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Julia Domna (iulia Domna), żona lucjusza septymiusza sewera (l. septimius 
severus), panującego w Imperium Romanum w latach 193–211, nie bez racji uzna-
wana jest za najbardziej utytułowaną spośród cesarzowych. Jej poprzedniczki 
z reguły nosiły jeden tytuł – augusty; Faustyna młodsza (Faustina minor) – żona 
Marka aureliusza (M. aurelius antoninus), cesarza w latach 160–180 – dodat-
kowo uzyskała wysoce honorowe określenie mater castrorum, czyli „matka obo-
zów”. Godność tę otrzymała od męża, towarzyszyła mu bowiem w większości 
wypraw organizowanych przeciwko najeżdżającym imperium Markomanom 
i kwadom. Prawdopodobnie wykorzystywała swą obecność u boku princepsa 
na działalność z reguły pozostawianą kobietom – opiekę nad chorymi i rannymi, 
nadzór szpitali i kuchni, co dało podstawę do jej uczczenia jako opiekunki żołnie-
rzy. U jej boku przebywał mały kommodus (l. aurelius commodus antoninus), 
honorowanie więc cesarzowej jako matki zwracało uwagę opinii publicznej na 
jej rzeczywistego syna, który w ten sposób stawał niejako w jednym szeregu 
z legionistami imperium. Można zatem uznać, że nowy tytuł Faustyny miał się 
przysłużyć nie tyle jej samej, ile polityce dynastycznej Marka aureliusza. na-
stępczynie Faustyny były augustami krótko, nie miały czasu i okazji uzyskać 
rozbudowanej tytulatury.

* autorka realizuje badania naukowe w oparciu o grant narodowego centrum nauki (decyzja 
nr Dec-2011/01/B/Hs3/01273), zatytułowany Album senatorów epoki Sewerów (193–235 n.e.).
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Przełomu w tej dziedzinie dokonał dopiero septymiusz sewer, u którego 
boku, przez cały okres rządów, stała Julia Domna. Małżeństwo ich zostało za-
warte w 187 r., po śmierci pierwszej żony sewera – Pakcji Marcjany (Paccia Mar-
ciana)1, pochodzącej z jego rodzinnej afryki.

w chwili ślubu małżonek miał ponad 40 lat2, jego wybranka – około pięt-
nastu. Proporcje wieku były typowe dla świata antycznego, nie dziwią też w sy-
tuacji drugiego małżeństwa. zaślubiny odbyły się w Galii, gdzie septymiusz 
sewer pełnił funkcje namiestnika (legatus pro praetore provinciae Galliae Lug-
dunensis). Domna przybyła do stolicy prowincji – lugdunum – ze swojego mia-
sta rodzinnego, emesy. leżało ono w syrii i słynęło ze świątyni elah Gabala, 
boga góry. arcykapłanem świątyni był w tym czasie ojciec wybranki sewera, 
co pozwala stwierdzić, że nie pochodziła ona wprawdzie z rodu senatorskiego, 
lecz było to zrekompensowane jej niewątpliwym bogactwem. słynęła też Domna 
z urody oraz rozległych zainteresowań kulturalnych3, o czym sewer mógł się 
przekonać osobiście, gdyż poznał przyszłą żonę ok. 179–182 r., stacjonując w sy-
rii jako legat legionu iV scythica4. 

w roku 188 para doczekała się pierwszego syna – lucjusza septymiusza 
Bassianusa (l. septimius Bassianus), noszącego przydomek dziadka ze strony 
matki (iuliusa Bassianusa); w 189 r. – drugiego: Publiusza septymiusza Gety 
(P. septimius Geta), obdarowanego przydomkiem dziadka ze strony ojca (P. sep-
timiusa Gety). Fakt, że pierwszy syn, zwany później powszechnie karakallą, 
nosił przydomek rodziny matki, a nie – jak było tradycją – ojca, sugeruje duży 
wpływ Domny na męża i szacunek, z jakim odnosił się do jej rodziny.

tymczasem 31 grudnia 192 r. został zamordowany przez spiskowców cesarz 
kommodus, syn Marka aureliusza. następnego dnia, 1 stycznia 193 r., obwo-
łano jego następcą Publiusza Helwiusza Pertynaksa (P. Helvius Pertinax), star-
szego wiekiem, zasłużonego i szanowanego senatora, który panował niespełna 

1 sHa, vita sev. 3, 2 (jako Marcia); irt 410; irt 411; cil Viii 19494 = ils 440 = ilalg 2, 1, 
565.

