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Streszczenie
W artyku opisano z zarysie tajn s u b pó nego cesarstwa rzymskiego i wczesnego cesarstwa bizantyjskiego (koniec III–pocz tek VIII wieku) jako prekursork
wspó czesnej polskiej s u by specjalnej – Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego.
Funkcjonariusze owej pó noantycznej s u by byli nazywani agentes in rebus, tj. „dziaaj cy w sprawach”.
Jednym z obszarów aktywno ci agentes in rebus by o informowanie cesarza
i jego najbli szych wspó pracowników m.in. o dzia alno ci urz dników cywilnych
i wojskowych oraz osób prywatnych mog cej stanowi zagro enie dla w adzy cesarskiej.
Je li mo na wskaza we wspó czesnej Polsce instytucj , której kompetencje obejmuj
co , co w dzisiejszych realiach mo na nazwa cura agendarum, niew tpliwie b dzie to
Agencja Bezpiecze stwa Wewn trznego. Po pierwsze z tego powodu, e funkcja cura
agendarum odnosi a si najwyra niej do sfery, któr wed ug dzisiejszej terminologii
nale a oby nazwa bezpiecze stwem wewn trznym pa stwa. Po drugie funkcj t
mo na przyrówna , nie zapominaj c o ró nicach wynikaj cych z kontekstów historycznych, do kompetencji ABW odnosz cych si do rozpoznawania zagro e godz cych
w bezpiecze stwo wewn trzne pa stwa oraz jego porz dek konstytucyjny. Po trzecie
funkcja cura agendarum obejmowa a najprawdopodobniej te dzia ania, nazywane
obecnie kontrwywiadowczymi, realizowane w g ównej mierze przez ABW. Po czwarte
agentes in rebus cigali sprawców najci szych przest pstw skierowanych przeciwko
pa stwu, co równie le y w kompetencjach ABW.
Podobie stw mi dzy agentes in rebus a Agencj Bezpiecze stwa Wewn trznego
mo na si doszukiwa równie w „sekretnym” sposobie dzia ania agentes, co kojarzy
si z niejawnymi czynno ciami operacyjno-rozpoznawczymi prowadzonymi przez
funkcjonariuszy ABW. Ponadto agentes in rebus funkcjonowali w ramach struktury
administracji cywilnej (tj. niewojskowej), u ywaj c jednocze nie „stopni wojskowych”,
a wykonywane przez nich zadania dotyczy y raczej sfery cywilnej ni wojskowej.
W tym sensie agentes in rebus mo na uzna za pierwsz „cywiln s u b specjaln ”
w historii pa stw europejskich.

