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iulia Caesaris  
w oczach jej współczesnych  

oraz potomnych

— agnieszka bartnik —  
UNIWERSyTET ŚLąSKI W KATOWICACH

Republikański Rzym nie pozostawiał kobietom miejsca ani możliwości na funk
cjonowanie w sferze publicznej1. Od najwcześniejszych lat po późną starość 
podlegały szeregowi ograniczeń2. Ich zachowanie, ubiór oraz podejmowane 
przez nie działania musiały pozostawać w zgodzie z wolą ojca, męża, brata lub 
w przypadku braku spokrewnionych czy spowinowaconych mężczyzn, innego 
wyznaczonego opiekuna3. Jedyny wyjątek od tej reguły stanowiły Westalki — 
sześć dziewiczych kapłanek bogini ogniska domowego4. Zgodnie z tradycją ko
biety działały w sferze prywatnej, zarządzając domem5, w związku z czym rzym
scy autorzy antyczni rzadko poświęcali im miejsce w swoich tekstach. Kobiety 
wzbudzały zainteresowanie zazwyczaj wtedy, gdy łamały ogólnie przyjęte normy 
społeczne6, a dotyczyło to przede wszystkim tych pochodzących z najznaczniej
szych rodów. Wiele z nich dzięki woli swych ojców posiadało wszechstronne  

1 Russell  2016. Por. Brennan  2012, 354—366. Daty w tekście artykułu odnoszą się do 
czasów przed Chrystusem. Jeżeli jest inaczej wyraźnie to zaznaczono.

2 Część z nich miała charakter prawny, między innymi kobiety nie mogły samodzielnie po
dejmować decyzji o kupnie czy sprzedaży ruchomości bądź nieruchomości, dokonywać zapisów 
testamentowych itd. Inne ograniczenia wynikały ze zwyczajów. Zob. Berdowski 2014, 147—163.

3 Zabłocka 1987, 239—252. Por. WethmarLemmer 2006, 174—184; Gartwick 1984, 
30—54. 

4 W okresie pryncypatu za panowania Oktawiana Augusta, rozszerzono ją na wolne kobiety, 
które urodziły trójkę dzieci. Zob. Schulz 2006. 

5 Rawson 1986, 1—57. Por. Rawson 1999. 
6 Doskonały przykład stanowi Klodia córka Appiusza Klaudiusza Pulchra. Była znakomi

cie wykształcona, między innymi znała grekę, filozofię oraz poezję. Niemniej zasłynęła przede 
wszystkim jako bohaterka licznych skandali, była oskarżana o alkoholizm, hazard, otrucie swojego 
pierwszego męża Kwintusa Cecyliusza Metellusa Cellera a nawet kazirodztwo, zob. Dixon 2001, 
133—156. Por. Hejduk 2008; Skinner 2011.
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wykształcenie7, rozumiały ówczesną scenę polityczną, potrafiły poruszać się 
w tym świecie tak, by zawierane przez nie małżeństwa wzmacniały pozycję 
ich rodu, nawet jeśli, zgodnie z prawem rzymskim, nie mogły pełnić funkcji 
publicznych. Niemniej, mimo iż w wielu przypadkach świadomie uczestniczyły 
w politycznych rozgrywkach swoich rodzin, nie zmieniało to faktu, iż oczeki
wano od nich bardzo konkretnego zachowania8. Przekraczanie pewnych granic 
świadczyło negatywnie nie tyle o nich samych, co o  ich męskich opiekunach, 
którzy nie potrafili okiełznać pozostających pod ich opieką kobiet.

Dzięki pokrewieństwu z Gajuszem Juliuszem Cezarem, który był jej ojcem 
oraz małżeństwu z Pompejuszem Wielkim, Julię można uznać za jedną z najważ
niejszych kobiet swojej epoki. Mimo imponującej genealogii oraz przebywania 
w otoczeniu ludzi mających olbrzymi wpływ na dzieje Rzymu, postać Julii osnuta 
jest mgłą tajemnicy. Urodzona prawdopodobnie około 83 roku9 była jedynym 
dzieckiem Cezara oraz jego pierwszej żony Kornelii, córki Lucjusza Korneliusza 
Cynny10. Po śmierci matki wychowywała ją babka, matka Cezara — Aurelia. Ta 
pochodząca ze znaczącego, w okresie republikańskim, rodu Aureliuszy Kottów11 
kobieta była wysoko oceniana zarówno przez historyka Korneliusza Tacyta12, jak 
i Plutarcha. Ten autor powszechnie znanych biografii nazwał ją bardzo zacną 
matroną13. W tekstach antycznych właściwie nie przekazano żadnych informacji 
na temat życia Julii, jej wyglądu czy wykształcenia. Jedyne znane ikonograficz
ne przedstawienie tej kobiety pochodzi z XVIwiecznego Promptuarii Iconum 
Insigniorum autorstwa Guillaume Rouillé14.

Pierwsze pisane wzmianki na temat Julii pojawiły się w literaturze okresu 
cycerońskiego15. W pracach z tych lat, jak i w późniejszych tekstach, zazwyczaj 
wspominano jej małżeństwo z Pompejuszem Wielkim16. Często pisano o wza
jemnej miłości małżonków, podawano ich jako przykład udanego związku17. 

