
ki sem ga že prej omenil; le-ta se je povzpel do naj
višjega dootojanstva v državi s svojo dejavnostjo v 
civilni službi, četudi je bil njegov ded samo Sulov 
centurio, oče pa pretor. Augustus ga je hitro povišal 
v konzula, da bi prehitel Labeona Ant.istia, ki se je 
tudi odlikoval v isti strok.i. Tista čas je namreč rodil 
dve taki diki miru hkrati, toda Labeo je bil nepod
kupljiv in svobodomiseln ~n zato ga je ljudsko mn~ 
nje bolj častilo, ·Kapitonova poslušnost pa je bolj 
ugajala mogotcem. Oni se je prikupil zaradi kl1ivice, 
ker je obstal pri preturi, ta pa si je nakopal sovra
štvo zaradi zavisti, ker je dosegel konzulat. 

76. Tudi Iunia71 , Katonova nečakinja, žena Gaia 
Kasia in sestra M. Bruta, je umrla v štiriinšestdese
tem letu po bitki pri Filipih. Njena oporoka je zbu
dila veliko govorjenja med ljudstvom, ker je kljub 
svojemu velikemu premoženju prezrla Cezarja, med
tem ko je skoraj vse plemiče postal"ila za dediče. 
Cezar je to vljudno sprejel in ni zabranil, da bi se 
njen pogreb počastil s hvalospevi na govorniškem 
odru in z drugimi svečanostmi. Spredaj so nosili 
dvajset slik pradedov najodličnejših rodbin, imena 
Manliov, Kvinktiov in še druge~ enakega plemstva; 
vendar vse sta s sijajem prekašala Kasius in Brutus, 
preprosto s tem, ker njunih slik ni bilo videti. 
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Za konzulata Gaia Asinia in Gaia Antistia se je pod 
Tiberiom začelo deveto leto, ko je bil v d.ržav,i red 
in mir ter je njegova hiša cvetela - kajti Gennani
kovo smrt je štel med srečne dogodke. Zdajci je 
začela usoda delati zmešnjavo; sam je začel divjati 
ali dajati tistim, ki so divjati, moč in podporo. Začel 
je in dal povod za to Elius Seianus, načelnik pretor
skili kohort1, o čigar mogočnosti sem zgoraj govorni; 
zdaj bom pripovedoval o njegovem pokolenju, zna· 
čaju in s kakšnim zločinom2 se je skušal polastiti 
oblasti. Rodil se je v Vulsinij<ih3, oče mu je bil Seius 
Strabo, rimski vitez. V zgodnji mladosti je bil na
klonjen Gaiu Cezarju, vnuku božanskega Augusta; 
čeprav se je o njem govorilo, da se je za denar pro
dal Apiciu, bogatašu in razsipniku, in z njim neči
stoval, si je potem vendar z raznimi umetnijami tako 
zelo pridobil Tiberia, da mu je bil, dasi nasproti dru
gjm potuhnjen, samo njemu odkrit in neoprezen. 
Tega ni dosegel s svojo prekanjenostjo, ampak zara
di jeze bogov do rimske države, kateri je bila njegova 
mogočnost prav tako v pogubo kakor njegov padec. 
Seianus je bil telesno vztrajen v naporih in t~žavah, 
duševno pa predrzen; sam je bil prikrit in je o 9ebi 
malo govoril, druge pa je obreko\tal in tožil; pri..!iz
njenost in ošabnost sta bili v njem združeni; na 
zunaj je bil miren in skromen, v svoji notranjosti pa 
je hrepenel po tem, da bi dosegel najvišje. Zategadelj 
je kazal zdaj razsipnost in luksus, češče pa delavnost 
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in budnost; oboje je enako pogubno, če se hlini samo 
zato, da bi se človek polastil kraljevske oblasti. 

