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Abstract: The author of this article analyses some of Caesar’s actions taken during the time he served 
as quaestor and their political implications, while attempting to capture their influence on the further 
development of his career. Particular attention is paid to the consequences of the eulogies delivered dur-
ing the funerals of aunt Iulia and wife Cornelia, which helped to win over residents of the capital sympa-
thizing with the populares, and, in the long run, after proper consolidating the effects of those speeches 
in the following years, enabled him to build a long-lasting political base. The article also points to their 
other effect: Caesar’s establishing closer contacts first with Pompey and a little later with Crassus, which 
also significantly accelerated the development of his career. The author also emphasizes the positive 
impact on Caesar’s career that was only brought to light years later, as a result of his thorough knowledge 
of Hispania Ulterior that he gained diligently performing the duties of quaestor. This was the foundation 
for Caesar’s subsequent successes during the time he governed Hispania Ulterior in the late sixties.
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Na początku lat sześćdziesiątych I wieku p.n.e. Gajusz Juliusz Cezar 
osiągnął godność kwestora1. Stanowisko to sprawował nie w Rzymie, 

1 Suet. Iul. 6.1; Plut. Caes. 5.3. Kwestura Cezara nie jest przez współczesnych histo-
ryków datowana jednoznacznie. Najczęściej (np.: L. Ross Taylor: „Caesar’s Early Career”, 
Classical Philology 36 (1941), s. 122; T.R.S. Broughton: The Magistrates of the Roman Re-
public. Vol. 2: 99 B.C.–31 B.C. New York 1952, s. 132; idem: The Magistrates of the Ro-
man Republic. Vol. 3: Supplement. Atlanta 1986, s. 105–106; H. Gesche: Caesar. Darmstadt 
1976, s. 22; R.J. Jimenez: Caesar Against Rome. The Great Roman Civil War. London 2000, 
s. 35; W. Dahlheim: Julius Caesar. Die Ehre des Krieges und die Not des Staates. Pader-
born–München–Wien–Zürich 2005, s. 76) umieszczają ją w 69 r. Natomiast W. Will (Ju-
lius Caesar. Eine Bilanz. Stuttgart–Berlin–Köln 1992, s. 21, 29) w latach 69–68. Zob. też: 
L. Canfora: Giulio Cesare. Il dittatore democratico. Roma–Bari 1999, s. 17, 21–22. Inni 
badacze (np.: A. Neuendorff: Die römischen Konsulwahlen von 79–49 v. Chr. Breslau 1913, 
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lecz w prowincji Hiszpanii Dalszej, u boku jej ówczesnego namiestnika G. An-
tystiusza Wetusa2. 

Sięgnięcie po ten urząd nie było traktowane jako wielki sukces. W rzymskiej 
hierarchii urzędniczej centralnego szczebla kwestorzy zajmowali bowiem najniż-
sze miejsce. W Rzymie w czasach Cezara wypełniali oni funkcje związane z czu-
waniem nad różnymi aspektami państwowych finansów, np. emisją oraz obiegiem 
pieniądza. Nie byli także samodzielni, gdyż podlegali urzędnikom wyższym. Byli 
bowiem również przydzielani konsulom czy namiestnikom poszczególnych pro-
wincji jako ich pomocnicy, wypełniający zadania zlecone im przez przełożonych. 
Ich uprawnienia nie były imponujące, nie dawały więc wiele okazji do wyróż-
nienia się. Do niewielkiego prestiżu tego stanowiska przyczyniało się również 
to, że kolegium kwestorów było bardzo liczne3. W rezultacie wybór do ich grona 
nie był tak trudny, jak do zdecydowanie mniej licznych kolegiów urzędniczych 
wyższego szczebla. O uzyskanie tego stanowiska nie toczono więc zażartych ba-
talii4. 

W tym świetle nie powinno dziwić, że o działalności większości kwestorów 
wiadomo bardzo mało albo nic. Podobnie jest z kwesturą Cezara5. Z kilku wzglę-

s. 44; L. Piotrowicz: Dzieje rzymskie. Warszawa 1934, s. 401; G. Walter: Cezar. Warszawa 
1983, s. 42, 46; J.S. Richardson: The Romans in Spain. Oxford–Cambridge 1996, s. 105; 
T.C. Brennan: The Praetorship in the Roman Republic. Vol. 2. Oxford 2000, s. 514–515) 
pod uwagę biorą także 68 rok. Natomiast A. Krawczuk (Gajusz Juliusz Cezar. Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1990, s. 29–32) nawet lata 68–67. Szersze omówienie kwestii 
datacji kwestury Cezara patrz: T.R.S. Broughton: The Magistrates… Vol. 2, s. 136, przyp. 
7; N. Rogosz: „Wokół datacji kwestury G. Juliusza Cezara”. W: Florilegium. Studia ofia-
rowane profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy 
urodzin. Red. E. Dąbrowa, T. Grabowski, M. Piegdoń. Kraków 2017, s. 221–231. 

2 Vell. Pat. 2.43.4; Plut. Caes. 5.3. Zob. też: Bell. Hisp. 42.1; Suet. Iul. 7.1; Cass. Dio 
37.52.2; 41.24.2; L. Ross Taylor: „Caesar’s Early Career…”, s. 122; L. Canfora: Giulio Ce-
sare…, s. 18; A. Goldsworthy: Cezar. Życie giganta. Przeł. K. Kuraszkiewicz. Warszawa 
2018, s. 101. Imię Gajusz, przypisywane Antystiuszowi Wetusowi, nie jest pewne. Autor 
podaje je za: T.R.S. Brougton (The Magistrates… Vol. 2, s. 133). O Antystiuszu Wetusie 
patrz: L. Klebs: „C. Antistius Vetus, 46”. In: Real-Encyklopädie der classischen Alter-
tumswissenschaft. Bd. 1. Stuttgart 1894, col. 2558. 

3 O kwestorach, ich kolegium oraz uprawnieniach patrz: G. Wesener: „Quaestor”. 
In: Real-Encyklopädie… Hlb. 47. Stuttgart 1963, col. 801–827, zwłaszcza col. 806–811. 
Zob. też: A. Goldsworthy: Cezar…, s. 98–100. 

4 Najlepszym tego dowodem jest z reguły brak jakichkolwiek konkretnych informa-
cji na ten temat w antycznych tekstach źródłowych. W jakich okolicznościach na urząd  
kwestora został wybrany Cezar, także nie wiemy.

