
TACITOVO ZIVLJENJE IN l)ELO 

.o PuJ;>liu Ko~el~u T_ac:;itu, ki v<:lja ~a enega prvih pisa
telJ<:V, ~i so. k~aJ. živeli, m za naJbolJšega rimskega zgo. 
doY!narJa,_ ru. Dlkjer sporočeno, kdaj lil kje se je rooil, in 
tudi ~e, kJe Je umrl. Vendar pa so učeni raziskovalci na 
osnovi nekega pisma (VII, 20, 3) mlajšega Plinia in raz
nih drugih okx>liščin dognali, da se je rodil leta 55 po 
n . št. Potek Tacitovega izobraževanja in njegova politična 
kari~ra jasno k!!Žet.a, d~ je bil iz. ugledne in premožne 
rodbme. Opravljal Je celo vrsto visokih državnih služb. 
~ot mladeni~ se je ~eto posvečal govorniškemu študiju 
n:. se po stan. navadi oklepal sl_avnih zastopnikov govor
rnstva. Zgled in vrzor sta mu bila predvsem M. Asper ii1 
lulius Sekundus, najsijajnejša govornika v Vespasian<>
vem času. Bržkone je bil tudi Kvintilian njegov učitelj. 
Iz omenjenega Pliniovega pisma izvemo, da si je Tacitus 
že zgodaj pridobil zveneče iime s ·svojo uovonniško de
jaVlllOStjo. Pozneje so ga občudovali kot naJbolj pomemb
nega govornika njegovega časa in mladi ljudje so se zbi
rali okrog njega; da bi se pri njem učili umetnosti g<>
vonništva. Ta ugledni položaj je gotovo •tudi 'Wlival na 
poznejšega . namestnika v Bdtainiji Gnea Iui1ia Agrikolo, 
ki je dal <triilindvaj1setletinemu mladeniču ·let•a 78 svojo 
edino hčerko za ženo. To je bhla za Taciita veltl!ka odlika 
lirn mu je pripravd!a pot k najvii.šjim dostojanstvom v 
državi. Svojemu tastu je Tacitus postavil častni &po
meniik v svojem spisu »De vliita et moribus Agricolae« ki 
je mojrstroviina antične biografije. ' 

Po tej knjigi o Agrikoli je sledii:l še istega fota spi'i 
»Gernnania«, v katerem opi!Suje navade in nravi še ne
pdlw~jenega, samorastnega naravmega naroda v na
sprotju z nravno gniilobo itak!ratinega Rima; Tacitu.s 
otožno sluti nevarnosrt, ki preti ·rimski državi s severa. 

še prej pa je Tacitus napisal »Dialogus de oraitoribus« 
ki dokazuj~, da jt: Taci1tu~ ~ačel .svojo literarno dejavnost 
kot govornik m Je po nJeJ .tako . zaslovel, da je v Rimu 
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veljal z~ rn1;jvečjega _govornika. To njegovo mladostno 
delo prl:lllerJa govorništvo republike z govorništvom ce
sarstv:a ter utemeljuje njegov propad s slabim političnim 
razvojem. 

Za razume\'.anje .njeg<?vih ~~?a!jnji~ s.pi;;ov je prav, če 
pov~o še k~J o njegovi politlcru kanen in njegovih vi
sokih drža".'nih služJ;>~h . Cesa~. Vesl?asian ga je poslal kot 
prokur~torJ~ v bel,g1Jsko GahJo, T1tus ga je imenoval za 
kve:;t~rJa, tribuna .m 7dila, Dornic~~ (88 pon. št.) zapre
torJa m člana s~ecemš·k~ga ~olegrJa petdeseterice, Nerva 
(97) za kop~la m J?OZil~Je za prokonzula v provinci Aziji. 
Pod Do~ciano~ 1e ~11 kot član senata priča krvavih 
obsodb, Ici .so bile 1~e~ne na ukaz tega tirana; njegovo 
samovoljno. vlad.anJe J.e z. z~grenJenim motkom prešel. 
Po~em pa JC: zace~ obJaVlJ~!'i s_voJo z~odovino cesarjev. 
Pn t~ ga Je vodilo prepncanJe, da Je z začetkom m<>
narh1Je nastal ne le političen, ampak tudi nravstven 
potres. Toda. dol~a d~tija ga. je ~C!-P.i:aviia opre2mega; 
k~or pozneje p1s~telJ1 v casu mkv1z1c1Je, tako tudi Ta
c1tus m hotel, da b1 ga vedno vsi razumeli· zato so prene
kateri njegovi stav~i temni, nejasni, včasih kakor uganke. 
.. Zgod?vinski d7li ~Historiae« in »Annales« •Sita napra

v1b Tacita ~a naJvečJega zgodovinarja Rima ilil za vzor 
vsem stolet1~· Obs~gat~ čas o~ .Augustove smrti do 
u~ora D<?mi01Jana. ?'.•storiae podajajo zgodovino cesarske 
h1~e Flaviov; delo Je nepopolno ohranjeno. Obširno opi
suje do&o~ke. od Neronove si:iirti do leta 70, torej d<>
godke, ki Jih Je avtor sam doživel. »Anali« ( »Annales« ali 
prvom~o »Ab e;i::cess_u divi Augusti«), ki so bili napisani 
po:zmeje kot »Hlstonae«, pripovedujejo zgodovino julijske 
cesc:rske hiše: Tiberia, Kaligule, Klaudia in NerOllla. Pa 
tudi od tega dela se je mnogo izgubilo. Najznamenitejše 
so pl'Ve knjige (I-VI), ki opiisujejo Tiberiovo dobo. 
~lasti Tiberiovemu značaju je bilo težko priti do dna 
m ga nadrobno prikazati, toda Tadtus je to nalogo rešil 
s ta~kim psihološkim razumevanjem in veliko nepristra-
nostJO. · 
. Jezik v obeh zgodovinskih delih je (posebno v »Ana

lih«) prav bizaren, samosvoj in umeten: tako ni nikoli 
noben Rimljan govoril ilil tudi nihče pisal. 

F. B. 
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