traianus - eksponują monety imperialne wyemitowane w imieniu Illyryj
czyka, monety autonomicznych miast wschodnich prowincji, inskrypcje, doku
menty papirusowe. Pełne imię cesarskie Trajana Decjusza po tym zabiegu 
brzmiało: Imperator Caesar Caius Messius Quintus Decius Traianus Augus
tus185

• 

Wybór Trajana jako "patrona" był trafny. Cesarz ten mógł się wydawać 
wręcz modelową postacią władcy ze świetnej przeszłości Rzymu, której zresztą 
był jednym z twórców. Starożytna literatura widziała w Trajanie uosobienie 
idealnego cesarza. Pisano, że odznaczał się takimi cnotami, jak pietas. iu.stitia. 

114 RIC IV/3 (Trajan Decius). nr 77-98. 
lU Zob. M. Peachin: Roman Imperial Titulature ...• s. 240-264. nr 3-4, 6-14.16-19, 

21-37.39.64--65.67-70.72-91.134-138.140.144-161.164-165. Por. Wittig: Messius 
1IT 9 ... , col. 1246-1247; L. Wickert: Princeps ...• col. 2159; R. Syme: Emperors and 
Biography ...• s. 220; E. Dąbrowa: Victorilu Senatus Roman; ...• s. 43. przyp. 112. Jeżeli przyjąć 
tożsamość Trajana Decjusza z legatem Mezji Inferior. Germanii Inferior i Hiszpanii Citerior 
o imieniu C. Messius Quintus Decius Valeri(a)nus, wymienionym w CIL lIT 2316; AE 1951. 9; 
1960. 370; 1961. 129; 1978.440; 1985.752, to pierwotne cognomen cesarza brzmiało Valeri(a)nus. 
Tak przyjmują B. G er ov: Zur Identitiit eks Imperators Decius mit dem StatthaIter C. Messius Q. 
Decius Valerinus . • ,Klio" 1961. 39. s. 222-226; J. F ił z: D~ Laufbahn der Statthalter ...• 
s. 30-31.43.52-53; A. Chastagnol: Le senat romam ...• s. 208; X. Loriot: Un senaleur 
illyrien e/eve a la pourpre: Trajan IJece. In: Les empereurs illyriens. Acles du colloque de Strasbourg 
(11-13 oclobre 1990). Red. F. Frezouls. H. J ouffroy. Strasbourg 1998. s. 43--55. Inaczej 
- A. Stein: Die Legaten von Moesien. Budapest 1940. s. 97.102-103; G. Barbieri: L'albo 
senatorio ...• s. 205. nr 1012; Idem: Nota sull'imperatore Decio. In: Omagiu lui C. Daicoviciu cu 
prilejul implinirii a 60 de ani. Bucur~ti 1960. s. H-13. 

118 



providentia. Porównywany z Herkulesem stał, jak ów mityczny heros, na straży 
bezpieczeństwa, szczęścia i wolności ludzi186. Był istnym wcieleniem virtus. Ta 
zaleta cesarza Trajana ujawniała się zwłaszcza podczas licznych wojen, które 
prowadził. Był uważany za mistrza sztuki wojennej, doskonałego wodza, ale 
i żołnierza, wzór męstwa, odwagi, wytrwałości 187. Ten Optimus Princeps, 
Optimus Augustus, Imperator invictus dzięki posiadanym przymiotom i wytę
żonej aktywności sprawił, że za jego panowania nastąpiła dla Cesarstwa 
Rzymskiego prawdziwie szczęśliwa epoka,188. 

Trajan Decjusz odwołał się do p :ęci Trajana, chcąc uzasadnić swe 
prawa do władzy. Z wielu cnót przypisywanych Trajanowi zapewne virtus 
spotkała się z jego szczególnym uznaniem. W tej dziedzinie, w której owa 
cnota mogła się realizować, czyli w wojnie, mógł z powodzeniem porówny
wać się z wielkim imiennikiem. W przyjęciu więc imienia wcześniej panu
jącego znajdował realne uzasadnienie. Trajan Decjusz, tak jak Trajan, brał 
udział w licznych kampaniach i zdobył renomę dobrego wodza. Więcej, 

głównym teatrem działań Trajana Decjusza były te tereny, które niegdyś 
przyciągały uwagę Trajana. Szczególne zainteresowanie władcy okresu kry
zysu obszarem naddunajskim potwierdzają odpowiednie treści monet. 
W latach jego rządów w mennicach rzymskiej i mediolańskiej, w bogatym 
zestawie nominałów, ukazywały się monety typów DAOA, DACIA 
FELIX, PANNONIAEl89

• "Regionalne" emisje wyróżniały spośród wszyst
kich prowincji Imperium te, które stale narażone były na groźbę najazdów, 
a jednocześnie informowały mieszkańców owych niebezpiecznych rejonów, 

186 Np. Caius Plinius Secundus: Panegyricus. FA. C. H. Weise. Lipsiae 1896, 
8,2; 14,5. 

117 Ibidem, 11-16; 55, 6-7. 
181 Ibidem, 2, 4; 2, 7; 8, 17; 21,4; 88. Por. też M. Hammond: ImperiIIJ Elements ... , 

s. 41-44; W. Kaczanowicz: Propaganda rzymskiej polityki podbojów na monetach epoki 
Trajana. "Wiadomości Numizmatycme" 1976,20, s. 158-173; M. JózeCowicz-Dzielska: 
Re.flexions sur la conception monarcłtique des deux premiers sikles de I'empire romain. Discussion 
sur /'ideał tiu souverain dans Ie milieu d'A.lexandrie. Milano 1977, s. 135-153; M. M u si el ak: 
Trajan jako uosobienie ideału władcy w świetle propagandy politycznej swoich czasów. "Eos" 1979, 
67, Casco l, s. 119-130. 

119 RIC IV/3 (Trajan Decius), nr 2, 5, 12-14, 20-26, 35-37, 41, 101, 112-114, 124. 
Przykładem zainteresowania rejonem naddunajskim są też typy monet GENIVS ILL VRICI, 
GENlVS EXERClTVS ILLVRIClANl, GENlVS EXERCITVS ILLVRICIANl S C, EXER
ClTVS INLVRICVS S C - ibidem, nr 3-4, 15-18, 38-40, 102-105, 116-119. Por. 
M. Grant: Roman A.nniversary Issues. A.n Exploratory Stutiy ol the Numismatic and Medallic 
Commemoration ol A.nniversary Years, 49 B. C. to A.. D. 375. Cambridge 1950, s. 136; 
W. Kaczanowicz: Aspekty ideologiczne w rzymskim mennictwie ... , S. 47-48; D. Ren
d i ć-M i o ć e v i ć: n1yricq-Pannonica kao lema legendi u rimskoj lIUltIograflji. "Vjesnik Arheolos
kog Muzeja u Zagrebu" 1990,23, s. 75-90; P. Gysen: Ugende de revers au dalif pow un 
anloninien de Trajan Dece. CENB 1999, 36, s. 75-77. 
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iż sprawy naddunajskie nie są obojętne władcy, wywodzącemu się zresztą 
z Pannonip90. 

Częściowe sukcesy odniesione przez Illyryjczyka w walkach na limesie 
naddunajskim uprawniały go do używania zwycięskiego przydomka Dacicus 
maximus191

• Ostatecznie jednak zwycięstwa owe okazały się niewystarczające 
do powstrzymania najazdów barbarzyńskich sąsiadów, a w walce z nimi cesarz 
Trajan Decjusz zginął. Jednak: trzeba stwierdzić, że niemal dorównywał on 
wyczynom Trajana. Między innymi właśnie jego zasługi dla obrony państwa 
przed wrogiem z zewnątrz przyniosły mu dużą popularność i wysoką ocenę 
jego rządów. Bezpośredni następca Trajana Decjusza, Trebonian Gall, nie 
mógł tego nie zauważyć i lekceważyć. Nawiązując do tradycji o Trajanie 
Decjuszu, starał się znaleźć oparcie moralne i polityczne swoich rządów. Ten 
czynnik determinował w dużym stopniu jego działania wobec syna Trajana 
Decjusza, Hostyliana, którego adoptował i z którym przez pewien czas 
współrządził Imperiuml92

• W ten sposób Trebonian Gall spełniał jeden z wa
runków niezbędnych do umocnienia swojej pozycji pryncepsa. 

Z cesarzem Trajanem starożytna tradycja literacka starała się połączyć 
także Aureliana. W żywocie tego władcy znajdujemy wzmianki o jego adopcji 
dokonanej na życzenie cesarza Waleriana przez senatora Ulpiusza K.rynitusa, 
w którym upatrywano potomka właśnie cesarza Trajana, oraz o wspólnym 
konsulacie Aureliana z przybranym ojceml93

• W Fasti Consulares Ulpiusz 
K.rynitus nie został wymieniony, zresztą cała historia wydaje się fikcyjna. 
Jednak zbieżność imion senatora i cesarzowej Ulpii Seweryny jest znaczącal94 • 

Trudno rozstrzygnąć, czy historia o adopcji jest wynikiem propagan
dowych poczynań samego Aureliana, czy rezultatem inwencji IV-wiecznego 
historyka. Cesarzowi mogło przecież zależeć na podniesieniu w ten sposób 
prestiżu. Wywodził się z prowincjonalnej grupy humiliores, był więc par
weniuszem, któremu tylko militarny charakter epoki umożliwił karierę uwień
czoną objęciem najważniejszego stanowiska w państwie19S• Przyjęcie fikcyjne 
lub rzeczywiste do szanowanego rodu nobilitowałoby Aureliana, co dla bar
dziej konserwatywnej części jego poddanych mogło mieć znaczenie. Niewy
kluczone zatem, że Aureliana adoptował niegdyś ktoś wyższy urodzeniem, 

190 Aurel. Vict. 29, 1; Epit. de Caes. 29, 1; Eutr. IX 1; Euseb., Hier., s. 218, w. 9-10; lord. 
Rom., s. 37, w. 6. 

1'1 P. Kneissl: Die Siegestitulatur ... , s. 176, 235; M. Peaehin: Roman Imperial 
Titulature ... , s. 69 i 259-263, nr 138, 152, 159-160. 

191 Zos. I 25, l. 
In HA. V. A.urel. 10, 3; 11; 14. Por. PIRl V 547; G. Barbieri: L'albo senatorio ... , 

s. 318-319, nr 1766; W. Eek: Ulpius nr 33. In: RE Suppl. 14, 1974, col. 939. 
IM Por. PLRE, s. 830, nr 2; W. Eek: Ulpius nr 57 ... , col. 943~. 
lU O niskim urodzeniu cesarza wspominają Epit. de Caes. 35.1; HA. V. A.urel. 3, l; 4.1. Zob. 

też T. Kotula: A.urelien ...• s. 19 nn. 
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chociaż raczej nie· Ulpiusz Krynitus, jako że gentilicium cesarza brzmiało 
Domitius. Echa tej prawdopodobnej adopcji malazły, jak już wspomniano, 
swe odbicie w jego biogram. 

Nie zawsze sięgano do odległych epok w poszukiwaniu wzorców ideal
nych władców. Bohaterem III wieku stał się także Klaudiusz II Gocki. Na jego 
mit złożyło się kilka przyczynl96

• Przede wszystkim, mimo krótkiego panowa
nia, trwającego zaledwie około dwóch lat, jego zasługi dla państwa były 
ogromne i niekwestionowane. Był przecież pogromcą barbarzyńców i pier
wszym z cesarzy rzymskich, którego dokonania w walce z plemionami gockimi 
senat uhonorował, nadając mu przydomek Gothicus maximua197

• Senat nakazał 
również umieszczenie podobimy tego władcy w złotym medalionie w gmachu 
kurii i zbudowanie jego złotego posągu na Kapitolul98

• GloryfIkowano też 
Klaudiusza II za przymioty moralne. W utrzymanym w panegirycmym tonie 
jego życiorysie w zbiorze Historia Augusta, ale również w bardziej umiar
kowanych w tonie innych tekstach, aż roi się od pochwał cesarza - człowieka, 
wodza i głowy Cesarstwa. T o doskonały strateg, zawsze zwycięski wódz, 
sprawiedliwy, obowiązkowy człowiek, przedkładający dobro państwa nad 
własne interesyl99. Skupiały się w nim wszystkie najpiękniejsze cnoty rzymskie. 

Wiadomo, że na taką ocenę Klaudiusza złożyły się okolicmości, w jakich 
powstawały dzieła wychwalające go w tak przesadny sposób. Namiętności 
politycme IV wieku niejednokrotnie wpływały na obraz i ocenę władców 
okresu kryzysu. Prosenatorsko nastawiony biograf żywota pogromcy Gotów 
przeciwstawił go cesarzowi antysenatorskiemu - Gallienowi, któremu z kolei 
przypisał cechy zwyrodnialca, potwora i człowieka pozbawionego wszelkich 
pozytywnych uczueoo, dokonując pewnej transpozycji wydarzeń i konfliktów 
IV-wiecmych na lata sześćdziesiąte poprzedniego stulecia. Dlatego we frag
mentach prac dotyczących Klaudiusza II Gockiego oprócz jego prawdopodob
nie rzeczywistych walorów, a w tej kategorii mieszczą się zalety wymienione 
wyżej, majdują się także informacje o zdecydowanie legendarnym charakterze, 
wprowadzone do tekstu w celu nadania większej chwały i splendoru cesarzowi. 

196 Por. J. Beranger: L·ideologieimperiale ... ,s.35; T. Kotula: KlaudiuszII...,s.3-16; 
Idem: Cesarz Klaudiusz li ... , s. 12(}-127; Idem: "Dobrzy i źli cesarze" w opiniach późnych 
autorów wcińskich. W: Terra, mare et homines. Volumell ill memoriom T. Łoposzko. Red. 
G. L. Seidler. Lublin 1994, s. 134-136; Idem: Autour de Claude te Gothique: peripeties d'un 
mythe. ,,Revue des Etudes Anciennes" 1994,96, s. 499-509. 

191 P. Kneissl: Die Siegestitulatur ... , s. 177, 236; M. Peachin: Roman Imperial 
Titulature ... , s. 86 i 375-377, nr 35, 50, 51,53. 

19. Epit. de Caes. 34,4; Eutr. IX 11,2; HA V. CI. 3, 2-5; 7; Euseb., Hier., s. 222, w. 1-3; 
Dros. vn 23, l; lord. Rom., s. 37, w. 22-23. 

199 Aurel. Vict. 34,1; Epit. de Caes. 34, 3; Eutr. IX 11,2; Amm. Marc. XXXI 5,17; HA V. 
CI. 3, 7; 9, 9; 18. l i 4; HA V. Gall. 15, 3; HA V. Aurel. 42, 4; HA V. Prob. 3, 3; Zos. I 46, 2; Zon. 
XII 26. 

Dl Np. HA V. Gall. 5-6; 9; 16-17. Por. J. Beranger: L'ideologie imperiale ... , s. 31-33. 
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Autorzy starożytni nie wahali się wywodzić pochodzenia tego homo novus od 
królewskiego rodu Ilosa, Dardanosa albo przynajmniej od rodu Gordianów2(lI. 
Na koniec, by dopełnić wyidealizowanego obrazu Klaudiusza n, wspominali 
o ofierze życia, devotio, którą - według wyroku wyroczni sybillińskiej - zło
żył dla ratowania ojczyzny przed GotamilO2

• 

Postać Klaudiusza n Gockiego obrosła więc legendą, a jej początków 
upatrywać należy jeszcze w III wieku. Stał się on wtedy istotnie na tyle ceniony 
i sławny, że jego następcy dążyli do wykorzystania tej popularności do 
W7lllocnienia swojej własnej pozycji. Niektórzy z nich emitowali długie serie 
monet z legendami przypominającymi Klaudiusza n lO3

• Takie posunięcia 
świadczyć mogą o ich szacunku wobec ubóstwionego pryncepsa, ocenianego 
powszechnie tak wysoko. 

Z kolei Probus inaczej wykorzystał mit zwycięzcy Gotów. Autor jego 
biografii w Historia Augusta przekazał informację, że był on spokrewniony 
z Klaudiuszem n, co potwierdzić miał udział w pogrzebie Probusa jego siostry 
Klaudii204• To imię faktycznie by wskazywało na familijne związki Probusa 
z Klaudiuszem II Gockim. Jednakże nic więcej o Klaudii nie wiemy. Należy 
sądzić, że to postać fikcyjna, wymyślona przez autora żywota Probusa po to, 
by uwiarygodnić informacje o więzach krwi łączących jego bohatera z Klau
diuszem n. Nie mamy natomiast też powodu, by odrzucić przypuszczenie, że 
historia o pokrewieństwie obu władców została spreparowana przez Probusa 
i na jego użytek. Stworzenie takiego wizerunku jak najbardziej leżało w in
teresie owego cesarza. 

Fama, jaka otaczała osobę Klaudiusza II Gockiego, została wykorzystana 
w polityce dynastycznej w jeszcze jeden sposób. Wielu z jego następców 
przyjęło imię Marek Aureliusz, którym się on posługiwał20s• Pierwszym z nich 
był Kwintyllus. Pomimo iż był bratem Klaudiusza, uzasadniał swoje prawa do 
purpury cesarskiej "non hereditarium sed merito virtutum,,206. Dodał jednak 
do swojego miana człon Marek Aureliusz207

, z którym jak gdyby przyjmował 

201 Epit. de Caes. 34, 2; HA. V. CI. 14, 2. Por. E. Kle b s: Dos dY1ll1Stische Element ... , s. 225; 
P. Damerau: Kaiser ... , s.41. 

2Il2 AureJ. Vict. 34, 3-5; Epit. de Caes. 34, 3-4. Zob. też Amm. Marc. XVI 10, 3; XXXI S, 
17; HA. V. CI. 12, 2; Zos. I 46, 2, tu informacja o dżumie jako przyczynie śmierci cesarza. Por. 
R. Syme: Emperors and Biography ... , s. 203; J. Schwartz: La mort de Claude 1e Gothique. 
"Historia" 1973, 22, s. 358-362; T. Kotula: Klaudiusz II Gocki ... , s. 13-14; Idem: Cesarz 
Klaudiusz II ... , s. 126-127. 

203 R. G o b l: Die Miinzpriigung ... , nr 84-----86, 88--89, 100/1-10, 13-17, 19-22; 10l/1-{i, 
8-19; 102/1-28,30--32,34--37,39-46,48-57, 59-{i7. 

204 HA V. Prob. 3, 3-4. Por. L. Wickert: Princeps ... , col. 2148; E. Wallinger: Die 
Darstellung der Frauen ... , s. 283. 
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20S T. Kotula: Ideologia dynastyczna ... , s. 81--83,91-92. 
2Il6 HA. V. CI. 12, 3. 
2Il7 Zob. M. Peachin: Roman Imperial Titulature ... , s. 380, nr 6,8,11-15. 



to wszystko, co symbolizował sobą Klaudiusz II, i zaznaczał, że jego predys
pozycje do sprawowania władzy cesarskiej są wcale nie mniejsze niż w przy
padku brata. 

Identycznie postąpił wspomniany już Probus. Może pierwotnie nosił on 
gentilicium Equitius208 • Jego miano brzmiało wtedy zapewne Equitius Probus. 
Dopiero po objęciu władzy zmienił je na imię Marek Aureliusz Probus209

• 

Nomen Marcus Aurelius nosili także członkowie ostatniej dynastii rządzącej 
w okresie kryzysu - Karus wraz z synami: Karynusem i Numerianem210

• Nosił 
je również późniejszy uzurpator Marek Aureliusz Sabinus Julianus, który 
wystąpił z pretensjami do władzy prawdopodobnie po śmierci cesarza Karu
sa2l1

• Jego rodowe imię brzmiało identycznie z tym, które nosił jego prze
ciwnik Karynus. Czynnikiem determinującym przyjęcie tego samego nomen 
mogła być chęć przeciwstawienia się mu i zaprezentowania się, podobnie 
jak czynił to legalny prynceps Karynus, w roli politycznego spadkobiercy 
Klaudiusza II. 

GentiIicium Aurelius było szeroko rozpowszechnione w prowincjach Cesar
stwa Rzymskiego. Po wydaniu Constitutio Antoniniana otrzymali je wszyscy 
nowi obywatele. Niewykluczone zatem, że niektórzy wymienieni władcy nosili 
je od urodzenia212• Jednakże w odniesieniu do Klaudiusza II Gockiego, 
Kwintyllusa, Probusa istnieją przesłanki, by przypuszczać, że przyjęli oni 
miano Marci Aurelii po ich wyniesieniu do władzy imperialnej. Na pewno też 
owo ewentualne przybieranie imienia Marek Aureliusz przez wymienionych 
następców Klaudiusza II Gockiego było nie tylko wyrazem hołdu i uznania 
wobec niego, ale i swoistym manifestem politycznym. Odnajdujemy bowiem 
wspólne elementy programu politycznego Klaudiusza II, Probusa iKarusa. 
Byli oni zwolennikami zdecydowanych działań w celu ukrócenia rozprężenia 
w armii rzymskiej, przywrócenia w niej dyscypliny, podniesienia autorytetu 
cesarza, restauracji dawnej potęgi Imperium. Tak więc nomen przejęte przez 
Probusa po Klaudiuszu II oznaczało, że jest on zwolennikiem i kontynuatorem 

2011 Epit. de Caes. 36.2. Por. Henze: AUTelius 111' 194 ...• col. 2517; W. Kubitschek: 
Aequitius, Jovius und Hercu/ius. NZ 1915,48, s. 160-163; G. Vitucci: L·imperatore ... , s. 2-3, 
przyp. l; R. S Y m e: Emperors and Biography ... , s. 223-224, iPzie przypuszczenia, że Equitius to 
signum Probusa. 

209 M. Peachin: Roman Imperiol Titulature ... , s. 423---441, nr 3,12, 21, 24, 29, 32-35, 38, 
41,44,46.49. 54-58. 60. 64, 66-88, 92-95, 98, 102-108, 112-114, 121, 123-127. 

210 Ibidem, s. 444---471, nr 9, 11, 14. 16-19, 21-41, 44-49, 51-52, 54, 56-58, 63-64, 
66,69.71-74, 76-78,82-90,97, 100--101, 104-105, 108-109, 112, 114, 118, 120, 122, 126, 
129-131, 134-141, 144-165, 168-177, 179, 182-184, 188-190, 194, 196. 

211 Zob. Aurel. Vict. 39, 9-10; Epit. de Caes. 38, 6; Zos. I 73, 1-3; RIC V/2 (Marcus 
AUTelius Julianus), nr l-S. Por. M. Peachin: Roman Imperial Titulature ... , s. 50; 
J.-L. H oud ar t: Un indice numismatique ... , S. 58--60. 

2IZ Por. w odniesieniu do Klaudiusza n uwagi P. Damerau: Kaiser ... , S. 31-32. 
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polityki zwycięzcy Gotów. Do podobnej konkluzji możemy dojść w od
niesieniu do Karusa. Również w jego wypadku przyjęcie miana Marek 
Aureliusz stanowiło wyraz poparcia dla kursu politycznego, jaki wyznaczył 
Klaudiusz n. 

Zwyczaj przyjmowania dynastycznego nomen Marcus Aurelius przez 
cesarzy w okresie kryzysu ma jeszcze jeden ważny aspekt. Czyny Klaudiusza II 
sprawiły, że następujący po nim władcy przyjmowali jego rodowe imię, by 
podnieść własne znaczenie. Był to też wyznacznik podobnego programu 
politycznego, który realizowały osoby noszące owo imię. Wzorem i punktem 
odniesienia dla nich był Klaudiusz n Gocki. Ale przecież on sam. podniósł swój 
prestiż, korzystając z dynastycznych praktyk Sewerów. Prawdopodobnie po 
objęciu władzy imperialnej zamiast dotychczasowego gentilicium Claudius, 
które stało się odtąd przydomkiem, przyjął imię Marek Aureliusz213• Co więcej, 
wszak Septymiusz Sewer w 195 roku dzięki aktowi fIkcyjnej adopcji stał się 
członkiem rodu Antoninów wywodzących się od Nerwy i stworzył pozory 
kontynuacji ich rządów za panowania własnej dynastii214

• Tak więc, przynaj
mniej teoretycznie, ród, którego pierwszy przedstawiciel sprawował władzę 
w I wieku, a po adopcji Septymiusza Sewera przedłużył rządy do 235 roku, 
znalazł niejako swojego kontynuatora w osobie Klaudiusza II Gockiego. 
Chyba słuszne jest przypuszczenie, że o wyborze Klaudiusza II nie zadecydo
wał przypadek. Przyjęcie nomen Marcus Aurelius było krokiem przemyślanym. 
Odtąd cesarza rządzącego w tak trudnym okresie dziejów państwa rzymskiego, 
wymagającym od niego nie lada wysiłku, wspierać miał autorytet dynastii 
Antoninów. Po długiej przerwie, po raz pierwszy od 235 roku, władzę objął 
kolejny Marek Aureliusz. Krótkie rządy Klaudiusza II, kojarzone głównie 
z wyczynami wojennymi, okazały się zatem rewolucyjne w tym aspekcie 
polityki dynastycznej, którym było przyjmowanie dynastycznego nomen. 
Wskrzeszona została fIkcja ciągłości dynastycznej jednego rodu. Podtrzymali 
ją następcy Klaudiusza II. Dla nich jednakże wystarczającym argumentem, 
przemawiającym za przyjęciem miana Marek Aureliusz, mogła być sława 
zwycięzcy Gotów. Jeśli tak, to mogli nie zdawać sobie sprawy z pozornej 
kontynuacji rządów jednej dynastii, sięgającej wstecz aż po czasy Antoninów. 

