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Kompetencje późnorzymskiego vicarius Thraciae
w VI-VII wieku*

W latach 535-536 cesarz Justynian Wielki zreorganizował administrację 
terytorialną cesarstwa, upraszczając jego strukturę do prefektur i prowincji1. 
Wprowadzono wówczas szereg jednostek zarządu terytorialnego, których ad-
ministratorzy łączyli kompetencje cywilne z funkcją dowódców wojskowych2. 
Justynian reformował też zarząd Bałkanów3. W 535 r. utworzył nowy urząd 

* autor składa podziękowania za pomoc i inspirację a. Gkoutzioukostasowi z aristotle Uni-
versity of Thessaloniki (aUTH). Tekst rozwija ustalenia przedstawione w referacie pt. „Vicarius 
Thraciae w VI w.”, wygłoszonym na konferencji PTH „Świat starożytny. Państwo i społeczeń-
stwo”, 23-25 września 2009 r. oraz uwzględnia uwagi zgłoszone podczas dyskusji nad wykładem 
otwartym autora pt. „administracja późnorzymskiej diecezji Tracji za Justyniana Wielkiego (527-
565)”, wygłoszonego 27 listopada 2009 r., na zaproszenie profesora M. kokoszki z katedry Historii 
Bizancjum Uniwersytetu Łódzkiego.

1 Zob. najważniejsza Nov. Iust. 8 (535 r.). Por. Bonini (1976); Lounghis – Blysidu – Lampakes 
(2005) 264 (reg. 1059) z odwołaniami bibliograficznymi. Na temat reform administracyjnych Ju-
styniana por. też Diehl (1901) zwłaszcza 290-313; Bury (1923) 338–345; Bréhier (1949) 106-118; 
karayannopulos (1959) 62-71; stein (1949) 463-483, 747-756; Jones (1964) zwłaszcza 280-283, 
482-483; Vinsky (1975); Thür-Pieler (1977) col. 439-444; Honoré (1978) 117-138 (na margine-
sie analizy językowej nowel); Puliatti (1980); Hendy (1985) 178-181; Maas (1986); Maas (1992) 
17-18; Goria (1995); evans (1996) 212-213; Franciosi (1998); roueché (1998b); Mazal (2001) 
zwłaszcza 315-321; Maraval (2003) 38-40; sarris (2006) 210-214 (znaczenie w wymiarze ekono-
micznym); Gkoutzioukostas-Moniaros (2009) 36-56.

2 Comes Phrygiae Pacatianae, Comes Galatiae Primae, Comes Orientis: Nov. Iust. 8. 2, 3, 
5; Praetor Pisidiae, Praetor Lyconiae, Praetor Thraciae: Nov. Iust. 24–26; Comes Isauriae: Nov. 
Iust. 27; Moderator Helenoponti, Praetor Paphlagoniae, Proconsul Cappadociae: Nov. Iust. 28-30; 
Proconsul Armeniae Primae i Ordinarius Armeniae Secundae, Comes Armeniae Tertiae i Ordinarius 
Armeniae Quartae: Nov. Iust. 31 – na temat zmian w armenii por. też szerzej w piśmiennictwie pol-
skim ostatnio Wolińska (2008); Quaestor Iustinianus exercitus: Nov. Iust. 41, Nov. Iust 50; Modera-
tor Arabiae, Proconsul Palestinae: Nov. Iust. 102-103; Moderator Phoeniciae: ed. Iust. 4. osobno 
zreformowany został zarząd w egipcie, po 534 r. – między 538/539 lub dopiero w 554 r. (Augustalis 
i dux duae Thebaidae w egipcie, dux Libyae: ed. Iust. 13, 1, 2, 19, 23). Por. Demichelli (2000). 

3 Zob. na temat organizacji administracji rzymskiej Bałkanów wstępnie http://soltdm.com/geo/
arts/orgprov/orgprov.htm [dostęp: 10.05.2010]. Na temat wydarzeń poprzedzających wprowadzenie 
tam reform za Justyniana por. Torbatov (1997) 81-82. 
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praetor Iustinianus Thraciae, odpowiadający najprawdopodobniej za okoli-
cę tak zwanych Długich Murów konstantynopola4. W roku następnym cesarz 
zarządził powołanie quaesturae Iustinianus exercitus, która obejmowała dol-
nodunajskie prowincje scytię Mniejszą i Mezję sekunda oraz karię, cyklady 
i cypr5. Po upadku Jana z kapadocji w 541 r. Justynian wycofał się z części 
wprowadzonych reform administracyjnych, czego przyczyną okazała się m.in. 
ich nieefektywność6. Najdalej około połowy VI w. zniknęła przypuszczalnie 
pretura Tracji i powtórnie ustanowiono wikariusza Tracji: βικάριος Θρᾴκης – 
vicarius Thraciae7. 

