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Wojny domowe i zamachy stanu są wydarzeniami sprzyjającymi zmianom nie 
tylko na szczytach władzy, ale równieŜ w Ŝyciu przeciętnych zjadaczy chleba. 
Właśnie w niespokojnych czasach ambitne jednostki z niŜszych warstw spo-
łecznych, którym Fortuna przydzieliła niezbyt świetny los, mogą próbować 
diametralnie go zmienić. Wydawałoby się, Ŝe w epoce Sewerów, kiedy miały 
miejsce liczne przewroty i spiski (walki Septymiusza Sewera o władzę z Didiu-
szem Julianem, Pescenniuszem Nigrem i Klodiuszem Albinem, Macrinusa  
z Heliogabalem, zabójstwa cesarzy: Gety, Karakalli, Macrinusa, Diadumenia-
nusa, Heliogabala, Aleksandra Sewera1), spektakularne kariery były częste. 
Analiza biografii ówczesnych senatorów pozwala stwierdzić, Ŝe awansowanych 
do stanu senatorskiego homines novi rzeczywiście było wielu, ale wywodzili się 
przede wszystkim z ordo equester, drugiego rangą stanu społecznego Imperium 
Romanum. Nawet w spokojniejszych czasach mieli oni duŜe szanse na wejście 
do senatu, gdyŜ stanowili jego naturalne zaplecze kadrowe; natomiast osób 
pochodzących z pozostałych, niŜszych warstw, które awansowały in amplissi-

mum ordo, było niewiele. Dla lat 193–235 źródła historiograficzne wymieniają 

                                                           
∗ Artykuł ten, odbiegający tematycznie od profilu pisma, drukujemy ze względu na chęć za-

prezentowania Czytelnikom dorobku historyków zachodniopomorskich, dotyczącego takŜe innych 
obszarów badawczych (przyp. red.). 

1 Nomina osób upowszechnione w literaturze przedmiotu w wersji spolszczonej utrzymałam 
w tej pisowni, pozostałych uŜywam konsekwentnie w wersji łacińskiej. 
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imiennie osiem takich postaci, których karierom w związku z tym warto się 
przyjrzeć dokładniej. Są to: M. Opellius Macrinus2, M. Oclatinius Adventus3,  
P. Valerius Comazon Eutychianus4, Iulius Solon5, L. Lucilius Priscillianus6, 
Marcius Claudius Agrippa7, Aelius (Decius?) Triccianus8, Claudius Aelius Pol-
lio9. Trzej z nich: M. Opellius Macrinus, M. Oclatinius Adventus i P. Valerius 
 Comazon Eutychianus w drodze do senatu sprawowali prefekturę pretorianów 
– najwyŜszy urząd rangi ekwickiej, a zarazem jeden z najwaŜniejszych w Im- 
perium Romanum; pozostali uzyskali status clarissimi, piastując mniej ekspo-
nowane godności.  

Bez wątpienia najbłyskotliwsza kariera stała się udziałem pochodzącego  
z Mauretanii M. Opelliusa Macrinusa. Wiadomo, Ŝe jej początek, przypadający 
na rządy Septymiusza Sewera, wiąŜe się ze sprawowaniem urzędu advocatus 

fisci, osiągniętego przy poparciu wszechwładnego krewnego władcy, C. Ful- 
viusa Plautianusa; następne godności to: praefectus vehiculorum per Flami-

niam, procurator aerarii maioris, procurator privatae, scriba pontificis
10. 

