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PRÓBY REGULACJI MOBILNOŚCI SPOŁECZNEJ  
W PÓŹNYM CESARSTWIE RZYMSKIM  

NA PRZYKŁADZIE CORPORATI OBNOXI I ICH DOMINIUM
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Zakres, przebieg i znaczenie reform przeprowadzonych w okresie późnego cesar-
stwa rzymskiego są przedmiotem zainteresowania badaczy historii starożytności, 
historii ekonomii, a także prawników interesujących się antycznym ustawodaw-
stwem. Cześć reform była podyktowana próbą naprawy szkód, jakich państwo 
doznało podczas zapaści w drugiej połowie III stulecia, część była odpowiedzią na 
stopniowe zmiany zachodzące w sytuacji gospodarczej, geopolitycznej i stosunkach 
społecznych. W IV wieku reakcją państwa na kryzys ekonomiczny i gospodarczy 
stało się, oprócz nasilenia polityki podatkowej, reform monetarnych i próby odgór-
nej regulacji cen (edykt Dioklecjana), stabilizowanie gospodarki i finansów poprzez 
ograniczenie mobilności społecznej i narzucanie wybranym grupom ludności 
licznych zobowiązań wobec państwa. Przykładem przywiązania do grupy i pozy-
cji społecznej (status, condicio) byli dekurioni, których obowiązki wobec gminy 
zostały zwielokrotnione, związane z powinnościami nie tylko wobec rodzinnego 
municypium, ale wobec niektórych instytucji publicznych. Powinności wobec 
fiscus (np. w zakresie odpowiedzialności za pobór podatków) oraz koszty zwią-
zane z munera publica w połączeniu z niekorzystnymi zjawiskami społecznymi 
(takimi jak np. patrocinium1 czy porzucanie opodatkowanych gruntów przez ich 
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1 O patrocinium zob. m.in. F. de Zulueta, De patrociniis vicorum. A Commentary on Codex 
Theodosianus 11.24 and Codex Iustinianus 11.54, [w:] P. Vinogradoff (red.), Oxford Studies in 
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właścicieli) doprowadziły do degradacji tej prężnej kiedyś warstwy społecznej. 
Przywiązywanie do statusu społecznego stosowano, prócz wspomnianych deku-
rionów, również wobec innych grup społecznych i zawodowych. Należeli do nich 
m.in. coloni, synowie weteranów2 oraz tworzący collegia rzemieślnicy z cesar-
skich manufaktur, takich jak: fabricae (warsztaty produkujące broń), gynaecea 
(tkalnie)3, monetae (mennice), baphia (farbiarnie)4. Warsztaty te były własnością 
skarbu państwa (largitio)5, pozostawały pod kontrolą wysokich urzędników 
cesarskich (comes sacrarum largitionum lub magister officiorum) i zaspokajały 
istotne potrzeby, dostarczając dla armii broń i odzienie oraz purpurowe ubrania 
dla palatium6, emitując pieniądz niezbędny dla utrzymania lojalności urzędników 
i żołnierzy. Ponadto do status zostali przywiązani członkowie korporacji (corpora) 
miasta Rzym, świadczących istotne usługi dla miasta (m.in. dostarczanie mięsa, 
wina, wypiek chleba), od połowy IV wieku także górnicy (metallarii), szczególnie 
specjaliści od wydobycia złota7. W celu stosowania płynnego funkcjonowania 
tych gałęzi gospodarki, stosowano rozmaite regulacje prawne, m.in:

Social and Legal History, Clarendon Press, Oxford 1909; I. Hahn, Das Bäuerliche patrocinium 
in Ost und West, Klio 1968/50, s. 261–276; J.-U. Krause, Spätanike Patrontasreformen im 
Westen des Römischen Reiches, Beck, München 1987; S. Giglio, Patrocinio e diritto privato 
nel tardo impero romano, Margiacchi, Perugia 1995; A. Świętoń, Dowódcy wojskowi jako pa-
troni humiliores w późnym Cesarstwie rzymskim (na przykładzie mowy 47 Libaniusza i listów 
Abinneusza), [w:] R. Sajkowski, M. Wolny (red.), Z antycznego świata. T. I: Grecja Kartagina 
Rzym, ElSet, Olsztyn 2009, s. 172–195.

2 Por. A. Świętoń, Przymus służby wojskowej w późnym cesarstwie rzymskim, Studia Prawno-
ustrojowe 2007/7, s. 119 i n.

3 E. Quintana Orive, C.Th. 10.20: acerca del régimen jurídico de los gynaeciarii, murileguli, 
monetarii y bastagarii en época postclásica, Revue Internationale des droits de l’Antiquité 
2006/53, s. 335.

