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Abstract 

The woman has always been an invisible individual behind the act of ’Great men’ in the 
Roman society. The woman’s gender role has forever been specified where the woman is a 
submissive, quiet and an unintelligent individual who wants to do everything for her man. 
Even though this gender role is created by authors that are men and is about how they 
consider a woman should behave, what about the women’s view on this matter?  

By means of getting an answer to this question, we can get a fuller perspective and an 
understanding about the Roman woman and as a woman writer in a patriarchal society. The 
purpose with this essay will therefore be to give a fuller perspective about the Roman society 
and its woman writers. In order to fulfill this purpose, I have asked the following questions: 
How did men react when women published their literary work and is it possible to investigate 
how the women thought about themselves through analyzing their work. And how was it 
possible for a woman to publish her texts in a society where women had no rights and a small 
chance to publish her work for the public?  
In order to have been able for doing this examination I have delimit myself and investigate 

three women, Cornelia, Hortensia and Sulpicia. Cornelia wrote letters, Hortensia wrote and 

delivered a speech and Sulpicia wrote poems. I have used the ancient sources Appian, Nepos, 

Tibullus to get the quotes of the women’s texts. I have also used other ancient sources like 

Aelian, Cicero, Ovid, Plutarch, Pliny, Quintilian and Valerius Maximus for other valuable 

information about the three women and their literature. They contribute with comments about 

the women and about women’s possibilities to get an education.  
I have a gender role and feminist view through the entire essay as the main focus is the 

three roman women writers. I have done this by analyzing the women’s texts and investigated 
what men thought about them and high educated women generally. And how the society 
encounters this texts. Through all this we have got a better understanding about how the 
attitude was towards the Roman woman and how she looked upon herself – and with that a 
fuller perspective on the Roman woman in general instead of the androcentric view we had 
before. There are a lot of variables that contribute to whether the woman can publish her work 
which is status, wealth, her loyalty to Rome and contacts with important people. Through all 
these men were relative positive about the three women’s texts and the women themselves 
were relative positive to themselves.  
 
Keywords: Woman writers, Gender, feminism, women’s self-image, Hortensia, Cornelia, 
Sulpicia I, Rome.  
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1. Inledning 

Den romerska kvinnan Hortensia framförde år 42 f.Kr. ett politiskt tal inför en stor folkmassa 
på Forum Romanum. Talet utgjorde en protest mot triumviratets beslut att tvinga kvinnor att 
finansiera inbördeskriget.1 Hur kunde detta ske i ett patriarkalt samhälle som staden Rom, där 
kvinnorna var exkluderade från alla formella politiska sammanhang? Det är en av frågorna 
som kommer att undersökas och behandlas i den här uppsatsen.  

Kvinnorna ansågs mindre lämpliga för politiska uppdrag än männen, som hade den 
politiskt aktiva rollen i samhället; kvinnorna fick ta mer plats i den privata sektorn, nämligen 
hemmet. Männen var dock även de som bestämde i den privata sektorn och var de som hade 
rätt att äga egendom och vara förmyndare till kvinnliga släktingar.2 Det var även 
huvudsakligen männen som skrev de litterära verk vi läser än idag.  

Det är de manliga författarnas skrifter vi läser för att få en uppfattning om den romerska 
kvinnan. I dessa texter framgår männens uppfattning om att kvinnan skulle vara intellektuellt 
svagare än mannen och den tysta, lydiga modern samt maka vars enda önskemål i livet var att 
tillgodose sin makes behov.3 Trots detta finns det bevarade texter skrivna av kvinnor.4 De 
kvinnliga författarna tilläts inte att offentliggöra sina verk eftersom de inte fick ta plats på den 
offentliga arenan.5 

De antika männens syn på kvinnorna framgår tydligt när vi läser och tolkar männens 
skildringar av dem i både skrift och konst – detta har styrt vårt sätt att se på kvinnorna i 
antiken under lång tid. Kvinnorna framställs främst i relation till någon annan, exempelvis 
som en maka, en moder, eller en släkting till en man, men aldrig som en enskild individ i 
förhållande till sig själv. Men särskilt inte som en författare.6 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Med tanke på den kvinnosyn som framgår hos de romerska manliga författarna går det inte att 
undgå att fråga sig hur dessa litterärt aktiva kvinnors verk bemöttes i det samtida samhället.7 
Syftet med denna uppsats är således att försöka ge ett bredare perspektiv av samhället i staden 
Rom med fokus på förutsättningarna för kvinnliga författare. Men även att granska kvinnans 
syn på sig själv utifrån deras texter och få en bättre helhetsbild än den vi får via männen. 
Männens reaktioner och kommentarer om de kvinnliga författarna kommer också att 
undersökas.  

 För att uppnå syftet ska en rad frågor besvaras: Vilka var männens attityder rörande 
offentliggörandet av kvinnornas litterära verk? I ett samhälle där kvinnan inte hade stor 
möjlighet till att publicera något offentligt eller agera politiskt – vilka faktorer bidrog till att 
dessa kvinnor ändå kunde göra detta? Är det möjligt att få fram kvinnornas inställning till sig 

                                                           
1 App. B Civ. 4.32−4. 
2 Vivante 1999, 261−264; D’Ambra 2007, 142−3. 
3 Plut. Advice. 142c−d; Hemelrijk 2004, 14; Dixon 2007, 13−15. 
4 Snyder 1989, 152; Plant 2004, 1−6. 
5 För diskussion kring vad kvinnor kunde göra i det offentliga rummet, se Snyder 1989, 152−155; Vivante 1999, 

263−271; Hemelrijk 2004, 210−219; D’Ambra 2007, 142−146. 
6 Dixon 2001, 23. 
7 Cic. Brut. 211; Ov. Tr. 2.243−53; Plin. Ep. 3.3.1−7; Plut. Advice. 142c−d; Quint. Inst. 1.1.6. 
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själva som författare och kvinna genom att undersöka deras texter? Och i så fall, hur ser den 
ut? Genom att besvara dessa frågor kan vi komma närmare en bredare förståelse om 
kvinnorna tillhörande eliten då det var de som hade möjlighet till utbildning, men mer 
specifikt de kvinnliga författarna i staden Rom. För att det ska ha varit möjligt att kunna 
besvara frågorna har jag avgränsat mig till att undersöka tre romerska kvinnliga författare vid 
namn Cornelia, Hortensia och Sulpicia. Författarna presenteras enskilt i egna kapitel senare i 
uppsatsen. Mina intentioner med den här undersökningen är inte att föra upp kvinnan till en 
högre ställning eller skapa en mer jämställd bild av kvinnor och män i Rom då det inte går att 
applicera vår moderna jämställdhetssyn på ett samhälle som hade andra värderingar, regler 
och normer.  

Frågeställningarna är istället, förutom att besvara syftet, till för att lyfta fram det faktum 
att det fanns kvinnliga författare, som har varit ett kontroversiellt ämne i modern tid men 
också för att det är relativt okänt då kvinnliga författare i Rom inte ens nämns i dagens 
översiktsverk om antika texter.8 

1.2. Teori och metod 

Uppsatsen kommer att genomföras med ett genusinriktat och feministiskt perspektiv som 
menas med att de kvinnliga författarna står i fokus i den föreliggande undersökningen och hur 
de i denna egenskap betraktades av det romerska samhället.9 Det är kvinnorna som ska 
belysas då jag vill visa att kvinnor faktiskt skrev texter men även att deras verk faktiskt kan 
jämföras med männens litterära kunskaper och verk. På så sätt få en mer ‘jämställd‘ bild av 
det litterära livet i Rom.10 Men jag vet att ett feministiskt perspektiv också kan vara fel sätt att 
uttrycka sig då jag tidigare har sagt att jag inte vill tillskriva kvinnorna en hög position 
likvärdig männens eller nedtrycka männen i processen. Därmed blir mitt val av feministisk 
utgångspunkt en aning fel men i syfte för att föra upp kvinnorna mer – blir det rätt.11 
Angående genusperspektivet är även tanken där att kvinnorna är i fokus och att de ska 
jämföras med vad män ansåg om dem samt hur män annars brukade beskriva andra män i sina 
texter. På så sätt kan det gå att urskilja könsroller som möjligtvis framgår i männens texter om 
både män och kvinnor, men jag håller främst mitt fokus på kvinnorna.12  

Könsroller kan framgå både omedvetet och medvetet i texter och i den föreliggande 
undersökningen finns det en diskussion huruvida män beskriver kvinnor. I och med detta går 
det även att försöka urskilja vad männen säger och vad de inte säger i sina texter, som 
underliggande negativitet och nedvärderande toner i männens kommentarer angående kvinnor 
som både kan uppfattas som positiva vid första anblick men sedan med förakt och nedlåtande 
toner.13 Att använda mig av ett genusperspektiv är också ett sätt för att försöka få fram 
normerna kring kvinnor i det romerska samhället, som kan göra det lättare att förstå tankarna 
kring kvinnors litterära kunskaper. För genom att anlägga ett genusperspektiv på 
undersökningen har jag försökt öppna upp för hur dessa normer kan ifrågasättas då männen 
tydligt hade en bild av hur deras kvinnor skulle bete sig.14 Men trots att mina tre utvalda 
kvinnor har betett sig på det oönskade sättet har de ändå fått genomslag i det 
mansdominerande samhället med sina texter.15 

                                                           
8 Snyder 1989, 152−155; Hemelrijk 2004, 1−2; Plant 2004, 1−6. 
9 Dixon 2007, 7. 
10 Dixon 2007, 3−4. 
11 Dixon 2007, 4−5. 
12 Dixon 2007, 13. 
13 Dixon 2007, 16.  
14 Dixon 2007, 9; Johnson 2010, 129−130. 
15 App. B Civ. 4.32−5; Nep. Fr. 1.2; Tib. El. 3.13−8. Se min diskussion och slutsats hur de kunde få genomslag. 
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Trots att denna uppsats inte är ett försök till att föra upp de romerska kvinnorna till en hög 
position likvärdig männens, är den ändå ett försök i att plocka isär bitarna av den 
androcentriska bilden vi har av staden Rom för att kunna urskilja kvinnan i det stora hela.16 
Många problem finns med detta tillvägagångssätt som att jag är påverkad av det 
västerländska, mer jämställda samhälle jag själv lever i. Det är inte möjligt att applicera det 
direkt på dåtidens. De normer, regler och lagar som vi har idag fanns inte då och det romerska 
folket kan ha uppfattat att de levde i ett jämställt samhälle.17 Men undersökningen ska inte 
utgå från ett androcentriskt perspektiv, vilket har varit en vanlig metod där forskare har 
behandlat historieforskning utifrån en universell lag som säger att männen alltid varit 
överordnade kvinnan – oavsett samhälle och tid. Med det synsättet blir alla samhällen 
patriarkala likaväl som ett fel använt feministiskt perspektiv - som har använts till att 
nedvärdera männen och gett kvinnan en hög position - ger en bild av ett mer jämställt 
samhälle.18 

Uppsatsen utgör därmed ett försök att kombinera dessa två olika perspektiv och blir ett 
sätt att försöka belysa dessa kvinnliga författares existens utan att undertrycka männens 
ställning. Dock är det svårt att vara genusneutral då alla individers genusroll, erfarenheter och 
åsikter ständigt påverkar  betraktarens tolkningar.19 

Jag presenterar de valda författarna Cornelia, Hortensia och Sulpicia, kronologiskt men 
diskuterar dem sedan i slumpmässig ordning i den föreliggande undersökningen. Jag redogör 
för vilken status, familjetillhörighet respektive kvinna hade och huruvida dessa faktorer är 
bidragande för att få ett positivt bemötande som kvinnlig författare. Deras texter undersöks 
utifrån vad kvinnorna antydde om sig själva och även hur dessa skrifter bemöttes av männen i 
samhället. I samband med detta tas tidigare forskares åsikter in i diskussionen. Därmed gör 
jag redogörelser för hur deras manliga släktingar kan ha omnämnts hos antika författare.  

