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ARTYKUŁY I STUDIA MAGAZYN NUMIZMATYCZNY NR 32: 2004

Agata A. Kluczek

WOKÓŁ RZYMSKIEGO UZURPATORA DOMITIANUSA

Odkrycia numizmatów cesarzy rzymskich, znanych zaledwie 
w pojedynczych egzemplarzach nowych monet albo rzadkich ich 
wariantów, wobec obfitości - generalnie - źródeł numizmatycznych dla 
historii Cesarstwa Rzymskiego zawsze będą wzbudzać zainteresowanie,
0 ile nie sensację. Uwaga ta trafna jest zwłaszcza dla okresu 
pięćdziesięciolecia 235-284, dla którego dokumentacja monetarna ze 
względu na niedostatek źródeł innych kategorii zyskuje pierwszorzędne 
znaczenie w badaniach wielu aspektów dziejów państwa rzymskiego. 
Wystarczy tu wspomnieć odkrycie unikatowego antoniniana Prokulusa, 
pretendenta znanego dotąd jedynie ze źródeł literackich1, i znalezienie 
drugiej w ogóle monety Silbannakusa, uzurpatora znanego wyłącznie 
z materiału numizmatycznego2. Obecnie kwestia ważności takich 
znalezisk nabrała aktualności w związku z odkryciem przez Briana Malina 
w kwietniu 2003 r. w Chalgrove opodal Oxfordu około pięciu tysięcy 
monet rzymskich. Niewiele wiadomo o zawartości skarbu, w literaturze 
przedmiotu nie ma na razie stosownych komentarzy, niemniej pojawiają 
się przede wszystkim doniesienia o brązowej monecie niejakiego 
Domitianusa3. Jest to rzeczywiście rewelacja. Do tej pory znana jest tylko 
pojedyncza moneta sygnowana jego imieniem, warto więc w kontekście 
nowego odkrycia przypomnieć tę postać, łączoną z historią Imperium 
Rzymskiego okresu kryzysu III wieku. Prezentowany tekst ma charakter 
w dużej mierze „sprawozdawczy”, podsumowuje dyskusję skupioną 
wokół osoby Domitianusa, nie rości sobie praw do rozwiązania wielu 
tajemnic z nim związanych, ale sygnalizuje zasadnicze problemy, narosłe 
wokół nich kontrowersje oraz ukazuje próby ich rozwiązań i krytycznie je 
analizuje.

Imię Domitianus występuje kilkakrotnie w źródłach dla epoki 
kryzysu III wieku, w tym także w świadectwach numizmatycznych. 
Monetę, o nominale antoniniana, wyemitowaną dla Domitianusa notuje 
katalog The Roman Imperial Coinage:

awers: IMP(erator) C(aesar) DOMITIANVS P(ius) F(elix) 
AVG(ustus), popiersie cesarza w corona radiata, paludamentum
1 pancerzu, zwrócone na prawo,
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rewers: CONCORDIA MILITVM, uosobiona Konkordia stoi 
zwrócona w lewą stronę, trzymając paterę w prawej i róg obfitości w lewej 
ręce4.

Monetę tę znalazł Félix Chaillou w listopadzie 1900 r. w Cléons 
w okolicach Nantes5. Stanowiła ona część zespołu zawierającego ponad 
tysiąc sztuk rzymskich numizmatów, które reprezentowały mennictwo 
Gordiana III, Galliena, Postumusa, Tetryka I, Wlktoryna, Klaudiusza II 
Gockiego, Aureliana, był także pojedynczy denar Makriana. Skład taki 
pozwolił stwierdzić, co uczynił jeszcze w 1901 r. Allotte de la Fuye6, że 
zdeponowanie skarbu nastąpiło za rządów cesarza Aureliana (270-275), 
prawdopodobnie po tym, jak cesarz ten podporządkował swojej władzy 
zbuntowane od lat prowincje galijskie.