4 Por. A. Świętoń, Status prawny rzemieślników pracujących w cesarskich manufakturach w póź-
nym Cesarstwie rzymskim (przełom IV i V w. n.e.). Przegląd konstytucji zachowanych w C.Th. 
10.20 i 10.22, Studia Prawnoustrojowe 2010/12, s. 231 i n.

5 Podobne instytucje wchodziły także w skład res privata. Np. Notitia Dignitatum wylicza dla 
części zachodniej dwóch procuratores rei privatae gynaeciorum – Not. Dig. Occ. 12.26–27.

6 Na przełomie III i IV w. purpura stała się istotnym elementem dworskiego ceremoniału. Pewne 
rodzaje purpury zostały zastrzeżone dla wyłącznego użytku cesarskiej rodziny (zob. M. Rein-
hold, History of Purple as a Status Symbol in Antiquity, Collection Latomus [vol. 116], Bruxelles 
1970, s. 65 i n.). Jednakże dopiero w początkach V w. posiadanie i noszenie ubrań barwionych 
purpurą najwyższej jakości (pozyskiwaną z gruczołów morskich mięczaków murex) zrównano 
z crimen laesae maiestatis (por. C.Th. 10.21.3 z 424 r.).

7 Corpora i familiae poddane obnoxietas wylicza J.L. Murga, Los „corporati obnoxii”, una 
esclavitud legal, [w:] F. Pastori i in. (red.), Studi in onore di Arnaldo Biscardi t. IV, La Goliardica, 
Milano 1983, s. 549.
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• zakazywano porzucania status i migracji społecznej (np. w szeregi militia 
armata8 lub militia officialis)9;

• rzemieślnikom związanym z largitio zakazywano zatrudniania się u privati, 
pod sankcją grzywny wymierzanej osobie dającej zatrudnienie i niekiedy 
samemu rzemieślnikowi10, niektórzy corporati nie mogli przechodzić do 
innych korporacji świadczących ciężary publiczne11;

• wprowadzono zasadę dziedziczenia statusu przez potomstwo oraz (w przy-
padku niektórych grup rzemieślników) zasadę zmiany status (i tym samym 
poddania się munus) poprzez małżeństwo z członkiem grupy zawodowej12;

• ograniczono możliwość przemieszczania się13. 

 8 Zob. A. Świętoń, De his qui militare non possunt. O zakazie pełnienia służby wojskowej w póź-
nym Cesarstwie Rzymskim (IV i V w. n.e.) w świetle źródeł prawnych, [w:] R. Sajkowski (red.), 
Studia z dziejów starożytnego Rzymu, ElSet, Olsztyn 2007, s. 79 i n.

 9 Np. w przypadku mincerzy postanowiono, że winni być oni zawsze przypisani do swojego stanu 
(C.Th. 10.20.1). Awans na wyższe szczeble hierarchii społecznej był w ich przypadku zakazany 
(w konstytucji ograniczono się do wyliczenia godności związanych od pryncypatu z ordo equester: 
perfectissimus, centenarius, ducenarius egregius). Podobne więzy prawne narzucono murileguli, 
którzy pozyskiwali składniki naturalne, służące do produkcji barwnika purpurowego. Konstytu-
cja z 424 r. (C.Th. 10.20.14) stanowiła, iż droga do wszelkich godności (dignitas) była dla nich 
zamknięta, a jeśli jakimś sposobem osiągnęliby zaszczyty państwowe, musieli być przywróceni 
do właściwego im statusu (orgio) i zawodu (ars). Niekiedy stosowano zabieg piętnowania ad 
imitationem tironum (C.Th. 10.22.4) mający ułatwić poszukiwanie ewentualnych zbiegów.

10 Por. C.Th. 10.20.6–9 (mimo określenia mancipium pracownicy ci nie byli prawdopodobnie 
niewolnikami, ale osobami półwolnymi), C.Th. 10.22.5. Por. E. Quintana Orive, C.Th. 10.20: 
acerca…, s. 337.

11 Dotyczyło to pistores, por. C.Th. 14.3.2.
12 Nie istniała możliwość opuszczenia collegium rzemieślniczego np. poprzez zawarcie związku 