2 źródła nie są zgodne co do daty urodzin septymiusza sewera i wskazują na 11 kwietnia 145 r. 
(cass. Dio, 76, 17, 4) lub 8 kwietnia 146 r. (sHa, vita sev., 1, 3).

3 np.: cass. Dio, 75, 15, 7; 77, 18, 3; Philostratos, vita Apoll. 1, 3; vitae sophist. 2, 30. znany 
sofista Philostratos, vitae sophist. 2, 30, nazywa ją nawet filozofką.

4 warto zaprezentować w tym miejscu senatorski cursus honorum septymiusza sewera do 
momentu jego proklamacji cesarskiej: quaestor Sardiniae, tribunus militum, legatus proconsulis 
Africae, tribunus plebis candidatus imp. M. Aurelii, praetor, in ipsa praetura in Hispaniam missus 
(iuridicus Asturiae et Gallaeciae?), legatus legionis IV Scythicae, legatus pro praetore provinciae 
Lugdunensis, proconsul Siciliae, consul suffectus, legatus Pannoniae.
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trzy miesiące – 28 marca zginął z rąk gwardii pretoriańskiej. zbuntowani gwar-
dziści przekazali władzę bogatemu senatorowi Markowi Didiuszowi Julianowi 
(M. Didius iulianus), gdyż obiecał im za poparcie po 25 tys. sesterców. kiedy 
wieści te dotarły na prowincję, wywołały wzburzenie, głównie w kręgach woj-
skowych. legiony, niezadowolone z sytuacji w rzymie, postanowiły samodziel-
nie podjąć decyzję o wyborze princepsa. 9 kwietnia 193 r. septymiusz sewer, 
pełniący wówczas funkcję legata Panonii Górnej, został proklamowany cesarzem 
przez garnizon swojej prowincji (legiony: i adiutrix, X Gemina, XiV Gemina). 
rozpoczęła się wojna domowa, w czasie której sewer, głoszący się mścicielem 
Pertynaksa, zajął rzym (9 czerwca 193 r.). Miasto powitało go entuzjastycznie, 
co niekoniecznie było wyrazem rzeczywistej sympatii dla nowego cesarza, na 
pewno zaś świadczyło o lęku przed siłą towarzyszących mu wojsk. Po złożeniu 
przepisowych ofiar w świątyni Jowisza kapitolińskiego i wizycie w senacie, któ-
ry uroczyście nadał mu imperium, sewer podjął pierwsze decyzje państwowe, 
m.in. o pogrzebie Pertynaksa i jego apoteozie. Prawdopodobnie wówczas też na-
dano jego żonie tytuł przynależny żonie cesarza, gdyż od tej pory figuruje w na-
pisach i na monetach jako Iulia Domna Augusta. Był to tytuł wówczas niemal 
automatycznie przyznawany cesarzowym, jego nadanie Domnie nie budzi więc 
zdziwienia.

wkrótce sewer rozpoczął wojnę z Pescenniuszem nigrem (c. Pescennius 
niger), ogłoszonym równocześnie z nim cesarzem przez legiony wschodu impe-
rium. wojna była długotrwała, po pokonaniu uzurpatora sewer walczył jeszcze 
z ludami oshroeny, adiabeny i arabami pustynnymi, którzy stanęli po stronie 
nigra. Działania te rozpoczęto prawdopodobnie w początku 195 r., a zakoń-
czyły się sukcesem i zorganizowaniem za eufratem nowej rzymskiej prowincji 
oshroeny. w walkach towarzyszyła sewerowi Domna (prawdopodobnie wraz 
z synami), co zapewniało całej rodzinie ochronę wojskową. zaraz po zakończe-
niu tej wyprawy (lub jeszcze w jej trakcie) cesarz ogłosił się synem Marka aure-
liusza, a swego starszego syna Bassianusa nakazał od tej pory nazywać Markiem 
aureliuszem antoninem (M. aurelius antoninus). Posunięcie to miało głównie 
charakter propagandowy. wymyślona filiacja była sygnałem dla społeczeństwa, 
iż wracają złote czasy Imperium Romanum. Drora Baharal w swoim studium 
propagandy cesarskiej zauważyła, że już od 193 r. rzeźby, portrety oraz monety 
z wizerunkami septymiusza sewera i jego rodziny wzorowano na podobiznach 
Marka aureliusza i jego bliskich. septymiusz sewer był na nich upodabniany do 
Marka aureliusza, Bassianus i Geta – do kommodusa i anniusza werusa, synów 
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Marka, a Julia Domna nabyła cech Faustyny młodszej5. to pozwala stwierdzić, że 
plany cesarza odnośnie do wzmocnienia podstaw swojej władzy poprzez wspo-
mnianą adopcję sięgają okresu jego pobytu w rzymie w 193 r. 