 7 Hemelrijk 1999.
 8 Cechy przypisywane przez Rzymian idealnej żonie są świetnie widoczne w tak zwanym lauda-

tio Turiae, zob. Korpanty 1980, 156—164. Por. Hemelrijk 2004, 185—197; Keegan 2008, 1—7.
 9 Julia urodziła się prawdopodobnie między 84 a 76 rokiem, zob. Julia[5] 1999, 1. Por. Chil

ver, Seager 2009.
10 Małżeństwo to zawarli prawdopodobnie około  84  roku. Zob.  Deutsch  1918, 502. 

Por. Goldsworthy 2006, 58.
11 Aurelia była córką Lucjusza Aureliusza Kotty, konsula z 119 roku oraz wnuczką konsula 

z 144 roku. Jej matka Rutylia pochodziła z konsularnego rodu Rutyliuszy Rufusów. 
12 Tac., Dial. 28. 
13 Plut., Caes. 9. 
14 Rouillé 1553. Na monecie przedstawiono z profilu młodą, długowłosą kobietę w diademie.
15 Kumaniecki 1977. Zob. Von Albrecht 1997.
16 Cic., Att. 2, 17; 8, 3; Plut., Pomp. 47; App., BC 2, 14. 
17 Plut., Pomp. 48—49; 53.
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Podnoszono także kwestię zaniedbywania przez Pompejusza obowiązków pub
licznych ze względu na młodą żonę, w której był zakochany18. W przekazach 
wspominano również o śmierci Julii oraz jej pogrzebie19. O niej samej nic kon
kretnego właściwie nie napisano. Wzmianki w pracach autorów antycznych nie 
zawierają żadnych informacji na temat jej osoby, zainteresowań czy podejmo
wanych przez nią działań. Autorzy wspominający córkę Cezara nawiązywali 
jedynie do politycznych konsekwencji wydarzeń rozgrywających się wokół niej. 
Nie mamy jednak dowodów pozwalających uznać, że brała ona w nich czynny 
udział. Wszystkie decyzje dotyczące jej osoby, były podejmowane przez jej ojca, 
bez udziału młodej dziewczyny20.

Najwcześniejsza pisana wzmianka na temat córki Gajusza Juliusza Cezara — 
Julii pochodzi z przekazów Marka Tulliusza Cycerona. Arpinata odniósł się do 
jej osoby w dwóch listach, adresowanych do swojego przyjaciela Attyka. Właś
ciwie odnotowano w nich jej małżeństwo z Pompejuszem. Mariaż ten wzbudził 
w Rzymie znaczące poruszenie ponieważ odczytywano go jako zacieśnianie się 
więzów między Cezarem a Pompejuszem. Być może brak jakiejkolwiek wzmianki 
o wcześniejszych etapach życia Julii w przekazach historyków wynikał z fak
tu, że wcześniej Cezar nie wykorzystywał jedynej córki w rozgrywkach poli
tycznych. Gdy ten związek zawierała, miała około 23 lat, co — jak na warunki 
rzymskie — było wiekiem dosyć zaawansowanym21. Dzięki informacjom między 
innymi Swetoniusza wiemy także, że aby mogła zawrzeć małżeństwo z Pompe
juszem, ojciec zerwał jej zaręczyny z Kwintusem Serviliuszem Cepionem. Co 
ciekawe Julia pozostawała w stanie narzeczeńskim, mimo że dawno osiągnęła 
wiek pozwalający na zawarcie małżeństwa. W źródłach brak także wzmianek na 
temat przeszkód uniemożliwiających zawarcie przez nią związku małżeńskiego22. 
Jako że na podstawie przekazów nie da się stwierdzić, że istniały obiektywne 
przeszkody uniemożliwiające zawarcie przez nią związku małżeńskiego23, może 
to oznaczać, iż ojciec celowo nie wydawał jej za mąż.

W liście wysłanym z miejscowości Formiae w 59 roku Cyceron nie wspo
mniał samej Julii, nie padło nawet jej imię, słynny mówca pisał jedynie o nagłym  

18 Ibidem 53.
19 Cass. Dio 39, 64; Liv., Per. 106.
20 Zgodnie z prawem decyzje dotyczące zaręczyn, małżeństw, a w wielu przypadkach i roz

wodów podejmowali ojcowie lub prawni opiekunowie kobiet. Zob. Lind 2008. 
21 Shaw 1987, 30—46. Por. Treggiari 1991; Leis, Percy, Verstraete 2003; Scheidel 2007, 

389—402.
22 Du Plessis 2015, 123—124. Por. Mousourakis 2012, 87.
23 Zgodnie z rzymskim prawem przeszkodę do zawarcia małżeństwa stanowiły między inny

mi brak odpowiedniego wieku (12 lat dla dziewczynki), bigamia, pokrewieństwo, także to wynika
jące z adop cji itp., Ciuła 2007, 53—71; Sadowski 2015, 41—53. 
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małżeństwie córki Cezara. Jego zdaniem pośpiech, z  jakim zrealizowano ten 
mariaż, stanowił powód do niepokoju. Jej małżeństwo bez wątpienia pieczę
towało zawarcie sojuszu między Cezarem i Pompejuszem24. Pozyskanie popar
cia Pompejusza musiało być dla Cezara szczególnie ważne, skoro zdecydował 
się na wzmocnienie więzów z nim przez połączenie rodzin. Pozostawanie Julii 
w stanie narzeczeńskim mimo wieku 23 lat wskazuje, iż wcześniej Cezar nie 
wykorzystywał córki jako karty przetargowej, trzymając ją z dala od rozgrywek 
politycznych. Jej małżeństwo z Gnejuszem Pompejuszem, bez wątpienia było 
pierwszym, a więc sojusz z nim musiał w tym okresie wiele znaczyć dla Cezara. 
Drugi z listów Cycerona nie zawierał nowych informacji na temat Julii. W jego 
tekście znalazła się jedynie wzmianka o fakcie poślubienia przez Pompejusza 
córki Cezara oraz wiadomości dotyczące poparcia, jakie ten znany wódz okazy
wał Cezarowi od początków jego kariery aż do chwili, gdy stał się jego zięciem25.