W literaturze dominuje opinia, że odtworzony wikariusz Tracji był naj-
prawdopodobniej cywilnym zwierzchnikiem czterech prowincji dawnej die-
cezji Tracji: Europa, Haemimontus (tj. Thracia secunda), Rhodopa, Thracia 
(tj. Thracia prima)8. Nie dyskutowano jednak dotąd szerzej kwestii zakresu 
merytorycznego obowiązków tego wikariusza. Przyjrzyjmy się najpierw źród-
łom, będącym świadectwem działalności vicarius Thraciae.

Pierwszym znanym wikariuszem Tracji w VI w. był Armatus9. Za jego 
sprawą powstał bliżej nieznany budynek, wykonany przez przedsiębiorcę bu-
dowlanego (ὁ ἐργολάβος) Chrysafiosa10, a fakt ten upamiętniony został wyko-
naną w marmurze inskrypcją, datowaną na lata 575-576. Została ona znalezio-
na w kolarovie, położonym 12 km na południe od starej Zagory w środkowej 
Bułgarii, na terenie późnorzymskiej prowincji Thracia prima11.

4 Nov. Iust. 26. Zob. Wiewiorowski (2010c) z dalszą literaturą. Długie Mury zbudowano około 
65 km na zachód od konstantynopola, dzieląc Półwysep Gallipoli. Na temat Longi Muri i kontrowersji 
związanych z datowaniem ich budowy zob. zwłaszcza capizzi (1969) 202-204; croke (1982); Haarer 
(2006) 106-109; külzer (2008) 507-509. Zob. też niżej.

5 Nov. Iust. 41. Haldon (2005) 50 również łączy obie reformy, ale bez dalszej dyskusji. Na te-
mat quaestura exercitus por. Torbatov (1997); curta (2002); Zahariade (2006) 58-61; Wiewiorowski 
(2006); Gkoutzioukostas–Moniaros (2009); Madgearu (2009) z bibliografią prac jej poświęconych. 
Zob. też http://en.wikipedia.org/wiki/Quaestura_exercitus [dostęp: 9.03.2010].

6 Nov. Iust. 157 (a. 542); ed. Iust. 8 (a. 548 ); Nov. Iust. 145 (a. 553). Najlepsze podsumowanie 
polityki Justyniana w zakresie zmian administracyjnych po 541 r. daje stein (1949) 747-756, 750-
752. Przegląd nowel wprowadzających zmiany organizacji państwa zob. Bonini (1985), zwłaszcza 
146-156; Haase (1994); atkinson (2000); Gkoutzioukostas–Moniaros (2009) 57-65 z dalszą litera-
turą. Na temat upadku Jana z kapadocji zob. też Prostko-Prostyński (2008) 165. 

7 Por. Laurent (1938) 365-368; stein (1949) 747-748; Jones (1964) 294, 374 i vol. ΙΙΙ, 56, p. 60; 
Haldon (1984) 135 p. 224 (s. 407), 144 i p. 254 (s. 414), 175 p. 358 (s. 444), 538 p. 756; Haldon 
(2005) 51; Gkoutzioukostas (2009) 116-121; Gkoutzioukostas–Moniaros (2009) 62-64. 

8 Zagadnieniu temu poświęciłem osobny tekst, złożony do druku w materiałach konferencji 
PTH „Świat starożytny. Państwo i społeczeństwo”, 23-25 września 2009 r. 

9 sGLI: 133-134, nr 198: [ ]/ [Φλ(αβίου) Ἰουστίνου]/ αἰωνίο[υ] Α[ὐγούσ-]/ του καὶ 
Αὐτοκράτο-/ ρος ἔτους ἑνδε-/ κάτου καὶ Φλαβίου/ Τιβερίου Κωνσταν-/ τίνου τοῦ εὐτυ-/ χεστάτου 
ἡμῶν/ Καίσαρος ἔτους δευτέρου ἰνδ(ικτιῶνος) θʹ,/ ἐπὶ Ἀρμάτου βι-/ καρίου Θρᾴκης δι-/ ὰ Χρυ-
σαφίου ἐρ-/ γολάβου. Por. Laurent (1938) 367; Haldon (1984) 538, p. 756; Popescu (1990) 91; 
soustal (1991) 311; PLre IIIa (armatus 2); Gkoutzioukostas (2009) 117. 

10 Por. Thalheim (1907). 
11 soustal (1991) 311.
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kolejnego znanego wikariusza, Solomona, upamiętnia epitafium wykona-
ne w szarym marmurze, datujące jego zgon na 6 listopada 582 r.12 Zostało ono 
znalezione w Diocletianopolis (najprawdopodobniej dzisiejsze Hisarya), 
w środkowej części późnorzymskiej prowincji Thracia prima13. Solomon był 
najprawdopodobniej μεγαλoπρεστάτoς – magnificus, magnificentissimus14, 
nosił tytuł (honorowy?) comes, oddanego (lojalnego – καθωσιομένος) korpu-
su domestici15 i sprawował urząd wikariusza Tracji. 