Tradycja, którą zapoczątkował Klaudiusz n, przetrwała aż po wiek 
Tetrarchii. Wspólne z nim gentilicium nosili Dioklecjan i Maksymian. Praw-

:Z13 M. Peachin: RDman Imperial TiIUWIIlTt! ... , s. 370-379, nr 12-13,15,21-23,25-36, 
41-55, 61-(j2, 64-(i9. O zmianach nazwiska aż do przyjęcia cesarskiego M. Aurelius (Valerius?) 
Claudius, zob. T. Kotula: Ideologio dy1lllSIyCZ1Ul ... , s. 82 i 91; Idem: CeSlll'z KliJudiusz II ... , 
s.31. . 

Zł4 A. C a l d e r i n i: I Severi ••. , s. 250; M. H a m m o n d: The Transmisslon oJ IM Powers .•. , 
s. 107 nn.; B. Parsi: Designallon el l'inlleslilure •.. , s. 2-7; L. Homo: Les inslilullons ... , 
s. 305-309; T. Kotula: Ideologio dy1lllSIyczna ... , s. 6S-71 i 91-94; Idem: Kuli cesarskiej 
.. Gens ..... , s. 20-21. 
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dziwy natomiast renesans popularności samego Klaudiusza II nastąpił za 
rządów gens Flavia secunda. Świadomie nawiązał do niego Konstantyn, 
szukając w nim protoplasty swojego rodu. W 310 roku ogłosił się wnukiem 
Klaudiusza II, potem do związków tych przyznawali się również jego potom
kowie2l5

• 

Onomatystyczna praktyka w funkcji czynnika umacniającego prestiż nie 
była obca także władcom "Cesarstwa Galijskiego". Rzecz ciekawa, że nie 
notujemy jej u znaczniejszych cesarzy - Postumusa lub Tetryka I - ale 
jedynie u tych, których trzeba określić mianem efemerycznych. Lelian, jeden 
z pretendentów do władzy w "Impeńum Galliarum" w 269 roku, przyjął 
gentilicium cesarza Trajana jako swój praenomen. Znany jest wybity w jego 
imieniu antoninian, na którym nazwał się IMP C VLP COR LAELIANVS216

• 

Mańusz, kolejny kandydat do purpury cesarskiej z roku 269, nosił natomiast 
cesarskie imię Marcus Aurelius, do którego w funkcji przydomka dodał 
dotychczasowe gentilicium Marius217

• 

Sądzić należy, że wspomniani władcy kierowali się chęcią umocnienia 
własnej pozycji, Prawdopodobnie obaj bardziej nawiązywali do związków 
z dynastią Antomnów niż do Klaudiusza II Gockiego, którego byli kon
kurentami. W odniesieniu do Mariusza sprawa ta wydaje się ewidentna. Ce
sarz "państwa galijskiego" stawał się pretendentem do legalnej władzy w Im
peńum Rzymskim, był zapewne - w swoim mniemaniu - równie tego 
godnym, jak jego rywal Klaudiusz II. Zatem krok Leliana, a po nim Mariusza, 
może być kolejnym dowodem na to, że władcy galijscy chcieli konkurować 
z uznawanymi przez senat rzymski pryncepsami. Działania takie powinny być 
traktowane jako jeden ze środków przedsięwziętych w celu legitymizacji ich 
władzy. 

W szczególnych, stosunkowo rzadkich wypadkach cesarze i uzurpatorzy 
z okresu ID wieku szukali jakiegoś możnego protoplasty rodu, by się nobilito
wać i zyskać większe znaczenie. Tak podobno Rega1iao. wywodził swój ród O<i 
Decebala. Informację taką przekazuje jednak tylko Historia AUgustti1ł• Trud-

115 Por. J. Beranger: L'!aeredite dytlllStique ...• s. 6--7; R. Syme: Emperors and Bio
graphy .•.• s. 204 nn.; I d em: Danubie" and BaJcan Emperors. "Historia" 1973. 22. s. 314-315; 
Idem: TIre Ancestry ofConstantine. In: Bo"ner Historia-Augusta-Colloquium 1971. (1974). 11. 
s.242-244; A. Li ppold: Constantius Caesm, Sieger Uber Germane" - Nachfańre des Claudius 
GothiclJs? Der Panegyricus 110" 297 u"d die Vita Claudii der Historia Augusta. In: I d e m: Die 
Historia Augusta. Eine Sammlung romiscńer Kaiserbiographien aus der Zeit Konstantins. Stuttgart 
1998. s. 160-182;T. K.otula: Kult cesarskiej .. Gens ...... s. 22-23; Idem: Klaudiusz II Gocki ...• 
s.6--8; Idem: Cesarz Klaudiusz II ...• s. 9-12. 

216 RIC V/2 (Loelia"us). nr 8. 
217 O gentilicium Marius wzmiankuje Aurel. Vict. 33. 11. Zob. M. Peachin: Roman 

Imperial Titulature ...• s. 284, nr 1-3. Por. T. K.otula: ltk%gia dynastyczna ...• s. 86. 
211 HA Tyr. Trig. lO. 8. 
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no więc jednoznacznie określić wiarygodność w7lllianki o dackim pochodzeniu 
i królewskim rodowodzie trzeciowiecznego pretendenta. 

Identyczne motywy mogły kierować Uraniuszem Antoninem. Niektóre 
emisje tego uzurpatora nosiły na awersie legendę L IVL A VR SVL(P) (VRA) 
ANTONINVS219

• Człon Aurelius zawarty w cytowanej tytulaturze świadczył
by, iż również ten syryjski uzurpator pragnął związać swą osobę z rodem 
Antoninów i odnieŚĆ korzyści polityczne wypływające z tego faktu. 

Jak wynika z przedstawionych tu przykładów, w latach 23>-284 liczni 
władcy legalni, a także niektórzy uzurpatorzy przyjmowali dynastyczne nomen. 
Tak częste powoływanie się na imiona znanych i zasłużonych dla Rzymu 
pryncepsów może być argumentem, że mimo obniżonego w III wieku prestiżu 
władzy imperialnej utrzymywało się przekonanie, że purpury cesarskiej niegod
ne są osoby niskiego stanu220• Związki pokrewieństwa z wybitnymi poprzed
nikami lub wspólne z nimi nomen wydawały się ważnym czynnikiem w walce 
o przejęcie władzy i jej ugruntowanie. Sądzić bowiem można, że funkcjonował 
w społeczeństwie mit "dobrego władcy". Przyjmowanie imion dynastycznych 
nawiązujących do tych, którzy za owych optimi principes uchodzili, mogło 
faktycznie pozyskać zwolenników cesarzom, decydującym się na taki krok. 

Mit dobrego władcy 

Społeczeństwo rzymskie okresu kryzysu nI wieku zapewne było ogólnie 
świadome złej, a czasem katastrofalnej sytuacji istniejącej wówczas w Cesar
stwie Rzymskim221

• Rządzący również zdawali sobie sprawę z kryzysu, może 
nawet bardziej niż ktokolwiek inny. Starali się więc, odwołując się w propagan
dzie do epoki pomyślniejszej, wykorzystać rzeczywisty stan państwa. Jedno
cześnie sami przedstawiali się w roli tych, którzy zaprowadzą w Cesarstwie 
Rzymskim ład i porządek, a na granicach przywrócą spokój. Celem tych 
poczynań propagandowych było pozyskanie poparcia szerszych warstw społe
cznych dla rządów rzymskich imperatorów, a tym samym stabilizacja ich 
pozycji i władzy. Wymagało to posługiwania się w propagandzie szeroko 

21' RIC IV/3 (Uranius A1It01linUS). nr 1-9. Por. T. Kotula: ltka/ogia dy1lllStyc:ma •••• 
s. 79. przyp. 42. 

220 Zob. np. Aurel. Vict. 33,9; HA Tyr. Trig. 8. 1. 
22\ Por. L. De B l o i s: The Third Century Crisis and the Greek E/ile in the Roman Empire. 

"Historia" 1984. 33. s. 358-377; G. A l f o l d y: The Crisis oj the Third Century as see1l by 
Contemporaries. In: I d e m: Die Krise des Riimischen Reiches. Stuttgart 1989, s. 319-342; 
S. M r o z e k : Kryzys systemu wartości w [llwieku Cesarstwa Rzymskiego . • ,Antiquitas" 1995. 21 , 
s.79-89. 

126 



pojmowanym mitem dobrego władcy. Zawierały się w nim między innymi 
zwycięstwa cesarza, jego dążenia do pokoju, sztuka mądrego rządzenia. 

Jednym z tematów rzymskiej propagandy w latach kryzysu było akcen
towanie przez niektórych władców wówczas panujących ich działań na rzecz 
zapewnienia pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Hasła odwołujące się do 
takich idei, jak na przykład pax, fe/icitas, concordia, c/ementia, securitas 
przewijały się w mennictwie wielu cesarzy epoki krYZYSU222

• Trudno jednak 
stwierdzić, że we wszystkich tych wypadkach posługiwanie się nimi miało 
charakter intencjonalny. Wydaje się wszelako, że w propagandzie przynajmniej 
kilku cesarzy legendy monet przypominające epokę szczęśliwości nie pojawiały 
się przypadkowo. 

Uwaga ta dotyczy Filipa Araba. Cesarz ten umieszczał owe hasła w swojej 
propagandzie imperialnej w celu umocnienia pozycji założonej przez siebie 
dynastii. Do jej budowania ważne były próby ścisłego związania osób cesarza, 
cesarzowej i ich małoletniego syna. Sygnalizowały je emisje podkreślające 
jedność rodziny cesarskiej. Mianowicie wśród monet sygnowanych imieniem 
Filipa Araba znajdowały się antoniniany, których rewersy nosiły legendy DE 
PIA MATRE PIVS FILIVS223 • Z kolei w imieniu Filipa juniora ukazały się 
emisje antoninianów typu AVG PATRI AVG MATRI224• Oba te typy prezen
towały na rewersie wizerunek cesarzowej Otacylii Sewery obok przedstawień 
Filipa Araba albo młodego Filipa. Wizerunki całej trójki znalazły się także 
w ikonografii srebrnego medalionu typu CONCORDIA AVGVSTORVM225

• 

W ten sposób chciano podkreślić prawdziwie rodzinne stosunki i uczucia 
panujące między członkami dynastii oraz starano się stworzyć przychylny 
klimat wokół rządzącego rodu. 

:/22 Zob. np. F. G n e c c h i: Le personi.fzcazioni a/egoriche sul/e monele imperwli. RIN 1905, 
18, s. 349-388; M. P. Charlesworth: ProvidenIW and Aeternilas. "Harvard Theological 
Review" 1936, 29, s. 107-132; M. Amit: Concordia. ideal politique et instrument de propagande. 
"Iura" 1962, 13, s. 133-169; Idem: Propagande de succes et d'euphorie dans ['empire. ,,lura" 
1965,16, s. 52-75; M. A. Halevy: A propos de soi-disant programmes de gouvernment, en 
general. et specw/emenl de la significalion de PAX dans /es legendes des monnaies imperiales. In: 
Acta Antiqua Philippopolilana. Studia Hislorica et Philo[ogica. Sofia 1963, s. 177-185; 
B. Lichocka: Personifikacja cnót cesarskich na monetach rzymskich. ,,Biuletyn Numizmatycz
ny" 1972,8 (76), s. 149-152; Ead em: Iustitia sur /es monnaies imperiales romaines. Warszawa 
1974; Eadem: Personifikacje pomyślności na monetach rzymskich. "Biuletyn Numizmatyczny" 
1974, l (86), s. 1-4; J. Korpan ty: Z dziejów rzymskiej .. pietas". "Meander" 1975,30, s. 7-18; 
B. L e v i c k: Concordia al Rome. In: Scripta Nummarw Romana. Essays presented to H. Su
therland. Eds. R. A. G. Carson, C. M. Kraay. London 1978, s. 217-233; F. Pan vi ni 
R o s a t i: Ricerche sulla tipologw monetale romana. Le personijzcazioni. RIN 1996,97, s. 133-140. 

223 RIC IV/3 (Philip 1), nr 30. 
w RIC IV/3 (Philip 11), nr 229. 
225 RIC IV/3 (Philip I, Philip II and Otacilw Severa), nr 222. Por. W. Kaczanowicz: 

Aspekty ideologiczne w rzymskim mennictwie ... , s. 41-42; Idem: Propaganda ol Philip the 
Arahian's ... , s. 82-86. 
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Ważne miejsce w propagandzie dynastycznej Filipa Araba zajęła promo
cja jego syna Filipa juniora, cezara, a potem augusta. Swiadczyć o tym może 
wiele emisji. W Rzymie wyemitowano antoniniany, których awersy przed
stawiały popiersia Filipa Araba i jego syna226

• Na innych medalionach i mone
tach Filipa Araba i Filipa juniora ikonografia rewersów prezentowała jedno
cześnie obu władców. nustrowano w ten sposób między innymi legendy 
VIRTVS AVGG i LIBERALITAS AVGG 111227

• Wspólnie z Filipem młod
szym Filip Arab wystąpił też na emisjach, które ukazały się w imieniu Otacylii 
Sewery. Napisowi rewersu PIETAS AVGVSTORVM towarzyszą na nich 
ich portrety228. Niekiedy, zachowując awers zastrzeżony dla Filipa Araba, 
monety przedstawiały na rewersie tytulaturę cesarską Filipa juniora i jego 
popiersie229

• 

W imieniu Filipa juniora wyemitowano wiele monet różnych typów. 
Spośród obfitego kanonu tradycyjnych w rzymskim mennictwie okresu Cesar
stwa legend i wyobrażeń ikonograficznych wybrano takie, które przedstawiały 
młodego Filipa jako jednego z członków rodziny panującej, którą łączyła 
concorditi3IJ • Z kolei hasłami AETERNIT IMPERI, PAX AETERNA, LIBE
RALITAS AVGG III, LIBERALITAS AVGG 1111, ROMAE AETERNAE, 
SPES PVBLICA, SAECVLVM NOVVM, FELICITAS IMPP związano jego 
imię z ideą pomyślności Cesarstwa Rzymskiego231

• 

Był to szczególnie dogodny moment prezentacji takich wartości. Na 
okres bowiem rządów Filipa Araba przypadało millenium państwa rzym
skiego232• Nadarzyła się najlepsza okazja przypomnienia i nawiązania do 
świetnej tradycji Rzymu w propagandzie odpowiednich legend monet. Zbie
gające się w czasie millenium państwa rzymskiego, a także rządy dynastii 
założonej przez Filipa Araba przy odpowiednim wyeksponowaniu tego 
faktu mogły mieć wymowne znaczenie. Należy się więc dziwić, że ograni
czono się wówczas tylko do wypuszczenia okazjonalnych emisji, które legen
dami - SAECVLARES AVGG, MILIARIVM SAECVLVM S C i SAE
CVL VM NOVVM - upamiętniały rocznicę tysiąclecia państwa rzymskie-

226 RIC IV/3 (Philip 1), nr 56. 
Z27 Ibidem, nr 10--11; 179; RIC IV/3 (PhiJip II, Philip I and Otacilia Severa), nr 230. 
221 RIC IV/3 (Otacilia Severa, Philip I and Philip II), nr 212; HCC, Vol. 3 (Otacilia, Philip 

I and Philip II), nr l. 
2l!I RIC IV/3 (Philip 1), nr 197. 
230 RIC IV/3 (Philip 11), nr 222, 241, 261. 
Dl Ibidem. nr 221, 226-227. 230--231, 242-245,259.266-268. 
DZ Zob. Epit. de Caes. 28, 3; HA. V. Gord. 33. 1-2; Euseb., Hier., s. 217, w. 15--21; Oros. 

VII 20. 2; lord. Rom., s. 37, w. 3--4; Cass. Chr .• s. 147, XXIIll. O obchodach millenijnych 
NiJsson: Saecu/ares ludi. In: RE l A. 2, 1920. col. 1719; J. Gage: Recherches sur /es Jeux 
Słculaires. "Revue des Etudes Latines" 1933. 11, s. 412--435; T. Kotula: Rzymskie Mil
lenium ...• s. 69---84; L. De BI oi s: The Reign oj the Emperor ...• s. 19. 
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go233. Brak w ówczesnej propagandzie zdecydowanego i silnego powiązania 
początku rządów dynastii, która w osobie młodego Filipa zyskała drugiego 
augusta obok Filipa Araba. z ideą wiecznego Rzymu. 

Okazałe rozmiary przyjęła propaganda dynastyczna uprawiana w latach 
rządów przedstawicieli familii Licyniuszy. W celu podniesienia prestiżu rodu 
i rozwijania uczuć lojalności wobec jego przedstawicieli, na skalę w nI wieku 
niespotykaną, propagowano ideę ich zgody i jedności234• Wezwania do zgody 
odnajdujemy w legendach ich monet typów CONCORDIA AVGG, CON
CORDIAE AVGG, CONCORDIA AVG, CONCORDIA AET235

• Zaraz też 
po ustanowieniu pryncypatu Waleriana i Galliena w 253 roku pojawiły się 
emisje medalionów typów ADVENTVS AVGG i LIBERALIT AS AVGG 
z napisem awersów CONCORDIA AVGVSTORVM236

• Przedstawiały one 
wizerunki 'obu diarchów. Jeszcze wielokrotnie ich wyobrażenia występowały 
obok siebie w ikonografti monet emitowanych w latach ich wspólnych rzą
dów237• W tym też okresie podobizny młodych przedstawicieli rodu Licyniuszy, 
mianowanych kolejno cezarami Waleriana juniora i Salonina, pojawiały się 
obok wyobrażeń Waleriana i Galliena na okolicznościowych medalionach i na 
emisjach monetarnych. W 257 roku ukazały się sesterce z napisem rewersu 
FELICIT AVGVSTORVM S C i z wyobrażeniem wszystkich trzech ówczes
nych przedstawicieli panującej rodziny - Waleriana, Galliena i Waleriana 
juniora - stojących na kwadrydze238

• Z kolei srebrny medalion również 
z 257(1) roku z legendą awersu PIETAS AVGVSTORVM prezentował obok 
siebie popiersia Waleriana i Waleriana młodszego. Na jego rewersie wystąpiło 
hasło CONCORDIA AVGVSTORVM z uzupełniającym je przedstawieniem 
Galliena i Saloniny239. W kilka lat później inne medaliony prezentowały na 
rysunku awersu popiersia Galliena i młodego cezara Salonina obok legendy 
CONCORDIA AVGVSTORVM. Ich rewersy ukazywały z kolei postacie 

Dl RIC IV/3 (Philip 1). nr 12-25. 159-164; RIC IV/3 (OtaciJia Severa). nr 116-118. 
199-202. POl. A. A l n li I d i: M otM di cekbrazione imperiale su monete ed epigrafi. RIN 1980. 
82, s. 89-90; W. Kaczanowicz: Aspekty ideologiczne w rzymskim meMictwie ...• s. 40----42; 
C. p e l a s s i: Medaglioni romani dedicati alla cekbrazione dei ludi circensi. RIN 1993. 95. 
s.406-407. 

2lł POl. C. Z a c c a l i a: Successione eremtaria ...• s. 103-138. 
D5 RIC V/l (Vakrianus). nr 79-80. 154. 280--281; RIC V/l (Gallienus. Joint Reign). 

nr 130--131.207-208.252, 264. 375; RIC V/l (Gallienus. Sole Reign). nr 8.27.471.562-563; 
RIC V/l (Salonina. Joint Reign ofGallienus). nr 63; RIC V/l (Salonina. Sole Reign ofGallienus). 
nr 2. 34. 71-72. 

Zl6 RIC V/I (Vakrian and GaUienus). nr 3-7. 
D1 RIC V/l (Vakrianus). nr 277. 284-285. 292-293; RIC V/l (Gallienus. Joint Reign), nr 

150. 
%li RIC V/l (Vakrianus). nr 156. Zob. też J.-P. C alI u: La politique monetaire des 

empereurs romains de 238 a 311. Paris 1969. s. 211. 
Z39 RIC V/l (Vakrian l. Gallienus. Vakrian II and Salonina), nr l. 
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Waleriana, Galliena i Salonina240
• Także osoba Saloniny augusty niejednokrot

nie przedstawiana była na emisjach wspólnych z cesarzem Gallienem241 • 

Czasem imiona pary cesarskiej występowały jednocześnie w napisach awersów 
i rewersów monet oraz medalionów242

• Cytowane emisje obejmowały więc 
wszystkich członków familii panującej, piastujących w chwili ich wyemitowa
nia oficjalne godności. Intencja ich jest czytelna. Popularyzowano całą rządzą
cą dynastię, podkreślano też ścisłe związki łączące jej przedstawicieli przez ich 
prezentację w rozmaitych układach rodzinnych, by umocnić pozycję wszyst
kich członków rodu Licyniuszy. 

Ważnym argwnentem w tej propagandzie był wiek wyznaczonych dziedzi
ców. MłodoŚĆ Waleriana juniora i Salonina mogła budzić nadzieję na przed
łużenie rządów dynastii i dalsze, pomyślniejsze, trwanie Imperium Rzymskiego. 
Motyw dziecka bowiem wiązał się z mitem aureum saeculum243

• Wydaje się, że 
takie skojarzenie chciano wywołać emisjami monet typu [FELICITAJfIS, na 
których bogini Wiktoria siedzi w otoczeniu dzieci i cesarzowej Saloniny244. Na 
niektórych emisjach Saloniny typów PIETAS A VGG i PIETAS A VGG 
S C obok postaci kobiecej wystąpiły sylwetki trojga dzieci245• Na asach typu 
FELICITAS AVGG i złotych kwinarach typu FECVNDITAS AVG także 
rozpoznawalne są postaci dzieci246

, natomiast na medalionach typu PIETAS 
F ALERI w scenie na rewersie wystąpiła aż czwórka dzieci247

• Niewykluczone, że 
przynajmniej niektóre z tych postaci wyobrażały potomstwo Galliena i Saloniny. 
Na pewno zaś przedstawione sceny budziły skojarzenia bardziej uniwersalne. 
Mogły wywoływać myśli o fecunditas cesarzowej, o jej miłości macierzyńskiej, 
o nadziei i szczęściu, jakie tyczy i familii cesarskiej, i kraju248

• 

Kontynuacją tego wątku - idei pomyślności - było odwoływanie się 

w propagandzie Licyniuszy do mitycznych początków Rzymu. W tym zakresie 
propaganda cesarska charakteryzowała się dużą pomysłowością i oryginalnoś
cią. Na rysunkach rewersów wystąpiły postaci Romulusa i Remusa, Marsa 
i Rei Sylwii, Westy oraz legendarnej wilCzycy249. Odległą wspaniałą przeszłość 

:MO RIC V/l (Gallienus and Saloninus), nr 1. 
:III RIC V/l (Gallienus and SaloniM, Joint ReignJ, nr 1-2; RIC V/l (Gallienus and SaloniM, 

Sole Reign), nr 1-3,6. 
:112 RIC V/l (Gallienus and SaloniM, Joint Reign), nr 3; RIC V/l (Gallienus and SaloniM, 

Sole Reign), nr 4. 
:113 Zob. M. Manson: Le Pietas ...• s. S7-S8. 
314 RIC V/l (Gallienus and Salonina, Sole Reign), nr 6. 
:II~ RIC V/l (SaloniM, Joint Reign ofGallienus), nr 11, 23, 35,41,47,54,72-74. 
lI6 Ibidem, nr 15, 52. Por. też ibidem, nr 26, 4S, 51,57. 
:117 RIC V/l (Gallienus and Salonina, Joint Reign), nr 1-2. 
:III Por. ogólne uwagi T. Mikockiego: Zgodna, pobożna ... , s. 121-129, 172-179. 
:119 RIC V/l (Gallienus, Joint Reign), nr 67--68, 329; RIC V/l (Gallienus, Sole Reign), nr 345. 