Małżeństwo Julii oraz umocnienie sojuszu między Cezarem a Pompejuszem 
wspominał także piszący w czasie panowania cesarza Tyberiusza Waleriusz 
Maksymus26. Związek jedynej córki Cezara z Pompejuszem został wymieniony 
również przez słynnego autora biografii, Plutarcha. W żywocie Cezara autor ten 
podkreślił polityczny aspekt omawianego tu małżeństwa wskazując, iż ów wódz 
chciał w ten sposób w jeszcze większym stopniu korzystać z wpływów, jakie miał 
Pompejusz27. Natomiast w tekście poświęconym Katonowi Starszemu ponownie 
wspominał, iż związek ten scementował „sojusz polityczny” między wodzami 
i pomógł zrealizować plany obydwu28. Małżeństwo Julii oraz zerwanie przez jej 
ojca wcześniejszych zaręczyn wspomniano również w biografii Pompejusza29.

Appian z Aleksandrii sugerował, iż małżeństwo Julii z Pompejuszem miało 
zabezpieczyć interesy Cezara w czasie jego pobytu poza Rzymem30. Zgodnie 
z przekazem tego historyka mimo wspólnych interesów politycznych oraz przy
jaźni łączącej obydwu polityków, Cezar obawiał się zazdrości ze strony Pompe
jusza. Jej przyczyną miała być ciągle rosnąca popularność Cezara odnoszącego 
duże sukcesy w Galii.

Wszyscy wspomniani powyżej autorzy pisali nie o Julii, która nie mieściła 
się w kręgu ich zainteresowań, a jedynie o zacieśnieniu związków politycznych 
między Cezarem i Pompejuszem. Niektórzy z nich relacjonując mariaż Julii oraz 

24 Cic., Att. 2, 17.
25 Ibidem 8, 3.
26 Val. Max. 4, 6, 4. 
27 Plut., Caes. 14.
28 Idem, Cat. 31.
29 Idem, Pomp. 47.
30 App., BC 2, 14. 
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zacieśnianie się „związków” między Pompejuszem a Cezarem, prawie na bieżąco 
z niepokojem odnosili się do nowej sytuacji politycznej. Pozostali, wspomina
jąc o sprawie z perspektywy czasu, komentowali jedynie zaistniałe wydarzenia, 
których konsekwencje, w czasach gdy pisali swe teksty, były już znane. Samo 
małżeństwo wzmacniające więzy między obydwoma politykami nie było w Rzy
mie tego okresu niczym niezwykłym. Większość układów i sojuszy zawieranych 
z nowymi partnerami politycznymi wzmacniano podobnymi związkami. W kon
tekście małżeństwa Julii raczej może dziwić fakt, że jej ojciec postanowił tak 
późno wydać swoją jedyną córkę za mąż. Dzięki jej zamążpójściu mógł wzmocnić 
umowę z nowym sojusznikiem.

W okresie cesarskim autorzy opisujący czasy schyłku Republiki, chętnie od
nosili się do uczucia jakie, mimo iż omawiane tu małżeństwo miało charakter 
polityczny, a Pompejusz był sporo starszy od Julii, miało powstać między mał
żonkami. Szczególnie dużo miejsca tej kwestii poświęcił Plutarch w żywocie 
Pompejusza sygnalizując, iż wódz ten stał się zniewieściały. Wbrew oczekiwa
niom swego otoczenia i polityków unikał działalności publicznej na forum, wo
lał spędzać czas na wsi w towarzystwie swojej młodej żony31. Zaangażowanie 
Pompejusza w życie prywatne u boku młodej małżonki miało być tak duże, że 
nawet dowództwo i zarządzanie prowincjami powierzył swoim przyjaciołom32. 
Jeśli wierzyć słowom tego greckiego biografa, zachowanie polityka tak martwiło 
jego przyjaciół, że proszono go, by odesłał Julię ojcu i ponownie aktywnie zajął się 
sprawami publicznymi33. O samej Julii autor ten wspominał niewiele, podkreślał 
jedynie jej uczucia do męża. Nie były one w Rzymie tajemnicą, wiedziano o nich 
dosyć powszechnie. Podkreślano je między innymi dlatego, że para darzyła się 
gorącym uczuciem, mimo dzielącej ich znacznej różnicy wieku34. W chwili za
warcia swojego czwartego małżeństwa Pompejusz miał 47 lat, a Julia około 23. 
Dzieliły ich więc 24 lata. Większość autorów okresu cesarskiego oraz tworzących 
później, podkreślała właśnie uczucie, jakim mieli się darzyć małżonkowie, nie 
skupiając się już tak bardzo na samych wydarzeniach politycznych. Biorąc pod 
uwagę specyfikę małżeństw rzymskich, szczególnie tych zawieranych w celu 
przypieczętowania sojuszy i  układów politycznych między poszczególnymi 
rodami, nie oczekiwano w  nich uczucia między małżonkami. Wręcz można 
powiedzieć, że uczucie w małżeństwie było niepożądane, ponieważ uważano, 
że wprowadzając niepotrzebne zawirowania emocjonalne nie służyło głównym 
założeniom tych związków. Mariaże tego typu były szybko zawierane i często 