5 O kwesturze Cezara zachowało się zaledwie kilka informacji. Do jego działalności 
podejmowanej na tym stanowisku odnosi się jednak tylko jedna z nich i to bardzo ogól-
nie. Pozostałe dotyczą różnych „sensacji” związanych np. z wcześniejszym przerwaniem 
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dów budzi ona jednak zdecydowanie większe zainteresowanie. Cezar bowiem 
sprawował ten urząd w nietypowy sposób. Oprócz obowiązków powierzonych 
mu przez jego przełożonego Antystiusza Wetusa, namiestnika Hiszpanii Dal-
szej6, zajmował się także sprawami nie wchodzącymi w ich zakres, znacznie poza 
nie wykraczającymi7. Interesujące jest także to, że w kolejnych latach po kwestu-
rze, kariera Cezara rozwijała się bardzo intensywnie i szybko, chociaż nie bra-
kowało w niej dramatycznych momentów. Do końca 60 r. p.n.e., czyli w czasie 
krótszym niż dziesięć lat, sprawował urzędy przewidziane nie tylko w cursus ho-
norum, lecz sięgnął również po inne funkcje i godności publiczne, w tym takie, 
które zaliczane były do szczególnie prestiżowych, stanowiące przedmiot pożą-
dania i zabiegów najbardziej wpływowych i ustosunkowanych Rzymian8. Odno-
tował więc sukcesy przewyższające osiągnięcia wielu innych rzymskich polity-
ków, którzy na identycznych etapach swoich karier zwykle musieli się zadowolić 
sprawowaniem tych stanowisk, których nie mogli pominąć. W dodatku sięgnięcie 
po nie często zabierało im więcej czasu9. Oprócz typowych, przeciętnych rzym-

wykonywania obowiązków służbowych przez Cezara, czy innymi wydarzeniami, które 
miały miejsce w czasie sprawowania przez niego tej funkcji publicznej. Zob. w tym świet-
le: Bell. Hisp. 42.1; Vell. Pat. 2.43.4; Suet. Iul. 6–8; Plut. Caes. 5.1–3; 11.6; 32.6; Cass. Dio 
37.52.2; 41.24.2.

6 Suet. Iul. 7.1. Por. też: Vell. Pat. 2.43.4.
7 W pierwszej kolejności jeszcze przed wyjazdem z Rzymu musiał się zająć uroczy-

stościami pogrzebowymi swej ciotki Julii i żony Kornelii (Suet. Iul. 6.1–2; Plut. Caes. 5.1–3; 
H. Gesche: Caesar…, s. 22; L. Canfora: Giulio Cesare…, s. 17–18; A. Goldsworthy: Cezar…, 
s. 100–101), zaś po nagłym zaprzestaniu wykonywania swych obowiązków udał się do Galii 
Przedalpejskiej, do mieszkańców kolonii latyńskich położonych za Padem, by zachęcać ich 
do intensywniejszych starań i zabiegów o prawa obywatelskie, czym spowodował zagroże-
nie spokoju publicznego (Suet. Iul. 7.1–8; M. Piegdoń: „Caesar et Transpadani: Ludność Ga-
lii Cisalpejskiej w polityce Gajusza Juliusza Cezara”. Nowy Filomata 8, 4 (2004), s. 259–270; 
idem: Galia Przedalpejska. Studia nad rzymską obecnością w północnej Italii w III–I w. p.n.e. 
Kraków 2009, s. 107, 111; N. Rogosz: „G. Juliusz Cezar a kwestia obywatelstwa rzymskiego 
mieszkańców kolonii latyńskich w Galii Przedalpejskiej. Początki”. W: W kręgu antycznych 
Politei. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Ilukowi. Red. W. Gajewski,  
I. Milewski. Gdańsk 2017, s. 340–352. Dalszą literaturę patrz: ibidem, s. 341–342).

8 W tym czasie Cezar sprawował szereg ważnych funkcji publicznych, np. był kurato-
rem via Appia, w 65 r. p.n.e. piastował godność edyla kurulnego, w 63 r. został wybrany 
na urząd pontifeksa maksimusa oraz na stanowisko pretora, które sprawował w 62 r. W la-
tach 61–60 zarządzał Hiszpanią Dalszą, a bezpośrednio po powrocie do Rzymu odniósł 
wielki sukces wyborczy latem 60 r., uzyskując konsulat na następny rok. Wszystkie jego 
osiągnięcia w latach sześćdziesiątych p.n.e. patrz: „Index of Careers”. W: T.R.S. Brough- 
ton: The Magistrates… Vol. 2, s. 574. 

9 Przeciętnie od czasu uzyskania kwestury, stanowiącej pierwszy szczebel w typowej 
karierze urzędniczej rzymskiego arystokraty, do osiągnięcia konsulatu upływało zwykle 
kilkanaście lat. 
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skich polityków, uwagi te odnieść można również do powszechnie znanych Rzy-
mian współczesnych Cezarowi, np. takich jak: Cyceron, Mariusz, Krassus, a na-
wet Pompejusz czy Sulla, mimo że ich kariery miały swoją specyfikę10.

W tym kontekście nasuwa się pytanie, czy na tak szybki i błyskotliwy rozwój 
kariery publicznej Cezara w tym czasie nie miała wpływu jego kwestura, zwłasz-
cza nietypowe, znacznie wykraczające poza zlecone mu zadania i obowiązki, 
działania podejmowane przez niego w trakcie sprawowania tego urzędu? Niektóre 
z ówczesnych inicjatyw Cezara mogły bowiem doprowadzić do znaczącego wzro-
stu popularności oraz wzmocnienia jego pozycji na rzymskiej arenie politycznej. 

O kwesturze Cezara zachowało się niewiele informacji. Zawarte są one w kil-
ku tekstach źródłowych. Do najważniejszych należą jego biografie, napisane 
przez Swetoniusza i Plutarcha z Cheronei. W nich bowiem mieszczą się wiado-
mości najobszerniejsze a zarazem najważniejsze, pozwalające na w miarę najdo-
kładniejszą rekonstrukcję aktywności Cezara w czasie sprawowania tego urzędu11. 
Różne drobne wzmianki związane z jego działalnością w tym czasie, o zdecydo-
wanie mniejszym jednak znaczeniu, uzupełniające dane Swetoniusza i Plutarcha, 
znajdują się także w Bellum Hispaniense oraz w dziełach Wellejusza Paterkulusa 
i Kasjusza Diona12. 