2. Doslej le zmerno moč prefekture je ojačil s 
tem, da je v Mestu razkropljene kohorte zbral v enem 
taborišču , da bi istočasno dobivale povelja in bi nji
hovo število, njihova moč in to, da vidijo druga dru· 
go, zbudilo v njih zaupanje vase, pri drugih pa strah. 
Izgovarjal se je, češ da postane vojak, če je osam
ljen, objesten; če se nenadno kaj zgodi, je mogoče 
priti naenkrat z večjo silo na pomoč; in vojaki bodo 
s strožjo disciplino nastopili, če jih bo obdajal okop 
daleč od zapeljivega mesta. Ko je bilo taborišče do
\Tšeno, se je polagoma vplazil v srca vojakov s tem, 
da je hodil k nj im in jih nagovarjal ; hkrati pa je 
~am izbiral centurione in legate. Tudi senatorje si je 
skušal pridobiti, da bi svojim klientom pomagal k 
častnim službam ali jih odlikoval z dodelitvijo pro
vinc. Tiberius mu je bil tako naklonjen, da ga je 
poveličeval kot svojega sodelavca ne samo v pogovo
rih, ampak tudi pred senatorji in narodom. Dovolil 
je, da se v gledališčih in na javnih trgih, pa tudi v 
glavnih taboriščih legij častijo njegove podobe. 

3. Toda Cezarjeva polna hiša4, mladi, krepki sin 
in odrasli vnuki so zadrževali njegove želje, ker ni 
bilo varno s silo se spraviti nad toliko ljudi, zvijača 
pa: je zahtevala presledke med zločini. Vendar pa je 
sklenil nastopiti bolj skrivno pot in začeti z Drusom, 
proti kateremu je nanovo gojil svojo jezo. Kajti Dru
sus ni trpel nobenega tekmeca in je bil strastnega 
značaja; pri slučajno nastalem prerekanju je dvignil 
roko proti Seianu in, ker je le-ta isto storil, ga je 
udaril po obrazu. In ker je vse zaman poskušal, se 
mu je zdelo najlažje, da se obrne na njegovo ženo 
Livio, ki je bila Germanikova sestra in v zgodnji mla
dostii ni imela lepe postave, pozneje pa je slovela 
zaradi svoje lepote. Le-to je, kakor da gori od lju
bezni, zapeljal v prešuš tvo; in potem ko jo je prvič 

l60 

zapeljal - kajti kadar žena zgubi sramežljivost, ni
česar več ne odreče - , ji je obetal zakon m sovlada
nje ter jo nagovarjal , naj umori svoj~ga_ sop~ga .. In 
tako je ona, ki ji je bil Augustus stan Ujec, T1berms 
pa tast, ki je imela otroke z Drusom, sama sebe, svo
je prednike in potomce sramotila z ljubimcem iz 
municipija, ko je vendar morala pričakovati, da ji 
bo negotova bodočnost za častne dobrine, ki jih ima 
·edaj, prinesla sramoto. Za vse to je vedel Eudemus, 
Liviin prijatelj in zdravnik, ki je bil pod pretvezo 
svoje umetnosti često udeležen pri njenih tajnostih. 

eianus je iz hiše zapodil svojo ženo Apikato, s ka
tero je imel petero otrok, da ne bi dal hotnici povo
da za sumničenje. Toda velikost zločina je povzročila 
bojazen, negotovost, odlašanje in včasih nasprotujoče 
s i ukrepe. 

4. Med tem je v začetku leta dobil Drusus, eden 
d Gennanikovih sinov moško togo in ponovilo se 

j " kar je senat sklenil za njegovega brata Nerona.5 

K temu je imel govor Cezar, v katerem je na vso 
m č hvalil svojega sina, češ da je očetovsko dobro
h ten bratovim otrokom. Zakaj Drusus je veljal za 
pravičnega, vsaj pa ne za sovražnega mladeničem. 