W literaturze sformułowano koncepcję, że ten wikariusz, będący zarazem 
comes domesticorum mógł być odpowiedzialny za zarząd cywilny i dowódz-
two wojskowe (w stosunku do scholae palatinae) na obszarze między Długimi 
Murami a konstantynopolem, w okresie nadzwyczajnego zagrożenia ze stro-
ny awarów16. Przeciwko tej koncepcji przemawia wymowa pozostałych za-
chowanych źródeł, które w żaden sposób nie wskazują, aby wikariusze Tracji 
mogli pełnić komendę nad oddziałami armii i stąd przysługujący Solomonowi 
tytuł κόμης τῶν δομεστίκων mógł mieć charakter honorowy17. Na Wschodzie 
przywrócony przez Justyniana vicarius Ponticae jednak dowodził oddziałami 
wojskowymi18. Comes Orientis, pełniący do 535 r. funkcję wikariusza rozle-
głej diecezji Oriens, też wykonywał pewne misje wojskowe19. Z okresu po 
przywróceniu mu wcześniejszych uprawnień w 542 r. (Nov. Iust. 152) znany 
jest przypadek komesa Wschodu, który z pewnością pełnił funkcje dowódcze 
wobec jednostek wojskowych20. 

Biorąc pod uwagę powyższe przykłady oraz mając na uwadze, że oddziały 
scholae miał w VI w. nadal znaczenie wojskowe, nie jest wykluczone, że 
βικάριος Θρᾴκης Solomon był mimo wszystko również ich komendantem lub 
in vacante21. Według odosobnionego poglądu Solomon jest nawet tożsamy z in-

12 sGLI: 159-160, nr 227: + Ἐνθάδε κατάκιτε/ Σολομῶν ὁ τῆς μεγ(α)λ(ο)π(ρεποῦς)/ μνήμ(ης) 
γενάμ(ενος)/ κόμ(ης) τῶν κ(αθωσιομένων)/ δομεσ(τίκων κ(αὶ) βικάρ(ιος) Θρᾴκης/ τε(λευτήσας) 
μη(νὸς)/ Νοεμβρ(ίου) ςʹ, ἰνδ(ικτιῶνος) αʹ, βασι-/ λ(είας) τοῦ δεσπ(ότου) ἡμῶν Φλ(αβίου)/  Τιβερίου 
Μαυρικίου ἔτους α΄. Por. Laurent (1938) 365-367; Haldon (1984) 135, p. 224 (s. 407), 144 i p. 254 
(s. 414), 175 p. 358 (s. 444); Popescu (1990) 92; soustal (1991) 245; PLre III b (solomon 5); 
 Gkoutzioukostas (2009) 119. 

13 soustal (1991) 245-246.
14 Do połowy VI w. był on świadectwem przynależności do kategorii honorowej illustris, później 

stosowany był również wobec innych osób. Por. koch (1903) 45-58; Hanton (1927-1928) 103-106.
15 Na temat znaczenia terminu καθωσιομένος por. koch (1903) 72; Hanton (1927-1928) 76-77, 

94. Na temat domestici zob. np. Grosse (1920) 138-143; Diesner (1968); southern–Dixon (1996) 56-61.
16 Haldon (1984) 144: „Now vicar of Thrace (or Praetor [sic!]) was responsible for the area be-

tween the Long Walls and constantinople, and commanded also a military force at least in theory”. 
o zagrożeniu ze strony awarów w końcu VI w. zob. np. Pohl (2002) 58-88, 128-162; Whitby (1988) 
138-183.

17 Por. PLre III b (solomon 5). 
18 ed. Iust. 8 (a. 548). Zob. Lounghis – Blysidu – Lampakes (2005) 325 (reg. 1337) z dalszymi 

wskazówkami bibliograficznymi.
19 Por. Petit (1955) 253-258; olszaniec (2007); Filipczak (2009) 92-94, 213. Nov. Iust. 8 (a. 

535) znacznie ograniczyła jego kompetencje. 
20 PLre IIIa (Bonosus 2 – w latach 609-610). 
21 Haldon (1984) 119-128, 175, p. 358 (s. 444).
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nym solomonem, dowódcą wojskowym w sirmium (dzisiejsza sremska Mi-
trovica w serbii), krytykowanym przy okazji obrony miasta przed awarami 
przez Menandra Protectora (fr. 66) w 581/582 r.22 Byś może był krewnym jus-
tyniańskich dowódców o tym samym imieniu (ojca i syna)?23

Z wykonanej w bloku marmuru inskrypcji greckiej, poświadczającej bu-
dowę praetorium24, znany jest też vicarius Φλαβίος Μαρκιάνος/Flavius Mar-
cianus; odnaleziono ją w miejscowości ainos (dzisiejsze enez), położonej na 
terenie prowincji Rhodope, 3 km od otwartego akwenu Morza czarnego, 8 km 
od sees25. Początkowo inskrypcję datowano również na V-VI w.; ostatnio jed-
nak, opierając się na tytulaturze tego wikariusza – λαμπροτάτος/clarissimus, 
charakterystycznej dla wikariuszy diecezjalnych w IV w., sugeruje się, że po-
chodzi ona w istocie z IV w.26 