I analysen tar jag med en kort redogörelse för hur männen skriver om manliga författare 
jämfört med utsagorna om de aktuella tre kvinnliga författarna. Genom att göra denna 
jämförelse av attityder gentemot män respektive kvinnor kan uppsatsens frågor rörande 
attityderna mot de kvinnliga författarna besvaras. 

1.3. Forskningshistorik 

Forskare har ägnat större intresse åt grekiska kvinnliga författare än åt romerska. Den mest 
kända är den grekiska poeten Sapfo (född någonstans mellan 630−612 f.Kr. och död 570 
f.Kr.).20 Men de senaste årtiondena har forskningen intresserat sig för andra kvinnliga 
författare och upptäckt att kvinnorna inte bara skrev poesi, som forskare tidigare har trott.21 
De har kommit fram till att kvinnor skrev texter inom de flesta ämnen i likhet med manliga 
författare.22 

I den tidiga forskningen om romerska kvinnliga författare fanns ett stort feministiskt 
intresse då de romerska kvinnorna hade större social frihet än grekiska kvinnor. Sålunda blev 
forskningen centrerad kring kvinnans frihet och blev ett försök till att framställa kvinnan mer 
jämlik mannen i politiska kretsar och höja hennes status.23  

En aspekt som framträder i tidigare forskning är att kvinnliga forskare förefaller att vara 
mer positiva i sina ställningsantaganden och manliga negativa. Positivt definierar jag i det här 

                                                           
16 Johnson 2010, 130−131. 
17 Dixon 2007, 14−15. 
18 Johnson 2010, 131−127. 
19 Dixon 2007, 14−15. 
20 Plant 2004, 10. 
21 Snyder 1989, 152−153; Plant 2004, 1−6. 
22 Snyder 1989, 152−153. 
23 Dixon 2001, 8−10. 
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fallet som att de till exempel kan tyckas tillskriva kvinnan en hög position i det romerska 
samhället.24 Men även att de antyder att de flesta var skriv-och läskunniga men även att 
kvinnornas verk är mer avancerade och bättre än de manliga författarnas texter.25 Angående 
negativa ställningstaganden menar jag att forskarna kan till exempel argumentera för att 
kvinnor, oavsett social tillhörighet, inte erhöll någon utbildning och därmed inte kunde läsa 
eller skriva. Men även negativa exempel som att ifall de var läs-och skrivkunniga, var det 
endast i syftet för att kunna skriva brev men inget mer avancerat. De som förefaller att vara 
mer negativa kan även syfta på att det är män som är författare till de kvinnliga texter som 
finns.26 Denna iakttagelse beträffande positiva och negativa ställningsantaganden är dock inte 
definitiv utan det finns givetvis manliga forskare som är positiva och tvärtom gällande 
kvinnliga forskare. Men överlag tenderar kvinnliga forskare att vara mer positiva gällande 
kvinnornas ställning och förutsättningar att få utbildning.27  

Men det finns forskare som dessvärre är negativa angående mannens ställning och 
försöker genom sin forskning nedvärdera männen. Två exempel på sådana är MacLachlan i 
Women in Ancient Rome och D’Ambra i Roman Women som upprepande gånger tillskriver 
kvinnan en högre ställning i samhället genom olika exempel som historiska, där kvinnor ska 
ha haft en betydande roll i historiska skeenden. Med deras olika exempel nedvärderar de 
männens roll i de olika situationer som tas upp.28 Vivante kritiserar männen i sin publikation 
Women’s roles in ancient civilizations, men inte genom att höja kvinnans position. Istället 
redogör hon för sitt missnöje mot Rom som patriarkat där hon beskriver kvinnornas 
exkluderande i många olika aktiviteter, främst politik. Hon beskriver även sitt missnöje mot 
antika författare och samtida forskare som i sina verk har jämfört kvinnan i förhållande till 
annat än sig själv, som en maka, moder eller till en man – men aldrig i förhållande till sig 
själv som en individ.29  

Hemelrijk, Dixon, Gardner och Snyder tillhör den grupp av kvinnliga forskare som i 
överlag är positiva gällande kvinnornas ställning och utbildning men som däremot inte 
nedvärderar männen i processen.30 Plant tillhör den grupp av manliga forskare som istället i 
överlag är positiv i sin publikation Women writers of ancient Greece and Rome, men ändå 
med ett försök av att vara objektiv.31 Även Bauman tenderar att vara i överlag positiv i 
Women and politics in ancient Rome samt Habinek i The Politics of latin literature: Writing, 
Identity and Empire in ancient Rome.32  

Sedan har vi männen McAuslan och Walcot som är negativa angående kvinnliga 
författare i Women in antiquity. De skriver att kvinnor endast skrev brev och att de verk som 
påståtts ha varit skrivna av kvinnor i själva verket är män som skrev under pseudonymer. De 
försöker dock redogöra för hur de tror att kvinnor kan ha lärt sig att skriva och läsa men att de 
inte tror att det var en vanlig och prioriterad företeelse.33 Jag använder mig av Matyszak & 
Berrys Lives of the Romans för övergripande information om de tre kvinnorna.34 Merriams 
publikation ‘Sulpicia: Just another Roman poet‘ används för att få en överblick av forskares 
åsikter om Sulpicia och huruvida hon var en talangfull poet eller inte.35  

                                                           
24 ‘Hög position‘ definierar jag i det här hänseendet att kvinnorna tillskrivs en position likvärdig männens. En 

position de egentligen inte hade men ibland kan få hos vissa forskare, som tas upp i det här kapitlet.  
25 Se Vivante 1999, D’Ambra 2007 och MacLachlan 2013. 
26 Se McAuslan & Walcot 1996. 
27 Dixon tycker också att det är vanligt med kvinnliga forskare som studerar antika romerska kvinnor och att det 

sällan är manliga forskare. Se Dixon 2001, 14. 
28 D’Ambra 2007; MacLachlan 2013. 
29 Vivante 1999. 
30 Gardner 1986; Snyder 1989; Dixon 2001; Hemelrijk 2004. 
31 Plant 2004. 
32 Bauman 1992; Habinek 2001. 
33 McAuslan &Walcot 1996. 
34 Matyszak & Berry 2008. 
35 Merriam 2006. 
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En av de mest relevanta publikationerna för den aktuella undersökningen är Hemelrijks 
Matrona Docta: Educated women in the Roman elite from Cornelia to Julia Domna då den är 
relativt ny med en rik diskussion gällande romerska kvinnors olika möjligheter till utbildning 
och kvinnornas texters betydelse i den litterära världen.36 En annan publikation är Snyders 
The woman and the lyre: women writers in classical Greece and Rome då den ger ett brett 
perspektiv om kvinnliga författare i Rom och särskilt de tre författarna jag undersöker i den 
här uppsatsen.37 Plant används mycket under undersökningen då han har den rikaste 
sammanställningen av antika kvinnliga författare med synpunkter på de manliga författarna 
som citerat kvinnornas texter.38 De två sista publikationerna som är relevanta för 
undersökningen men inte lika övergripande som de tidigare, är Skoies Reading Sulpicia och 
Stocktons The Gracchi som redogör specifikt för Sulpicia respektive familjen Gracchus.39 
Mina tre valda författare har undersökts i stor utsträckning då de är bland de mest kända 
kvinnliga författarna från Rom.40 Men det är endast måttligt undersökt hur kvinnorna såg på 
sig själva som författare och kvinna samt männens åsikter kring litterära kvinnor. Därmed 
kommer denna uppsats att ge ett bredare perspektiv om Roms litterära kretsar för tre utvalda 
kvinnor i ett försök att fylla de hål som finns i den tidigare forskningen kring detta. 

1.4. Presentation av källmaterial 

Det huvudsakliga källmaterialet utgörs av tre kvinnliga romerska författares texter, som 
endast finns bevarade i form av citat hos antika författare. Författarnas namn är Cornelia, 
Hortensia och Sulpicia, samtliga verksamma under republiken förutom Sulpicia under 
kejsartiden. Kvinnorna bodde i staden Rom och det är alltså staden – inte Romarriket, som är 
föremål för undersökningen.  

Cornelia föddes på 190-talet f.Kr. och omnämns av Cicero och Quintilianus för sina brev 
men det finns idag endast två fragment kvar av ett av hennes många brev.41 Fragmenten av 
brevet finns citerade hos Cornelius Nepos.42 Hortensia levde drygt 100 år efter Cornelia. Det 
är oklart exakt när hon föddes och dog då det inte finns något dokumenterat, men vi vet att 
hennes far dog 50 f.Kr.43 Hortensia framförde ett tal på Forum Romanum med höga 
ambitioner och retoriska färdigheter som bevarats i form av citat hos antika manliga 
författare: Appianus, Valerius Maximus och Quintilianus.44 Jag använder mig av Appianus 
citat i min undersökning då det anses vara den versionen som ligger närmast hennes 
ursprungliga tal.45 Trots det kan citatet vara fel då Appianus kan ha använt det och skrivit om 
vissa delar för att det skulle uppfylla hans egen texts syfte. Han har även skrivit om talet från 
latin till grekiska och därmed kan vissa latinska ords innebörd ha fallit bort i den grekiska 
men även retoriska frågor som Hortensia använde sig av. 

Sulpicia levde under Augustus regim (31 f.Kr.–14 e.Kr.) men även hennes levnadsår är 
oklara. Vi vet dock att hennes morbror Messalla, som hon hade mycket kontakt med, levde 
åren 64 f.Kr.−8 e.Kr. och därmed bör Sulpicia ha levt under första århundradet f.Kr. Hon 

                                                           
36 Hemelrijk 2004. 
37 Snyder 1989. 
38 Plant 2004. 
39 Stockton 1979; Skoie 2002. 
40 Quint. Inst. 1.1.6−7; Snyder 1989, 123−129. 
41 Cic. Brut. 211; Quint. Inst. 1.1.6; Plant 2004, 101. 
42 Nep. Fr. 1.1−2. 
43 Matyszak & Berry 2008, 92. 
44 App. B Civ. 4.32−3; Quint. Inst. 1.1.6−7; Val. Max. Mem. 8.3. 
45 Plant 2004, 104. För att se andra citat av Hortensias tal – se Valerius Maximus Memorable Deeds and Sayings 

8.3. eller Quintilianus Institutes of Oratory 1.1.6−7. Varken Appianus, Valerius Maximus eller Quintilianus citat 

lär vara helt korrekt enligt det Hortensia faktiskt sa på Forum men är dock det enda som finns kvar utav det. 

