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Wstęp

D wudziestego ósmego marca 193 roku n.e.1 cesarz Pertynaks został 
zamordowany po zaledwie osiemdziesięciu siedmiu dniach rzą-
dów. Jego wysiłki, żeby rządzić praworządnie i przywrócić w Rzy-

mie porządek, zostały generalnie dobrze przyjęte. Był jednak istotny wy-
jątek – gwardia pretoriańska: zepsuta stołecznym życiem i przywilejami 
elitarna cesarska straż przyboczna. Pertynaks próbował zdyscyplinować 
zadufanych pretorianów, którzy podczas rządów Kommodusa zachowy-
wali się skandalicznie, bez powodu wszczynając bójki z przechodniami na 
ulicach. Chcąc złagodzić gniew wywołany wprowadzeniem nowych zasad, 
Pertynaks obiecał pretorianom po dwanaście tysięcy sesterców, ogłaszając, 
że suma ta dorównuje premii wypłaconej gwardzistom przez Marka Au-
reliusza i Lucjusza Werusa po objęciu przez nich władzy w 160 roku. Perty-
naks sprzedał nawet część majątku Kommodusa, aby zebrać pieniądze na 
ten cel, ponieważ przez rozrzutny i rozpustny styl życia poprzedniego wład-
cy w skarbcu pozostał tylko milion sesterców. Pretorianie odrzucili ideę, 
aby za dodatkowe wynagrodzenie przywrócić porządek, i mimo wypłaty 
dodatkowego żołdu nie zaczęli się zachowywać lepiej. Wiedzieli bowiem 
doskonale, że Marek Aureliusz i Lucjusz Werus rozdali ich poprzednikom 

1 Wszystkie daty przywołane w niniejszej książce odnoszą się do lat naszej ery, o ile nie zazna-
czono inaczej (przyp. tłum.).
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po dwadzieścia tysięcy sesterców, a poza tym Pertynaks ostatecznie i tak 
zdołał im wypłacić zaledwie połowę tego, co obiecał. Zabili więc cesarza, 
później zaś – w obawie przed konsekwencjami – uciekli do swoich koszar 

– Castra Praetoria (patrz plan 1) – i zamknęli bramy2.
Kiedy wszystko ucichło, pretorianie zdali sobie sprawę, że – o dziwo – 

nikt ich nie ściga. Wówczas dotarło do nich, że teraz to oni są najwyższą 
władzą w państwie, obcesowo więc wywiesili w koszarach ofertę, wysta-
wiając imperium rzymskie na sprzedaż3. Zapewne większość senato-
rów była naprawdę zdegustowana tym faktem, ale możliwe też, że opis 
tej historii pióra Diona mógł przynajmniej w części być inspirowany 
wydarzeniami wojny domowej 69 roku i krótkiego panowania Otona4. 
Jeden spośród senatorów, chciwy i ambitny Marek Didiusz Julianus, pi-
jany i zachęcany przez równie chciwą żonę Manlię Skantyllę i córkę Di-
dię Klarę, a także przez dwóch pretoriańskich trybunów – Publiusza 
Florianusa i Wekcjusza Apera, pospieszył do koszar, chcąc skorzystać 
z okazji. Podobnie postąpił Tytus Flawiusz Sulpicjanus, prefekt Rzymu 
i teść Pertynaksa. Kiedy Didiusz Julianus przybył na miejsce, okazało 
się, że Sulpicjanus jest już wewnątrz Castra Praetoria, zabezpieczając 
swoją pozycję i robiąc wszystko, żeby konkurent pozostał za bramą5. 
Senator zdołał przyciągnąć uwagę pretorianów dopiero wówczas, gdy 
użył tablic, na których wypisał swoje obietnice, i przeciągnął na swoją 
stronę Maurencjusza, jednego z popleczników Sulpicjana.

To, co nastąpiło później, Dion słusznie nazwał „haniebnym handlem”, 
chociaż powinniśmy ostrożnie podchodzić do jawnie teatralnego stylu 

2 Hdn. 2.3.4, 2.4.4; Cass. Dio 74.1.2, 74.5.4, 74.8.4 (odniesienia do dzieła Kasjusza Diona opar-
te są na edycji E. Cary’ego opublikowanej w ramach serii The Loeb Classical Library); Hdn. 
2.5.1–9.

3 Hdn. 2.6.4.
4 Kasjusz Dion (63.9.1) opisuje nienawiść, jaką pałano do Otona, ponieważ władca ten do-

wiódł, że imperium rzymskie jest na sprzedaż, a pretorianie mogą wynosić cesarzy na tron 
lub ich obalać.

5 SHA, Did. Iul. 2.5–6.
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1

Ewolucja

44–31 rok p.n.e.

W połowie I wieku p.n.e. każdy rzymski wódz wyznaczał żołnie-
rzy do osobistej straży nie tylko dla zapewnienia ochrony, lecz tak-
że po to, żeby zademonstrować swój prestiż. Po zamachu na Ceza-
ra w 44 roku p.n.e. do grona tych przywódców dołączyli również 
Oktawian i Antoniusz. Powoływanym ad hoc oddziałom preto-
rianów brakowało formalnych oznaczeń, organizacji i zasad służ-
by, co było typowe dla tych niespokojnych czasów. Żołnierze ci nie 
odznaczali się bezwzględną lojalnością, ale mogli uratować wo-
dzowi życie w kluczowych momentach. Gdy Oktawian zwycię-
żył pod Akcjum, zyskał kontrolę nie tylko nad ogromną armią, 
lecz także nad wieloma kohortami pretorianów, które wywodziły 
się nie tylko spośród własnych legionistów, ale również żołnierzy  
Antoniusza.