kłopotliwa w interpretacji jest tytulatura drugiej wzmiankowanej przez 
inskrypcję postaci, która miała zbudować praetorium: Φλαβίος Οὐαλερίος 
Στεφανίος/Flavius valerius Stefanius jest obdarzony bowiem tytułem 
μεγαλοπρεπστάτος ἡγεμών. Termin ἡγεμών był wówczas stosowany naj-
częściej jako grecki odpowiedniki łacińskiego praeses provinciae, będącego 
tytułem większości późnorzymskich namiestników prowincjonalnych27. Nie 
przysługiwał im jednak przydomek μεγαλοπρεπστάτος – magnificus, magnifi-
centissimus, który do połowy VI w. stosowany był tylko wobec illustres28. Pró-
bując rozwikłać tę zagadkę, przyjmuje się, że w świetle inskrypcji Flavius va-
lerius Stefanius był zapewne gubernatorem prowincji Tracji, na terenie której 
ją znaleziono, a tytulatura jest świadectwem mieszania tytułów honorowych 
w okresie, gdy stopniowo odstępowano od ich stosowania w VI w.29 

Tekst inskrypcji, a zwłaszcza kolejność wymienienia w nim urzędników 
– najpierw βικάριος a następnie ἡγεμών – wskazuje na częściową zasadność 
tej argumentacji. Biorąc kolejność wymieniania postaci w tekście inskrypcji, 
błędny jest też z pewnością pogląd, że Fl. val. Stefanius był magister militum 
w Tracji, który to oficer stał wyżej w hierarchii od wikariuszy diecezjalnych30. 

22 Whitby (1988) 88 p. 56 (podaje jednak fr. 27,3,10-12?). Według PLre IIIb (solomon 4) – 
dux. Na temat upadku sirmium por. szerzej np. Pohl (2002) 70-75.

23 Por. V. Beševliev [w:] sGLI, s. 160. Zob. PLre IIIb (solomon 1; solomon 2).
24 Na temat budynku praetorium, jako siedziby rzymskiego urzędnika zob. egger (1966); La-

van (2001); alessio (2006). 
25 kaygusus (1986) 67, nr 4; asdracha (1998) 287-289, nr 117: [Εκτίσθη πρετώ-/ ριον [επὶ 

Φλ(αβίου) Μαρκια-/ νοῡ τοῡ λαμπρο(τάτου) βικα-/ ρίου καὶ Φλ(αβίου) Ο[ὐαλ(ερίου)/ Στεφανίου 
τ[οῡ]/ μ(εγαλο)πρ(επεστάτου)] ἡγεμόν(ος). Zob. soustal (1991) 172; Feissel (2000) 595, nr 810; 
Gkoutziokostas (2009) 118, p. 53; Gkoutzioukostas–Moniaros (2009) 63, p. 200 z dalszą literaturą. 
Na temat ainos zob. soustal (1991) 170-172.

26 Zob. kaygusus (1986) 67; asdracha (1998) 287-289; Feissel (2000) 595; Gkoutziokostas 
(2009) 118, p. 53; Gkoutzioukostas–Moniaros (2009) 63, p. 200. 

27 Zob. Du cange (1943) 134-136, 327-328; sophocles (1896) 259; Hanton (1927-1928) 67-68; 
LsJ (1948) 254, 447; chantraine (1968) 119-121; Mason (1974) 111-113. 

28  Zob. literaturę cyt. w p. 14.
29 asdracha (1998) 288-289.
30 Tak: kaygusus (1986) 67. Na temat magistri militum, zob. np. Grosse (1920) 180-191; De-

mandt (1970) – w tym per Thracias, zwłaszcza col. 719-721, 743-744, 753-755. 



35koMPeTeNcJe PóźNorZyMskIeGo vICARIuS THRACIAE W VI-VII WIekU

Ten stopień wojskowy określany był zresztą w późnoantycznych źródłach gre-
ckich z reguły jako στρατηλάτης lub στρατγηός31. Flavius Marcianus był stąd 
zapewne wikariuszem diecezji Tracji a Fl. val. Stefanius namiestnikiem pro-
wincjonalnym32.

Za datowaniem inskrypcji na IV w., najdalej na początek V w. – obok 
użycia tytułu clarissimus wobec wikariusza – przemawia zastosowanie w nich 
na określenie obu postaci systemu dua nomina, który stopniowo wychodził 
z użycia w późnym antyku33. Nomen Flavius był wówczas świadectwem 
przynależności do grupy cywilnych funkcjonariuszy imperium. Znaczące jest 
też występowanie u Fl. val. Stefaniusa gentilicium valerius; po IV w. nie są 
bowiem znane wypadki jego stosowania na terenie wschodnich Bałkanów34. 
Pośrednim dowodem na wczesne datowanie inskrypcji jest też zastosowa-
nie w inskrypcji terminu pretorium na określenie siedziby wikariusza bądź 
namiestnika prowincjonalnego; w okresie późnoantycznym jest on bowiem 
stopniowo wypierany przez określenie palatium, pierwotnie odnoszące się do 
siedziby cesarskiej35. 