małżeńskiego z przedstawicielem innego stanu. Wprost przeciwnie, zawarcie małżeństwa 
z członkiem familia tkaczy, mincerzy lub producentów purpury skutkowało związaniem się 
z ich condicio (por. C.Th. 10.20.3, 10.20.5 oraz 10.20.10). O dziedziczeniu zobowiązań do 
świadczenia ciężarów publicznych zob. np. C.Th. 10.20.10, 10.20.15, 10.19.15. W odniesie-
niu do członków miejskich korporacji owa dziedziczność wynikała nie z faktu urodzenia się 
z corporatus, ale z faktu odziedziczenia po nim majątku. Odrzucenie spadku wiązało się zatem 
z uwolnieniem od munus. Podobnie w przypadku małżeństwa z kobietą z rodziny obnoxii, przy-
jęcie ich statusu związane było z przejęciem części majątku jako posagu. Por. A.J.B. Sirks, Did 
the Late Roman Government Try to Tie People to Their Profession or Status?, Tyche 1993/8, 
s. 162. Należy zaznaczyć, że obok obowiązku świadczenia ciężarów z uwagi na posiadany 
majątek (munus patrimoniale) istniało też zobowiązanie osobiste (munus personale) – w ta-
kiej sytuacji byli np. członkowie familiae tkaczy i murilegiuli (zob. A.J.B. Sirks, Late Roman 
Law: the Case of dotis nomen and the praedia pistoria, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte. Romanistiche Abteilung 1991/108, s. 191).

13 Przykładem mogą być regulacje zastosowane wobec górników, zob. A. Świętoń, Status…, 
s. 239–241.
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Interesującym instrumentem prawnym, który miał ściślej związać zobowiąza-
nych do świadczenia publicznych ciężarów (obnoxii) z ich statusem społecznym 
i zawodowym, były regulacje w zakresie prawa własności. Mogły one odnosić 
się zarówno do gruntów (praedia), jak i ruchomości (res). Poniżej zostaną omó-
wione konstytucje cesarskie poświęcone rzemieślnikom pracującym w cesarskich 
manufakturach, górnikom oraz członkom korporacji miasta Rzym.

Korporacje (corpora) funkcjonujące w Rzymie wypełniały istotne zadania, 
zajmując się m.in. dostarczaniem żywności albo jej przetwarzaniem na potrzeby 
licznej populacji. Ich członkowie byli wolnymi ludźmi, których przywileje zostały 
potwierdzone przez cesarzy14. W Rzymie w IV wieku działały korporacje m.in. 
pistores (młynarzy i piekarzy stanowiących ważne ogniwo w systemie annona)15, 
caudicarii, transportujących barkami rzecznymi annona z Ostii do spichlerzy 
Rzymu, catabolenses (zapewniali transport publicznego ziarna z magazynów do 
piekarni)16. Podobne służby związane z annona funkcjonowały w Konstantyno-
polu. Powyższe korporacje wspomagane były przez suarii (dostarczali na rynek 
rzymski mięso wieprzowe) i pecuarii (dostarczali wołowinę). W okresie pryn-
cypatu członkowstwo w korporacjach pistores, suarii i pecuarii było związane 
z przywilejami prawnymi, w IV wieku stało się obligatoryjne i dziedziczne17. Obok 
korporacji spełniających zadania związane z aprowizacją stolicy, funkcjonowały 
także corpora wypalaczy wapna, niezbędnego do prac budowlanych i remon-
towych (calcis coctores), i wiele innych18. Ich członkowie mieli różne statusy 

14 C.Th. 14.2.1, C.Th. 14.2.3.
15 Corpus pistorum. Zob. A.H.M. Jones, The Later Roman Empire 284–602. A social economic 

and administrative survey, t. 2., Basil Blackwell, Oxford 1964, s. 699. Władze od dawna zachę-
cały do rozwoju tej gałęzi gospodarki. Gaius wspomina o konstytucji Trajana, który obiecywał 
Latynom obywatelstwo rzymskie w zamian za prowadzenie w Rzymie młyna mielącego przez 
3 lata nie mniej niż 100 modii zboża (Gai. I. 34). Początkowo pieczenie chleba rozdawanego 
uprawnionym obywatelom Rzymu (panis gradilis) lub sprzedawanego po preferencyjnej cenie 
(panis fiscalis) było konsekwencją dobrowolnego kontraktu zawieranego pomiędzy piekarzem 
a państwem, potem członkostwo w korporacji piekarzy wytwarzających publiczny chleb stało 
się obowiązkowe (A.H.M. Jones, The Later Roman…, s. 699 i n.). Obok takich korporacji, 
pracujących na potrzeby publiczne, istniały liczne prywatne młyny i piekarnie (P. Garnsey, 
C.R. Whittaker, Trade, industry and the urban economy, [w:] A. Cameron (red.), The Cam-
bridge Ancient History, Vol. XII. The Late Empire, A.D. 337–425, Cambridge University Press, 
Cambridge 1998, s. 320, A.J.B. Sirks, Late Roman Law…, s. 190).