Quintilianus och Valerius Maximus ger båda även kommentarer om Hortensia och hennes retoriska färdigheter.  
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skrev kärlekspoesi och är bevarade i citatform hos författaren Tibullus där det även finns 
dikter skrivna om henne, som antas vara av Tibullus själv.46 För att undvika missförstånd är 
det den så kallade Sulpicia I som kommer att behandlas i uppsatsen och därmed inte den 
senare poeten Sulpicia som levde under kejsare Domitianus regim (81–96 e.Kr.).47  

Dessa tre författare levde nära varandra tidsmässigt men skrev i olika genrer, vilket gör 
undersökningen intressant då det går att se en möjlig skillnad i attityder mot dessa samt 
kvinnans åsikter angående sig själv. Således ifall det finns skillnader mellan kvinnorna då 
Cornelia och Hortensia har politiska texter medan Sulpicia skriver kärlekspoesi. Jag har valt 
dessa tre författare på grund av deras stora omfång av text som dessutom blivit bevarat i form 
av citat hos antika författare vilket inte var vanliga faktorer för kvinnliga författare.48 De valda 
författarna omnämns även av flera antika manliga författare vilket gör undersökningen mer 
möjlig då det ger mycket material. Då kvinnorna och deras material har blivit omskrivna av 
flera kända antika författare innefattar det betydelsen att kvinnorna har väckt uppmärksamhet.   
På grund av Cornelia, Hortensia och Sulpicias relativt långa texter är de också bland dem 
mest kända kvinnliga författarna i Rom och därmed mer lättillgängliga att finna material om. 
Enligt Plant är det svårt att säga exakt hur många kvinnliga författare det fanns i Rom men att 
vi känner till 100 kvinnliga författare i Rom och Grekland.49  

Problemet med att undersöka dessa tre kvinnor är att deras egna texter inte längre finns 
kvar utan endast är tillgängliga i form av citat hos manliga författare vilket kan påverka 
innehållet och försvåra undersökningen av kvinnans attityder gentemot sig själva. Men det 
kan också användas till en fördel då det går att se hur den manliga författaren har framhävt 
texten och med vilka ord han använder. Självklart är det svårt att definiera vad som skrivits av 
kvinnan och vad mannen har skrivit om. Vi kan ta Appianus som exempel, han skrev om de 
romerska inbördeskrigen. Han antas ha använt Hortensias tal som ett sätt för att belysa offren 
för triumviratets militära beslut och få triumviratet att framstå som osympatiska. Han kan 
därför ha redigerat talet för att fokus skulle hamna på offren och vad de tvingades utstå.50 I 
samband med talet och i talets innehåll finns många meningar som tyder på de konsekvenser 
som offren tvingades uthärda.51 Trots det återkommer frågan ifall vi någonsin kan nå kvinnan 
genom det androcentriska material som finns till hands?  

Jag undersöker även andra manliga författares attityder generellt gällande kvinnors 
utbildning samt kvinnliga författare − nämligen Aelianus, Cicero, Ovidius, Plutarchos, Plinius 
den yngre, Quintilianus och Valerius Maximus. Aelianus ger färre, men betydelsefulla 
exempel. Ovidius, Plutarchos och Plinius uttalade sig om kvinnors relation till utbildning och 
litterära sammanhang.52 Plutarchos har dessutom skrivit om familjen Gracchus vilket är 
relevant för kunskapen om Cornelia och hennes familj.53 Quintilianus och Valerius Maximus 
har båda kommenterat och citerat Hortensia och hennes tal men även kommenterat Cornelia 
och hennes utbildning.54 Cicero behandlas för hans kommentarer angående familjen Gracchus 
och specifikt Cornelia.55 
 
Strukturen för undersökningen är på följande sätt att jag ger korta presentationer om de tre 
kvinnorna, deras texter och familjetillhörighet. Efter presentationerna kommer en djupgående 
                                                           
46 Tib. El; Skoie 2002, 10; Plant 2004, 106−107. 
47 Skoie 2002, 9−10. 
48 ‘Stora omfång av text‘ kan tänkas absurt i anseendet att Cornelia skrev ett brev, Hortensia ett tal och Sulpicia 

en diktsamling på 40 rader på latin men i jämförelse med det ringa material som återfunnits av andra kvinnliga 

författare är det ett stort omfång av text. 
49 Plant 2004, 1.  
50 Plant 2004, 104. 
51 App. B Civ. 4.32−5. 
52 Ael. VH; Ov. Tr; Plin. Ep; Plut. Advice. 
53 Plut. Vit. Ti. Gracch.  
54 Quint. Inst; Val. Max. Mem. 
55 Cic. Brut. 
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analys angående kvinnorna och deras texter samt männens reaktioner och kommentarer 
angående dem och kvinnor generellt. Mina egna reflektioner kommer att ha en huvudpart i 
analysen. Därefter finner du en slutsats och sammanfattning.   
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2. De tre kvinnliga författarna 

Cornelia, Hortensia och Sulpicia är bland dem mest kända kvinnliga författarna från Rom och 

som blivit rikt omskrivna av både antika och moderna författare. Här nedan följer 

presentationer av de tre kvinnorna för att sedan nå analysen av dem.56 

2.1. Den politiskt aktiva modern Cornelia Gracchus 

En av Roms mest kända kvinnor från sen-republiken var en av de högst utbildade kvinnorna 
som levt under romarrikets tid och som senare även blev ett ideal för kejsartidens kvinnor.57 
Hon fick antagligen chansen till att utbilda sig genom att ta del av sina bröders grekiska lärare 
och tillgången till en släktings bibliotek som innehöll både grekiska och latinska volymer. På 
grund av hennes status och välstånd hade hon tid och råd att kunna slutföra sin utbildning 
under äktenskapet.  

Cornelia levde under goda förhållanden då hon tillhörde en av Roms mäktigaste och 
rikaste familjer.58 Cornelia föddes in i en patricierfamilj, högsta samhällsklassen i Rom, sent 
190-tal f.Kr. som var rikt inblandad i det politiska livet i Rom.59 Hennes familj hade 
anknytningar till flera historiker, däribland Polybius som kan ha gjort att hon blev idealiserad 
senare trots hennes retoriska kunskaper som ansågs vara männens kunskap.60 Hennes far var 
den kände Cornelius Scipio Africanus Maior och var en av erövrarna över Hannibal samt en 
av de rikaste männen av sin tid.61 Han arrangerade Cornelias giftermål som var en 
återspegling av hans egna politiska intressen.62 Därmed gifte hon sig ungt med en man vid 
namn Tiberius Sempronius Gracchus som var av lägre klass, plebej. De fick tolv barn under 
deras äktenskap som varade i 24 år tills han dog efter en lysande politisk karriär.63  

Cornelia fick flera möjligheter till att gifta om sig, bland annat med Egyptens härskare 
Ptolemaios VIII, men hon tackade nej. Hon förblev änka till sin död, cirka 110 f.Kr. Under sin 
tid som änka hängav hon sig åt att sköta administrationen av familjens egendomar och åt att ta 
hand om sina barn.64 Hon fick titeln univira, som betyder: ’med en man’ – en titel som ingav 
respekt och beundran men som också har en motsägelsefull innebörd då änkor ofta 
uppmuntrades till att gifta om sig för att kunna producera fler barn.65 Hennes tillhörighet till 
aristokratin och hennes många barn kan kanske ha gett henne en fördel och sålunda inte gett 
henne några negativa konsekvenser utifrån sitt val av att vara änka livet ut. Enligt Gardner ska 
univira ha varit ett ideal och mer eftersträvbart än att gifta om sig trots förlorad produktion av 
fler barn.66  

                                                           
56 Quint. Inst. 1.1.6−7; Snyder 1989, 123−129. 
57 Hemelrijk 2004, 66; Plant 2004, 101. 
58 Hemelrijk 2004, 65. 
59 Bauman 2002, 42. 
60 Hemelrijk 2004, 65. 
61 Plut. Vit. Ti. Gracch. 1. 
62 Val. Max. Mem. 4.2. 
63 Bauman 2002, 42. 
64 Plut. Vit. Ti. Gracch. 1−2. 
65 MacLachlan 2013, 67. 
66 Gardner 1987, 50−51. 
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Cornelia skrev brev till sin son Gaius och brevet som finns kvar är från 124 f.Kr. i form 
av citat och finns hos den antika författaren Cornelius Nepos Fragment.67 I detta brev ger 
Cornelia politiska råd och åsikter till Gaius då hon är orolig att han ska falla offer för samma 
öde som sin mördade politiker till bror. Hon verkade anse att Gaius var oförsiktig och inte 
tänkte på de konsekvenser som blev ifall han genomförde sina planer då han hade många 
fiender som ville se honom död. Utifrån brevet går det att urskilja att Gaius måste ha gjort 
många vårdslösa handlingar sedan hans brors död då hon skrev att ingen har åsamkat henne 
mer skada än Gaius. Hans politiska handlingar förde negativa konsekvenser över familjen. 
Hon verkade inte fullt ut stödja sin sons politiska handlingar och mål då hon hellre ville vara 
död om han skulle utföra dem. Hon ifrågasatte honom gång på gång om hans beslut och vad 
det kommer att bli för konsekvenser. I brevets sista rader antydde hon till och med att han 
aldrig skulle få känna frid igen.68  

Enligt Stockton fick Cornelia rätt angående sin sons öde. Det har varit kontroversiellt 
huruvida Gaius exakt gick tillväga efter att detta brev skrevs men med tanke på hans död och 
misstro bland hans kollegor 124 f.Kr. lär han inte ha tagit åt sig av Cornelias ord.69 Cornelia 
var kontroversiell under sin levnadstid men blev senare idealiserad under Augustus regim (31 
f.Kr.–14 e.Kr.) som andra kvinnor skulle sträva att leva sina liv likt hennes. Augustus använde 
henne som en symbol för att få andra kvinnor att producera många barn och att vara lojal mot 
Rom. Hon var kontroversiell för sin inblandning i sina söners politik då kvinnor var 
exkluderade från politiska ärenden och hennes inblandning skapade mycket fientlighet mot 
familjen.70 

2.2. Retorikern Hortensia 

Det lilla som kan sägas angående Hortensias liv är att hon tillhörde aristokratin och var infödd 
i en respekterad släkt men tyvärr inget om exakta levnadsår.71 Hennes far var den kände 
retorikern och politikern Quintus Hortensius Hortalus som föddes 114 f.Kr. in i en gammal 
plebejisk släktlinje. Hans mor härstammade från Cornelia Gracchus släkt och han tillhörde 
därmed aristokratin. Släktingar före honom och även han själv var framgångsrika inom retorik 
och politik. Han kom ofta i kontakt med den kända retorikern och författaren Cicero. 
Hortensius dog av okänd anledning 50 f.Kr.72 

Hans dotter Hortensia tog upp retorik som tidigare familjemedlemmar gjort före henne 
och höll ett framgångsrikt tal riktat till dem militära ledarna av det andra triumviratet, 
Octavianus, Marcus Antonius och Lepidus.73 Det är okänt huruvida ifall talet var Hortensias 
första eller sista då det inte finns något dokumenterat. Quintilianus, en romersk retoriker och 
lärare, som var aktiv under första århundrandet e.Kr. nämner Hortensia och hennes tal och 
antyder att det var bevarat samt att det studerades under följande århundrande. Men inget mer 
i hans uttalande tyder på att några andra tal ägt rum.74 Det finns heller inget originalfragment 
bevarat av Hortensias tal utan endast citat och kommentarer av antika historiker och 
författare.75 Appianus citat anses vara det som är närmast Hortensias tal.76 Hennes tal tyder på 

