
VSEBINA 

Pl'Va knjiga (leti 14 in 15 po n. š.) . 

Druga kinjiga (leta 16 do 19 po n. š.) 

Tretja knjiga (leta 20 do 22 po n . š .) 

Cetxita knjiga (leta 23 do 28 po n. š.) 

Peta lmjiga (leto 29 po n. š.) . . . 

šesta knjiga (leta 31 do 37 po n. š.) . 

EnaJsta knjiga (leti 47 in 48 po n. š.) . 

Dvanajsta knjiga (leta 48 do 54 po n. š.) . 

Triinaj&ta knjiga (leta 54 do 58 po n. š.) . 

štrl.rriinajsta knjiga (leta 59 do 62 po 111. š.) . 

Petnajsta knjiga {leta 62 do 65 po n. š.) . 

šestnajsta knjiga (leti 65 in 66 po n. š.) . 

Tacitovo življenje lin delo . 

Opombe. 

Rodovniki 

5 
59 

111 

157 
209 
217 
257 

283 
323 
363 
405 
451 
473 
475 
515 

Vsa ostala peta knj~ga je izgubljena. V 
njej je bil prikazan katastrofalni zaključek 
dogodkov iz četrte ·knjige. Poročila o tem do
bim.o pri Suetoniu in pr·i Dionu Cassiu: 

Agripina in sin Nero sta bila pregnana iz 
Rima. Leta 30 je biil njen drugi sin Drusus 
vržen v podzemsko ječo cesarske palače na 

213 

V veliki vrzeli izgubljenega dela Analov 
so izginile knjige sedma, osma, deveta in de
seta ter približno polovica enajste knjige. 
Pripovedovanje je obsegalo čas od 16. marca 
37, to je od Tiiberiove smrti, do leta 47. Tako 
je izgubljena vsa vlada cesarja Kaligule ( 16. 
III. 37 - 24. I. 41 ), ki jo sicer poznamo iz 
Suetonove bolj anekdotične pripovedi, in pr
vih šest let vlade cesarja Klavdija. 
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Z opisom smrti Trasea Peta se konča 
ohranjeni del Analov. Ostanek do konca Ana
lov, ki so obsegali vsega 16, morda pa 18 
knjig, tj . do konca leta 68, je izgt11bijen. Ta
ko je izgubljen opis Neronovega »wnetniške
ga« pohoda v Grčijo, vedno ostrejše prega
njanje aristokracije, upor v senatnih vrstah, 
Neronov konec junija leta 68 in nas.top ce
sarja Galbe. S prvim januarjem leta 69 pa 
prevzame opis dogodkov Tacitovo že pred 
Anali napisano delo »Historiae«, k.i so nada
ljevale pripoved rimske zgodovine do smrti 
cesarja Domiciana, 18. septembra leta 96. 

471 


