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Gn. Pompejusz a optymaci  
(52 rok przed Chrystusem)

— Norbert Rogosz —  
UNIWERSyTET ŚLąSKI W KATOWICACH

Po zamordowaniu 18 stycznia 52 roku P. Klodiusza, w czasie szczytowego roz
woju anarchii w Rzymie senat powierzył opiekę nad Rzeczpospolitą Gn. Pompe
juszowi, interreksowi oraz trybunom ludowym1. Ponadto polecił Pompejuszo
wi organizację zaciągów w całej Italii2. Po pewnym czasie, w celu opanowania 
wymykającej się spod kontroli sytuacji w mieście, opowiedział się za objęciem 
przez niego stanowiska konsula bez kolegi (consul sine collega). Z wnioskiem 
w tej sprawie wystąpił jeden z czołowych wówczas polityków o optymackiej 
orientacji M. Kalpurniusz Bibulus, były konsul z 59 roku. Rozwiązanie to zdecy
dowanie poparł oraz zasugerował senatorom jego przyjęcie spowinowacony oraz 
związany z nim politycznie M. Porcjusz Katon (Młodszy)3. W rezultacie niedługo 
później Pompejusz został wybrany na zaproponowany przez Bibulusa urząd4.  

1 Uczyniono to podejmując tak zwane  senatus consultum ultimum: Ascon.  33—34  C; 
Cass. Dio 40, 48, 1—49, 5. Por. też: Caes., Bell. Gall. 7, 1; Liv., Per. 107; Vell. Pat. 2, 47, 3—4; 
Suet., Iul. 26, 1; Plut., Caes. 28, 4—5; Meyer 1922, 215; Stein 1930, 51; Ooteghem 1954, 439—
440; Gruen 1974, 152; Burckhardt 1988, 156; BonnefondCoudry 1989, 42, 130—131, 210, 
429, 562. Omówienie problematyki wiążącej się z tą uchwałą senatu patrz: Appel 2012, 341—360; 
eadem 2013, 226—241. Daty w tekście artykułu odnoszą się do czasów przed Chrystusem.

2 Ascon. 34 C. Według Kasjusza Diona (40, 50, 1) senatorowie zlecili Pompejuszowi to zadanie 
nieco później, gdy zaburzenia w stolicy nie ustawały. Por. też: Caes., Bell. Gall. 7, 1; Meyer 1922, 
218.

3 Ascon. 35—36 C; Plut., Pomp. 54, 3—5; Cat. Min. 47, 2—48, 1; App., BC 2, 22, 79—23, 
84; Cass. Dio 40, 50, 2—4. Por. też: Suet., Iul. 26, 1; Plut., Caes. 28, 4—5; Meyer 1922, 229; 
Stein  1930, 52; Afzelius  1941, 178; Ooteghem  1954, 443; Gruen  1974, 153; Fehrle  1983, 
209; Syme 1987, 186; Burckhardt 1988, 157; BonnefondCoudry 1989, 147, 211, 627; Gray

Fow 1990, 181—182; HofmannLöbl 1996, 190; Rogosz 2014, 181—183.
4 Jak to przeprowadzono, nie wiadomo. Starożytni autorzy i badacze współcześni nie wypowia

dają się na ten temat jednoznacznie: Ascon. 36 C; Liv., Per. 107; Vell. Pat. 2, 47, 3; Suet., Iul. 26, 1;  



— 90 NORbeRt ROGOSz —

Wkrótce też, po wkroczeniu do miasta, pojął za żonę Kornelię, córkę Scypiona 
Nazyki, jednego z aktywniejszych wówczas optymatów5. Zaś po załatwieniu naj
ważniejszych spraw, dobrał go sobie jako partnera na sprawowanym stanowisku 
na ostatnie pięć miesięcy 52 roku6.

Od strony faktograficznej wydarzenia te są dobrze znane. Należy je jednak 
wiązać z  jeszcze jednym aspektem. Świadczą one bowiem również o przemia
nach, które zaszły wtedy w polityce Pompejusza i optymatów. Przede wszystkim 
jednak, co ze względu na omawiany w niniejszym artykule problem jest szcze
gólnie istotne, owe wydarzenia są dowodem kształtowania się nowego rodzaju 
relacji między Pompejuszem a tworzącymi to ugrupowanie arystokratami.

Pierwszym autorem antycznym, który wyeksponował te doniosłe zmiany 
w poczynaniach Pompejusza, był Cyceron. W liście napisanym w lutym 49 roku 
do swego zaufanego przyjaciela Attyka, dokonując oceny różnych posunięć tego 
potentata, wielki mówca między innymi odniósł się także do działań podję
tych przez niego w czasie jego trzeciego nietypowego konsulatu sprawowanego 
w 52 roku. W tym kontekście nadmienił, iż zaczął on wtedy bronić Rzeczypo
spolitej7. W nieco inny sposób owe nowe akcenty uchwycił Wellejusz Paterkulus. 

Plut., Pomp. 54, 5; Cat. Min. 48, 1; App., BC 2, 23, 84; Cass. Dio 40, 50, 4—5; Schol. Bob. 112 St. 
Por. też: Cic., Att. 7, 1, 4; 8, 3, 3; Phil. 1, 7, 18; Val. Max. 6, 2, 11; 8, 15, 8; Plin., Nat. hist. 15, 3; 
33, 14; 34, 139; Tac., Ann. 3, 28; Zonar. 10, 7; Neuendorff 1913, 70; Meyer 1922, 229—230; 
Gelzer  1949, 187; Ooteghem  1954, 443—444; Linderski  1966, 151; Gruen  1974, 153; Le
ach 1978, 156—157; Canfora 1999, 141; yakobson 1999, 58; Amela Valverde 2003, 221—
222; Rogosz 2014, 183—184. Według Jerzego Linderskiego (1966, 151) od śmierci Klodiusza do 
wyboru Pompejusza na urząd konsula bez kolegi minęło 58 dni. Zob. też: Drumann, Groebe 1906, 
806; Neuendorff  1913, 68, 70. Omówienie rozwoju sytuacji, zwłaszcza narastania w Rzymie 
anarchii w tym czasie, patrz: Meyer 1922, 215 n; Łoposzko 1954, 114—119; idem 1982, 130—
134; idem 1987, 306—310. Jej dokładne ujęcie, także w kontekście istotnych wydarzeń z 53 roku, 
patrz: idem 1980, 75—130. 

5 Plut., Pomp. 55, 1—3; Cass. Dio 40, 51, 3; Meyer 1922, 228; Afzelius 1941, 177—178; 
Collins  1953, 104; Ooteghem  1954, 445—446; Anderson  1963, 7—8; Gruen  1974, 154; 
Canfora 1999, 141; Amela Valverde 2003, 219—220; Rogosz 2010a, 195. Kw. Cecyliusz Me
tellus Pius Scypion Nazyka, ojciec Kornelli należał wówczas do grona wpływowych polityków 
o optymackiej orientacji. O nim: Plut., Pomp. 55, 2; 4; App., BC 2, 24, 83; 25, 95; Cass. Dio 40, 51, 
3: Münzer 1897, 1224—1228; Ooteghem 1967, 298—327; Leach 1978, 154. Por. też literturę 
cytowaną w przyp. 53.

6 App., BC 2, 25, 95; Cass. Dio 40, 51, 2—3; Anderson 1963, 8; Ooteghem 1967, 305; Se
ager 1979, 147; Greenhalgh 1981, 88; Amela Valverde 2003, 223; Christ 2004, 132. Według 
Plutarcha (Pomp. 54, 5), Pompejusz po desygnowaniu go przez senat na urząd konsula bez kolegi, 
miał się domagać partnera. Wtedy senatorowie postanowili, że może go sobie dobrać najwcześniej 
po dwóch miesiącach. O motywach takiego postępowania Pompejusza: Cass. Dio 40, 51, 1. 

7 Cic., Att. 8, 3, 3. To zaś było zgodne z oczekiwaniami tworzących wówczas senacką większość 
optymatów, gdyż obrona Rzeczypospolitej i wiążących się z nią wartości była ich podstawowym 
celem. W związku z tym należy tu zauważyć, iż od 54 roku Pompejusza postrzegano jako polityka 
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Wspomniał on, iż uzyskany wtedy przez Pompejusza konsulat postrzegano jako 
dowód jego pojednania się z optymatami8. Z przekazu tego antycznego dziejo
pisarza wynika też, iż ów konsulat Pompejusza przede wszystkim oceniał tak 
Cezar9. Jest jednak oczywiste, iż podobne stanowisko w tej sprawie zajmowali 
jego stronnicy. Należy się domyślać, że w ten sam sposób postrzegało go także 
wielu Rzymian o innej orientacji10. Natomiast Plutarch nawiązując do wydarzeń, 
które miały miejsce w Rzymie w początkowym okresie 52 roku, zaakcentował, iż 
bezpośrednio po wyborze na urząd konsula bez kolegi, Pompejusz był wdzięczny 
Katonowi — jednemu z ówczesnych czołowych optymatów — za jego postawę, 
gdy w senacie debatowano nad sposobem obsadzenia tego stanowiska11. Biograf 
ten dał także do zrozumienia, iż relacje między Pompejuszem a Katonem, być 
może głównym inicjatorem takiego rozwiązania, przynajmniej na płaszczyźnie 
oficjalnej, były dobre12. Pozwala to przypuszczać, iż przyjazne stosunki Pompe
jusz utrzymywał wtedy również z innymi senatorami o optymackiej orientacji13. 
W sposób znacznie wyraźniejszy i bardziej konkretny przyczyny powierzenia mu 
tej godności ujął Kasjusz Dion. Między innymi wskazał, iż optymaci z Bibulusem 

przyczyniającego się do podsycania w Rzymie anarchii: Plut., Pomp. 54, 1—3; Cat. Min. 45, 4—47, 
1; App., BC 2, 19, 68—20, 73. Por. też: Cass. Dio 40, 45, 1—46, 3; Gelzer 1949, 174—187; Gru
en 1974, 153—154; Leach 1978, 150—156; Seager 1979, 132—143; Amela Valverde 2003, 
217—220; Christ 2004, 126—130. 

   8 Vell. Pat. 2, 47, 3. Oczywiście sformułowanie „veluti reconciliatis sibi optimatibus” znaj
dujące się w tekście Wellejusza Paterkulusa nie odnosi się do wszystkich optymatów. Jest bowiem 
oczywiste, że Pompejusz mógł się pojednać z tymi, którzy wcześniej aktywnie go zwalczali, a dzięki 
którym, po zmianie stanowiska wobec niego, ów konsulat uzyskał. Otrzymał go zaś, jak wiado
mo, dzięki Katonowi i Bibulusowi oraz tym senatorom, którzy poparli ich racje: Suet., Iul. 26, 1; 
Plut., Caes. 28, 5; Pomp.54, 3—5; Cat. Min. 47, 2—3; App., BC 2, 23, 84; Cass.  Dio  40, 50, 4; 
Stein 1930, 52; Afzelius 1941, 178; Conant 1953, 150; Fehrle 1983, 209; Syme 1987, 186; 
Burckhardt 1988, 156—157; BonnefondCoudry  1989, 627; GrayFow  1990, 181—182; 
HofmannLöbl 1996, 190.

    9 Vell. Pat. 2, 47, 3. Taką ocenę relacji między Pompejuszem a optymatami w 52 roku Cezar 
potwierdził w Bellum civile (1, 4, 40).

10 Vell. Pat. 2, 47, 3. Można to sugerować dlatego, że Pompejusz swoją politykę, zwłaszcza 
w stosunku do optymatów, w porównaniu do swych działań z poprzednich miesięcy diametralnie 
zmienił, co dostrzegać musieli wszyscy Rzymianie czynnie uczestniczący w życiu politycznym, nie 
tylko ci, którzy popierali Cezara. Zob. w tym kontekście komentarz w przyp. 7. 

11 Plut., Pomp. 54, 5; Cat. Min. 48, 1.
12 Plut., Pomp. 54, 5; Cat. Min. 48, 1. O tym, że przede wszystkim Katon mógł inspirować 

powierzenie Pompejuszowi tego urzędu świadczą wzmianki Plutarcha (Cat. Min. 47, 2—3. Zob. też: 
Caes. 28, 5; Pomp. 54, 3—4) i Appiana (BC 2, 23, 84).

13 Można to sugerować, gdyż dzięki ich postawie i głosom, senat wyraził zgodę na jego wybór: 
Vell. Pat. 2, 47, 3. Ponadto, jeżeli Pompejusz był wdzięczny Katonowi za to co, dla niego zrobił 
(Plut., Pomp. 54, 5; Cat. Min. 48, 1), to podobnie musiał traktować tych senatorów, którzy wsparli 
Katona. Zob. w tym świetle komentarz w przyp. 8.
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i Katonem na czele spodziewali się pozyskać Pompejusza dla swoich celów. Do
dał też, że udało im się do tego doprowadzić14. W rezultacie miał on, sprawując 
stanowisko konsula bez kolegi, działać tak, „iż wykonywał sumiennie wszystko 
co spodobało się senatowi”15.

Informacje o omawianych tu kwestiach zawierają teksty źródłowe, których 
autorzy nawiązali do wydarzeń z lat 54—52, przede wszystkim jednak do trze
ciego konsulatu Pompejusza. Najwięcej wartościowych wiadomości znajduje się  
w korespondencji Cycerona z tego okresu oraz w mowie wygłoszonej przez nie
go w obronie Milona16 i odnoszących się do niej komentarzach17, biografiach 
Pompejusza, Katona oraz Cezara napisanych przez Plutarcha, a także w dziełach 
Appiana i Kasjusza Diona18. Zdecydowanie mniej informacji, ale nieraz równie 
cennych i w dodatku unikalnych, w biografii Cezara autorstwa Swetoniusza, 
dziełku Wellejusza Paterkulusa czy streszczeniach niektórych ksiąg Liwiuszo
wego dzieła19. Dane o uzupełniającym charakterze można napotkać w dziełach 
Cezara, Waleriusza Maksymusa, Pliniusza Starszego, Tacyta czy Zonarasa20.

Współcześni badacze dostrzegają zmiany, które w stosunkach Pompejusza 
z optymatami zaszły w 52 roku. Dotąd jednak łączące się z nimi kwestie nie 
były przedmiotem szczegółowych dociekań. Nadmieniający o owych relacjach 
historycy ich więc nie analizują ani dogłębniej nie komentują, poprzestając na 
odnotowaniu faktu pojednania się Pompejusza z politykami tworzącymi to ugru
powanie, zbliżenia się do nich, współpracy z nimi (Lily Ross Taylor, Frank Burr 
Marsh, Maria Jaczynowska, Marcin Pawlak)21, czy zawiązania przez obydwie 
strony porozumienia, przymierza, lub sojuszu (Eduard Meyer, Ludwik Piotro
wicz, L. Ross Taylor, Józef Korpanty, Erich S. Gruen, Tadeusz Łoposzko, Max 

14 Cass. Dio 40, 50, 5. Oczywiście nie od razu, lecz zapewne w nieco dalszej perspektywie.
15 Ibidem (przeł. Władysław Madyda). W pełni koresponduje z tym stwierdzenie Cezara, iż 

jego przeciwnicy, czyli optymaci, zwiedli i sprowadzili Pompejusza na manowce: Caes., Bell. civ. 1, 
7,1. Kiedy do tego doszło Cezar nie wskazał, jednak jedynym okresem, w którym to było możliwe 
był 52 rok, a dokładniej jego pierwsze miesiące.