16 A.H.M. Jones, The Later Roman…, s. 698–699. 
17 Ibidem, s. 702.
18 Korporacje, których celem było utrzymanie funkcjonowania organizmu miejskiego, powoływano 

także w mniejszych miastach (A.H.M. Jones, The Later Roman…, s. 724).
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materialne (najbogatsi z pistores mogli wyjść do stanu senatorskiego19). Ograni-
czenie ich mobilności poświadcza konstytucja z 412 roku: rectores provinciae 
zostali zobowiązani do odsyłania corporati, którzy wyjechali w obce strony (qui 
in peregrina transgressi sunt), tzn. do innych prowincji, z powrotem do Miasta, 
aby wykonywali tam swoje obowiązki20. Niemniej jednak, wcześniejsze konsty-
tucje, odnoszące się do członków korporacji piekarzy, wskazują, że służba była 
dziedziczna (przynajmniej od 364 roku21) i miała charakter przymusowy (munus). 
Konstytucja Konstancjusza z 355 roku22 zobowiązywała każdego, kto pojął za 
żonę córkę piekarza zrzeszonego w korporacji, do świadczenia zobowiązań, jakie 
spoczywały na członkach pistores. Liczne konstytucje Walentyniana I i Walensa 
poświęcone pistores, wydane w latach 364–37223, potwierdzały przymusową 
przynależność do stowarzyszenia piekarzy, niezależnie od tego, czy wstąpienie 
do korporacji było dobrowolne (poprzez zakup majątku pistor24), czy wynikało 
z dziedziczenia majątku przez potomstwo (zabroniono nawet przenoszenia pisto-
res pomiędzy poszczególnymi młynami25). Jednakże przynajmniej do 372 roku26 
możliwość awansu społecznego nie została jeszcze drastycznie ograniczona: 
konstytucja Walentyniana I i Walensa z 364 roku przewidywała możliwość 
powołania członka pistores do stanu senatorskiego, zaś patronus pistorum mógł 
uwolnić się od munus po spełnieniu określonych warunków (5 lat służby, znale-
zienie zastępcy z odpowiednim majątkiem) jeszcze w 367 roku27.

Konstytucja wydana za panowania Konstantyna (w 319 roku) poświadcza, 
że podejmowano próby uwolnienia się spod munus poprzez ukrycie majątku 
przed fiscus w drodze pozornej czynności prawnej28. W drodze symulowanej 
sprzedaży, corporatus podejmował próbę uwolnienia się od obnoxietas poprzez 
wykazanie, że jest on finansowo niezdolny do wypełniania zadań nałożonych na 

19 Por. C.Th. 14.3.4.
20 C.Th. 14.2.4. Konstytucja ta przypomina jedynie o ograniczeniach narzucanych na corporati 

we wczesnych latach czwartego stulecia.
21 C.Th. 14.3.3.1.
22 C.Th. 14.3.2.
23 C.Th. 14.3.3–14. Szczególnie C.Th. 14.3.6, 14.3.11.
24 C.Th. 14.3.10.
25 C.Th. 14.3.8.
26 C.Th. 14.3.14.
27 Por. odpowiednio C.Th. 13.3.4. i C.Th. 14.3.7.
28 C.Th. 14.3.1, J. Gaudemet, Constantin et le recrutement des corporations, [w:] G. Moschet-

ti (red.), Atti del Cogresso Internazionale di diritto Romano e di storia del diritto. Verona 
27–28–29–IX–1948, vol III, Dott. A. Giuffrė Editore, Milano 1951, s. 22; A.J.B. Sirks, Late 
Roman Law…, s. 190.
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korporację. Kolejnym źródłem stanowiącym potwierdzenie powiązania munus 
z majątkiem ruchomym i nieruchomym jest wydana w 364 roku konstytucja 
Walentyniana I i Walensa29; w treści zakazywano senatorom i urzędnikom zaku-
pu majątku będącego własnością pistores (w skład którego wchodziły zarówno 
praedia rustica jak i urbana), wskazując na obowiązek przejęcia przez nabywcę 
zobowiązań związanych z posiadaniem takich nieruchomości (których to zobo-
wiązań senatorowie i officiales nie mogliby wypełnić z racji rangi społecznej lub 
pełnionych funkcji). O ścisłym związku własności z pistrinis obnoxia wspomina 
także konstytucja tych samych cesarzy z 364 roku30, zgodnie z treścią której osoba 
zrzeszona w korporacji pistores będąc powołaną do stanu senatorskiego miała do 
wyboru: albo zachować status quo (i tym samym nie uszczuplić swojego mająt-
ku), albo skorzystać z możliwości awansu społecznego. W tym drugim wypadku 
zobowiązana była znaleźć zastępcę (subrogatus) i wyposażyć w odpowiedni 
majątek (substantia) niezbędny do tego, aby mógł on bez przeszkody pełnić 
przejęte obowiązki. Co jednak dokładnie ukrywało się pod pojęciem substantia? 
Bez wątpienia był to majątek nieruchomy – konstytucja nie precyzuje, czy cho-
dziło o grunty obciążone munus, czy inne, o równej wartości; przypuszczalnie 
były to wspomniane praedia rustica lub urbana wniesione do korporacji przez 
pistores. Ponadto do substantia mogły zaliczać się także inne niż grunty nieru-
chomości, a także rzeczy ruchome: w roku 367 praefectus urbi Viventius został 
poinstruowany przez cesarzy Walentyniana I i Walensa, że patronus pistorum po 
5 latach może zostać uwolniony z pistrinis obnoxia pod warunkiem, że znajdzie 
następcę i wyposaży go we wszelkie środki niezbędne do pełnienia obowiązków 
w korporacji: zwierzęta, niewolników, młyny i wiejskie posiadłości wniesione 
jako udział do korporacji31. Substantia zatem oznaczała zarówno ruchomości jak 
i nieruchomości, bez których produkcja mąki i wypiek chleba byłyby niemożliwe.