Znaczenie antoniniana Domitianusa jest ogromne, bowiem 
bezsprzecznie -wydawałoby się-potwierdza historycznośćtego kandydata 
do władzy Imperialnej. Przyjmują ją  też liczni badacze7, niemniej wielu 
jest takich, którzy negują rządy Domitianusa albo w nie powątpiewają8. 
Faktem jest, że ta właśnie moneta spowodowała ożywioną dyskusję 
w nauce i wzbudzała wiele kontrowersji. Spory, które toczyły się wokół 
niej, relacjonuje Lawrence Okamura9. Wśród najpoważniejszych zarzutów, 
które formułowali przeciwnicy autentyczności monety Domitianusa, były: 
brak pełnego imienia emitenta na awersie - nie ma tu gentilicium, ślady 
„poprawiania” wyobrażeń, zwłaszcza Lodovico Laffranchi twierdził, że 
pierwotny napis awersu brzmiał [l]MP(erator) C(aesar) TETRICVS P(ius) 
F(elix) AVG(ustus), a rewersu: HILARITAS AVGG, przyjmował więc, że 
jest to autentyczna moneta Tetryka, natomiast portret Domitianusa oraz 
napisy awersu i rewersu są fałszerstwem10. Rzecznik autentyczności 
monety Domitianusa, wybitny numizmatyk, Adrien Blanchet, już 
w 1923 r. wyjaśniał podłoże tego hiperkrytycyzmu, wskazując, że 
oponenci nie widzieli po prostu przedmiotu krytyki11. Podobna jest 
konkluzja, którą formułuje L. Okamura w cytowanym artykule12. Pyta, 
jak była możliwa taka rozbieżność zdań, I stwierdza, że przyczyna tkwi 
w braku możliwości zbadania znalezionego w 1900 r. egzemplarza. F. 
Chaillou bowiem wyraził życzenie, by został on w Nantes, miejscu jego 
urodzenia, Ernest Babelon chciał monetę „zdobyć” do zbiorów Cabinet de 
France, ale cena okazała się zbyt wysoka, w konsekwencji badacze mają 
do dyspozycji nie bezpośrednio antyczny wytwór, ale jego rysunek lub 
fotografię, w dodatku nie najwyższej jakości13, I analizy dokonują na ich 
podstawie. Obecnie niektórzy akceptują opinię, że jest to współczesne 
fałszerstwo powstałe w wyniku przeróbki monety Tetryka14. Odmienne 
jest wszak - i bardziej przekonujące - stanowisko tych, którzy skłaniają 
się do uznania, że antoninian Domitianusa jest niewątpliwie produktem
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starożytnym, wskazują na to okoliczności znalezienia go in situ oraz cechy 
stylistyczne wyobrażeń na nim umieszczonych. W tomie katalogu The 
Roman Imperial Coinage, wydanym w 1933 r., Percy H. Webb utrzymuje, 
że moneta Domitianusa pochodzi z mennicy galijskiej, co nakazuje w tym 
rejonie Imperium umiejscawiać rebelię15. Również Bianca M. Felletti Maj 
powtarza, że ikonografia monety utrzymana jest w stylu bliskim znanym 
numizmatom Wiktoryna i Tetryka I, władców galiskich końca 60-tych 
i początku 70-tych lat III wieku16. Analogiczne stanowisko zajmuje David 
L. Vagi w swojej pracy opublikowanej w 2000 r.17 Uwzględniając dane
0 czasie powstania skarbu oraz o hipotetycznym momencie wyemitowania 
owej monety, można wstępnie datować wyniesienie Domitianusa do 
purpury cesarskiej na wczesne lata 70-te III wieku.

W źródłach literackich fragmentów, które by można powiązać 
z ową personą, jest kilka. Szukać ich należy przede wszystkim 
w partiach tekstów poświęconych temu właśnie okresowi Cesarstwa 
Rzymskiego, tam, gdzie wymieniani są kandydaci do władzy imperialnej 
albo przynajmniej wzmiankowane jest zjawisko uzurpacji nawet bez 
wskazywania imienia pretendenta. Dla pierwszej połowy lat 70-tych, która 
pokrywa się z czasem rządów cesarza Aureliana w Rzymie, literatura 
źródłowa stwierdza w sposób bardzo lakoniczny liczne uzurpacje w wielu 
rejonach państwa rzymskiego. Pamiętajmy, że to dopiero ów cesarz 
przywrócił jedność rozległego Imperium, a zanim to nastąpiło nadal 
funkcjonowało „państwo galijskie”, stworzone przez Postumusa w 260 r.
1 rządzone przez Leliana, Mariusza, Wiktoryna i Tetryków, władców 
pozostających w opozycji do uznawanego w Rzymie cesarza. Także na 
wschodzie znaczne obszary poddali swej kontroli niezależni Zenobia 
i Waballat.

O atmosferze tych lat czytać możemy w kilku źródłach. 
W żywocie cesarza Aureliana zamieszczonym w zbiorze Historia 
Augusta biograf notuje zamieszki w Rzymie w czasie, gdy cesarz 
walczył z Markomanami18. Rebelie i niepokoje wśród żołnierzy wymienia 
anonimowy kontynuator Diona19. Autor Epitome de Caesaribus z kolei 
informuje o buncie niejakiego Septimiusa (Septiminusa) w Dalmacji20. 
Listę imienną buntowników poszerza przekaz Zosimosa. Pisze on „W tym 
czasie sytuacja była trudna także w okolicy Rzymu: kilku senatorów 
zostało oskarżonych o udział w spisku przeciw cesarzowi oraz skazanych 
na śmierć. Wtedy Rzym otoczony został murami, których przedtem nie 
posiadał. [...]. Jednocześnie Septymiusz, Urbanus i Domicjan planowali 
bunt, ale natychmiast zostali ujęci i ukarani”21. Teksty te są bardzo 
lakoniczne i nie przynoszą wielu szczegółów. Generalnie wynika z nich 
wszelako, że nakładało się kilka problemów na siebie. Z jednej strony
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było to niebezpieczeństwo ze strony barbarzyńców, które wymagało od 
Aureliana zaangażowania osobistego i niezwykłych decyzji, takich jak 
stworzenie dla Rzymu dodatkowego zabezpieczenia w postaci murów, 
z drugiej strony istniała przeciw cesarzowi opozycja w stolicy, z trzeciej 
wreszcie także w prowincjach pojawiały się uzurpacje, a w wojsku trwał 
ferment. Domitianus jako jeden z uzurpatorów wskazany jest imiennie 
jedynie we fragmencie historii Zosimosa. Tu jednym ciągiem wymienieni 
są aż trzej buntownicy, nie ma wskazanych miejsc, gdzie miało dojść 
do ich wystąpień przeciw Aurelianowi, ani daty ich buntów, mylne wszak 
jest wrażenie, że współdziałali, zresztą w świetle tego passusu osoby te 
jedynie przygotowywały przewrót, a nie zrealizowały swoje zamierzenia. 
Słusznie komentuje François Paschoud, iż niewiele wiadomo o nich22. 
Mimo powtórzenia wzmianki o Septimiusie w Epitome de Caesaribus 
pozostaje on mglistą postacią znaną wyłącznie ze źródeł literackich. 
Urbanus z kolei występuje tylko w tekście Zosimosa. Z owej trójki 
jedynie Domitianus zyskuje - po zaakceptowaniu poglądu, że to w jego 
imieniu wyemitowano wspomniane monety - uwiarygodnienie w postaci 
materiału numizmatycznego, który wiąże z nim tytuł augusta jako dowód, 
że przywdział on purpurę cesarską. Niewiele jednak można powiedzieć
0 osobie bohatera tej uzurpacji.