skutkiem wspomnianej decyzji sewera było odwołanie oficjalnego potępie-
nia kommodusa (od tej pory brata cesarza przez adopcję), który teraz zaczął być 
czczony jako divus Commodus. w tym samym czasie, prawdopodobnie 14 kwiet-
nia 195 r.6, cesarz podjął decyzję o przyznaniu żonie tytułu noszonego wcześniej 
przez Faustynę młodszą – mater castrorum, co stanowiło logiczną konsekwencję 
przyjętej linii propagandowej. 

ogłoszenie starszego syna Markiem aureliuszem antoninem było jed-
nocześnie wskazówką, że sukcesorem sewera będzie jego naturalny syn, a nie 
uczyniony wcześniej cezarem z powodów koniunkturalnych legat Brytanii, klo-
diusz albin (P. clodius albinus). Ustalenie następstwa wydarzeń, wobec braku 
precyzji źródeł, jest niemożliwe7. wiadomo, że w drodze powrotnej ze wscho-
du cesarz zdecydował się na ogłoszenie swego starszego syna cezarem (4 lub 
9 kwietnia 196 r.). Podjęte przez władcę działania wywołały proklamowanie się 
klodiusza albina augustem, co bezpośrednio doprowadziło do wojny, tym razem 
na zachodzie imperium. 

Julii Domnie wspomniane wydarzenia również przyniosły poważne zmia-
ny. od momentu awansu starszego syna na następcę cesarza jego matka zaczę-
ła nosić tytuł podkreślający jej związki rodzinne z nowym panującym – mater 
Caesaris. w trakcie wojny z albinem sewer zdecydował się mianować Bassia-
nusa augustem, a młodszego syna Getę – cezarem. w tej sytuacji zmienia się 
też nomenklatura Domny – od tego czasu nazywana jest mater Augusti et Cae-
saris, oczywiście zachowując poprzednio przyznane tytuły: Augusta i mater  
castrorum.

5 D. Baharal, Victory of Propaganda: The Dynastic Aspect of the Imperial Propaganda of the 
Severi: The Literary and Archeological Evidence AD 193–235, oxford 1996, rozdz. ii: Septimius 
Severus and the “gens Aurelia”, passim.

6 zob. na ten temat: D. kienast, Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiser-
chronologie, Darmstadt 1990, s. 167.

7 Herodian., 3, 5, 4–3, 6, 9, podał wersję, według której sewer napisał do klodiusza albina list 
i nakazał swoim posłańcom, aby korzystając z okazji, zabili odbiorcę. albin polecił zrewidować 
wysłanników, a znalazłszy broń, skazał ich na śmierć, co spowodowało w konsekwencji wybuch 
wojny. Podobny w szczegółach opis wydarzeń zawiera sHa, vita clod. albini, 7, 2–8, 4. inny 
fragment zbioru sHa, vita sev., 10, 1, zawiera informację, że początkiem wojny było wystąpienie 
albina, który „rebellavit in Gallia”, co może oznaczać przyjęcie tytułu augusta. współczesny wy-
darzeniom kasjusz Dion napisał lakonicznie, że sewer nie chciał mieć dłużej albina za swojego 
cezara (cass. Dio, 75, 4).
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następna zmiana w jej tytulaturze związana była z tragicznymi wyda-
rzeniami w rodzinie sewerów. w 202 r. sewer doprowadził do związku swego 
starszego syna Marka aureliusza antonina z Fulwią Plautyllą (Fulvia Plautilla), 
córką Gajusza Fulwiusza Plaucjana (c. Fulvius Plautianus), prefekta pretorianów, 
swego kuzyna i najbliższego współpracownika. Młoda cesarzowa otrzymała 
tytuł augusty, zajmując (przynajmniej formalnie) miejsce równorzędne ze swą 
teściową. na oficjalnych napisach Plautylla i jej ojciec pojawiają się jako człon-
kowie rodziny cesarskiej. Jednak młody cesarz nienawidził wszechwładnego do-
stojnika, a zarazem teścia; podobne uczucia do niego żywiła również Domna8. 
wskutek niejasnego ciągu wydarzeń Plaucjan został zamordowany, a jego córkę 
i syna skazano na wygnanie. cała trójka, a także wszyscy uznawani za ich przy-
jaciół zostali objęci damnatio memoriae. ich imiona znikły z wszelkich zapisów, 
portrety zostały zniszczone, a podjęte przez nich decyzje (w tym np. testamenty) 
uznano za nieważne. oficjalne napisy umieszczone niemal we wszystkich mia-
stach imperium uległy urzędowo nakazanej martelacji – zamiast imion Plautyl-
li i Plaucjana figurowały na nich wymowne dziury. w niektórych wypadkach 
(szczególnie eksponowanych) władze podejmowały decyzję, aby w miejsca ogo-
łocone wpisać inny tekst. w napisie dedykacyjnym na słynnym łuku bankierów9 
w rzymie widnieje obecnie napis:

1.  imp. Caes. L. Septimio Severo Pio Pertinaci Aug. Arabic. Adiabenic. Parth. max. 
fortissimo felicissimo, pontif.\

2.  max., trib. potest. XII, imp. XI, cos. III, patri patriae, et\ 
3.  imp. Caes. M. Aurelio Antonino Pio Felici Aug., trib. potest. VII, cos. <III, p.p., 

procos. fortissimo felicissimoque principi>et\ 
4.  Iuliae Aug. matri Aug. <n.> et castrorum et <senatus et patriae et> imp. Caes. 

M. Aureli Antonini Pii Felicis Aug.\ 
5.  <Parthici maximi Brittannici maximi>\ 
6.  argentari et negotiantes boari huius <loci qui invehent> devoti numini eorum.
który brzmiał wcześniej prawdopodobnie10:
1.  imp. Caes. L. Septimio Severo Pio Pertinaci Aug. Arabic. Adiabenic. Parth. max. 

fortissimo felicissimo, pontif.\
2.  max., trib. potest. XII, imp. XI, cos. III, patri patriae, et\ 
3.  imp. Caes. M. Aurelio Antonino Pio Felici Aug., trib. potest. VII, cos. et P. Sep-

timio Getae nobilissimo Caes. et\ 

8 cass. Dio, 75, 15, 6–7.
9 cil Vi 1035 = ils 426.

10 zob. H.w. Benario, Julia Domna: Mater Senatus et Patriae, „Phoenix” 12 (1958), 2, s. 67.
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4.  Iuliae Aug. matri Augg. et castrorum et Fulviae Plautillae Aug. imp. Caes. 
M. Aureli Antonini Pii Felicis Aug.\ 

5.  uxori filiae C. Fulvi Plautiani c.v. pontif. nobilissimi pr. pr. cos. II necessari et 
comitis Augg. 

6.  argentari et negotiantes boari huius <???> devoti numini eorum.

Pomijając wstępnie zamianę tekstu, która jest widoczna w 3. linii (zamiast 
Gety rozwinięty tytuł karakalli), warto zwrócić uwagę na inną zmianę – w 4. 
linii zamiast imienia Plautylli pojawia się dalszy ciąg tytulatury Julii Domny – et 
senatus et patriae, a więc „matka senatu i ojczyzny”. Domna figuruje więc osta-
tecznie jako Iulia Aug. mater Augusti nostri et castrorum et senatus et patriae et 
imp. Caes. M. Aureli Antonini Pii Felicis Aug.

Poprawkę tę wprowadzono prawdopodobnie wkrótce po 205 r., czyli po 
śmierci Plaucjana i wygnaniu Plautylli, gdyż trudno przyjąć, że oficjalny napis, 
jakim była dedykacja łuku bankierów, stał od 205 do 211 r. (kiedy to wprowa-
dzono kolejne poprawki) z pozostałymi po martelacji dziurami. Można moim 
zdaniem przychylić się do opinii wolfganga kuhoffa11, iż jest to dowód na to, 
że Julia Domna nosiła bardziej rozbudowaną tytulaturę już w tym okresie, choć 
większość badaczy wskazuje, że była ona powszechnie stosowana dopiero od 
211 r., czyli od śmierci jej męża12. warto przytoczyć inne dowody epigraficzne na 
rzecz hipotezy o rozszerzeniu listy tytułów cesarzowej już w 205 r.: 
1. inskrypcja z rzymu cil Vi 3401 = XiV 2255 = ils 2398 wystawiona sewe-