31 Plut., Pomp. 48.
32 Ibidem 53.
33 Ibidem 49.
34 Ibidem 53.



— 172 aGNieSzKa baRtNiK —

równie szybko rozwiązywane, nie bacząc na ewentualne uczucia czy nawet 
poczucie przyzwoitości35. Oczywiście w wielu przypadkach nie bez znaczenia 
były ambicje samych kobiet, które zyskiwały większe wpływy dzięki kolejnym 
małżeństwom z prominentnymi politykami36, nic jednak nie wskazuje, by Julia 
należała do grupy rzymianek zainteresowanych zakulisowym sprawowaniem 
władzy. W tekstach żadnego z autorów antycznych nie znajdziemy wzmianek 
pozwalających sądzić, iż Julia wpływała na działania polityczne ojca czy męża 
lub się w nie angażowała.

Kolejny raz autorzy antyczni wspomnieli Julię przy okazji jej śmierci. Po
dobnie jak w  poprzednich przypadkach, historycy nie interesowali się ową 
kobietą, lecz konsekwencjami politycznymi do jakich, ich zdaniem, doprowa
dził jej przedwczesny zgon. Kasjusz Dion w swej Historii rzymskiej wspomniał 
o śmierci Julii w czasie porodu37 oraz pochowaniu urny z jej prochami na Polu 
Marsowym38. Padła przy tym sugestia, że mogło to zostać zainspirowane przez 
przyjaciół Pompejusza i Cezara, którzy być może w ten sposób chcieli zasłużyć 
sobie na wdzięczność z  ich strony. Cezar raczej nie był inspiratorem takiego 
wyróżnienia córki, ponieważ zgodnie ze wzmianką zamieszczoną przez Senekę 
w Ad Marciam de consolatione, o śmierci Julii dowiedział się przebywając w Bry
tanii. Liwiusz, w odróżnieniu od Diona, wspominając o jej pogrzebie urządzonym 
na Polu Marsowym stwierdził, że w ten sposób lud rzymski uczcił tę kobietę39. 
Zgodnie z przekazem Plutarcha, ciało Julii zostało uprowadzone przez ludzi 
w czasie procesji pogrzebowej zmierzającej do podmiejskiej willi Pompejusza, 
gdzie miała zostać pochowana. Lud porwał ciało Julii chcąc je pogrzebać na Polu 
Marsowym, ale nie wszyscy zgadzali się na jej pochowanie w tak zaszczytnym 
miejscu. Przeciwny pochówkowi na Polu Marsowym był między innymi jeden 
z ówczesnych konsulów — Lucjusz Domicjusz Ahenobarbus, gdyż uważał to za 
bezbożność, szczególnie jeśli odbywał się on bez uchwały senatu40. Juliusz Cezar 

35 Corbier 1991, 47—63. Por. Gardner 1986, 81—96; Alexander 2002, 102.
36 Znakomitym przykładem niezwykle ambitnej kobiety była Fulvia, córka Marka Fulviu

sza Bambalio oraz Sempronii. W 62 roku poślubiła Publiusza Klodiusza Pulchra, w 52—51 roku 
zawarła małżeństwo z Gajuszem Skryboniuszem Kurionem, a około 47 lub 46 roku jej trzecim 
mężem został Marek Antoniusz. U boku wszystkich trzech odgrywała znacząca rolę polityczną, 
budując swoją pozycję, zyskując sojuszników itd., zob. Babcock 1965, 1—32. Por. Welch 1995,  
182—201. 

37 Przekazy nie są w tej kwestii jednoznaczne. Część autorów wspomina, iż w sierpniu 54 roku 
Julia urodziła córkę (Plut., Pomp. 53; Cass.  Dio  34.64), zgodnie z przekazem innych na świat 
przyszedł syn (Vell. Pat 2, 47; Suet., Caes. 26; Luc., Bell. civ. 5, 474; 9, 1049). Dziecko zmarło 
wkrótce po matce.

38 Cass. Dio 39, 64.
39 Liv., Per. 106.
40 Cass. Dio 39, 64.
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dowiedziawszy się, w jaki sposób lud rzymski uhonorował jego córkę, obiecał 
wyprawić igrzyska41. Zorganizował je jednak dopiero w 46 roku w czasie swego 
tryumfu. Ku czci córki ufundował wtedy walki gladiatorów oraz inscenizację 
bitwy morskiej42.

Córkę Cezara, bez przywołania jej imienia, wspomniał również św. Augustyn. 
W swoim dziele De civitate Dei w rozdziale poświęconym zasadom, według któ
rych Rzymianie zawierali pierwsze małżeństwa, nadmienił o porwaniu Sabinek, 
co doprowadziło do konfliktu miedzy mężami a ojcami tych kobiet. W podobny 
sposób pokazuje rywalizację między Cezarem a Pompejuszem po śmierci Julii, 
wskazując na szkody, jakie to spowodowało43.