Poza inskrypcjami kilku wikariuszy Tracji znanych jest jedynie z pieczęci, 
znalezionych w różnych miejscowościach na terenie Bałkanów i datowanych 
na VI-VII w.36 

W kolejności alfabetycznej pierwszego można wymienić Adrianosa, któ-
remu przypisywane być mogą trzy pieczęcie: dwie opublikowane, zawierające 
na awersie ułożony w kształcie krzyża monogram wikariusza37, oraz niepubli-
kowana, znaleziona we wsi Javorovo (przypuszczalnie antyczne abroba, 
u podnóża rodopów, a więc na terenie późnoantycznej prowincji Thracia)38. 

Jeszcze jedna podobna w treści pieczęć datowana jest jednak na schyłek VII w.39 
kolejny wikariusz Tracji znany z materiału sigillograficznego to Ioannes, 

któremu przypisuje się z kilka pieczęci, zawierających mieszane, łacińsko-

31 Zob. też Hanton (1927-1928) 126-127; Guilland (1967); Guilland (1967); Durliat (1979).
32 Na temat vicarius Thraciarum zob. Gkoutzioukostas (2009); Wiewiorowski (2010b).
33 keenan (1973-1974); Łajtar (1999), zwłaszcza 385-386.
34 Zob. Minkova (2000) 93-96.
35 Zob. alessio (2006). Nie można jednak przyjmować, że dowodzi tego brak źródeł na temat 

działalności budowlanej namiestników na terenie Bałkanów w VI-VII w. Z tego okresu znanych jest 
tylko kilku gubernatorów. Zob. PLre IIIa-b fasti (z pewnością namiestnikami prowincjonalnymi 
na Bałkanach byli dwaj: s.v. agerochius i Iustinianus 2 – obaj w dolnodunajskiej prowincji Mezja 
sekunda). Zob. też Wiewiorowski (2007b) 319. 

36 Por. ogólnie na temat sfragistyki bizantyńskiej Šandrovskaja (1990), a na temat znalezisk 
z okresu wczesnobizantyńskiego na Bałkanach por. np. Barnea (1985); Jordanov: (1987); (2003). 
Na temat wydań poniżej omawianych pieczęci zob. też Gkoutzioukostas–Moniaros (2009) 63, 
p. 201 z odwołaniem do dalszej literatury.

37 Zacos-Veglery (1972) nr 2798 a i b (awers monogram w kształcie krzyża: Ἀρδιανοῡ; rewers 
w trzech liniach: βικαρίου Θρᾴκης. Por. PLre IIIa (Hadrianus 3; dopuszczając lekcję Ἰορδανοῡ). 

38 Znajduje się ona obecnie w Muzeum archeologicznym w Płovdiv. Dane na temat pieczęci 
podane przez profesora I. Jordanova w mailu z 29.04.2007. Na temat abroba zob. soustal (1991) 159.

39 Laurent (1938) 367 (awers monogram: Ἀρδιανοῡ; rewers w trzech liniach: βικαρίου 
Θρᾴκης. Por. Haldon (1984) 538; PLre IIIa (Hadrianus 3); Gkoutzioukostas (2009) 119.
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greckie liternictwo, w części przypadków opatrzone symbolem krzyża40. Pie-
częcie te znaleziono m.in. niedaleko miejscowości Šivačevo, 24 km na zachód 
od dzisiejszego sliven41 oraz na terenie antycznego agathopolis (dziejszy 
akhtopol, 56 km na południe od współczesnego Burgas na wybrzeżu Morza 
czarnego)42. obie miejscowości położone są na terenie późnorzymskiej pro-
wincji Haemimontus. Mieszane, łacińsko-greckie liternictwo może sugerować 
pochodzenie Ioannesa z łacińskojęzycznej części imperium rzymskiego (za-
chodnich Balkanów?)43. Z kolei zapisany greką łaciński termin notarius ozna-
czał formalnie stenografa na dworze cesarskim; w wypadku Ioannesa był to 
zapewne tytuł honorowy44. 

Ponadto, pieczęcie βικάριος Heraklitosa i vicariu[s] Thr[a]cis o imieniu 
Sostratianos, z monogramami w kształcie krzyża były oferowane do sprzedaży 
w ramach aukcji internetowej; ich wiarygodności nie udało się dotąd zwery-
fikować, aczkolwiek sugerowane jest zasadnie, że pochodzą one z VII w.45 
opinia ta zgodna jest z akceptowanym powszechnie w piśmiennictwie poglą-
dem, że dominacja rzymska nad Bałkanami ulegała erozji w ostatnich dekadach 
VI w. i jej zmierzch nastąpił stopniowo w pierwszych dziesięcioleciach VII w.46 
Władzy rzymskiej podlegały przy tym obszary nad brzegiem Morza egejskie-
go i rejon konstantynopola, a pewna forma zwierzchnictwa nad bałkańskimi 
wybrzeżami Morza czarnego utrzymywała się i w okresie późniejszym47. 