Na to je prišel na razgovor stari in že večkrat pr·i
tvarja ni sklep za potovanje v province. Imper~tor 
1> je izgovarjal z velikim številom veteranov6 m s 
t ·m. da je treba z nabori dopolniti vojske: kajti pro
~ t ovolj cev ni in tudi če bi jih bilo dovolj, bi ne bili 
·nako hrabri in disciplinirani, ker se ponavadi veči
n ma revni in potepuhi prostovoljno prijavljajo k 

ja ki službi. Na hitro je preštel legije ,in province, 
kal re bi legije varovale. In mislim, da moram tudi 
jaz razložiti, koliko rimskih vojakov je bilo takrat 
pod orožjem, kateri kralji so bili naši zavezniki in 
kako je bilo omejeno naše gospostvo. 

S. Pred Italijo sta ležala na obeh morjih dva od
d lka mornarice, pri Misenu in Raveni, najbliže gal-
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brž prijatelje in pomagače. 2.e je po volji prefekta 
zgrajen tabor, že so mu v roke dani vojakii; njegovo 
podobo je videti v spominskih stavbah Gnea Pom.
peia; skupni z rodbino Drusov mu bodo vnuki. Po 
vsem mu je treba prositi od bogov skromnosti, da 
bi se zadovoljil. Tako je govoril ne redkokdaj in ne 
pred malošteviilnimi; in tudi njegovi tajni govori so 
bili izdani, ko je bila zapeljana žena. 

8. In tako je Seianus mislil, da mora pohiteti, ter 
je izibral strup, ki naj počasi deluje in povzroči videz 
slučajne bolezni. Ta strup je dal Drusu skopljenec 
Ligdus, kakor se je dognalo čez osem let. Sicer ni 
šel Tiberius vse dni med njegovo boleznijo v kurijo, 
tudi ne, ko je wnrl in ni bil še pokopan, ne iz strahu 
a1i da bi pokazal svojo duševno moč. Konzule, ki so 
v znak žalosti sedeli na navadnih sedežih9, je opozar
jal na njihovo dostojanstvo in na njihov prostor; 
senatorje, ki so se v solzah kopali, je hkrati izpod
budil, potem ko je njihove žalostne tožbe pomiril, 
z nepretrganim govorom: on dobro ve, da bi se mu 
lahko očitalo, da je ob še tako sveži bolečini stopil 
senatu pred oci; še tolažilne besede sorodnikov težko 
prenesejo žalujoči in se ne pokažejo v dnevni luči. 
In zaradi tega se ne smejo dolžim, da so slabiči, on 
pa je vendar iskal krepkejšo tolažbo v svoji vdanosti 
drlavi. Obžaloval je visoko starost Auguste, še ne
zrelo starost vnukov in svojo že h koncu se nagiba
jočo ter zahteval, da se privedejo Germanikovi otroci, 
kJ so edina tolažba v se.danji nesreči. Konzula sta šla 
ven, opogumila mladeniče, jih spremila rn postavila 
pred Cezarja. Le-ta jih je prijel za roke in rekel: 
»Zbrani očetje, tele, ki so brez očeta, sem izročil 
njihovemu stricu in sem ga prosil, čeprav ima sam 
potomce, naj jim bo naklonjen in jih ljubi kakor 
lastno kri, naj jih povzdigne in !izobrazi za sebe in 
za svoje potomce. Ker je smrt ugrabila Drusa, se 
obračam s prošnjo na vas ter vas vpričo bogov iin 
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domovine rotim: sprejmite Augustove pravnuke, si
nove tako slavnih prednikov, vodite jih in izpolnite 
vojo ·in mojo dolžnost. Tile možje, o Nero in .Drusus, 

bodo vama namestniki staršev. Tako sta roJena, da 
vajino dobro iin zlo zadeva državo.« .. 