518; RIC V/l (SaloniM, Joint Reign ofGallienus), nr 9,14,38-39,43,69; RIC V/l (SaloniM, Sole 
Reign of Gallienus), nr 32, 45, 48, 55-S6, 68--69. 
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przypominano też na emisjach monet typu 10 CANTAB, 10VI CRESCENTI, 
IOVI EXORIENTI, IOVI CONS AVG, 011 NVfRITORES, IVNONI CONS 
AVG, PIETAS FALERI250

• 

W mennictwie Galliena pojawiły się także hasła unikatowe. Interesujące 
są emisje aureus6w i denar6w opatrzonych na rewersie napisem VBIQVE PAX 
z wyobrażeniem Wiktorii, oraz złotych kwinar6w typu VICTORIA AVG ze 
sceną koronacji cesarza przez boginię Zwycięstwa. Legenda awersu tych 
monet, GALLIENAE AVGVST AE, otacza popiersie brodatego władcy w nie
codziennej ozdobie, jaką jest korona spleciona z kłos6w251 • Owe dwa charak
terystyczne atrybuty, broda i korona z kłos6w, mogą przypominać starożytną 
koncepcję podw6jnej plcim . Zgodnie z nią Gallien byłby symbolem wszech
mocy boskiej, uosobieniem zarazem boga Marsa i bogini Ceres, siły męskiej, 
łączącej się z walką, i pierwiastka żeńskiego, kojarzącego się z płodnością 
i mocą żywienia. Byłby tym, kt6ry prowadząc wojny, przyniesie w konsekwen
cji pok6j, a wtedy może nastąpić odrodzenie państwa i powszechny dobrobyt. 
Swoje szczeg6lne predyspozycje do sprawowania władzy cesarskiej Gal1ien 
sygnalizował r6wnież w inny spos6b. Wykorzystywał w propagandzie politycz
nej treści łączące się z osobą pierwszego pryncepsa, być może sugerując, że 
odznacza się podobnymi zdolnościami, jakie ten wcześniej posiadał. Do 
założyciela Cesarstwa odnosiły się oryginalne hasła na medalionach i mone
tach Galliena: DEO AVGVSTO, OB CONSERVATIONEM SALVTIS, OB 
CONSERVATIONEM PATRIAE, OB UBERTATEM RECEPTAM, OB 
REDDIT LIBERT253 • Także na jego oficjalnym portrecie zauważa się upodob-

Z50 RIC V/I (GiJllienus, Sole Reigll), nr 207, 224, 573; RIC V/I (GalliefIUS aruJ SaJOllina, 
Joint ReJgll), nr 1-2; RIC V/l (Valerian 11), nr l, 3, 13-17, 32; RIf' V/I (Salollinus), nr 35. 
Por. A. AHoldi: ,Der neue We/the"scher der viertell EIe/oge Virgils. "Hermes" 1930, 65, 
s. 369-384; Idem: StWiell %UT Geschichte ... , s. 39--43 i 1l0-1l9; Idem: Ali /collOgraphicaJ 
Patterll HeraJding the Returll ol the Go/dell Age in or aroulld 139 B. C. In: I d e m: Redeullt 
SatłU7lia ReglllJ. Bonn 1997, s. 33-44; E. M a n n i: Lo leggenda dell'eta de/I'oro ne/Ia po/l-
lica del Cesari. ,,Atene e Roma" 1938,6, S. 3, s. 108-120; J. G age: Programme d' .. itaJicite" ... , 
s. 847 nn.; L. De Blois: The Policy ... , s. 120 nn.; C. Zaccaria: Successione ereditaria ... , 
s. 112 nn. 

251 RIC V/I (Gal/iellUS, Sole Reigll), nr 74, 128, 359-360. Por. F. Altheim: Die 
Soldatenlwiser ... , s. 275; H. P. L'Orange: Apotheosis ... , s. 88-89; E. Manni: L'impero ... , 
s. 65, przyp. 4; M. Grant: Romall AlIniversary Issues ... , s. 136; M. Rosenbach: GaUiena 
Augusta ... , s. 32-35; L. De Blois: The Policy ... , s. 151-152; R. Turcan: Le cu/te im
periaL, s. 1040-1042; W. Schindler: .. Klassizismus ..... , s. 84-85 i ił. 13/14; A. AHoldi: 
Prugi/er - Triptolemos in Ptolemaic-Roman Ruler Cult. In: Idem: Redeullt Saturllia Regna ... , 
S.208-224. 

251 F. Taeger: Charisma ... , s. 441-442. 
253 RIC V/I (Gal/ieflUS, Sole Reigll), nr 9, 28, 59-{jl, 143-146, 247, 423-425. Por. 

C. Zacearia: Successione ereditaria ... , s. 107- 108; W. Kaczanowicz: Aspekty ideologiczne 
w rzymskim Ine1l1lictwie ... , s. 68-69. 
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nienia do wizerunku Augusta2S4
• Taki portret Galliena, ukazujący paralele 

między nim a Augustem, umiejętnie wykorzystany, mógł stać się ważnym 
elementem polityki zmierzającej do wzmocnienia pozycji cesarza w III wieku. 

WymO}Nę wymienionych emisji z okresu panowania Waleriana i Galliena 
rozwijały i uzupełniały motywy pojawiające się w treści napisów albo na 
ilustracjach monet: saecu/i felicitas. temporwn felicitas, pietas saeculi, felicitas, 
pax aetema, fe/icitas aetema, felicitas pub/ica, spes pub/ica, fortuna redux, 
c/ementia temporwn, securitas, abundantia. /aetitia, bona fortuna. fecunditas, 
/ibera/itas, libertas, indu/gentia2SS

• Można sądzić, że częste ich stosowanie miało 
stworzyć obraz stabilnych, długich rządów licznej dynastii Licyniuszy, zapew
niającej bezpieczeństwo i szczęście mieszkańcom Cesarstwa Rzymskiego. 

Twórcy innych dynastii trzeciowiecznych zaniedbali możliwości, jakie 
otwierała przed nimi ta dziedzina propagandy. Wydaje się, że tej szansy nie 
dostrzegali Trajan Decjusz, Trebonian Gall i Karus. Wiele emisji, które 
ukazały się w łatach ich rządów, lansowało członków ich rodów, następców 
oraz wsp6łpanujących, ale trudno znaleźć w nich jakąkolwiek określoną linię 

:154 To zagadnienie i problem wykorzystywania w polityce dynastycznej oficjalnych przed
stawień cesarza wymagają jednak odrębnych studi6w. Na temat wizerunk6w Galliena, ich 
typologii oraz stylizacji według norm estetycznych z epoki Augusta istnieje bogata literatura, zob. 
np. G. Mathew: The Character ol the Galliemc Renaissance. JRS 1943, 33, s. 65-70; 
H. P. L'Or an ge: Apotheosis ... , s. 86--90; K. Fittschen: Die Krise des 3. Jańrlrunderts n. Chr. 
im Spiegel der Kumt. In: Krisen in der Antike. Bewusstsein und Bewd/tigung. Red. G. Alfóldy, 
F. Seibt, A. Timm. Diisseldorf 1975, s. 140-142; W. Kuhoff: Herrschertum ... , S. 62--67; 
M. B er gmann: Studien zum rOmischen Portriit des 3. Jańrlruntkrts n. Chr. Bonn 1977, s. 47-59; 
D. R ó s s ler: Zur Stilentwicklung des riimischen Portrats im 3. Jh. In: Krise - Krisenbewusstsein 
- Krisenbewaltigung. Ideologie und geistige Kultur im Imperium Romanum wiihrend des 3. 
Jańrlrunderts. KJJnlerenzvlrtrage. Halle 1988, s. 68-76; Idem: Zum Problem der "Ga/lieni.schen 
Renaissance", Anmerkungen und Fragen. In: Roman Portraits ... , s. 42-44; W. Schindler: 
.. K1assizismus·· - ein Krisensymptom des 3. JM. In: Krise - Krisenbewusstsein ... , s. 76--88. 
O portrecie Augusta zob. np. J. D. Breckenridge: Roman ImperiIJI Portraiture from 
Augustus to Gallienus. In: ANRW. Abt. 2, Ud. 12/2. 1979, s. 483-486; W. H. Gross: Augustus 
ais Vorbild. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 12/2. 1979, s. 599--602; U. Hausmann: Zur Typo
logie und Ideologie des Augustus Portrats. In: ANRW. Abt. 2, Ud. 12/2. 1979, s. 565-595; 
W. Schindler: Riimische Kaiser ... , s. 30-36. 

2!i5 Zob. np. RIC V/I (Valerianus), nr 14, 33-34, 41, 48, 86--88, 91, 97, IOS-111, 
122--122&,156--157,159,174, 192--193, 197,213-217,230,242,245,256--259,274,282--283; 
RIC V/I (Valerian and Gallienus), nr 3, 5-7; RIC V/I (Gallienus, Joint Reign), nr l, 24,73-75, 
78~5, 87~8, 134-136, 139-140, 144-151, 155--157, 168, 190, 200, 210--212, 231-233, 
237-240, 254-256, 266, 269-272, 274-277, 291--293, 389-392, 396, 401-403, 412-414, 
441-444; RIC V/I (Gallienus, Sole Reign), nr 14-15, 21, 31--32,42-43, 54-55, 63, 67--68, 
72--74,97, 100-101, 103, 106, 110--111, 115, 118, 120, 135, 147,157, 170, 184-195, 203-206, 
225-228,231--234,252--256,260,277,281,346, 348--352, 358,390--39~408--409,418,421, 
426,431--43~443,469,474,482--485,489-490,493--S05,513--5l4,5l7,543--544,S46--547, 

561,564-566,572, 575-577, 584-585, 613, 616, 625, 636--637, 652; RIC V/l (Valerian Il), nr 
52; RIC V/l (Saloninus), nr l, 8, 13-14, 36. 
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programową. Celem tej propagandy było raczej jak naj szersze przedstawianie 
poddanym osób cezarów i augustów. Tematy pomyślności, pokoju, zgody 
pojawiły się także, co prawda, na monetach Herenniusza Etruska, Hostyliana, 
Woluzjana, Karynusa i Numeriana256

, ale wśród różnorodnych treści, które na 
ich emisjach wystąpiły, ginie idea przewodnia. 

Na tym tle wyróżnił się cesarz Probus. Władcy temu zależało na szerokim 
rozpropagowaniu idei aureum saeculum. Na jego monetach pojawiły się legen
dy VBIQVE PAX, PAX AETERNA, PACI PERPETVAE AVG, PAX 
AVG2S7

• Przedstawiały one wizerunek uosobionej Pax z charakterystyczną 
gałązką oliwną w dłoni albo postać bogini Wiktorii, od której przychylności 
zależało wprowadzenie pokoju. Niektóre jego monety propagowały też ideę 
wiecznego RzymU258

• Na innych emisjach Probusa znajdujemy hasła zapowia
dające nadejście szczęśliwych czasów. Emitowano bowiem w jego imieniu 
między innymi monety z legendami FELICITAS TEMPOR, FELICITAS 
AVG, FELICITAS AVG N, SECVRITAS ORBIS, SECVRITAS PERPET
VA, SECVRITAS SAECVLI, LAETITIA AVG, LAETITIA FVND, AB
VNDANTIA AVG, INDVLGENTIA AVG, SPES AVGVSTI NOSTRI, 
SPES PROBI AVG2S9

• 

Ideologia lansowana na emisjach Probusa precyzyjnie łączy się z gło
szoną przez niego, według tradycji starożytnej, ideą, którą zawiera sfor
mułowanie "brevi milites necessarios non futuros"260. Program ten należy 
odczytywać w bardziej rzeczywistym wymiarze niż odrodzenie legendarnego 
aureum saeculum. W III wieku wystarczająco atrakcyjnym i ponętnym pro
gramem było dążenie do zażegnania wojen, zapewnienia bezpieczeństwa i dob
rodziejstw pokoju. Owa nowa, "odmitologizowana" era powszechnej szczęś
liwości nadejść miała w wyniku zwycięskich wojen prowadzonych w interesie 

256 Zob. RIC IV/3 (Herennius Etruscus), nr 138-161, 167-173; RIC IV/3 (Hostilian), nr 
174--209, 212-226; RIC IV/3 (Volusian), nr 129-135, 138-194, 205-264; RIC V/2 (Carinus 
Caesar), nr 147-203; RIC V/2 (Carinus Augustus), nr 211-329; RIC V/2 (Numerian Caesar), nr 
352-380; RIC V/2 (NumP.rian Augustus), nr 381--470. 

ZS7 RIC V/2 (Probus), nr 7-8, 90--92,118-119, 139, 178-179,296,393--394,473--475, 
514--521, 545--549, 704--715. 

ZSl lbidem, nr 182-197,407--412, 592, 737-742, 826-827, 893. 
ZS9 Ibidem, nr 3, 9, 15-18, 21-22, 24--26, 31-34, 49-53, 73-77, 99-100, 102-109, 

117, 126-130, 134--135, 153, 171, 262-264, 314, 316-317, 323--324, 343-344, 355-362, 
476--477, 522-530, 539, 572-575, 593-596, 598, 617-<i23, 638-<i40, 658-<i62, 674-<i90, 
696-<i98, 757-758, 762-763, 786-791, 828, 894-897; D. Gricourt: Deux antoniniens 
inMits de l'atelier de Lyon. BSFN 1983,38, s. 322-326; P. G Y sen: Deux antoniniens inUits de 
Lyon aux noms de Probus et de Carus. CENB 1997,34, s. 15--16. 

:!60 HA V. Prob. 20, 3; Eutr. IX 17, 3. Zob. też HA V. Prob. 20, 6; 23, 3. POf. T. Kotula: 
Breyi milites necessarios lIOn futuros: pensie irenique au temps de l'empereur Probus et sa reception 
litteraire. In: Specu/um Antiquitatis Graeco-Romanae. Studia Joanni Burian sexagenario oblata. 
Praha 1991, s. 207-217. 
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mieszkańców Imperium Rzymskiego261
• Aby to marzenie o pokoju i pomyślno

ści mogło być zrealizowane, na czele państwa musiał stanąć ktoś zdolny do 
spełnienia tych wielkich oczekiwań. Probus przedstawiał się więc w roli władcy 
idealnego. Sławił na monetach swoje cnoty: pietas, c/ementia, providentia262

• 

Starał się w ten sposób wzbudzić przekonanie, że posiada zalety związane ze 
sztuką dobrego i mądrego rządzenia. 

Jednakże w źródłach do okresu kryzysu rzadko natrafiamy na pochwały 
władców, w których podnoszono ich zasługi w dziedzinie bardziej humanitar
nej niż wojna. Z reguły tej wyłamuje się zaledwie kilku cesarzy. Właśnie cesarz 
Probus wystąpił w tekstach epigraficznych jako Imp. c1ementissimus Pi. Fel. 
princ. fortissimus oraz jako conservator dignitatis et libertatis, restitutor 
provinciarum et operumpublicorum providentissimus ac super omnes retro 
principes fortissimus263• Walerian i Gallien emitowali monety, na których obaj 
nosili przydomek restitutor generis humanź264. Także źródła literackie, wylicza
jąc zalety poszczególnych cesarzy, kładą nacisk na ich umiejętności dotyczące 
sztuki prowadzenia wojen, ich osobisty udział w starciach, siłę fizyczną 
i odwagę26s. Z rzadka tylko wspominają o innych walorach cesarzy. Przy
kładowo osobę cesarza Tacyta opatrzono komentarzem: ,,[ ... ] vir egregie 
moratu$ et rei publicae gerendae idoneus [ ... ]"266. Podobną ocenę wystawiono 
Klaudiuszowi II: ,,[ ... ] parcus vir ac modestus et iusti tenax ac rei publicae 
gerendae idoneus [ ... ]"267. Przykładów takich nie możemy jednak podać zbyt 
wielu. Klimat epoki skazywał cesarzy na posługiwanie się w propagandzie 
bardziej wojennymi niż pokojowymi przydomkami. 

Zabytki epigraficzne, jak i źródła numizmatyczne przede wszystkim hono
rują militarne dokonania i zalety cesarzy. Władcy zwani byli więc invictus, 
a czasem nawet invictissimus2611

• Gordian III otrzymał pochwałę jako invictis-

261 Por. J. Hahn: Das .,goldene JaIU'Jumdert" des Aurelius Probus. "Klio 1977. 59. 
s.324-336; T. Zawadzki: L'aveniF radieux. SHA (Vita Probi 23.1-3) et les utopiespolitiques 
et sociales dans I'empire romain. In: Historia Augusta Colloquium Genevense. Red. G. B o n a
men te. F. Paschoud. Bari 1994. s. 217-227. 

262 RIC V/2 (Probus). nr 46-48. 93-97. 18~181. 252. 306. 319. 395-399. 466--467. 
487--496. 55~554. 641--648. 716--729. 838--843. 905.92~22. 

263 AE 1923. 102; CIL VIII 26561. 
264 RIC V/l (Valerianus). nr 220; RIC V/l (Gallienus. Joint Reign). nr 296. Gallien wystąpił 

też jako clementissimus princ. - ILS 548. 
263 Np. pochwałę wojskowych przymiotów Maksymina Traka wygłaszają Herod. VI 8. I i 5; 

VII 2; Butr. IX 1; HA V. Maxim. lO. 3; 13. 1; Oros. VII 19, l; Klaudiusza II - Aurel. Vict. 34, 
1-2; Oros. VII 23, l; Aureliana - Butr. IX 13, l; HA V. Aurel. 30,4; 32, 4, Oros. VII 23; Probusa 
- Butr. IX 17. 1 i 3; Postumusa - Butr. IX 9. l; Oros. VII 22, 10. 

266 Butr. IX 16. Zob. też Epit. de Caes. 36, l. 
267 Butr. IX 11. 1. 
261 Określenia te występują w tytulaturze np. Filipa Araba, zob. M. Peachin: Roman 

Imperial Titulature ...• s. 199-234. nr 5. 19. 35--45. 5~53, 177-178. 182-184, 187-189. 
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simus et super omnes fortissimus [ ... ] invictus269
• Filip Arab nazwany został 

max. et Inv. ac super omnes fortissimus27o, G,allien zaś - d. n. Gall. inv. Aug. 
ac super omnes retro principes fortissimus oraz inv. Gall. exsuperantissimus 
Aug. protector imperii Romani omniumque solutis auctof21J• Z kolei Aurelia
nowi złożono hołd jako Perpetuo victoriosissimo indu1gentissimo Imperatori 
Restittitori Orbis272• Ten sam cesarz zyskał też miano perpetuus gloriosissimus 
indu1gentissimus Imp. restitutor orbis oraz sanctissimus et super omnes prin
cipes victoriosissimur73

• Wychwalano też dokonania wojenne Probusa, nazy
wając go princ. verus Goth. verusque Germ. ac victoriarum omnium nomini
bus in1ustris274

• Wainy jest fakt występowania tych określeń w epigrafice. O ile 
bowiem źródła numizmatyczne odzwierciedlają przede wszystkim istotne pun
kty propagandy cesarskiej, o tyle inskrypcje są w części rezultatem działań 
będących odpowiedzią na owe poczynania i świadectwem oczekiwań pod
danych wobec władcy. 

W czasie słabości państwa i jego instytucji podkreślanie osobistych cnót 
cesarza, akcentowanie sukcesów militarnych miało sprzyjać umocnieniu pozy
cji władcy. Należało przedstawiać wizerunek silnego pryncepsa i wpajać 
poddanym przekonanie, że legiony dokonały optymalnego wyboru, obdarza
jąc purpurą cesarską właśnie tę, a nie inną osobę. Praktyką często spotykaną 
w tym krytycznym okresie dziejów Cesarstwa Rzymskiego stało się więc 
szermowanie w propagandzie cesarskiej sloganami, które określały władców 
jako zdolnych, skutecznych, energicznych, zwycięskich. Treści te odnajdujemy 
w hasłach umieszczonych na monetach bitych w III wieku. Stały się one 
mechanicznie wręcz powielanymi wzorcami przez niemal wszystkich panują
cych w okresie kryzysu lat 235-284. Pamiętać trzeba o tym, że eksponowanie 
przypisywanych poszczególnym władcom walorów, cnót, zalet i osiągnięć nie 
zawsze musiało być działaniem intencjonalnym, a zatem nie zawsze w propa
gowaniu tych treści widzieć należy element polityki dynastycznej. Trudno 
jednak nie zauważyć, że hasła głoszące zdolności i wielkość imperatora 
przynajmniej przez niektórych władców dobierane były i lansowane w sposób 

204-213, 223, 242, 244; Trajana Decjusza, zob. ibidem, s. 249-263, nr 18-19, 29-35, 37, 
43--46,49-50,52-53,56-58,62,134-138,140,148, 152, 155-157, 159-160; Waleriana, zob. 
ibidem, s. 298-305 i 345-358, nr 2, 23, 26-27, 32, 34-35, 40, 47, 50, 55, 345, 351, 354, 
364-366, 368-369, 411, 413--415, 435; Kwintyllusa, zob. ibidem, s. 381-382, nr 7, 12, 14; 
Tacyta, zob. ibidem, s. 411-417, nr 5, 13-14, ~27, 30, 32-34, 37-43, 45-48, 50-53; 
Probusa, zob. ibidem, s. 424-441, nr 6-7, 9, 11-12, 18-19, 39-42, 47-49, 57-{j(), 68, 
76---84,86, 93, 104-1OSa, 113-114 a. 

» elL XIV 4397. 
2'lII ILS 506. 
:m elL XI 3091; XIV 5334. 
m ILS 518. 
m elL XI 3818; VIII 22361 i 22449. 
174 ILS 591. 
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świadomy. Nawiązywali oni w ten sposób, chociaż prawdopodobnie nie do 
końca zdając sobie z tego sprawę, do idei stoickiej, przy czym zasada rządów 
optimi principes w Dl wieku oznaczała rządy cesarza skutecznego i ob
darzonego wieloma przymiotami i zdolnościami, zwłaszcza wojskowymi. 

Wiele emisji z lat 235-284 propagowało cnotę cesarską virtu?s. Virtus 
- odwaga, męstwo, waleczność, siła - doraźnie umożliwiała podejmowanie 
zmagań z przeciwnikami wewnętrznymi i wrogami spoza granicy. Podnosiła 
autorytet panującego, a w przyszłości mogła umożliwić restaurację potęgi 
Cesarstwa Rzymskiego. Wystąpiła na emisjach wielu cesarzy rzymskich, panu
jących w latach 235-284, w postaci legendy VIRTVS AVG lub jej mutacji276

• 

Tej tak powszechnie eksponowanej cnocie towarzyszyło mnóstwo wariantów 
dopełniających ją wyobrażeń ikonograficznych. Najczęściej nawiązywały one 

. do sfery militarnej. Były to zazwyczaj wizerunki uzbrojonego Marsa lub postać 
Herkulesa. Czasem wśród elementów rysunku rozpoznać można żołnierza 
rzymskiego, jeńców albo boginię Zwycięstwa. Wielokrotnie prezentowano 
cesarza w stroju wojskowym z globem, berłem lub bronią. Dzięki tym 
akcesoriom virtus nabierała wymowy wojskowej. Wśród podstawowych cech 
dobrego władcy eksponowano zatem jego zdolności militarne. Dobry cesarz, 
którego potrzebowało Imperium nękane ustawicznymi niemal wojnami, to 
odważny żołnierz, dobry dowódca, zwycięski wódz, pozostający blisko swoich 
podkomendnych i zapewniający poczucie bezpieczeństwa obywatelom państwa 
rzymskiego. Warto przypomnieć, że rozerwanie więzi bezpośrednio łączącej 
żołnierzy z panującymi i obawa mieszkańców prowincji przed zaniedbaniem 
przez pryncepsa spraw ich "małej ojczyzny" na rzecz interesów bardziej 
uniwersalnych mogły stać się przyczyną powodzenia kolejnej uzurpacji. 

Drugim tematem propagandy imperialnej, lansowanym na wielką skalę 
w latach 235-284, związanym także z mitem dobrego władcy, było głoszenie 

27' Zob. H- M a tt i n g 1 y: The R01l'UUl Virtues. "Harvard Theologica1 Review" 1937, 30, 
5.103-117; M. P. Charlesworth: The Virtues ojt~ Ro1l'UUl Emperor: Propaganda and the 
Creation oj Belief. London 1938; l. R. F e a r s: The Cult oj Virtues and R01l'UUl ImperiIJl /deology. 
In: ANRW. Abt. 2, Bd. 17/2. 1981,5.827-948; A. Wallace-Hadrill: T~ Emperor and his 
Virtues. "Historia" 1981,30,5.298-323. 

276 Zob. np. RIC IV/3 (GordilJn li!), nr 6, 12, 39,44,56,60,79,95, 108, 110, 116, 259, 273, 
281,293,309, 326-327; RIC IV/3 (Treboniar.us Gallus), nr 57-58, 76, 96; RIC V/l (Valerianus), 
nr 3, 23-24, 55-56, 133-138, 182-183,204-205,226-227,266-271, 292-293; RIC V/l 
(Gallienus, Joint Reign), nr 53-59, 64, 99-105,114,181-187,197-199,246-249,257,286,301, 
305,407--410, 423--424, 454, 458; RIC V/l (Gallienus, Sole Reign), nr 5-6, 16-17, 88-91, 
131-134, 149, 312-331, 364-365, 378-380, 403--405, 438--439, 529-539, 589-595, 612, 
623-624,667-676,678; RIC V/l (Claudius Gothicus), nr 109-113, 123, 172, 195, 224-225,127, 
253-254; RIC V/2 (]>;obus), nr 12, 13-14,41--42, 54-58, 110--114, 131, 145-146,225-233, 
240--243,279-288,301,304,426--433,446--456,602-603,605,801--817,820--822, 877--885, 
900,912; RIC V/2 (Carus), nr 27,34,45--46,56-58,65,88--91,117,123-125; R. G <> b l: Die 
Miinzpriigung ... , nr 1,50,80, 80A, 85, 106, 114, 127-128, 163-166, 185, 246, 252, 314, 337 A, B. 
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zwycięstw cesarzy277. Sprawą istotną bowiem było szerzenie wśród mieszk.ań
ców państwa rzymskiego przekonania o sile, możliwościach, ale i o skutecz
ności działania władców. Emisje typu V1crORIA AVGVSTI należały zatem 
do szczególnie eksponowanych, zarówno w mennictwie cesarzy legalnych, jak 
i uzurpatorów278

• Najczęściej napisom towarzyszył rysunek sylwetki bogini 
Zwycięstwa. Jej atrybutem były gałązka oliwna albo wieniec. W innych 
wariantach emisji wśród elementów ikonograficznych występowały także: 
personifIkacja bogini Romy, cesarz, znaki legionowe, jeńcy - naoczny dowód 
owej wiktorii, oraz żołnierze - jej współautorzy. 