Późnorzymscy wikariusze diecezjalni zdawali się zastępować prefektów 
pretorium w ich głównych funkcjach48. Byli oni odpowiedzialni za kontrolę 

40 Zacos-Veglery (1972) nr 2802 a (awers monogram: Ἰωάννου νοταρίου; rewers w trzech li-
niach: et vicarii T<h>raciae); Zacos–Veglery (1972) nr 2802 b (awers monogram: Ἰωάννου; rewers 
w trzech liniach: et vicarii Thracis); Jordanov (2003) nr 35.1. a. a-c (awers monogram: + Ἰωάννου 
νοταρίου; rewers w trzech liniach: [καὶ] vicarii Thracis; Jordanov (2003) nr 35.1. B (awers mono-
gram: + Ἰωάννου νοταρίου; rewers w trzech liniach: et vicarii Thracis /B). PLre IIIa (Ioannes 139 
– cytuje tylko pieczęcie wydane w: Zacos–Veglery (1972). Na temat pieczęci wydanych Jordanov 
(2003) nr 35.1. a i B zob. też wcześniejsze edycje cyt. przez Gkoutzioukostas (2009) 119, p. 58.

41 Jordanov (2003) nr 35.1. a. a; Jordanov (2003) nr 35.1. B. a. Por. soustal (1991) 270.
42 Jordanov (2003) 35.1. a. b. Por. soustal (1991) 168-169.
43 Warto jednak pamiętać, że mieszane łacińsko-greckie liternictwo występowało stosunkowo 

rzadko w pieczęciach bizantyńskich i zazwyczaj dotyczyło łacińskojęzycznej części imperium. Zob. 
np. Nesbitt (1991).

44 Mason (1974) 69-70; Burgmann (1993). Zob. też Teitler (1985) na temat ewolucji statusu 
i znaczenia roli notariuszy (oraz exceptores) do 450 r. 

45 Ἡρακλ[ί]του βικαρίου; Σωστράτιανου vicariu Thr[a]cis http://www.coinarchives.com [do-
stęp: 3.05.2009 – nr 1270-1271]. Por. Gkoutzioukostas (2009) 120-121; Gkoutzioukostas–Moniaros 
(2009) 63, p. 201.

46 Por. Madgearu (1997); Zahariade (2006) 31-36 z dalszą literaturą. koniec władztwa bizan-
tyńskiego na Bałkanach dostrzegalny też przez pryzmat zaniku izolowanych znalezisk skarbów mo-
net na przełomie VI i VII w. Zob. ostatnio Morrisson – Popović – Ivanišević (2006) 75-93.

47 Zob. np. Lilie (1977); karayannopulos (1994), zwłaszcza s. 10-13.
48 Zdanie jest parafrazą wypowiedzi Jones (1964) 47 oraz Barnwell (1982) 64. Zob. na temat 

wikariuszy tylko z nowszej literatury: ensslin (1958); De Martino (1967) 268-276; arnheim (1970); 
Dupont (1973); Noethlichs (1982); Migl (1994); kuhoff (2001) 371-381; Zuckerman (2002); Pore-
na (2003) 165-186. 
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gubernatorów prowincjonalnych, nadzorowali pobór podatków oraz sprawo-
wali prawdopodobnie funkcję sądu odwoławczego od orzeczeń sądów na-
miestników prowincji49. 

W wypadku diecezji Tracji appelationes płynące od wyroków namiestni-
ków prowincji Europa, Haemimontus (tj. Thracia secunda) i Rhodopa rozpa-
trywał z pewnością praefectus urbi konstantynopola (cTh. 1, 6, 1 = c. 7, 62, 
23 – a. 361)50. oznacza to, że vicarius Thraciae w VI w. nie mógł być tak za-
absorbowany zagadnieniami sądownictwa jak vicarius Thraciarum funkcjo-
nujący do schyłku V w. Jurysdykcja tego ostatniego rozciągała się ponadto 
nad prowincjami Moesia secunda i Scythia Minor, które jak wskazano wyżej 
weszły w 536 r. w skład quaesturae Iustinianus exercitus i podlegały w tym 
zakresie jurysdykcji kwestora armii51. 

obecność wikariusza Tracji w VI w. na terenie podległym sądownictwu 
apelacyjnemu prefekta konstantynopola (Ioannes – w prowincji Haemimon-
tus) odpowiada koncepcji, że wikariusze diecezjalni nie sprawowali głównie 
funkcji sędziów apelacyjnych52. Intrygujące jest również to, że Armatos, jeden 
z dwóch wikariuszy wzmiankowanych przez źródła znalezione na obszarze 
prowincji Thracia, był odpowiedzialny za prace budowlane na jej terenie (dru-
gi – Solomon – najwyraźniej zmarł tam i został pochowany). Także Flavius 
Marcianus, vicarius Thraciarum, w IV w. zajmował się pracami budowlanymi 
– wspólnie z namiestnikiem prowincji Flaviusem valeriusem Stefaniusem 
przypisywane jest mu zbudowanie praetorium. Być może nowy wikariusz 
Tracji właśnie budownictwem oraz zagadnieniami związanymi z poborem 
świadczeń zajmował się w większym stopniu niż wymiarem sprawiedliwości? 
Przykład Solomona, będącego też comes domesticorum – pod warunkiem, że 
nie był to tytuł honorowy! – dowodzić może, że w sytuacjach nadzwyczajnych 
nie wahano się rozszerzać kompetencji wikariusza Tracji w VI w. na sprawy 
wojskowe. Urzędnicy ci musieli być ważnymi osobistościami, skoro wszyst-
kie wzmiankujące ich inskrypcje wykonane zostały starannie, z użyciem im-
portowanego w głąb Półwyspu Bałkańskiego marmuru53.