Nie zmienia tego stanu rzeczy analiza typologiczna emisji 
Domitianusa. Wyobrażenie awersu, składające się z napisu IMP(erator) 
C(aesar) DOMITIANVS P(ius) F(elix) AVG(ustus) oraz z portretu cesarza, 
utrzymane jest w konwencji charakterystycznej dla epoki kryzysu III 
wieku23. Ciekawszy jest napis rewersu, który brzmi, przypomnijmy, 
CONCORDIA MILITVM. Miał on już długą tradycję. Wprowadził go 
w połowie lat 80-tych II wieku cesarz Kommodus, na jego monetach 
ilustrowano to hasło wyobrażeniem personifikowanej Konkordii ze 
sztandarami albo władcy między dwoma wojskowymi24. Według Paoli 
Zanzarri napis Concordia miliłum  zastąpił starszy: Concordia exercitum, 
ten nowy można traktować jako apel cesarza skierowany konkretnie do 
żołnierzy, a nie do całych formacji wojskowych25. W interpretacji takiej 
miałby on, w zamierzeniu, bardziej emocjonalny i ekspresyjny wymiar, 
wzywając pojedynczych żołnierzy do zgody między nimi oraz między nimi 
a ich zwierzchnikiem - jej zachowania, przywrócenia, zaprowadzenia. 
W mennictwie władców późniejszych napis pojawiał się nadal, a w 
połowie III wieku wystąpił na monetach Waleriana i Galliena. Różne były 
warianty tych monet. Emisje obu augustów z Rzymu typu CONCORDIA 
MILIT(um) prezentowały Konkordię stojącą ze sztandarami albo z paterą 
przy ołtarzu26. Inne monety tego typu - Galliena z Rzymu oraz Waleriana
1 Galliena z Wiminacjum - ukazywały Konkordię z rogiem obfitości
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i paterą27. Powtarzały ten obraz emisje Galliena powstałe w Wiminacjum 
z legendą CONCORDIAE MILITVM2e. U schyłku lat 60-tych III wieku 
idea concordia militum  wystąpiła również na monetach Mariusza, który 
na krótko zdobył władzę w zachodnich prowincjach Imperium. W tym 
przypadku inna jest ikonografia, przedstawia bowiem dwie splecione 
w uścisku dłonie29. Emisja Domitianusa nawiązuje w rysunku rewersu do 
monet Licyniuszy. Warto podkreślić, że fakt, iż mimo swoistej popularności 
tematu ikonografia, jaka znalazła się na monecie Domitianusa pozostaje 
stosunkowo rzadka w latach kryzysu III wieku, zdaje się wskazywać, 
że w danym wypadku dobór motywu ideologicznego, którym posłużono 
się w propagandzie samozwańca, nie był przypadkowy. Jak można 
odczytywać intencje wykorzystania owego hasła, czy było to rozpaczliwe 
wezwanie do zgody między uzurpatorem a wojskowymi, czy wołanie 
o zgodę między żołnierzami różnych oddziałów? Nasza wiedza może 
się trochę wzbogacić, jeśli uwzględnimy rekonstrukcję Sylviane Estiot, 
dotyczącą innej uzurpacji lll-wiecznej, Saturninusa, ten scenariusz 
zasadny jest, jak wykazała, także dla kilku innych pretendentów30. Otóż 
francuska badaczka konstruuje na podstawie źródeł numizmatycznych 
schemat uzurpacji, wydzielając trzy jej fazy: pierwszą cechuje próba 
nawiązania współpracy samozwańca z legalnym cesarzem, temu 
służyć mogło tworzenie złudzenia koregencji sygnalizowanej formułą 
augustorum  na monetach, w drugiej uzurpator zrywa z ową fikcją, na 
monetach występuje samodzielnie jego portret i tytulatura, wreszcie 
w trzeciej, w której tryumfuje legalny władca, emitowane są ponownie 
jego wyłącznie monety. W przypadku Domitianusa brakuje monet 
z formułą augustorum, jest jednak hasło concordia militum. Odczytywane 
jako apel do zgody przedstawicieli oddziałów wojskowych służących 
różnym zwierzchnikom może sugerować zamysł nawiązania kontaktów 
z przeciwnikiem - dotychczasowym władcą. Niezależnie od przyjętego 
rozwiązania, taki wybór napisu monetarnego sugeruje, że w historii 
wyniesienia Domitianusa wojsko odgrywało rolę niebagatelną.