Prawdopodobnie w 212 r. Macrinus został przez kolejnego cesarza, Karakallę, 
wyznaczony na prefekta pretorianów w miejsce Aemiliusa Papinianusa, zamor-
dowanego za to, Ŝe nie chciał uznać za czyn legalny bratobójstwa, dokonanego 
przez panującego cesarza na osobie swojego brata – Gety. Macrinus, jak dowo-
dzi jego awans, nie miał podobnych skrupułów, czym zasłuŜył sobie u princep-
sa na wdzięczność i splendory. W 217 r. został wyróŜniony poprzez ornamenta 

consularia
11; moŜliwe jest równieŜ, Ŝe – zgodnie z niepisaną, lecz utrwaloną 

zasadą – oczekiwał go konsulat zwyczajny. Jednak po śmierci Karakalli, za-
mordowanego w trakcie wyprawy wojennej, wydarzenia przybrały nieoczeki-
wany bieg. Pozbawione wodza wojsko wybrało na jego następcę prefekta preto-

                                                           
2 PIR2 O 108 (sigla – zob. Bibliografia na końcu artykułu). 
3 TamŜe, O 9.  
4 PIR V 42.  
5 PIR2 I 584. 
6 TamŜe, L 392.  
7 TamŜe, C 775, M 224. 
8 TamŜe, A 271. 
9 TamŜe, C 770. 
10 Cass. Dio, 78, 11, 2–3; SHA, vita Macr., 2, 1; 4, 4. 6; 7, 2. 
11 Cass. Dio, 78, 13, 1. 
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rianów, ekwitę – M. Oclatiniusa Adventusa, a po jego odmowie zdecydowało 
się proklamować princepsem (11 kwietnia 217 r.) jego kolegę w urzędzie, dru-
giego z prefektów – M. Opelliusa Macrinusa.  

Trudno się dziwić, iŜ wobec tak wielkiego uśmiechu Fortuny autorzy an-
tyczni (Kasjusz Dion, SHA) oskarŜają nowego władcę o inspirowanie przewro-
tu12, choć fakt pierwotnego wyboru Adventusa juŜ na wstępie przeczy tym za-
rzutom. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe szykując się do tak odwaŜnego posunięcia, kan-
dydat na cesarza zadbałby wcześniej o skuteczniejsze poparcie Ŝołnierzy, co 
zaowocowałoby jego natychmiastowym wyborem. Pomimo oczywistości tego 
wniosku historiografowie staroŜytni z reguły uznawali (zapewne zgodnie z za-
sadą cui prodest), Ŝe śmierć cesarza była skutkiem spisku jego następcy –  
Macrinusa i kilku Ŝołnierzy. Warto jednak odnotować, iŜ Herodian przekazał 
bardziej wywaŜoną wersję wydarzeń, według której prefekt nie organizował 
zamachu stanu, lecz jedynie chciał uprzedzić groŜący mu ze strony Karakalli 
wyrok śmierci, nasyłając na cesarza zabójców13. Oznaczałoby to w praktyce, Ŝe 
Macrinus został obwołany princepsem niejako z zaskoczenia, a jego wyniesie-
nie było po części skutkiem przypadku. Decyzję armii przypieczętował (choć 
niechętnie) swą uchwałą senat. Nowemu cesarzowi udało się zawrzeć pokój  
z Partami, co z pewnością przychylnie usposobiło do niego opinię publiczną. 
Tak pomyślnie rozpoczęte rządy zakończył jednak w roku następnym bunt 
wojsk, które proklamowały cesarzem Variusa Avitusa Bassianusa (Helio-
gabala), okrzykniętego synem zamordowanego Karakalli. Szybka rezygnacja 
Ŝołnierzy z uznanego cesarza na rzecz uzurpatora jest dodatkowym argumentem 
przemawiającym za tezą, iŜ Macrinus nie był ich kandydatem do purpury, lecz 
jedynie przypadkowym princepsem, wybranym w kryzysowej sytuacji.  