Rzadko natomiast treści monet odwoływały się do konkretnych kampanii 
wojennych i zwycięstw odniesionych w ich wyniku. Emisje odnoszące się do 
sukcesów nad Germanami, Gotami, Persami (partami) i sławiące ich pogrom
ców występują sporadycznie279 i zajmują niewspółmiernie mało miejsca wśród 
wszystkich pozostałych emisji monet imperialnych, w których wspomniano 
o sukcesach wojennych, nie określając ich jednak bliżej. Może to sami władcy 
zdawali sobie sprawę z iluzoryczności swych sukcesów w walce z barbarzyń
cami i państwem perskim. Ciągłe wzniecanie wojen uzmysławiało im, że nawet 
wiktorie poprzedników nie wyeliminowały w sposób trwały zagrożenia ze 
strony sąsiadów Imperium Rzymskiego. Jednakże ta świadomość, o ile władcy 

m Zob. J. Gagć: La theologie de la Victorie ... , s. 1-43; A. R. Bellinger, 
M. A. Berlincourt: VictoryasaCoin Type. New York 1962; E. A. Sydenham: Historical 
Relerences ... , s. 117-151; J. R. Fears: The Theology ol Victory at Rome: Approaches and 
Problems. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 17/2. 1981, s. 736---ł!26. 

m Zob. np. RIC IV/2 (Ba/binus), nr 8, 9, 25; RIC IV/3 (Gordian III), nr 5, 11, 13, 71, 
202-204,217-219,258,262, 285, 324; RIC IV/3 (PhjJip 1), nr 49-51, 191-194; RIC IV/3 
(Trajan Decius), nr 7-29, 42, 48, 108, 126; RIC V/l (Va/erianus), nr 21, 52-54, 123-128, 145, 
150,177-180,200-202, 223--225, 260---261, 276, 288-290; RIC V/l (Ga/lienus, Joint Reign), nr 
4,92-94,169-172, 192-193,242-244,279-282,299-300,304,405,415,421-422, 434, 450; 
RIC V/l (Gallienus, Sole Reign), nr 77-87, 124-130, 148,292-296,298-306, 311, 362-363, 
374-376, 394-399,410,433-434,450, 519-528, 587-588, 622, 662-(j66; RIC V/l (Claudius 
Gothicus), nr 9, 104-107, 119, 170--171, 194,223,246; RIC V/l (Tacitus), nr 80, 97, 99-100, 
103, 119, 169-170; RIC V/2 (Probus), nr 11, 140, 210---216, 270---271, 291, 297-298, 303, 
423-424, 599-(jQ1, 792-800, 875-876, 831-834, 898, 918; RIC V/2 (Carus), nr 18-26, 44, 
84-87,95--98,116,120-122,131-132; RIC Vj2 (Postumus), nr 39-43, 89-90,103,166--176, 
229-235, 251; M. Alram: Die Miinzpriigung ... , nr 13-1jB, C; 13--3/A---C; 13--5/A-B; 
13-(j/A---C; 13-7/A-C; 25--3 i 5; 33-5; R. Gobi: Die Munzpriigung ... , nr 38-40, 81, 
86---ł!7, 126, 135 i 135 A, 138-139, 203-207, 239, 273, 313, 321,362. 

m Zob. np. RIC IV/3 (Philip 1), nr 66, 69, 72; RIC IV/3 (Trajan Decius), nr 43; RIC V/l 
(Valerianus), nr 22, 129-130, 132, 181, 203, 262-265, 291; RIC V/l (Gallienus, Joint Reign), nr 
2-3,39-52,61--63,95-98, 173--180, 194-196,245,283-285,404,406,429-430,451-453; 
RIC V/l (Ga/lienus, Sole Reign), nr 122, 307-310, 377,400-402, 435-437; RIC V/l (Claudius 
Gothicus), nr 108, 247-252; RIC V/l (Tacitus), nr 110, 171-173, 199-200, 204; RIC V/2 
(Probus), nr 10, 141-142, 149,217-223,254-259,272-278,299-300,268-269,425; RIC V/2 
(Postumus), nr 91, 102, 177; M. Alram: Die Munzpriigung ... , nr 18-5/C, 6/C; 19-(j/C, 7; 
26--5,7; 27-1,5,6,7; 47-11; R. G obi: Die Miinzpriigung ... , nr 208, 295--296,314. 
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panujący w latach kryzysu ją mieli, nie uchroniła ich od uprawiania przesadnej 
propagandy. Zdarzało się bowiem niekiedy, że przez emisje monetarne lan
sowano hasła VICfORIA AET, VICf AET AVG, VICfOR(IA) AETER 
S C, VICfORIA PERPETVA i VICfORIA PERPETVA AVG:z80. Legendy te, 
jak można sądzić, miały przekonywać poddanych o dążności władców do 
zapewnienia trwałej egzystencji pokojowej całemu Cesarstwu Rzymskiemu. 

Hasła sławiące zwycięskie dokonania cesarzy w epoce kryzysu nabierały 
szczególnego wymiaru, chociaż osiągnięcia w starciach z przeciwnikami Cesar
stwa były doraźne i na krótko z reguły eliminowały niebezpieczeństwo. 
Z pewnością dużą wagę przywiązywano wówczas do akcentowania każdego 
sukcesu militarnego, często nawet o niewielkim znaczeniu. Rzeczą charakterys
tyczną jest, że nasilenie propagandy cnoty 'Virtus i odniesionych przez cesarzy 
rzymskich wiktorii przypada na lata najgłębszego kryzysu politycznego Im
perium w połowie III wieku oraz na okres rządów władców "illyryjskich". To 
chyba zrozumiała prawidłowość. Tak było między innymi w latach panowania 
Waleriana i Galliena. Wydawało się wtenczas, że przedstawianie cesarzy jako 
potężnych i zwycięskich uratuje ich mocno już zdepre<.:jonowaną godność 
cesarską. Te ich cechy miały być gwarancją, że zdołają się oni uporać 
z klęskami, jakie dotknęły wówczas państwo rzymskie. Również władcy 

"illyryjscy" kontynuowali i rozwijali ów trend w propagandzie imperialnej, 
zmierzając do wydźwignięcia podupadłego prestiżu pryncepsa i wzmocnienia 
jego władzy. Ten aspekt stosowania na taką skalę haseł propagujących 

zwycięstwa oraz 'Virtus w jej militarnym sensie potwierdza też wystąpienie 
stosownych napisów na rewersach monet wyemitowanych w imieniu Tacyta281

• 

A był to przecież władca zdecydowanie odróżniający się swoją przeszłością od 
"cesarzy wojskowych". Do władzy wyniósł go senat, a w dodatku osiągnął on 
taki wiek, że trudno było oczekiwać od niego osobistych wyczynów na polu 
walki. Promocja cnoty 'Virtus w jego wypadku przekonuje, że starano się 
dowieść w propagandzie imperialnej, że na czele państwa stoi ktoś, kto ową 
zaletę posiada. 

Ci sami wymienieni wyżej władcy, Walerian i jego syn Gallien oraz cesarze 
,,illyryjscy", w swej propagandzie podkreślali, że ich działania w starciach 
z wrogami Imperium Rzymskiego i wewnętrznymi przeciwnikami już przynios
ły wymierne efekty. Prezentowali się jako restitulores jedności i wielkości 
państwa rzymskiego, jako ci, których rządy zainicjowały odnowę Cesarstwa 

ZIO RIC V/l (VaJerianus), nr 176; RIC V/l (GaJlienus, Sole Reign), nr 76, 123,291,297,361, 
373,586; RIC V/l (Sa/onina, Sole &ign ofGa/lienus), nr 33; RIC V/l (TaciIUS), nr 201-203; RIC 
Vj2 (Probus), nr 830. Por. monety Probusa typu VICfORIOSO SEMPER - ibidem, nr 
14l-144, 224. 

211 RIC V/l (Tacitus), nr 12,67--69,81,177-178,201-204. Por. W. Kaczanowicz: 
Aspekty ideologiczne w mennictwie cesarza ... , s. 99-102. 
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i stworzyły szansę na wyjście Imperium z długotrwałego impasu. W tytulaturze 
Waleriana, Galliena, Aureliana i Probusa wśród określających ich epitetów 
wystąpiły zwroty restitutor orientis, restitutor orbis, restitutor urbis, restitutor 
saeculi, restitutor patriae, conservator orbis, conserllator patriae, pacator or
bi?2. T o by potwierdzało kierunek i cele ich działań, tym bardziej że tylko 
w niektórych wypadkach ich stosowanie miało faktyczne uzasadnienie w po
staci rzeczywistych osiągnięć władców. 

Jak widać, głównym zadaniem propagandy imperialnej w latach 235-284 
było ideologicme uzasadnienie pretensji cesarzy do sprawowania władzy oraz 
jej umocnienie przez kreowanie ich pozytywnego wizerunku. Mógł temu służyć 
mit dobrego władcy. Trudno ocenić, jakie były wyniki tej propagandy. Trudno 
też oszacować, jaki był efekt konkretnych działań cesarzy podejmowanych 
w tym celu. Znamienny jest jednakże już sam fakt notorycmego przed
stawiania władców rzymskich w roli wielkich wodzów i łączenie z panowaniem 
niektórych z nich wizji świata powszechnej szczęśliwości, którą ów "dobry 
władca" miał zapewnić. 

Te propagandowe przedsięwzięcia zaowocować miały wzrostem zaufania 
do pryncepsa i podniesieniem prestiżu cesarza. Skłaniać miały mieszkańców 
Cesarstwa do zaakceptowania władzy tego, który ten program głosił, a w kon
sekwencji, jako że silna władza cesarska była gwarancją skuteczności wszyst
kich działań, zapewnić miały odrodzenie świetności Imperium Rzymskiego. 

212 Zob. dla Waleriana - M. Peachin: Roman Imperial Titulature ... , s. 299-301, nr 7, 
16-17,21-22; dla Galliena - ibidem, s. 310-339, nr 79, 117, 131, 135-136, 142, 146; dla 
Aureliana - ibidem, s. 384-400, nr 9-11, 13,23,26-30,32, 37,49,52-53,55, 57-59, 6~, 
78-79, 101-102, 106, 111-112, 117, 124, 126, 129, 132; dlaProbusa - ibidem, s.424----431, 
nr 4,26,30-31,33-35,42,45-46,52-53,55-56,58. 



Zakończenie 

Myśl dynastyczna towarzyszyła stale poczynaniom władców rządzących 
w Cesarstwie Rzymskim w latach 235-284. W zależności od możliwości 
każdego z nich - od długości panowania, sytuacji wewnętrznej Impeńum i tej 
na granicach państwa - podejmowali oni rozmaite inicjatywy z zakresu 
szeroko rozumianej polityki dynastycznej. Nasilenie tej działalności następo
wało zazwyczaj po ustabilizowaniu ich pozycji w państwie. W początkach 
prawie każdego panowania najważniejsze były przedsięwzięcia zmierzające do 
zagwarantowania sobie władzy, czyli przede wszystkim walka z dotychczaso
wym pryncepsem albo eliminacja innych przeciwników zgłaszających rosz
czenia do purpury cesarskiej. 

Wiele istotnych konkluzji wypływa z analizy elementów polityki dynas
tycznej, dość powszechnie stosowanych w omawianym okresie, oraz z badania 
poszczególnych inicjatyw podejmowanych w tej dziedzinie. W tym drugim 
wypadku jednak, wobec niepełnego stanu zachowania bazy źródłowej, nie 
wszystkie kroki mogą być do końca odczytane, nie wszystkie też poczynania 
władców w tej mierze dadzą się uchwycić. Dlatego pewne rozwiązania przed
stawione w pracy pozostaną tylko propozycjami, które mogą zostać zweryfi
kowane w toku dalszych badań. Jednak mimo tych ograniczeń można zaob
serwować podstawowe tendencje w rzymskiej polityce dynastycznej w la
tach 235-284. 

Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235-284 po
legała na nadawaniu synom cesarskim, naturalnym bądź adoptowanyLl, 
tytułów dynastycznych cezara albo augusta. Wyznaczało to porządek przej
mowania władzy cesarskiej, a czasem także pociągało za sobą udział wy
znaczonych sukcesorów w rządach jeszcze za życia ojca. Była to próba 
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rozwiązania nieuregulowanego od początku istnienia Pryncypatu zagad
nienia sukcesji władzy imperialnej. Kwestia ta w latach kryzysu była szcze
gólnie aktualna ze względu na możliwości dodatkowego osłabienia państwa, 
jakie mogła nieŚĆ ze sobą, i często niosła, każdorazowa zmiana panującego. 
Ta najbardziej chyba popularna forma polityki dynastycznej jest zarazem 
najbardziej czytelnym świadectwem dynastycznych intencji w działaniach 
władców rzymskich w III wieku. Dostrzegamy ją w poczynaniach prawie 
wszystkich legalnych augustów, a także niektórych uzurpatorów omawianego 
okresu. 

Działania z dziedziny polityki dynastycznej zazwyczaj obejmowały swym 
zasięgiem całą rodzinę cesarską. Jej członkowie sprawowali wysokie urzędy, 
nosili zaszczytne tytuły. Zarazem polityka dynastyczna polegała na propago
waniu przedstawicieli rodu cesarskiego. Cel ten starano się uzyskać przez 
nadawanie im większego splendoru, ukazując związki, często fikcyjne, z wybit
nymi, zasłużonymi dla Imperium Rzymskiego rodami. Służyło też temu 
przybieranie imion wskazujących na te parentele oraz konsekrowanie zmarłych 
przodków i bliskich członków familii aktualnego cesarza. Działania te dotyczy
ły zatem szerokiego grona osób, samego cesarza, tych jego bliskich, którzy 
oficjalnie uczestniczyli w życiu publicznym, sprawując funkcje państwowe, 
oraz zmarłych krewnych. W tym ostatnim wypadku zmarły niekoniecznie 
musiał zaliczać się do najbliższego otoczenia cesarza. Poczynania te potwier
dzają więc, iż celem zabiegów niektórych władców rzymskich okresu pięć
dziesięciolecia 235-284 było tworzenie dynastii, której każdy członek od
grywać miał ważną rolę w próbach stworzenia systemu ustabilizowanych 
i mocnych rządów konkretnego cesarza. 

W ramach polityki dynastycznej mieściły się też działania, których celem 
było lansowanie w społeczeństwie rzymskim określonego wizerunku cesarzy. 
Miał to być władca, którego panowanie i rządy założonej przez niego dynastii 
zwiastowały lub co najmniej zapowiadały poddanym nadejście ery pokoju, 
bezpieczeństwa i pomyślności. Członkowie jego rodu, zwłaszcza cesarzowe 
i ewentualni następcy, zyskiwali tu szczególne znaczenie, jako że przypisywane 
im zainteresowanie rozmaitymi dziedzinami życia społeczno-politycznego 
i opieka nad nimi łączyły się z troską cesarza o dobro całego państwa 
rzymskiego. Starano się także w propagandzie lansować wizerunek władcy 
mocnego i zwycięskiego, dzięki któremu Cesarstwo zyska szansę na prze
zwyciężenie kryzysu. Z tym trendem w polityce dynastycznej łączyły się często 
przedsięwzięcia ukierunkowane na okiełznanie rzymskiego wojska. Podpo
rządkowanie go woli pryncepsa było niezbędnym warunkiem wyprowadzenia 
państwa rzymskiego ze stanu upadku i słabości. 

Ostatnim z wyróżnionych kierunków polityki dynastycznej w latach 
kryzysu III wieku były próby podniesienia autorytetu władców przez popiera
nie rozmaitych form religii cesarskiej. Próby te wiązały się i wynikały z szerszej 
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polityki religijnej cesarzy, która zmierzała do otoczenia władców i całego 
państwa rzymskiego boską protekcją. 

We wszystkich tych działaniach widać dążenie najpierw do ugruntowania 
władzy nowo kreowanego imperatora, a następnie do tworzenia przez niego 
dynastii opartej na dziedzicznym przekazywaniu władzy cesarskiej. Oczywiście 
nie wszyscy władcy szli tym torem, jednak tendencja ta jest zauważalna 
w działaniach wielu panujących w państwie rzymskim w okresie kryzysu lat 
235-284. 

Władcy wykorzystywali w polityce dynastycznej w Cesarstwie Rzymskim 
wymienione wyżej elementy, ponieważ widzieli w ich stosowaniu sposób 
ugruntowania swej pozycji, wprowadzenia trwalszych i silniejszych rządów 
oraz możliwość ich przekazania członkom swojego rodu. Jednocześnie działa
nia te były antidotum na zdeprecjonowany w latach anarchii wojskowej prestiż 
pryncepsa. Polityka dynastyczna, która w swoim szerszym aspekcie zmierzała 
wszakże do restauracji ogarniętego kryzysem państwa rzymskiego, w pewnej 
mierze odpowiadała też społecznemu zapotrzebowaniu. Częste było posługiwa
nie się w propagandzie imperialnej mitem cesarza zwycięskiego, nieomal 
wszechmocnego, szczęśliwego, tak jak powinni być szczęśliwi poddani pod jego 
rządami. W śród monet, które służyły w tym wypadku jako podstawowy 
nośnik treści propagowanych przez cesarza, wiele emisji prezentowało wizeru
nek takiego właśnie władcy. Przypuszczać można, że tak obfite emitowanie 
określonych serii wynikało po części z oczekiwań poddanych. 

Także przykłady, jakie znajdujemy w literaturze starożytnej i późnoan
tycznej, sugerują, że niekiedy w latach kryzysu III wieku idea dynastyczna 
tryumfowała w niektórych środowiskach. Między innymi jej nośnikiem w pew
nych okolicznościach były armia rzymska i senat, a więc obok cesarza 
najważniejsze siły polityczne w państwie. Stwierdzenie to w części dotyczącej 
wojska może się wydawać zaskakujące, biorąc pod uwagę jego wpływ na 
zmiany panujących w III wieku. Niemniej jednak rzeczywiście o poparciu 
środowisk wojskowych dla idei dynastycznej zdają się świadczyć takie wyda
rzenia, jak wyniesienie do godności augusta Gordiana III lub obwołanie 
Numeriana władcą po śmierci jego ojca Karusa. Nie zmienia to faktu, że to 
samo wojsko bardziej skore było do buntów przeciw swoim cesarzom i ich 
mordowania niż akceptowania przez dłuższy czas rządów jednego z nich. 

W swym poparciu dla koncepcji dynastycznych, jak się wydaje, bardziej 
szczery był senat, chociaż łączy się go zazwyczaj z obroną starych, republikań
skich jeszcze tradycji. Jednak niekiedy to on podtrzymywał dynastię. Istnieją 
przesłanki, by przypuszczać, że grono patres odegrało aktywną rolę w przeka
zaniu po śmierci Trajana Decjusza władzy Hostylianowi, przedstawicielowi 
założonej przez niego dynastii, oraz w dopuszczeniu Galliena do rządów 
w Imperium u boku cesarza Waleriana. Tendencja ta nie była jednakże trwała. 
źródła literackie dostarczają wskazówek o niepopularności w senacie rzym-
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skim idei wprowadzenia dziedzicznego przekazywania władzy cesarskiej. Wy
daje się, że interpretacja dynastycznych zasad przez senat rzymski sprowadzała 
się wówczas co najwyżej do uznania, że to kuria miała dawać zgodę na 
ewentualną sukcesję władzy cesarskiej w ramach jednego rodu, niemniej jego 
głowa nie ma prawa do samodzielnego przekazywania rządów swoim potom
kom bez zgody senatu. Dla patres zaś optymalny był wybór pryncepsa ze stanu 
senatorskiego. Senat rzymski jawi się zatem jako instytucja konserwatywna, 
której członkowie często nie byli w stanie, lub czasami nie chcieli, dostrzec 
realiów epoki i do nich się dostosować. 

Wreszcie, także popu/us Romanus, w jednej odnotowanej przez starożyt
nego historyka sytuacji, okazał się rzecznikiem idei dynastycznej. Miało to 
miejsce w 238 roku, kiedy mieszkańcy stolicy domagali się, by dać władzę 
przedstawicielowi rodu Gordianów. 

W III wieku zatem, przynajmniej w niektórych momentach dziejowych, 
różne siły polityczne doceniały znaczenie dziedzicznego przekazywania władzy 
cesarskiej i umiały dostrzec zalety lub chociażby doraźne korzyści takiego 
systemu. Jednakże były to dopiero zalążki tradycji dynastycznej, sporadycznie 
tylko akceptowanej. W związku z tym należy docenić zręczność i konsekwencję 
władców rzymskich panujących w latach 235-284, którzy mimo braku 
prawnej regulacji sankcjonującej dziedziczne przekazywanie władzy starali się 
realizować tę ideę w praktyce. Inna rzecz, że brak w źródłach śladów 

jakichkolwiek działań podejmowanych przez nich w celu jednoznacznego 
formalnoprawnego załatwienia tego problemu. Wystarczało im w tym zakresie 
tylko kontynuowanie rozwiązań znanych już z wcześniejszych panowań: wy
znaczenie następcy przez nadanie wybranemu kandydatowi tytułu cezara, 
a potem ewentualne dopuszczenie go do współrządów z tytułem augusta. 

Polityka dynastyczna w Cesarstwie Rzymskim w latach 235-284 charak
teryzowała się umiejętnym wykorzystywaniem już istniejących i wcześniej 
praktykowanych wzorców. Szczególnie bliską inspirację dla panujących w la
tach kryzysu III wieku stanowiły zapewne pomysły dynastyczne Sewerów. 
Równocześnie politykę dynastyczną władców pięćdziesięciolecia 235-284 wy
różniały próby dostosowywania jej szczegółowych form do realiów III wieku 
oraz nieznane dotąd rozwiązania. Działo się tak zwłaszcza wtedy, gdy władzę 
sprawowali cesarze ołxlarzeni dużą wnikliwością i zdecydowani na śmiałe 
kroki. Dzięki temu polityka dynastyczna w państwie rzymskim zyskała na 
oryginalności. Jej podstawowym celem pozostawało nadal wzmocnienie pozy
cji imperatora rzymskiego, jednak w wypadku kilku cesarzy, Aureliana, 
Probusa i Karusa, miała ona też usprawiedliwić ich pretensje do wprowadzenia 
rządów absolutnych. Zwłaszcza od lat siedemdziesiątych III wieku zauważyć 
można coraz bardziej zdecydowane dążenia ówczesnych cesarzy do takiego 
wzmocnienia władzy. Sam pomysł oczywiście nie był nowy. Każdemu z ambit
nych władców rzymskich od początku istnienia Pryncypatu zależało na zapew-
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nieniu sobie w ramach panującego systemu możliwie szerokich prerogatyw 
i silnych rządów. Jednakże dopiero w latach siedemdziesiątych III stulecia 
Aurelian powziął innowacyjny, o ile jest on prawidłowo odczytywany, zamysł 
przebudowy podstaw władzy imperialnej. Cesarz ten jako pierwszy podjął tak 
konsekwentne działania w celu ideologicznego uzasadnienia absolutystycznych 
dążeń, tworząc koncepcję charyzmatycznej boskości władcy. Myśl ta znalazła 
później kontynuatorów w osobach Probusa i Karusa. Według tej koncepcji 
cesarz stawał się panującym z woli bogów, a ściślej - z wyroku boga Słoń
ca Niezwyciężonego, który po reformie Aureliana zajął najwyższe miejsce 
w rzymskim panteonie i stał się obrońcą i opiekunem cesarza oraz całego 
Imperium Rzymskiego. Aurelian w dążeniu do umocnienia pozycji panującego 
nazwał się dominus et deus natus, kreując się w ten sposób na boga - żywą 
emanację boskiego pierwiastka na ziemi. Władzę cesarską zaczęto wywodzić 
z nadprzyrodzonych źródeł, co obrazował powtarzający się w ikonografii 
monet gest przekazywania globu cesarzowi przez boga. Te inicjatywy Aurelia
na, będące wszelako składnikiem reform ustrojowo-politycznych podejmowa
nych w celu stabilizacji państwa i nadania nowego poloru władzy cesarskiej, 
były nowatorskie. Co ciekawe, nawet w epoce Tetrarchii nie nadano owej 
władzy tak wysokiego wymiaru. 