16 Cic., Mil. 1—38. Por. też: Phil. 1,7, 18. Z reguły mają one inny charakter niż dane pocho
dzące z szerzej zakrojonych tekstów historiograficznych. Przede wszystkim dotyczą spraw bardziej 
szczegółowych.

17 Najbardziej cenione są komentarze Askoniusza. Ponadto zawarte w  zbiorze znanym 
jako Scholia Bobiensia oraz napisane przez tak zwanego Scholiastę Gronovianusa.

18 Plut., Pomp. 53—56; Cat. Min. 44—49; Caes. 23, 28; App., BC 2, 18—25; Cass. Dio 39, 
60—64; 40, 12—30; 44—57.

19 Suet., Iul. 26, 1; 27, 1; Vell. Pat. 2, 47; Liv., Per. 107.
20 Caes., Bell. civ. 1, 4, 4; 7,1; 9, 2; 32, 3; Val. Max. 6, 2, 11; 8, 15, 8; Plin., Nat. hist. 15, 3; 

33, 14; 34, 139; Tac., Ann. 3, 28; Zonar. 10, 7.
21 Ross  Taylor  1949, 149; Burr  Marsh  1971, 221—222; Jaczynowska, Pawlak 2008, 

143. Zob. też: Jaczynowska 1995, 154; Jaczynowska 1999, 476.
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Cary, Howard H. Scullard, T. Peter Wiseman, Adam Ziółkowski, Ronald Syme)22. 
Przyczyny tych zmian wskazują różnie. Jedni uważają, iż ich inicjatorem był 
Pompejusz (Erik Wistrand, R. Syme, Hanna Appel)23. Inni, że optymaci z Katonem 
i Bibulusem na czele (L. Piotrowicz, Klaus Bringman)24. Kolejni, że decydującą 
rolę w ich zainicjowaniu odegrał rozwój sytuacji w Rzymie w tym czasie (Arthur 
E.R. Boak, William G. Sinnigen, F. Burr Marsh, J. Korpanty)25. Zmian w stosunkach 
między nimi dokładniej także nie datują. Dają jedynie do zrozumienia, że zaszły 
one w czasie trzeciego, nadzwyczajnego konsulatu Pompejusza (L. Piotrowicz, 
R. Syme)26.

Przytoczone powyżej opinie Cycerona, Wellejusza Paterkulusa i Plutarcha 
o  zmianach, które dokonały się w  stosunkach między Pompejuszem a  opty
matami po jego wyborze na urząd konsula bez kolegi można zaakceptować. 
Tak radykalne rozwiązania się zdarzały. W to jednak, że Pompejusz starał się 
przypodobać senatowi w sposób zasugerowany przez Kasjusza Diona, należy 
wątpić. Oznaczałoby to bowiem, iż zgodził się pełnić rolę narzędzia senatorów 
o optymackiej orientacji. Sugestia taka nie jest zaś zgodna z tym, co wiemy o ów
czesnej pozycji tego potężnego polityka oraz położeniu jego nowych sojuszników. 
Wiadomo zaś, że w porównaniu do nich dysponował wieloma różnymi atutami, 
zwłaszcza większymi wpływami27. Jego służalczą postawę wobec nich można 
więc wykluczyć, mimo iż senat i odgrywający w nim wtedy wiodącą rolę optyma
ci byli mu potrzebni, chociażby dlatego, że zrealizowanie niektórych działań bez 
nich lub wbrew nim, mogło być zdecydowanie trudniejsze a nawet niemożliwe28.  

22 Meyer 1922, 222; Piotrowicz 1934, 425, 445; Ross Taylor 1949, 150; Korpanty 1971, 
64; Gruen 1974, 153—154; Łoposzko 1982, 133; idem 1987, 309; Cary, Scullard 1992, t. 1, 
522—523; Wiseman 1994, 410; Syme 2009, 40. A. Ziółkowski (2004, 350) pisze o sojuszu Pompe
jusza i optymatów w kontekście rozgrywek politycznych w Rzymie w 51 roku. Jest jednak oczywiste, 
że nie ukształtował się on wtedy, lecz w poprzednim, czyli w 52 roku.

23 Wistrand 1968, 45; Syme 2009, 40; Appel 2013, 241.
24 Piotrowicz 1934, 424—425; Bringmann 2010, 312—313.
25 Boak, Sinnigen 1965, 232; Burr Marsh 1971, 215, 217; Korpanty 1971, 64.
26 Piotrowicz 1934, 424—425; 445; Syme 2009, 40. 
27 Wspomniane atuty bardzo dobrze wyeksponował Appian (BC  2, 23, 84—85; 25, 95). 

Zob. również w tym kontekście teksty źródłowe cytowane w przyp. 29, oraz: Boak 1918, 19—21; 
Girardet  1992, 184—188; idem  2001, 187—200. Pozycję Pompejusza w 52 roku wzmacniał 
zwłaszcza samodzielnie sprawowany konsulat oraz nadzwyczajne uprawnienia nadane mu przez se
nat przed objęciem tego stanowiska (s. 89). O zakresie ówczesnej władzy Pompejusza: Rogosz 2011, 
333—343. Gruntowne a zarazem wyczerpujące omówienie podstaw potęgi i wpływów Pompejusza 
w Republice Rzymskiej patrz: Dingmann 2007. 

28 Najlepszym tego przykładem były zainicjowane przez Pompejusza w 52 roku projekty usta
wodawcze, czy uregulowanie spraw związanych z zarządem prowincji, na przykład hiszpańskich 
(Plut., Pomp. 55, 7; App., BC 2, 24, 92; Cass. Dio 40, 44, 2), w których przeprowadzaniu optymaci, 
jako członkowie senatu, musieli uczestniczyć. 
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Ponadto dominację Pompejusza na rzymskiej arenie politycznej w  52  roku 
i  w  latach następnych w  sposób nie budzący wątpliwości potwierdziło wie
lu piszących o ówczesnych wydarzeniach antycznych autorów, Kasjusz Dion  
także29.

Kwestię relacji między Pompejuszem a optymatami w 52 roku należy więc 
wyjaśnić. Dlatego celem autora artykułu jest jej wszechstronne omówienie. Jego 
podstawą jest analiza różnych posunięć Pompejusza oraz polityków o optyma
ckiej orientacji z czasu jego trzeciego konsulatu oraz z lat 54—53. Jest bowiem 
oczywiste, iż działania realizowane w okresie tych dwóch lat przez obydwie 
strony siłą rzeczy wpływały także na stosunki między nimi w 52 roku30. Rozwią
zanie zarysowanego tu problemu jest jak najbardziej wskazane. Pozwoli bowiem 
na lepsze, dogłębniejsze poznanie trzeciego konsulatu Pompejusza oraz sytuacji 
politycznej w Rzymie w jego trakcie.

Niezależnie od różnych wątpliwości związanych z charakterem wzajemnych 
relacji między Pompejuszem a optymatami w 52 roku czy od sposobu ich po
strzegania, wydarzenia które wtedy miały miejsce w Rzymie świadczą o naro
dzinach sojuszu między Pompejuszem i wspierającymi go politykami a skupioną 
w senacie i dominującą w nim wówczas arystokracją senatorską o optymackiej 
orientacji31. Sojusz ten należy postrzegać jako czynnik, który doprowadził do 
przełomu w bardzo skomplikowanych i trudnych realiach politycznych panują
cych wtedy w stolicy. Pozwolił bowiem na opanowanie i zakończenie szalejącej 
w niej anarchii i umożliwił instytucjom państwowym powrót do normalnego 
trybu funkcjonowania. W efekcie zapewnił w mieście również stopniową sta
bilizację32. Doprowadził także do zasadniczej zmiany układu sił, korzystnej dla 

29 Najlepiej uczynił to Appian (BC 2, 23, 84—85; 25, 95). W różny sposób, chociaż nie tak 
zdecydowanie, podkreślili to również inni autorzy antyczni, w tym Kasjusz Dion (Cic., Fam. 5, 18, 
2; 7, 2, 2; 3; Vell. Pat. 2, 48, 1; Plut., Pomp. 54, 4; 55, 2; Cat. Min. 47, 2—48, 1; Cass. Dio 40, 44, 
2; 49, 5—50, 1; 56, 2. Zob. też: Cic., Mil. 1, 2; 6, 15; 8, 21—22).

30 Przede wszystkim dlatego, że skutki wielu posunięć Pompejusza i optymatów z lat 54—
53 w sposób decydujący wpływały na sytuację polityczną w Rzymie w 52 roku, którą nadal, cho
ciaż w zróżnicowanym stopniu, kształtowały obydwie strony. Por. w tym kontekście komentarz 
zamieszczony w przyp. 33. 

31 Pogląd taki szczególnie w świetle informacji zawartych w niektórych tekstach źródłowych 
(Cic., Att. 8, 3, 3; Vell. Pat. 2, 47, 3; Plut., Pomp. 54, 3—5; Cat. Min. 47, 2—48, 1; Cass. Dio 40, 
49, 5; 50,1; 4—5. Zob. też: App., BC 2, 23, 84—85; 25, 95) oraz stanowisk eksponowanych w tej 
sprawie przez badaczy współczesnych (zob. prace cytowane w przyp. 21—26) nie budzi wątpliwo
ści. Zmiany te doprowadziły do narodzin nowego i co bardzo istotne trwałego obozu politycznego, 
dobrze widocznego także w latach następnych, zwłaszcza tuż przed wybuchem wojny domowej 
oraz w jej trakcie. 

32 Tego właśnie oczekiwali rzymscy politycy, zwłaszcza optymaci, wyrażając zgodę na samo
dzielnie sprawowany konsulat Pompejusza oraz inicjując porozumienie z nim: Plut., Caes. 28, 5; 
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obydwu stron, czyli dla Pompejusza i związanych z nim od niedawna optyma
tów33. Do czasu ukształtowania się wspomnianego tu sojuszu, relacje między 
najważniejszymi ugrupowaniami na rzymskiej arenie politycznej były bowiem 
zdecydowanie mniej dla nich korzystne.

Do 9 czerwca 53 roku, czyli do śmierci M. Licyniusza Krassusa pod Carrhae, 
w Rzymie funkcjonowały dwa główne obozy. Jeden tworzyli politycy skupieni 
wokół triumwirów. Ze względu na nieobecność Cezara i Krassusa, przewodził im 
Pompejusz34. Od początku 54 roku znajdował się on w opozycji do rządzących 
Republiką optymatów. By uniemożliwić im sprawne zarządzanie państwem oraz 
realizację ich najważniejszych celów dyskretnie podsycał w Rzymie anarchię. 
Jednocześnie w związku z narastającym w mieście nieładem, inicjował pogłoski 
o konieczności powołania dyktatora35. Drugi obóz tworzyli wspomniani opty
maci i wspierający ich Rzymianie. W 54 roku arystokraci z tego ugrupowania 
obsadzili obydwa stanowiska konsulów i wiele innych urzędów. Mimo tego nie 
potrafili skutecznie przeciwstawić się Pompejuszowi i związanym z nim polity
kom, zwłaszcza zapobiec podważaniu swych rządów ani opanować pogarszającej 
się sytuacji w stolicy36.

Pomp. 54, 3—5; Cat. Min. 47, 2—48, 1. Por. też: Liv., Per. 107; Vell. Pat. 2, 47, 3; Suet., Iul. 26, 
1; App., BC 2, 23, 84; Cass. Dio 40, 49, 5—50, 1; 4—5; Afzelius 1941, 177—179; Gelzer 1949, 
181—187; Conant 1953, 149—150; Gruen 1974, 153—154; Fehrle 1983, 209; Syme 1987, 196; 
Burckhardt 1988, 156—157; GrayFow 1990, 181—182; Christ 2004, 130; Rogosz 2010b, 
214. 

33 Ów nowy układ był korzystny przede wszystkim dla Pompejusza. Dla optymatów również, 
ale w bardzo małym stopniu. Chociaż bowiem odtąd zaliczali się do obozu rządzącego, odgry
wali w  nim podrzędną, zdecydowanie mniejszą rolę niż ich potężny sprzymierzeniec. Jednak 
mimo tego, przynajmniej w kwestiach rozstrzyganych w senacie zachowali wpływ na bieg spraw 
państwowych.

34 Po złożeniu sprawowanego w 55 roku konsulatu nie udał się on do swoich prowincji, lecz 
został w Italii by w pobliżu Rzymu czuwać nad sprawami triumwirów: Plut., Pomp. 53,1; App., 
BC 2, 18, 65; Cass. Dio 39, 39, 4; 40, 45, 5. Por. też: Cic., Fam. 7, 5, 1; Plut., Cat. Min. 45, 3—4; 
Balsdon  1939, 104; Collins  1953, 104; Ooteghem  1954, 416; Perowne  1969, 187; Sea
ger 1979, 132; Greenhalgh 1981, 62—63; Amela Valverde 2003, 214—215; Christ 2004, 123.

35 Cic., Q. fr. 2, 14, 4; Att. 4, 15, 7; 18, 1; 3; Q. fr. 3, 4, 2; 5, 9; Att. 4, 17, 2; Q. fr. 3, 6, 4; 6; 7, 
3; Plut., Pomp. 54, 2; Cat. Min. 45, 1; 3—4; App., BC 2, 19, 71—20, 73; Cass. Dio 40, 45, 4—5; 
46, 1; Gelzer 1949, 174—180; Leach 1978, 151—152; Amela Valverde 2002, 217—220; Ro
gosz  2014, 177—178. Szersze omówienie dążeń Pompejusza do dyktatury patrz: Borle  1952, 
172—175.

36 Por. w tym kontekście: Cic., Att. 4, 14, 2; Q. fr. 2, 14, 4; 15, 5; Att. 4, 15, 4—10; Q. fr. 2, 16, 
2—3; Att. 4, 17, 2—5; 18, 1—3; Q. fr. 3, 2, 2—3; 3, 2; 4, 2; 5, 4; 7, 1—2; Fam. 7, 11, 1; 2, 5, 1—2; 
Plut., Cat. Min. 44, 2—7; App., BC 2, 19, 68—71; Cass.  Dio  40, 45, 1—5; Neuendorff  1913, 
54—56; Broughton 1952, 221—224; Linderski 1966, 142; Brennan 2000, vol. 2, 755. Zob. tak
że: Kowalski  1983—1084, 77, 87; idem  1987—1988, 9, 14—15; idem  1988, 123; idem  2010,  
141. 
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Po czerwcu 53 roku w rezultacie śmierci Krassusa oraz związanego z nią 
rozpadu triumwiratu37, w Rzymie stopniowo ukształtowały się trzy liczące się 
w skali całego państwa obozy polityczne. Jeden tworzyli politycy skupieni wokół 
Juliusza Cezara. Drugi Rzymianie związani z Pompejuszem. Trzeci wspomniani 
już, odgrywający wiodącą rolę w senacie, optymaci38. Każdy z nich dążył do re
alizacji własnej linii politycznej, zwłaszcza że w miarę upływu czasu współpraca 
między Cezarem a Pompejuszem, niedawnymi partnerami, zamierała39, a stero
wany przez senatorów o optymackiej orientacji senat był nastawiony wrogo nie 
tylko do Pompejusza, lecz także Cezara, którego wielu optymatów postrzegało 
jako polityka groźniejszego i bardziej dla nich niebezpiecznego niż Pompejusz40. 
Efektem tego był paraliż sceny politycznej, gdyż żadne z owych ugrupowań nie 
było w stanie przeforsować swoich zamierzeń.