                                                           
67 Nep Fr. 1.1−2; Bauman 2002, 42.  
68 Nep Fr. 1.2. 
69 Stockton 1979, 195−198. 
70 Hemelrijk 2004, 66. 
71 Plant 2004, 104. 
72 Matyszak & Berry 2008, 90−92. 
73 Plant 2004, 104; Matyszak & Berry 2008, 90−92. 
74 Quint. Inst. 1.1.7. 
75 Snyder 1989, 123−127. De som det hänvisas till i texten är Appianus, Valerius Maximus och Quintilianus.  
76 Plant 2004, 104. Men för att se de två andra författarnas citat och kommentarer om Hortensia: Valerius 

Maximus Memorable Deeds and Sayings 8.3. och Quintilianus Institutes of Oratory 1.1.6−7. 
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starka retoriska kunskaper vilket hon förmodas ha lärt sig av sin far.77 Hemelrijk anser att 
Hortensia bör ha varit den kvinna med rikast kunskaper inom retorik då hennes tal endast 
består utav retoriska stilistiska drag.78 Som retoriska frågor, argumentation byggd på 
historiska segment och politisk kunnighet samt en stilistiskt korrekt taluppbyggnad.79  

Talet var som tidigare har nämnts, riktat mot det andra triumviratets ledare som jagade 
Caesars mördare och behövde bistås med pengar. Många män deltog i de militära 
kampanjerna och ledarna offentliggjorde ett dekret som löd att de 1400 rikaste kvinnorna i 
Rom skulle värdera sin familjs egendomar och sedan ge den summa som beslutas för att bistå 
triumviratets militära kampanjer. Kvinnorna som blev påverkade av dekretet kommunicerade 
med triumviratets närmsta kvinnor i ett försök att häva dekretet. De nådde stor framgång med 
Octavianus syster Octavia och av Antonius mor Julia men blev avvisade av Antonius fru 
Fulvia.80  

Konsekvensen av detta var att Hortensia talade på Forum Romanum. Kvinnorna gick ihop 
i en demonstration på Forum med Hortensia vald som språkrör. Triumviratets ledare blev arga 
över att kvinnorna vågade göra motstånd medan männen var tysta. De beordrade att 
kvinnorna skulle avlägsnas från Forum men folkmassans protester resulterade i att kvinnorna 
lämnades i fred. Dagen därpå hade triumviratet reducerat antalet kvinnor som behövde ge 
pengar från 1400 till 400. Men för att utjämna det, blev det höga skatter för rika män, 
inkluderat övriga män och utlänningar. Konsekvenserna av talet resulterade positivt för 
kvinnorna som uppenbarligen vann sin demonstration eftersom de inte blev avlägsnade från 
Forum samt lyckades reducera antalet kvinnor som tvingades värdera familjens egendomar 
för att bistå kriget.81  

Hortensias agerande var även modigt då de som motsatte sig triumviratet riskerade att 
avrättas samt att det var ett agerande av kvinnor – som skulle vara tysta och lydiga. En 
liknande händelse hade aldrig tidigare ägt rum och Hortensias tal var förmodligen det första 
kvinnliga på Forum Romanum.82  

Hortensia tar även upp ett historiskt exempel om hur tidigare romerska kvinnor har hjälpt 
att finansiera krig när männen har varit frånvarande. Argumentet lyder att kriget då var mot 
Karthago, inte ett inbördeskrig. Kvinnorna hade då givit bort sina smycken för att ge Rom 
finansiellt stöd. Ett påhopp för att visa kvinnornas situation och betydelse i slaget mot 
Karthago som Rom för övrigt vann.83 Hon tar även upp ett annat exempel angående 
kvinnornas ståndpunkt från förr och då att aldrig finansiera ett inbördeskrig då Rom inte ska 
vara splittrat.84 

2.3. Poeten Sulpicia 

Sulpicia levde under Augustus regim och var förmodligen, enligt moderna forskare, dotter till 
aristokraten Servius Sulpicius Rufus. Hon hänvisar till sin morbror i sina dikter, vars namn är 
Messalla som var nära allierad med Augustus men även en högt uppsatt person inom litterära 
kretsar.85 Men både Plant och Hemelrijk anser att Servius Sulpicius Rufus helt säkert var 
hennes far då romarna hade ett speciellt namnsystem där dottern tog faderns namn.86 Hon 

                                                           
77 Plant 2004, 104. Om vi nu utgår ifrån att hon skrev talet själv och inte fick hjälp. 
78 Hemelrijk 2004, 25.  
79 Snyder 1989, 127. 
80 App. B Civ. 4.32. 
81 App. B Civ. 4.32-4; Bauman 2002, 81−83. 
82 App. B Civ. 4.35; Plant 2004, 104.  
83 App. B Civ. 4.32-3; Bauman 2002, 81−83. 
84 App. B Civ. 4.33. 
85 Snyder 1989, 128; Matyszak & Berry 2008, 150.  
86 Hemelrijk 2004, 151; Plant 2004, 106. 
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nämner dessutom sitt namn i dikterna vilket också kan tyda på att det namnet var hennes fars, 
då hon ville identifiera sig. Plant nämner också att Messalla var en befälhavare som löd under 
Octavianus och hade högt anseende i Rom.87  

Tyvärr finns det inte mycket att säga om Sulpicia och hennes liv då det endast är hennes 
dikter som finns kvar. Den information vi har, är den som går att utvinna ur hennes dikter. 
Sulpicia lämnade efter sig sex korta dikter (endast 40 rader på latin) men som tyvärr endast 
finns kvar som citat hos den antika poeten Tibullus men är de enda latinska dikterna kvar av 
en kvinnlig poet.88 Dikterna kallas idag för The Roman elegist Sulpicia.89 Hon skriver 
kärlekspoesi och dikterna handlar om hennes förälskelse i en man som hon kallar för 
Cerinthus, som enligt forskare bör vara en pseudonym som romerska poeter ofta använde. 
Forskare har än idag inte lyckats identifiera Cerinthus.90  

I den ordning Tibullus har citerat Sulpicias dikter är den första likt en introduktion till vad 
som komma skall där hon förklarar sin kärlek till den så kallade Cerinthus. Hon beskriver 
även hur hennes muser vann över Venus och därmed även hur stark hennes kärlek är till 
Cerinthus.91 Raderna där Venus och muserna nämns är även de som moderna forskare tar upp 
i argumentationen gällande Sulpicia som en talangfull poet kontra de forskare som antytt att 
hon är en känslomässig amatör.92  

Det finns kontroversiella åsikter bland moderna forskare kring hur Sulpicia använder sig 
av det maskulina latinet. Hon uttrycker sina feminina starka känslor gentemot en manlig 
gestalt vilket ska anses vara oerhört svårt med ett maskulint språk. Hon anses vara för feminin 
och känslosam av många moderna forskare.93 Dock är det svårt för henne att inte vara feminin 
då hon är en kvinna, når hon således inte den kvalité som antik poesi besatt bara för att hon 
var kvinnna? Tibullus har av en anledning citerat Sulpicias dikter och enligt forskarna även 
skrivit dikter om Sulpicia som varit svåra att särskilja från Sulpicias egna dikter då de är lika 
stilmässigt. När hennes dikter även anses likvärdiga Tibullus eller en annan manlig poet bör 
hennes dikter vara bra. Men det faktum att en poet har skrivit om henne och att Tibullus har 
citerat henne, tyder på att hon är en värd poet att studera och läsa.94 Många forskare anser 
dock att hon inte visar på några egenskaper som en poet borde ha haft då en poet bör ha 
kunskap om andra poeter samt läst deras texter. Vilket några forskare hävdar att Sulpicia 
saknar spår av i sina dikter.95  

Alla forskare, som tidigare nämnts, är inte eniga i den här diskussionen då andra anser att 
det märks att Sulpicia har läst både Sappho och Ovidius. Men även att hon är en skicklig poet 
och använder ett felfritt språk. Hon använder sig av en passage som tydligt även finns i 
Sapphos verk som handlar om förhållandet till en gud. I Sapphos text är det Afrodite och 
Sulpicia skriver om Venus. Men att tro att Sulpicia bör ha läst Sapphos verk är även det ett 
tvivelaktigt ställningsantagande då det automatiskt antas att kvinnliga poeter måste ha läst 
varandras texter – i det här fallet – Sappho, den enda kvinnliga poeten vi känner till under den 

                                                           
87 Plant 2004, 106. 
88 Tib. El. 3. 13−8. 
89 Skoie 2002, 1. Det är svårt att se skillnad på Tibullus dikter och Sulpicia om vi tittar på språket och stilistiska 

drag. Det som har avgränsat vilka dikter som räknas vara Sculpicias är de som skrivits i jag-form medan de som 

anses vara av Tibullus är skrivna i tredje person.  
90 Tib. El. 3.14−8; Snyder 1989, 129.  
91 Det finns forskare som har lagt Sulpicias dikter i annan ordning än den jag följer, som de är arrangerade i 

Tibullus verk. Många har försökt föra dikterna i någon slags ’kronologisk’ ordning då några av dikterna tillhör 

’By Sulpicia’ och andra till ’About Sulpicia’ – detta för att försöka skapa en lättare förståelse över handlingen i 

dikterna. För att läsa om en sådan korrigering, se Snyder The Woman and the Lyre för mer information.  
92 Snyder 1989, 129−130. 
93 Skoie 2002, 1−2. 
94 Tib. El. 3.13−8; Skoie 2002, 1−2, 9. 
95 Snyder 1989, 131. 
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här tiden förutom Sulpicia.96 Hemelrijk anser att Sulpicia måste ha varit delaktig i sin 
morbrors litterära cirkel med kända poeter som Tibullus och Ovidius. Sålunda kan hon ha 
kommit i kontakt med både Ovidius texter men även fått tillgång till Sapfos texter.97 
Efter den första dikten som handlar om hur glad hon är över sin Cerinthus och hur kärleken 
har övervunnit allt, talar hon sedan i dikt två om sin födelsedag som blivit ett fiasko då hon 
fick fira separerad från Cerinthus.98 I den andra dikten argumenterar hon för att landstället inte 
är en plats för en kvinna som hon men i den tredje dikten blir hon överlycklig då resan har 
blivit inställd.99  

Men i den fjärde dikten är Sulpicia fylld av avund och bitterhet då hon beklagar sig över 
Cerinthus behov av, enligt Sulpicia, enkla prostituerade. Det är även i den fjärde dikten som 
hennes tillhörighet som patricier tas på tal för att nedvärdera den prostituerades roll och 
anklaga Cerinthus som kunde välja en lägre stående kvinna framför henne.100 I den femte 
dikten talar Sulpicia om att hon blivit sjuk och inte vill bli frisk såvida Cerinthus inte vill det 
och vill ha henne.101 Men i den sista dikten förlåter hon Cerinthus och ursäktar sitt beteende 
med att hon ville gömma sin djupa passion för honom.102  

                                                           
96 Merriam 2006, 11−12. För en positiv argumentation angående Sulpicias dikter och som anser att hennes dikter 

är värda 10 år av en mans liv att översätta, trots att hennes dikter endast är 40 rader – Se Pound 1970, 178-187. 