Jako postać literacka Julia po raz pierwszy „zadebiutowała” w starożytności. 
Postać córki Cezara przywołał w wersach swego dzieła Marek Anneusz Lukan. 
Oczywiście tekst rzymskiego poety trudno traktować jako źródło do badań nad 
biografią Julii. Jest to raczej pierwsze w pełni literackie przedstawienie jej postaci. 
Bez wątpienia kobieta opisana w Bellum civile to Julia nie tylko widziana oczyma 
Lukana, ale także „stworzona” na potrzeby jego narracji44. Niekoniecznie ma ona 
jakiekolwiek cechy charakteru małżonki Pompejusza, o której tak naprawdę nic 
nie wiemy, mimo iż wspominano o niej w antycznych tekstach.

Pierwszy raz poeta opisał Julię w pieśni pierwszej. Stwierdził w niej bowiem: 
„Quod si tibi fata dedissent  |  Maiores in luce moras, tu sola furentem  |  Inde 
uirum poteras atque hinc retinere parentem | Armatasque manus excusso iun
gere ferro”45. Lukan odniósł się, więc do przeszłości, pokazał Julię jako tę, któ
ra dzięki zawartemu małżeństwu umożliwiła porozumienie między Cezarem 
a  Pompejuszem. Jego zdaniem związek ten zacieśnił też więzy między nimi. 
W wersach odnoszących się do jej śmierci widoczna jest natomiast sugestia Lu
kana, iż miała ona wpływ zarówno na ojca, jak i męża Julii. Jednak z tego, co 
przekazali nam autorzy antyczni, nie wynika, że Julia faktycznie wpływała na 
dwóch tak doświadczonych polityków, tak więc w tym przypadku mamy do 
czynienia z licentia poetica autora. Nie można jednoznacznie stwierdzić, iż jej 
dłuższe życie mogło zapobiec konfliktowi między nimi. Oczywiście nie można 
bagatelizować zauroczenia Pompejusza osobą młodziutkiej żony, szczególnie że 
autorzy antyczni mocno to eksponują. Nie zmienia to jednak faktu, że jest mało 
prawdopodobne, iż uroda małżonki faktycznie mogła wpłynąć na decyzje tak do
świadczonego polityka jak Pompejusz. Patrząc z szerszej perspektywy czasowej,  

41 Billows 2009, 179. Por. Flower 1996, 237.
42 Plut., Caes. 55.
43 Aug., De. civ. 3, 13. 
44 Chiu 2010, 343—360.
45 Luc., Bell. civ. 1, 114—117.
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można stwierdzić, że od pewnego momentu interesy polityczne Cezara i Pom
pejusza przestały być zgodne. Wątpliwe jednak, by osoba Julii mogła zmienić 
ich plany. Biorąc pod uwagę rzymską praktykę polityczną, można sugerować, 
iż w przypadku zerwania sojuszu raczej doszłoby do rozwodu. Otwarłoby to  
obydwu stronom drogę do zawarcia kolejnego korzystnego politycznie mariażu. 
Wcześniej Pompejusz postąpił już w podobny sposób. Wódz ten bowiem rozstał 
się w 62 roku ze swoją trzecią żoną Mucją Tercją, która wtedy była już matką jego 
synów, chociaż wszystko wskazywało, iż ich małżeństwo było szczęśliwe, gdyż 
przestało spełniać funkcję polityczną. W obliczu krystalizującego się sojuszu 
z  Cezarem, zawarte w  59  roku małżeństwo Pompejusza z  Julią było korzyst
niejsze. Jednak także po śmierci tej żony, w której zgodnie z przekazami był 
niesamowicie zakochany, w 52 roku poślubił Kornelię Metellę córkę Kwintusa 
Cecyliusza Metellusa Piusa Scypiona Nazyki.

Ponownie córka Cezara „pojawiła się” w pieśni trzeciej46. Tym razem Lukan 
przedstawił ją jako mściwego ducha prześladującego męża. Julia ukazała się Pom
pejuszowi we śnie, czyniąc mu wyrzuty z powodu zerwania sojuszu z Cezarem 
oraz zawarcia małżeństwa z Kornelią. Powiedziała: 

Coniuge me laetos duxisti, Magne, triumphos: | Fortuna est mutata toris, sem

perque potentis | Detrahere in cladem fato damnata maritos | Innupsit tepido 

paelex Cornelia busto47. 

W napomnieniach jakie Julia czyniła Pompejuszowi, autor sprawnie zawarł alu
zję do jego nieuchronnej klęski, sugerując, że Fortuna odwróciła się od niego 
i sprzyja teraz Cezarowi. W usta Julii została także wpleciona złośliwa uwaga pod 
adresem piątej żony Pompejusza, poślubionej przez niego po śmierci córki Ceza
ra. Słynny poeta przywoływał w tych wersach postać pierwszego męża Kornelii, 
Publiusza Licyniusza Krassusa, który zginął w czasie wojny z Partami. Kornelia 
została zaś pokazana w opozycji do Julii, jako ta która ściąga nieprzychylność 
Fortuny na swoich kolejnych mężów48.