Wkrótce, po przeprowadzonych dzięki Pompejuszowi, przypuszczalnie na 
przełomie lipca i sierpnia, wyborach urzędników kurulnych na 53 rok41, sytua
cja w stolicy skomplikowała się jeszcze bardziej. Stało się tak z kilku powodów. 
Wybrani na stanowiska konsulów M. Waleriusz Messala Rufus oraz Gn. Domi

37 O tym patrz: Plut., Caes. 28, 1—2; Pomp. 53, 6. Por. też: Liv., Per. 107; Vell. Pat. 2, 46, 
3—4; App., BC 2, 18, 66; Cass.  Dio  40, 18—27; 44, 2; Ross  Taylor  1949, 148; Boak, Sinni
gen  1965, 231; Perowne  1969, 188—191; Burr  Marsh  1971, 215; Gruen  1974, 453—454; 
Christ 1979, 351—352; Wiseman 1994, 402—403. Szerzej o okolicznościach śmierci Krassusa: 
Plut., Crass. 21—33; Marshall  1976, 151—169; Sampson  2008, 114—148; Piegdoń  2014, 
214—231.

38 Wszystkich następstw śmierci Krassusa nie znamy. Nie wiadomo na przykład, jaką orienta
cję polityczną obrali politycy związani z nim wcześniej oraz jak wpłynęli oni na układ sił w stolicy. 
Jest możliwe, iż część z nich przeszła do obozu Pompejusza, zwłaszcza po ślubie Pompejusza z Kor
nelią (Plut., Pomp. 55, 1—3), wdową po Publiuszu Krassusie, synu triumwira, który również zginął 
pod Carrhae (por. źródła i literaturę cytowaną w przyp. 37). Omówienie najważniejszych aspektów 
ówczesnej sytuacji politycznej patrz:  Boak, Sinnigen  1965, 230—231; Perowne  1969, 195; 
Burr Marsh 1971, 214—215; Gruen 1974, 111—112, 114, 118—120; Christ 1979, 351—353; 
Wiseman 1994, 402—410. 

39 Początek tej tendencji dała śmierć Julii, córki Cezara i żony Pompejusza (Vell. Pat. 2, 47, 
2; Plut., Caes. 23, 4; Pomp. 53, 4—5; App., BC 2, 19, 68. Por. też: Cic., Q. fr. 3, 1, 5; Liv., Per. 106; 
Suet., Iul. 26, 1; Cass. Dio 39, 64; 40, 44, 2; Boak, Sinnigen 1965, 231; Perowne 1969, 195; 
Burr Marsh 1971, 215; Wiseman 1994, 402; Rogosz 2014, 175. Przybrała ona na sile po śmierci 
Krassusa. Zob. w tym świetle źródła i literaturę cytowaną w przyp. 37. 

40 Dlatego szczególnie zawzięci politycy z  tego ugrupowania, na  przykład  L.  Domicjusz 
Ahenobarbus a zwłaszcza Katon przez wiele lat dążyli do unieszkodliwienia go: Suet., Iul. 23, 
1—24, 1; 3; 30, 3—4; Plut., Cat. Min. 53, 5—6; Münzer  1905, 1335—1337; Afzelius  1941, 
161—177; Conant 1953, 140—142, 156—157; Fehrle 1983, 115—133, 156—209, 216—218; 
Carlsen 2006, 58—60.

41 Plut., Pomp. 54, 3. Zob. też: Cass. Dio 40, 17, 1; 45, 1—46, 1. Neuendorff 1913, 61—
62; Ross Taylor 1949, 148; Linderski 1966, 148; Sweney 1978, 182; Kowalski 1983—1984, 
87—88; Vanderbroeck 1987, 262. 
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cjusz Kalwinus, nie zdołali wskutek braku wsparcia ze strony Pompejusza oraz 
ponownego narastania anarchii w Rzymie doprowadzić do wyborów urzędników 
kurulnych na kolejny, czyli 52 rok42. O stanowiska konsulów na ten rok zabie
gali zaś: T. Anniusz Milon, już wspomniany Kw. Cecyliusz Metellus Pius Scypio 
Nazyka oraz P. Plautiusz Hypseusz. O preturę starał się P. Klodiusz43. Politycy ci 
zaciekle ze sobą rywalizowali, uciekając się do przekupywania wyborców a nawet 
stosowania przemocy. Pompejusz w tej sytuacji, chcąc wymusić powierzenie mu 
dyktatury, dyskretnie zintensyfikował działania podsycające w stolicy anarchię, 
której narastanie było ważnym argumentem za wprowadzeniem w Republice 
nadzwyczajnej władzy związanej z tym stanowiskiem44. Jego starania były więc 
nie do pogodzenia z ambicjami kandydatów do wspomnianych urzędów. Prze
prowadzenie wyborów konsulów oraz innych urzędników kurulnych zniwe
czyłoby bowiem skutecznie jego plany, gdyż dawałoby nadzieję na opanowanie 
anarchii oraz przywrócenie normalnych stosunków w życiu publicznym bez 
sięgania po dyktaturę.

Z punktu widzenia Pompejusza, spośród wymienionych tu kandydatów Milon 
oraz Klodiusz byli szczególnie niebezpieczni. Zabiegając bowiem o interesujące 
ich godności zapewnili sobie solidne zaplecze oraz inne atuty. Milon był popie
rany przez wielu zasiadających w senacie arystokratów o optymackiej orienta
cji45. W dodatku kilka lat wcześniej wybawił Pompejusza z wielkich tarapatów, 
liczył więc na jego wdzięczność46. Dał się wtedy poznać jako polityk stanowczy,  

42 Plut., Pomp. 54, 3; Cass. Dio 40, 45, 1—46, 1; Neuendorff 1913, 67; Ross Taylor 1949, 
148; Linderski 1966, 148; Gruen 1974, 150; Kowalski 1983—1984, 88; idem 2010, 141; Ro
gosz 2014, 179—181. 

43 Cic., Fam. 2, 6, 3; Liv., Per. 107; Plut., Cat. Min. 47, 1; Neuendorff 1913, 66; Linder
ski 1966, 148—149; Ooteghem 1967, 303—304; Kowalski 1983—1984, 88—89; idem 1987—
1988, 14; idem 2010, 141—142; yakobson 1999, 171. 

44 Cic., Fam. 5, 18, 1; 3, 1, 1; Liv., Per. 107; Vell. Pat. 2, 47, 3—4; Suet., Iul. 26, 1; Plut., 
Caes. 28, 3—4; Pomp. 54, 3; Cat. Min. 47, 1—2. Por. też: App. BC 2, 20, 74; Cass. Dio 40, 46; 48, 
1—2: Gelzer 1949, 181—186; Borle 1952, 175—176; Ooteghem 1954, 434—443; Leach 1978, 
154—155; Christ 2004, 127—130.

45 Kręgi polityczne popierające Milona bardzo dobrze przedstawił w swoich listach Cyceron. 
Zob.: Q. fr. 3, 6, 6; Fam. 2, 6, 3—5; Neuendorff 1913, 66—67; Burr Marsh 1932, 176—177; Lin
derski 1966, 148—149; Gruen 1974, 150—151; Leach 1978, 154; Kumaniecki 1989, 338—339. 
Według Appiana (BC 2, 20, 74) Milona popierał również rzymski lud. Oczywiście nie cały, gdyż 
mieszkańcy stolicy z niższych warstw społecznych wspierali zwłaszcza P. Klodiusza, a część z nich 
także Pompejusza. 

46 Zwrócił na to uwagę Appian (BC 2, 20, 74). Por. też: Cic., Q. fr. 3, 6, 6; Gruen 1974, 150; Gel
zer 1949, 153—157; Nowak 1973, 147—153; Łoposzko 1974, 132—133, 255—261, 268—269; 
Leach 1978, 154; Greenhalgh 1981, 19—20; Amela Valverde 2003, 198—201; Christ 2004, 
115—116. Dla tego potentata zobowiązania te były jednak wtedy wielkim kłopotem, kolidowały 
bowiem z jego dążeniami do sięgnięcia po władzę. 
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nieustępliwy, zmierzający do celu bez względu na koszty. Był także bardzo ambit
ny i — co jeszcze gorsze — nie dawał sobą manipulować. Zabiegając o konsulat 
czynił to zdecydowanie. Zorganizował nawet bojówki wspierające jego stara
nia47. Klodiusz z kolei był ostro skonfliktowany z Pompejuszem, mimo że ten od 
pewnego czasu był spowinowacony z jego bratem, Ap. Klaudiuszem Pulchrem, 
wpływowym politykiem o optymackiej orientacji, byłym konsulem z 54 roku48. 
Jednocześnie Klodiusz nadal był związany z  ugrupowaniem popularów, cie
szył się także dużą popularnością wśród wielu mieszkańców stolicy z niższych 
warstw społecznych, co z punktu widzenia Pompejusza było szczególnie groź
ne49. Klodiusz był również bardzo stanowczy i zdecydowany w działaniu. Nie 
bał się sięgać po najostrzejsze środki i metody wiodące do celu. Dysponował też 
sprawnymi bojówkami, służącymi mu do zwalczania konkurentów i wrogów oraz 
wspierania swoich działań na forum publicznym50. Dla Pompejusza problemem 

47 Liv., Per. 107; Vell. Pat. 2, 47, 4; Plut., Cat. Min. 47, 1; App., BC 2, 20, 74; Cass. Dio 40, 
48, 2; 49, 5; Burr Marsh 1932, 176—177; Nowak 1973, 154—157; Łoposzko 1954, 114—116; 
idem 1982, 130—131; idem 1987, 306—307; idem 1994a, 263; Słapek 1995, 163—167. W zabie
gach tych bardzo cenną pomocą służył mu Cyceron: Fam. 2, 6, 3—5; Kumaniecki 1989, 338—339; 
yakobson 1999, 171—172.

48 Konflikt między nimi sięgał 58 roku, w którym Klodiusz sprawował urząd trybuna ludo
wego: Łoposzko  1954, 97—98; idem  1974, 132—137, 261—267, 268—269; Lintott  1968, 
197—198; Rogosz 2004, 147—149. Odnoszące się do niego źródła oraz literaturę patrz: ibidem, 
149, przyp. 134. O powinowactwie Pompejusza z bratem Klodiusza Ap. Klaudiuszem Pulchrem: 
Cass. Dio 39, 60, 3. Por. też w tym kontekście: Cic., Q. fr. 2, 11, 2; 12, 3; Anderson 1963, 9—10. 
Według Plutarcha (Cat. Min. 45, 1) w drugiej połowie lat pięćdziesiątych. Klodiusz miał ponoć 
współdziałać z Pompejuszem. 

49 W pewnym stopniu był to rezultat jego korzystnych dla ludu posunięć, który jako trybun 
plebejski przeprowadził w 58 roku: Martin  1965, 81—90; Lintott  1968, 194—195; Perow
ne  1969, 182—183; Łoposzko  1974, 139—145; yakobson  1999, 172—173; Rogosz  2004, 
108—110, 132—136; Fezzi 2008, 52—78. Przede wszystkim jednak był to efekt oddziaływania 
na mieszkańców stolicy z niższych warstw społecznych jego politycznego programu forsowanego 
w 52 roku. O nim: Cic., Mil. 12, 33; 32, 87; por.  też: Fam.  7, 2, 3; Łoposzko  1954, 114—115; 
idem 1982, 130—131; idem 1987, 306—307; idem 1994a, 263. Od pewnego czasu o popularność 
wśród tych Rzymian oraz ich poparcie zabiegał także Pompejusz. Jest bardzo prawdopodobne, że li
czył na to, iż w razie stanowczego oporu optymatów i opanowanego przez nich senatu drogę do dyk
tatury, której wprowadzenie i powierzenie jej właśnie jemu sugerowali związani z nim trybunowie 
ludowi M. Celiusz Winicjanus i G. Lucyliusz Hirrus (Niccolini 1934, 313—316; Brough ton 1952, 
228—229; Lintott 1968, 199; Vanderbroeck 1987, 201, 203; Thommen 1989, 102, 214, 261), 
utorowałoby mu właśnie poparcie ludu. Klodiusz jednak, ze względu na większą popularność wśród 
wywodzących się z niego Rzymian, szczególnie proletariuszy oraz ich wsparcie, był w stanie takie 
plany Pompejusza pokrzyżować, zwłaszcza że kolidowały z jego ambitnymi zamierzeniami. Dopóki 
więc był liczącą się postacią na rzymskiej scenie politycznej, Pompejusz takiego sposobu sięgnięcia 
po dyktaturę nie mógł brać w rachubę. 

50 Cic., Mil. 9, 26; 10,28—11, 30; 14, 36; 33, 91; 34, 95; por.: 2, 3; 5, 13; Burr Marsh 1932, 
176—177; Nowak  1973, 141—146; Łoposzko  1982, 130—131; idem  1987, 306—307; 
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była też wzajemna wrogość oraz nienawiść Milona i Klodiusza, dodatkowo kom
plikująca sytuację polityczną w stolicy. Ich rywalizacja, zwłaszcza starcia popie
rających ich Rzymian, walki będących na usługach obydwu bojówek i band nie 
dawały się bowiem opanować. Z tego powodu a także ze względu na natężenie 
i skalę powodowane przez nie zaburzenia były jedną z najważniejszych przyczyn 
narastania anarchii w mieście w drugiej połowie 53 oraz na początku 52 roku51.

Znacznie mniejszy problem stanowili dla Pompejusza dwaj pozostali kandy
daci do konsulatu na 52 rok, czyli Hypseusz i Scypion Nazyka. Pierwszy w dru
giej połowie lat sześćdziesiątych był związany z nim służbowo. Zaliczał się też 
do grona klientów tego potentata. Wyperswadowanie lub uniemożliwienie mu 
zabiegów o konsulat nie było więc trudne52. Drugi zaliczał się do grona bogatych 
arystokratów o optymackiej orientacji. W trakcie swoich starań o urząd konsula 
współpracował jednak z Klodiuszem. Mimo tego część polityków z tych kręgów 
zapewne popierała jego kandydaturę. Na pewno jednak nie był on tak groźny 
jak Milon53.

Dla optymatów natomiast kłopot stanowiła niewątpliwie rywalizacja Milona 
i Scypiona Nazyki, powodowała bowiem w ich gronie podział na stronników 

idem  1994a, 263. Klodiusz posługiwał się nimi od wielu lat, zwłaszcza jednak od 58 roku, gdy 
bojówki często i na wielką skalę wykorzystywał do zwalczania przeciwników: Łoposzko 1966, 
129—158; Słapek 1995, 157—162, 167; Rogosz 2004, 137.