Niedoszły cesarz, Italik M. Oclatinius Adventus, awanse rozpoczął, po-
dobnie jak poprzednik, za panowania załoŜyciela dynastii. Jego cursus honorum 
rozpoczynają niŜsze funkcje wojskowe, takie jak speculator, centurio frumen-

tarii, princeps peregrinorum
14. Prokuratorem (Brytanii) został za wspólnych 

                                                           
12 TamŜe, 78, 4–5; SHA, vita Carac., 6, 7. 
13 Herodian., 4, 12–14. Według źródeł Karakalla, chcąc poznać przyszłość, nakazał swemu 

zastępcy w Rzymie, Flaviusowi Maternianusowi, aby zapytał astrologów, jaki koniec Ŝycia go 
czeka. Ten po wykonaniu polecenia wysłał list z informacją, Ŝe demony przestrzegają przed 
dąŜeniem Macrinusa do władzy. Pismo z Rzymu trafiło przypadkowo do rąk prefekta, który po 
jego lekturze, bojąc się reperkusji, zaaranŜował zabójstwo.  

14 Cass. Dio, 78, 14, 1; Herodian., 4, 12, 1. 
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rządów Septymiusza Sewera i Karakalli15. Karakalla po objęciu samodzielnej 
władzy mianował go prefektem pretorianów (obok Macrinusa), moŜna więc 
równieŜ w jego wypadku załoŜyć, Ŝe stanął po stronie cesarza w konfrontacji  
z bratem i jego stronnikami. Dowódcą gwardii był do końca panowania tego 
princepsa, brał udział w wyprawie partyjskiej jako comes Augusti, a po zamor-
dowaniu Karakalli, jak wspomniano, odmówił przyjęcia godności cesarskiej  
z rąk wojska, tłumacząc się zaawansowanym wiekiem16. Wybrany zamiast nie-
go Macrinus wprowadził Adventusa do senatu (adlectio in senatum), mianował 
prefektem Miasta, a następnie konsulem zwyczajnym na rok 218 (wspólnie  
z sobą), czyniąc go tym samym najznaczniejszym senatorem w Rzymie i nieja-
ko swoim w nim zastępcą. Fawory te wywołały jednak nieprzychylne komenta-
rze przedstawicieli arystokracji senatorskiej, takich jak konsul i syn konsula 
Kasjusz Dion17. Reagując na zaistniałą sytuację, cesarz dokonał stosownej ko-
rekty: mianował nowym prefektem stolicy L. Mariusa Perpetuusa Aurelianusa, 
szanowanego senatora, wodza, a takŜe współpracownika Septymiusza Sewera. 
Po śmierci Macrinusa jego następca Heliogabal usunął stronników oraz sympa-
tyków uzurpatora z urzędów publicznych. Adventus dotrwał jednak do końca 
swego konsulatu i dopiero wówczas wycofał się na ubocze Ŝycia politycznego. 
Źródła milczą o jego dalszym losie, co sugeruje, Ŝe resztę swych dni spędził 
spokojnie „na emeryturze”, choć niejasne pozostaje, czemu zawdzięczał tak 
łagodne potraktowanie. MoŜliwe, iŜ na jego korzyść przemawiała dawna 
współpraca z Karakallą, który, według propagandy, był ojcem nowego princep-
sa, i niełaska, w jaką popadł u Macrinusa. MoŜliwe teŜ, Ŝe zauwaŜalna niechęć 
senatorów spowodowała, iŜ nowy cesarz ocenił byłego prefekta jako niegroźne-
go, nie uznał więc za konieczne skazywać go na śmierć. 

                                                           
15 CIL VII 1003 + add. = ILS 2618 = RIB 1234; CIL VII 1346 + Ephemeris Epigraphica VII 

1020 + Ephemeris Epigraphica VII 1028 = RIB 1462. Nie wiadomo, jaka była jego rzeczywista 
funkcja: czy był prokuratorem całej Brytanii (H.-G. Pflaum, Les carrières procuratoriennes 

équestres sous le Haut-Empire romain. Paris 1960–1961, s. 666. 1050; A.R. Birley, The Fasti  

of Roman Britain. Oxford 1981, s. 298 n.), czy prokuratorem noszącym tytuł praeses provinciae 

Britanniae inferioris (E. Ritterling, Real-Encyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft  