W źródłach literackich identyczne imię - Domitianus - występuje 
jeszcze przy opisie rządów innego władcy, Galliena (253-268). W biografii 
cesarskiej w Historia Augusta czytamy: „[Makrianus] w llirykum, mając ze 
sobą jednego z synów i prowadząc trzydzieści tysięcy żołnierzy, stoczył 
walkę z Domicjanem, dowódcą Aureolusa, który ogłosił się cesarzem 
jako przeciwnik Galiena. Został jednak wraz z synem Makrianem 
pokonany, a całe wojsko poddało się cesarzowi Aureolusowi”31. We 
fragmentach zbioru poświęconego „trzydziestu tyranom” powtórzona jest 
informacja, iż Makrianus „w walce z wojskami Aureolusa, stoczonej w llirii 
czy też na pograniczu Tracji, został pokonany i zginął razem z synem

52



[...]. Pokonał zaś Makriana najdzielniejszy i najbardziej energiczny wódz 
Aureolusa - Domicjan, który utrzymywał, że jego ród wywodzi się od 
cesarza Domicjana i Domitilli”32. Są to więc przede wszystkim pochwały 
owego dowódcy, który wybitnie przyczynił się do likwidacji samozwańca. 
Niemniej faktem historycznym jest bunt Makriana i Ballisty na wschodzie 
w 260 r. i późniejsza - w 261 r. - klęska Makrianów, ojca i syna, na 
ziemiach naddunajskich33. W informacjach o dużym udziale Domitianusa 
w tych wydarzeniach jest więc wiele prawdopodobieństwa. Trudno 
natomiast odnieść się do jego pokrewieństwa z rządzącym jeszcze w I 
wieku cesarzem rzymskim Domicjanem. Uznając - jak czyni to André 
Chastagnol34 - fikcyjność tej filiacji, zastanawiać się jednak można nad 
przyczynami, które skłoniły twórcę Historia Augustado]e] wyeksponowania. 
Podobne zabiegi stosowane są przez niego stosunkowo często, ale 
zazwyczaj dotyczą osób, które zaznaczyły swą rolę i miejsce w historii 
kryzysu III wieku przez zyskanie władzy imperialnej35. W omawianym 
przypadku, byłżeby to refleks sytuacji znanej autorowi zbioru, związanej 
z późniejszym wyniesieniem owego Domitianusa do godności augusta?

Identyczność imienia Domitianus, które źródła literackie 
umieszczają w dodatku w tak nieodległych od siebie okresach, skłania 
do stawiania znaku równości między bohaterami opowieści dotyczących 
lat 60-tych i 70-tych III wieku. Badacze zajmują w tej kwestii różne 
stanowiska. Pytanie o ich relacje stawia - bez odpowiedzi - B.M. Felletti 
Maj36. Utożsamiają ich ze sobą liczni, na przykład Arthur Stein, Dietmar 
Kienast, Anthony R. Birley, Alaric Watson37, przeczy temu Timothy D. 
Barnes38. Wielu innych - wśród nich Michael Peachin, F. Paschoud, 
Stéphane Ratti - uważa, że jest prawdopodobnéVta sama osoba39. Kolejni 
wszakże, jak na przykład A. Chastagnol, sądzą że tego po prostu nie 
wiadomo40, podobnie na polskim gruncie Tadeusz Kotula nie podejmuje 
próby powiązania tych dwóch osób, pomijając milczeniem postać dowódcy 
Aureolusa, a pisząc jedynie o Domitianusie, buntowniku z początkowego 
okresu rządów Aureliana41.

Rzecz faktycznie nie jest jednoznaczna. Zresztą trzeba zauważyć, 
że tak jak Domitianus - uzurpator wymieniany przez Zosimosa nie musi 
być tożsamy z dowódcą walczącym z Makrianem za rządów Galliena, 
opisanym w Historia Augusta, tak niekoniecznie Domitianus, którego 
wyniesienie na obszarze Galii poświadcza jego moneta, był tym samym, 
który zbuntował się za rządów Aureliana. W tym kierunku zmierza Wiesław 
Kaczanowicz, który, bazując na źródłach numizmatycznych, pisze: „Do 
grupy uzurpatorów nie występujących w przekazach historiograficznych 
należy także zaliczyć Domicjana, którego obecność należałoby widzieć 
chyba w Galii w latach siedemdziesiątych III w. n.e.’’42, a także P.H. Webb
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oraz Leon Homo43. Faktycznie trudno te kwestie rozstrzygać. Niemniej 
zastanawiające byłoby wystąpienie aż trzech osób tego samego imienia 
w przeciągu dekady, w dodatku dwie z nich miały identyczne aspiracje 
polityczne sięgające władzy imperialnej. Przecież wszystkie trzy 
świadectwa - Zosimosa, autora zbioru Historia Augusta i numizmatyki - 
dotyczyć mogątej samej osoby44. NićłączącąDomitianusa wspomnianego 
w Historia Augusta z tym poświadczonym przez monety stanowiłoby 
lllyrikum i armia Aureolusa, która po rozprawieniu się z Makrianami 
powędrowała na zachód do walki z Postumusem, tu później doszło do 
proklamowania Domitianusa augustem, wkomponowuje się w to więc 
także ów „trzeci Domitianus", znany z pracy Zosimosa.