W materiałach tych, szczególnie w tekstach Swetoniusza i Plutarcha, można 
także znaleźć informacje o następstwach poszczególnych posunięć Cezara podję-
tych przez niego w czasie sprawowania kwestury, świadczących także o ich ewen-
tualnym wpływie na przebieg jego kariery w następnych latach13. Różne drobne 
dane tego rodzaju można również znaleźć w innych źródłach cytowanych w tym 
artykule14.

Generalnie, wiadomości które można wykorzystać do zbadania problemu 
omawianego w niniejszym artykule, zamieszczone we wspomnianych powyżej 
tekstach źródłowych, pochodzą z czasów znacznie późniejszych od analizowa-
nych w nim wydarzeń15. Może to poważnie wpływać na ich wartość. W więk-

10 Podstawowe informacje odnoszące się do przebiegu karier polityków wymienio-
nych w tym fragmencie tekstu patrz: T.R.S. Broughton: The Magistrates… Vol. 2, s. 557, 
580, 589, 603, 627; idem: The Magistrates… Vol. 3, s. 73–76, 120, 139–140, 161–165, 209. 

11 Suet. Iul. 6–8; Plut. Caes. 5.1–3; 11.3; 32.6.
12 Bell. Hisp. 42.1; Vell. Pat. 2.43.4; Cass. Dio 37.52.2; 41.24.2.
13 Suet. Iul. 9–19; Plut. Caes. 5.3–13. 
14 Zwłaszcza w tekstach, których autorzy zamieścili obszerne relacje o wydarzeniach 

odnoszących się do wewnętrznych spraw Republiki Rzymskiej w ostatnim stuleciu jej 
funkcjonowania, np. w dziele Liwiusza (per. 99), biografiach Krassusa (Crass. 13) i Pom-
pejusza (Pomp. 25) napisanych przez Plutarcha czy w relacji Appiana (B.C. 2.1.3; 8.27).

15 Z wyjątkiem Bellum Hispaniense, napisanej jeszcze w czasach Republiki przez nie-
znanego nam autora wywodzącego się z kręgów bliskich Cezarowi, wszystkie pozostałe 
teksty źródłowe wymienione powyżej powstały znacznie później, w okresie Cesarstwa. 
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szości są także fragmentaryczne, ponadto nie zawsze odpowiednio konkretne 
i precyzyjne. Widać także, iż dominują wśród nich drobne wzmianki, oderwane 
od pożądanego kontekstu. W dodatku, zwłaszcza niektóre, mają posmak sensacji, 
ponieważ dotyczą faktów, które wśród wielu Rzymian współczesnych Cezarowi 
uchodziły za bardzo bulwersujące i prowokacyjne16. W rezultacie nie dają dogłęb-
nego ani kompleksowego obrazu zagadnień rozważanych w tym artykule.

Ze względu na bardzo małą ilość oraz ogólny charakter informacji odno-
szących się do działalności Cezara w czasie sprawowania przez niego urzędu 
kwestora17, problematyka ta nie została dobrze zbadana. Autorzy współczes-
nych opracowań z reguły ograniczają się do bardzo powierzchownych wzmianek 
na ten temat, najczęściej odnotowujących fakt piastowania przez niego tej funkcji 
lub odnoszących się do kilku podstawowych wydarzeń z tym związanych18. Naj-
częściej można je napotkać w biografiach Cezara (np. M. Gelzera, J. Carcopino, 
H. Gesche, L. Canfory czy A. Goldsworthy’ego)19, pracach poświęconych jego 
karierze (np. autorstwa L. Ross Taylor)20 czy opracowaniach prozopograficznych 
(np. T.R.S. Broughtona, T.C. Brennana)21. Znacznie większym zainteresowaniem 
historyków cieszą się natomiast inne kwestie bezpośrednio związane z kwesturą 
Cezara, np. sporna od dawna sprawa jej datacji22 czy jego pobyt nad Padem w Ga-
lii Przedalpejskiej w trakcie powrotu z Hiszpanii do Rzymu23.

Najwcześniejszy z nich przekaz Wellejusza Paterkulusa został sporządzony w pierwszym, 
a dzieło Kasjusza Diona dopiero w trzecim stuleciu. 

16 Taki charakter mają np. informacje Plutarcha (Caes. 5.1), dotyczące pokazania przez Ce-
zara w pochodzie pogrzebowym jego zmarłej ciotki Julii wizerunków G. Mariusza, którego 
swego czasu Sulla ogłosił wrogiem publicznym, co od razu skonfliktowało wielu Rzymian 
na tym tle (Caes. 5.2). O znaczeniu i roli takich wizerunków patrz: Fl. Dupont: „Les morts 
et la memoire: le masque funèbre”. In: La mort, le morts et l’au-delà dans la monde romain. 
Actes du colloque de Caen, 20–22 novembre 1985. Ed. F. Hinard. Caen 1987, s. 167–172.

17 Zob. w tym świetle zamieszczoną powyżej charakterystykę wykorzystanych 
przez autora artykułu materiałów źródłowych.

18 Przede wszystkim tych, które zostały wspomniane przez antycznych biografów 
Cezara, czyli Swetoniusza i Plutarcha. Por. w tym kontekście: Suet. Iul. 6–8; Plut. Caes. 
5.1–3; 11.3; 32.6.

19 M. Gelzer: Caesar. Der Politiker und Staatsmann. Wiesbaden 1960; J. Carcopino: 
Jules César. Paris 1968; H. Gesche: Caesar…; L. Canfora: Giulio Cesare…; A. Goldswor-
thy: Cezar….

20 L. Ross Taylor: „Caesar’s Early Career…”, s. 113–132; eadem: „The Rise of Julius 
Caesar”, Greece & Rome 4, 1 (1957), s. 10–18.