analizując kwestię kompetencji βικαρίος Θρᾴκης, wskazać można na 
jeszcze jedno zagadnienie. Bałkany były stale poddane niebezpieczeństwu na-
jazdów barbarzyńskich, które były też jedną z przyczyn skłaniających Justy-
niana do reorganizacji administracji na Bałkanach, przedsięwziętej w latach 

49 Por. nt. apelacji w okresie późnoantycznym ostatnio Pergami (2000) (w tym na temat wika-
riuszy: 409-412 z wątpliwościami na temat tego czy rozpatrywali oni apelacje od wyroków guber-
natorów). 

50 Por. Thür – Pieler (1977) col. 421-426, zwłaszcza 425; Dagron (1984) 226-239, zwłaszcza 
s. 230, p. 3-4; Pergami (2000) 422-424; Filipczak (2009) 41-43.

51 Zob. z odwołaniami do źródeł: Wiewiorowski (2006); Gkoutzioukostas–Moniaros (2009) 
187-207 z dalszą literaturą.

52 Zob. Pergami (2000) 410-412.
53 Zob. skoczylas – Żyromski (2005), 119-147, zwłaszcza s. 127-131, 136-144 z dalszą litera-

turą. Zwraca zwłaszcza uwagę epitafium Salomona, które ma charakter fundacji prywatnej.



38 Jacek W i e w i o r o w s k i

535-53654. Powtarzające się najazdy barbarzyńców, obok braków w stanach 
osobowych armii, spowodowanych też wojnami na Zachodzie i z Persją55, 
były jedną z przyczyn rozpoczęcia zakrojonego na szeroką skalę programu 
budownictwa obronnego na Bałkanach; nie jest bowiem wykluczone, że pro-
gram podjęty za Justyna I i w pierwszych latach rządów Justyniana, kontynu-
owano do lat pięćdziesiątych VI w.56 

Według Prokopiusza z cezarei cesarz zbudował tylko na samym całym 
odcinku naddunajskim 85 twierdz, a łącznie utworzył lub odnowił około 600 
miejsc umocnionych (mury, fortece, fortyfikacje miejskie etc.) na obszarze 
limesu i w głębi półwyspu57. symbolicznym wyrazem silnych związków Ju-
styniana z Bałkanami było ufundowanie miasta Justiniana Prima (najprawdo-
podobniej dzisiejszy caričin Grad), niedaleko jego miejsca urodzenia (Tauru-
sion-Taor?), przeniesienie tam siedziby prefektury Illyricum z salonik 
i ustanowienie arcybiskupstwa (Nov. Iust. 11 – a. 535)58. Z pobudek religij-
nych Justynian promował też budownictwo sakralne; przykładem takiej bu-
dowli jest eksplorowana przez poznańskich badaczy bazylika w Śvistov (anty-
czne Novae), położonym nad dolnym Dunajem59. 

sytuację na Bałkanach komplikował fakt, że kilka lat po reformach ad-
ministracyjnych, wprowadzonych przez Justyniana w latach 535-536 i roz-
poczęciu programu budownictwa obronnego, Bałkany ucierpiały w trakcie 
nawracających po 541-542 r. epidemii zarazy60. Warunki działania struktur 
administracyjnych na Bałkanach komplikować mogły również notowane na 
całym globie w latach 535-542 anomalia klimatyczne, wywołane przez zwięk-
szoną aktywność wulkaniczną lub upadek ciał kosmicznych, które prowadziły 

54 Ich świadectwem jest też Nov. Iust 50 (a. 537), która wskazuje na niebezpieczeństwa ze stro-
ny barbarzyńców na jakie narażeni byli mieszkańcy cyklad, karii i cypru, podróżujący do siedziby 
quaestor exercitus w odessos. Być może opis ten dotyczył też podróży lądem w południowej części 
na Bałkanach. Zob. croke (2001) 73. 

55 W części za spadek liczebności armii odpowiedzialna jest też są fale zarazy. Zob. niżej. 
Por. Teall (1965); Fotiou (1988); Whitby (1995), zwłaszcza 92-110; Haldon (2005) 53-54.

56 Zob. Torbatov (1997) 83-84, za Ivanov (1983); por. także Ivanov (1984). Zob. na temat tych 
prac np. Beševliev (1970); Patoura-Hatzopoulos (1980); Biernacka-Lubańska (1982) 217-222; Bar-
nea (1991) 204-208, 267-279; curta (2001b) 150-169, 181-189; Grotowski (2006) zwłaszcza s. 68, 
300-305, 325; curta (2006) 37-38; Turlej (2007) 198, 217-218, 240-241; Turlej (2010) – z krytyką 
opierającego się prawie wyłącznie na danych archeologicznych curta (2001b) i curta (2006). 