Do korporacji pistores można było wejść na zasadzie dobrowolności albo 
poprzez zawarcie związku małżeńskiego z corporatus lub jego potomkiem, 
albo poprzez nabycie prawa własności (w drodze dziedziczenia, umowy kup-
na-sprzedaży, darowizny) na majątku, który był obciążony pristinis obnoxia. 
Jednakże z drugiej strony, mobilność społeczna pistores była dalece ograniczona 
i opuszczenie corpus było warunkowane z reguły przez podstawienie zastępcy, 
na którego należało przenieść prawo własności wszystkich rzeczy, ruchomych 

29 C.Th. 14.3.3.
30 C.Th. 14.3.4.
31 C.Th. 14.3.7. Nie ma całkowitej pewności co do daty ogłoszenia konstytucji, mogła być ona 

wydana nieco wcześniej, w 364 r.
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i nieruchomych, które były niezbędne do pełnienia obowiązków. Regulacje takie 
były wyrazem troski władz rzymskich o zachowanie funkcjonalności i operatyw-
ności systemu dostarczania annona.

Podobne regulacje obowiązywały suarii i pecuarii. Jak wynika z treści kon-
stytucji Konstantyna, wydanej w 334 roku32 ich mobilność społeczna została 
ograniczona, a działalność w korporacji była przymusowa (co poświadczają 
wzmianki w treści o przywracaniu w szeregi korporacji tych członków, którzy na 
skutek różnych zabiegów nabyli wysokie godności). Konstytucja nie pozostawia 
wątpliwości, że majątek członka stowarzyszenia był poddany munus (bona quae 
suariae functioni) dopuszczając jednakże, podobnie jak w przypadku pistores, 
możliwość opuszczenia corpus suarii poprzez podstawienie zastępcy i prze-
kazanie mu majątku obciążonego munus. Dziedziczący majątek należący do 
suarius był zobowiązany ponosić ciężary publiczne zawiązane z dostarczaniem 
dla potrzeb rozdawnictwa odpowiednich ilości wieprzowiny33. Na mocy kon-
stytucji Arkadiusza i Honoriusza z 408 roku, odchodzący z korporacji34 musiał 
przenieść na nią prawo własności majątku (ei corpori quod declinant). Osoba 
nabywająca własność majątku suarius obciążonego munus (praedia obnoxia 
corpori), w drodze umowy kupna-sprzedaży, darowizny lub pod innym tytułem, 
musiała albo ponosić ciężary publiczne związane z munus, albo uwolnić się od 
tego poprzez zrzeczenie się praw do nabytego majątku35. Takie same regulacje 
obowiązywały, jak poświadcza konstytucja, w odniesieniu do wszystkich innych 
korporacji miasta Rzym36.

Rzemieślnicy zatrudnieni w manufakturach należących do largitio mieli 
status ludzi półwolnych37. Wśród konstytucji im poświęconych jedynie nieliczne 

32 C.Th. 14.4.1.
33 C.Th. 14.4.7.
34 Było to możliwe w nielicznych przypadkach, np. wejścia do stanu duchownego.
35 C.Th. 14.4.8.1–2.
36 C.Th. 14.4.8.3.
37 W tekstach konstytucji pojawiają się sformułowania kojarzone z niewolnikami (familia, manci-