Od czasu powstania poematu Lukana, w którym nadmieniono o córce Cezara, 
postać Julii została zapomniana aż do czasów renesansu. Jednak wtedy ponow
ne zainteresowanie antykiem, sięganie po oryginalne greckie i rzymskie teksty 
nie zwiększyło jej popularności. Nie można wykluczyć, iż wynika to z ubogich 
wzmianek na jej temat w starożytnych tekstach. Trudno więc na podstawie tak 

46 Ibidem 3, 10—35.
47 Ibidem 3, 20—24.
48 Także u Plutarcha znajdziemy sugestie, iż to Kornelia winna była klęski Pompejusza. Zresztą 

z punktu widzenia rzymskiej arystokracji małżeństwo to spotkało się z brakiem akceptacji. Uważano je 
za pośpieszne, zawarte pod wpływem emocji. Zob. Treggiari 1991, 258—259. Por. Brenk 1987, 310.
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skąpych przekazów zbudować jakikolwiek spójny obraz tej kobiety. Daleko jej 
było do słynnych, zarówno w pozytywnym i negatywnym sensie, kobiet anty
ku takich jak: Kornelia49, córka Publiusza Korneliusza Scypiona Afrykańskiego,  
Tullia50, córka Marka Tulliusza Cycerona czy Klodia51, siostra Publiusza Klo
diusza Pulchra.

W  czasach renesansu jako jeden z  pierwszych wspomniał Julię Dante 
Alighieri52. W swoim dziele Divina Commedia opisał wędrówkę swojego alter  
ego po piekle, czyśćcu i raju. Piekło Dantego składa się z dziewięciu kręgów, 
z których pierwszy — limbo został przeznaczony dla nieochrzczonych dzieci 
oraz pogan wiodących dobre i sprawiedliwe życie. Nie doznają oni w nim cier
pienia, ale czują tęsknotę, ponieważ nigdy nie dostąpią nieba. Wśród bywalców 
tego kręgu piekła oprócz poetów, filozofów i ludzi pióra została wymieniona 
córka Cezara53. Umieszczenie tam tej kobiety sugeruje, że w czasach Dantego, 
posiłkując się tekstami antycznymi, postrzegano ją jako wierną, cnotliwą żonę, 
osobę żyjącą w sprawiedliwy sposób. To że nie mogła dostąpić nieba wynikało 
jedynie z faktu, iż nie została ochrzczona, nie była to natomiast kara za grzechy.

Julię ponownie wspomniał żyjący na przełomie XIV—XV wieku Carlo Marsu
ppini. W eulogii wygłoszonej na cześć Piccardy de Bueri, córki Eduardo Bueri’ego, 
miłość tej kobiety do jej małżonka — Jana Medyceusza54 między innymi porów
nał do uczucia, jakim Julia córka Cezara darzyła Pompejusza Wielkiego. Wzmian
ka na temat Julii została umieszczona także w XVIwiecznym zbiorze biografii. 
Ich autor odnotował jednak jedynie: „Iulia C. Caesaris & Corneliae filia, Pompij 
fuit vxor, quae dum filiam parit, emoritur”55. W pracy tej umieszczono również 
portret Julii, sporządzony w formie monety.

Współcześnie Julia sporadycznie „pojawia się” w  filmach, serialach i  po
wieściach poświęconych Cezarowi lub szerzej Rzymowi w  okresie schyłku  

49 Appel 2014, 155—166. Zob.: Dixon 2007; Barnard 1990, 383—392. 
50 Ermete 2003. Por. Treggiari 2007.
51 Skinner 2011. 
52 Dante 4, 24, 45; 108.
53 Ibidem.
54 Giovanni di Bicci de’ Medici, florencki handlarz i  bankier, który zapoczątkował po

lityczną i  finansową potęgę rodu Medyceuszy. Z  Piccardą de Bueri miał czwórkę dzieci: An
tonię, Damiana, Wawrzyńca oraz Kosmę, pierwszego władcę Florencji. Zob.  Cesati  1999. 
Piccarda pochodziła ze znamienitej rodziny, słynęła również z  wielkiej urody, natomiast jej 
małżonek wręcz przeciwnie. Związek ten zapewnił mu odpowiedni prestiż i  poważanie, jako 
że w  tym czasie rodzina Medyceuszy nie mogła się poszczycić podobną pozycją, zob.  Pe
nis, Adams  2006. Marsuppini oprócz Julii odwołał się również do innych antycznych mał
żeństw, wspominając w  ich kontekście także Penelopę, Artemizję  II z  Kari oraz Porcję, córkę  
Katona.

55 Prima pars Promptuarii, 156. 
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Republiki. „Sporadycznie” jest tutaj bardzo adekwatnym określeniem, ponieważ 
w znacznej części filmów i seriali, w których pierwszoplanowymi postaciami 
są: Cezar, Pompejusz czy Brutus, osoba Julii w ogóle nie została uwzględnio
na w scenariuszu56. W produkcjach, w których Julia występuje, jej postać ma 
zazwyczaj niewiele wspólnego z obrazem, jaki wykreowali antyczni autorzy. 
W przypadku wielu filmów sposobu ukazywania Julii czy zachowania kobiet 
rzymskich tak naprawdę prawie nic nie łączy z realiami starożytnego Rzymu. 
W porównaniu z niektórymi z tych kreacji, antyczna skandalistka Klodia może 
uchodzić za wzór cnót.