51 Por. w tym świetle: Cic., Mil. 9, 25—26; 10, 27—11, 30; 12, 32; 14, 36; 16, 44; 19, 51—52; 
27, 72—76; 29, 80; Ascon. 30—36 C; Liv., Per. 107; Vell. Pat. 2, 47, 4; Suet., Iul. 26, 1; App., 
BC 2, 21, 75—22, 83; Cass. Dio 40, 48, 1—48, 4; Ross Taylor 1949, 148—149; Lintott 1968, 
200; Łoposzko 1954, 114—115; idem 1982, 130—131; idem 1987, 306—307; idem 1994a, 263; 
yakobson 1999, 171—172.

52 Hypseusz pełnił funkcję kwestora, a później prokwestora Pompejusza podczas jego po
bytu na Wschodzie, w trakcie III wojny z Mitrydatesem: Ascon. 30, 35 C. Edylem był w 58 roku 
za konsulatu A.  Gabiniusza i  L.  Kalpurniusza Pizona, związanych z  Pompejuszem i  Cezarem. 
Preturę sprawował w  55  roku w  czasie drugiego konsulatu Pompejusza i  Krassusa; Brough
ton 1952, 153, 163, 169, 176, 181, 195, 216, 602; idem 1986, 159; Ooteghem 1967, 303; Gru
en  1974, 107, 151. Wyeliminowanie go ułatwiały także jego ówczesne poczynania, gdyż stara
jąc się o konsulat na 52 rok stosował, podobnie jak pozostali kandydaci, niedozwolone metody 
zabiegania o urząd i względy wyborców: Val.  Max.  9, 5, 3; Liv., Per. 107; Plut., Pomp. 55, 3; 
Cat. Min. 47, 1; App., BC 2, 24, 90; Cass. Dio 40, 53, 1; Schol. Gron. 322 St; Neuendorff 1913, 
66; Linderski  1966, 151; Kowalski  1983—1984, 88—89; idem  2010, 141; yakobson  1999,  
171.

53 Scypion Nazyka wielkich osiągnięć nie miał. W 59 roku był trybunem ludowym (Cic., Att. 2, 
1, 9; Vat. 7, 16; Val. Max. 9, 1, 8), w 57 edylem (Cic., Sest. 58, 124; Schol. Bob. 137 St), w 55 pre
torem a  w  53 interreksem. Zob.:  Broughton  1952, 189, 201, 215, 229; idem  1986, 41—42; 
Ooteghem 1967, 302—304; Gruen 1974, 151—152; Richardson 1983, 456—457; Ryan 1997, 
89—93; yakobson  1999, 171. Podobnie jak Hypseusz w czasie zabiegów o konsulat na 52 rok 
posługiwał się przekupstwami i przemocą, narażając się z tego powodu na oskarżenie i proces. 
Zob. źródła i literaturę cytowaną w przyp. 52. 
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jednego i drugiego54. Dla arystokratów z tego ugrupowania zagrożenie stano
wił również Klodiusz. Pozytywne z ich punktu widzenia było jednak to, że nie
bezpieczny był także dla Pompejusza. Ten bowiem, gdyby doszło do próby sił 
w stolicy, nie mógłby liczyć na silne poparcie jej mieszkańców z niższych warstw 
społecznych, gdyż znacznie bardziej popularny był wśród nich niewątpliwie 
Klodiusz, który miał w tych kręgach znacznie więcej zwolenników, w dodatku 
lepiej zorganizowanych55. Dla Pompejusza znaczącą przeszkodą mogły także 
być bojówki Klodiusza. Podobną mogły się okazać także te, którymi dysponował 
Milon56. Mając to na uwadze można stwierdzić, że dopóki realia te nie uległy 
zmianie optymaci i zdominowany przez nich senat mogli się czuć w miarę bez
pieczni. Sytuacji w stolicy nie potrafili co prawda opanować, ale jednocześnie 
nie groziło im narzucenie dyktatury Pompejusza przy pomocy ludu. Sami zaś 
nie zamierzali mu pomagać w jej osiągnięciu.

Do zmiany zarysowanego tu układu sił politycznych doszło dopiero 
po 18 stycznia 52 roku, po zamordowaniu Klodiusza przez towarzyszących Mi
lonowi niewolników57. W rezultacie stronnicy tragicznie zmarłego pozbawieni 
swego charyzmatycznego przywódcy, mimo że nadal byli w stolicy bardzo aktyw
ni, przyczyniając się do pogłębiania anarchii w mieście, jako samodzielny element 
w ówczesnym układzie sił przestali się liczyć58. Podobnie było z Milonem. Ciążyła 

54 Do pewnego stopnia tezę tę, z punktu widzenia Milona i jego zwolenników, potwierdzały 
bardzo intensywne starania i zabiegi Cycerona o to, by G. Skryboniusz Kurion zgodził się kierować 
kampanią wyborczą Milona: Cic., Fam. 2, 6, 3—5. Por. też: Neuendorff 1913, 66—67; Linder
ski 1966, 148—149; Ooteghem 1967, 303; yakobson 1999, 171—172.

55 W latach 53—52 owych Rzymian przyciągały do Klodiusza zwłaszcza jego atrakcyjne, z ich 
punktu widzenia, plany: Łoposzko 1954, 114—115; idem 1982, 130—131; idem 1987 306—307; 
idem 1994a, 263. Szczególnie od 58 roku, czyli od czasu swego trybunatu ludowego, do odpowied
niego zorganizowania popierających go Rzymian Klodiusz między innymi wykorzystał kolegia: 
Linderski 1961, 46—54; Lintott 1968, 194—195.

56 Zob. w tym świetle: Łoposzko 1954, 115—116; 1982, 131; idem 1987, 307; idem 1994a, 
263. Szersze omówienie kwestii związanych z wykorzystaniem przez tych dwóch polityków pry
watnych oddziałów zbrojnych patrz: Łoposzko 1966, 129—158; Nowak 1973, 102—158; Sła
pek 1995, 157—169. Por. też literaturę cytowaną w przyp. 47 i 50.

57 Początkowo nic na to nie wskazywało. Anarchia i zaburzenia jeszcze bardziej się nasiliły. 
O radykalnej zmianie sytuacji w stolicy świadczyła jednak seria coraz bardziej stanowczych posu
nięć senatu: Ascon. 33—36 C; Cass. Dio 40, 49, 5—50, 4. Por. też: Liv., Per. 107; Vell. Pat. 2, 47, 
3—4; Suet., Iul. 26, 1; Plut., Caes. 28, 3—5; Pomp. 54, 3—5; Cat. Min. 47, 1—48, 1; App., BC 2, 
21, 75—23, 84; Cass. Dio 40, 48, 149, 4: Stein 1930, 51—52; Ross Taylor 1949, 149; Burc
khardt 1988, 156—157; BonnefondCoudry 1989, 42, 130—131, 210—211, 429, 562, 627. 
Zob. też: Vanderbroeck 1987, 263—264. 

58 Sekstus Klodiusz oraz inni bliscy współpracownicy P. Klodiusza pochodzący z niższych 
warstw społecznych, nie byli go w stanie zastąpić w tej roli. O nich: Łoposzko 1969, 166—175; 
idem 1989, 498—503. Dalszą literaturę patrz: Rogosz 2004, 135, przyp. 71. 
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bowiem na nim odpowiedzialność za śmierć jego antagonisty. Musiał więc wziąć 
pod uwagę to, że zostanie o to zabójstwo oskarżony, a następnie osądzony i skaza
ny59. Z punktu widzenia Pompejusza zamordowanie Klodiusza przez ludzi Milona 
było więc wydarzeniem bardzo pomyślnym. Spowodowało bowiem, że w praktyce 
obydwaj najbardziej niebezpieczni dla niego politycy zostali z rywalizacji o wła
dzę w Republice wyeliminowani60. Dzięki temu po wspomnianym tu dniu, czyli 
po 18 stycznia 52 roku, położenie Pompejusza uległo znacznej poprawie.

Zamieszanie Milona w zamordowanie Klodiusza pogorszyło natomiast sy
tuację senatu oraz tworzących w nim wtedy większość optymatów. Milon bo
wiem jako potencjalny konsul i przywódca, na którym mogli by się oprzeć, nie 
wchodził już w rachubę. Scypio Nazyka, przeciętny polityk, który dotąd niczym 
nadzwyczajnym się nie wykazał, do tej roli się nie nadawał61. Z Pompejuszem, ich 
najpotężniejszym politycznym antagonistą, w otwartą rywalizację nie mogli się 
wdawać, gdyż nie mieli w niej żadnych szans na sukces62. Zwłaszcza, że przeszko
da, jaką do niedawna był dla niego Klodiusz, przestała istnieć. Uzyskanie więc 
przez Pompejusza silnego wsparcia ze strony mieszkańców Rzymu z niższych 
warstw społecznych stało się realne63. Dlatego optymaci po 18 stycznia 52 roku 
musieli się poważnie liczyć z tym, że w razie dalszego przedłużania się anarchii 
w mieście dyktatura Pompejusza, po którą mógł on sięgnąć korzystając ze wspar
cia ludu, może stać się faktem64. Nie zmieniło się jedynie położenie arystokratów 

59 Plut., Cic. 35, 1. Mając to na uwadze, Milon usiłował od przekupionej części ludu uzy
skać uchwałę o zwolnieniu z odpowiedzialności za to zabójstwo: App., BC 2, 22, 79—82. Por. też: 
Cass. Dio 40, 48, 2; 49, 3—4.

60 Nie można wykluczyć, iż Pompejusz był w jakimś stopniu zamieszany w nadanie wydarze
niom takiego biegu. Pod koniec 52 roku bronił bowiem T. Munacjusza Plankusa Byrsę w czasie jego 
procesu (Plut., Pomp. 55, 5; Cat. Min. 48, 4; Cass. Dio 40, 55, 1—4). Ten zaś po zamordowaniu 
Klodiusza podburzał nie przekupioną część ludu przeciwko Milonowi (idem 40, 48, 2—49, 1),  
co było dla korzystne Pompejusza. 

61 Rzymianie oceniali Scypiona niezbyt pochlebnie: Caes., Bell. civ. 1, 4, 3; Val. Max. 9, 1, 8. 
Podobnie jego militarne talenty: Caes., Bell. civ. 3, 31, 1. Wypowiedzi Cezara, politycznego prze
ciwnika Scypiona, mogą jednak budzić wątpliwości. O przodkach Scypiona i jego dotychczasowych 
osiągnięciach patrz: Cic., Brut. 212 n.; Att. 6, 1, 17; Ooteghem 1967, 298—303; Richardson 1983, 
456—457; Ryan 1997, 89—93; Syme 2009, 40.

62 Przede wszystkim ze względu na bardzo duży wzrost popularności i poparcia dla Pompe
jusza wśród Rzymian w tym czasie: Plut., Caes. 28, 4—5; Pomp. 54, 3; Cat. Min. 47, 1—2; App., 
BC 2, 23, 84; Cass. Dio 40, 50, 3—5.

63 Wpływ na to miała zmiana nastawienia Rzymian do niego w ostatnim okresie. Por. w tym 
świetle źródła cytowane w przyp. 62. Ponadto fakt, że o ich względy nie musiał rywalizować z po
litykiem tak popularnym jak nie żyjący już Klodiusz: Liv., Per. 107; Suet., Iul. 26, 1; App., BC 2, 21, 
77—22, 83. Zob. też: Cass. Dio 40, 48, 3—49, 4; Borle 1952, 176. 

64 Wyeksponowali to w swoich relacjach zwłaszcza Appian (BC 2, 23, 84) i Kasjusz Dion (40, 
50, 4). Por.: Plut., Caes. 28, 5; Pomp. 54, 3—4; Cat. Min. 47, 2—3; Borle 1952, 176. 
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z tego ugrupowania wobec Cezara, który dalej był przez wielu z nich postrzegany 
jako najgroźniejszy przeciwnik senatu65.

W tej sytuacji konieczne stało się podjęcie przez optymatów działań, które 
mogły zapobiec dyktaturze Pompejusza. Wymusiło je także dalsze narastanie 
anarchii w stolicy. Dlatego zdecydowali się oni na posunięcia wspomniane na 
początku artykułu, w wyniku których Pompejusz został wybrany na urząd kon
sula bez kolegi66. Między innymi doprowadziły one jednak do kolejnej zmiany 
układu sił na rzymskiej arenie politycznej. Odtąd ponownie funkcjonowały na 
niej dwa liczące się w skali całego państwa obozy polityczne.

Jeden nadal tworzyli Rzymianie skupieni wokół prowadzącego intensywne 
walki w Galii Cezara, który w rezultacie nie mógł sobie pozwolić na pełne zaanga
żowanie się w rozgrywki polityczne w stolicy67. W jego imieniu czynili to jednak, 
chociaż w ograniczonym stopniu, jego zaufani współpracownicy68.

Drugą, znacznie potężniejszą siłą polityczną wywierającą w 52 roku przemoż
ny wpływ na stosunki w Rzymie był obóz skupiający Pompejusza, związanych 
z nim od dawna polityków oraz arystokratów o optymackiej orientacji, którzy 
w początkowym okresie tego roku zdecydowali się nawiązać z tym potentatem 
współpracę. Dzięki atutom Pompejusza oraz jego nowych sprzymierzeńców69, 
koalicja ta dysponowała w stolicy bardzo dużą przewagą nad cezarianami.

Mając na uwadze zmiany w układzie sił politycznych w Rzymie, do których 
doprowadziło nawiązanie przez optymatów współpracy z  Pompejuszem, za
równo ów konsul jak i jego nowi partnerzy mogli być zadowoleni, mimo że ich 
sytuacja nie była jednakowa. Już w czasach antycznych wielu autorów dawało 

65 W pełni potwierdzają to informacje Kasjusza Diona, dotyczące motywów, które w 52 roku 
skłoniły optymatów do zaakceptowania nadzwyczajnego konsulatu Pompejusza: Cass.  Dio  40, 
50, 3—5.

66 Zob. s. 89.
67 Wkrótce doszło do jeszcze intensywniejszych starć związanych ze zwalczaniem powstania 

Wercyngetoryksa, które wybuchło w Galii właśnie w 52 roku. O zaangażowaniu Cezara w woj
nę w Galii patrz: Liv., Per. 107—108; Vell.  Pat. 2, 47, 1; Suet., Iul. 25; Plut., Caes. 24—27; 
Cass. Dio 40, 31—41; Ross Taylor 1949, 150; Gelzer 1960, 129—132, 140—154; Boak, Sin
nigen 1965, 230; Carcopino 1968, 300—333; Christ 1979, 341—349; Markale 1982, zwłasz
cza 144—196.