Epokę kryzysu łączy natomiast z okresem po niej następującym idea 
podziału najwyższej władzy między kilka osób. Wyniesienie rodzonych lub 
adoptowanych synów do godności cezara albo augusta miało nie tylko 
zabezpieczyć przekazywanie władzy imperialnej bez większych komplikacji, ale 
także w praktyce ułatwić zarządzanie państwem. Sądzić można, że myśl ta 
stopniowo dojrzewała w ciągu III wieku. 

W pierwszych latach kryzysu Ul wieku, w sytuacjach gdy na czele 
Imperium stawało dwóch Iównoprawnych augustów, jeden z nich, walcząc 
zbrojnie, miał bronić ich władzy przed zakusami rywali. W okresie pryn
cypatów Gordianów Afrykańskich oraz Balbina i Pupiena konieczność prowa
dzenia takich działań i wysłania jednego ze współpanujących do walki była 
rezultatem splotu okoliczności, w jakich obejmowali oni władzę. Krótki czas 
ich rządów nie pozwolił na wykształcenie innych, bardziej precyzyjnych 
rozróżnień kompetencji współrządców. Zapowiedzią istotnych zmian mających 
na celu podział władzy był okres panowania Trajana Decjusza. Cesarz ten 
przydzielił konkretne zadania swoim synom. Herenniusza Etruska wyeks
pediował na wyprawę przeciw barbarzyńcom, a gdy sam do niego dołączył, 
drugiego z synów, Hostyliana, pozostawił w Rzymie. Ten reprezentował 
w stolicy interesy cesarskiego rodu i zapewne miał się troszczyć o sprawy 
wewnętrzne Imperium. Od tego też czasu następcy otrzymywali specjalne misje 
do wypełnienia, jak też związane z nimi szerokie pełnomocnictwa, nawet jeśli 
zatrzymywali "tylko" tytuł cezara. Podział władzy według sektorów geo
graficznych można natomiast wiązać dopiero z panowaniem Waleriana i Gal-
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liena. Od tej pory z rozdziałem zadań między augustów i stojących hierarchicz
nie niżej cezarów łączył się podział terytorialny. Wprowadzenie takich roz
wiązań w III wieku było koniecznością. Wydawało się, że od obecności samego 
cesarza albo jego przedstawicieli, blisko z nim złączonych więzami krwi 
i władzą, w wielu rejonach państwa rzymskiego zależy wiele: zapobieżenie 
zawsze aktualnej groźbie uzurpacji lub buntu wojska, odparcie ataku z ze
wnątrz lub umocnienie władzy pryncepsa. 

Idea rozdziału władzy, stopniowo wcielana w życie w latach 235-284, 
była elementem ewolucji ustrojowej Imperium Rzymskiego, która postępowała 
już od czasów Sewerów. Za Tetrarchii podział zadań według kryterium 
geograficznego stał się już normą. Sądzić można, że Dioklecjan, twórca 
nowego porządku, wprowadzając system tetrarchii oraz przydzielając augus
tom i cezarom strefy działania, wykorzystał doświadczenia z okresu kryzysu 
III wieku. Wydaje się jednak, że w założeniu trzeciowiecznych realizatorów tej 
koncepcji misje desygnowanych następców, ewentualnie augustów, na wy
znaczonych terenach miały charakter ,,mandatów tymczasowych". Nadto 
w omawianym okresie ci desygnowani następcy, a nawet współrządcy, byli 
podporządkowani swemu ojcu - cesarzowi. Gdy chodzi o cezarów sprawa 
wydaje się oczywista, także wówczas, gdy ich pozycja na prowincji była 
wzmocniona przyznanym im nomen imperatoris lub imperium proconsulare. 
Również ci, którzy otrzymali status współrządcy, faktycznie, jak można sądzić, 
podporządkowani byli twórcom dynastii, aczkolwiek w sensie prawnym byli 
im równi. W epoce tej oficjalna tytulatura współpanujących nie odzwierciedla 
hierarchii między nimi. Trudno zatem sprecyzować zależności między koregen
tami, jednakże logiczne wydaje się, że cesarze - założyciele dynastii - mieli 
większy autorytet i mocniejszą pozycję niż podporządkowani im, w bliżej 
nieokreślony sposób, młodsi członkowie ich rodów, nawet ci wyposażeni 
w szerokie pełnomocnictwa i obdarzeni godnością augustów. Wyjątkiem był 
Gallien, który jawi się jako rzeczywisty współrządca Imperium obok Waleria
na. Wynika to zapewne z silnego i długotrwałego zaangąowania Waleriana na 
Wschodzie, podczas gdy sytuacja w Europie, napięta i niebezpieczna dla 
Cesarstwa, wymagała od Galliena samodzielnych decyzji i działań. Dowodzić 
to może, że istotą i celem powoływania cezarów i augustów była w nI wieku 
przede wszystkim nie faktyczna decentralizacja władzy i lepsza funkcjonalność 
państwa, ale stabilność, niezagrożonych uzurpacjami, rządów konkretnego 
rodu. Najważniejsza i najpilniejsza w tym wypadku nie była jednak obrona 
interesu Imperium Rzymskiego, ale realizacja zasady hereditarium imperium 
przez danego cesarza. 

Możemy odnotować pewne - chociaż skromne - sukcesy na polu 
polityki dynastycznej władców rzymskich w nI stuleciu. Kompleksowa polity
ka dynastyczna, którą realizowali zwłaszcza Filip Arab, Trajan Decjusz, 
Walerian i Gallien oraz Karus, przyniosła efekty w postaci rządów założonych 
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przez nich dynastii. Zwróćmy jednak uwagę, że jedynie w trzech pewnych 
przypadkach udało się po śmierci twórcy dynastii utrzymać władzę w ręku 
desygnowanego przez niego następcy. Chodzi tu o casus Trajana Decjusza 
i Hostyliana, Waleriana i Galliena oraz Karusa i jego synów. Co więcej, rządy 
dynastii tworzonych w okresie kryzysu III wieku miały charakter efemeryczny. 
Najdłużej, bo przez około piętnaście lat, utrzymała się u władzy dynastia 
Licyniuszy, ale stało się to kosztem ogromnych kompromis6w. Zastanawiają 
przyczyny tych ewidentnych niepowodzeń. Dlaczego tak rzadko i na tak 
kr6tko władza pozostawała w rękach tych, których cesarze do tego celu 
przeznaczali i przygotowywali. Jedną z najważniejszych przyczyn był zapewne 
klimat epoki. Wystarczało, aby wyznaczeni sukcesorzy ustępowali ambicją, 
zdolnościami lub po prostu osobowością jakiemuś dowódcy armii rzymskiej, 
który zyskał w szeregach żołnierskich popularność, by ich panowanie się 
zakończyło. 

Tworzenie dynastii i umacnianie rządów cesarza rzymskiego było pod
stawą polityki dynastycznej w latach 235-284. Łatwo zauważyć jej błędne 
koło. Każdy niemal z rządzących w tym okresie powoływał następcę, by w ten 
spos6b zabezpieczyć swe rządy, a członkom swojego rodu zapewnić po sobie 
sukcesję władzy cesarskiej, przedstawiał się w roli władcy zdolnego uporać się 
ze wszystkimi trudnościami nękającymi świat rzymski, jednak zazwyczaj 
w kr6tkim czasie ginął w gwałtowny sposób wraz z desygnowanym następcą, 
a jego miejsce zajmował kolejny przedstawiciel kół wojskowych, kt6ry po
wtarzał praktyki poprzednika, po czym spotykał go też taki sam koniec. Istotę 
problemu dostrzegli panujący w końcowym okresie kryzysu Aurelian i jego 
kontynuatorzy. Z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić można, że zdawali 
oni sobie w pełni sprawę z tego, co należy zmienić, by przywrócić prestiż i silną 
pozycję władcy, a tym samym, co zrobić, by ratować Cesarstwo. Wiedzieli, że 
trzeba zreformować ustr6j państwa rzymskiego, nadać nowy wymiar władzy 
cesarza, wyniesionego do purpury dzięki jego zasługom i przymiotom, tak aby 
go uniezależnić od wojska. Jeśli ten stojący na czele państwa cesarz otrzyma 
potężne wsparcie w postaci teorii boskości jego władzy i osoby, tak jak 
zapewne chciał Aurelian, wprowadzając swoje reformy religijno-polityczne 
wtedy powinna nastąpić stabilizacja rządów. Sprawować je będzie najbardziej 
tego godny, a uchroni go przed wszelkimi wstrząsami boska charyzma, 
wynosząca panującego nad innych śmiertelników. 

BUŚ 



Bibliografia 

Wydawnictwa źródłowe 

Ammianus Marcellinus: &rumgestarum. Vol.l-2.Ed. V. Gardthausen. 
Stuttgart 1967. 

Anonymus qui Dionia Cassii Historias continuavit. In: FHG, Vol. 4. Ed. C. M ueller. 
Parisiis 1885. 

Magni Aurelii Cassiodori Senatoria Chroniea. In: MGH AA, T. 11. Ed. Th. Momm-
sen. Berolini 1894. 

M. Aurelii Olympii Nemesiani Cynegetieon. Ed. P. Burmann. Mitaviae 1775. 
Sexti Aurelii Victoria Uber tk Caesaribus. Ed. F. P i c h l m a y r. Lipsiae 1911. 
Chronographua anni CCCLIII/. In: MGH AA, T. 9. Ed. Th. Mommsen. Berolini 

1892. 
L. Caecilii Lactanti De mort. persecutorum. In: Opera omnia. Ed. S. B r a n d t. Vienna 

1897. 
Georgii Cedreni Hiatoriarum Compendium. Ed. L. Dindorf. Bonnae 1838. 
Claudii Claudiani Epitha/amium diet. Palladio et Celerinae. In: Opera omnia. Ed. 

N. L. Artaud. Parisiis 1824. 
Cotkx lustinianus. In: Corpus luria Civilia. Vot. 2. Ed. P. Krueger. Berolini 1906. 
Consularia Constantinopolitana ad a. CCCXCV cum additamento Hydatii ad a. 

CCCCLXVIII,' accedunt consu/aria chronici pascha/ia. In: MGH AA, T. 9, pars l. 
Ed. Th. Mommsen. Berolini 1892. 

Corpus Inscriptionum Latmarum. Berlin 1863 nn. 
Dexippi Athen~nsia Chronika. In: FHG, Vot. 3. Ed. C. Mueller. Parisiis 1883. 
Ephemeris Epigraphica. Corpus Inscriptionum Latmarum supplementum. 9 vot. Ro-

me-Berlin 1872-1913. 
Eunapius Sardianus: Historia. In: FHG, Vol. 4. Ed. C. Mueller. Parisiis 

1885. 
Eusebius: Werke. Ed. R. Helm. Berlin 1956. 

10· 147 



E u t r o p i u s: Breviarium ab Urbe condita. Ed. F. R u e h 1. Upsiae 1909. 
Festus: Breviarium. Ed. J. W. Eadie. London 1967. 
H e r o d i a n: Historia cesarstwa rzymskiego. Tłum. L. P i o t r o w i c z. Wrocław 1963. 
Herodianus: Tes meta Markon basileias historiai. (Ab excessu Divi Marci). Ed. 

C. Stavenhagen. Stuttgart 1966. 
Historycy cesarstwa rzymskiego. Żywoty cesarzy od Hadrlana do Numerlana. Tłum. 

H. Szelest. Warszawa 1966. 
Incerti Auctoris Epitome de Caesaribus. In: Sexti Aurelii Victoris Liber de Caesaribus. 

Ed. F. Pichlmayr. Lipsiae 1911. 
Inscriptiones Graecae ad Res Romanas Pertinentes. Eds. R. Cagnat, J. Toutain et 

alii. Vo1. 1,3-4. Paris 1906-1928. 
Inscriptiones Latinae Selectae. Ed. H. Dessau. Berlin 1892-1916. 
Ioannis Malalae Chronographia. Ed. L. Dindorf. Bonnae 1831. 
lordanes: Romana et Getica. In: MGH AA, T. 5, pars l. Ed. Th. Mommsen. 

Berolini 1882. 
Joannis Antiocheni Historia chronike. In: FHG, Vol. 4. Ed. C. Mueller. ParisUs 

1885. 
Joannis Zonarae Epitome Historiarum. Ed. L. Dindorf. Upsiae 1870. 
Pauli Orosi Historiarum Adversum Paganos libri VII. Ed. C. Zangemeister. 

Lipsiae 1889. 
PanegyriciLatini. Ed. R. A. B. Mynors. Oxonii 1964. 
Petri Patricii Historiae. In: FHG, Vo1. 4. Ed. C. Mueller. Parisiis 1885. 
C. Plinius Secundus: Panegyricus. Ed. C. H. Weise. Lipsiae 1896. 
Polemii Silvii Nomina omnium principum romanorum. In: MGH AA, T. 9. Ed. 

Th. Mommsen. Berolini 1892. 
Res Gestae DM Saporis. Red. A. M aricq ... aassica et orientalia" 1965, s. 37-100. 
Scriptores Historiae Augustae. Ed. E. H o h l. Leipzig 1965. 
Quintus Septimius Florens Tertulianus: Apologeticus. Ed. W. Heine

mann. London 1953. 
G e o r g i u s S y n c e II u s: Chronographia ab Adamo usque Diocletionam. Ed. 

L. Dindorf. Bonnae 1829. 
Zosimi Historia Nova. Ed. L. Mendelssohn. Lipsiae 1887. 
Zosimos: Nowa Historia. Tłum. H. Cichocka. Warszawa 1993. 

Opracowania 

Albertini E.: L'Empire romain. Paris 1970. 
Alf ó l d i A.: Der neue Weltherrscher der vierten Ekloge Virgils . .. Hermes" 1930, 65, 

s.369-384. 
Al fóldi A.: La grande crise du monde romain au lIr srecle . .. L'Antiquitć aassique" 

1938, 7, s. 1-18. 
Alfóldi A.: The Crisis olthe Empire. In: CAH 12, s. 166-221. 

148 



Alfoldi A.: Studien ZW' Geschichte tkr Weltkrise des 3. Jahrhunderts nach Christus. 
Darmstadt 1967. 

A 1 f o 1 d i A.: Die monarchische Repriisentation im romischen Kaiserreiche. Darmstadt 
1980. 

A l f o l d i A.: An Iconographical Pattern Heralding the kturn oj the Golden Age in or 
arormd 139 B. C. In: Idem: kdeunt Saturnia Regna. Bonn 1997, s. 33-44. 

Alfoldi A.: FrugiJer - Triptolemos in Ptolemaic-Roman Ruler cwt. In: Idem: 
kdeunt Satumia kgna. Bonn 1997, s. 173-224. 

A l f o 1 d Y O.: The Crisis oj the Third Century as seen by Contemporaries. In: I d e m: 
Die Krise des ROmischen Reiches. Stuttgart 1989, s. 319-342. 

AlfoIdy O.: Historia społeczna starożytnego Rzymu. Pomań 1991. 
Alram M.: Die Miinzpriigung tks Kaisers Maximinus I Thrax (235/238). Wien 1989. 
Altheim F.: Die Soldatenkaiser. Frankfurt am Main 1939. 
Altheim F.: Nietkrgang tkr Alten Welt. Eine Untersuchungen tkr Ursachen. T. 2: 

Imperium Romanum. Frankfurt am Main 1952. 
Ami t M.: Concordia, kliaJ politique et instrument tk propagantk. "lura" 1962, 13, 

s.133-169. 
Amit M.: Propagande tk succes et d'euphorie dana I'empire romain. "lura" 1965, 16, 

s.52-75. 
A m s t r o n g D.: Tribunician Dates oj the Joint and Separate kigns oj Valerianus and 

Gallienus,' a PleaJor the August-September Theory. ZPE 1987, 67, s. 215-223. 
Arnatdi A.: MotM di celehrazione imperiale su monete ed epigrafi. RIN 1980,82, 

s.85-107. 
B a b e lon J.: Le portrait dtms I'antiquite d'apres les monnaies. Paris 1950. 
Bang M.: Die militlJrische Laujbahn tks Kaisers Maximinus Thrax. ,,Hermes" 1906, 

41, s. 300-303. 
Barbieri O.: L'albo senatorio da Settimio Severo a Carino. Roma 1952. 
Barbieri O.: Nota sull'imperatore Decio. In: Omagiu lui C. Daicoviciu cu prilejul 

implinirii a 60 tk ani. Bucureliti 1960, s. 11-13. 
Bastien P.: Les travaux d'Hercule dana Ie monnayage tk Postume. RN 1958, 1, S. 6, 

s.59-79. 
Bastien P.: Le monnayage tk I'atelier tk Lyon tk la reouverture tk fatelier par 

Aurelien d la mort tk Carin (fin 274-285). Wetteren 1976. 
Bellinger A. R., Berlincourt M. A.: Victory as a Com Type. New York 1962. 
Bengtson H.: Grundriss tkr Romischen Geschichte mit Quellenkuntk. Bd. 1: kpublik 

rmd Kaiserzeit bis 284 n. Chr. Miinchen 1970. 
Bćranger J.: Recherches sur l'aspect kliologique tiuprincipat. Base11953. 
Bćranger J.: L'heredite dynastique dana I'Histoire Auguste: procedi et tradition. In: 

Bonner Hisloria-Augusla-Colloquium 1971. (1974), 11, s. 1-20. 
B ć ra n g er J.: L 'heredite tiu principat. Note sur la Iransmission tiu pouvoir imperiale 

aux deux premier s siicles. In: I d e m: Principatus. Etutks de notiona et d'histoire 
politiques dans I'Antiquite greco-romaine. Oeneve 1975, s. 137-152. 

Bćranger J.: L'kliologie imperiale dana I'Historia Augusta. In: Bonner Histo
ria-Augusta-Colloquium 1972/74. (1976), 12, s. 29-53. 

Bergmann M.: Studien zum riimischen Portriit tks 3. Jahrhuntkrts n. Chr. Bonn 
1977. 

149 



Beringer w.: Princeps iuventutis. In: RE 22, 2, 1954, «;01. 2296-2311. 
Bersanetti G. M.: Studi suIl'imperatore Massimino il Trace. Roma 1940. 
Bersanetti G. M.: Sull'uso di Dominus Noster nel/e iscrizioni dell'eta Severimta. 

"Athenaewn" 1946,24, s. 28-43. 
B e r s a n e tt i G. M.: Valeriano ed Emiliano. "Rivista di Filologia e di Istruzione 

Oassica" 1948, 76, s. 257-279. 
Besnier M.: L'Empire romain de I'avenement des severes au concile de Nicee. Parls 

1937. 
Bird H. W.: Dioc/etian and the Death oj Carus, Numerian and Carinus. "Latomus" 

1976,35, s. 123-125. 
Birley A. R.: The Lacuna in the Historia Augusta. In: Bonner Historia-Augus

ta-Colloquium 1972/74. (1976), 12, s. 55----62. 
Birley E.: The Ri!ligion oj the Roman Army. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 16/2 1978, 

s. 1506-1541. 
B 1 e c k m a n n B.: Die Ri!ichskrise des //1. Jahrhuntlerts In der spiitantiken unii byzan

tinischen Geschichtsschreibung. Untersuchungen zu den nachdionischen Quellen der 
Chronik des Johannes Zonaros. Miinchen 1992. 

B o n a m e n t e G.: II canone dei divi e la Historia Augusta. In: Historia Augusta 
Colloquium Parisinum. Red. G. Bonamente, N. Duval. Macerata 1991, 
s.59-82. 

B o u v i e r-Aj a m M.: Le temps des empereurs gaulois. Parls 1974. 
Brandt H.: Kommentar %UT Vita Maximi et Balbini der Historia Augusta. Bonn 

1996. 
Brauer G. C.: The Age oJthe Soldier Emperors. Imperial Rome, A. D. 244-284. 

Park Ridge N. J. 1975. 
B r e c k e n ri d g c J. D.: Roman Imperial Portraiture Jrom Augustus to Gallie1łUS. In: 

ANRW. Abt. 2, Bd. 12/2. 1979, s. 477-512. 
Bureth P.: Les titulatures imperlales dana /es papyrus, /es ostraca et /es inscriptions 

d'Egypte (30 a. C.-284 p. C.). Bruxelles 1964. 
Burian J.: Dos dynastische Denken in der Historia Augusta. ,,ArhcoloiJci Vcstnik" 

1977,28, s.446-454. 
Bur ckh a rd t J.: Czasy Konstantyna Wielkiego. Warszawa 1992. 
Calderini A.: / Severi, la crisi dell'lmpero nellll st!colo. Bologna 1949. 
Call u J.-P.: La politique monetaire des empereurs romaina de 238 a 311. Paris 1969. 
Carcopino J.: L'heredite dynastique chez les Antonina. "Revue dcs Etudes Ancien-

ncs" 1949, 51, s. 262-321. 
C c r f a u x L., T o n d r i a uJ.: Un concurrent tiu .christianisme. Le culte des souverains 

dana la civilisation greco-romaine. Parls---Tournai 1957. 
Charlcsworth M. P.: Providentia and Aeternitas. "Harvard Thcological Rcview" 

1936,29, s. 107-132. 
Charlcsworth M. P.: The Virtues oj the Roman Emperor: Propaganda and the 

Creation oj Belief. London 1938. 
Chastagnol A.: Le probleme de I'Histoire Auguste: Etat de la question. In: Bonner 

Historia-Augusta-Colloquium. Bonn 1963 (1964), s. 43-71. 
Chastagnol A.: L'evolution de I'ordre senatorial aux lir et TV- siecles de n. e. 

"Revuc Historiquc" 1970, 244, s. 305-314. 

150 



Chastagnol A.: kchercw sur I'Histoire Auguste. RlJpport sur le progrea de la 
Historia Augusta Forachung depuis 1963. Bonn 1970. 

Chastagn ol A: Trois etudu sur la Vita Carl. 3: Carinuseffeminatw (Car. 16, 1-5). 
In: Bonner Historill-Augusta-CoUoquium 1972/74. (1976), 12, s. 84-90. 

C h a s t a g n o l A.: Quatre etudes sur la Vita Cari. VII: Numerien l'intellectuel. In: 
Bonner Historill-Augusta-Colloquium 1977/78. (1980), 14, s. 65-71. 

Chastagnol A.: L'evolution politique, sociale et economique tiu monde romain de 
Diocletien a Julien. La mise en place tiu regime tiu Bas-Empire (284-363). Parls 
1982. 

Ch as t agn ol A.: Le senat romam a l'epoque imperiale. kclu!rclu!s sur la composition 
de I'Aasemhlee et le atatut de sea memhrea. Paris 1992. 

C h a s t a g n o l A.: Etudes sur la Vita Cari. In: Historia Augusta Colloquium Genevense. 
Red. G. Bonamente, F. Paschoud. Barl 1994, s. 89-99. 

C h a u m o n t M. - L.: Conquites sassanides et propagande mazdeenne (lIr siecle ). 
"Historia" 1973,22, s. 664-710. 

Chaurand L.: Quelque AntoninilJni de QuintiJle. BSFN 1968, 23, s. 337-338. 
C h i r o n-M r o z o w s k a A.: Le dieu Sol et le pouvoir romain. Etude d'iconographie 

monetaire. "Wiadomości Numizmatycme" 1992,36, s. 1-26. 
Christol M.: Les regnea de Valerien et de Gallien (253-268): travaux d'ensemble, 

questions chronologiquea. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 2. 1975, s. 803-827. 
Christol M.: Dieux et princes sous Carus, Carin et Numerien. RN 1997, 152, S. 6, 

s; 61-71. 
Clarke G. W.: Dating the Death ol tiu! Emperor Decius. ZPE 1980, 37, s. 114-116. 
CI a u ss M.: Deus prOl!se1fS. Der rlimlsclu! Kaiser ais Gott. "Klio" 1996, 78, s. 401-433. 
Crinon P.: Un antoninie" d'OtacUie au type inedit CONCORD/A AVGVSTJ. BSFN 

1993, 48, s. 615-617. 
D a m c r a uP.: Kaiser Claudius II Gothicus. Lcipzig 1934. 
D Ił b r o w a E.: Victorioe Senatw Romani. Senat a cesarze w latach 235-260. 

W: ,,Historia i Współczesność". T. 3: Problemy schyłku świata antycznego. Red. 
A. Kunisz. Katowice 1978, s. 28-51. 

De Blois L.: The kign ol the Emperor Philip tiu! ArabilJn. "Talanta" 1978/1979, 
10/11, s. 11--43. 

De Blois L.: The Policy oltlu! Emperor Gallienus. Leiden 1976. 
De Blois L.: The Third Century Crisis and tiu! Greek Elile in tiu! Roman Empire. 