Tradycja źródłowa nie pozwala rozwikłać tych kwestii 
z absolutną pewnością, nie można również zrekonstruować szczegółów 
towarzyszących owej uzurpacji. Wszystkie zgłaszane tu propozycje mają 
wartość tylko hipotez, w zakresie generaliów niemal wszystkie - świadomie 
lub nieświadomie - oscylują wokół pomysłów zgłoszonych jeszcze przez 
A. de la Fuye’a45. Sformułował on trzy hipotezy wyniesienia Domitianusa 
do władzy, przyjmując tożsamość - albo jej brak - Domitianusów 
występujących w literaturze źródłowej, przy czym sprawa powiązania 
z jednym z nich, owym buntownikiem, monety znalezionej na obszarze 
Galii starożytnej była dlań oczywista:
- Domitianus, wywodzący się z rodu cesarskiego, pogromca dwóch 

Makrynów, został po zwycięstwie nad nimi w lllyrikum proklamowany 
cesarzem przez swoje oddziały i został zabity przez swoich żołnierzy 
po efemerycznych rządach. Rzadkość jego monet, styl zachowanego 
egzemplarza przypominający emisje Galliena, legenda nawiązująca 
do paktujących na polu bitwy żołnierzy z dwóch armii i obecność 
pochodzącego z łupu denara Makriana w tym samym skarbie, miałyby 
przekonywać o słuszności pomysłu.

- Domitianus po zwycięstwie nad wojskami Makryna poszedł na zachód 
wraz z Aureolusem prowadzącym siły z lllyrikum przeciw Postumusowi, 
dalej wydarzenia są niejasne, zapewne Domitianus pozostał w Galii, 
nadal otoczony był mirem w wojsku, to on stał na czele opozycji 
przeciw Tetrykowi I, która skłoniła ostatniego cesarza zachodniego 
do podporządkowania się Aurelianowi. Bunt i emitowanie monet 
Domitianusa należałoby umieścić w Galii, to tłumaczy podobieństwo 
stylistyczne monety do produkcji władców galijskich.

- Domitianus był buntownikiem z początku rządów Aureliana, jego emisje 
powstały w Rzymie w 271 r., jest możliwe, iż dziesięć lat wcześniej był 
dowódcą Aureolusa i walczył z Makrynem, ta hipoteza jest najmniej 
prawdopodobna.
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Pomysł umiejscawiający wyniesienie Domitianusa w Rzymie nie 
wydaje się trafny, intuicja A. de la Fuye’a nie zawiodła go. Pojawiają się 
nadto pytania o genezę podobieństwa jego monety do emisji cesarzy 
galijskich, o przyczynę nieobecności jakichkolwiek śladów egzystencji 
uzurpatora na obszarze bliższym stolicy Imperium, a wystąpienie ich 
jedynie w zachodniej części dawnego państwa rzymskiego. Geografia 
znalezisk monet z 1900 i 2003 r. dodatkowo wzmacnia tę argumentację tak 
właśnie umieszczającąuzurpację Domitianusa. Dodatkowo znane już dziś 
okoliczności towarzyszące rządom Aureliana wykluczająprzeprowadzenie 
w stolicy akcji przeciw niemu zakończonej proklamowaniem nowego 
władcy nie wspieranego przez senat, a Domitianus pozostawał wszak 
samozwańcem, który nie zyskał akceptacji tej instytucji. Przyjąć wypada, 
że moneta Domitianusa powstała w jednej z mennic działających na 
ziemiach galijskich, trudno orzec, w której z nich. Sprawę komplikuje fakt, 
że oba znane numizmaty Domitianusa znalezione zostały stosunkowo 
daleko od tych ośrodków46. Rodzi się pytanie, czy był to przypadek 
wynikający z „ekonomicznych” wędrówek tych monet, nie można na nie 
dzisiaj odpowiedzieć.