21 T.R.S. Broughton: The Magistrates… Vol. 2; idem: The Magistrates… Vol. 3; T.C. 
Brennan: The Praetorship… Vol. 1–2.

22 Niektóre opracowania dotyczące tej kwestii patrz przyp. 1. 
23 Związaną z tym zagadnieniem problematykę omawiają autorzy opracowań cytowa-

nych w przyp. 7. W nich także dalsza literatura. 
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Pierwszymi wydarzeniami (także pod względem chronologicznym) kojarzonymi 
z kwesturą Cezara, jak wynika z tekstów Swetoniusza i Plutarcha, były zgony ciotki 
Julii, czyli siostry ojca, a żony G. Mariusza, oraz Kornelii, czyli córki L. Korneliusza 
Cynny, która od kilkunastu lat była żoną Cezara24. Najpierw zmarła jego ciotka Ju-
lia. Nieco później – trudno jednak stwierdzić po jakim czasie – Kornelia25. Obydwa 
zgony miały prawdopodobnie miejsce w początkowym okresie piastowania przez nie-
go urzędu kwestora, jeszcze podczas pobytu w Rzymie26. Cezar zgodnie z dawnymi 
zwyczajami wziął więc udział w ich pogrzebach27. Dopiero później, zapewne po za-
łatwieniu wszystkich spraw rodzinnych, a zwłaszcza urzędowych, związanych z wy-
jazdem do wyznaczonej mu prowincji, udał się do Hiszpanii Dalszej28. Trudno jednak 
powiedzieć, kiedy to nastąpiło, jak już bowiem nadmieniono, historycy nie potrafią 
wyznaczyć jednoznacznie nawet rocznej daty kwestury Cezara29. Dla porządku nale-
ży jeszcze jedynie dodać, że obydwa wspomniane tu tragiczne wydarzenia miały cha-
rakter losowy, z kwesturą Cezara łączyło je tylko to, że doszło do nich w jej trakcie. 

Ze względu na problem ujęty w tytule niniejszego artykułu, autora nie interesują 
jednak owe wydarzenia jako takie, podobnie jak kwestia ich datacji czy inne – już 
zasygnalizowane – ich aspekty, lecz przede wszystkim skutki tych wydarzeń, 
zwłaszcza ich ewentualny wpływ na dalszą karierę Cezara. 

24 Spośród wszystkich faktów łączonych z kwesturą Cezara, o tych dwóch jego anty-
czni biografowie zgodnie wspominają najpierw. O innych dopiero po nich: Suet. Iul. 6.1; 
7–8; Plut. Caes. 5.1–3. Podobnie: L. Ross Taylor: „Caesar’s Early Career…”, s. 122–123; 
eadem: „The Rise of Julius Caesar…”, s. 14–15; L. Canfora: Giulio Cesare…, s. 17–18; 
A. Goldsworthy: Cezar…, s. 100–101. Zob. także komentarz zamieszczony w przyp. 7 
oraz cytowaną w nim literaturę.

25 W tej kolejności obydwa te wydarzenia wymieniają w biografiach Cezara Swe-
toniusz i Plutarch. Ten ostatni akcentuje to jednak zdecydowanie mocniej. Zob. teksty 
przywołane w poprzednim przypisie. Podobnie ujmują tę kwestię historycy współcześni. 
Por. np.: L. Ross Taylor: „Caesar’s Early Career…”, s. 122; eadem: „The Rise of Julius 
Caesar…”, s. 14–15; M. Gelzer: Caesar…, s. 28; L. Canfora: Giulio Cesare…, s. 17–18; 
A. Goldsworthy: Cezar…, s. 100–101.

26 Tak w kontekście chronologicznym, w dodatku bardzo wyraźnie, fakty te ujął Plu-
tarch (Caes. 5.3). Swetoniusz jedynie stwierdził, że do śmierci obydwóch bliskich Ceza-
rowi kobiet doszło w czasie jego kwestury (Iul. 6.1). Dokładniej obydwu tych wydarzeń 
datować nie sposób.

27 Suet. Iul. 6.1; Plut. Caes. 5.1–2. Zob. też literaturę cytowaną w przyp. 30. 
28 Potwierdza to przede wszystkim Plutarch, nadmieniając jednak, że Cezar udał się 

do Hiszpanii po śmierci żony (Caes. 5.3). Z relacji Swetoniusza (Iul. 6.1; 7.1) można 
się tego jedynie domyślać. O załatwianiu przez Cezara jakichkolwiek spraw urzędowych 
przed udaniem się do swej prowincji żaden z nich nie wspomina. Ich uregulowanie było 
jednak konieczne. Zobowiązani do tego byli przede wszystkim namiestnicy obejmujący 
w zarząd prowincje.

29 Zob. w tym świetle informacje zamieszczone w przyp. 1.



17Kwestura G. Juliusza Cezara a rozwój jego kariery w następnych latach

W tym kontekście bardzo ważne są informacje Swetoniusza i Plutarcha o tym, 
że Cezar w trakcie obydwu wspomnianych tu pogrzebów, zgodnie z rzymskimi 
zwyczajami, wygłosił mowy pochwalne ku czci zmarłych30. Niestety, zachowały 
się o nich jedynie dwie fragmentaryczne notki. W dodatku jedna, autorstwa Plutar-
cha, o charakterze sensacji31. Swetoniusz natomiast nawiązał do takiego elemen-
tu tych przemówień, które były typowe dla laudacyjnych mów pogrzebowych32. 
W swoim tekście wyeksponował to, że Cezar w wystąpieniu wygłoszonym na po-
grzebie swojej ciotki nawiązał do jej pochodzenia, zwłaszcza do dawnych przod-
ków, Marcjuszów królów, w tym Ankusa Marcjusza, a nawet przypomniał, że ród 
Juliuszów, z którego się wywodziła, pochodził od Wenus33. Znaczenie istotniejsze 
– szczególnie z politycznych względów – było jednak to, co podkreślił Plutarch, 
że Cezar w pochodzie pogrzebowym pokazał wizerunki G. Mariusza, oglądane 
pierwszy raz od rządów L. Korneliusza Sulli, który ogłosił Mariusza i jego zwo-
lenników wrogami państwa34. Jeżeli więc Cezar wykorzystując tę okazję poka-
zał wtedy wizerunki tego wybitnego Rzymianina, to musiał również obszerniej 
nawiązać do Mariusza i jego osiągnięć w swojej mowie. Nie mógł go pominąć 
także z tego oczywistego względu, że był on Rzymianinem, który w trakcie swej 
kariery odniósł bardzo wielkie sukcesy. Ponadto był przecież mężem zmarłej Julii35. 