68 Suet., Iul. 26, 1; Plut., Caes. 29, 1; Pomp. 56, 1; Cat. Min. 49, 1; App., BC 2, 23, 87—88; 
Cass. Dio 40, 50, 3;51, 2; 56, 2—3. Bardzo istotną rolę wśród nich odgrywali niektórzy związani 
z nim trybunowie ludowi: Niccolini 1934, 320—321; Broughton 1952, 236—238; Vanderbro
eck 1987, 207; Thommen 1989, 214, 261. Zob też: Gelzer 1960, 154—155; Carcopino 1968, 
343—346; Canfora 1999, 141 i n.

69 Bezsprzecznym atutem optymatów były ich wpływy w senacie. Por. w tym świetle: Plut., 
Caes. 28, 5; Pomp. 54, 3—5; Cat. Min. 47,2—48, 1; App., BC 2, 23, 84; Cass.  Dio  40, 50, 4—5. 
Zob. też: Liv., Per. 107; Suet., Iul. 26, 1. O atutach Pompejusza patrz źródła i opracowania cyto
wane w przyp. 27.
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do zrozumienia, że czynnikiem dominującym w owym obozie był Pompejusz70, 
który w 52 roku uzyskał w Republice tak silną pozycję, iż E. Meyer wylansował 
w związku z tym tezę o jego pryncypacie71. Zmiany te stworzyły bowiem także 
podstawy do przezwyciężenia w Rzymie anarchii i przywrócenia w tym mieście 
normalnych stosunków. To zaś było dla Pompejusza równie ważne jak rozbudo
wa politycznych wpływów, a dla optymatów istotniejsze niż znaczące osłabienie 
ich pozycji wobec i tak potężnego sprzymierzeńca72.

Jednak korzystne dla Pompejusza, a  w  mniejszym stopniu także dla jego 
nowych sojuszników zmiany w Rzymie, do których doszło w 52 roku, dobre 
oficjalnie relacje, ani jego dominująca pozycja w ukształtowanym z nimi obozie 
politycznym, nie zapewniły tworzącym go stronom harmonijnego współdziała
nia73. W rezultacie w czasie trzeciego konsulatu sprawowanego przez Pompeju
sza w tym roku, współpraca polityków o optymackiej orientacji z tym potentatem 
nie była tak dogłębna, ani tak dobra jakby to wynikało z relacji Kasjusza Diona74. 
Musimy bowiem pamiętać, że w początkowym okresie 52 roku na współdziałanie 
zdecydowali się reprezentanci dwóch opcji politycznych, którzy dotąd byli prze
ciwnikami, a w ciągu ostatnich lat bardzo intensywnie się zwalczali. W dodatku 
dążyli także do osiągnięcia wykluczających się celów75.

70 Cic., Fam. 5, 18, 2; 7, 2, 3; Vell. Pat. 2, 47, 3; 48, 1; Plut., Caes. 28, 5; Plut., Pomp. 54, 4; 
55, 4; 7; Cat. Min. 47, 2—48, 1; App., BC 2, 23, 84—85; 24, 92—25, 95; Cass. Dio 40, 50, 4.

71 Z autorów antycznych bardzo silną pozycję Pompejusza w Rzymie w 52 roku i w latach nas
tępnych podkreślił Appian (BC 2, 25, 95). E. Meyer nawiązał do niej nawet tytułami całego swego 
dzieła (Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus), oraz jego pierwszej części (Das Principat 
des Pompejus). Zob. idem 1922. Szerszy wywód na temat pryncypatu Pompejusza: Utczenko 1973, 
72—77. Por.  też: Piotrowicz  1934, 424—426, 445; Afzelius  1941, 177—179; Boak, Sinni
gen  1965, 231—233; Burr  Marsh  1971, 218—222; Leach  1978, 150—172; Canfora  1999, 
141; Amela Valverde 2003, 217—225, a także Korpanty 1971, 64. 

72 Między innymi dlatego czołowi politycy tego ugrupowania zdecydowali się wystąpić z pro
pozycją powierzenia Pompejuszowi nadzwyczajnej władzy w postaci konsulatu bez kolegi, a on zre
zygnował z dyktatury i przyjął ich ofertę: Plut., Caes. 28, 5; Pomp. 54, 3—5; Cat. Min. 47, 2—48, 1; 
App., BC 2, 23, 84. Por. też: Liv., Per. 107; Vell. Pat. 2, 47, 3; Suet., Iul. 26, 1; Cass. Dio 40, 50, 4—5. 

73 Przyczyną tego było dążenie owych sprzymierzeńców Pompejusza do uprawiania aktywnej 
polityki (idem 40, 50, 5), co kłóciło się z jego priorytetami.

74 Por.: ibidem.
75 Optymaci do osłabienia pozycji triumwirów, zwłaszcza dbającego o ich interesy Pompejusza 

przebywającego w pobliżu Rzymu, zmierzali od końca 55 roku (Cic., Fam. 5, 18, 1; Q. fr. 2, 12, 2; 3, 
1, 5; 7; 2, 1—3; 3, 2—3; Rab. Post. 16, 44; Vell. Pat. 2, 46, 3; Cass. Dio 39, 39; 60, 1—4; 62—63). 
On zaś do podważenia ich rządów oraz ponownego sięgnięcia po władzę w postaci dyktatury 
(Cic., Q. fr. 2, 14, 2; Att. 4, 15, 7; Q. fr. 3, 2, 1; 3, 3;4, 1—2; 5, 4; 9; Att. 4, 17, 2; Q. fr. 3, 6, 4; 6; 7, 
3; Fam. 5, 18, 1—2; Plut., Pomp. 54, 2—3; Cat. Min. 45, 1—46, 1; 47, 1; App., BC 2, 19, 69—20, 
73; Cass. Dio 40, 45—46). Zob. w tym kontekście: Gruen 1974, 110 i n; Leach 1978, 150—157; 
Christ 1979, 312—313, 351—353; Seager 1979, 132—143; Wiseman 1994, 401—410; Ame
la Valverde 2003, 214—221.
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W  tej sytuacji wydaje się oczywiste, że do zbliżenia między optymatami 
i Pompejuszem, a w konsekwencji także do ukształtowania się ich sojuszu nie 
doszło nagle, w krótkim przeciągu czasu. Obydwie strony dojrzewały do tego 
stopniowo. Sprzyjała zaś temu również ewolucja sytuacji politycznej w Rzymie 
w latach 54—52.

W pierwszej kolejności za jej najważniejsze etapy należy uznać: śmierć Julii, żony 
Pompejusza i zarazem córki Cezara, która doprowadziła do rozluźnienia łączących 
ich dotąd więzów76 oraz śmierć Krassusa, będący jej skutkiem rozpad triumwiratu 
i zanik współpracy między Pompejuszem a Cezarem77. Jak już bowiem wspomniano, 
rezultatem tych wydarzeń było ukształtowanie się na rzymskiej arenie politycznej 
dominacji trzech niezależnych obozów: cezariańskiego, pompejańskiego i optymac
kiego. Od czerwca 53 roku, czyli od śmierci Krassusa, została też otwarta droga do 
innych jeszcze zmian, zwłaszcza do zawierania nowych sojuszów78.

W dalszej natomiast kolejności „odkrycie” przez optymatów, że opanowanie 
szerzącej się w stolicy anarchii oraz przywrócenie normalnego funkcjonowa
nia najważniejszych instytucji politycznych w państwie jest możliwe tylko we 
współpracy z Pompejuszem79. Następnie utrwalenie się wśród nich przekonania 
o braku innego rozwiązania w tym zakresie, czego dowodem była narastająca 
ponownie anarchia w mieście po wyborze konsulów 53 roku, gdy Pompejusz 

76 Vell.  Pat. 2, 47, 2; Plut., Caes. 23, 4; Pomp. 53, 4—5; App., BC 2, 19, 68. Por. też: Liv., 
Per. 106; Suet., Iul. 26, 1; Cass. Dio 39, 64; Ooteghem 1954, 427; Boak, Sinnigen 1965, 231; 
Burr  Marsh  1971, 215; Gruen  1974, 451—452; Christ  1979, 352; idem  2004, 126. Ka
sjusz Dion (40, 44, 2) podkreślił również w tym kontekście znaczenie śmierci dziecka Julii i Pom
pejusza.

77 Namacalnym potwierdzeniem tej ostatniej tendencji było odrzucenie przez Pompejusza 
propozycji odnowienia więzi łączących go do niedawna z Cezarem, wysuniętych przez tego ostat
niego: Suet., Iul. 27, 1; Piotrowicz 1934, 425—426; Gelzer 1949, 179; Ross Taylor 1949, 150; 
Ooteghem 1954, 436—437; Gelzer 1960, 136—138; Carcopino 1968, 338; Greenhalgh 1981, 
74—75; Christ 1979, 351—352; idem 2004, 129; Amela Valverde 2003, 219—220. O okolicz
nościach i skutkach śmierci Krassusa patrz źródła i literaturę cytowaną w przyp. 37.

78 Dla Cezara znajdującego się wtedy w bardzo trudnym położeniu wszelkie zmiany były 
jednak niekorzystne. Próbował więc im zapobiec. Świadczyła o tym podjęta przez niego próba od
nowienia związków rodzinnych z Pompejuszem. Zob. źródła i opracowania cytowane w przyp. 77. 
Szerzej o  realiach ukształtowanych na rzymskiej scenie politycznej w  wyniku tych wydarzeń 
patrz przyp. 83, 84.

79 Nastąpiło to najprawdopodobniej latem 53 roku. Potwierdzeniem tego było zlecenie Pom
pejuszowi, z inicjatywy Katona przez kontrolowany przez optymatów senat, misji doprowadzenia 
do — opóźnionych już około dwanaście miesięcy — wyborów urzędników kurulnych na ten rok: 
Cic., Fam. 7, 11, 1; 5, 1, 2; Plut., Pomp. 54, 3; Cass.  Dio  40, 45, 1—46, 1; Neuendorff  1913, 
61—62; Meyer 1922, 210—211; Stein 1930, 50; Afzelius 1941, 174; Conant 1953,147—149; 
Linderski 1966, 148; Burr Marsh 1971, 216; Greenhalgh 1981, 72—73; Fehrle 1983, 198—
199; Amela Valverde 2003, 218—219; Christ 2004, 127. 
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zrezygnował ze wspierania dążeń do przywrócenia w nim ładu80. Doprowadziło 
to stopniowo do wypracowania przez arystokratów tworzących to ugrupowa
nie nowej linii politycznej realizowanej wobec tego wpływowego Rzymianina. 
W efekcie po zamordowaniu Klodiusza zdecydowali się oni na już wspomniane 
powierzenie Pompejuszowi, trybunom ludowym oraz interreksowi opieki nad 
Rzeczpospolitą, następnie zlecili Pompejuszowi organizację zaciągów na terenie 
całej Italii, a w końcu zaaprobowali jego kandydaturę na stanowisko konsula 
bez kolegi na 52 rok81. To zaś stanowiło podstawę do rozpoczęcia z nim współ
pracy, która jednej i drugiej stronie umożliwiła chociażby częściową realizację 
założonych celów82.

Starając się bliżej poznać naturę sojuszu łączącego wtedy optymatów i Pom
pejusza, nie należy także zapominać o charakterze obozów politycznych, które 
nawiązały wtedy ze sobą współpracę. Pompejański był całkowicie podporząd
kowany Pompejuszowi, który decydował o wszystkich realizowanych wówczas 
posunięciach. Współpracujący z nim politycy byli całkowicie od niego zależni. 
Podstawą jego dominacji w tym gronie były: niepowtarzalna i unikalna kariera, 
osiągnięte w  jej trakcie sukcesy, zdobyta dzięki nim pozycja w Rzymie, liczni 
klienci oraz piastowane przez niego wtedy funkcje publiczne83.

Ugrupowanie optymatów miało zupełnie inną strukturę, brak w nim bowiem 
było jednego dominującego przywódcy. Zwykle ową nieformalną funkcję sprawo
wali ci politycy, którzy wyróżniali się aktywnością na forum publicznym. Często 
było ono kierowane kolegialnie84. Nie posiadało jednak stałego kierowniczego 

80 Plut., Pomp. 54, 3; Cat. Min. 47, 1; App., BC 2, 20, 72—73; Cass. Dio 40, 46, 1—3; Neu
endorff  1913, 66—68; Linderski  1966, 148—149; Gruen  1974, 149—150; Christ  1979, 
351—352; Wiseman 1994, 405, 407.

81 Zob. s. 89. 
82 Rozwiązanie to dla obydwu stron było bowiem znaczącym, chociaż nierównym, kompro

misem. Pompejusz musiał zrezygnować ze znacznie większej władzy jaką dawała dyktatura, jego 
nowi sojusznicy natomiast z posiadanej dotąd swobody działania, a zwłaszcza niezależności na 
arenie politycznej.

83 Podstawowe dane o  karierze publicznej Pompejusza patrz:  Index of Careers, Brough
ton 1952, 603. Omówienie pozostałych czynników decydujących o jego pozycji w Rzymie w tym 
czasie: Boak 1918, 19—23; Schoenlin  Nicols  1992; Girardet  1992, 184—188; idem  2001, 
187—200; Amela Valverde 2002; Dingmann 2007; Rogosz 2011, 333—343. O jego wpływach 
i możliwościach oddziaływania na sytuację polityczną bardzo dobrze świadczyło wysunięcie swoich 
kandydatów do konsulatu na 53 rok (Cic., Att. 4, 15, 17; Q. fr. 3, 2, 3; Att. 4, 17, 2; Q. fr. 3, 6, 3; 6; 
Neuendorff 1913, 56—62, 64—65; Linderski 1966, 142—148) czy zakulisowe sterowanie ży
ciem publicznym w Rzymie w latach 54—52: Plut., Pomp. 52, 4—53, 1; 54, 1—3: Cat. Min. 47 1—2; 
App., BC 2, 19, 68—20, 73; Cass. Dio 40, 45—46; 48—50; Gelzer 1949, 174—187; Borle 1952, 
172—177; Ooteghem 1954, 416—443; Leach 1978, 150—157; Seager 1979, 132—143. 

84 W latach sześćdziesiątych na przykład optymatom przewodzili cieszący się w Rzymie bar
dzo wielkim autorytetem i poważaniem Kw. Lutacjusz Katulus i P. Serwiliusz Watia Izaurykus:  
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grona. Jego skład często się zmieniał. Zależał zaś od aktualnej pozycji na arenie 
politycznej, wynikającej z: prestiżu, uznania otoczenia, majątku, pozycji spo
łecznej, sprawowania najwyższych urzędów, zwłaszcza konsulatu,  itp.85 Ugru
powanie to miało również bardzo luźną strukturę, było rozbite na różne fakcje, 
współpracujące ze sobą i poddające się sugestiom przywódców tylko w określo
nych sytuacjach86. Bardzo duże znaczenie mieli w nim najpotężniejsi nobilowie, 
dążący do realizacji swych prywatnych celów, niekoniecznie zgodnych z dążenia
mi innych polityków o tej samej orientacji87. W omawianym okresie najbardziej 
aktywni byli wśród nich M. Kalpurniusz Bibulus, M. Porcjusz Katon Młodszy 
oraz politycy z nimi związani88. Ponadto: M. Waleriusz Mesala, Gn. Domicjusz 
Kalwinus, T. Anniusz Milon, Scypion Nazyka oraz M. Tulliusz Cyceron89. Nieco 
wcześniej także: Ap. Klaudiusz Pulcher, L. Domicjusz Ahenobarbus90.