Julię uwzględniono też w mini serialu telewizyjnym pt. Julius Caesar wyreży
serowanym przez Uli’ego Edela57. Postać córki Cezara została wykreowana przez 
włoską aktorkę Nicole Grimaudo. Akcja serialu rozpoczyna się w 82 roku. W tym 
okresie Cezar miał 23 lata oraz 8 letnią córkę Julię. Nie chcąc zgodzić się na roz
wód z Kornelią, za radą Pompejusza opuścił Rzym. W czasie nieobecności Cezara, 
porwanego przez piratów, Kornelia zaczęła chorować. W tym samym czasie 
Julia zaprzyjaźniła się z córką Katona Porcją, jej bratem Markiem oraz kuzynem 
Brutusem. Później, widząc, że ojciec potrzebuje sojusznika, Julia zaproponowała, 
że poślubi Pompejusza, w zamian za co wódz ten zgodził się, by Cezar zabrał 
legiony do Galii. Bez wątpienia serialowa Julia, przebojowa, zorientowana w po
lityce dziewczyna, sama proponująca małżeństwo korzystne dla swego ojca, ma 
niewiele wspólnego ze swoim pierwowzorem ukazanym w źródłach antycznych, 
czyli skromną, posłuszną Julią, której większość autorów nawet nie wymieniła 
z imienia, ponieważ pozostawała w cieniu wielkiej polityki.

W tradycyjnej roli Julię, jako żonę Pompejusza przywołano w serialu Rzym58. 
W odcinku inaugurującym pierwszy sezon, Cezar przebywający już osiem lat 
w Galii, przyjął kapitulację Alezji. Wtedy dowiedział się o śmierci swojej córki. 
W czasie gdy zastanawiał się nad zaaranżowaniem małżeństwa Pompejusza 
z inną kobietą ze swego rodu, by umocnić sojusz z nim, otrzymał wiadomość, 
iż poślubił on Kornelię, córkę jego przeciwnika politycznego59.

Niewiele lepiej wygląda sposób ukazywania Julii w różnego rodzaju powieś
ciach. Autorzy kreują jej postać w różnorodny sposób w zależności od potrzeb 

56 W filmach z roku 1950 (Julius Caesar), 1953 (Julius Caesar), 1962 (Caesar the Conqueror) 
oraz filmie telewizyjnym z 1964 (Julius Caesar) i adaptacji filmowej sztuki Szekspira z 1970 (Julius 
Caesar) nie pojawiła się w ogóle. 

57 Edel (reż.) 2002.
58 Apted (reż.) 2005.
59 Tym niemniej, mimo iż w serialu pokazano jedynie śmierć Julii, popełniono błąd w datacji 

wydarzeń. Zmarła ona przy porodzie w 54 roku, czyli co najmniej dwa lata przed wydarzeniami 
przedstawionymi w tym odcinku. 
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narracji oraz w  dużej mierze gatunku literackiego. Uwzględniono ją między 
innymi w książce autorstwa australijskiej pisarki Colleen McCullough, autor
ki cyklu Masters of Rome60. Seria powieści historycznych jej autorstwa została 
poświęcona Rzymowi u schyłku Republiki. W czwartym tomie serii noszącym 
tytuł Caesar’s Women61, obejmującym wydarzenia z lat 68—58, pisarka skupia 
się na postaci Cezara. Ukazała go w okresie, gdy wspinał się po szczeblach kariery, 
przedstawiła jego kolejne małżeństwa, rozwody, romans z Serwilią oraz relacje 
z matką Aurelią. W powieści opisano także jego córkę Julię. Sportretowano ją 
jako ukochaną, rozpieszczaną dziewczynę, w wielu fragmentach występowa
ła razem ze swoim narzeczonym Brutusem. W dalszej części książki autorka 
opisała uczucie miedzy Julią i Pompejuszem. W efekcie dziewczyna zdradziła 
Brutusa. Trudno się dziwić jej wyborowi, jeśli pokazano go jako pryszczatego  
maminsynka.

Jako jedna z postaci drugoplanowych, Julia pojawia się również w powieś
ciach z serii Emperor autorstwa Conna Igguldena62. Przedstawione w niej osoby 
oraz wydarzenia w wielu przypadkach pozostają w rozbieżności z faktami hi
storycznymi. Na przykład Cezar i Brutus zostali ukazani jako rówieśnicy, którzy 
wychowali się razem a Oktawian jest prawie dekadę starszy niż w rzeczywistości. 
W drugim tomie pt. Śmierć królów63 autor przedstawił narodziny Julii oraz mor
derstwo Kornelii zaaranżowane przez Katona. Julia na kartach powieści żyła jesz
cze w 48 roku w czasie, gdy jej ojciec walczył w trakcie wojny domowej z Pom
pejuszem. Kobieta została ukazana nie tylko jako uczestniczka konfliktu między 
mężem a ojcem, sytuację tę dopełnia jej romans z Brutusem. Jest to jednak jeden 
z pobocznych wątków w powieści nie rozwijany w dalszych częściach książki.

Córka Cezara jest również jedną z bohaterek trzeciego tomu będącego częścią 
serii powieści napisanego przez Alexa Johnsona poświęconych Marcusowi Met
tiusowi64. Marcus, główny bohater powieści, który już wcześniej służył Cezarowi, 
tym razem ma dostarczyć Julii list ojca. Cezar chce się spotkać z córką oraz 
zaaranżować spotkanie z jej mężem Pompejuszem i Krassusem, żeby odnowić 
łączące ich przymierze. W czasie jednego ze spotkań z Marcusem Julia upiła się, 
a także zaśpiewała rapową piosenkę65.