rowi, jego starszemu synowi i Julii Domnie tytułuje ją: mater Aug(usti) n(ostri) 
et senat(us) et patriae et castr(orum). inskrypcję wystawiono za życia cesarza, 
a więc przed lutym 211 r., a po rozpoczęciu działań w Brytanii w 209 r., gdyż 
syn sewera nosi już przydomek Britannicus maximus.

2. inskrypcja z rzymu cil Vi 354 = ils 2218 zawiera rozwiniętą tytulaturę 
Domny: Iulia Aug(usta) mater Aug(usti) <n(ostri)> et castr(orum) et <senatus 

11 w. kuhoff, Iulia Aug. mater Aug. n. et castrorum et senatus et patriae, „zeitschrift für Papy-
rologie und epigraphik” 97 (1993), s. 259–271.

12 tak przede wszystkim H.V. instinsky, Studien zur Geschichte des Septimius Severus, „klio” 
17 (1942), s. 200–219. D.e.l. Haynes, P.e.D. Hirst, Porta Argentariorum, london 1939, s. 5, uznali 
przyznanie Domnie tytułu mater senatus et patriae przed 211 r. za mało prawdopodobną alterna-
tywę. za tradycyjną datacją opowiedziała się również B. levick, Julia Domna. Syrian Empress, 
london – new york 2007, s. XXX, 93. M. Pallottino, L’Arco degli Argentari, rome 1946, s. 122, 
przyjął, że Domna mogła nosić rozwiniętą tytulaturę już za panowania męża, podobnie H. Bena-
rio, Julia Domna..., s. 67–70 i e. kettenhofen, Die syrischen Augustae in der historischen Über-
lieferung, Bonn 1979, s. 86–96, a szczególnie wspomniany w tekście w. kuhoff. zob. również 
F. Ghedini, Giulia Domna tra Oriente e Occidente. Le fonti archeologiche, roma 1984, s. 13–14 
i 27–28 i jej uwagi techniczne w kwestii poprawek tekstu na łuku bankierów.
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et patriae>, według kuhoffa wpisaną w miejsce imienia Plautylli. napis był 
poprawiany prawdopodobnie po 209 r., gdyż do imienia karakalli dopisano 
Britt(anicus) Max(imus).

3. w inskrypcji cil Vi 419 + 30763 w miejsce imienia Plautylli wpisano tytuły 
Domny: mater Aug(usti) castrorum senatus et patriae.

4. napis z rzymu ae 1965, 338, datowany na rok 209, zawiera w linii 3 tytulaturę 
Domny: [... matris lub matri] senatus et ca[strorum], a na początku linii 4 
– lakunę, którą można uzupełnić: [et patriae et matris] domini nostr[i]. 

5. inskrypcja z lambaesis cil Viii 2557 = ils 2354 zawiera poszerzoną 
nomenklaturę Domny: Iulia Aug(usta) mater Aug(usti) n(ostri) et castr(orum) 
<et senatus et patriae>. wstawka została wprowadzona w miejsce imienia 
Plautylli; w tej samej inskrypcji imię Gety zastąpiono tytułami karakalli: 
Part(icus) Brit(anicus) Germ(anicus) max(imus). ta druga poprawka musiała 
pochodzić z okresu po 213 r., lecz imiona Domny mogły być użyte jako 
uzupełnienie tekstu już w roku 205, gdyż trudno przyjąć, że napis czekał na 
kosmetykę ponad 8 lat.