57 Procopius De Aedeficis 4. Zob. Besevliev (1970) i ostatnio Grotowski (2006) 300-302. Na 
temat różnych aspektów pracy Prokopiusza zob. też numer czasopisma Antiquité Tardive 8 (2001): 
De Aedificiis. le texte de Procop et les réalités. 

58 Zob. Grotowski (2006) 176 p. 306, z odwołaniami do obszernej literatury na temat Justiniana 
Prima. Na temat Nov. Iust. 11 zob. Lounghis – Blysidu – Lampakes (2005) 263 (reg. 1056) z dalszy-
mi wskazówkami bibliograficznymi. 

59 Zob. curta: (2001a), (2001c). Na temat bazyliki w Novae por. Parnicki-Pudełko (1995).
60  Por. allen (1979); Durliat (1989); stathakopoulos (2004) 110-165; Horden (2005); anto-

niou – sinakos (2005); sarris (2006) 217-219.
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do zmniejszonego nasłonecznienia, surowych zim, zmniejszonych opadów, 
a w konsekwencji słabych zbiorów roślin uprawnych61. 

Wysiłek finansowy związany z akcją fortyfikacyjną – spoczywający przy-
najmniej w części na ludności miejscowej – mógł być jedną z ważnych przy-
czyn późniejszego schyłku potęgi rzymskiej na Bałkanach, aczkolwiek po-
ziom i sposób życia na wsi nie ulegał przypuszczalnie większym zmianom 
w całym okresie późnoantycznym62. Najdalej na przełomie V-VI w. większość 
miast naddunajskich, a następnie i wewnątrz półwyspu – poza handlowymi 
ośrodkami na wybrzeżu – przypominać zaczęła późniejsze miasta bizantyń-
skie, skupione wokół kościołów i centrum administracyjnego wraz z garnizo-
nem wojskowym; na wsi obserwowany jest zaś zanik wielkiej własności.

rzeczywisty zakres kompetencji wikariusza Tracji, jako zwierzchnika 
prowincji Europa, Haemimontus, Thracia i Rhodope w VI w., pozostać musi 
na razie w sferze przypuszczeń. Być może vicarii Thraciae powoływani byli 
od połowy VI w. także po to, by pełnić nadzór nad budownictwem obronnym? 
Z pewnością wymagał on sprawnego zarządu, także na obszarze wschodnich 
Bałkanów, której nie mogli zapewnić ani zaabsorbowani swymi zwykłymi 
obowiązkami namiestnicy prowincji63, ani ograniczony terytorialnie urząd 
pretora Tracji czy zajmujący się głównie aprowizacją armii quaestor exerci-
tus. Być może też w sytuacjach nadzwyczajnych – jak w wypadku Solomona 
– wikariusz Tracji mógł być może skupiać w swych rękach komendę nad sta-
cjonującymi w regionie oddziałami wojskowymi? 

Przykład βικαρίος Θρᾴκης po raz kolejny dowodzi, że zasady organizacji 
państwa późnorzymskiego nie były tak sformalizowane, jak zdają się prezen-
tować w świetle zachowanych źródeł prawniczych. Wniosek taki korespondu-
je z charakterystyczną dla rzymskiej tradycji państwowej pewną niestabilnoś-
cią zasad organizacji państwa i brakiem zawsze potrzeby wyznaczania 
ścisłych, prawnych podstaw podejmowania decyzji przez urzędników cesar-
skich i względną nietrwałością obyczajów w tym zakresie64. Pomieszanie 
kompetencji między urzędnikami było wręcz praktykowaną w późnym cesar-
stwie metodą sprawowania rządów, zakładającą wzajemne kontrolowanie się 
różnych działów administracji i zakładającą podejmowanie działań ad hoc – 
w zależności od aktualnych potrzeb. 

 

61  Zob. m.in. Farquharson (1996); koder (1996); axboe (1999); Wohletz (2000); antoniou – 
sinakos (2005); arjava (2005) – przekonywająco jednak przeciwko zbyt daleko idącym sugestiom 
na temat rozmiarów i skutków anomalii klimatycznych; Horden (2005). 

62 Por. tylko z nowszych prac: Poulter (1996); curta (2001a); curta (2001b) 120-169; Liebe-
schuetz (2001) 284-291; Popescu (2005); Poulter (2002); Liebeschuetz (2007); Turlej (2007) 200-
225, 234-241 (słusznie jednak dystansując się od katastroficznej wizji sytuacji na Bałkanach przed 
latami 40. VI w.).

63 Zob. syntetycznie De Martino (1967) 277-289; roueché (1998a). Por. też poświęcony im 
w całości numer Antiquité Tardive 6 (1998): Les gouverneurs de province dans l’antiquite tardive. 

64 Zob. szerzej Wiewiorowski (2010a).
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