12, 2. Stuttgart–München 1925, kol. 1609; A.R. Birley, The Roman Governors of Britain. ES 4, 
1967, s. 86 nn.), czy teŜ prokuratorem wysłanym przez imperatora do przygotowania expeditio 

Britannica w 208 roku (M.G. Jarrett, J.C. Mann, The Division of Britain. JRS 57, 1967, s. 64 nn.  
i B. Dobson, Die Primipilares. Entwicklung und Bedeutung, Laufbahnen und Persönlichkeiten 
eines römischen Offiziersranges. Bonn 1978, s. 282). 

16 Cass. Dio, 78, 14, 2; Herodian., 4, 14, 2. 
17 Cass. Dio, 78, 14, 3. 
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Znaczący awans oraz zawrotna kariera stały się równieŜ udziałem P. Va-
leriusa Comazona Eutychianusa, trzeciego z wymienionych na wstępie prefek-
tów pretorianów. Według historiografów antycznych z pochodzenia był on wy-
zwoleńcem, z zawodu mimem i błaznem18. Bez wątpienia wywodził się ze 
wschodniej części Imperium, o czym przekonują greckie cognomina będące 
elementem jego nazwiska. Cursus honorum rozpoczął od słuŜby legionowej 
(pełnionej w Tracji) w oddziałach lądowych, a następnie we flocie19. W wojsku 
awansował do stopnia prefekta legionu. W 218 r. wykazał się wzorową orienta-
cją, wywołując bunt Ŝołnierzy przeciwko Macrinusowi20, co doprowadziło do 
obwołania cesarzem Heliogabala. Otrzymał za to w nagrodę funkcję prefekta 
pretorianów i ornamenta consularia

21, lecz naleŜy podkreślić, Ŝe te wyróŜnienia 
uzyskał jako wysokiej rangi ekwicki oficer, a nie były aktor, co powoduje, iŜ 
nie moŜna ich uznać za aŜ tak zaskakujące. W 220 r. został konsulem zwyczaj-
nym (z cesarzem jako współkolegą w urzędzie), i dwukrotnie pełnił funkcję 
prefekta Miasta. Śmierć władcy w 222 r. nie zmieniła początkowo pozycji  
Comazona, gdyŜ został przez jego następcę – Aleksandra Sewera – mianowany 
po raz kolejny zarządcą Rzymu. Było to więc jego trzecie urzędowanie na tym 
stanowisku22, co czyni jego postać wyjątkową w historii Imperium Romanum. 
Wkrótce jednak (w 223 r.) utracił tę funkcję prawdopodobnie na rzecz  
(Cn. Claudiusa?) Severusa23. Brak informacji źródłowych o jego popadnięciu  
w niełaskę skłania do przypuszczeń, Ŝe odszedł na „polityczną emeryturę”,  
a data tego wydarzenia pozwala powiązać je z ówczesnymi zamieszkami  
w stolicy i walkami ludu z Ŝołnierzami. Jest dość prawdopodobne, Ŝe prefekt 
został obarczony winą za brak porządku w Mieście (co leŜało w jego kompeten-
cjach), a zastąpił go zaufany nowego princepsa. 

Pomijając wyliczonych powyŜej dowódców gwardii, potwierdzone źródło-
wo spektakularne kariery stały się za rządów Sewerów udziałem jeszcze tylko 
pięciu osób: Iuliusa Solona, L. Luciliusa Priscillianusa, Marciusa Claudiusa 
Agrippy, Aeliusa (Deciusa?) Triccianusa oraz Claudiusa Aeliusa Polliona. 