pia), chociaż rzemieślnicy ci byli z formalnego punktu widzenia ludźmi wolnymi (z pewnymi 
wyjątkami: w manufakturach cesarskich, szczególnie w mennicach, pracowała pewna ilość 
niewolników, zob. N. Lenski, Servi publici in Late Antiquity, [w:] J.-U. Krause, Ch. Witschel 
(red.), Der Stadt in der Spätanike-Niedergang oder Wandel?, Franz Steiner, Stuttgart 2006, s. 349 
i n.). O zacieraniu się (ale tylko do pewnego stopnia) granic pomiędzy ubogą warstwą społeczną 
a niewolnikami, zob. C.R. Whittaker, Land, City and Trade in the Roman Empire, Variorum, 
Aldershot 1993, s. 108 i n. Na tle położenia prawnego rzemieślników związanych z largitio, 
wyjątkowa była sytuacja pracowników cesarskich zbrojowni (fabricenses). Z jednej strony ogra-
niczano ich wolność, z drugiej byli zorganizowani podobnie jak żołnierze, otrzymywali annona, 
naczelnik zbrojowni (primicerius fabricae) mógł przejść w stan spoczynku z prawem adoracji 
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zwracają uwagę na związek między obnoxietas a majątkiem rzemieślnika. Kon-
stytucja Teodozjusza II i Walentyniana III z 424 roku38 poświęcona murileguli 
(conchyleguli)39 w początkowej partii tekstu zawiera zakaz porzucania status, 
poprzez uciekanie się pod ochronę przywilejów związanych z zajmowanymi 
urzędami i piastowanymi godnościami, co wskazuje na przymusowy charakter 
służby. Osoby takie były niezwłocznie przywracane do poprzedniego zajęcia 
(ars) i status40. W dalszej części tekstu zawarte zostały regulacje odnoszące się 
do majątku poławiaczy. Osoba, która weszłaby w jego posiadanie, obojętnie pod 
jakim tytułem prawnym, zobowiązana była albo do restitutio possesionis albo do 
przejęcia zobowiązań wynikających z onus41.

W 426 roku cesarze Teodozjusz II i Walentynian III wydali konstytucję 
skierowaną do comes sacrarum largitionum Akacjusza42. Postanowiono, iż jeśli 

cesarskiej purpury (adoratio) na równi z członkami cesarskiej straży przybocznej (protectores). 
Ich pracę określano jako militia (por. I. Hahn, Freie Arbeit und Sklavenarbeit in der Spätaniken 
Stadt, [w:] H. Schneider (red.), Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Römischen Kaiserzeit, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1981, s. 151; F. DeRobertis, Lavoro e lavora-
tori nel mondo romano, Adriatica, Bari 1963, s. 329). Alexander Demandt utrzymuje jednak, 
że niektórzy fabricenses byli niewolnikami (Staatssklaven), zob. A. Demandt, Wirtschaft und 
Politik in der Spätanike, [w:] K. Dietz, D. Hennig, H. Kaletsch (red.), Klassisches Altertum, 
Spätanike und frühes Christentum, Würzburg 1993, s. 268. W wyjątkowych sytuacjach cesarscy 
rzemieślnicy podlegli largitio mogli być uwolnieni od munus dzięki przyznanym przywilejom 
(por. C.Th. 10.20.16). Na marginesie należy dodać, że do cesarskich manufaktur posyłano także 
skazańców (E. Quintana Orive, C.Th.10.20: acerca…, s. 336).

38 C.Th. 10.20.14 (skierowana do comes sacrarum largitionum Maksymina). Walentynian III roz-
począł panowanie w cesarstwie zachodniorzymskim 23 października 425 r., ale do godności 
cesarza został wyniesiony rok wcześniej, w reakcji na obwołanie w Italii cesarzem Jana 
(J. Prostko-Prostyński, S. Bralewski, M. Leszka, M. Kokoszko, Słownik cesarzy rzymskich, 
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001, s. 332 i n.).

39 Łowili oni morskie skorupiaki (murex brandaris, murex trunculus, purpura haemastoma), 
z wydzieliny których pozyskiwano najwyższej jakości barwnik purpurowy, wykorzystywany 
do produkcji szat noszonych przez członków cesarskiej rodziny. Murex występowały głównie 
na wybrzeżach wschodniej części Morza Śródziemnego i tam koncentrowała się działalność 
wytwórcza (m.in. w miastach Tyr i Sydon). W mniejszych ilościach łowiono je na zachodzie, 
głównie u wybrzeży Hiszpanii i na Balearach (C.M. Booker, The Codex Purpureus and its Role 
as an Imago Regis in Late Antiquity, Latomus 1997/239, s. 444–445; F. Brunello, The Art of 
Dyeing in the History of Mankind, Vicenza 1973, s. 106; A.H.M. Jones, The Later Roman…, 
s. 837).

40 Murileguli, qui relicto adque despecto propriae condicionis officio vetitis se infulis dignitatum 
et cingulis penitus denegatis munisse dicuntur, ad propriae artis et originis vincla revocentur.