"Historia" 1984, 33, s. 358-377. 
Degrassi A.: / Fasti Consolari dell'/mpero Romano. Roma 1952. 
Deininger J.: "Numinibus Augustorum". Anmerkungen zur Datierung der Trierer 

Bronzeprora. "Germania" 1966,44, s. 138-142. 
De Martino F.: Storia delia Coatituzione romana. T. 4/1. Napoli 1974. 
D c m o u g c o t E.: La lormation de I'Europe et /es invasions barbares. T.1: Des origines 

germaniquea a l'avenement de Diocletien. Paris 1969. 
D c S a n t i a g o F c r n a n d c z J.: Las emperatrices en la momula romana. RIN 1999, 

100, s. 147-169. 
D c s s a u H.: Die Familie der Kaiserin Su/picia DryantiJla. "Zeitschrift fUr Nu

mismatik" 1900,22, s. 199-205. 

151 



D i c t z K. H.: Senatus contra principem. Untersuchungen zur senatorisehen Opposition 
gegen KDiser Maximinus Thrax. Miinehcn 1980. 

Domaszcwski A. v.: Untersuchungen zur romisehen KDi.rergesehichte. "Rhciniscltcs 
Muscum" 1903, 58, s. 218-230. 

Doycn J.-M.: Un antoninien bledlt dl! Probus (Serdica 277 apres J.-C.). "Sch~zcr 
Miinzblattcr" 1986, 36, s. 66-67. 

Drinkwa ter J. F.: The Gal/ic Empire. Separatism and Continuity in the North-
-Western Provłnces olthe Roman Empire, A. D. 260-274. Stuttgart 1987. 

Duianić S.: The End olthe Philippi. "Chiron" 1976,6, s. 427-439. 
Duthoy R.: Les *Augustales. In: ANRW. Abt. 2. Bd. 16/2. 1978, s. 1254-1309. 
Eek W.: U/pius nr 33. In: RE Suppl. 14, 1974, col. 939. 
Eek W.: U/pius nr 57. In: RE Suppl. 14, 1974, col. 943-944. 
Ehrhard t Ch. T. H. R.: Roman Coin Typu and the Romon Pub/ic. ,,Jahrbuch lur 

Numismatik und Gcldgcschic4tc" 1984, 34, s. 41-54. 
Elbern S.: Usrupationen im spiitromisehen kich. Bonn 1984. 
Elmcr G.: Die Miinzpriigung von Viminacium und die kitrechnung dl!r Provinz 

Ober-Moesien. NZ 1935, 68, s. 35-45. 
Ensslin W.: The Senate and the Army. In: CAH 12, s. 57-95. 
Ensslin W.: The End olthe Principate. In: CAH 12, s. 352-382. 
E q u i n i S e h n e i d e rE.: Septimia Zenobia Sebaste. Roma 1993. 
E s t i o t S.: Un as d'Aure/ien appartenant a la co/lection H.-G. PjIaum. BSFN 1988, 43, 

s.439-441. 
E s t i o t S.: Un dmier dl! Tetricus II provenant du tresor dl! SaJnte-Pallaye. BSFN 1988, 

43, s. 459-461. 
E s t i o t S.: Un rare "prince dl! la Jeunesse" dl! Tetricus II. BSFN 1989, 44, 

s.557-558. 
E t i c n n e R.: Le culte imperial dana la peninsule weriqu.e d'Augusle a DiocJelien. Paris 

1958. 
F e a r s J. R.: Princeps a Diis Eleetus: The Divine Eleetion ollhe Emperor as a Political 

Concept at Rome. Rome 1977. 
Fears J. R.: The Theology ol Victory at Rome: Approaches and Problems. In: 

ANRW. Abt. 2, Bd. 17/2. 1981, s. 73~26. 
Fears J. R.: The Cult olVirtues and Roman Imperialltkology. In: ANRW. Abt. 2, 

Bd. 17/2. 1981, s. 827-948. 
F e 11 e tt i M aj B. M.: leonograflD romana imperiale da Severo Alessandro 

a M. Aurelio Carino (222-285 d. C.). Roma 1958. 
F e r r a ri M.: La monelazione dl Salonina. "Quademi Ticincsi. Numismatica e An

tiehitll aassiche" 1975, 4, s. 239-248. 
Fish wiek D.: The Development ol Provineial Ruler Worship in the Western Empire. 

In: ANRW. Abt. 2, Bd. 16/2. 1978, s. 1201-1253. 
F i s h w i e k D.: Genius and Numen. In: I d e m: The Imperial Cull in lhe Latin West. 

Studies in the Ruler Cull ollhe Western Provinces ollhe Roman Empire. T. 2/1. 
Leidcn-New York-Ksbcnhavcn 1991, s. 375-385. 

F i s h wi e k D.: Numina Augustorum. In: I dem: The Imperial Cult in the Latin Wesl. 

152 

Studies in the Ruler Cult ol the Western Provinces ollhe Roman Empire. T. 2/1. 
Leidcn-New York-Ksbcnhaven 1991, s. 388-396. 



F i t t s c h e n K.: Die Krise des 3. Jahrhunderts n. Chr. im Spiegel der KulIst. In: Krisen 
in der Antike. Bewusstsein unii Bewliltigung. Red. O. Alfo 1 d y, F. S e i b t, 
A. Timm. Diisseldorf 1975, s. 133-144. 

Fi tz J.: Ingenuus et Rega/ianus. Bruxelles 1966. 
Fitz J.: Die Laujbahn der Statthalter in der Romischen Provlnz Moesia Interior. 

Weimar 1966. 
Flach D.: Einflihrung in die romisehe Gesehiehtssehreibung. Darmstadt 1985. 
Frezouls E.: lA succession imperiale dons I'Histoire Auguste: Les Antonlns et /es 

Severes. In: Historia Augusta Colloquium Parisinum. Red. O. B o n a m e n t e, 
N. Duval. Mac.erata 1991, s. 197-212. 

Frezouls B.: Le riSk politique des lemmes dons I'Histoire Auguste. In: Historia 
Augusta Colloquium Genevense. Red. O .. Bonamente, F. Pasch oud. Bari 1994, 
s. 121-136. -, 

O age J.: Divus Augustus,I'it:Me dynastique ehez ks empereurs Julio-Claudiens. "Revue 
Archeologique" 1931, 34, s. 11-41. 

Oage J.: Recherehes sur ks Jeux Seculaires. "Revue des Etudes Latines" 1933, 11, 
s.400-435. 

O a ge J.: lA theologie de la Victoire imperiale. "Revue Historique" 1933, 171, s. 1-43. 
O a g ć J.: Programme d' "italieite" et nosta/gies d'hellenisme autour de Gal/ren et 

Salonme. Quelques prob/eml!s de "paideia" imperiale au lIr s;eck. In: ANRW. Abt. 
2, Bd. 2. 1975, s. 828-852. 

O al azzi C.: lA tittolatura di Vaba/lato come riflesso delk politica di Palmyra. 
"Quaderni Ticinesi. Numismatica e Antichiti Oassiche" 1975,4, s. 249-265. 

O a n s b e Je e P. van: La mise en etat de la delense de la Gaule au milieu tiu lIr s;eck ap. 
J.-C. "Latomus" 1955, 14, s. 404-425. 

O e r o v B.: Zur ldentitjjt des Imperators Deeius mit dem Statthalter C. Messius Q. 
Deeius Vakrinus. "Klio" 1961, 39, s. 222-226. 

Oilljam H. J.: Principi luventulis - Ein neuer Quinarabschlag flir Tetricus II. 
"Mitteilungen des Osterreichischen Numismatischen Oesellschaff' 1990, JO, s. 6. 

Onecchi F.: Le personiflCllZioni al/egoriche sulk monele imperiali. RIN 1905, 18, 
s.349-388. 

Onecchi F.: Di un bronzo eolk effigi di Filippofiglio e di Trajano Deeio. RIN 1910, 
23, s. 295---302. 

Onecchi F.: I medaglioni romani. T. 1-3. Milano 1912. 
00 bl R.: Die Milnzprjjgung des /(Qisers Aurelianus (270/275). Wien 1993. 
O r a n t M.: Roman Anniversary Issues, An Exploratory Study ol the Numismatic and 

Medallic Commemoration ol Anniversary Years, 49 B. C. to A. D. 375. Cambridge 
1950. 

O r a n t M.: Roman Colns as Propaganda. "Archaeology" 1957, 5, s. 79--85. 
O r an t M.: Das romische Reich am Wendepunkt. Die Zeit von Marł Aurel bis 

Konstantin. Miinchen 1972. 
Orant M.: The Army olthe Caesars. London 1974. 
Oricourt D.: Deux antoniniens inedits de l'atelier de Lyon. BSFN 1983, 38, 

s.322-326. 
Oroag: Domitius nr 36. In: RE 5,1,1903, col. 1347-1419. 
O r o s s W.-H.: Augustus ais Vorbild. In: ANRW. Abt. 2, Bd.12/2. 1979, s. 599--611. 

153 



o u n d cI H. O.: ,.DevotwJ numini I1IIlWtatique eiua". ZIU' Devotionsformel in Weihin
schriften dl!r rómischen /(QJaerzeit. "Epigraphica" 1953, 15,1.128-150. 

O Y a e n P.: Deux antoniniens inedits M Lyon fJWC noms dl! Probus et dl! Ctuus. CENB 
1997,34, s. 15-17. 

Gysen P.: Antoninioni avec revera exceptionnel polU' Probw. CENB 1998, 35, 
s.43-47. 

G Y s e n P.: Ugendl! dl! revers au datif polU' rm antoninien dl! Trajan Dece. CENB 1999, 
36, s. 75-77. 

H a b c r m a n n W.: ZIU' chronologischen Verteilrmg dl!r papirologischen Zeugnisse. ZPE 
1998, 122,s. 144--160. 

H ahn l.: Das ,,goldene Jahrhr.l1ldl!rt" tiu Aureliua Probw. "Klio" 1977, 59, 
s.324-336. 

H alćvy M. A.: A propos dl! soi-disant progrommes M gouvernement, en ghleral, et 
speciDJement dl! la significatton dl! P.AX dam les legenda MS monnaJu impiriaJes. 
In: Acta Antiqua Philippopolitana. Studia Historl.ca et PhilologiC4. Sofia 1963, 
s.177-185. 

H a lfm a n n H.: Itillera principum. Geschichte wuJ Typologie dl!r /(QJaerreisen in 
ROmischen Reich. Stuttgart 1986. 

H a 1 s b c r g h c G. H.: The Cult ol SollnvictwJ. Lcidcn 1972. 
H a ts b c r g h c G. H.: Le culte dl! Dew SollnvictwJ ci Rome au Ya;ecle ap. J.-C. In: 

ANRW. Abt. 2, Bd. 17/4. 1984, s. 2181-2201. 
H a m m o n d M.: The Transmwlon ollhe Powers ollhe Roman Emperors /rom Death 

ol Nero in 68 A. D. to thal ol AIeXl11llkr Severw in A. D. 235. ,,Mcmoirs oC the 
American Academy in Rome" 1956, 24, s. 61-133. 

H a m m o n d M.: Imperial EJements in the Formula ol the Roman Emperors during the 
Pirst Two a Hall Centuries ol the Empire. "Memoir8 or the Amcrican Academy in 
Romc" 1957,25,8. 17-64. 

Hanslik R.: Vibiua nr 58. In: RE 8 A, 2,1958, col. 1984-1994. 
H an sli k R.: Vibiua nr 65. In: RE 8 A, 2, 1958, col. 1996-1997. 
H an sli k R.: Victoria nr 4. In: RE 8 A, 2, 1958, col. 2071-2072. 
H ansli k R.: Piavonius nr 2. In: RE 8 A, 2, 1958, col. 2074-2079. 
Hartke W.: Rómische Kindl!rkaiser. Berlin 1951. 
H a r t m a n n F.: He"scherwechsel wuJ Reichskrise. Untersuchrmgen :ni dI!n Ursachen 

wuJ Konsequenzen dl!r Herrscherwechsel im Imperium Romanum dl!r &ldaten
kaiserzeit (3. Jahrhundert n. Chr.). Frankfurt a. M.-Berlin 1982. 

H a t t l. l.: Histoire dl! la GauIe romaille (120 av. J.-C.-451 ap. J.-C.). Paris 1959. 
H a u s m a n n U.: Zur Typologie wuJ IdI!ologie tiu AugustwJ Portriits. In: ANRW. Abt. 

2, Bd. 12/2. 1979, s. 513-598. 
Hecach l. van: Deux aureliani exceptlonnels dl! Probus. "Revue Belge de Numis-

matiquc et de la Sigillographie" 1980, 126, s. 97-101. 
H e n z e: Aurelius nr 75. In: RE 2, 2, 1896, col. 2455-2456. 
H en ze: Aurelius nr 77. In: RE 2, 2, 1896, col. 2456-2457. 
H en ze: Aurelius nr 82. In: RE 2, 2, 1896, col. 2458-2462. 
Henze: Aurelius nr 84. In: RE 2, 2,1896, col. 2462-2463. 
H en ze: Aurelius nr 174. In: RE 2, 2, 1896, col. 2513-2514. 
H en ze: Aurelius nr 194. In: RE 2, 2, 1896, col. 2516-2523. 

154 



H erz P.: Bibliographie zum romischen KaiserkuJt. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 16/2. 1978, 
s.833-910. 

H e rz P.: Kaiseifeste der Prinzq,atszeit. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 16/2.1978, s. 1135-1200. 
Herzog-Hauser O.: Kaiserkult. In: RE Suppł. 4,1924, col. 806-853. 
H ohł: luliua nr 340. In: RE 10, 1, 1918, col. 669-670. 
H ohł: luliua nr 526. In: RE 10, 1, 1918, col. 852-867. 
H ohł: luJiua nr 527. In: RE 10, 1, 1918, col. 867-870. 
H oma L.: &sal aur le regne de I'empereur Aurelien (270-275). Paris 1904. 
H o m o L.: Lu privi/eges adminiatratifs tiu senat romabt sous I'Empire et leur 

disparition grtlliuelle au cours tiu III' s;ecle. "Rewe Historique" 1921, 137, 
s. 161-203; 1921, 138, s. 1-52. 

H o m o L.: Les institutions poUtiques r01tllJilu!s de la ctt~ a l'~tat. Paris 1970. 
H onorć T.: ImperilJl Rescripts A. D. 193-305: Autorship and Authendty. JRS 1979, 

69, s. 57-64. 
Houdart J.-L.: Un indice numismatique pour dater l'usurpation de Marcus AureUus 

luJianus. CENB 1995, 32, s. 58---63. 
Howe L. L.: The PretorIan Prelectfrom Commodu.r to Diocletlan (A. D.180-305). 

Olicago 1942. 
I n s ti n s k y H. U.: Das angebliche Legionskommando In der mtUttlrl.rchen Laujbahn 

der Kaiser Maximlnw. Claudiua Goticw rmd AurelJon. "Klio" 1942, 34, N. F. 16. 
s.II8-120. 

Instinsky H. U.: Kmser rmd Ewigkeit. "Hermes" 1942,77. s. 313-355. 
J a c z y n o w s k a M.: Główne kierunki przemian kultu Herkulesa w państwie rzymskim. 

"Acta UNC. Historia" 1973, 9. z. 58, s. 31-44. 
J a c z y n o w s k a M.: Kult Herkulesa Jako główny element opozycji pogańskiej przeciw 

chrześcijaństwu w III i lY w. ,,Antiquitas" 1979. 8, s. 149-155. 
Jaczynowska M.: Le cuJte de I'Hercule romain au temps tiu Haut-Empire. In: 

ANRW. Abt. 2. Bd. 17/2. 1981. s. 631-661. 
J aczynowska M.: Religie /wiata rzymskiego. Warszawa 1987. 
J a c z y n o w s k a M.: ReUgion ol Loyalty under Augwtu.r and Tiberiua. ,,Antiquiw" 

1993, 18, s. 73-80. 
J ohne K.-P.: Die Krise da 3. Jahrhunderts (193-306). In: Die Ramer an Rheln rmd 

Donau. Zur politi.tchen. wirtschaftlichen rmd sozialen Entwicklung In den romi.tchen 
Provinzen an Rheln. Mosel rmd oberer Donau im 3. rmd 4. Jahrlumdert. Red. 
R. Oiinter, H. Kopstein. Berlin 1975, s. 59-98. 

J o h n e K.-P.: Kaiserbiographie und Senatsaristokratie. Untersuchungen zur Datierung 
rmd sozlalen Herkunft der Historia Augusta. Berlin 1976. 

Johnson M. J.: The Sepulcrum Gordlani at ZaithaaM its Signifu:ance. "Latomus" 
1995, 54,s. 141-144. 

J ones T. B.: A Chronological Problem: The Date olthe Death olCarw. ,,American 
Jouma1 oCPhilołogy" 1938, 59, s. 338-342. 

JózeCowicz-Dzielska M.: Reflexions aur la conception monarchique des deux 
premiers NCW de I'Empire romain. Discussion aur ['ideal tiu souveraln dana le milieu 
d'Alexandrie. Milano 1977, s. 135-153. 

Kaczanowicz W.: Propaganda rzymskiej polityki podbojów na monetach epoki 
Trajana. "Wiadomości Numizmatyczne" 1976, 20, s. 158-173. 

tSS 



Kaczanowicz W.: Aspekty itkologiczne w mennictwie cesarza Tacyta (275-276 r. 
n. e.j. W: Studia z dziejów starożytnego Rzymu. Red. A. Kunisz. Katowice 
1988, s. 97-111. 

Kaczanowicz W.: Aspekty itk%giczne w rzymskim mennictwie lat 235-284 n. e. 
Katowice 1990. 

Kaczanowicz W.: An Ideology in the Coinage ol the Roman Empire in the 
JM C. Methodological Assumptions ol the Surveys. "Wiadomości Nllmizmatycme" 
1990, 34 (',Polish Numismatic News" 1991, fasc. 5), s. 141-144. 

Kaczanowicz W.: Motywy religijne w rzymskim mennictwie drugiej polowy IJJ 
w. n. e. (do 284 r.). "Acta UNC. Historia" 1992,27, z. 254, s. 115-125. . 

Kaczanowicz W.: Mennictwo uzurpatorskie w Cesarstwie Rzymskim wIlI w. n. e. 
Zarys problematyki. ,,Antiquitas" 1995, 21, 8. 137-146. 

Kaczanowicz W.: Propaganda ol Phi/ip the Arabian's Dynastie Idea (244-249 
A. D.j. Numismatic Evitknce. "Notae Numismaticae (Zapiski Numizmatycme)" 
1996, 1,8.82-86. 

K a c z a n o w i c z W.: Uwagi w sprawie stanu badtJń nad biogrof'l4 cesarza Probusa 
(276-282 n. e.j. W: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. T. 2. Red. A. Kunisz. 
Katowice 1997, s. 160-170. 

Kaczanowicz W.: Cesarz Probus 276-282 n. e. Katowice 1997. 
Kihler H.: Zur Sonnentempel Aurelians. "Mitteilungen des Deutschen Archaologi

schen Instituts. Romische Abt." 1937, 52, s. 94-105. 
Kamienik R.: Niektóre aspekty kryzysu władzy rzymskiej w Galii w IJJ w. n. e. 

W: Pamiętnilc X Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie. T. 1. Warszawa 1968, 
s.25-35. 

Kettenhofen B.: Die riJmisch-persischen Kriege des 3. Jh. n. Chr. nach der Inschrift 
~ahpuhrs l. an der /(Q'be- ye Zartośt. Wiesbaden 1982. 

Kienast D.: ROmische Kaisertabelle: Grundziige einer romischen /(Qiserchronologie. 
Darmstadt 1980. 

K I e b s B.: Das dynastische Element in der Geschichtsschreibung der romischen /(Qiser
zeit. "Historlsche Zeitschrift" 1889, 61, s. 213-245. 

Klebs B.: Aemi/ianus nr 24. In: RE 1,1,1894, col. S45-546. 
KI uczek A.: Odzwierciedlenie koncepcji religijnych w mennictwie cesarza Probusa 

(276-282). W: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. T. 1. Red. A. Kunisz. 
Katowice 1993, s. 77-101. 

KI u c z e k A.: Wybrane zagadnienia z polityki dynastycznej w Cesarstwie Rzymskim 
w latach 244-253. W: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. T. 2. Red. A. K u n i s z. 
Katowice 1997, s. 138-159. 

Kluczek A.: Dynastic Policy in Roman Empire in the Years 235-284. "Bos" 1998, 
85, fasc. 1, s. 135-141. 

KI uczek A.: Dynastyczne "nomen" jako element polityki wzmacniania władzy 
cesarskiej w Imperium Rzymskim w latach 235-284. W: Rzym antyczny. 
Polityka i pieniądz. T. 3. Red. W. Kaczanowicz. Katowice 1999, 
s.71-89. 

K n e i s s I P.: Die Siegestitulatur der romischen Kaiser. Untersuchungen zu den Sieger
beinamen der ersten und zweiten Jahrhunderts. Gottingen 1969. 

156 



Kolb F.: Diokletian und die erste Tetrarchie. Improvisation oder Experiment in der 
Organisation monarchischer He"schoft. Berlin 1987. 

Kol b F.: Untersuchungen zur Historia Augusta. Bonn 1987. 
Konig 1.: Die gallischen Usurpatoren von Postumus bis Tetricus. Miinchen 1981. 
Konik B.: Kryzys Imperium a barbarzyńcy na północ od Dunaju. W: Pamiętnik 

X Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie. T. 1. Warszawa 1968, s. 51-59. 
Kornemann B.: Zur Geschichte der antiken Herrscherkulte. "Klio" 1901, l, 

s.51-146. 
Kor n e m a n n B.: Doppelprinzipat und Reichsteilung im Imperium Romanum. Leip-

lig-Berlin 1930. 
Kornemann B.: Grosse Frauen des Altertums. Leiplig 1942. 
Korpanty l.: Z dziejów rzymskiej "pietas". "Meander" 1975, lO, s. 7-18. 
Kotula T.: L'insurrection des Gordiens et l'Afrique romaine. "Bos" 1959/1960, 50, 

fasc. l, s. 197-211. 
Kotula T.: Rzymskie Millenium. "Meander" 1961, 16, s. 69-84. 
Kotula T.: 'Septymiusz Sewerus, Cesarz zLepcis Magna. Wrocław-Warsza

wa-Kraków 1987. 
Kotula T.: Trzeci wiek cesarstwa rzymskiego: kryzys czy przemiany? "Meander" 

1987, 42, s. 229-237. 
K o t u l a T.: Z nowszych badań nad III wiekiem cesarstwa rzymskiego. "Przegląd 

Historyczny" 1987, 78, s. 269-277. 
K o t u l a T.: Ideologia dynastyczna w pięćdziesięcioleciu 235-284. W: Studia z dziejów 

starożytnego Rzymu. Red. A. Kunisz. Katowice 1988, s. 65-96. 
Kotula T.: KJJt cesarskiej "Qens" w świetle źródeł epigrafICznych i literackich. ,,Acta 

UWr. Źródłomawstwo i Studia Prawnicze" 1989, H. 76, s. 17-23. 
Kotula T.: Wiktoria - matka cesarza: rzeczywistość a legenda. "Eos" 1990, 78, 

s.361-369. 
Kotula T.: Bre"; milites necessarios non futuros: pensee irenique au temps de 

l'empereur Probus et sa rłception litteraire. In: Speculum Antiqultatis Grae
co-ROWUl1UJe. Studia J. Burian aexagenario oblata. Praha 1991, s. 207-217. 

K o t u 1 a T.: Klaudiusz II Gocki w świetle źródeł późnego cesarstwa rzymskiego . 
.. Przegllld Historyczny" 1992, 83, s. 3-16. 

Kotula T.: Kryzys III wieku w zachodnich prowinejach cesarstwa rzymskiego. Wro
cław 1992. 

Kotula T.: Nurty monoteistyczne w pogaństwie "wieku niepokoju" (III w. n. e.) 
a polemika chrześcijańska. ,,Acta UNC. Historia" 1992, 27, z. 254, s. 105-114. 

Kotula T.: Rzym na rozdrożu: prze/om III wieku cesarstwa. ,,Antiquitas" 1992, 15, 
s.107-118. 

K o t u l a T.: Kryzys III wieku n. e.: Metodologiczne aspekty badań. W: Sprawozdania 
z czynności t posiedzeń PAU. T. 67. Kraków 1993, s. 45-48. 

Kotula T.: Cesarz Klaudiusz II i Bellum Gothicum /at 269-270. Wrocław 1994. 
K o t u l a T.: "Dobrzy i źli cesarze" w opiniach późnych autorów łacińskich. W: Te"a, 

mare et homines. Volumen in memoriam T. Łoposzko. Red. G. L. Seidler. 
Lublin 1994, s. 127-137. 

Kotula T.: Autour de Claude Ie Gothique: peripeties d'un mythe. "Revue des Etudes 
Anciennes" 1994,96, s. 499-509. 

157 



Kotula T.: Kryzys /[[ wieku. W: Starożytny Rzym we wspólczUllych batJaniDch. 
Państwo - spokczeiutwo - gospodarlca. Liber in memoriam L. Piotrowin. Red. 
J. Wolski, T. Kotula, A. Kunisz. Krak6w 1994, a. 121-147. 