Pierwszorzędnym problemem pozostaje także chronologia 
wyniesienia. Nie jest ona jednoznaczna bowiem utrudniają ją  różne 
mankamenty bazy źródłowej. W przytoczonych fragmentach tekstów 
źródłowych, które do uzurpacji nawiązują bardzo ogólnikowo, brak 
jakichkolwiek dat, podobnie moneta Domitianusa nie jest datowana. 
Słusznie zatem już A. de la Fuye bardzo ostrożnie podszedł do kwestii 
chronologii omawianej uzurpacji, umieszczając ją  w efekcie swoich 
rozważań w szerokim przedziale czasu, od pokonania Makryna aż 
po zwycięstwo Aureliana nad Tetrykiem I47. Ta wstrzemięźliwość 
w precyzyjnym datowaniu wyniesienia Domitianusa widoczna jest 
generalnie u wszystkich badaczy piszących dzieje kryzysu III wieku, 
niemniej propozycje padają rozmaite. Spotyka się wytyczone zaledwie 
cezury okresu, w którym nastąpiła uzurpacja: 270/27548, ale również 
bardzo szczegółowe potraktowanie kwestii, np. E. Cizek datuje bunt 
na „prawdopodobnie” początek 271 r.49. Niektórzy autorzy wskazują: 
około 271 r. (?)50, inni pomijają ów znak zapytania51, kolejni przyjmują: 
około 271/272 r.52. Waha się D.L. Vagi, pisząc około 269 (?) lub 
271 r. (?)53. Richard Delbrueck proponuje natomiast 273 r.54A. Watson nie 
ma wątpliwości i podaje wprost 271 r.55. Podsumowując owe zestawienie 
różnych dat wskazywanych w literaturze, stwierdzić należy, że zgłaszane 
tu propozycje nie wynikają bynajmniej bezpośrednio z przesłanek 
źródłowych, powtórzmy, że nie dostarczają konkretnych wiadomości w tym 
względzie wspomniani pisarze antyczni i bizantyńscy ani też materiał
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numizmatyczny. Osnową dla hipotez budowanych przez współczesnych 
autorów jest tło rządów Aureliana i równolegle z nim sprawujących 
władzę cesarzy galijskich. Chcąc tedy znaleźć warunki i możliwości do 
rozpoczęcia akcji przeciw uznawanemu w Rzymie lllyryjczykowi, szukają 
ich przede wszystkim w początkowej fazie jego rządów.

Przykładem takiego toku myślenia jest interpretacja faktów, jakiej 
dokonał E. Cizek56. Ważna jest ona również dlatego, że w porównaniu 
do innych uczonych epizod - w skali historii rządów Aureliana - związany 
z obwołaniem imperatorem Domitianusa rozważa on stosunkowo szeroko. 
Łączy on zatem trzech buntowników, wzmiankowanych przez cytowanego 
już Zosimosa, z początkiem 271 roku, ich działalność postrzega w ścisłej 
zależności od inwazji barbarzyńców, a uzurpację Domitianusa sytuuje 
w południowej Galii, która wszak do państwa galijskiego nie należała, to 
tłumaczy zapewne dlaczego dane źródłowe o buncie znalazły się w opisie 
rządów Aureliana. Koresponduje z tym pomysłem głos A. Watsona57. 
Podobnie datując rewoltę Domitianusa, historyk ten ocenia ją  jako 
najpoważniejszą ze wszystkich trzech ówczesnych wystąpień. Pojawienie 
się monet wskazuje, jego zdaniem, na Galię południowo-wschodnią, 
a sugestię, że o buncie zadecydowało niebezpieczeństwo zewnętrzne 
uzupełnia on informacją o skarbie ukrytym w tym czasie (około 271 r.) 
na południe od Jeziora Genewskiego, co sugeruje, iż niepokoje docierały 
także tutaj.

Obaj badacze zakładają, że wyniesienie Domitianusa skierowane 
było przeciwAurelianowi, cesarzowi uznawanemu w Rzymie. Sąatoli głosy, 
że bunt ten wymierzony był przeciw władcom galijskim, a nie cesarzowi 
legalnemu. Najbardziej reprezentatywny jest tu pogląd, który reprezentuje 
D.L. Vagi58. Proponuje on umieścić uzurpację w „erze” Wiktoryna, władcy 
galijskiego w latach 269-271. Domitianus, w tej interpretacji, przyjąłby 
purpurę cesarską albo w początkach, albo u schyłku jego rządów. Badacz 
ów nie podaje przyczyn tak wczesnego - na 269 r. - datowania uzurpacji ani 
źródeł, które pozwalałyby widzieć w Domitianusie przeciwnika Wiktoryna. 
Idąc tym tropem - niestety nieweryfikowalnym z oczywistych powodów 
- można by nazwać Domitianusa jednym z tych, którzy upomnieli się 
o dziedzictwo po Mariuszu, efemerycznym władcy z 269 r., albo jeszcze 
po Postumusie (260-269), twórcy „państwa galijskiego”. Druga propozycja 
amerykańskiego autora koresponduje z głosami innych historyków, 
którzy wyniesienie Domitianusa umieszczają po rządach Wiktoryna, 
a przed rządami Tetryka I59. Tak formułowane opinie, w których pojawiają 
się imiona władców galijskich, sugerują, że nie był to ruch skierowany 
przeciw władztwu Aureliana. Wtenczas możliwości i okoliczności uzurpacji
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Domitianusa rozpatrywać należy w kontekście wydarzeń towarzyszących 
ostatnim latom istnienia „Imperium Galliarum” .

Niestety jedynie o okresie rządów Tetryka I (271-274) zachowały 
się takie wiadomości, które mogąewentualnie mieć związek z omawianymi
- potencjalnymi - uzurpacjami na tym obszarze. Zanim władca galijski 
podporządkował się Aurelianowi w wyniku konfrontacji pod Catalaunum 
(Châlons-sur-Marne) w 274 r.60, napotykał pewne problemy związane 
z dyscypliną i posłuszeństwem w swojej armii. Świadczą o tym słowa 
autora Historia Augusta i Eutropiusza, którzy piszą o „bezczelności 
i zuchwałości” żołnierzy Tetryka, nie mogąc się z nimi uporać, wezwał on 
na pomoc Aureliana wersem z „Eneidy”: „Eripe me his, invicte, malis”6\  
W żywocie Aureliana czytamy też, że Tetryk „wydał swoje wojsko, 
ponieważ nie mógł znieść jego zbrodni”62. Nie ma tu, co prawda, wprost 
mowy o wypowiadaniu posłuszeństwa cesarzowi przez żołnierzy, 
niemniej wyłania się obraz wojska rozzuchwalonego i samowolnego, 
które zdolne byłoby do obwołania własnego kandydata imperatorem - 
przeciw Tetrykowi.