Han menar att hennes dikter är perfekta att jämföra med Ovidius och Catullus dikter. 
97 Hemelrijk 2004, 151−153. 
98 Tib. El. 3.13. 
99 Tib. El. 3.14−5. 
100 Tib. El. 3.16. 
101 Tib. El. 3.17. 
102 Tib. El. 3.18. 
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3. Analys av de tre kvinnliga författarna 

3.1. Skrev de alla endast ett verk var? 

Cornelia, Hortensia och Sulpicia är de mest kända kvinnliga författarna vi idag känner till från 
Rom. Men skrev de verkligen bara ett verk var eller fanns inte det erkännandet som krävdes 
för att kunna offentliggöra fler? Från dessa tre kvinnor finns det idag endast ett verk i var 
bevarat av alla, men endast i form av citat hos manliga författare.103 Men för att antika verk 
ska ha möjlighet att kunna bevaras till vår tid, krävs det att någon tidigt i processen ansåg det 
värt att bevaras, således redan under kvinnornas livstid.104 

Förutom i Tibullus verk, nämns inte Sulpicia och vi vet då inte heller ifall de sex dikter 
som finns kvar idag hos Tibullus – är de enda som hon skrev eller ifall hon skrev fler. De 
dikter som förmodas ha skrivits av Tibullus om Sulpicia kan möjligtvis vara Sulpicias men 
enligt Skoie och Merriam är det inte troligt då hon i så fall ska ha skrivit om sig själv i tredje 
person.105  

Hortensia framförde ett revolutionerande tal men det finns inga spår av henne varken före 
eller efter talet.106 Ska en sådan person som åstadkommit en sådan uppseendeväckande 
händelse bara ha slutat efter det, eller fick hon utstå konsekvenser som vi inte vet om idag 
som gjorde att hennes skrivande fick ett abrupt slut? Eller möjligtvis kan hon ha skrivit något 
efteråt men som inte fick något erkännande då det inte var lika utmärkt som hennes tal? Hon 
lyckades åstadkomma en oerhörd förändring för kvinnorna angående triumviratets dekret och 
då kan det tyckas att hennes följande texter bör ha uppmärksammats hos männen då hon har 
hyllats av många.107 

Hon kan förvisso ha skrivit endast ett tal och sedan dragit sig tillbaka då kvinnor 
antagandevis inte hade det erkännandet som krävdes för att kunna offentliggöra texter, särskilt 
inte kontinuerligt. Ifall hon fick utstå konsekvenser så som hårda straff, kan det förklara 
hennes kortvariga medverkan i Roms politiska och litterära kretsar. Männens attityder 
gentemot kvinnors exkluderande från politik kan vara en bidragande faktor till varför hon kan 
ha blivit straffad under sin levnadstid. Men trots eventuell impopularitet under hennes tid blev 
hennes tal citerat som senare blev hyllat och blivit flitigt studerat.108  

Cornelia är den enda av de tre undersökta kvinnorna som säkerligen skrev fler brev då 
hon blev omskriven av både Cicero och Quintilianus som skrev om hennes brev i plural.109 
Således kan vi konstatera att Cornelia skrev fler brev men en fråga som uppstår är varför just 
det brevet blev offentliggjort? Ett brev som inte gav, varken Cornelia eller Gaius, några 
fördelar eller den uppmärksamhet de ville åt, då det sa emot de faktorer som de ville och var 
kända för. Men mer om det kommer att diskuteras i nästa kapitel. 

                                                           
103 Se Nep. Fr. 1.1.−2 för Cornelias brev, App. B Civ. 4.32−4 för Hortensias tal och Tib. El. 3.13−8 för Sulpicias 

sex dikter som hör till samma verk.  
104 Habinek 1998, 122. 
105 Skoie 2002, 9; Merriam 2006, 11−12. 
106 Snyder 1989, 127. 
107 App. B Civ. 4.32−4; Bauman 2002, 81−83. Hon har förutom Appianus, hyllats av Quint. Inst. 1.1.6−7. och 

Val. Max. Mem. 8.3. 
108 Quint. Inst. 1.1.6−7. 
109 Cic. Brut. 211; Quint. Inst. 1.1.6. 
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3.2. Offentliggörande och bevarande 

Det besynnerliga med Cornelias brev som idag finns citerat hos Cornelius Nepos är det 
faktum att brev är personliga ting och att det bör endast ha kunnat bli offentliggjort av 
antingen Cornelia eller Gaius.110 Det egendomliga med detta är varför de offentliggjorde 
brevet då det inte gav vare sig Cornelia eller Gaius någon fördel, som går att se i citatet nedan: 

I would not hesitate to take oath in set terms that except for the murderers of Tiberius 

Gracchus no enemy has caused me so much annoyance and trouble as you have because 

of these events – you who ought, as the only survivor of all the children I have had in the 

past, to have taken their place and to have seen to it that I had the least possible anxiety in 

my old age; you, who ought to have wished that all your actions should above all be 

agreeable to me, and should consider it impious to do anything of great importance 

contrary to my advice, especially when I have so brief a portion of my life left. Cannot 

even that brief span aid me in preventing you from opposing me and ruining your 

country? Finally, where will you make an end?111 

Gaius framställs som dumdristig och hämndlysten medan Cornelia framstår som en arg 
egoistisk person som endast tänker på sig själv och familjens rykte. Hon ville ständigt framstå 
som en stöttande moder, vilket brevet säger emot då hon motarbetade Gaius politiska planer. 
Hon framstår som arg och anklagande mot sin son Gaius som enligt henne verkade göra allt 
fel. Men hon kanske var emot Gaius politiska handlingar och planer då de var positiva 
gällande plebejer istället för patricer, då Cornelia var infödd i en patricierfamilj.112 Hon var 
förmodligen mer positiv gällande patricier på grund av sin egen status. Det paradoxala i att 
Cornelia motarbetade Gaius i sitt brev i jämförelse med den idealbild som finns av henne gör 
att frågan uppstår huruvida hon senare kunde bli idealiserad under Augustus regim? Hon blev 
idealiserad som en stöttande moder och som fött många barn, men även som högutbildad samt 
en univira.113 Hennes utbildning nämns främst i sammanhanget att hon var kapabel till att 
välja de bästa lärarna åt sina söner − inte för att det var positivt för henne själv som individ. 
Men hur kan hennes politiska handlingar och motarbetande av sin son - ignorerats eller 
kunnat idealiseras?114  

Dock bör Cornelias kontroversiella handlingar ha gett henne rikligt med uppmärksamhet 
under hennes livstid och som senare gav henne rum för diskussion igen under Augustus regim 
men med positiva resultat. Hade hon aldrig blivit diskuterad under sin livstid kanske hon 
aldrig hade blivit idealiserad senare. Det kan vara att det är den idealiserade bilden av 
Cornelia som blev den konstruerade bild vi har av Cornelia idag då de kommentarer som finns 
om henne är i överlag positiva. Förmodligen på grund av att den idealiserade bilden av henne 
gjorde att kvinnor uppträdde som männen önskade.115 Men hon var kontroversiell under sin 
tid då antika författare nämner henne med olika ordval. Aelianus och Plutarchos nämner 
henne som en beundransvärd kvinna där hon räknades vara ett ideal gällande de kvinnliga 
dygderna.116 Appianus skriver om henne i andra anseenden där hon beskrivs som en 
manipulativ mördare som endast beblandar sig i männens politik och förstör. Med detta syftar 
han på att Cornelia möjligtvis var delaktig i sin svärsons mystiska dödsfall, som var en högt 
ansedd politiker.117 

Sulpicia är en kvinna som jag tror inte själv offentliggjorde sina dikter, utan att de 
hittades av en familjemedlem eller någon utomstående som fått höra om hennes skickligt 

                                                           
110 Nep. Fr. 1.1−2. 
111 Nep. Fr. 1.2. 
112 Nep. Fr. 1.2; Bauman 2002, 42. 
113 MacLachlan 2013, 67. 
114 Quint. Inst. 1.1.6. 
115 Hemelrijk 2004, 67−68. 
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skrivna dikter. Möjligtvis genom hennes morbror Messallas läsekrets. Hon skriver i en av sina 
dikter att hon önskar att hennes ord ska hållas gömda från andras blickar vilket inte är fallet 
när de blir offentliggjorda. Det kan även självklart vara en metod hon använde i sin poesi till 
sin kära – att det är en kommunikation mellan henne och Cerinthus, som ett sätt att verka vara 
mer romantiskt eller framstå som en hemlig kärlek.118 

Hortensias tal blev självklart offentliggjort i samma stund som hon började tala på Forum 
Romanum.119 Men varför talet sedan blev citerat av inte bara en, utan tre antika författare 
berodde säkerligen på att en sådan händelse aldrig tidigare hade ägt rum samt dess medförda 
konsekvenser.120 Troligen blev även talet rikt citerat på grund av Hortensias höga retoriska 
kunskaper som enligt Quintilianus studerades lång tid efter att talet ägt rum. Han ansåg att 
hennes tal var perfekt för dem som studerade retorik då talet var oerhört skickligt skrivet och 
visade hennes höga retoriska förmågor. Dock skriver han kort efteråt att de som ännu inte har 
lärt sig retorik bör vara oroliga över att de inte ännu bemästrar det då en kvinna tydligt gör 
det.121 Därmed blev Hortensias tal säkerligen bevarat på grund av männens studier av retorik. 

3.3. Hortensia och Cornelias retoriska kunskaper samt inblandande i 

politiken 

I det här hänseendet är det Cornelia och Hortensia som är de kvinnor som blivit mest hyllade 
för sina retoriska kunskaper och även bland de få som innehade dem under den tiden.122  
Hortensia blir dock mest hyllad i det hänseendet att hon var lika duktig som sin far.  

Den romerska historikern Valerius Maximus skrev att Quintus Hortensius återuppstod 
och andades genom sin dotters starka ord i hennes tal på Forum Romanum. Hennes far var en 
högt ansedd retoriker och att en manlig historiker då ger en sådan kommentar bör tolkas som 
en komplimang och vördnad för hennes retoriska skicklighet. Dock ställs hon i förhållande till 
en manlig individ, vilket ständigt sker för de kvinnliga författarna. Kvinnorna ställdes aldrig i 
förhållande till sin egen skicklighet utan jämförs ideligen med manliga författares färdigheter 
huruvida de uppnår den graden.123 När manliga författare kritiserar andra män är det oftast i 
sammanhanget att de är konkurrenter, således inte för att kritisera dem för dåligt innehåll utan 
endast för att nedvärdera den andra.124 

I och med Hortensias tal går det att få en skymt av vad männen ansåg om kvinnorna under 
100–talet f.Kr. Efter hennes tal hade triumviratet beordrat att kvinnorna skulle föras bort från 
Forum då de blev arga över att kvinnor vågade tala och dessutom säga emot medan männen 
var tysta. Triumviratets handlingar och Appianus kommentar angående de tysta männen men 
vågande talande kvinnor, säger till oss att kvinnor hade en tyst roll i samhället som lyder sina 
män – inte säger emot dem. Sekunden Hortensia började tala, utförde hon en politisk handling 
som senare skulle innebära en förändring i det beslut triumviratet tidigare hade tagit. Kvinnor 
var exkluderade från politik och de individer som motsatte sig triumviratet väntade hårda 
straff. Men istället för hårda straff och hat fick kvinnorna en belöning, nämligen att antalet 
betalande kvinnor reducerades från 1400 till 400 samt att andra invånare i Rom fick betala 
istället.125  

                                                           
118 Tib. El. 3.13−8. 
119 App. B Civ. 4.32−4. 
120 App. B Civ. 4.32−4; Quint. Inst. 1.1.6−7; Val. Max. Mem. 8.3; Bauman 2002, 81−83. 
121 Quint. Inst. 1.1.6−7.  
122 Hemelrijk 2004, 233, n. 38. 
123 Val. Max. Mem. 8.3. 
124 Matyszak & Berry 2008, 90−92. 
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Som tidigare har nämnts angående Cornelia och hennes inblandning i politik ansåg män 
att kvinnor inte hör hemma där.126 Hur kommer det sig att båda dessa kvinnor har hyllats för 
sina gärningar när de båda har blandat sig i politiska affärer, främst Hortensia med ett publikt 
tal på Forum? Hortensias tal medförde ingen vinning för männen utan tar istället upp 
kvinnornas position och argumenterar för deras vinnings skull istället.127 