                                                           
18 TamŜe, 78, 31; 79, 4; Herodian., 5, 7, 6; SHA, vita Elag., 12, 1.  
19 Cass. Dio, 79, 3. 
20 TamŜe, 78, 31–32. 
21 TamŜe, 79, 4; Herodian., 5, 7, 6; SHA, vita Elag., 12, 1. 
22 Prefektem Rzymu był kolejno: ok. 221 r., po 11.03.222 r. i w początkach 223 r. 
23 Cod. Iust., 4, 56, 2.  
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Iulius Solon, pochodzący z greckiej części Imperium (co wyraźnie wska-
zuje jego cognomen), słynął w czasach Kommodusa oraz Septymiusza Sewera 
jako człowiek niezwykle bogaty. Dzięki swojemu majątkowi, a konkretnie 
dzięki łapówkom wręczonym wpływowemu współpracownikowi Kommodusa, 
Cleandrowi, dostał się do senatu24. Choć jego pochodzenie społeczne nie zo-
stało dokładnie określone przez historyków antycznych (Kasjusz Dion, SHA), 
moŜna uznać za pewne, iŜ przed awansem nie naleŜał do warstwy ekwickiej,  
w takiej bowiem sytuacji jego akces do senatu nie byłby tematem wartym 
wzmianki. Septymiusz Sewer wkrótce po objęciu władzy skazał senatora 
Solona na śmierć, choć nieco wcześniej obiecał nie podejmować takich decyzji 
bez wyroku senatu25. Powody wymierzenia tej kary są nieznane, lecz wobec 
braku informacji o sympatich i antypatiach politycznych Solona moŜna przyjąć, 
Ŝe miała być ona przykładem i swoistą demonstracją programową Sewera, który 
chciał przez to zaznaczyć, iŜ nie będzie tolerował korupcji w senacie.  

Równie anegdotyczny awans Kasjusz Dion przypisał L. Luciliusowi 
Priscillianusowi26. Według rzymskiego historyka miał on być gladiatorem, ale 
takŜe delatorem wielu senatorów i ekwitów. Za oddane usługi cesarz Karakalla 
odwdzięczył się, wprowadzając Priscillianusa pomiędzy byłych pretorów i wy-
syłając do Achai, prawdopodobnie jako namiestnika extra sortem

27. Kolejny 
władca w 217 r. zesłał go na wyspę, lecz jest wysoce prawdopodobne, Ŝe 
odosobnienie trwało krótko, gdyŜ w 223 r. Priscillianus został wymieniony jako 

                                                           
24 Cass. Dio, 72, 12, 3. 
25 TamŜe, 74, 2, 1–2. 
26 Spośród wymienionych w tym artykule osób tylko w przypadku L. Luciliusa Priscillia-

nusa mamy do dyspozycji źródła epigraficzne pozwalające powątpiewać w informacje o jego 
niezbyt wysokich origines. Pomimo wzmianki Diona o niskim pochodzeniu L. Luciliusa Priscillia-
nusa nie moŜna całkowicie wykluczyć, Ŝe był on synem L. Luciliusa Pansy Priscillianusa, pro-
kuratora Azji, znanego z inskrypcji z Efezu (Forsch. in Ephesos, 3, 1923, s. 138 n., nr 53).  
W takim wypadku byłby osobą zbyt majętną, aby zarabiać na arenie jako gladiator i nie speł-
niałby wymogów niniejszego artykułu, jednak brak całkowitej pewności co do jego ekwickiego 
pochodzenia stwarza konieczność uwzględnienia jego osoby w powyŜszych rozwaŜanich. Jako 
argument za włączeniem go do omawianej grupy przemawia zdecydowanie fakt, Ŝe Kasjusz Dion 
jako świadek epoki nie mógł się mylić w tak istotnej (i znanej) kwestii.  