30 Wzmianki o objętości kilku wierszy zamieścili na ich temat w swoich tekstach 
obydwaj antyczni biografowie Cezara, co pośrednio świadczy również o znaczeniu, jakie 
do tego rodzaju mów wtedy przywiązywano : Suet. Iul. 6.1; Plut. Caes. 5.1–2. Por. także: 
L. Ross Taylor: „Caesar’s Early Career…”, s. 122; eadem: „The Rise of Julius Caesar…”, 
s. 14–15; M. Gelzer: Caesar…, s. 28; L. Canfora: Giulio Cesare…, s. 17–18; A. Goldswor-
thy: Cezar…, s. 100–101. 

31 Zob. Plut. Caes. 5.1. Por. także w tym kontekście wypowiedzi autora niniejszego 
artykułu zamieszczone na s. 14–15 oraz komentarz w przyp. 16. 

32 Omówienie oraz charakterystykę takich mów patrz: E. Flaig: Zrytualizowana po-
lityka. Znaki, gesty i władza w starożytnym Rzymie. Przeł. L. Mrozewicz, A. Pawlicka. 
Poznań 2013, s. 57–59. Por też: W. Kierdorf: Laudatio funebris. Interpretationen Und Un-
tersuchungen zur Entwicklung der römischen Leichenrede. Meisenheim 1980. 

33 Suet. Iul. 6.1.
34 Plut. Caes. 5.1–2. O ogłoszeniu Mariusza wrogiem publicznym ów biograf wspo-

mniał w żywotach Sulli (10.1) i Mariusza (35.4–5; 43.2); A. Baumann: „The hostis Decla-
rations of 88 and 87 B.C.”. Athenaeum 51 (1973), s. 270–293; W. Letzner: Lucius Corelius 
Sulla. Versuch eier Biographie. Münster 2000, s. 142 i n.; H. Appel: Kontrowersje wokół 
senatus cosultum ultimum. Studium z dziejów późnej republiki rzymskiej. Toruń 2013, 
s. 151–152. Dyskusję dotyczącą tego posunięcia Sulli wraz z poglądami innych badaczy 
autorka ta prezentuje na s. 152–158. Por też: N. Rogosz: „Conditions of L. Cornelius 
Sulla’s Command during the First War with Mithridates VI, the King of Pontus – Sulla’s 
Conflict with G. Marius”. W: Lucius Cornelius Sulla. History and Tradition. Eds. D. Sła-
pek, I. Łuć. Lublin 2013, s. 15–26.

35 Zob. w tym kontekście interesujące uwagi E. Flaig: Zrytualizowana polityka…, s. 66. 
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Wzbudziło to oczywiście protesty i oburzenie sullańczyków, ale spowodowało 
także bardzo pozytywną reakcję ludu rzymskiego, z szeregów którego niegdyś 
wywodzili się stronnicy Mariusza. Powiązani bowiem z nimi Rzymianie wyra-
zili Cezarowi uznanie, gdyż na jego przemówienie i przypomnienie wizerunków 
Mariusza zareagowali – jak podał w biografii Cezara Plutarch – burzliwą, czyli 
bardzo wymowną aprobatą36. Z podobną reakcją spotkało się również wystąpienie 
Cezara na pogrzebie żony, mimo że było to niezgodne z rzymskimi zwyczajami, 
które tego nie przewidywały37. Łamiąc tę tradycję, miał zyskać nie tylko sympatię 
ludu, ale nawet ogółu obywateli, gdyż w rezultacie postrzegano go jako człowieka 
o ludzkim charakterze38.

Nietrudno dostrzec, że Cezar jeden i drugi pogrzeb, a zwłaszcza okazje 
do wygłoszenia obydwu mów, wykorzystał w specyficzny sposób. Wspominając 
ciotkę oraz żonę, swe wystąpienia wyraźnie bowiem upolitycznił. W pierwszym 
przypadku swoje przesłanie zaadresował nie tylko do dawnych zwolenników Ma-
riusza, ale także do wszystkich Rzymian, którym ten nieżyjący już od 86 r. wielki 
wódz i jednocześnie przywódca popularów nadal był bardzo bliski39. W drugim, 
ponieważ adresaci mowy wygłoszonej na pogrzebie Kornelii byli ci sami, było 
podobnie, gdyż zmarła żona Cezara była córką L. Korneliusza Cynny, innego 
przywódcy tego samego ugrupowania politycznego, zamordowanego przez zbun-
towanych żołnierzy w 84 r., który we wcześniejszych latach osiemdziesiątych 
w Rzymie również odegrał bardzo istotną rolę40. 

W związku z takimi akcentami zawartymi w obydwu tych mowach, należy 
zwrócić uwagę na to, że Rzymian uczestniczących w owych uroczystościach po-
grzebowych, ze względu na pozycję, pochodzenie oraz powiązania zmarłych, mu-
siało być dużo. Oprócz członków rodu Juliuszów oraz innych krewnych, trzeba się 
liczyć z tym, że uczestniczyli w nich także, i to w znacznej liczbie, mieszkańcy 
stolicy z niższych warstw społecznych, z których zwłaszcza wywodzili się zwo-
lennicy i – mniej lub bardziej zdeklarowani – sympatycy popularów41. Cezar miał 
więc zapewne bardzo liczne grono słuchaczy, w dodatku takich, których do swoich 

36 Plut. Caes. 5.2. 
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Ibidem. Mariusz zmarł w styczniu 86 r. po dwóch tygodniach sprawowania swego 

siódmego konsulatu: Plut. Mar. 45.
40 Suet. Iul. 1.1; Plut. Caes. 1.1–2. O znaczeniu i roli L. Korneliusza Cynny w Rzymie 

w czasach pierwszej wojny domowej patrz: Liv. per. 79–83; Vell. Pat. 2.20–24; Plut. Mar. 
41–46; Sull. 10; 20.1; 22.1; App. B.C. 1.64–78; Flor. 2.9.9–17; Cass. Dio frg. 30–35, 102, 106.