Why should we pay taxes when we have no part in the honours, the commands, the state-

craft, for which you contend against each other with such harmful results? ’Because this 

is a time of war’, do you say? When have there not been wars, and when have taxes ever 

been imposed on women, who are exempted by their sex among all mankind? Our 

mothers did once rise superior to their sex and made contributions when you were in 

danger of losing the whole empire and the city itself through the conflict with the 

Carthaginians. But then they contributed voluntarily, not from their landed property, their 

fields, their dowries, or their houses, without which life is not possible to free women, but 

only from their own jewellery, and even these not according to fixed valuation, not under 

fear of informers or accusers, not by forse and violence, but what they themselves were 

willing to give.128 

Endast själva händelsen av att en kvinnas ord kunde uppbebåda en sådan förändring ger oss 
en insikt om att kvinnor hade en inofficiell makt. Hortensia tog kvinnornas rättigheter längre 
än vad någon annan tidigare hade gjort trots att hon genom sitt tal inte försökte påvisa att 
kvinnorna skulle ha mer makt – utan endast att inte behöva finansiera ett inbördeskrig.129 Men 
själva agerandet, att kvinnorna inte tänker bistå med pengar och att de aldrig gjort det när det 
gäller inbördeskrig, är en stor ståndpunkt, som tydligt visar kvinnornas makt över 
krigsherrarna och politiken.  

Men det visar även hennes lojalitet till Rom då hon och kvinnorna inte vill stödja 
inbördeskrig som förstör staten. Hennes argument gällande kvinnors exkluderande i politiken 
och logiken över varför de då ska tvingas finansiera ett krig är även den oerhört politiskt och 
historiskt laddad. Hortensia sa aldrig att kvinnorna önskade att få vara mer politiskt delaktiga 
utan påpekade endast att det vore ologiskt att kvinnor ska finansiera ett krig när de inte ens 
har varit delaktiga i besluten kring det. Men indirekt är hela hennes tal en politisk handling 
som förändrar stora politiska beslut av Roms ledare och därmed ger detta kvinnorna makt – 
något männen inte önskar.  

Hennes sista argument i citatet ovan är ett historiskt exempel från när Rom var i krig mot 
Karthago, således inte ett inbördeskrig. Kvinnorna hade då givit bort sina smycken för att ge 
Rom finansiellt stöd. Ett mycket lyckat drag av Hortensia då hon visade sig lärd och även ett 
påhopp mot männen då kvinnorna lyckades finansiera Rom med konsekvensen att Rom vann 
kriget. Ett argument som starkt belyser kvinnornas position och betydelse. Hortensias tal drev 
igenom förändringar och led inga negativa konsekvenser för de kvinnor, främst Hortensia, 
som demonstrera mot triumviratets krig.130 

Cornelia var kontroversiell under sin livstid främst på grund av hennes inblandning i 
politiken vilket den antika retorikern och författaren Cicero instämmer i. Men han hade delade 
meningar angående Cornelia som han beundrade för hennes utbildning och därmed pålitliga 
förmåga att finna goda utbildningsmöjligheter åt sina barn.131 Cicero uttrycker också sitt 
missnöje mot hela familjen Graccus då han misstyckte med bröderna Tiberius och Gaius 
politik och reformer.132 Således var han hatisk mot bröderna Gaius och Tiberius politik men 
ändå fick inte Cornelia blanda sig i den och möjligtvis göra den bättre då han misstyckte med 
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hennes inblanding? Vad vi kan se i citatet som tidigare använts, är att hon var tydligt kritisk 
mot Gaius politiska planer och tidigare gärningar – skulle inte Cornelia då möjligtvis ha 
kunnat falla i smaken för Cicero som hatade deras politik? Ciceros höga aktning gällande 
hennes framträdande retoriska färdigheter i breven och hennes höga utbildning i grekiska och 
latin är något han värdesätter. Det faktum att han ens beskriver hennes utbildning och med 
endast fina ord, tyder på en underliggande respekt. Men han har även skrivit att Cornelias 
barn blev mer uppfostrade av hennes mun än hennes bröst.133 Vilket kan tolkas både som en 
negativ och respekterande kommentar då han uppskattade hennes höga kunskaper men ändå 
att barnen bör ha blivit uppfostrade av hennes bröst mer än mun. I och med den kommentaren 
går det även att urskilja en mans attityd gällande kvinnans egentliga position i samhället – 
som en moderlig gestalt som ska ta hand om hemmet och barnen – inte inneha ett högt 
intellekt och blanda sig i männens politiska affärer.  
 
3.4. Utbildning/dygd för kvinnor 
Flickors och kvinnors möjlighet till utbildning har diskuterats länge och resulterat i många 
slutsatser. Frågorna kring utbildningen blir ännu fler då de antika källorna sällan nämner 
något om utbildade kvinnor och i synnerhet inte utbildningsprocessen.134  

McAuslan och Walcot anser att det inte finns tillräckligt med bevis för att kunna veta 
huruvida flickor kunde utbilda sig. Möjligen att vissa kvinnor kanske kan ha fått någon slags 
utbildning via hemskolning eller något slags skolväsen, men de vet då inte hur denna struktur 
ska ha sett ut. Kvinnor kan även ha fått kunskap genom att erfara kunskap var de än var 
genom att lära sig av sin bror, man eller far. Således att de tog alla chanser de fick. 
Följaktligen tror de att kvinnor kunde läsa och skriva men att de använde dessa kunskaper till 
att endast skriva brev och inget annat då de anser att de verk som idag anses skrivna av 
kvinnor istället kan vara skrivna av män under pseudonymer. McAuslan och Walcot antyder 
även att kvinnor inte kan ha haft det erkännandet som hade behövts för att kunna skriva mer 
litterära prestationer än brev.135  

Erkännandet för kvinnor är en starkt bidragande faktor till varför antagligen många 
kvinnor hade svårt att nå de högre nivåerna i utbildningen och då varför de inte kunde 
offentliggöra sina texter på grund av sin då obetydliga pålitlighet som författare. Plutarchos 
ansåg att en dygderik kvinna exponerade sig själv i en grad som inte var acceptabel, om denne 
inte var blyg och försiktig om vad hon sa inför människor som inte tillhörde familjen. Om 
kvinnan var oförsiktig i det offentliga, blev hennes tal, känslor och karaktär avslöjade inför 
omvärlden och blev skambelagd. Han ansåg att både en kvinnas tal och kropp tillhörde den 
privata sektorn och hade ingen plats på den offentliga arenan.136 Sulpicia tillämpade därmed 
inte de kvinnliga dygderna då hon exponerade sina känslor och tankar i sina dikter för 
allmänheten.137 

Dixon anser att kvinnor var för exkluderade från dem litterära kretsarna på grund av 
deras, i vissa fall, brist på utbildning. Dixon anser att litteraturen från Rom är nästan 
uteslutande elitens män i en respektabel ålder. På grund av dessa omständigheter tror Dixon 
att det var svårtillgängligt för kvinnor att nå höga steg i utbildningen och därmed svårt att 
kunna producera texter.138 D’Ambra är istället övertygad om att kvinnor inom eliten ska ha 
varit utbildade för att kunna veta mannens politiska ställning och vad som krävdes för att 
upprätthålla statens välbefinnande och struktur. Enligt D’Ambra kunde således kvinnorna 
både läsa och skriva.139  
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Ovidius skrev att kvinnor läste hans poesi, men han verkade vara kluven i sina tankar 
kring kvinnor och kunskap då han ansåg att mogna kvinnor skulle läsa poesi men samtidigt 
inte utnyttja kunskapen i någon maktposition. Han antydde att kvinnorna skulle använda 
kunskapen – inte för eget bruk – utan för att utbilda andra, vilket bör vara kvinnornas söner.140  

Hemelrijk anser att nästan alla kvinnor inom eliten erhöll en utbildning som gjorde att de 
kunde läsa och skriva. Men också att ett flertal faktorer spelade in för att detta kunde ske, 
närmare bestämt en kvinnas sociala status, familjebakgrund, välstånd och i vilket stadie i livet 
som kvinnan befann sig i (före äktenskap, fru, mor och änka). Men vi kan heller inte tala om 
överklassens utbildning som homogen när den antagligen inte såg likadan ut för alla kvinnor 
inom den.141 Hemelrijk menar att dessa olika stadier ger olika grader av respekt och inflytande 
samt olika förutsättningar för kvinnor att kunna utbilda sig. Med förutsättning att de flesta 
kvinnorna inom eliten erhöll en utbildning ska de ha fått genomgå samma som männen.142  

Habinek resonerar att kvinnorna inte hade tillgång till den högsta nivån i utbildningen, 
som innebar bland annat studier av retorik och politik då det var ämnen som var avsedda åt 
männen.143 Problemet som uppstår är att kvinnor gifte sig i tidiga tonåren medan männen gifte 
sig mycket senare, nämligen i tjugo-trettioårsåldern. Kvinnor fick därför en mycket kortare 
utbildning och hann inte med de tre stegen i utbildningen som männen gjorde, varav det sista 
steget bland annat innefattade retorik. Därmed måste kvinnorna fortsätta sina studier under sitt 
äktenskap för att kunna fullborda sin utbildning. För att kunna fortsätta med utbildningen 
under äktenskapet underlättade det att tillhöra de högre klasserna som hade välstånd och 
slavar som gav tid till den sysselsättningen. Utbildningsmöjligheterna för kvinnor under 
äktenskapet var därför inte en självklarhet.144 Männen genomgick utbildningen för att ta sitt 
säte inom den politiska kretsen och för att bli framstående retoriker. Retorik var männens 
redskap till ett framgångsrikt politiskt liv, inte något en kvinna hade någon användning av då 
hon var exkluderad från alla politiska aktiviteter.145  

Något paradoxalt är hur mina tre valda författare alla visade lojalitet mot Rom, trots att 
kvinnor var exkluderade från den offentliga arenan däribland politik.146 I sitt brev skrev 
Cornelia om landets välbefinnande vilket kan ha hjälpt till i kritiken mot henne då en romersk 
medborgare ska vara trogen staten. Hon födde även tolv söner till Rom, vilket visade på 
lojalitet.147 Även Hortensia och Sulpicia var trogna Rom. Hortensia genom att inte vilja 
finansiera ett splittrat Rom och Sulpicia som uttrycker en längtan efter staden då landsbygden 
inte var en plats för henne. Hon skriver även gott om Rom i hennes andra dikter.148 Påståendet 
är dock paradoxalt då kvinnor inte ska ha någon inblandning i männens politiska sfär men 
ändå ha kunskap angående en värld de är exkluderade ifrån.149  