Na inny trop naprowadza osoba niejakiego Faustinusa. 
W breviarium  Aureliusza Wiktora występuje on jako ten, który, będąc 
zapewne praeses Galliae Belgicae, odgrywał dużą rolę w organizowaniu 
obrony „państwa Tetryków" przed najazdami germańskimi63. Kolejne 
informacje o nim przynosi laterculus sporządzony przez Polemiusza 
Sylwiusza: Faustinus nosi w wykazie miano tyrannus i postawiony jest 
w jednym rzędzie z innymi buntownikami z okresu rządów Aureliana, 
m.in. z Wiktorynem, Tetrykami ojcem i synem, miał on uzurpować władzę 
w Augusta Treverorum (Trewir)64. Jedynie ów autor przypisuje mu takie 
wysokie, sięgające aż purpury, ambicje polityczne. Nieznanesądokumenty
- inskrypcje, monety - potwierdzające to wyniesienie. Cała sprawa nie 
jest jednak nieprawdopodobna. Zarazem naświetlenie jej w zachowanym 
materiale źródłowym wskazuje, najakietrudności natrafia badacz starający 
się wskazać czas i miejsce danej uzurpacji, a także zidentyfikować tego, 
„przeciw któremu skierowana była rewolta”. Cudzysłów jest tu niezbędny, 
wydaje się bowiem, że nie zawsze bunt musiał być wymierzony przeciw 
konkretnej osobie, chociaż w konsekwencji musiał być skierowany 
przeciwko dotychczasowemu władcy, zazwyczaj - w świetle wywodów 
T. Kotuli65 - u jego podłoża tkwiła chęć zapewnienia bezpieczeństwa 
określonej ziemi w sytuacji, gdy „władza centralna" nie była w stanie tego 
dokonać. W przypadku domniemanej uzurpacji Faustinusa ową „władzę 
centralną” reprezentował Aurelian, jak sugeruje tekst pióra Polemiusza 
Sylwiusza, ale może jeszcze był to Tetryk I, jak uznają niektórzy 
współcześni historycy66. Pierwsza możliwość, zakładająca, że Faustinus
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był buntownikiem z okresu, gdy ziemie galijskie straciły swą odrębność od 
Rzymu, w łączności z poglądem umiejscawiającym w bliżej nieznanym 
rejonie Galii rewoltę Domitianusa, oznaczałaby, iż w różnych częściach 
prowincji zachodnich Imperium Rzymskiego dochodziło w zbliżonym 
czasie do podobnych w swojej naturze i genezie ruchów, kończących się 
wyniesieniem samozwańców, kontrakcją Aureliana i klęską polityczną 
buntowników. Mniej prawdopodobna jest druga możliwość, nie wydaje 
się, aby Faustinus zyskał godność cesarską w czasie, gdy w Galii władzę 
dzierżył Tetryk I. Polemiusz Sylwiusz wyraźnie przeciwstawia Faustinusa 
Aurelianowi, ponadto hipoteza o wystąpieniu tej uzurpacji już po spotkaniu 
pod Catalaunum zyskuje wsparcie w postaci innych przekazów. Trudno 
inaczej rozszyfrować znaczenie słów Zosimosa: „[Aurelian] pokonał 
z łatwością Tetrykusa oraz innych buntowników i ukarał ich stosownie do 
winy"67. Odnoszą się one do działań lllyryjczyka na terenie Galii, rewolta 
Faustinusa i ogłoszenie się cesarzem mogły więc mieć miejsce w 274 r. 
Także bizantyński dziejopis Zonaras wspomina w swojej historii, iż już po 
zdobyciu Galii przez Aureliana doszło tu do jeszcze jednego poruszenia, 
wkrótce zresztą stłumionego68. Lakoniczna informacja późnego źródła nie 
pozwala dociec, czy bunt ten związany był z poprzednimi wydarzeniami, 
ale stwarza interesujące możliwości dla budowania kolejnej hipotezy, tym 
razem dotyczącej Domitianusa. Jego akcja również mogła przypadać 
na ten czas. Owszem, dobrym momentem dla wszczęcia buntu był 
z pewnością początek rządów lllyryjczyka, ale dogodną okazję stwarzały 
też późniejsze okoliczności wynikające ze zmiany zwierzchnictwa 
nad ziemiami galijskimi. Poza tym niekoniecznie bunt Domitianusa 
nastąpił równocześnie z wystąpieniem Septiminusa w lllyńkum i rewoltą 
Urbanusa w miejscu bliżej nie znanym. Takie hipotetyczne rozwiązanie 
chronologii uzurpacji Domitianusa, podobnie jak przypadku Faustinusa, 
sugerowałoby, iż około 274 r. Aurelian musiał podjąć działania przeciw 
kilku różnym rebeliantom69. Skromna ilość egzemplarzy monet 
Domitianusa i brak jakiejkolwiek dokumentacji - monet, inskrypcji - dla 
ewentualnego wyniesienia Faustinusa każą przypuszczać, że były to 
uzurpacje efemeryczne.