Vell.  Pat. 2, 32, 1; 43, 3; Münzer  1923, 1812—1817; idem  1927, 2082—2094; Ryan  1998, 
197—200; Rogosz 2004, 32. 

85 Na przykład w 59 roku ze względu na rozgrywki z triumwirami, optymaci skupili się wo
kół sprawującego wtedy konsulat M. Kalpurniusza Bibulusa: Liv., Per. 103; Vell.  Pat. 2, 44, 5; 
Suet., Iul. 19, 1—20, 1; Plut., Caes. 14, 1—3; Pomp. 47, 4; 48, 1; 4; Cat. Min. 31, 5; App., BC 2, 
9, 34; 11, 37—41; Cass. Dio 38, 2—4; 6, 1—5; Syme 1987, 185—198; GrayFow 1990, 179—
190; HofmannLöbl  1996, 187—195; Ryan  1996, 384—388; Rogosz  2004, 63—67, 72—91. 
W 56 roku ważną rolę w ich gronie odgrywali ówczesni konsulowie Gn. Korneliusz Lentulus Mar
cellinus i L. Marcjusz Filippus. Natomiast w 54 roku piastujący ten urząd L. Domicjusz Aheno
barbus i Ap. Klaudiusz Pulcher. O nich: Münzer 1899a, 2849—2853; idem 1905, 1334—1343; 
Rogosz 2004, 206—207; Carlsen 2006, 53—68.

86 Na przykład w 52 roku wobec wielkiego zagrożenia generowanego przez narastającą nie
ustannie anarchię i kryzysu państwa, skupili się oni wokół Bibulusa i związanego z nim Katona: 
Plut., Caes. 28, 5; Pomp. 54, 3—5; Cat. Min. 47, 1—3; App., BC 2, 23, 84; Cass.  Dio  40, 50, 4. 
O Bibulusie patrz literaturę cytowaną w przyp. 85. O Katonie: Afzelius  1941, 100—203; Co
nant 1953; Fehrle 1983.

87 Doskonałym tego przykładem była wtedy postawa Ap.  Klaudiusza Pulchra, konsula 
z 54 roku, powiązanego więzami rodzinnymi z Pompejuszem, realizującego w porozumieniu z nim 
różne polityczne przedsięwzięcia, a także dyskretnie współpracującego w pewnych sprawach z Ce
zarem (Cic., Q. fr. 2, 11, 2; 12, 3; Att. 4, 15, 9; Cass. Dio 39, 60, 3). Od pewnego czasu z triumwirami 
związany był także Cyceron (Cic., Fam. 5, 8, 1—5; Q. fr. 2, 11, 4—5; 12, 1; Fam. 7, 6, 1; 7, 1—2; 
Att. 4, 14, 2; Q. fr. 2, 13, 2; Fam. 7, 8, 1—3; Q. fr. 2, 15, 2; Att. 4, 15, 10; Fam. 7, 10, 3; Q. fr. 3, 1, 
3; Fam. 1, 9, 17—21; Att. 4, 18, 5; Q. fr. 3, 4, 2; Rab. Post. 8, 19;12, 33; 15, 41; 16, 44; Planc. 31, 
93—94; Kumaniecki 1977, 256—269; idem 1989, 301—339).

88 Por.  w  tym świetle: Vell.  Pat.  2, 47, 4; Plut., Caes.  28, 5; Pomp.  52, 1—3; 54, 2—5; 
Cat. Min. 45, 1—48, 1; App., BC 2, 23, 84; Cass. Dio 40, 50, 4 oraz literaturę cytowaną w przyp. 85 i 86.

89 Politycy ci byli wtedy bardzo aktywni ze względu na zabiegi o konsulat. Mesala i Kalwinus 
na 53 rok, Milon i Scypion na 52 rok. Cyceron z powodu działalności natury prawniczej oraz 
wspierania Milona: Neuendorff  1913, 56—73; Linderski  1966, 142—153; Ooteghem  1967, 
304; Kumaniecki 1977, 269—271; idem 1989, 338—3339.

90 W 54 roku, gdy sprawowali konsulat (Broughton 1952, 221). Później Ap. Klaudiusz otrzy
mał w zarząd Cylicję, więc interesował się rzymskimi sprawami korespondencyjnie (Cic., Fam. 3, 1; 
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Wspomniane w  początkowych partiach niniejszego artykułu informacje 
Kasjusza Diona o doskonałych relacjach między optymatami a Pompejuszem 
w 52 roku91, nie całkiem jednak odpowiadające rzeczywistości, mogły być uza
sadnione jego niektórymi działaniami. W pierwszej kolejności wykorzystaniem 
przyznanych mu nadzwyczajnych uprawnień do ukrócenia paraliżującej stolicę 
anarchii i wprowadzenia w niej ładu, na czym — jak można sugerować — two
rzącym senacką większość arystokratom o optymackiej orientacji zależało szcze
gólnie92, tak samo zresztą jak większości mieszkańców miasta. Owi arystokraci 
musieli być z tego zadowoleni tym bardziej, że jak należy przypuszczać, Pom
pejusz doprowadził do tego w pierwszej kolejności, bezpośrednio po objęciu 
stanowiska konsula bez kolegi93.

Optymaci musieli również być ukontentowani kolejnymi działaniami Pompe
jusza, zwłaszcza jego dążeniami do osądzenia polityków, którzy dopuścili się róż
nych przestępstw przeciwko ładowi publicznemu, na przykład przyczynili się do 
rozwoju anarchii w Rzymie w pierwszych miesiącach tego roku oraz poprzednich 
latach94. Mając to na uwadze, doprowadził bowiem do uchwalenia dwóch bardzo 
surowych ustaw (de vi oraz de ambitu), umożliwiających skuteczne ściganie tego 
rodzaju przestępstw95, zreformował sądy, usprawnił ich działanie, zapewnił im 
odpowiednie warunki funkcjonowania i ochronę przed stronnikami a zwłaszcza  

Broughton 1952, 229, 237). L. Domicjusz Ahenobarbus został natomiast odnotowany ponownie 
w źródłach dopiero w kontekście procesu Milona (Cic., Mil. 8, 22; Ascon. 38 C; Schol. Bob. 119 St; 
Carlsen 2006, 60) w czasie trzeciego konsulatu Pompejusza w 52 roku.

91 Cass. Dio 40, 50, 5. Zob. też wywody autora niniejszego artykułu na s. 90—92.
92 Bardzo wyraźnie, odnosząc to do ich ówczesnych przywódców, wyeksponował to Plu

tarch (Pomp. 54, 4; Cat. Min. 47, 2—3). Pośrednio wskazują na to także inni starożytni autorzy: 
Liv., Per. 107; Vell. Pat. 2, 47, 3; Suet., Iul. 26, 1; Plut., Pomp. 54, 4; Cat. Min. 47, 2—3. Por też 
w tym świetle: Plut., Cic. 35, 1; App., BC 2, 22, 79—23, 84. Stein 1930, 51—52; Afzelius 1941, 
174—178; Conant 1953, 149—150; Fehrle 1983, 209 nn; Syme 1987, 186; Burckhardt 1988, 
156—157; GrayFow 1990, 181—182; Rogosz 2010b, 214. Zob. też: HofmannLöbl 1996, 190. 

93 Niektórzy autorzy antyczni wskazują, że był to jego najważniejszy priorytet: Cic., Mil. 5, 
12—13; Vell. Pat. 2, 47, 3; App., BC 2, 23, 87; 24, 89—94; Cass. Dio 40, 52—55. Inaczej postrzegał 
to Plutarch: Pomp. 55, 3—4. Zob. też: Gelzer 1949, 187 n; Ooteghem 1954, 446 n; Leach 1978, 
157—161; Seager 1979, 144 i n; Greenhalgh 1981, 81 i n; Amela Valverde 2003, 221—223; 
Christ 2004, 130—131; Rogosz 2010a, 192—193. Por. też: idem 2010b, 214—215. 

94 Cic., Mil.  5, 12—13; Vell.  Pat.  2, 47, 3—4; Plut., Pomp.  55, 4; App., BC  2, 23, 87; 
Cass.  Dio  40, 52, 1. Potwierdza to zwłaszcza odnosząca się do tej kwestii wzmianka Appiana: 
BC 2, 24,92. Zob. też: Plut., Pomp. 55, 7; Rogosz 2010a, 192—193; idem 2010b, 215—216.

95 Cic., Fam. 7, 2, 4; Mil. 26, 70; Ascon. 36 C; Plut., Pomp. 55, 4; Cat. Min. 48, 3; App., BC 2, 
23, 87; 24, 89; Cass.  Dio  40, 52, 1; Broughton  1952, 234; Rotondi  1962, 410—411; Gru
en 1974, 233—239; Kowalski 1993, 79—80, 82—83; idem 1998, 111; idem 2010, 139—149, 
zwłaszcza 143—146; Rogosz 2010a, 195—196; idem 2010b, 215. Por. też: Polay 1965, 85—95; 
Cambria 2002, 347—381; Amela Valverde 2003, 222.
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bojówkami oskarżonych96. Walnie przyczynił się również do przykładnego ukara
nia wielu z nich w trakcie wytoczonych im procesów. Bardzo pozytywną ocenę jego 
działań w tym zakresie można było sobie wyrobić obserwując na przykład przebieg 
oraz rezultaty procesów: Aulusa Gabiniusza, P. Plautiusza Hypseusza, G. Mem
miusza97, M. Emiliusza Skaurusa98, czy Kw. Pompejusza Rufusa99. Ich efekty mogły 
bowiem sprawiać wrażenie, że wiążące się z nimi poczynania Pompejusza miały 
na celu przypodobanie się senatowi oraz zadowolenie dominujących w nim wtedy 
senatorów o optymackiej orientacji, co tak mocno wyeksponował Kasjusz Dion.

Znacznie trudniejszy do oceny w kontekście wpływu jaki mógł mieć na re
lacje między Pompejuszem a optymatami, jest natomiast proces T. Anniusza 
Milona oskarżonego o zabójstwo P. Klodiusza100. Milon bowiem, gdy zabiegał 
o konsulat na 52 rok, był popierany przez wielu czołowych polityków z tego 
ugrupowania. Między innymi, jak już nadmieniono, wspierał go wtedy M. Tul
liusz Cyceron, który w czasie wspomnianego procesu również go bronił, chociaż 
nieskutecznie101. Owym arystokratom oskarżenie a następnie skazanie Milona 
więc się nie podobało. Nie uważali go również za winnego. W trakcie procesu 
bardzo wyraźnie dał temu wyraz Katon. Ponadto: Kw. Hortenzjusz, M. Klaudiusz 
Marcellus, M. Kalidiusz oraz Faustus Sulla102. Do zabiegów Pompejusza mających 
doprowadzić do skazania Milona nie byli więc nastawieni pozytywnie. Było 
to spowodowane także tym, że optymaci wiele mu zawdzięczali103. Działania 

 96 Cic., Mil. 1, 1—2, 3; 6,14—15; 8, 21—22; 24, 65—25, 67; 26, 81; 38, 105; Plut., Pomp. 55, 
4; Cat. Min. 48, 4; Cic. 35, 1; App., BC 24, 89; 93; Cass. Dio 40, 52, 1—3; Kowalski 1993, 79—80, 
82—83; idem 1998, 111; idem 2010, 142—146; Rogosz 2010b, 215—216.

 97 Val. Max. 9, 5, 3; Ascon. 30, 34 C; Plut., Pomp. 55, 4; Cat. Min. 48, 4; App., BC 2, 24, 90; 
Cass. Dio 40, 53, 1; 55, 1; Alexander 1990, 151, 157—158; Kowalski 2010, 147.

 98 Cic., Off. 1, 138; Quint. 4, 1, 69; Plut., Cat. Min. 48, 4; App., BC 2, 24, 91; Vanderbro
eck 1987, 285—286; Alexander 1990, 156—157; Kowalski 2010, 147—148.

 99 Ascon.  34 C; Plut., Cat. Min. 48, 4; Cass.  Dio  40, 55, 1—4; Alexander  1990, 151; 
Kowalski 2010, 147.

100 Liv., Per. 107; Vell. Pat. 2, 47, 4; Plut., Cic. 35, 1; App., BC 2, 24, 89; Cass. Dio 40, 53, 
1—2; 54, 1—55, 1; Schol. Bob. 111—125 St; Schol. Gron. 322—323 St. Zob. też w tym świetle: Cic., 
Mil. 11, 31;18, 47; 23, 61; 24, 64—65; 26, 70; Perowne 1969, 195—196; Vanderbroeck 1987, 
285; Alexander 1990, 151—152; Kowalski 2010, 146—147. Wpływ na to miało bowiem nie 
dokonane zabójstwo ani towarzyszące mu okoliczności, lecz różne polityczne aspekty tej sprawy, 
zwłaszcza powiązania zamordowanego i „mordercy”. O innych wytoczonych wówczas Milonowi 
procesach patrz: Alexander 1990, 149—154. 

101 Cic., Fam. 2, 6, 3—5; Mil. 1, 1—38, 105; Plut., Cic. 35, 1—4; Cass. Dio 40, 54, 1—4; 
Kumaniecki 1977, 270—273; idem 1989, 340—344.

102 Cic., Mil. 2, 6—6, 16; Ascon. 34 C; Vell. Pat. 2, 47, 4; Cass. Dio 40, 53, 2; Afzelius 1941, 
177—178.

103 Por. w tym kontekście: Cic., Fam. 2, 6, 3; 5; Mil. 1, 1; Vell. Pat. 2, 47, 4. Milon zobowiązał 
ich sobie zwłaszcza w czasie swego trybunatu, który sprawował w 57 roku, zwalczając wrogiego im 
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Pompejusza przeciwko niemu mogły też przez nich być odbierane i oceniane 
negatywnie z tego względu, iż postępował jak niewdzięcznik, gdyż — jak to już 
wskazano — w latach poprzednich także Pompejusz wiele Milonowi zawdzięczał, 
a mimo tego dążył do jego osądzenia i skazania104. Zamierzał bowiem wyelimi
nować go ze sceny politycznej dlatego, że Milon starając się o konsulat na 52 rok 
stał się jego rywalem, mógł więc mu zaszkodzić105.

W dodatku Pompejusz mógł być zainteresowany wyeliminowaniem Milona 
z życia publicznego ze względów rodzinnych, gdyż poprzez małżeństwo starsze
go syna z córką Ap. Klaudiusza, konsula z 54 roku, był spowinowacony z tym 
arystokratą106. Ten zaś był rodzonym bratem P. Klodiusza, zamordowanego przez 
towarzyszących Milonowi niewolników107. Na surowe ukaranie Milona mogli 
więc nalegać również Klaudiusze, którzy z wyroku skazującego go na wygnanie, 
a także roli jaką w doprowadzeniu do tego odegrał Pompejusz, zapewne byli 
szczególnie zadowoleni108. Jedni optymaci z posunięć Pompejusza mających 
na celu ukaranie Milona mogli więc być zadowoleni. Inni wprost przeciwnie. 
Stosunek poszczególnych polityków o optymackiej orientacji do postawy Pom
pejusza w czasie procesu Milona musiał więc być różny. Zależał bowiem od ich 
politycznych sympatii i powiązań z oskarżonym.