Många forskare diskuterar huruvida kvinnorna blev utbildade av sina män och ifall detta 
var ett sätt att kunna inneha kontroll över hennes tankegångar.150 Resonemanget stöds, som 
tidigare nämnts, av Ovidius som ansåg att kvinnor inte fick utnyttja kunskap i någon form av 
maktposition utan endast för att utbilda sina söner.151 Även Plutarchos ansåg att kvinnor inte 
fick erhålla för mycket kunskap men ändå att de borde få tillgång till en liten mängd av sina 
män. Detta för att de inte skulle bli ensamma med sina tankar och skapa farliga sådana. Han 
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ansåg att filosofi, lite matematik och läsa litteratur var passande för en mogen kvinna som 
även skulle kunna upprätthålla hushållet.152 Plinius antydde att kvinnan skulle hållas ifrån 
vissa kunskapsområden som historia och retorik då de kunde ge dem farliga tankegångar. 
Plinius skriver i samma resonemang, kring de traditionella dygderna som ska följas av 
kvinnor – där kunskap inte är en av dem.153  

Quintilianus trodde dock på att bästa möjliga scenario för söner var högt utbildade 
föräldrar då både faderliga och moderliga influenser var nyttigt för dem. Men kvinnor var 
dock inte tillräckligt kapabla till att kunna utbilda sina barn själv utan fick sin utbildning i 
syfte för att kunna välja en skicklig lärare åt sina barn.154 Anser han således att kvinnor var 
viktiga i uppfostran och i utbildningssyfte men att de dessvärre inte kan tänka själva och ha ett 
sådant stort ansvarsområde? Quintilianus har även fört det resonemanget om kvinnans 
innebörd i uppfostran hos söner i förhållande till Cornelia som han beskriver med beundran. 
Han säger att Cornelias brev är extraordinärt skrivna som visar på hög retorisk färdighet och 
att hon var en viktig komponent för att sina söner skulle få den bästa möjliga utbildningen.155 

 
3.5. Familjetillhörighet 
Varför blev just Hortensia vald till språkrör av alla kvinnor? Hennes familjetillhörighet bör 
vara svaret, då triumviratet skulle respektera Hortensius dotter och inte kunna säga emot 
hennes kunskaper och retoriska tal. Hon måste ha varit speciellt utvald för talet då hennes far 
hade varit en populär gestalt inom politiken. Men även självklart för hennes retoriska 
kunskaper om bevisades vara enastående.  

Dock ger Hortensia en antydan till att alla kvinnorna var av samma klasstillhörighet då 
hon säger “As befitted women of our rank […]“ men även Appianus som skriver att det var de 
1400 rikaste kvinnorna som blev tvingade till att betala.156 Sulpicia nämner sitt eget namn, sin 
fars samt sin morbrors namn Messalla. Vilket kan tyda på att hon ville identifiera sig själv och 
visa vad hon hade för familjetillhörighet samt status. “Rest now, Messalla, from thy excessive 
zeal for me.“ är en mening hon skrev i den andra dikten och forskare har diskuterat huruvida 
Messalla kan ha hjälpt Sulpicia med skrivandet men även uppmuntrat henne till att skriva 
dikter då han antagligen ansåg att hon hade talang.157 Messalla var som tidigare nämnts, högt 
uppsatt inom litterära kretsar och ska enligt Hemelrijk ha haft en läsarcirkel där Ovidius och 
Tibullus ingick.  

Hemelrijk tror att han offentliggjorde Sulpicias texter och lät dem cirkulera bland 
poeterna i hans läsarcirkel och sålunda göra Sulpicia känd. Det kan ha varit genom 
läsarcirkeln som Tibullus fick läsa Sulpicias verk och antagligen blivit inspirerade av dem och 
sedan skrev dikter om Sulpicia själv.158 Hur ska han annars ha kommit över Sulpicias dikter 
och kunnat citera dem i sitt verk? Cornelia var som tidigare nämnts infödd i en patricierfamilj 
och tillhörde en av Roms mäktigaste och rikaste familjer. Familjen hade anknytningar till 
flera historiker, däribland Polybius som möjligtvis kan vara anledningen till varför Augustus 
fick upp ögonen för henne senare och alltså inte enbart på grund av att hon var kontroversiell 
under sin egen tid. Hennes familj hade även starka kontakter inom politiken och kan därmed 
vara en av orsakerna till varför Cornelia kunde tillgodogöra sig retorik.159  

Cornelia, Hortensia och Sulpicia tillhörde alla aristokratin och tillhörde fina familjer med 
gott rykte. Alla tre hade kontakter inom familjen eller en släkting som förmodligen hjälpt dem 
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att lyckas offentliggöra sina texter och även hyllas för dem. På grund av deras status hade de 
tid och pengar till att kunna utbilda sig.160 

 
3.6. Syn på sig själv som kvinna 
Det vi vet om Sulpicia är taget ur hennes egna dikter och förutom att påstå det uppenbara att 
hon var en förälskad tonåring, kan vi även anta att hon värdesatte sin familjetillhörighet och 
status högt. Hon kände sig äcklad av Cerinthus när hon fick reda på sanningen om hans 
otrohet med en prostituerad, som enligt Sulpicia var en mycket mindre värd människa än 
henne själv. Men trots hennes misstycke angående Cerinthus köp av sexuella tjänster, verkar 
hon inte vara förvånad över det. Hon verkar mest ledsen över att Cerinthus valt någon annan 
än henne och att situationen inte var ovanlig då det ska vara något ‘alla män gör‘.161 Sedan i 
de två sista dikterna ber hon honom om förlåtelse vilket inte riktigt är förståeligt då det var 
han som var otrogen mot henne. Även när hon skrev att hon var sjuk i dikt fem, ville hon inte 
bli frisk såvida inte Cerinthus ville det och ville ha henne igen. I och med detta kan vi 
konstatera att även hon, som kvinna, ansåg att män fick göra vad de ville och behagade medan 
kvinnor accepterade det.162  

Hortensia verkar vara stolt över sig själv och att vara kvinna då hon tar upp historiska 
exempel om vad kvinnor före dem har gjort när det har varit inbördeskrig och hur de har 
finansierat krig genom att skänka sina smycken. Hon säger även att kvinnorna gjorde det 
frivilligt för deras mäns skull. Hon gav kvinnorna en motståndskraft och en egen vilja genom 
att ta upp historiska argument men även deras ståndpunkt om att inte stödja ännu ett krig då 
Rom alltid var i krig. Genom talet dumförklarade hon männen en aning, genom att ifrågasätta 
deras val att lägga ansvaret angående finansieringen på kvinnor som inte har egendom utan 
förmyndare samt varför kvinnor ska bidra med något när de inte ens var värda att få delta i 
den politiska sfären.163  

Trots att Cornelia ville bli ihågkommen som moder – särskilt till bröderna Gaius och 
Tiberius, ’The Gracchi’, framgår hennes självaktning mer än hennes oro för Gaius, i brevet.164 
Det går även att urskilja en moder som har förlorat sina barn och som verkade ha tappat 
hoppet för sin sista kvarlevande son.165 Hon var säkerligen en stöttande moder tidigare i sitt 
liv, medan de flesta av hennes barn fortfarande levde, men att deras dödsfall förorsakade 
henne djup sorg och försiktighet. Hon skrev antagligen brevet i syfte för sin oro för sonens 
öde men det kan även tolkas som att hon anklagar hans dumdristighet som orsak till deras 
familjs alla missöden, som hans käre politiker till bror – Tiberius, som blev mördad.  

Cornelia verkade vara väldigt förtjust i sig själv och stolt över vad hon har åstadkommit 
samt hennes familjs prestationer och rykte. Hon ville därmed inte att allt skulle raseras genom 
att hennes sista kvarlevande son förstör allt genom några dumdristiga politiska handlingar. 
Cornelia verkar dock ha haft mycket tid med sina barn och kan troligen ha gjort dem oerhört 
lojala mot henne vilket hon då ville använda mot Gaius planer om att söka tribunatet. 
Cornelias starka karaktär som moder framgår tydligt i brevet där hon stolt tar upp att hon burit 
många barn men även hur mycket hon sörjer förlusten av dem.166 Cicero och Valerius 
Maximus beskriver Cornelia som en stark moder som gjorde allt för sina barn.167 Valerius 
Maximus skriver att Cornelia kallade barnen för sina juveler och att hon gärna visade upp 
dem för vänner och bekanta.168  Cornelia såg sig själv främst som en moder, något som 
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definitivt associeras som kvinnligt, men när hennes brev tolkas går det att urskilja ord som 
används upprepande gånger och som är egocentriska. Hon uttryckte snarare än oro för sig 
själv, om vad som kommer hända om han inte tar åt sig hennes – enligt henne själv – 
värdefulla råd, än oro för hans liv och karriär. Det märks att hon ansåg att hennes inflytande 
och råd var betydelsefulla då hon var förtjust i sina breda kunskaper. Hennes argument 
angående att han bör söka tribunatet när hon är död är kraftigt då hon använder det som ett 
sätt att visa hennes oerhörda betydelse för honom. I grunden är oron för sig själv och sin 
familjs rykte större än vad oron är för Gaius och Rom än vad hon själv kanske vill visa.169 
Men det kan även vara att hon uppskattar sig själv oerhört mycket då hon fann sig på samma 
utbildningsnivå som män, vilket kan ha skapat en hög självaktning.170 

 
3.7. Syn på sig själv som författare 
Termen ’författare’ är en modern sådan och används för att kategorisera undersökningens tre 
valda kvinnor. Dem såg antagligen inte sig själva som författare då den termen innebar män 
som kontinuerligt skrev verk och hade en bred läsekrets. Vi kategoriserar in dem i det här 
facket för att lättare kunna strukturera upp forskningens innehåll.171 Det är självklart att 
kvinnorna skrev olika former av texter men att dessa inte förmodas ha blivit omnämnda under 
den här termen själva, under sin egen levnadstid. De manliga författarna omnämner aldrig 
någon av de tre valda kvinnliga författarna med ordet författare. Kvinnorna omnämns istället 
med ord som moder, talare, poet, kvinna och språkrör. Framförallt ordet ’kvinna’ är det 
populära ordvalet hos de manliga författarna när de ska beskriva vad dessa kvinnor har gjort, 
men sällan med någon term som innefattar makt, så som författare eller retoriker. Hortensia är 
den enda av dem som omnämns som talare och språkrör, vilket är värdesatta ord, särskilt för 
en kvinna.172 Men dessa kvinnor såg som sagt, antagligen inte sig själva som författare utan 
mer som litterärt aktiva eller lärda. 

Sulpicia visar sig mer blygsam i sin roll som ’författare’, då hon verkade underskatta sig 
själv och sätta mannen högt. Hon ville hemlighålla sina dikter från allmänheten, kanske för att 
hon ansåg dikterna för känslosamma och mindervärdiga männens. Hennes dikter kan 
möjligtvis ha skrivits i syfte för att imponera på Cerinthus med sina litterära kunskaper som 
kvinna. Men trots det möjligtvis ha tyckt dem mindervärdiga männens.173 Hortensia och 
Cornelia å andra sidan, verkade vara stolta angående sig själva och deras ’lärdom’. Möjligtvis 
då de båda besatt höga retoriska kunskaper, således likvärdig männens utbildning. De visste 
båda att de kunde övertyga med sina retoriska kunskaper.174 Hortensia skulle förmodligen 
aldrig ha framfört ett tal inför Roms ledare om hon inte litat på sina retoriska förmågor. 
Cornelia verkade tycka att hennes råd var oerhört värdefulla, om vi ser till hennes citat där 
hon motarbetar Gaius politiska idéer om tribunatet. Hennes råd kan säkerligen tolkas som 
värdefulla både i anseende som moder men även som författare då hon troligen värdesatte sin 
utbildning. Troligen ansåg hon sig själv som likvärdig männens intelligens då hon har en 
ständig arrogant ton mot Gaius och antydde att hon hade breda kunskaper.175  

                                                           
169 Nep. Fr. 1.2. 
170 Hemelrijk 2004, 64−65. 
171 Plant 2004, 1−2. 
172 App. B Civ. 4.32. 
173 Tib. El. 3.13−8. 
174 App. B Civ. 4.32−4; Nep. Fr. 1.1−2. 
175 Nep. Fr. 1.2. 