41 Quod si alienigenae detentatores oneribus condicionis externae maluerint subiacere quam 
restituere facultates…

42 C.Th. 10.20.16.
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ktokolwiek spomiędzy zrzeszenia tkaczy, mincerzy, poławiaczy murex lub innych 
podobnych, należących do largitio korporacji, do których przynależność jest 
dziedziczna (na zasadzie munus personalis)43, uzyskałby zwolnienie ze służby, 
był zobowiązany podstawić zastępcę, którego kwalifikacje sprawdzali urzędnicy 
podporządkowani comes sacrarum largitionum. Jednakże przywilej uwolnienia od 
munus nie rozciągnął się na potomstwo oraz majątek – musiały one pozostać do 
dyspozycji korporacji44. Do takiego majątku mogły zaliczać się np. łodzie służące 
do połowu murex, o których wspomina tekst konstytucji z 385 roku45, inne rzeczy 
ruchome, zapewne także nieruchomości. Nakaz pozostawienia potomstwa munus 
do dyspozycji largitio wynikał z personalnego charakteru munus. 

Górnicy (metallarii46) byli kolejną grupą, która została poddana ogranicze-
niom w zakresie wolności osobistej i przywiązana do wykonywanego zawodu. 
W roku 370 cesarze Walentynian I i Walens ogłosili konstytucję47, która miała 
zapobiec niekontrolowanemu przemieszczaniu się górników po obszarze wschod-
niej części cesarstwa i porzucaniu przez nich miejsc, w których wydobywano 
kruszce metali szlachetnych i inne kopaliny. Konstytucja tych samych cesarzy 
z 373 roku48, skierowana do Probusa, praefectus praetorio Illyrici, Italiae et 
Arficae49, obowiązująca na obszarze prefektury Illyricum i diecezji Macedonii, 
zakazywała osobom prywatnym – pod groźbą kary – utrzymywania na służbie 
górników (migrujących, jak wynika z treści, z diecezji trackiej) lub ukrywania ich 
w swoich majątkach50. Górnicy ci winni być przymuszani do powrotu do miejsca 

43 Si quis ex corpore gynaeceariorum vel linteariorum sive linyfariorum monetariorumve aut 
murilegulorum vel aliorum similium ad divinas largitiones nexu sanguinis pertinentium voluerit 
posthac de suo collegio liberari…

44 […] universam generis sui prosapiam in functione memorati corporis permanentem cum omnibus 
eius qui absolvitur rebus obnoxiam largitionibus sacris futuram esse non dubitet.

45 C.Th. 10.20.12.
46 Termin ten oznaczał zarówno górników zajmujących się wydobyciem rud metali (w tym 

szlachetnych), jak i pracą w kamieniołomach (R. Delmaire, Largesses sacrées et res privata. 
L’aerarium impérial et son administration di IVe au VIe siècle, École française de Rome, Roma 
1989, s. 421).

47 C.Th. 10.19.5.
48 C.Th. 10.19.7.
49 A.H.M. Jones, J.R. Martindale, J. Morris, The Prosopography of the Later Roman Empire. 

Vol. 260–395, Cambridge University Press, Cambridge 1971, s. 736, s.v. Sex. Claudius Petronius 
Probus 5.

50 Przyczyną migracji mogła być wzrastająca aktywność Gotów. Informację o porzucaniu stanowisk 
przez procuratores metallorum w niektórych prowincjach należących do diecezji Macedonii, 
Dacji i Tracji z powodu zagrożenia najazdami Gotów można znaleźć w konstytucji z 386 r. 
(C. 11.7.4).



174 adam ŚWIĘTOŃ

urodzenia, które opuścili. W drugiej połowie IV wieku górnikom nie wolno było 
osiedlać się na Sardynii51. Zakaz ten, jak podejrzewa M. McCormick, miał na 
celu zahamowanie migracji górników, która została pobudzona przez odkrycie 
na wyspie złóż złota52. Inną prawdopodobną przyczyną ucieczek górników na 
wyspę była chęć ukrycia się przed fiscus. Według A.H.M. Jonesa, żywa działal-
ność ustawodawcza, przejawiana w tym zakresie przez Walentyniana i Walensa, 
wynikała z planów związanych z odbudowaniem rezerw złota53. Niezależnie 
jednak od przyczyn, władze rzymskie obawiały się niekontrolowanych prze-
mieszczeń górników, które mogły powodować brak rąk do pracy w tej żywotnej 
gałęzi gospodarki.