Prawdopodobnie więc Domna zyskała nowe tytuły już w 205 r., a jej specjalne 
uhonorowanie związane było z upadkiem Plaucjana, z którym przez wiele lat 
walczyła.

nowy tytuł Domny – mater patriae – nie wywołuje zdziwienia, jest analo-
giczny do noszonego przez cesarza określenia pater patriae. zupełną nowością 
jest natomiast określenie mater senatus, do tej pory niewystępujące. kilkakrot-
nie zdarzyło się przyznanie cesarzowi tytułu pater senatus (dotyczy klaudiusza, 
kommodusa i może trajana), lecz nie był on elementem standardowej tytulatury 
cesarskiej. trudno zakładać, że jest to dowód na szczególne związki cesarzowej 
z senatem i jej współdziałanie z patres conscripti w usunięciu Plaucjana, gdyż 
wszystkie źródła zgodnie podkreślają, iż była to wewnętrzna intryga w rodzinie 
cesarskiej, a senat dowiedział się o sprawie post factum. nie miała też Domna 
związków z żadną z frakcji senatorskich, przyjąć więc można, że tytuł matki se-
natu jest próbą nawiązania do takiego samego tytułu, który senat chciał przyznać 
liwii (livia Drusilla), żonie augusta (c. iulius caesar octavianus)13. w takim 
wypadku rzeczywiście bardziej wiarygodne jest przyjęcie, że tytuł ten Domna 

13 Historiografowie antyczni podają, że tyberiusz nie zgodził się ostatecznie na przyznanie 
tego tytułu swej matce: tacitus, Annales, 1, 14; suetonius, De vita Caesarum, Tiberius, 50; cassius 
Dio, Romaiké historía, 57, 12, 4.
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otrzymała od swego męża, który w ten sposób nawiązywał do augusta, twórcy 
Imperium Romanum.

w roku 209 cesarzowa, towarzysząca mężowi i obu synom w wyprawie 
brytyjskiej, doczekała się awansu młodszego z nich na augusta. tym samym jej 
tytulatura znów uległa zmianie – zamiast mater Augusti et Caesaris nazwana zo-
stała oficjalnie mater Augustorum. Prawdopodobnie w 210 r. zaczęła nosić nowe 
tytuły – Pia Felix (pobożna szczęśliwa), odpowiadające tytułom Pius Felix w no-
menklaturze jej męża.

Śmierć septymiusza sewera 4 lutego 211 r. nie zmieniła statusu Domny ani 
jej nazewnictwa, pozostawała ona jedyną augustą imperium, gdyż żaden z synów 
nie miał wówczas małżonki. niezgoda między karakallą i Getą doprowadziła do 
zamordowania młodszego z cesarzy przez brata. Geta, pośmiertnie oskarżony 
o spiskowanie, został skazany na damnatio memoriae. z oficjalnych napisów zni-
ka jego nomen, Domna nosi już tytuł mater Augusti, czyli „matka augusta”. 

U boku syna zajętego ciągłymi wojnami cesarzowa sprawowała rolę współ-
rządczyni, kierując np. dworskimi kancelariami i nadzorując oficjalną korespon-
dencję. wzmocnienie jej pozycji znalazło odzwierciedlenie w tytulaturze – po 
211 r. Domna powszechnie występuje jako mater castrorum et senatus et patriae 
lub mater Augusti et castrorum et senatus et patriae14, nieraz w różnych warian-
tach (takich jak mater Augusti et castrorum totiusque domus divinae15 lub mater 
Augusti et castrorum et senatus et totius domus divinae16), stale też nazywana 
jest Iulia Augusta Pia Felix. Pamiętać również trzeba, że nierzadko tytuł mater 
Augusti był podawany w formie rozwiniętej mater Augusti nostri imperatoris 
M. Aurelii Antonini (z dodatkiem przydomków karakalli). 

takie uwarunkowania powodują, iż wszystkie później dedykowane in-
skrypcje ku czci Domny są z konieczności rozbudowane, gdyż kilka pierwszych 
linii zajmowała oficjalna nomenklatura cesarzowej. Przyznać trzeba, że żadna 
z wcześniejszych august nie uzyskała takiej liczby tytułów, co zdaje się wskazy-
wać na wyjątkową pozycję Domny. Jednak wrażenie (wywoływane przez liczne 
dedykacje), iż była ona osobą współrządzącą państwem, odpowiadało rzeczywi-
stości dopiero za rządów karakalli; wcześniej cesarzowa nie odgrywała większej 

14 zob. np.: cil iii 1376 = iDr 3, 3, 55; cil iii 7836 = iDr 3, 3, 318; ae 1965, 338 = ae 1983, 
28 = cil Vi 40646; cil Viii 1616 = 15722 = ils 444; cil Viii 14369 = ae 1934, 34; cil Viii 
26546 + 26639 + 26650 = ilafr 527; ae 1929, 1; ae 1958, 232; ae 1993, 1331. 