A ugust twierdził, że „uczynił państwo wolnym” i „przywró-
cił wiele tradycji przodków”, ale dla większości, jeśli nie dla 
wszystkich, było jasne, że słowa te nie są niczym więcej, jak tyl-

ko częścią przemyślnej manipulacji. Jako Oktawian doszedł do władzy 
niewątpliwie w rezultacie użycia siły wojskowej, co przyznał sam, już 
jako August, kiedy stwierdził, że w tym celu zgromadził armię z własnej 
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inicjatywy i na swój koszt1. Postępował przy tym zgodnie z tradycją, 
która rozwijała się w świecie rzymskim od wielu dziesięcioleci: armie 
Rzymu stawały się lojalne coraz bardziej wobec swoich wodzów niż 
wobec państwa. W 83 roku p.n.e. Gnejusz Pompejusz (zwany Wielkim),  
wówczas blisko dwudziestotrzyletni, zebrał oddziały, żeby móc udzie-
lić wsparcia byłemu konsulowi Lucjuszowi Korneliuszowi Sulli zwane-
mu też „Szczęśliwym” (Felix) w jego walce o Rzym. Pompejusz stanął 
na forum w mieście Auximum (obecnie Osimo we Włoszech), zwer-
bował żołnierzy, mianował wśród nich oficerów, a także wyposażył 
swoje wojsko2. Takie stosunki między dowódcą a żołnierzami wy-
warły decydujący wpływ na rozwój gwardii pretoriańskiej i jej rela-
cje z cesarzami.

Możliwości zdobycia władzy otworzyły się przed Oktawianem, gdy 
w 44 roku p.n.e. został zamordowany Juliusz Cezar, brat jego babki. Ce-
zar usynowił go w testamencie i wyznaczył na swojego spadkobiercę, 
dzięki czemu Oktawian odziedziczył też jego słynne imię. Od tego mo-
mentu aż do 31 roku p.n.e. skupił on całą swoją energię na tym, aby – wy-
korzystując militarną siłę – najpierw pokonać zabójców Cezara, Marka 
Juniusza Brutusa i Gajusza Kasjusza Longinusa, a następnie wyelimi-
nować swoich wcześniejszych sprzymierzeńców, wśród których naj-
znaczniejszym był Marek Antoniusz. Ponieważ Brutus i Kasjusz mie-
li własną armię, podobnie jak – nieco później – Antoniusz, Oktawian, 
chcąc urzeczywistnić swoje ambicje, musiał również zebrać wokół sie-
bie żołnierzy. Antoniusz skupił uwagę na wschodzie, a następnie nawią-
zał bigamiczny związek z Kleopatrą, dzięki czemu łatwo go było przed-
stawić jako wroga Rzymu i antyspołecznego dekadenta, zwłaszcza że 
oficjalnie jego żoną była Oktawia, siostra Oktawiana, który zaczął wte-
dy prezentować się jako jedyny obrońca Rzymu, tamtejszych obyczajów 

1 RGDA 1.1.
2 Plutarch (Pomp. 6) mówi o zwerbowaniu trzech legionów, Appian z Aleksandrii (BC 1.80) 

twierdzi, że na tym etapie udało się zebrać tylko jeden legion, dwa zaś dodano później.
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i moralności. Po pokonaniu Antoniusza pod Akcjum w 31 roku p.n.e. 
Oktawian skoncentrował się na tworzeniu podstaw reżimu formalnie 
zgodnego z ustrojowymi zasadami republiki, w którym niemal nie by-
ło odniesień do militarnej siły. Pod wieloma względami właśnie w tym 
momencie był najbardziej wystawiony na ciosy, mimo że jego głów-
ni wrogowie już nie żyli. Oktawian był świadom, że powinien zapew-
nić sobie bezpieczeństwo, dlatego w tym czasie osobiście dowodził od-
działami pretorianów, a niedługo po zwycięstwie pod Akcjum utworzył 
z nich stałą formację.

W utworzeniu gwardii pretoriańskiej nie było nic szczególnie nowa-
torskiego. Oddziały przydzielane rzymskim wodzom jako ich osobista 
eskorta funkcjonowały już od dłuższego czasu. Termin cohors praetoria 
(kohorta pretoriańska) pojawia się po raz pierwszy w opisie sił Scypio-
na Afrykańskiego w końcówce III wieku p.n.e., ale określenia tego użył 
Sekstus Pompejusz Festus pod koniec II wieku w opracowanym przez 
siebie streszczeniu leksykonu Weriusza Flakkusa, który z kolei żył i pi-
sał za rządów Augusta. Pojęcie to zostało zdefiniowane jako „żołnie-
rze wybrani spośród najdzielniejszych”. Zwalniano ich z obowiązków 
przydzielanych zwykłym legionistom, jednocześnie przyznając pół-
torakrotnie wyższy żołd, ale do bitwy szli na równi z innymi3. Festus 
używa pojęcia cohors praetoria, choć nie wiemy na pewno, czy był to 
termin stosowany w czasach Scypiona Afrykańskiego. Wiadomo jed-
nak, że tacy żołnierze byli nagradzani za służbę specjalnymi przywile-
jami, od nich zaś oczekiwano, że w zamian będą chronili swojego wo-
dza. Tworzący w II stuleciu p.n.e. Polibiusz opisuje jeden z pierwszych 
oddziałów pretorianów podczas kampanii. Po obu stronach praeto-
rium (namiotu konsula dowodzącego armią) stały namioty trybunów, 
za nimi zaś były kwatery jeźdźców wybranych spośród extraordinarii 

3 Fest. 223M: „praetoria cohors est dicta, quod a praetore non discedebat. Scipio enim Africa-
nus primus fortissimum quemque delegit, qui ab eo in bello non discederent et cetero mu-
nere militiae vacarent et sesquiplex stipendium acciperent”.
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