60 McCullough 1990—2007. 
61 Idem 1996.
62 Iggulden 2003 (2015). 
63 Idem 2004.
64 Johnson 2014. 
65 W starożytnym Rzymie okresu Republiki oficjalnie picie alkoholu przez kobiety było za

bronione. Także później, w okresie pryncypatu oraz cesarstwa, spożywanie alkoholu przez kobiety 
spotykało się z krytyką. Zob. Musiał 2001. Por. Russel 2003, 77—84. 
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Niestety w przypadku Julii wykorzystywanej jako postać literacka szczególnie 
dobrze widoczna jest tak zwana licentia poetica. Ze względu na brak uchwytnego 
wpływu czy uczestnictwa w ważnych wydarzeniach epoki jest ona przez autorów 
czy scenarzystów traktowana znacznie bardziej elastycznie niż najważniejsze 
postacie historyczne. Z jednej strony daje to olbrzymie możliwości kreowania 
różnorodnych wątków, z drugiej niestety powoduje, iż autorzy nie dosyć, że 
często nie trzymają się realiów epoki, to stosunkowo swobodnie traktują także 
cechy charakteru czy sposób bycia takich osób. Z taką sytuacją mamy do czy
nienia także w przypadku Julii. Wprawdzie niewielu autorów antycznych wspo
mina jej osobę, niemniej pokazują ją jako wierną, przykładną żonę, zakochaną 
z wzajemnością w swoim mężu, skromną, nie rzucającą się w oczy rzymiankę. 
Wyobraźnia współczesnych powieściopisarzy sięga znacznie dalej. Tworzą sce
nariusze, w których zdradza męża z kochankiem, nadużywa alkoholu, nie mó
wiąc o posługiwaniu się bardzo współczesnym słownictwem.

W oczach jej współczesnych Julia była tylko córką Cezara i żoną Pompejusza. 
Większość autorów antycznych, którzy wspomnieli tę kobietę w swoich teks
tach, nie podała nawet jej imienia, ponieważ z punktu widzenia ówczesnych 
norm, walki o władzę, czy rzymskiej polityki, jedyną ważną jej cechą było po
krewieństwo z Cezarem oraz wynikające z niego konsekwencje. Bez charyzmy 
Kornelii, wykształcenia Tulii czy złej sławy Klodii, była jedynie jedną z setek 
arystokratek rzymskich, których całe życie rozgrywało się w ścianach rodzin
nych willi. O niczym nie decydowała, jej zachowanie nie wywarło większego 
wpływu na otoczenie, w związku z tym nie była warta obszerniejszych wzmia
nek historyków czy poetów. Podobnie jak wiele kobiet wiodących przykładne 
życie, zachowujących się zgodnie z ówczesną obyczajowością i oczekiwaniami 
rodziny, nie budziła większego zainteresowania, ani stronników jej ojca, ani 
jego przeciwników. Umierając przedwcześnie, nie pozostawiając potomka łą
czącego więzami krwi rody Cezara i Pompejusza, nie odegrała żadnej znaczą
cej roli w dziejach Rzymu. Także później, w czasach renesansu, nie wzbudzała 
zainteresowania. Być może ze względu na fragmentaryczne wzmianki na jej 
temat oraz brak znaczącego wpływu na dzieje Republiki Rzymskiej. Także 
współcześnie w dobie mody na recepcje postaci oraz wydarzeń z historii sta
rożytnej w powieściach, serialach i filmach niewiele zmieniło się w sprawie 
zainteresowania jej osobą. Julia nadal pozostaje w cieniu innych znacznie bar
dziej interesujących z punktu widzenia pisarzy czy scenarzystów postaci. Przy
kładna rzymska żona, jaką była córka Juliusza Cezara, nie interesowała już an
tycznych autorów, nie stanowi też większej inspiracji także dla współczesnych  
literatów.



Agnieszka Bartnik

iulia Caesaris in den augen ihrer zeitgenossen und Nachkommen

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

Dank ihrer Abstammung war Iulia Caesaris, Tochter Iulius Caesars und Ehefrau des Pompeius 
Magnus, eine der wichtigsten Frauen der Römischen Republik. Laut den Erwähnungen von anti
ken Autoren, darunter Cicero, tat sich Iulia im Vergleich mit anderen Frauen aus ihrer Epoche mit 
nichts hervor. Sie war betrachtet als eine gehorsame Tochter, treue Ehegattin, die sich für die einer 
römischen Aristokratin nicht gehörenden Sachen nicht einsetzte. Man hob zwar die von Pompeius 
für seine junge Frau empfundenen Gefühle hervor, doch es gibt keinerlei Anhaltspunkte, dass 
diese die von Pompeius gefassten Entscheidungen beeinflussen sollten. Da Iulia Caesaris in der 
Geschichte Roms und sogar als eine Romanfigur nur Nebenrolle spielte, wurde ihre Gestalt in der 
späteren Zeit ganz nach Belieben geschildert.
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S U M M A R y

Due to her origin, Iulia, the daughter of Iulius Caesar and the wife of Pompey the Great was one 
of the most important women of Republican Rome. Mentions about Iulia preserved in written 
records of ancient writers, including Cicero, clearly show that she did not stand out of women of 
her era. She was seen as an obedient daughter, a faithful devoted wife who did not engage herself 
in issues not fitting for Roman aristocrat. Although the feeling that Pompey had for his very young 
wife was emphasized, it did not seem to affect his decisions in a broader perspective. In later times, 
her image was depicted freely, among others because she did not play much of a role in the history 
of Rome. However, even as a fictional character, she did not play the main role, remaining rather 
a secondary character.