Zdecydowaną krytykę ze strony optymatów, zwłaszcza pokroju Katona, wzbu
dziły natomiast posunięcia Pompejusza zrealizowane przez niego po oskarżeniu 

P. Klodiusza. Szerzej o tym patrz: Plut., Cic. 33, 3—4; Perowne 1969, 185—186; Nowak 1973, 
151—153; Łoposzko 1954, 109—113; idem 1974, 134—136; por. też: 58, 67—71; idem 1982, 
128—130; idem 1987, 304—306; Kowalski 1983—1984, 86; Słapek 1995, 158—159, 163—167; 
Rogosz 2004, 184—186, 194—195.

104 Vell. Pat. 2, 47, 4. Por. też: Cic., Fam. 5, 18, 2; 7, 2, 2; Mil. 6, 14; 11, 31; 18, 47; 23, 61; 24, 
64—65; 26, 70; App., BC 2, 24, 90; Cass. Dio 40, 53, 2; 54, 1. Jak wskazał Appian (BC 2, 20, 74), Milon 
miał być zawiedziony wiarołomnością Pompejusza. Zawdzięczał on bowiem Milonowi wybawienie 
z opresji, w jakiej znalazł się w latach 58—57 za sprawą P. Klodiusza. O tym patrz: Perowne 1969, 
185—186; Nowak 1973, 147—153; Łoposzko 1954, 109—113; idem 1974, 132—137, 253—261, 
268—269; idem  1982, 125—130; idem  1987, 301, 304—306; idem  1994a, 262—263; Kowal
ski 1983—1984, 86—87; Słapek 1995, 163—167; Rogosz 2004, 147—149,161—162, 184—186. 

105 Zabiegi Milona o konsulat na 52 rok kolidowały z ówczesnymi dążeniami Pompejusza 
do zdobycia nadzwyczajnej władzy w Rzymie, najpierw w formie dyktatury, a później w postaci 
zaproponowanego mu konsulatu bez kolegi. 

106 Cass. Dio 39, 60, 3. Por też w tym świetle: Cic., Q. fr. 2, 11, 2; 12, 3.
107 P. Klodiusz wywodził się z patrycjuszowskiego rodu Klaudiuszów. Był młodszym bratem 

Ap. Klaudiusza Pulchra. Jako Klodiusz stał się znany po dokonaniu, z politycznych względów, trans-
itio ad plebem w 59 roku: Suet., Iul. 20, 4; Perowne  1969, 182; Łoposzko  1974, 196—198; 
Rogosz 2004, 105—106, dalsza literatura przyp. 205; Fezzi 2008, 44—47. 

108 Dowodów świadczących o tym, że naciskali oni na Pompejusza by doprowadził do surowe
go ukarania Milona brak. Jednak należy się z tym liczyć ze względu na bardzo bliskie pokrewieństwo 
zamordowanego Klodiusza z Ap. Klaudiuszem oraz powinowactwo tego ostatniego z Pompejuszem.
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jego ówczesnego teścia, Scypiona Nazyki, do którego osądzenia nie dopuścił, 
wykorzystując swoją, bardzo silną wtedy, pozycję109. W czasie procesu T. Muna
cjusza Plankusa Byrsy bardzo negatywne reakcje wzbudziła też jego pochwała 
autorstwa Pompejusza, mimo że wcześniej usprawniając funkcjonowanie trybu
nałów sądowych zabronił on stosowania takich praktyk wobec oskarżonych110.

Relacji między optymatami a Pompejuszem na podstawie informacji odno
szących się do działań podjętych przez niego podczas przygotowań do wspo
mnianych tu przewodów sądowych lub w ich trakcie nie sposób ocenić więc 
jednoznacznie. Kasjusz Dion eksponując w swoim dziele dążenia Pompejusza do 
przypodobania się senatowi, nie mógł więc opierać się na informacjach o wszyst
kich ówczesnych procesach, lecz tylko na tych, które odnosiły się do przewodów 
sądowych, przeprowadzonych oraz zakończonych po myśli arystokratów o op
tymackiej orientacji111.

Bardziej precyzyjnie i  jednoznacznie relacje między Pompejuszem a opty
matami można naświetlić, biorąc pod uwagę politykę tego potentata wobec 
wspomnianego już M. Porcjusza Katona, najaktywniejszego wtedy polityka tego 
ugrupowania, któremu w dużej mierze zawdzięczał stanowisko konsula bez 
kolegi112. Po poparciu przez Katona wniosku M. Kalpurniusza Bibulusa, który 
z tą propozycją wystąpił, Pompejusz miał wyrazić wdzięczność Katonowi oraz 
kurtuazyjnie zaprosić go do współpracy i doradzania sobie113. Gdy jednak Katon, 

109 Val. Max. 9, 5, 3; Ascon. 30 C; Plut., Pomp. 55, 4—5; App., BC 2, 24, 93—94; Cass. Dio 40, 
51, 3; 53, 2; Ooteghem  1967, 305; Leach  1978, 158; Greenhalgh  1981, 87—88; Alexan
der  1990, 157—158; Amela  Valverde  2003, 222—223; Christ  2004, 131; Kowalski  1998, 
112; idem 2010, 147; Rogosz 2010a, 197—198.

110 Cic., Phil. 6, 10; 12, 27; Val. Max. 6, 2, 5; Plut., Pomp. 55, 5; Cat. Min. 48, 4; Cass. Dio 40, 
55, 1; 3—4. Mimo wspomnianych wysiłków Pompejusza Plankus Byrsa został wtedy jednak ska
zany: Plut., Pomp. 55, 6; Cat. Min. 48, 5; Cass. Dio 40, 55, 3. Nie popisał się również oskarżający 
go wtedy Cyceron: Cass. Dio 40, 55, 4. Odniósł co prawda sukces, ale dość szczęśliwie. Zob. w tym 
świetle: Cic., Fam. 5, 18, 1; 7, 2, 2—3; Gelzer 1949, 189; Conant 1953, 155; Ooteghem 1954, 
455—456; Kumaniecki 1977, 274; idem 1989, 345; Alexander 1990, 159—160; Kowalski 2010, 
145, 147; Rogosz 2010a, 196.

111 Politycy z tego ugrupowania na pewno byli natomiast usatysfakcjonowani skazaniem 
osób odpowiedzialnych za anarchię w stolicy w latach 54—52. Szczególnie tych, którzy byli jed
nocześnie ich politycznymi przeciwnikami. Zob. w tym świetle informacje o sądowej aktywności 
Pompejusza na s. 107—109. 

112 Ascon. 36 C; Plut., Caes. 28, 5; Pomp. 54, 4; Cat. Min. 47, 3; App., BC 2, 23, 84. Por. też: 
Vell. Pat. 2, 47, 3; Suet., Iul. 26, 1; Cass. Dio 40, 50, 4; Neuendorff 1913, 70; Stein 1930, 52; 
Afzelius  1941, 178; Conant  1953, 150; Seager  1979, 144; Fehrle  1983, 209; Bonnefond

Coudry 1989, 627; Amela Valverde 2003, 221; Christ 2004, 130. W pewnym stopniu postawa 
i poczynania Pompejusza wobec Katona mogą także być ilustracją jego polityki wobec wszystkich 
optymatów oraz pozycji, którą zgodnie z jego koncepcjami mieli wtedy w państwie zajmować.

113 Zwrócił na to uwagę Plutarch w biografiach obydwu polityków: Pomp. 54, 5; Cat. Min. 48, 1.
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który zrozumiał tę propozycję dosłownie, odpowiedział Pompejuszowi, że za
mierza mu radzić, oceniać i krytykować jego działania mając na uwadze dobro 
Republiki, został przez niego od spraw państwowych odsunięty114. Ten bowiem 
tego rodzaju doradców nie potrzebował, gdyż zamierzał swoją politykę realizo
wać tak, by bez przeszkód sięgać po wytyczone cele oraz odnosić oczekiwane 
korzyści. Nie zamierzał też tolerować ograniczeń związanych z racją stanu oraz 
dobrem Rzeczpospolitej, jeżeli kolidowały one z jego interesami. W rezultacie 
Katon, mimo swej aktywności i zasług dla Pompejusza, wielkiej roli w Rzymie 
w  kolejnych miesiącach  52  roku już nie odegrał115. Potwierdzeniem tej tezy 
a zwłaszcza stosunku Pompejusza do niego był zwłaszcza przebieg wyborów 
konsulów na 51 rok, w trakcie których Katon starał się o tę godność, a Pompejusz 
jako przewodniczący zgromadzenia wyborczego osobiście kierował ich przebie
giem. Tak się bowiem „dziwnie” złożyło, że będąc najgodniejszym kandydatem 
do objęcia tej zaszczytnej funkcji, w owych wyborach poniósł klęskę116. Częścio
wo zaszkodził sobie sam, gdyż przed wyborami doprowadził do podjęcia przez 
senat uchwały postanawiającej, że kandydaci do konsulatu mogą zabiegać o głosy 
wyborców tylko osobiście, bez pomocy przyjaciół117. Decyzja ta od razu nasta
wiła do Katona negatywnie Pompejusza, potencjalnego protektora i „przyjaciela” 
oddanych mu polityków, którymi jak się należy domyślać, zamierzał obsadzić 
stanowiska konsulów w 51 roku, a także mieszkańców stolicy z niższych warstw 
społecznych, którzy stracili co najmniej część dochodów związanych z wybora
mi118. W tej sytuacji Pompejusz, któremu kandydatura Katona, ze względu na to, 
że był zbyt samodzielny i nie podatny na różne sugestie i „rady” nie odpowiadała, 
dyskretnie przeforsował na ten urząd wybór mniej znaczących polityków, mia
nowicie M. Klaudiusza Marcellusa oraz Ser. Sulpicjusza Rufusa119.

114 Zob. Plut., Pomp. 54, 5; Cat. Min. 48, 2. O odsunięciu Katona od spraw państwowych 
świadczy chociażby to, że w tekstach źródłowych odnoszących się do dalszych wydarzeń 52 roku 
został on odnotowany tylko jako polityk przeciwstawiający się Pompejuszowi: Vell. Pat. 2, 47, 4; 
Plut., Pomp. 55, 5; 56, 3; Cat. Min. 48, 3—4; 49—50.

115 Jedynymi przejawami aktywności politycznej Katona w następnych miesiącach 52 roku 
był jego udział w procesach w charakterze sędziego, sprzeciwianie się ustępstwom na rzecz Cezara 
oraz nieudane zabiegi o stanowisko konsula na 51 rok. Zob. w tym kontekście źródła cytowane 
w przyp. 114 i 116.

116 Liv., per. 108; Plut., Cat. Min. 49; Cass. Dio 40, 58, 1—3; Neuendorff 1913, 73—75; 
Linderski 1966, 153. Por. też: Gelzer 1949, 193; Conant 1953, 154—15; Seager 1979, 144; 
Fehrle 1983, 214—216.

117 Plut., Cat. Min. 49, 3—4.
118 Podkreślił to Plutarch (Cat. Min. 49, 3).
119 Liv., Per. 108; Cass. Dio 40, 58, 1—3; 59, 1. Zob. też: Suet., Iul. 27, 1; Plut., Pomp. 54, 5; 

Neuendorff 1913, 73—75; Gelzer 1949, 193; Broughton 1952, 240—241; Linderski 1966, 
153. O nich patrz: Münzer 1899b, 2760—2764; Kübler 1931, 851—860. Jednak już w następnym 
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Optymatów, zwłaszcza takich jak Katon, nie mogła też satysfakcjonować po
lityka Pompejusza wobec Cezara. Początkowo, prawdopodobnie jeszcze przed 
objęciem stanowiska konsula bez kolegi, a być może nawet przed zamordowa
niem P. Klodiusza i związaną z tym wydarzeniem zmianą polityki senatu wobec 
Pompejusza, mogli z jego postawy być zadowoleni. Odmówił bowiem przyjęcia 
ręki Oktawii, wnuczki siostry Cezara, w celu podtrzymania z nim pokrewieństwa 
i przyjaźni120. Oznaczało to, że odrodzenia się koalicji Pompejusza ze zdobywcą 
Galii, który wielu z nich wydawał się najgroźniejszy ze wszystkich triumwirów121, 
nie muszą się obawiać. Później jednak, już po objęciu konsulatu przez Pompe
jusza, gdy zgodnie z sugestiami Cezara jego stronnicy zaczęli się domagać, by 
umożliwiono mu zabieganie o drugi konsulat zaocznie, w trakcie sprawowania 
namiestnictwa prowincji galijskich122, Pompejusz zgodził się na to, a nawet dzięki 
wsparciu udzielonemu cezarianom w tej sprawie przez zależnych od niego trybu
nów ludowych, umożliwił całemu kolegium tych urzędników plebejskich prze
prowadzenie odpowiedniej ustawy zwalniającej Cezara od obowiązku stawienia 
się w Rzymie w czasie wyborów123. W rezultacie umożliwił Cezarowi zachowanie 
statusu osoby publicznej do czasu objęcia drugiego konsulatu, czyli uniknięcie 
przygotowywanych przeciwko niemu przez optymatów procesów oraz będących 
ich konsekwencją ewentualnych wyroków skazujących, które równałyby się 
podważeniu jego dotychczasowych osiągnięć i pozycji w Republice124. Tymcza

roku, zaczęli oni, zwłaszcza Marcellus, odgrywać istotną rolę w rogrywkach politycznych w Rzymie: 
Rogosz 1987, 201—233.

120 Kiedy do tego doszło, nie sposób dokładnie określić. Por. w tym kontekście: Suet., Iul. 27, 1;  
Plut., Pomp. 55, 1—3; Ooteghem 1954, 436—437; Gelzer 1960, 136—138; Carcopino 1968, 
338; Perowne 1969, 195; Leach 1978, 154; Seager 1979, 140; Canfora 1999, 78; Amela Val
verde 2003, 220. 

121 App., BC 2, 25, 95; Cass. Dio 40, 50, 3—5. Zob. także w tym świetle: Suet., Iul. 26, 2—28, 
1; Plut., Caes. 28, 1—4; 29, 1; Pomp. 56; Cat. Min. 49; 51. 

122 Liv., Per.  107; Suet., Iul.  26, 1; Plut., Caes.  29, 1; Pomp.  56, 1; App., BC  2, 25, 96. 
Por.: Cass. Dio 40, 51, 1; 56, 2—3; Rogosz 1985, 1—2; Canfora 1999, 141.