To tylko kolejna propozycja. W dziejach wystąpienia Domitianusa 
istnieje ciągle wiele niezbyt jasnych a istotnych elementów. Wyjaśnienie 
tych wątpliwości, zatem rozwiązanie problemów datacji i umiejscowienia 
wyniesienia Domitianusa do purpury cesarskiej, pozwoliłoby na 
jednoznaczne ujęcie tej uzurpacji i związanych z nią licznych aspektów, 
które dotyczą stosunków wewnętrznych w Imperium Rzymskim w III 
wieku. Zbyt mało jest wszelako danych w źródłach, a postać Domitianusa
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tak mgliście jest w nich naświetlona, by ozdabiać jego historię kolejnymi 
szczegółami.

Nawet jednak strzępy informacji, które posiadamy o wyniesieniu 
Domitianusa, pozwalająumieścićjąwschemacieuzurpacji lll-wiecznych70. 
Casus Domitianusa nosi wszelkie ich znamiona: wyniesienie samozwańca 
nastąpiło w newralgicznej części Imperium, wojsko - jak sugeruje 
legenda monety - było główną siłą wspierającą buntownika, władztwo 
pretendenta było krótkotrwałe, może istniała również synchronizacja akcji 
zakończonej mianowaniem nowego kandydata do purpury ze wzrostem 
zagrożenia zewnętrznego i z narosłym niepokojem związanym ze zmianą 
dotychczasowego zwierzchnika danego obszaru.

Źródła zatem literackie i monetarne nie zapewniają ani pełnego, 
ani wyraźnego obrazu uzurpacji Domitianusa. Wiele tu zagadek, mało 
pewników, jest też zasób spraw nieweryfikowalnych - przynajmniej 
dziś - w oparciu o analizę dostępnych testimoniów. Wiele możliwości 
dalszych, bardziej efektywnych badań, przyniosłaby analiza kontekstu 
numizmatycznego obu monet samozwańca. Wobec daleko zaawanso
wanego stanu wiedzy o mennictwie władców galijskich i Aureliana sądzić 
można, że badania zawartości obu skarbów, w których zachowały się 
monety Domitianusa pozwoliłyby podać terminus ante quem  obwołania 
go imperatorem, a użycie rozwiniętych nowoczesnych metod analizy 
numizmatów dałoby szansę na bliższe sprecyzowanie, gdzie i kiedy 
powstały oba egzemplarze reprezentujące mennictwo uzurpatora. 
Obecnie skonstatować można, że
a. z pewnością: Domitianus był postacią historyczną i przyjął godność 

augusta, pozostał samozwańcem, który nie został zaakceptowany 
przez senat rzymski, jego wyniesienie wzmiankowane jest w źródle 
narracyjnym (historia Zosimosa), i udokumentowane w numizmatyce, 
jego rządy trwały krótko,

b. najprawdopodobniej - zapewne: uzurpacja miała miejsce za rządów 
Aureliana już po przywróceniu zwierzchnictwa nad Galią,

c. niewykluczone - możliwe: spiskowiec z czasów Aureliana wymieniony 
przez Zosimosa był wcześniej dowódcą za rządów Galliena, opisanym 
przez autora zbioru Historia Augusta, i wówczas przyczynił się do 
zwycięstwa nad Makrianem.
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Agata A. Kluczek

Rund um den römischen Usurpator Domitianus 

Die Zusammenfassung

Im Artikel wird die Diskussion rund um die Figur des Usurpators Domitianus 
dargestellt. Dazu versuchte man auch die in der Literatur bezüglich 
des Datums, des Ortes und des Helden der Usurpation eingebrachte 
Vermutungen kritisch zu betrachten. Grundlage für dieses Unternehmen 
ist der zweite, mit dem Namen Domitianus signierte Münzfund von 
Chalgrove in der Nähe von Oxford im Jahr 2003.
Heutzutage kann man Folgendes feststellen:
a) mit Sicherheit: Domitianus war eine historische Figur und nahm den 

Namen Augustus an, blieb Usurpator, der von dem römischen Senat 
nicht akzeptiert wurde, seine Erhebung wurde in einer erzählerischen 
Quelle (Geschichte von Zosimos) erwähnt und in der Münzkunde 
dokumentiert, seine Herrschaft dauerte nicht lange an, was von der 
bescheidenen Exeplarmenge seiner Münzemissionen bestätigt wird;

b) mit Wahrscheinlichkeit: die Usurpation fand zu Zeiten der Herrschaft 
des Aurelians schon nach der Wiederherstellung der Obrigkeit über 
„Imperium Galarium“ statt; dies geht aus den über die Revolten in Galia 
informierenden Textabschnitten von Zosimos und Zonaras hervor;

c) nicht ausgeschlossen - möglich: ein von Zosimos erwähnter 
Verschwörer aus der Zeit des Aurelians war früher ein von dem Autor 
der Sammlung „Augustus Geschichte" beschriebener Kommandeur 
zur Zeit der Gallien Regierung, welcher zu dem Sieg über Makrian 
beigetragen hat.

Übersetz von Patrycja Sylwia Lonak
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