26 
 

4. Slutsats och sammanfattning 

4.1. Sammanfattning  
Den här uppsatsen har behandlat de tre kvinnliga författarna Cornelia, Hortensia och Sulpicia 
genom att ha analyserat deras texter efter deras syn på sig själva både som författare och som 
kvinna, men även ingående om vad de skrev. De antika författarnas kommentarer och 
reaktioner angående kvinnornas texter och utbildning, har också analyserats och varit en del 
av både frågeställningen och genom delar av undersökningen. Även analys kring vilka 
faktorer som är bidragande för att det skulle kunna vara möjligt för kvinnorna att 
offentliggöra sina texter och få genomslag i det patriarkala samhälle som Rom var. Genom 
hela undersökningen har ett feministiskt och genusperspektiv använts som teoretisk bas då det 
är de kvinnliga författarna som står i fokus och hur de i denna egenskap, bemöttes av 
samhället. Syftet med uppsatsen har varit ett försök till att ge en större helhet av det 
patriarkala samhället i staden Rom genom att få en större förståelse för kvinnorna och deras 
egenskap som författare. Således inte att försöka tillskriva kvinnan en konstruerad eller 
upphöjd roll i samhället som annars kan vara lätt då det är lätt att vara påverkad av vårt 
jämställda västerländska samhälle idag. Ett problem som belysts är kvinnornas texter som 
endast finns bevarade i form av citat hos manliga författare. Männen kan eventuellt ha ändrat 
texterna för att bättre passa sina egna syften. Men det hela är även positivt då männen ägnat 
rader i sina egna verk åt att skriva om dessa kvinnor, både om kvinnornas verk samt vad de 
ansåg var passande kunskap för en kvinna. Cornelia, Hortensia och Sulpicia har alla blivit 
rikligt omskrivna för att vara av kvinnliga mått i litteraturens mansdominerande värld.  

Plutarchos, Ovidius, Plinius den yngre och Quintilians ansåg att kvinnor och kunskap 
passade i den utsträckningen att hon fortfarande kunde sköta sina sysslor i hemmet och inte 
kunna utveckla farliga tankegångar. Kvinnorna ansågs inte ha tillräcklig intelligens för att 
kunna ta plats i politiska sammanhang och blev därmed exkluderade samt för att det inte 
skulle resultera i farliga tankegångar. Med dessa antaganden går det att slå fast en slutsats att 
männen ansåg att det fanns kompetenta kvinnor med hög intelligens som kunde åstadkomma, 
i det här hänseendet, litterära verk. Men som även kunde mäta sig med männen då till 
exempel Hortensia till och med studerades i retoriska sammanhang. Quintillianus ansåg till 
och med att det var nyttigt för söner att ha två utbildade föräldrar men inte att kvinnan kunde 
sköta sonens utbildning själv.  

Det hela syftar ständigt tillbaka till männens farhågor kring mer intelligenta kvinnor som 
utvecklade farliga tankegångar, som ett sätt att styra männen. Därmed skulle alla kvinnor vara 
exkluderade från offentliga sammanhang då det var männens plats. Plutarchos åsikter 
angående en dygderik kvinna stämmer väl överens med hur en kvinna inte passar in på den 
offentliga arenan. De manliga författarna ansåg även att kvinnornas utbildning, om de nu hade 
en, skulle användas till att finna en lämplig utbildning åt sina söner. Men trots alla dessa 
synpunkter som männen hade, har mina tre valda författare lyckats få genomslag, fast de gjort 
många fel för att vara en kvinna i antika Rom. 
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4.2. Bidragande faktorer till kvinnors skrivande och offentliggörande av 

texter 

Jag tror att kontakter och familjetillhörighet var grundpelarna i en kvinnas litterära 
möjligheter i Rom då Cornelia, Hortensia och Sulpicia alla var döttrar till kända män och även 
kända släkten. Deras fäder var alla respekterade män och deras familjer hade kontakter med 
historiker, retoriker och poeter. Trots att både Cornelia och Hortensia blandade sig i politik 
som kvinnor var exkluderade ifrån, blev de ändå i slutändan hyllade för sina texter och 
gärningar. Det kan självklart ha hänt mycket mellan texterna och hyllningarna för dem men 
likväl verkade de klara sig från att bli straffade för sina okvinnliga gärningar. Cornelia klarade 
sig förmodligen även på grund av sin tilldelade titel som univira samt på grund av att ha fött 
tolv barn till Rom. Hennes idealisering under Augustus regim bidrog säkerligen till 
erkännandet av hennes kunskaper och positiva bemötande av hennes brev. Hortensias tal blev 
troligen positivt bemött på grund av hennes respekterade retoriker till far samt det senare 
studerandet av talet. Talet studerades troligen på grund av vem hennes far var och inte bara på 
grund av hennes retoriska kunskaper. Hon fick samtidigt genomslag på grund av hennes 
retoriska kunskaper som kunde ändra triumviratets beslut som visar hur viktig retorik var i 
Rom men även kvinnornas inofficiella makt.  

I överlag är även reaktionerna och kommentarerna från manliga författare, positiva, 
angående mina tre valda författare. Jag hade förväntat mig ett negativt bemötande då Rom var 
ett mansdominerat samhälle med sina åsikter kring kvinnan som intellektuellt svagare än 
männen. Men att skylla på patriarkatet för att som kvinna ha svårt att lyckas med sina texter är 
att skylla på det uppenbara. Det kan ha förhindrat kvinnorna från att utveckla sina litterära 
förmågor och då producera färre texter. Således ett sätt att hindra kvinnan från att nå det 
högsta steget i utbildningen. Förmodligen ett sätt för männen att kunna kontrollera kvinnorna 
från att inte kunna utveckla farliga tankegångar mot männen. Men det är exakt patriarkatet 
som hindrade kvinnor från att inte kunna utveckla sina litterära förmågor och därmed också 
färre kvinnor som kunde producera texter. Därmed är det inte obegripligt att männen också 
sorterade bort kvinnornas texter då många antagligen inte höll samma kvalité som männens 
verk och inte finns kvar för oss att läsa idag. Kvinnors färdigheter och gärningar ställs 
ständigt i jämförelse med män och huruvida männen tjänar på dem.  

Men trots det har uppsatsen bevisat en relativ motsats, att kvinnorna fick stöd av män i sin 
familj och närhet, fast de egentligen skulle bli skambelagda om de uppträdde på den offentliga 
arenan. Sulpicia exponerade sig själv på en hög nivå genom sina dikter där hon beskrev sina 
översvallande känslor för Cerinthus. En kvinnas tankar och känslor skulle hållas privat enligt 
de manliga författarna, något som hon till och med skrev i sina dikter – att de skulle hållas 
hemliga från andras ögon. Troligen ansåg hennes morbror Messalla att de var oerhört 
skickligt skrivna, för att vara kvinna och därmed lät dem bli lästa och offentliggjorda. 
Troligen på grund av hennes morbror som hon även blev huvudperson i flera av Tibullus 
dikter.  

Trots att alla mina valda författare har betett sig fel enligt männens beskrivande bild av 
hur en kvinna ska agera i privata och offentliga sammanhang, har de ändå fått genomslag i ett 
patriarkalt samhälle och dessutom fått positiv kritik av samtida manliga författare. Jag tror att 
detta som tidigare har nämnts, beror på deras familjetillhörighet, viktiga familjekontakter, 
status och utbildning. Men utbildningen kunde de inte ha kunnat få såvida de inte haft de 
andra faktorerna. Även en lojalitet mot Rom bör vara en bidragande faktor till hur kvinnorna 
kunde lyckas i det mansdominerande samhället då det var något alla tre visade på i sina texter.  

 

4.3. Syn på sig själv som kvinna och författare 
Dessa tre kvinnor har självklart sig själva att tacka för då de aldrig hade nått dit de gjorde utan 
sina kunskaper men kunskaperna hade de heller aldrig fått om det inte vore för status och 
vänliga manliga familjemedlemmar. Cornelia och Hortensia verkade dock stolta över att vara 
kvinnor och satte sig själva och sin utbildning högt. De båda visste att de var skickliga 
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författare och visste att de kunde övertyga med sina ord. Hortensia skulle förmodligen aldrig 
ha framfört ett tal inför Roms ledare om hon inte litat på sina retoriska förmågor. Cornelia 
satte även sitt moderskap högt och använde det som ett verktyg för ett erkännande i den 
litterära kretsen men även för berömmelse.  

Sulpicia är den av författarna som visat sig vara mer blygsam i sin roll som författare och 
kvinna. Hon skrev dock material som inte var lämpligt för en kvinna i offentliga sammanhang 
men hon skrev även att hon ville att det skulle hållas hemligt, i det privata. Hon kanske inte 
litade på sina litterära förmågor och skrev dikterna som en kärleksförklaring till Cerinthus, 
möjligt för att imponera på honom. Därmed var hon mer blygsam i sin syn på sig själv som 
både kvinna och författare då hon ville att Cerinthus skulle åtrå henne.  

Hela resonemanget kan självklart ha att göra med deras olika genrer som de skrev i då 
Cornelia och Hortensia måste vara mer framåt då de skrev politiska argumenterande texter 
medan Sulpicia skrev känslosamt material. Verkligheten behöver inte ha varit densamma som 
det framgår i texterna, Sulpicia kanske såg sig själv som en skicklig författare men det är inget 
som framgår i hennes dikter. Som ett resultat av att vi har fått undersöka kvinnorna genom 
manliga författare kan flera personliga intentioner som kvinnorna har skrivit, kunnat försvinna 
och försvårat frågan huruvida vi kan nå dessa kvinnors tankar kring sig själva. Men trots detta 
har vi nu fått en inblick. 

 
4.4. Avstamp från resultat 
Med dessa resultat och svar kan vi konstatera att vi har fått en något klarare bild av vilka 
faktorer som bidrar till hur tre kvinnliga författare i Rom fick sina verk offentliggjorda och 
hur de bemöttes av de manliga författarna i samhället. Trots ett mansdominerat samhälle med 
strikta tankar om kvinnligt beteende, fanns det faktorer som bidrog till att det var möjligt för 
kvinnor att skriva texter. Åter igen har vi dock fått detta undersökt genom männens texter 
men trots det fått en inblick i kvinnornas syn på sig själva som författare, kvinna och en del av 
samhället.  

Förhoppningsvis har denna uppsats fått dig som läsare att förstå att kvinnorna ändå hade 
en större roll i samhället än vad som tidigare har trotts. Dock med påverkan av män men för 
att vara ett patriarkalt samhälle är det absolut bättre än vad jag hade väntat mig när jag inledde 
undersökningen. Kvinnorna hade faktiskt en roll i de litterära kretsarna och det kanske inte 
var en vanlig företeelse men likväl hände det och nu vet vi vad som kunde bidra till det. Men 
även hur de såg sig själva i dessa hänseenden. Lyckligtvis kommer fler kvinnliga författare att 
undersökas i framtiden och bidra till att de, i sinom tid, kommer nämnas i grundutbildningen.  
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