W 424 roku cesarz Teodozjusz II skierował do comes sacrarum largitionum 
Maksymina konstytucję54, która nie tylko potwierdzała przymus wykonywania 
przez górników zawodu, ale także regulowała kwestie związane z ich majątkiem 
i jego powiązaniem z obnoxietas. Górnikom, którzy opuścili kraj pochodzenia 
i przenieśli się do innego regionu, nakazano powrócić do właściwego miejsca 
urodzenia (origo). Ponadto, jeśli górnik lub kobieta pochodząca z górniczej 
rodziny posiadaliby potomstwo zrodzone z małżeństwa z osobą prywatną (ex do-
mibus privatorum, ustawodawca miał na myśli prawdopodobnie jakichkolwiek 
obywateli nieobciążonych obnoxietas), potomstwo to było „dzielone po równi” 
pomiędzy fiscus i rodziców (aequa inter fiscum meum et parentes suos lance 
dividatur); w przypadku posiadania tylko jednego dziecka, przypadało ono fisku-
sowi (w zakresie zobowiązań związanych z wydobyciem kruszcu). Konstytucja 
potwierdzała dziedziczny charakter obnoxietas – całe potomstwo górnika dziedzi-
czyło jego status (condicio), niezależnie od statusu prawnego drugiego małżonka. 
W dalszej części konstytucji cesarz nakazywał, iż każda osoba nabywająca od 
górnika metallica loca55, które wiązały się ze wspomnianą obnoxietas, winna 
bez wątpienia wykonywać wszelkie obowiązki uprzednio ciążące w związku 
z posiadaniem rzeczy na zbywcy56.

51 Por. C.Th. 10.19.6 (369 r.) oraz C.Th. 10.19.9 (378 r.).
52 M. McCormick, Origins of the European economy. Communications and Commerce AD 300–

–900, Cambridge University Press, Cambridge 2003, s. 42.
53 A.H.M. Jones, The Roman Economy. Studies in Ancient Economic and Administrative History, 

Blackwell, Oxford 1974, s. 402.
54 C.Th. 10.19.15.
55 Pod tym pojęciem mogły kryć się działki, na których wydobywano kruszce lub inne kopaliny.
56 Qui vero metallica loca praedictae obnoxia functioni emisse perhibentur, isdem procul dubio, 

quae auctores eorum implere consueverant, muniis subiacebunt.
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Wprowadzanie w życie przytoczonych powyżej regulacji (a także innych, 
odnoszących się m.in. do dekurionów i kolonów, które – z racji zawężenia się 
w niniejszym artykule tylko do kilku grup społecznych – zostały pominięte), nie 
oznaczało (choć takie sugestie w literaturze przedmiotu się pojawiały), że władze 
rzymskie dążyły do stworzenia spetryfikowanego społeczeństwa „kastowego”57. 
Ich skuteczność nie była wysoka – mobilność społeczna w późnym cesarstwie 
rzymskim była, mimo licznych regulacji starających się ją ograniczyć, relatyw-
nie duża58. Należy pamiętać, że cesarskie konstytucje nie oddają pełnego obrazu 
sytuacji, są przede wszystkim wyrazem polityki dworu, która nie musiała być 
efektywna (i, jak wynika z treści konstytucji, nie była, wspomniawszy chociaż-
by cesarskie napomnienia wydawane w sprawie licznie porzucających munera 
publica dekurionów, corporati i innych osób przywiązanych do swych funkcji). 
Ograniczanie mobilności nie było, jak się wydaje, etapem planowych reform, ale 
reakcją na porzucanie stanowisk i funkcji poddanych obnoxietas. Z drugiej strony, 
przez cesarskie konstytucje przemawia pragmatyzm – nie stworzenie sztywnych 
ram społecznych, ale sprawne funkcjonowanie rzymskiej gospodarki było tym 
celem, do którego miały prowadzić przywołane tu regulacje. Wiążąc obnoxietas 
z majątkiem, władze rzymskie nie chciały dopuścić do sytuacji, w której kor-
poracje traciłyby wykwalifikowaną siłę roboczą albo cenne zasoby (w których 
skład wchodziły narzędzia, budynki, niewolnicy, zwierzęta pociągowe, farmy 
i tereny kopalne czy też łodzie do połowu murex).
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Adam ŚWIĘTOŃ

ATTEMPTS OF THE REGULATION OF THE SOCIAL MOBILITY IN THE LATE ROMAN EMPIRE  
IN RELATION TO THE CORPORATI OBNOXII AND THEIR PROPERTY

( S u m m a r y )

The main legal source for the post-classical Roman imperial law – Codex Theodosianus – contains 
many interesting regulations about social and economic issues. Among them there are constitutions 
devoted to the property rights of the specified social groups. In the 4th century Roman authorities 
reformed administrative, social and economic system of the state in order to soften the effects of the 
“crisis of the 3rd century” and restore the public order and efficiency of the economy and taxation. 
The essential aspect of the reform was the introduction of the many restrictions in relation to the 
various groups of population which had important position in the social and economic structure 
of the lat Roman Empire. In the paper Author discusses some roman imperial constitutions that 
imposed some restrictions on the property rights of the members of the Rome corporations (like 
pistores, suarii etc). These regulations strengthened the legal ties between the corporation and 
its members by the restriction of the alienation of the property that were shares of the corpora. 
Moreover similar regulations related to the imperial craftsmen are discussed.
Keywords: Theodosian Code, corporationes, Roman economy, property rights