27 Cass. Dio, 78, 21, 5. Na temat funkcji, jaką pełnił w Achai, istnieją róŜne hipotezy; być 
moŜe nosił tytuł prokonsula (A. Stein, Der römische Ritterstand. München 1927, s. 173, nr 4), 
legatus Augusti pro praetore (E. Groag, Die römischen Reichsbeamten von Achaia bis auf Diokle-

tian. Wien 1939, kol. 82 nn.) lub legatus extra sortem (H.-G. Pflaum, Les carrières..., t. II,  
s. 677). Przekaz jest jednak na tyle nieprecyzyjny, Ŝe nie stwarza moŜliwości bezapelacyjnego 
wyrokowania, choć szybki awans Priscillianusa pozwala przypuścić, Ŝe urząd swój pełnił extra 

sortem. 
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patron Canusium inter praetorios seniores
28, wrócił więc najwidoczniej do łask 

za rządów Heliogabala lub Aleksandra Sewera. 
Podobnie błyskotliwa kariera stała się udziałem zdolnego Ŝołnierza i urzęd-

nika Marciusa Claudiusa Agrippy. Według Kasjusza Diona był on niewolni- 
kiem, który po uzyskaniu wolności znalazł zatrudnienie w administracji. Jako 
advocatus fisci został wygnany za zaniedbywanie obowiązków, jednak Karakal-
la po objęciu samodzielnych rządów odwołał go z wygnania, powierzył nowe 
stanowiska (a cognitionibus, ab epistulis) i wprowadził do senatu (adlectio inter 

praetorios)29. W 217 r. Agrippa jako dowódca floty towarzyszył cesarzowi  
w wyprawie do Syrii i był świadkiem jego śmierci30. Macrinus dał mu orna-

menta consularia, zarząd Panonii Dolnej, a potem III Dacji31, co sprowokowało 
sugestie, Ŝe Agrippa był zaangaŜowany w zamach stanu. Jak juŜ wspomniano, 
brakuje dowodów nawet na fakt zaistnienia spisku, awans zaś i powierzenie 
zarządu dwóch prowincji konsularnych nowemu senatorowi świadczą bez-
apelacyjnie jedynie o jego talentach i lojalności. Brak informacji o dalszych 
losach Agrippy (choć warto wspomnieć, Ŝe Kasjusz Dion nie umieścił go na 
liście skazanych przez Heliogabala) moŜe sugerować, Ŝe pozostał przy Ŝyciu, 
ciesząc się uzyskaną godnością senatora.  

Kolejny spektakularnie awansowany homo novus, pochodzący z Panonii 
Aelius (Decius?) Triccianus, który zaczynał karierę jako zwykły Ŝołnierz32, 
osiągnął funkcję dowódcy samodzielnych jednostek wojskowych, a w momen-
cie śmierci Karakalli był prefektem legionu II partyjskiego33. Podobnie jak 
Agrippę podejrzewano go o udział w antycesarskim spisku, gdyŜ Macrinus 
awansował go do senatu i zaliczył inter consulares

34. Wkrótce Triccianus 
otrzymał w zarząd Panonię Dolną35, gdzie po kilku miesiącach dosięgnął go 
wyrok śmierci wydany przez kolejnego władcę – Heliogabala36. Nie moŜna 

                                                           
28 CIL IX 338 v. 20. 
29 Cass. Dio, 78, 13, 3–4. 
30 SHA, vita Carac., 6, 7. 
31 Cass. Dio, 78, 13, 1–4. 
32 TamŜe, 78, 13, 3–4. 
33 TamŜe, 79, 4, 3. 
34 TamŜe, 78, 13, 3. 
35 TamŜe, 78, 13, 3.  
36 TamŜe, 79, 4, 3. 
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jednoznacznie odpowiedzieć, czy nowy princeps uzyskał wyraźne dowody jego 
nielojalności, czy teŜ przyczyną skazania było oddanie Triccianusa poprzed-
niemu cesarzowi bądź teŜ zaufanie, jakim został przez niego obdarzony. 

W przeciwieństwie do Adventusa, Comazona oraz Agrippy Triccianus nie 
został oszczędzony czy wprowadzony do grona współpracowników następnego 
imperatora. MoŜna przyjąć, Ŝe będąc awansowanym Ŝołnierzem, nie miał wielu 
koneksji i wpływowych przyjaciół, toteŜ pomimo konsularnego awansu pozo-
stał urzędnikiem, z którego usług princeps mógł zrezygnować bez problemów.  