Kotula T.: Kryzys /11 wie/cu a kult cesarski. ,,Antiquitas" 1995,21, s. 147-157. 
Kotula T.: L'Afrique romame et ,Ja crise tiu lir srecle". "Karthago" 1995, 23, 

s.78-82. 
Kotula T.: Początek "kryzysu II/wieku" cesarstwa rzymskiego: od kiedy? W: Studia 

archaeologica et historica Georgio Kolendo ab amicis el discipulis dicata. Studia 
dedykowane profesorowi Jerzemu Ko/endo w 6O-/ecie urodzin i 40-U!cie pracy 
naukowej. Warszawa 1995, s. 152-156. 

Kotula T.: Aurelien et allObie. L'unite ou la division de l'Empire?Wrocław 1997. 
Kramer I. F., J ones T. B.: "Tribunicia poteSlale": A. D. 270-285. ,,Ameńcan 

Joumal ofPhilology" 1943,64, s. ~6. 
Kroll: Herennius nr 53. In: RE 8, l, 1912, col. 681. 
Kubi tschek W.: Das T0de3datum des Kilisers Decius. NZ 1908,41, s. 73-71. 
K u b i t s ch e kW.: Valerianus der Jt1ngere und Saloninus. NZ 1908, 41, s. 102-114. 
Kubi tschek W.: Aequitius, Jovius und Herculius. NZ 1915,48, s. 159-166. 
Ku bi tsch ek W.: Deus et Dominus ais T/tel des Kaisers. NZ 1915,48, s. 167-178. 
K u h O ff W.: Herrschertum und kichskrise: die kgierungszeit der romi.schen Kaiser 

Valerianus und GalliellllS (253-268 n. Chr.). Bochum 1979. 
K u n i s z A.: La propagande de l'~ologie sur /es monnaies romaines tiu I' siecU! de n.e. 

In: Actes tiu colloque international sur I'idiologie monarchique dan.r l'Antiquite. 
Cracovie-Mogilany, tiu 23 au 26 octobre 1977. Red. J. W o ls k i. Warsza
wa-Krak6w 1980, s. 135-141. 

K u n i s z A.: Rola źródeł numizmatycznych w badaniach nad ideologią i propagantią 
w państwie rzymskim. W: Rzym antyczny. Polityka I pieniądz. T. 1. Red. 
A. Kunisz. Katowice 1993, s. 54-67. 

Lafaurie J.: La chrollOlogie des empereurs gaulois. RN 1964,6, S. 6, s. 91-127. 
Lafa urie J.: L'empire gaulois. Apport de la numismatique. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 2. 

1975, s. 853-1012. 
L a m b r e c h t s P.: La composition tiu Senat romam de Septime Severe ci DiocIetien 

(193-284). Budapest 1937. 
Lammert P.: Zum Kampfe der Goten bei Ahrittus im Jahre 251 ... Klio" 1942, 34, 

s.125-126. 
Le B ohec Y.: L'armie romaine sous U! Haut-Empire. Paris 1989. 
Le s ui s se L.: La IIOm/nat/on de l'empereur et U! titre d'"imperator". "L'Antiquitć 

aassique" 1961, 30, s. 415-428. 
L e s u i s s e L.: Le tltre de Cesar et san evolution au cours de l'histoire de l'Empire. "Les 

Etudes aassiques" 1961,29, s. 271-287. 
Levick B.: Concordia at Rome. In: Scripta Nummaria Romana. Essays presented to 

H. Sulherland. Eds. R. A. G. Carson, C. M. Kraay. London 1978, s. 217-233. 
L i c h o c k a B.: Personifikacja cnót cesarskich na monetach rzymskich. "Biuletyn 

Numizmatycmy" 1972, 8 (76), s. 149-152. 
Lich ocka B.: lustitia sur /es monnaies imperiales romaines. Warszawa 1974. 
Lichocka B.: Personiftkacje pomyślności na monetach rzymskich. "Biuletyn Numiz

matyczny" 1974, l (89), s. 1-4. 

158 



L i p p o l d A.: Kommentar zur Vita Maximini Duo der Historia Augu.rta. Bonn 1991. 
Li p p O l d A.: Der KLliser Maximinus Thrax und der romische Senat (Interpretationen 

zur Vita der Maximini Duo). In: Idem: Die Historia Augusta. Eine Sammlung 
romischer KLliserbiographien aus der Zeit Konstantins. Stuttgart 1998, s. 97-113. 

L i p p o l d A.: Constantius Caesar, Sieger iiber GerTnlJ1U!m - Nachfahre des Claudius 
Gothicus? Der Panegyricus von 297 und die Vita Claudii der Historia Augusta. In: 
I d e m: Die Historia Augusta. Eine Sammlung romischer Kaiserbibgraphien aus der 
Zeit Konstantins. Stuttgart 1998, s. 160-182. 

L i p p o l d A.: KLliser Aurelian (270-275): seine Beziehungen zur Stadt Rom und zum 
Senat im Spiegel der Historia Augusta. In: I dem: Die Historia Augusta. Eine 
Sammlung romischer Kaiserbiographien aus der Zeit Konslantins. Stuttgart 1998, 
s.198- 212. 

L'Orange H. P.: Apotheosis in Ancient Portraiture. Oslo 1947. 
L'Orange H . P.: Studies on the Iconography ofCosmic Kingship in the Ancient World. 

Oslo 1953. 
L o r i o t X.: A propos d'une intailk representant ks empereurs Pupien et Balbin. BSFN 

1971,26, s. 56-58. 
Loriot X.: Observations sur la chronologie du regne de Philippe (244-249). BSFN 

1972,27, s. 244-250. 
Loriot X.: La date du P. kinach 91 et k dies Caesaris de Maxime. ZPE 1973, 11, 

s.147-155. 
L o r i o t X.: Łes premJeres antIies de la grande crise tiu IIr siec/e. De l'avenement de 

Mqximin k Thrace (235) a la mort de Gordien III (244). In: ANRW. Abt. 2, Bd. 2. 
1975, s. 657-787. 

Loriot X.: Chronologie de regne de Philippe I'Arabe (244-249 ap. J.-C.). In: 
ANRW. Abt. 2, Bd. 2. 1975, s. 788-797. 

L o r i o t X.: us acclamations imperiaks dana la titwature de severe Alexandre et de 
Gordien III. ZPE 1981, 43, s. 225-235. 

Loriot X.: Note sur k divus Nigrinianus. BSFN 1997,52, s. 1-3. 
L o ri o t X.: Un senateur illyrien łJeve a la pourpre: Trajan Dece. In: Łes empereurs 

illyriens. Actes tiu colloque de Strasbourg (11-13 octobre 1990). Red. 
F. Frezouls, H. Jouffroy. Strasbourg 1998, s. 43-55. 

Mac Donald D.: The Death ofGordian III, another Tradition. ,,Historia" 1981, 30, 
s. 502-508. 

Mac M ullen R.: Roman Govemment's Response to Crisis A. D. 235- 337. New 
Havcn 1976. 

M an n i E.: La kggenda dell'eta dell'oro nella politica dei Cesari. "Atene e Roma" 
1938, 6, S. 3, s. 108-120. 

M an n i E.: L'acclamazione di Valeriano. "Rivista di Filologia e di Istruzione aas-
sica" 1947,75, s. 106-117. 

M anni E.: Note tli epigrafza Gallieniana. "Epigraphica" 1947,9, s. 113-156. 
Manni E.: L'impero di GaIlieno. Contributo alla storia del III secolo. Roma 1949. 
Manson M.: La Pietas et k sentiment de l'enfance a Rome d'apres ks monnaiea. 

"Revue Belge de Numismatique et Sigillographie" 1975, 121, s. 21- 80. 
M arkI A.: Die Mw.zen des Tetricus und Claudius II mit dem Bildnisse zweiser Kaiser. 

NZ 1879, 11, s. 230-233. 

159 



Mathew G.: The Character olthe Gallienic ReTlllissance. IRS 1943,33, s. 65-70. 
Mattingly H.: The Roman Virtues. ,,Harvard Theological Review" 1937, 30, 

s.103-117. 
Mattingly H.: The Imperial Recovery. In: CAR 12, s. 297-324. 
M a tt i n g l Y H.: The Reigns ol Trebonianus Gallus and Volusian and Aemilian. 

"Numismatic Chronicle" 1946,6, S. 6, s. 36-44. 
Mattingly H.: Roman Coins /rom the Earliest Times to the Fali ol the Western 

Empire. London 1962. 
Mattingly H., Salisbury J. F.: The Reign ol Trajan Decius. JRS 1924, 14, 

s.I-23. 
Meloni P.: II repa tli Caro, Numeriano e Carino. Cagliari 1948. 
Meloni P.: L'associazione nel cesarato di Valeriano iuniore e di Salonino. ,,At

henaeum" 1959, 37, s. 135--147. 
Mikocki T.: L'empereur - dieu et I'imperatrice assimiIee tl des divinites dam 

I'art romain. In: Roman Portraits. Artistic and Literary. Acts ol the Third 
InterTllltional Conference on the Roman Portraits held in Prague and in the Bechynł 
Castlelrom 25 to 29 Septemher 1989. Red. J. Bouzek, I. Ondfejova. Mainz 
1997, s. 48-51. 

M i k o c k i T.: Zgodna, pobożna, płodna, skromTlll, piękTlll ... PropagandiJ cnót żeńskich 
w sztuce rzymskiej. Wrocław 1997. 

M i t f o rd T. B.: The Inscriptions ol Satala (Armenia Minor). ZPE 1997, 115, 
s.137-167. 

Miziołek J.: Sol verus. Studia nad ikonografl4. Chrystusa w sztuce pierwszego 
tysiqclecia. Wrocław-Warszawa-Kraków 1991. 

M ó c s y A.: Pannonia and Upper Moesia. A History ol the MidtIk Danube Provinces ol 
the Roman Empire. London-Boston 1974. 

M6csy A.: Pannonien uM die &ldatenkaiser. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 6. 1977, 
s.557-582. 

M o n t e v e c c h i O.: La documentazkme papiracea del III sec% d.C. Aspetti e pro
bJemi. "Aegyptus" 1993, 73, s. 57-69. 

M o r a w i e c k i L.: Propagandowe aspekty mennictwa starożytnego. "Wiadomości. 
Numizmatyczne." 1980,24, s. 1~21. 

M o r a w i e c k i L.: MOMry rzyms/cU Il ir6dla piaane. ,'przegląd Historyc:my" 1994, 8S, 
s.207-220. 

Mrozek s.: Kryzys systemu wartości w III wieku Cesarstwa Rzymskiego. ,,An
tiquitas" 1995,21, s. 7~9. 

M u s i e l a k M.: Trajan jako uosobienie ideału władcy w świetle propagandy politycznej 
swoich czasów. "Eos" 1979,67, fasc. l, s. 119-130. 

N e s s e l h a u f H.: Die Adoption des romischen Kaisers. "Hermes" 1955, 83, 
s.477-495. 

Nilsson: Saecu/ares łudź. In: RE 1 A, 2, 1920, col. 1696-1720. 
N ock A. D.: A Diis Eleeta: a Chapter in the Religious History ollhe Third Century. 

"Harvard Theological Review" 1930,23, s. 251-274. 
N o c k A. D.: The Emperor's Divine Comes. JRS 1947, 37, s. 102-116. 
N oi ville J.: Les origines du Natalis Invicti. "Revue des Etudes Anciennes" 1936, 38, 

s.I44-176. 

160 



N o n y D.: Le revers monetaire de Gordien 111 avec Sol et Oriens Aug. BSFN 1978, 33, 
s.308-310. 

N on y D.: La "Nobilitas" de PhiJippe I'Arabe. RN 1997, 152, S. 6, s. 47-51. 
O l i v e r J. H.: The A.ncestry 0/ Gordian I. ,,American Joumal or Philology" 1968, 89, 

s.345-347. 
P a n v i n i R o s a t i F.: Ricerche sulla tipologkl moneta1e romana. Le personiflCllZioni. 

RIN 1996,97, s. 133-140. 
Pareti L.: Storkl di Roma e del Mondo Romano. Vol. 5: Da Vespasiano a Decio 

(69-251 d. Cr.),· Vol. 6: Da Decio a Costantino (251-337 d. Cr.). Torino 
1960-1961. 

p a r s i B.: Designation et l'investiture de l'empereur romain (1" et Ir srec/es apres 
J.-C.). Paris 1963. 

p e a c h i n M.: A.n Inscription 0/ Maximinus Thrax and Maximus &stored. ,,Historia" 
1984, 33, s. 123-126. 

Peachin M.: P.Oxy. VI 912 and the Accession 0/ Maximinus Thrax. ZPE 1985, 59, 
s.75-78. 

Peachin M.: Gal/ienus Caesar (?). ZPE 1988,74, s. 219-224. 
Peachin M.: Roman Imperkll Titulature and Chron%gy, A. D. 235-284. Amster

dam 1990. 
Perassi C.: Medaglioni romani dedicati alla ce/ebrazione dei ludi circensi. RIN 1993, 

95, s. 385-412. 
Pfister F.: Numen. In: RE 34,1937, col. 1273-1291. 
p fI a u m H.-G.: Types et bustes exceptionne/s sur /es monnaies de Numerien, Probus et 

Aurelien. BSFN 1960, 15, s. 383-384. 
PfIaum H.-G.: Les carrreres procuratoriennes equestres sous /e Haut-Empire romain. 

T. 1-3. Parls 1960-1961. 
p fi a u m H.-G.: P. Licinius Gallienus nobiJissimus Caesar et Imp. M. Numerianus 

nobiJissimus Caesar Aug. a la lumrere de dewc nouveaux mil1iaires d'Oum el Bouaghi. 
"BuIletin d'Arcbćologie Algerienne" 1966-1967,2, s. 175-182. 

P fi a u m H.-G.: Zur Re/orm des Kaisers Gallienus. ,,Historia" 1976, 25, s. 109-117. 
Pflaum H.-G., Bastien P., Huvelin H.: A propos des emissions de QuintiJ/e 

a Milan. BSFN 1968,23, s. 322-323. 
Pink K.: Die GoldmiJnzen des Carus und seiner Sahne. "Mitteilungen der Numismati

schen Gesellschaft in Wiener Miinzkabinett" 1928, September, s. 60-64. 
P i n kK.: Die Medaillongpriigung unter Carus und seinen Sahnen. In: Centennkll 

Publication ofthe American Numismatic Society. New York 1958, s. 553-562. 
Pink K.: Magnkl Urbica. Gattin des Carinus. NZ 1961, 79, s. 5-9. 
Piotrowicz L.: Kult panującego w starożytności. W: ,'prace Komisji Histo

rycmej Pomańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk". T. 2, z. 2. Pomań 1922, 
s.3-39. 

P i P P i d i D. M.: Le "numen Augusti". Observations sur une /orme occidentaJe tiu cwte 
imperkll. "Revue des Etudes Latines" 1931, 9, s. 83-112. 

Poblsander H. A.: Did Decius kiJI the Philippi? ,,Historia" 1982,31, s. 214-222. 
Polverini L.: Da Aureliano a Dioc/ezklno. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 2. 1975, 

s. 1013-1035. 
Polverini L.: L'imperatore Caro e il senato. "Atbenaeum" 1976, 54, s. 98-116. 

ł ł polityk. dynut)'l:m •••• 161 



p o n d E. A.: The Inscriptional Evidence for the Illyrian Emperors: Claudius Gothicus 
through Carinus 268-284 A. D. Ann Arbor 1971. 

Pótscher W.: "Numen" und "numen Augustż". In: ANRW. Abt. 2, Bd. 16/1. 1978, 
s.355-392. 

P re a u x C.: Trebonien Galle et Hostilianus. "Aegyptus" 1952, 32, s. 152-157. 
Prevo st M .-H.: Les Adoptions politiques li Rome sous la Ripuhlique et le Principat. 

Paris 1949. 
Price S. R. F.: Between Man and God: Sacriflce in the Roman Imperial Cult. IRS 

1980, 70, s. 28--43. 
Price S. R. F.: Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor. 

Cambridge 1984. 
Prosopographia ImperU Romani Saec. I, II, III. Eds. E. K1ebs, H. Dessau, 

P. von Rohden. T. 1-3. Berlin 1897-1898. 
Prosopographia Imperii Romani Saec. I, II, III. Eds. E. Groag, A. Stein. T. 1-5. 

Berlin-Leipzig 1933-1987. 
The Prosopography of the Later Roman Empire. Eds. A. H. M. I o n e s, 

J. R. Martindale, I. Morris. Vol. 1. Cambridge 1971. 
R a e p s a e t-C h a rl i er M.-T.: La datation des inscriptions latines dans les provinces 

occidentales de ['Empire Romain d'apres les formules "IN H(ONOREM) 
D(OMUS) D(IVINAE)" et ,,DEO, DEAE". In: ANRW. Abt. 2, Bd. 3. 1975, 
s.232-282. 

Rathbone D. W.: The Dates of the Recognition in Egypt of the Emperors from 
Caracalla to Diocletianus. ZPE 1986, 62, s. 101-131. 

Rea J. R.: O. Leid. 144 and the Chronology of A. D. 238. ZPE 1972,9, s. 1-19. 
Rea J. R.: The Date of P. Strassb. 132. ZPE 1982,46, s. 21{}--211. 
Red o F.: Numismatical Sources of the Illyr Soldier Emperors' Religious Policy. 

Budapest 1973. 
R e d ó F.: Religious Policy of the End of Principatus. "Ziva Antika" 1975, 25, 

s.461--468. 
Reece R.: The Third Century: Crisis or Change. In: The Roman West in the 

Third Century. Contributions from Archaeology and History. Eds. A. K i n g, 
M. H enig. Vol. 1. Oxford 1981, s. 27-38. 

Regling K.: Nochrllals die Sahne des Gallienus. NZ 1908, 41, s. 115-120. 
Remondon R.: Un nouveau document concernant Probus. "Revue de Philologie" 

1954,28, S. 3, s. 199-210. 
Rćmondon R.: La crise de I'Empire romain de Marc-Aurele a Anastase. Paris 1970. 
R e n d i ć-M i o c e v i ć D.: Illyrico--Pannonica kao tema legendi u rimskoj numografzji. 

"Vjesnik Arheoloskog Muzeja u Zagrebu" 1990, 23, s. 75-90. 
R o h d e n P. v.: Annius nr 46. In: RE l, 2, 1894, col. 2266. 
Robden P. v.: Antonius nr 60. In: RE 1, 2,1894, col. 2619-2628. 
Rohden P. v.: Antonius nr 61. In: RE 1,2,1894, col. 2628-2631. 
Rohden P. v.: Antonius nr 62. In: RE 1,2,1894, col. 2631-2632. 
Rohden P. v.: Aurełius nr 173. In: RE 2,2,1896, col. 2513. 
The Roman Imperial Coinage. Vol. IV /2. Eds. H. M a tt i n g l y, E. A. S y d e n h a m, 

C. H. V. Sutherland. London 1968; Vol. IV/3. Eds. H. Mattingly, 
E. A. Sydenham, C. H. V. Sutherland. London 1968; Vol. V/l. Eds. 

162 



H. Mattingly, E. A. Sydenham, P. H. Webb. London 1968; Vol. V/2. 
Eds. H. Mattingly, E. A. Sydenham, P. H. Webb. London 1968. 

Roman Imperial Coins in Ehe Hunter Coin Cabinet University of Glasgow. Lon
don~lasgow--New York. Vol. 3: Pertinax to Aemilian. Ed. A. S. R o b e r t s on. 
London~1asgow-New York 1977; Vol. 4: Vakrian l to Allectw. Ed. 
A. S. Robertson. Oxford 1978. 

Rosenbach M.: GaJlienaAugusta. Tiibingen 1958. 
R o u e c h e C.: Rome, Asia and Aphrodisias in tlle TltiTd Centwy. JRS 1981, 71, 

s.103-120. 
R o s s l e r D.: Zur Stilentwick/ung des romischen Portriits im 3. Jh. In: Krise - Krisen

bewusstsein - Krisenhewiiltigung. Ideologie wad geistige Kultur im Imperium Roma
num wiihrend des 3. Jahrhunderts; Konferenzvortriige. Halle 1988, s. 68-76. 

R o s s l e r D.: Zum Problem der "GaJlienischen Renaissance". Anmerkungen unii 
Fragen. In: Roman Portraits. Artislic and Literary. Acts of the Third International 
Conference on the Roman Portraits held in Prague and in the Bechyne Castle [rom 
25 to 29 September 1989. Red. J. Bouzek, I. Ondfejova. Mainz 1997, 
s.42-44. 

Sałamon M.: Na marginesie nowej monografii RegaliaM i Dryantylli. "Wiadomości 
Numizmatycme" 1973, 17, s. 138-153. 

S a l a m o n e G.: lA Concordia militare nelle monete romano-imperiali. RIN 1997, 98, 
s.157-188. 

Sdel J.: Ein zweiter Numerianus in der Familie des Kaisers Carus. "Epigraphica" 
1984,46, s. 24&-252. 

S c a r d i g l i B.: Die gotisch-romischen Beziehungen im 3. unii 4. Jahrhwadert n. Chr. Ein 
Forschungsbericht 1950-1979. l: Das 3 Jahrhundert. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 5/1. 
1976, s. 200---285. 

S ch i n d l e r w.: Romische Kaiser: Herrscherbild unii Imperium. Leipzig 1985. 
S c h i n d l e r w.: "Klassizismw" - ein Krisensymptom des 3. Jhs. In: Krise - Krisen

bewusstsein - Krisenbewiiltigung. Ideologie und geistige Kultur im Imperium Roma
num wiihrend des 3. Jahrhunderts. Konferenzvortriige. Halle 1988, s. 76-88. 

Schmidt L.: Antoninien d'Hostilien Auguste ,,mai cIecrit". BSFN 1994, 49, 
s.719-721. 

Sch uller W.: FratU!n in der griechischen und romischen Geschichte. Konstanz 1995. 
Sch ul z O. Tb.: Vom Prinzipat zum Dominat, das Wesen des romischen Kaisertums des 

dritten Jahrhwaderts. Paderbom 1919. 
S c h u m a c h e r L.: Die vier hohen romischen Prieslerkollegien unler den Flaviem, den 

Antoninien und den Severern (69-235 n. Chr.). In: ANRW. Abt. 2, Bd. 16/1. 1978, 
s.655-819. 

Sch wartz J.: Les steles de Terenouthis et la mort d'A.lexandre Sivere. "Cłuonique 
d'Egypte" 1955, 30, s. 124-128. 

Sch wartz J.: L'empereur Probus et I'Egypte. "Chronique d'Egypte" 1970, 45, 
s.381-386. 

Sch wartz J.: La mort de Claude le Gothique. "Historia" 1973,22, s. 358-362. 
Sch wartz J.: Chronologie du III' siec/e p. C. ZPE 1977,24, s. 167-177. 
Scott R. T.: A. New Inscription ofthe Emperor Maximinus at Cosa. "Chiron" 1981, 

11, s. 309-314. 

163 



Seston w.: Diocletienet /a Tetrarchie. I. Gue"eset reJormes. Paris 1946. 
Seyfartb w.: Rińnische Geschichte. Kaiserzeit. Bd. 1. Berlin 1980. 
Seyrig H.: Vhahalathw Augustw. In: MeIanges offerts tl K. Michałowski. Warszawa 

1966, s. 659--662. 
Sickle c. E. van: Particularism in the Roman Empire during the military Anarchy. 

"American loumal or Pbilology" 1930, 51, s. 343-357. 
S i c k l e C. E. van: Changing Bases o! the Roman Imperial Power in the Third Century 

A. D. "L'Antiquitć Oassique" 1939,8, s. 153-170. 
Sijpesteijn P. l.: More &marks on some Imperial Titles in the Papyri II. 'DE 1984, 

54, s. 65-82. 
Sijpesteijn P. l.: Imperator Caesar Maximinu.s and Maximw Caesar. 'DE 1987, 

68, s. 135-138. 
S k o w r o n e kS.: Les inscriptions Iks mo~s Akxandrines consuurees comme 

expression d'une propagantk Ik /a personne Ik l'empereur. In: MeIanges offerts 
tl K. Michałowski. Warszawa 1966, s. 171-174. 

Sotgi u G.: Studi sull'Epigrafica di Aureliano. Palenne 1961. 
S o t gi u G.: TreboniDno Galio, Ostiliano, Volwiano, Emiliano (1960-1971). In: 
. ANRW. Abt. 2, Bd. 2. 1975, s. 798-802. 
Sotgi u G.: Aureliano (1960-1972). In: ANRW. Abt. 2, Bd. 2. 1975, s. 1039-

1061. 
Sotgi u G.: L'epigrafllJ /atina in Sarlkgn,a dopo il CIL X e l'EE VIII. In: ANRW. Abt. 

2, Bd. 11/1. 1988, s. 552-728. 
S p e i d e l M. P.: The Cult o! the Genii in the Roman Anny and a New Mili/ary Dei/y. 