41 Jednoznacznie wynika to z narracji Plutarcha (Caes. 5.2). Obserwatorami pochodu 
pogrzebowego oraz słuchaczami mowy pochwalnej wygłoszonej przez Cezara na Forum 
w trakcie pogrzebu jego ciotki Julii byli też optymaci, którzy zareagowali z oburzeniem 
na ukazanie wizerunków G. Mariusza (Plut. Caes. 5.1–2). 
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racji nie musiał specjalnie przekonywać. Dowodem tego były ich reakcje na jego 
sugestie. Z relacji Plutarcha wyraźnie bowiem wynika, że wspomniane tu mowy 
Cezara oraz inne jego działania spotkały się nie tylko z aprobatą, a nawet wzbudziły 
ich aplauz42. Były bowiem zgodne z oczekiwaniami wielu – a nawet większości – 
uczestników obydwu uroczystości pogrzebowych. Świadczy to, że swymi wywoda-
mi oraz posunięciami zdołał pozyskać ich sympatię, a nawet poparcie43. Mógł więc 
liczyć, że zostanie przez nich zapamiętany jako sprzyjający im – chociaż dopiero 
początkujący – polityk, reprezentujący tę samą opcję polityczną co wielu mieszkań-
ców stolicy związanych z popularami44. Dawało to także nadzieję, że w niedalekiej 
przyszłości będzie mógł sobie w oparciu o nich zorganizować w miarę stabilne 
zaplecze polityczne. Doszło do tego stosunkowo szybko, już w 65 r., gdy sprawował 
urząd edyla kurulnego. Podjął wtedy bowiem szereg posunięć, zakrojonych jednak 
na znacznie szerszą skalę, które utrwaliły jego popularność wśród ludu i przyczyni-
ły się do wzmocnienia więzi z nim45. To z kolei, między innymi, umożliwiło Ceza-
rowi odniesienie wspaniałego sukcesu w trakcie wyborów na stanowiska pontifeksa 
maksimusa oraz pretora w 63 r.46 oraz w 60 r. w trakcie wyborów konsularnych47. 

Owe mowy pogrzebowe Cezara zapewne miały także jeszcze inne następstwa. 
Ponieważ niewątpliwie odbiły się w Rzymie szerokim echem48, mógł on także 
żywić nadzieję, że zostały zauważone przez ówczesnych politycznych potentatów, 
zwłaszcza od kilku już lat związanych z popularami, np. przez Gn. Pompejusza 
czy M. Licyniusza Krassusa49, dysponujących wielkimi wpływami, mocną pozy-

42 Plut. Caes. 5.2
43 Plut. Caes. 5.1–2.
44 W kolejnych latach stosunek owych mieszkańców stolicy z niższych warstw spo-

łecznych do Cezara nie zmienił się. Zob. w tym świetle: Plut. Caes. 5.4–8.4 a także: 
Suet. Iul. 10–17; J. Martin: Die Popularen in der Geschichte der Späten Republik. Diss. 
Freiburg i. Br. 1965, s. 30–36; E. Ferenczy: „Caesar und die Popularen”. Klio 73 (1991), 
s. 413–419; N. Rogosz: Polityczna rola senatu w Republice Rzymskiej w latach 59–55. 
Katowice 2004, s. 44–46. 

45 Podkreślają to zgodnie Swetoniusz (Iul. 10–11) i Plutarch (Caes. 5.5–6.4). Por. też: 
Vell. Pat. 2.43.3; App. B.C. 2.1.3.

46 Vell. Pat. 2.43.3–4; Suet. Iul. 13–14.1; Plut. Caes. 7.1–3; App. B.C. 2.1.3.
47 Liv. per. 103; Suet. Iul. 18.1–19.2; Plut. Caes. 13.1–14.1; App. B.C. 2.8.28–9.34; Cass. 

Dio 37.54. 
48 Żaden z antycznych autorów dosłownie o tym nie informuje. Jednak wniosek taki 

wynika z relacji Plutarcha, zwłaszcza z tego, co napisał o reakcjach uczestników oma-
wianych tu uroczystości pogrzebowych Julii i Kornelii na słowa Cezara oraz prezentację 
wizerunków nieżyjącego już Mariusza. Zob. w tym kontekście: Plut. Caes. 5.1–2. 

49 Pompejusz prawdopodobnie nawiązał pierwsze kontakty z popularami jeszcze 
w czasie pobytu w Hiszpanii, pod koniec wojny z Sertoriuszem, w wyniku konfliktów, 
do których doszło wtedy między nim a senatem (Sall. Hist. frg. 2.47.6–7; 2.98; Plut. Pomp. 
20.1; N. Rogosz: Polityczna rola trybunatu ludowego w Rzymie w latach restauracji sul-
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cją na arenie politycznej oraz rozbudowanym zapleczem. Z punktu widzenia Ce-
zara nawiązanie bliższych kontaktów z nimi było bardzo istotne, gdyż zdobycie 
takich protektorów mogło poważnie przyśpieszyć jego karierę. Im z kolei mógł 
być potrzebny polityk taki jak Cezar, nie obawiający się wystąpień przeciwko do-
minującym wtedy w Rzymie konserwatywnym arystokratom, wywodzącym się 
z otoczenia L. Korneliusza Sulli50. Nawiązanie przez Cezara bliższych kontaktów 
z Pompejuszem i Krassusem było więc bardzo pożądane, ponieważ mogło przy-
nieść poważne korzyści obydwu stronom. Pewne poszlaki wskazują, że nastąpiło 
to bardzo szybko, jeszcze w trakcie sprawowania przez Cezara kwestury. Została 
ona bowiem nagle przerwana51. Cezar zaś oficjalnie udał się z powrotem do Rzy-
mu, w rzeczywistości jednak zatrzymał się w Galii Przedalpejskiej, bez zgody 
jej namiestnika, wśród mieszkańców kolonii latyńskich za Padem, których zachę-
cał do ostrych wystąpień mających doprowadzić do przyznania im praw obywa-
telskich52. Wszystko wskazuje na to, że działał wtedy w interesie Gn. Pompejusza, 
zabiegającego o dowództwo w wojnie z piratami i z tego powodu znajdującego się 
w ostrym konflikcie z optymatami53. Cezar oddał mu wtedy znaczące usługi, uła-
twiając osiągnięcie zamierzonego celu54. Nie przypadkiem też zapewne, wkrótce 

lańskiej (78–70 p.n.e.). Katowice 1992, s. 62–64; T. Ładoń: Wojna sertoriańska (80–71 przed 
Chr.). Oświęcim 2011, s. 129–130), a następnie w 71 r., po powrocie z Hiszpanii, zawarł 
z nimi sojusz (Plut. Pomp. 21.3–5; App. B.C. 1.121.560; N. Rogosz: Polityczna rola try-
bunatu ludowego…, s. 73–74, 77, 84–90; idem: „Trybunat M. Lolliusza Palikanusa (71 r. 
p.n.e.)”. W: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz. Red. A. Kunisz. Katowice 1993, s. 20–28; 
T. Ładoń: Wojna sertoriańska…, s. 130). Krassus przymierze z popularami również za-
warł w tym roku, po pokonaniu Spartakusa (M. Piegdoń: Krassus. Polityk niespełnionych 
ambicji. Kraków 2014, s. 73–79). 