Równie niecodzienne były losy awansu zwykłego cenaturiona Claudiusa 
Aeliusa Polliona. Został on w 218 r. (jako Ŝołnierz!) adlectus inter consulares 
przez Heliogabala, za to, Ŝe ujął w ucieczce Diadumenianusa, syna Macrinusa37. 
Po adlectio otrzymał w zarząd Pont-Bitynię, a następnie Germanię Górną38, co 
pozwala sądzić, Ŝe mimo skromnych początków i braku doświadczenia admini-
stracyjnego okazał się zdolnym namiestnikiem. Brakuje danych o sprawowaniu 
przez niego urzędów po śmierci jego cesarskiego protektora, lecz moŜliwe, Ŝe 
uznano, iŜ dwie funkcje rangi konsularnej są wystarczające dla byłego centurio-
na. Nomen Polliona nie występuje w źródłach wśród imion skazanych bądź 
odsuniętych senatorów, moŜna więc przyjąć, Ŝe spokojnie zakończył czynną 
działalność publiczną. 

Wszystkich wymienionych dostojników cechowało pochodzenie z innych 
ordines niŜ ekwicki i senatorski, siła przebicia i godna podziwu orientacja po-
lityczna. Fakt, Ŝe tak wyjątkowych senatorów (o karierach potwierdzonych 
źródłowo) było niewielu, skłania do wniosku, iŜ opisywany awans był niezwy-
kle trudny, nawet w czasach wojen domowych i przewrotów. Ujawnił się w ten 
sposób twardy konserwatyzm panujących, którzy, jeŜeli nawet cenili i obdarzali 
przyjaźnią osoby z nizin, to rzadko wprowadzali je do grona elity państwa.  

Pryncypialność cesarzy spotykała się w tym punkcie z zachowawczością 
układów społecznych, które wprawdzie dopuszczały moŜliwość awansu ambit-
nych jednostek z niŜszych stanów, lecz co najwyŜej do ordo decurionum. Do-
piero ich potomkowie mieli szanse na kariery ekwickie i senatorskie, co nie 
było juŜ wówczas niczym zaskakującym.  

Podsumowując, moŜna stwierdzić, Ŝe Sewerowie swoją polityką personal-
ną nawiązywali do norm istniejących juŜ w epoce Republiki. Konsekwentne ich 

                                                           
37 TamŜe, 78, 40, 1. 
38 CIL XIII 6807; Cass. Dio, 79, 2, 4; 3, 1. 
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przestrzeganie jest zadziwiające za panowania czwartej z kolei dynastii rzym-
skich princepsów, którzy byli jedyną instancją wprowadzającą „nowych ludzi” 
do senatu, mogli więc z czasem wypracować własne, o wiele elastyczniejsze 
zasady. Przykłady zaprezentowanych osób wskazują, Ŝe cesarze rzymscy nie 
byli zainteresowani nowatorstwem społecznym, a okres zamętu w polityce do-
prowadzał raczej do usztywnienia, a nie rozluźnienia reguł, kaŜdorazowo bo-
wiem panujący chciał opanować sytuację polityczną, a do tego potrzebne było 
odwołanie do wcześniej obowiązujących norm. NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę, 
Ŝe większość spektakularnych awansów stała się udziałem zasłuŜonych w słuŜ-
bie wojskowej, co moŜe sugerować, iŜ armia stanowiła najbardziej otwartą dro-
gę kariery dla zdolnych homines novi. Pomimo to jednak opisywane przypadki 
stanowią raczej wyjątki niŜ normę, co pozwala jedynie stwierdzić, Ŝe błyskotli-
wym karierom sprzyjał czas spokoju, a nie, jak mogłoby się wydawać, zamie-
szania i wojen domowych.  
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