In: ANRW. Abt. 2, Bd. 16/2. 1978, s. 1542-1555. 
Stein: Caeciliw nr 138. In: RE 3, 1, 1897, col. 1236. 
Stein: Caeliw nr 20. In: RE 3, 1, 1897, col. 1258-1265. 
Stein: Cassianw nr l. In: RE 3,2, 1899, col. 1656-1667. 
Stein: Clodiw nr 50. In: RE 4, 1, 1900, col. 88--98. 
Stein: Comeliw nr 460. In: RE 4, l, 1900, col. 1601-1602. 
Stein: Egnatiw nr 44. In: RE 5, 2, 1905, col. 2003-2004. 
Stein: Esuviw nr 1. In: RE 6, 1, 1907, col. 696-704. 
Stein: Esuvius nr 2. In: RE 6, 1, 1907, col. 704-705. 
Stein: Clo.udius nr 361. In: RE 6,2, 1909, col. 2871-2881. 
Stein: Furiw nr 98. In: RE 7, l, 1910, col. 370-375. 
Stein: &galianu.s. In: RE I A, 1, 1914, col. 462-464. 
Stein: lu/iw nr 386. In: RE 10, 1, 1918, col. 755-770. 
Stcin: lu/iw nr 387. In: RE 10, 1, 1918, col. 770-772. 
Stein: lu/iw nr 409. In: RE 10, 1, 1918, col. 781-782. 
Stcin: Iu/ius nr 517. In: RE 10, 1, 1918, col. 845-846. 
Stein: Saloninw nr 4. In: RE 1 A, 2, 1920, col. 2006. 
Stein: Magnia Urbica nr 4. In: RE 14, l, 1928, col. 487. 
Stein: Marciw nr 127. In: RE 14,2, 1930, col. 1607-1608. 
Stcin A.: Die legaten von Moesien. Budapest 1940. 
S t r a u b l.: Vom Herrscherilkal in Ikr Spiitantike. Stuttgart 1939. 
S t r a u b l.: Heidnische Geschichtsapologetik in Ikr christlichen Spiitantike. Unter

suchungen ilber Zeit und Tentknzen Ikr Historia Augusta. Bonn 1963. 

164 



Stylow A. U.: Ein neuer Meilenstein des Maximinus Thrax in Sardinien und die 
Stra.ue KaraJea-Olbia. "Chiron" 1974, 4, s. 515-532. 

S u t h e rI a n d C. H. V.: The Intelligibility ol Roman Imperial Coin Types. JRS 1959, 
49, s. 46-55. 

S Y d e n h a m E. A.: Historical Rejerences to Coins ol the Roman Empire Irom 
Augustus to Gallknus. London-San Diego 1968. 

Syme R.: Imperator Caesar: A Stuliy in Nomenc/ature. ,,Historia" 1958, 7, 
s.I72-188. 

S Y m e R.: Emperors and Biography. Studies in the Historia Augusta. Oxford 1971. 
Syme R.: Danuhian and BaIcan Emperors. ,,Historia" 1973,22, s. 31{}-316. 
Syme R.: The Ancestry ojConstantine. In: Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1971. 

(1974), 11, s. 237-253. 
Syme R.: Emperorslrom Etruria. In: Bonner Historia-Augusta-Colloquium 1979/81. 

(1983), 15, s. 333-360. 
S z i d a tJ.: Usurpatoren in der romischen Kaiserzeit. Bedeutung, Griinde, Gegenma.rs

nahmen. In: Labor omnibus zmus, G. Wa/ser %um 70 Geburtstag. Red. 
H. E. Herzig, R. Frei-Stolba. Stuttgart 1989, s. 232-243. 

Sztajerman H.: Społeczeństwo zachodniorzymskie w III wieku. Warszawa 1960. 
Taeger F.: Zur Geschichte der splitkaiserzeitlichen Herrscherauffassung. "Saeculum" 

1956, 7, s. 182-195. 
T a e g e r F.: Charisma. Studien zur Geschichte des antiken Herrscherkultes. Bd. 2. 

Stuttgart 1960. 
T a I b e r t R. J. A.: The Senate oj Imperial Rome. Princeton 1984. 
Taylor L. R.: The Divinity ojthe Roman Emperor. Middleton 1931. 
Thiry J.-C.: A propos d'un curieux antoninien inedit de Va/erien l. CENB 1995,32, 

s.11-12. 
Thys M.: Un medaillon de Postume au type HERCVLI INV1CTO. CENB 1992,29, 

s.I5-18. 
T r o u t D. E.: Victoria Redux and the First Year oj the Reign ol Philip the Arab. 

"Chiron" 1989, 19, s. 221-233. 
Turcan R.: Le cuJte imperial au lIr s;ec/e. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 16/2. 1978, 

s.996-1084. 
Usener H.: Sollnvictus. "Rheinisches Museum" 1905,60, s. 465-491. 
Van't Dack E.: lA papyrologie et I'histoire du Haut Empire: /es ,Iormulae" des 

empereurs. In: ANRW. Abt. 2, Bd. 1. 1974, s. 857-885. 
V i t u c c i G.: L'imperatore Probo. Roma 1952. 
Voetter O.: Die Miinzen des Kaisers Gallienus und seiner Familie. NZ 1900, 32, 

s.117-147. 
Voetter O.: Va/erianusjunior und Saloninus. NZ 1908, 41, s. 78-101. 
Vogt J.: Die alexandrinischen Miinzen. Bd. 1-2. Stuttgart 1924. 
Wallace-H adrill A.: The Emperor and his Virtues. ,,Historia" 1981, 30, 

s.298-323. 
Wallace-Hadrill A.: Civilis Princeps: Between Citizen and King. IRS 1982,72, 

s.32-48. 
Wall i n g e rE.: Die Darstellung der Frauen in der Historia Augusta. Wien 1988. 

165 



Wal ser G., Pekary Th.: Die Krise des ramischen Reiches. Bericht Uber dk 
Forschungen zur Geschichte des 3. Jh. (193-284 n. Chr.) von 1939 bis 1959. Berlin 
1962. 

War d m a n A. E.: Usurpers and Internal Conflict in the 4'11 Century A. D. ,,Historia" 
1984, 33, s. 220-237. 

Watson G. R.: The Roman Soldier. London 1970. 
Wegenast K.: Zenobia nr 2. In: RE 10 A, 1972, col. 1-8. 
Wickert: Licinius nr 46. In: RE 13, 1, 1926, col. 236-239. 
Wickert: Licinius nr 47. In: RE 13, 1, 1926, col. 239-245. 
Wickert: Licinius nr 84. In: RE 13, 1, 1926, col. 350-369. 
Wickert: Licinius nr 172. In: RE 13, 1, 1926, col. 486-487. 
Wickert: Licinius nr 173. In: RE 13, 1, 1926, col. 488-495. 
Wickert L.: Princeps CiYitatis. In: RE 22, 2, 1954, col. 1998-2296. 
W i 11 i a m s S.: DiocJetian and the Roman Recovery. London 1985. 
Win ter E.: Die sasanidisch-romischen Friedenvertriige des 3. Jahrhunderts n. Chr. 

- ein Beitrag zum Verstiindnis der aussenpolitischen Beziehungen zwi.rchen den 
beinden Grossmiichten. Frankfurt a. M.-Berlin-Pańs 1988. 

W i p s z y c k a E.: Państwo rzymskie a chrześcijaństwo do początków IV wieku. 
W: Starożytny Rzym we współczesnych badaniach. Państwo - społeczeństwo 

- gospodarka. Liher in memoriam L. Piotrowicz. Red. J. Wolski, T. Kotu! a, 
A. Kunisz. Kraków 1994, s. 149-189. 

Wittig: Messius nr 9. In: RE 15,1,1931, col. 1244-1284. 
Wi ttig: Messius nr 10. In: RE 15, 1, 1931, col. 1284-1285. 
Wittig: Messius nr ll. In: RE 15, 1,1931, col. 1285-1286. 
W o 1 s kiJ.: Rola wojen dwufrontowych w upadku Cesarstwa Rzymskiego. W: ,,Historia 

i Współczesność". T. 3: Problemy schyłku świata antycznego. Red. A. Kunisz. 
Katowice 1978, s. 11-27. 

Wuilleumier P.: Carus et Numerien. "Revue df'~ F.tudes Anciennes" 1945, 47, 
s.116-121. 

Z a c c a r i a C.: II cesarato di Gallieno e i "Caesares Augusti" del III sec. d. C. "Labeo" 
1976,22, s. 343-361. 

Z a c c a r i a C.: Succe.;sione ereditaria e propaganda dinastica nelle emissioni monelali 
del regno di Valeriano e Gallieno. "Annati dell'Istituto Itatiano di Numismatica" 
1978, 25, s. 103-138. 

Z a c c a r i a C.: Contributo al/a storia dei Cesari del III sec. d. C.: i figli dell'imperatore 
Gallieno. "Quaderni di storia antica e di epigrafia", 2. Univ.degli Studi di Trieste, 
Istituto di Storia antica, 5, Roma 1978, s. 59-155. 

Za wad zki T.: L'avenir radieux. SHA (Vita Probi 23,1-3) et les utopies po/itiqueset 
soda/es dans ['empire romain. In: Historia Augusta Colloquium Genevense. Red. 
G. Bonamente, F. Paschoud. Bań 1994, s. 217-227. 

Ziółkowski M.: Kult cesarski w religii wojsk rzymskich w Brytanii (I-JIIw. n. e.). 
"Balcanica Posnaniensia" 1984, 3, s. 167-176. 



Agata Aleksandra Kluczek 

Dynastie Policy in the Roman Empire 
in the years 235-284 

Summ ary 

The book presents actions undertaken in the period 235-284 aiming at introducing the 
hereditary 8uccession oC impeńal power and aeating a dynasty, methods employed and their 
etrects. It consists oC three chapters. Chapter one discusses the practices oC naming successors 
oC imperial power. Chapter two explores the role oC women in the dynastie policy oC the period 
oC crisis in the 3" century. FinaJly Chapter three provides an analysis oC various aspects of 
policy and propaganda of the Empire. In particułar it deals with the attitude of emperors 
to the Senate and the army, the choice oC names oC great predecessors and makinguse oC 
religion and the myth oC a good ruler. Often these practices themselves were a part oC dynastie 
aspirations; equally often they were an essential condition oC development and etrectiveness ot 
dynastie policy. The notion oC dynastie policy as it was eonducted in the Roman Empire oC the 
235-284 period bas to be extended beyond its traditional sense oC activities undertaken in order to 
introduce and strengthen power based on the system oC hereditary succession. In the period under 
discussion this policy bad to include all initiatives leading to the building up oC the prestige oC 
emperorship. 

In spite oC destabilization oC the central power, the dec1ine oC emperor's authority, 
usurpations and the necessity oC pursuing wars against aggressive neighbours of the Empire, 
creating dynasties and strengthening of the emperor's position was a priority oC numerous rulers of 
that time. There should be also noted certain successes in the dynastie policy, modest as they were. 
In three cases the power remained with a representative of the emperor's family. The łongest was 
the reign oC the dynasty oC Licinius. The reigns of others were ephemeral. 

The dynastie policy oC the JI" century manifested itself mainly in granting emperors' sons the 
title oC Caesar-successor or Augustus-co-emperor, which marked the beginning ofimperial power. 
Sometimes it also meant the participation of the so named successors in the process of ruling 
during the lifetime oC their fathers. It eonstituted an attempt to solve the problem oC succession 
unregulated Crom the very beginning oCthe principate. The authority followed Crom the republican 
traditions, which excluded the possibility of inheritance oC Cunctions. 

The dynastie policy eoncemed the whole Camiły of an emperor. Those members who 
were active in public life and held state oftices were promoted. Attempts were made to 
inaease their splendour by showing their rełationship with respected families, assuming 
impressive names and consecration of emperors' family members. The propagated image was oC 
a victorious emperor whose reign as wel1 as the reip of his dynasty heraIded the era of peace of 
prosperity. 

The dynastie policy of 235-284 followed earlier modes, especially the one developed by 
Severus. At the same time it tried to adapt its Corm to the critical situation ofthe 3n1 century and to 
propose new solutions. The frrst oC them was the terrltorial division oC power among the 
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members of the fa.mily, especially in the times of Valerian and his son Gallienus. The other 
innovation in the dynastie policy consisted in an attempt to fonnulate an ideological justiflcation 
of the absolutist trends by means of the concept of charismatic divinity of the emperor and its rule. 
In the 270s the idea was developed by AureIian and continued by Probus and Caros. These aspects 
of the dynastie policy suggest that it should be regarded as an example of reforms to strengthen the 
Roman state. 



Agata Aleksandra Kluczek 

La Politique dynastique dans I'Empire romam 
dans [es annees 235-284 

Resume 

Le present ouvrage montre les actions des empereurs romains de 235 li 284 tendant 
li instaurer la transmission h6rćditaire du pouvoir imperial et de creer une dynastie. II presente 
egalement les moyens par tesquels ils essayaient de parvenir li cet objectif et 6value les effets de 
leurs tentatives. Le travail se compose de trois chapitres. Dans le premier chapitre, on a etudie la 
pratique de d611ignerles successeurs au pouvoir imperial. Le serond concerDe le role des femmes 
dans la politique dynastique dans la p6riode de la crise du mOlliecte. Le troillime apporte l'analyse 
de difT&ents aspects de la politique et de la propagande imperiales. On y a presente: la question du 
rapport des empereurs au senat et li l'arm6e, le recours au domaine religieux, l'attribution de BomB 
de grands prćdkesseurs, la propagation du mythe du bon souverain. Parfois ces d6marches en 
elles-memes constituaient une partie des ambitions dynastiques et souvent elles etaient une 
condition importante qui pennettait de mener une politique dynastique efficace, car iii l'on 
envisage la Dotion de politique dynastique pratiqu6e dans I'Empire romain de 235 li 284, ił 

convient d'eIargir ce terme au-deli de &OD acceptiOll traditionnelle, i. e. les actions entreprises dans 
le but d'instaurer et d'aft"ennir UD regime base sur te syst.eme de gouvernement h6rćditaire. Dans la 
p6riode en questioo, la politique dynastique devait embrasser 6galement les initiatives menant 
li renforcer te prestige du pouvoir imperial. 

Malgre la destabilisatioa du pouvoir central, la baisse de l'autorite de l'empereur, les 
usurpationa, &insi que małp; la necessiu de mener des guerres avec des rivaux au pourpre imperial 
et avec les voisins apssifs de l'Empire, la creation d'une dynastie et la tendance li l'affermissement 
de la pOIitioe cłu IOVverain 6ta.it prioritajre pour beaucoup d'empereurs de la periode etudiee. 
Certes, 1'00 peutllOter auslli des IUcoCs, 'qUOique modestes, dans le domaine de la politique 
dynastique. Dana trois cas li peine OD a r6ussi li mainterur le pouvoir dans les mains des 
representants de la familie d'un empereur apres la mort de celui-ci. C'est la dynastie des Ucinii qui 
s'est maintenue le plus longtemps au pouvoir. Les regnes des autres familles etaient ephemeres. 

La politique dynastique au DIo siecle s'exprimait avant tout par l'octroi aux flIs d'empereurs 
du titre de cesar - successeur ou auguste - collaborateur. Cet acte indiquait le commencement de 
l'exercice du pouvoir imperial. Parfois aussi cela entrainait la participation des successeurs ainsi 
designes li gouverner encore du vivant du pere. Cewt une tentative de resoudre la question de la 
succession du pouvoir imperial laiss6e en suspens des le d6but de l'existence du Principat. Ce 
pouvoir d6coulait des traditions rCpublicaines et celles-ci excluaient la possibilite d'hmter une 
fonction. 

La politique dynastique embrassait toute la familie imperiale. On cherchait li promouvoir ses 
representants, ceux d'entre eux qui participaient dans la vie publique en remplissant des fonctions 
de magistrats d'BtaŁ On essayait de les entourer d'une splendeur encore plus grande en montrant 
leurs relations avec les plus grandes familles de l'Empire, en leur faisant emprunter des noms qui 
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montraient ces parantt~les et en mettant en oeuvre les procedes qui servaient li consacrer 1es 
membres de la familie de l'empereur. Dans la propagande, on lan~t l'image d'un souverain 
victorieux dont le regne et le gouvemement de la dynastie qu'ił avait fondee annon~t aux sujets 
l'arrivee de l'epoque de la paix et de la prospente. 

La politique dynastique reaIisee dans les annees 235-284 renouait avec des modeles 
developpes anterieurement dans ce domaine et surtout avec les pratiques dynastiques employees 
li l'epoque des &evere. En meme temp&, ce qui la distinguait c'ewt les tentatives d'adapter ses 
formes aux conditions de la crise du III' siecle, mais ił y avait egalement des solutions originales. 
Parmi ces dernieres, ił convient de mentionner les projets de partage territorial du pouvoir parmi 
les membres de la familie du souverain, realises surtout sous les regnes de Valmen et de Gallien. 
Un autre trait innovateur de la politique dynastique des empereurs du m' siecle ewt les tentatives 
de la justification ideologique des tendances absolutistes par la crea.tion d'une conception 
charismatlque suivant laquel1e la personne de l'empereur et son pouvoir seraient d'essence divine. 
C'est l'empereur Aurelien qui, dans les annees '70, a lance cetle idee, reprise ensuite par Probus et 
Carus. Ces aspects de la politique dynastique des empereurs romains dans les annees 235-284 
font qu'elle devrait etre considere comme un exemple des reformes entreprises alors pour 
l'affermissement de l'Emt romain. 

, 
HUS 
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1. Sesterc. Mennica: Rzym. 
Awers: MAXIMINVS PIVS AVG GERM, popiersie cesarza. 
Rewers: VICfORIA AVGVSTORVM S C, cesarz Maksymin i cezar Maksymus 

trzymający wspólnie małą figurkę bogini Wiktorii, za nimi żołnierze, u ich 
stóp dwaj jeńcy. 

2. Sesterc. Mennica: Rzym. 
Awers: MAXIMVS CAES GERM, popiersie cezara. 
Rewers: PRINCIPI IVVENTVTIS S C, stojący cezar. 

3. Denar. Mennica: Rzym. 
Awers: DIVA PAVLINA, popiersie cesarzowej. 
Rewers: CONSECRATIO, paw. 
4. Antoninian. Mennica: Rzym. 
Awers: IMP PHILIPPVS A VG, popiersie cesarza. 
Rewers: VIRTVS A VGG, Filip Arab i Filip junior konno. 

5. Antoninian. Mennica: Rzym. 
Awers: IMP PHILIPPVS A VG, popiersie Filipa juniora. 
Rewers: LIBERALIT AS A VGG III, Filip Arab i Filip junior siedzący na krzesłach 

kurulnych. 
6. Sesterc. Mennica: Rzym. 
Awers: M IVL PHILIPPVS CAES, popiersie cezara. 
Rewers: PRINCIPI IVVENT S C, Filip junior trzymający glob i włócznię. 

7. Medalion (?). Mennica: Rzym. 
Awers: CONCORDIA AVGVSTORVM, popiersia Filipa Araba oraz Otacylii Sewery. 
Rewers: ADVENTVS A VGG, Filip Arab i Filip junior konno, poprzedzani przez 

boginię Wiktorię i żołnierzy. 
8. Antoninian. Mennica: Rzym. 
Awers: OTACIL SEVERA AVG, popiersie cesarzowej. 
Rewers: CONCORDIA A VGG, personifikacja cnoty concordia. 
9. Sesterc. Mennica: Rzym. 
Awers: IMP CAES C MESS TRAI Q DECIO AVG, popiersie cesarza. 
Rewers: VIR TVS A VG S C, personifikacja virtus. 
10. Antoninian. Mennica: Rzym. 
Awers: IMP C Q HER ETR MES DECIO AVG, popiersie Herenniusza Etruska. 
Rewers: VICfORIA GERMANICA, bogini Wiktoria. 
11. Sesterc. Mennica: Rzym. 
Awers: C VALENS HOSTIL MES QVINTVS N C (AVG?), popiersie Hostyliana. 
Rewers: PRINCIPI IVVENTVTIS S C, Apollo. 

12. Dupondius. Mennica: Rzym. 
Awers: HERENNIA ETRVSCILLA AVG, popiersie cesarzowej. 
Rewers: PVDICITIA AVG, personifikacja cnoty pudicitia. 
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13. Antoninian. Mennica: Antiochia (?). 
Awers: IMP C P LIC VALERIANVS P F AVG, popiersie cesarza. 
Rewers: VIRTVS AVGG, Walerian i Gallien stojący naprzeciw siebie, pierwszy z nich 

trzyma glob i berło, drugi - posążek bogini Wiktorii i włócznię. 

14. Antoninian. Mennica: Antiochia (?). 
Awers: CORN SALONINA AVG, popiersie cesarzowej. 
Rewers: CONCORDIA AVGG, Gallien i Salonina podający sobie ręce. 
15. Medalion. Mennica: Rzym. 
Awers: GALLIENVS A VG, popiersie cesarza. 
Rewers: VICTORIA A VG, bogini Wiktoria. 

16. Aureus. Mennica? 
Awers: VALERIANVS NOBIL CAES, popiersie cezara. 
Rewers: PRINC IVVENTVTIS, Walerian junior trzymający włócznię. 

17. Antoninian. Mennica: Antiochia (?). 
Awers: P LIC COR VALERIANVS CAES, popiersie cezara. 
Rewers: VICTORIA PART, Walerian junior, obok bogini Wiktoria z wieńcem. 

18. As. Mennica: Rzym. 
Awers: LIC COR SAL VALERIANVS N CAES, popiersie cezara. 
Rewers: PRINCIPI IVVENTVTIS S C, Salonin trzymający glob i berło, u jego stóp 

jeniec. 
19. Antoninian. Mennica: Rzym. 
Awers: DIVAE MARINIANAE, popiersie Mariniany. 
Rewers: CONSECRA TIO, paw. 

20. Antoninian. Mennica: Rzym. 
Awers: SEVERINA AVG, popiersie cesarzowej. 
Rewers: CONCORDIA A VGG, Aurelian i Ulpia Seweryna podający sobie ręce. 

21. Antoninian. Mennica: Antiochia. 
Awers: IMP C A VRELlANVS A VG, popiersie cesarza. 
Rewers: RESTITVT ORBIS: Aurelian i postać kobieca trzymająca wieniec. 

22. Antoninian. Mennica: Ticinum. 
Awers: SEVERINA A VG, popiersie cesarzowej. 
Rewers: PROVIDEN DEOR, cnota providentia i bóg Sol z globem w dłoni. 

23. Antoninian. Mennica: ? 
Awers: IMP C A VRELlANVS A VG, popiersie cesarza. 
Rewers: SOLI INVICTO, bóg Sol z globem w ręce, obok dwaj siedzący jeńcy. 
24. Aureus. Mennica: Rzym. 
Awers: IMP PROBVS AVG, popiersie cesarza. 
Rewers: SOLI INVICTO COMITI AVG, popiersie boga Sol. 
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25. Antoninian. Mennica: Rzym. 
Awers: IMP PROBVS AVG, popiersie cesarza. 
Rewers: SOLI INVICTO, Sol na kwadrydze. 
26. Antoninian. Mennica: Ticinum. 
Awers: IMP C M AVR PROBVS AVG, popiersie cesarza. 
Rewers: RESTITVr SAEC, cesarz z globem i berłem, obok bogini Wiktoria. 

27. Antoninian. Mennica: Serdik:a. 
Awers: IMP C M AVR PROBVS P F AVG, popiersie cesarza. 
Rewers: VIRTVS PROBI AVG, cesarz konno, dzierży oszczep, poniżej wróg z wyciąg-

niętymi rękoma. 

28. Antoninian. Mennica: Lugdunum (1). 
Awers: CARVS ET CARINVS AVGG, popiersia Karusa i Karynusa. 
Rewers: PAX A VG, personifikacja pax. 
29. Antoninian. Mennica: Antiochia. 
Awers: IMP C CARINVS P F A VG, popiersie cesarza. 
Rewers: VIRTVS AVGG, Karynus otrzymujący figurkę bogini Wiktorii od Karusa (J). 

30. Aureus. Mennica: Rzym. 
Awers: M AVR CARINVS NOB CAES, popiersie cezara. 
Rewers: VICTORIA A VG, bogini Wiktoria. 

31. Antoninian. Mennica: Rzym. 
Awers: M A VR NVMERIANVS C, popiersie cezara. 
Rewers: PRINCIPI IVVENT, Numerian dzierżący glob i berło. 

32. Denar. Mennica (1). 
Awers: CARINVS ET NVMERIANVS AVGG, popiersia Karynusa i Numeriana. 
Rewers: VICfORIA A VGG, bogini Wiktoria. 

33. Antoninian. Mennica: Siscia. 
Awers: DIVO CARO PARTHICO, popiersie Karusa. 
Rewers: CONSECRATIO, ołtarz. 

34. Antoninian. Mennica: Rzym. 
Awers: MAGN VRBICA AVG, popiersie cesarzowej. 
Rewers: VENVS VICfRIX, bogini Wenus. 

• Do reprodukcji monet wykorzystano katalog Roman Imperial CoillS in lhe Hunter Coin 
Cabinel Universily oj Glasgow. Ed. A. S. Robertson. Vol. 3: PerlintJX lo Aemilian. Lon
don-Glasgow-New York 1977; Vol. 4: Valerian I lo Allectw. Oxford 1978. 
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