50 Bardzo dobrze świadczyły o tym omawiane tu wystąpienia Cezara na pogrzebach 
ciotki i żony: Plut. Caes. 5.1–2. Zob. w tym kontekście charakterystykę Cezara autorstwa 
Appiana (B.C. 2.1.3). Od tej strony Cezar dał się także poznać już wcześniej, w czasie 
sprawowania trybunatu wojskowego, chociaż może nie tak wyraźnie i nie na taką skalę: 
Plut. Caes. 5.1. Por. też w tym świetle: Suet. Iul. 5.

51 Suet. Iul. 7.1; 8.
52 Suet. Iul. 8. Szerzej działania Cezara za Padem omawia M. Piegdoń: „Caesar 

et Transpadani…”, s. 259–270; idem: Galia Przedalpejska…, s. 106–107, 111.
53 Zadanie Cezara mogło wtedy polegać na odwróceniu uwagi optymatów od to-

czących się w tym czasie w Rzymie rozgrywek i zaangażowaniu ich w nowy konflikt 
dojrzewający nad Padem. Omówienie tej kwestii patrz: N. Rogosz: „G. Juliusz Cezar 
a kwestia obywatelstwa rzymskiego…”, s. 348–351. Zob. też prace M. Piegdonia cyto-
wane w poprzednim przypisie. O ówczesnym konflikcie Pompejusza z optymatami: 
Liv. per. 99; Vell. Pat. 2.31.1–32.2; Plut. Pomp. 25–26; Cass. Dio 36.23–37; M. Gelzer: 
Pompeius. München 1949, s. 76–80; R. Seager: Pompey. A Political Biography. Berkeley–
Los Angeles 1979, s. 28–36.

54 N. Rogosz: „G. Juliusz Cezara a kwestia obywatelstwa rzymskiego…” , s. 348–351. 
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po powrocie do stolicy ponownie się ożenił, tym razem z Pompeją, krewniaczką 
Pompejusza55. Małżeństwo to od razu musiało wzmocnić pozycję Cezara na are-
nie politycznej. Natomiast już po wyjeździe Pompejusza z Rzymu, prawdopo-
dobnie dzięki kontaktom nawiązanym z mieszkańcami już wspomnianych kolonii 
latyńskich w czasie pobytu nad Padem, w trudnym jednak do określenia momen-
cie, Cezar nawiązał bliskie relacje z Krassusem56. Ten zaś, ze względu na swoje 
ówczesne koncepcje polityczne, także zainteresował się kwestią nadania Transpa-
danom obywatelstwa rzymskiego i wspólnie z Cezarem próbował to przeforsować 
w 65 r. w czasie swojej cenzury57.

Wiadomo również, że po załatwieniu spraw związanych z pogrzebami ciot-
ki Julii oraz żony Kornelii, Cezar udał się do Hiszpanii Dalszej. Jej namiestnik 
Antystiusz Wetus powierzył mu w ramach obowiązków objazd okręgów sądo-
wych, rozsądzanie miejscowych konfliktów i wymierzanie sprawiedliwości58. 
Było to zadanie trudne, uciążliwe oraz kłopotliwe. Miało jednak pewne zalety, 
które w przyszłości, oczywiście w przypadku odpowiedniego rozwoju wydarzeń 
oraz powiązanego z nim przebiegu kariery Cezara59, mogły wydać odpowiednie, 
korzystne dla niego owoce. Nieustanne rozjazdy, wizyty w siedzibach okręgów 
sądowych, wnikanie w różne spory i konflikty oraz ich rozsądzanie, zmuszały 
bowiem Cezara do zapoznania się ze stanem prowincji, jej zarządem, gospodarką, 
zasobami itd. Musiał więc w trakcie wypełniania swych obowiązków poznać jej 
możliwości i walory60. W odpowiednich okolicznościach wiadomości tego rodza-
ju mógł więc z korzyścią dla siebie wykorzystać. Sytuacja taka przytrafiła mu się 
w latach 61–60, gdy – jak na to wskazują niektóre informacje źródłowe – także 
ze względu na więzi łączące go z Hiszpanią Dalszą, do prowincji tej zawitał po-
nownie, tym razem jako jej namiestnik61. Podjął wtedy działania wojenne z są-

55 Plut. Caes. 5.3. Zob. też: Suet. Iul. 6.2; M. Gelzer: Caesar…, s. 29; A. Goldsworthy: 
Cezar…, s. 102–104.

56 Bardzo obszernie o łączących ich więziach, także w innym – szerszym – kontek-
ście, wypowiedział się Swetoniusz: Iul. 9; 11. Zob. też: Plut. Crass. 13.1. 

57 Cic. Leg. Agr. 2.44; Balb. 50; Suet. Iul. 11; Plut. Crass. 13.1–2; Cass. Dio 37.9.3.
58 Zob. kolejno: Plut. Caes. 5.3; Suet. Iul. 7.1.
59 Najszybciej mogło do tego dojść po kilku latach, gdyby Cezar został zarządcą 

Hiszpanii Dalszej. Przedtem jednak musiałby najpierw uzyskać, a następnie sprawować, 
godność pretora. 

60 Pośrednio wskazują na to informacje Wellejusza Paterkulusa (2.43.4), odnoszące 
się do solidnego wypełniania przez Cezara obowiązków w czasie pobytu w Hiszpanii 
Dalszej.