15 cil Vi 1071 = 36883 = 40641.
16 ae 1956, 144.
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roli politycznej, a do 205 r. była wręcz odsunięta przez wszechwładnego Plaucja-
na. Dopiero dorastanie jej synów (konkretnie karakalli) pozwoliło jej pozbyć się 
konkurenta, a śmierć męża dała szanse na realne rządy w roli cesarzowej matki. 
w tej sytuacji można stwierdzić, że rozwinięta tytulatura nadana jej wcześniej 
przez sewera posiadała głównie aspekt propagandowy i miała tworzyć obraz 
szczęśliwej rodziny panującej, domus divina, oraz cesarzowej – matki całego im-
perium.

nie dziwi też fakt, iż następczynie Domny z jej rodziny – siostra Julia Meza 
(iulia Maesa), siostrzenice: Julia soemias (iulia soemias Bassiana) i Julia Mam-
mea (iulia avita Mammaea), współrządzące obok (a właściwie zamiast) kolejnych 
młodocianych cesarzy – nie tylko przyjmowały nadane jej tytuły, ale też niejed-
nokrotnie uzyskiwały nowe. Mammea w inskrypcji cil ii 3413 (= ils 485) na-
zwana jest mater domini n(ostri) sanctissimi Imp(eratoris) Severi Alexandri Pii 
Felicis Aug(usti) et castrorum et senatus et patriae et universi generis humani, 
czyli (oprócz już znanych określeń) matką rodzaju ludzkiego17.

Godne uwagi jest systematyczne podkreślanie macierzyńskich ról kolejnych 
cesarzowych, co korespondowało z faktem, że ich pozycja i władza nie wynika-
ły z uprawnień instytucjonalnych, lecz ze związków rodzinnych. cesarz ojciec 
i cesarzowa matka stają się dla ludności imperium wzorem idealnego małżeń-
stwa, a zarazem odwzorowaniem boskiego związku Jowisza i Junony, naczelnych 
bóstw rzymskiego panteonu. 

wspomniana powyżej, znana z epigrafiki nomenklatura cesarzowej pojawia 
się na numizmatach tego okresu. na awersach widniał wizerunek Domny wraz 
z obowiązującą tytulaturą, rewersy ukazywały postaci bogiń, z których kultem 
łączono cesarzową: Venus Victrix i Venus Genetrix, Fecunditas, Vesty (często 
z przydomkiem mater), iuno caelestis, iuno reginy, ceres, concordii, Diany lu-
cifery, Fortuny, Hilaritas, kybele matki bogów18. 

wszystkie poczynione powyżej uwagi pozwalają wnioskować, że tytuł ma-
ter był nie tylko najistotniejszym składnikiem tytulatury cesarzowych, ale i noś-
nym elementem propagandowym, stąd ciągły rozwój właśnie przydomków zwią-

17 tytulatura ta pojawia się również we fragmentarycznej inskrypcji z sarmizegetusy (cil iii 
7970 = ae 1998, 1094 = iDr 3, 2, 64). na ten temat zob. D. okoń, Cesarzowe z Emezy. Od Iu-
lii Domny do Iulii Mammaei – kult kobiet z dynastii Sewerów w świetle źródeł epigraficznych, 
w: Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego, red. l. Mrozewicz, k. Balbuza, Po-
znań 2011, s. 445–451.

18 zob. np. liczne monety opisane w: H. Mattingly, e.a. sydenham, The Roman Imperial Coi-
nage, vol. iV a, london 1936, s. 165–179, 207–211, 272–275, 310–313. 
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zanych z macierzyńską rolą augusty. Drugim wnioskiem będzie stwierdzenie, 
że pozycja cesarzowej w Imperium Romanum zależała od jej funkcji w rodzinie 
panującej, czego dowód stanowi rozbudowana nomenklatura „macierzyńska” Ju-
lii Domny i jej kolejnych następczyń.

IulIa augusta mater

Summary

Julia Domna, wife of the emperor l. septimius severus (193–211) and caracalla’s (211–
217) mother earned numerous titles (confirmed in particular in epigraphic relics) in the 
course of her life: Augusta, mater castrorum, mater Caesaris, mater Augusti et Caesaris, 
mater senatus et patriae, mater Augustorum, Pia Felix. the juxtaposition and analysis of 
these titles allows us to conclude that the foundation of the empress’ state position was 
her actual and propaganda motherly functions which she performed both in domus divina 
and the entire imperium romanum.
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