123 Suet., Iul.  26, 1; App., BC  2, 25, 96; Cass.  Dio  40, 51, 1—2; Rogosz  1985, 1—13; 
idem 2010b, 217. Zob. też: Niccolini 1934, 320—321; Balsdon 1939, 173—174; Conant 1953, 
153—154; Vanderbroeck 1987, 204, 205, 207; Thommen 1989, 103—104, 261. W trakcie za
łatwiania tej sprawy zachował się jednak dwuznacznie. Po uchwaleniu bowiem lex Pompeia de 
iure magistratuum, nakładającej na kandydatów starających się o urzędy obowiązek osobistego 
udziału w wyborach, adnotację zwalniającą Cezara z tego wymogu polecił do niej wpisać dopiero 
po protestach jego zwolenników: Caes., Bell. civ. 1, 9, 2; Plut., Pomp. 56, 2; Cass. Dio 40, 56, 2—3; 
Rogosz 2010a, 198—199; idem 2010b, 216—217; Appel 2013, 245—247. O owych ustawach: 
Broughton 1952, 234, 236; Rotondi 1962, 411—412.

124 Z tego powodu senatorowie o optymackiej orientacji nie chcieli się na uchwalenie tego 
przywileju dla Cezara zgodzić i występowali usilnie przeciwko temu projektowi: Liv., Per. 107; Suet., 
Iul. 26, 1; Plut., Pomp. 56, 1—2; App., BC 2, 25, 96; Cass. Dio 40, 51, 1—2; 56, 2—3. Później zaś, 
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sem wielu zasiadających w senacie polityków o optymackiej orientacji, zwłasz
cza jednak Katon, zamierzało Cezara jak najszybciej zniszczyć125. W tym sensie 
polityka wobec Cezara realizowana przez Pompejusza po objęciu przez niego 
stanowiska konsula bez kolegi, a więc w czasie gdy był sojusznikiem tworzących 
to ugrupowanie arystrokratów, musiała stanowić dla nich spore rozczarowanie.

Większość z  owych sprzymierzonych z  Pompejuszem optymatów była 
natomiast niewątpliwie zadowolona z  tego, że uchwałę, którą senat podjął 
w 53 roku, postanawiającą, iż byli konsulowie i pretorowie nie mogą obejmo
wać zarządu prowincji oraz związanego z tą funkcją dowództwa nad stacjonu
jącymi w nich wojskami przed upływem pięciu lat od złożenia tych urzędów, 
nie tylko utrzymał w  mocy, ale nadał jej rangę ustawy126. Stanowiła ona bo
wiem swego rodzaju ukłon w stronę tej instytucji i świadczyła o poszanowa
niu jej decyzji. Była też zbieżna z polityką senatu i  jego dążeniem do zlikwi
dowania szalejącej w stolicy Republiki anarchii, poprzez uczynienie konsulatu 
i  pretury mniej atrakcyjnymi. Ambitni politycy zabiegający o  te stanowiska 
na otrzymanie zarządu prowincji, czyli mówiąc inaczej, na ewentualny zwrot 
środków finansowych zaangażowanych w starania o  te urzędy oraz inne ko
rzyści z  tego tytułu, mogli bowiem liczyć najszybciej dopiero po upływie co 
najmniej pięciu lat od ich złożenia127. Senatorowie liczyli więc, że tak odległa 
i  w  dodatku niepewna perspektywa osiągnięcia istotnych korzyści material
nych wielu ambitnych kandydatów skutecznie zniechęci do angażowania wiel
kich sum w rywalizację wyborczą i  tym samym spowoduje ograniczenie prze
kupstw i przemocy w trakcie zabiegów o najwyższe stanowiska w państwie128.  

gdy zyskał on status ustawy, atakowali ją także, szczególnie w następnych latach, gdy na tym tle 
rozwijał się konflikt z Cezarem: Caes., Bell. civ. 1, 9, 2; Balsdon 1939, 173—180.

125 W różnych kontekstach odnotowało to wielu antycznych autorów: Liv., Per. 107; Suet., 
Iul. 23, 1; 24, 1; 30, 3; Plut., Cat. Min. 49, 1; 51, 1—2. Por.: App., BC 2, 25, 95; 97; Cass. Dio 40, 58, 
1; Afzelius 1941, 179—182; Conant 1953, 156—157; Fehrle 1983, 216—218. 

126 Cass. Dio 40, 46, 2; 56, 1. Por. też: idem 40, 30, 1 oraz Caes., Bell. civ. 1, 85, 9. Podstawowe 
informacje o lex Pompeia de provinciis patrz: Broughton 1952, 234; Rotondi 1962, 411—412; 
a także: Balsdon 1939, 173; Perowne 1969, 196; Leach 1978, 159—160; Greenhalgh 1981, 
73, 91—92; Amela Valverde 2003, 224; Rogosz 2010a, 199—200; idem 2010b, 216. Szersze 
omówienie tej ustawy w rozważanym tu kontekście: Marshall 1972, 887—921. 

127 Zdaniem Kasjusza Diona (40, 46, 2—3) takie właśnie kalkulacje zadecydowały o uchwale
niu wspomnianej tu uchwały przez senat w 53 roku. Podkreślają to również historycy współcześni, 
szczególnie badający kwestie łączące się z wyborami. Zob.: Neuendorff 1913, 67; Linderski 1966, 
149; Kowalski 1987—1988, 16; idem 2010, 141. 

128 Owa uchwała senatu pełniła więc rolę swego rodzaju środka prewencyjnego, mającego 
zahamować narastającą wyraźnie tendencję do stosowania tych niezgodnych z prawem metod 
zabiegania o najważniejsze godności w Republice Rzymskiej. Por. w tym świetle: Cass.  Dio  40, 
46, 2—3; Sweney 1978, 182; Kowalski 1987—1988, 16; idem 2010, 141; Rogosz 2010b, 216.
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Wspomniane posunięcie Pompejusza było więc sygnałem, że w tej sprawie zaj
muje on podobne co oni stanowisko.

Wszyscy senatorowie, szczególnie jednak ci o optymackiej orientacji, mogli 
natomiast być zadowoleni z ostatniego posunięcia Pompejusza, zrealizowanego 
pod koniec jego samodzielnego konsulatu, mianowicie z dobrania sobie, na 
ostatnie pięć miesięcy  52  roku, jako partnera na tym urzędzie Scypiona Na
zyki129. Z formalnego punktu widzenia oznaczało to bowiem koniec nietypo
wej, niezgodnej z prawem i tradycją, nadzwyczajnej władzy Pompejusza. W do
datku było to zgodne z  wcześniejszymi sugestiami senatu odnoszącymi się  
do tej kwestii130.

Mając na uwadze to, co już powiedziano o relacjach między Pompejuszem 
a optymatami w 52 roku, można stwierdzić, iż ci ostatni zgodzili się na objęcie 
przez niego urzędu konsula bez kolegi nie tylko dlatego, że chcieli uniknąć na
rzucenia sprawowanej przez niego dyktatury, nie mieli innego wyjścia, próbo
wali go pozyskać dla swoich celów, czy zamierzali odciągnąć go od Cezara, co 
akcentowali autorzy antycznych tekstów131. Wystąpili z taką inicjatywą również 
dlatego, by chociażby pozornie (!) umożliwić senatowi zachowanie pozycji in
stytucji decydującej o sposobie sprawowania władzy w Republice, nadal sta
nowiącej w niej centrum życia politycznego. Dalej bowiem tworzyli w senacie 
najważniejszą fakcję i zamierzali uczestniczyć w życiu publicznym na dotychcza
sowych zasadach, to znaczy zachować w Rzeczypospolitej wpływy, które dotąd 
w niej posiadali. Pompejusz jednak w czasie swego konsulatu współpracował 
z optymatami i realizował korzystne dla nich i Republiki inicjatywy tylko wtedy, 
jeżeli nie kolidowało to z jego celami i interesami, gdyż dawało mu to przewagę 
nad Cezarem oraz zapewniało swobodę manewru na arenie politycznej, po
nieważ senat firmował wszystkie jego posunięcia, które tego wymagały. Dzięki 
temu w pełni kontrolował rozwój sytuacji w Rzymie. Polityków tworzących to 
ugrupowanie tolerował, ale uniemożliwił im wywieranie na nią decydującego 

129 Z tego względu, że doskonale korespondowało to z decyzją senatu wspierającą wniosek 
Bibulusa o powołaniu konsula bez kolegi (Plut., Pomp. 54,5). Ponadto dlatego, iż dobór Scypiona 
Nazyki Pompejusz uzasadnił tym, że wszystkie sprawy wymagające rządów jednego konsula zostały 
już załatwione (ibidem 55, 7; App., BC 2, 25, 95). Inaczej postrzegał ten manewr Pompejusza Ka
sjusz Dion (40, 51, 2). Por. w tym świetle: Stein 1930, 52; Broughton 1952, 234; Collins 1953, 
104; Ooteghem  1954, 456; idem  1967, 305; Linderski  1966, 152; Leach  1978, 158. Por. też: 
Richardson 1983, 456—457; Ryan 1997, 89; Canfora 1999, 141.

130 Plut., Pomp. 54, 5; Stein 1930, 52. Zob. też: Cass. Dio 40, 51, 1. Oczywiście, mimo że 
konsulów było odtąd dwóch, Pompejusz zachował dominującą pozycję w ich kolegium oraz w Re
publice. Bardzo stanowczo podkreśla to na przykład Amela Valverde 2003, 224. 

131 Liv., Per. 107; Vell.  Pat. 2, 47, 3; Suet., Iul. 26, 1; Plut., Caes. 28, 5; Pomp. 54, 3—5; 
Cat. Min. 47, 1—3; App., BC 2, 23, 84; Cass. Dio 40, 50, 3—5.
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wpływu. Ci mimo to próbowali to czynić, zwłaszcza wpływać na poszczególne 
działania Pompejusza, ale bez rezultatu. Dla obydwu stron był to więc sojusz 
trudny, w którym często dochodziło do spięć. Optymaci bowiem będąc w nim 
partnerem zdecydowanie słabszym, próbowali realizować swoje ambitne cele, by 
zachować na arenie politycznej dotychczasową pozycję i związaną z nią swobodę  
manewru.

Kasjusz Dion postrzegał ową politykę Pompejusza jako spełnienie wszelkich 
oczekiwań senatu, gdyż oceniał ją z  bardzo odległej perspektywy historycz
nej, powodującej zatarcie wielu szczegółów sytuacji, która ukształtowała się 
w Rzymie w 52 roku. Zaakcentował więc w swojej relacji zlikwidowanie przez 
niego anarchii, ukaranie jej inicjatorów i sprawców132, przywrócenie ładu w życiu 
publicznym, umożliwienie państwowym instytucjom powrotu do normalnego 
funkcjonowania, itp. Mogło to sprawiać wrażenie, iż celem Pompejusza było speł
nienie woli senatu i optymatów. Tymczasem były to sprawy, na których zależało 
nie tylko arystokratom o optymackiej orientacji dominującym wtedy w senacie, 
lecz także Pompejuszowi a nawet zwykłym mieszkańcom stolicy. Ponadto dzia
łania te nie przeszkodziły temu potentatowi w dalszym umacnianiu swej pozycji, 
czego dowodem może być przedłużenie mu namiestnictwa hiszpańskich pro
wincji133. Kasjusz Dion nie dostrzegł natomiast tego, że Pompejusz doprowadził 
do surowego ukarania nie wszystkich sprawców anarchii, lecz tylko niektórych, 
starannie wyselekcjonowanych. Najostrzej zostali potraktowani ci spośród nich, 
którzy mu zagrażali134. Natomiast polityków związanych z nim karano surowo 
tylko wtedy, jeżeli nie mógł temu zapobiec lub ich działania kolidowały z jego 
zamierzeniami135. W rzeczywistości bowiem Pompejusz przede wszystkim eli
minował z areny politycznej swoich rywali i przeciwników tak samo jak on zmie
rzających do władzy, jeżeli nie chcieli z niej zrezygnować.

132 Idem 40, 52—55.
133 Plut., Caes. 28, 5; Pomp. 55, 7; App., BC 2, 24, 92; Cass. Dio 40, 56, 2.
134 Najlepszym tego przykładem był Milon: Liv., Per. 107; Vell. Pat. 2, 47, 4; App., BC 2, 24, 

89; Cass. Dio 40, 53, 1—3; 54, 1—4.
135 Potwierdzeniem tej tezy były na przykład procesy Plankusa Byrsy czy Plaucjusza Hyp

seusza oraz sposób potraktowania tego ostatniego przez Pompejusza: Plut., Pomp.  55, 5—6; 
Cat. Min. 48, 4—5; App., BC 2, 24, 90; Cass. Dio 40, 53, 1; 55, 1—4. 
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Norbert Rogosz

Cn. Pompeius und die Optimaten (52 v. Chr.)

Z U S A M M E N F A S S U N G

Seinen Beitrag beginnt der Verfasser mit der Behauptung, dass sich die Optimaten für eine Zusam
menarbeit mit Pompeius nur deswegen entschlossen haben, dass sie keine andere Wahl hatten. 
Trotzdem hat ihre Initiative zu einem politischen Umbruch in Rom geführt und erlaubte die, die 
Römische Republik quälende und seit 54 v. Chr. zunehmende Krisenwelle zu beherrschen. Ansons
ten trug diese Initiative zur Entstehung der neuen politischen Partei bei.

In Anbetracht dessen hebt der Verfasser die Umstände des genannten Umbruchs hervor: die 
in den Jahren 54—53 v. Chr. und in der Anfangszeit des Jahres 52 v. Chr. stufenweise vor sich 
gehenden Veränderungen der Machtverhältnisse, besonders zwischen Pompeius und Optimaten; 
die ihre Einigung und Beginn der Zusammenarbeit begünstigenden Faktoren, darunter: Änderun
gen in der damals von den beiden Seiten realisierten Politik und deren Höhepunkte; allmähliche 
Bereitschaft, ein Bündnis zu schließen; die Struktur des Pompeius’ Lagers und der von Optimaten 
gegründeten Gruppierung. Danach erörtert der Verfasser die Beziehungen zwischen Pompeius und 
den Optimaten, nach dem von ihnen geschlossenen Bündnis und während des dritten selbständigen, 
etwa sechs Monate im Jahre 52 v. Chr. dauernden Konsulats des Pompeius. Berücksichtigt werden 
dabei solche Taten des Pompeius und ihrer politischen Partner, welche ihre Wechselbeziehungen 
damals wirklich beeinflussten oder beeinflussen konnten.

Norbert Rogosz

Cn. Pompeius and the optimates (52 bC)

S U M M A R y

The author begins his deliberation by pointing out that the optimates decided to cooperate with 
Pompey because they merely had a choice, and underlining that despite that fact, their initiative 
led to a political breakthrough in Rome by bringing under control the successive wave of crisis 
besetting the Republic increasingly from 54 and by resulting in creation of a new political camp.

Bearing this in mind, the author emphasizes the grounds of the mentioned breakthrough, 
which were based on the gradual changes that started in year 54 and continued until the beginning 
of 52, in the lineup on the Roman political arena, particularly between Pompey and the optimates; 
as well as the factors favouring their agreement and cooperation. These included the changes in 
policy carried out by both sides in said time, the key moments when those changes were made, 
gradual maturing to establishing the alliance, as well as the character and structure of Pompey’s 
blocs and optimates grouping.

After outlining the enumerated issues, the author discusses the relations between Pompey and 
the optimates subsequent to their alliance during Pompey’s third independent consulate, which 
he held for about six months in 52. The debate is based on those actions of Pompey and his new 
political partners which had or could have had impact on their relations at the time.