61 Podstawą takiej sugestii mogą być informacje nieznanego autora, wywodzącego 
się z kręgu współpracowników Cezara, zamieszczone w Bellum Hispaniense (42.1). Swe-
toniusz natomiast napisał, że Hiszpania Dalsza została Cezarowi przydzielona w wyniku 
losowania (Iul. 18.1). Por. też: Plut. Caes. 11.1. Nie można jednak wykluczyć, że Cezar 
w jakimś stopniu wpłynął na otrzymanie jej w zarząd.
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siadującymi z tą prowincją plemionami. Wiadomo zaś, że w trakcie tej wojny 
osiągnął spore sukcesy, przez swoich żołnierzy został nawet okrzyknięty impe-
ratorem62. Jeżeli wierzyć jego biografom, z bardzo pozytywnymi efektami zarzą-
dzał też prowincją63. W rezultacie powrócił z niej do Rzymu jako polityk sławny 
oraz znacznie wzbogacony64. Dzięki temu mógł wtedy – jak należy przypuszczać 

– chociażby w części wywiązać się ze zobowiązań wobec licznych wierzycieli, 
a także znacząco poprawić swoją sytuację na arenie politycznej65. Nie można bo-
wiem wykluczyć, że sukcesy odniesione w Hiszpanii Dalszej oraz uzyskane tam 
dobra materialne w dużym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia przez niego 
życiowego sukcesu, jakim był wybór na stanowisko konsula na rok 59, mimo bar-
dzo silnego i zdecydowanego przeciwdziałania jego przeciwników politycznych66. 

Jak więc wskazują rezultaty niniejszych rozważań, w czasie swojej kwestury 
Cezar między innymi podjął działania, które przyniosły mu korzystne, daleko-
siężne efekty w postaci pozyskania sympatii oraz aprobaty mieszkańców Rzy-
mu, związanych z popularami67. Ponieważ zaś w następnych latach kontynuował 
i rozwijał posunięcia podjęte w stosunku do tych Rzymian, ich następstwem było 
stworzenie trwałego i stabilnego zaplecza politycznego68. Owe inicjatywy Cezara 
zapoczątkowane przez niego w czasie kwestury, przyczyniły się także do nawią-
zania bliższych kontaktów z najpotężniejszymi wtedy w Republice politykami, 
czyli z Pompejuszem i Krassusem69, którzy od kilku już lat także współpracowali 
z tym postępowym ugrupowaniem oraz przyczynili się do poważnych sukcesów 
osiągniętych przez nie w latach 71–70 p.n.e. W drugiej zaś kolejności owe działa-

62 Plut. Caes. 12.1–2; App. B.C. 2.8.27. Zob. w tym kontekście także: Suet. Iul. 18.1.
63 Por.: Plut. Caes. 12.1–2; Suet. Iul. 18.1. Por. też: Vell. Pat. 2.43.4. Inaczej efekty 

działalności Cezara w Hiszpanii Dalszej w latach 61–60 postrzega Appian (B.C. 2.8.27). 
64 Podkreślił to Plutarch (Caes. 12.2). Appian (B.C. 2.8.27) działalność Cezara w Hi-

szpanii Dalszej pod koniec lat sześćdziesiątych ujął nieco inaczej, ale informacjom Plu-
tarcha nie zaprzeczył.

65 Można to sugerować, opierając się na informacjach Swetoniusza (Iul. 18.1), Plutar-
cha (Caes. 11.1–12.2) oraz Appiana (B.C. 2.8.27).

66 Zob. w tym świetle: Plut. Caes. 13.1; App. B.C. 2.8.27–28.
67 Plut. Caes. 5.2. Por. też: Suet. Iul. 6.1.
68 Prawdopodobnie Cezar doprowadził do tego już w czasie sprawowania edyla-

tu w 65 r., gdy pozyskał lud rzymski swymi bardzo atrakcyjnymi dlań posunięciami: 
Vell. Pat. 2.43.4; Suet. Iul. 10.1–11; Plut. Caes. 5.5–6.4. Por. też: App. B.C. 2.1.3.

69 Podjęte wtedy przez Cezara inicjatywy bardzo wymownie wskazywały bowiem, 
iż prezentuje te same co oni orientacje polityczne oraz jest politykiem zaradnym, nie bo-
jącym się ryzykownych posunięć, skierowanych przeciwko dominującym wtedy na forum 
publicznym optymatom, co szczególnie podkreślił Plutarch (Caes. 6.1–4). Zob. też w tym 
kontekście: Vell. Pat. 2.43.3–4; Suet. Iul. 9.1; 11. 
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nia Cezara sprawiły, że pozyskał wsparcie obydwu tych potentatów70, co znacznie 
ułatwiło oraz przyśpieszyło rozwój jego kariery po złożeniu urzędu edyla. Do-
piero w latach 61–60 p.n.e., gdy był namiestnikiem Hiszpanii Dalszej, Cezar sko-
rzystał z owoców starannego oraz pilnego wykonywania obowiązków zleconych 
mu w czasie sprawowania kwestury przez Antystiusza Wetusa71. Wtedy, po latach, 
nadarzyła się okazja do dogłębnego wykorzystania dobrej znajomości realiów ist-
niejących w tej prowincji i odniesienia sukcesów politycznych oraz militarnych 
w trakcie zarządzania nią72, co miało bardzo korzystne i daleko idące dla niego 
następstwa.

Na podstawie ustaleń czy też spostrzeżeń poczynionych w trakcie badania 
problemu omawianego w niniejszym artykule można więc sugerować, iż mię-
dzy kwesturą Cezara, sprawowaną przez niego na początku lat sześćdziesiątych 
I w. p.n.e. a rozwojem jego kariery w następnych latach istniały dość wyraźnie 
widoczne związki. Jest także oczywiste, że niektóre jego dokonania zrealizowa-
ne w trakcie pełnienia tego urzędu, wpłynęły na odnoszone przez niego sukcesy 
w następnych latach. W poważnym stopniu przyczyniły się one bowiem do umoc-
nienia pozycji Cezara na rzymskiej arenie politycznej. Szczególnie poprzez za-
cieśnienie więzi z popularami oraz nawiązanie przez niego sojuszy z Pompeju-
szem i Krassusem.

70 Pompejusz, jak na to wskazuje rozwój wydarzeń, wspomagał Cezara bezpośrednio 
po jego kwesturze (zob.: Suet. Iul. 6.2; Plut. Caes. 5.3), natomiast Krassus po udaniu się 
Pompejusza na Wschód, na wojnę przeciwko Mitrydatesowi IV – królowi Pontu, najpóź-
niej jednak od ostatnich miesięcy 66 r. (Suet. Iul. 9.1). 

71 Zob.: Vell. Pat. 2.43.4; Suet. Iul. 7.1; Plut. Caes. 5.3.
72 Osiągnięcia Cezara w Hiszpanii Dalszej w tym czasie najlepiej ujął Plutarch 

(Caes. 12). Zob. również w tym kontekście: Vell. Pat. 2.43.4; Suet. Iul. 18.1; App. B.C. 
2.8.27.
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