9. Med glasnim jokom so to poslušali m potem 
:ieleli srečo in blagoslov. Ko bi bil tu svoj govor kon-
al, bi bil zbudil sočutje in spoštovanje pri poslušal· 

cih; ker pa se je vrnil k jalovd iin tolikokrat zasme· 
hovani igri, da se odreka državni upravi in da naj 
konzuli aLi kdo drug prevzame vlado, je tudi temu, 
kar je resnično in časti vredno, vzel vso vero. '-: s~ 
min na Drusa so sklenm isto kakor za Germamka m 
o še marsikaj dodali, kar tako rado povzroa poznej

še prilizovanje. Pogreb je bil posebno slovesen zara~ 
lik pradedov, ki so jih nosili v sprevodu: v dolgi 

vrsti so si sledile sHke začetnika Julijskega rodu 
Eneja, vseh Albanskih kraljev, ustanovitelja Mesta 
Romula, nato sabinskega plemstva, Ata Klausa .ffi vse 
druge sJ.ike Klaudijcev. 

10. V pripovedova!llju o Drusovi smrti sem ome
nil, kar je poročala že večina najbolj zanesljivih av
torjev: toda ne bi rad prezrl govorice ·~ prav .tistega 
časa, kii je tako zelo močna, da se še m pozabila. Go
vo11ilo se je, da je Seianus potem, ko je bila Livia 
zapeljana, tudi skopljenca Ligda z nečist.ovanjem pri
klenil nase, ker je bil ta zaradi svoje mladostne lepo
te pri svojem gospodarju priljubljen in je bil eden 
njegovih prvih služabnikov; potem ko so se sovedci 
domenili glede kraja in časa zastrupitve, je bil tako 
predrzen, da je vso stvar preobrnil, s tajno ovadbo 
obdolžil Drusa, da je pripravljal strupe proti očetu, 
in Tiiberia svaril pred pijačo, ki se mu bo najprej po
nudila, ko bo pri sinu obedoval. Zaradi te zvijače in 
zahrbtnosti je potem starec, ko je prišel k obedu, 
ponujeno mu čašo izroči.! Drusu; ker pa ta o ničemer 
ni vedel, jo je v mladostni naglici brž izpraznil. To je 
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dolžnega vzela v zaščito, bi ga bila njegov slavni rod 
in nesrečna usoda njegovega očeta upropastila. 

14. Tudi v tem letu so prišla odposlanstva grških 
mest; odposlanci z otoka Sama so prosili, da bi se 
potrdilo zaščitno pravo za Junonino, odposlanci z 
otoka Kos pa, da bi se potrdilo staro zaščitno pravo 
za Eskulapovo svetišče. Samočani so se opirali na 
sklep Amfiktionov, ki so v vseh zadevah odločali v 
času, ko so Grki ustanavljali mesta v Aziji in gospo
dovali na morski obali. Prav tako so se Kojci skli
cevali na starost in razen tega še na zaslugo kraja: 
kajti v Eskulapovem svetišču so bilii pod streho vzeli 
rimske državljane, ko so jih na ukaz kralja Mitridata 
morili na vseh otokih in v vseh mestih Azije. 

Nato je po raznih in često brezplodnih tožbah pre· 
torjev Cezar slednjič napeljal govor na razuzdanost 
igralcev: veliko uporov v državi, veliko grdobij v dru
žinah je njihovo delo; nekoč oskiška burka, ki je brez 
prave vsebine zabavala ljudstvo, se je tako nesramno 
razmogočila, da jo ugled senatorjev mora zajeziti. 
Zato so bili igralci pregnani iz Italije. 

15. Isto leto je prineslo Cezarju še drugo žalost; 
eden Drusovih dvojčkov je moral umreti, in prav 
tako je užalostila Cezarja smrt prijatelja. To je bil 
Lucilius Longus, njegov tovariš v vseh trpljenjih in 
radostih ter iz.med senatorjev edini spremljevalec v 
samoti na Rodu. Vzlic temu, da je bil novopečen ple
menitaš, je bil njegov pogreb cenzorski; senatorji so 
sklenili, da se mu postavi kip na Augustovem forumu 
na državne stroške. Takrat se je še vse razpravljalo 
pred senatom, tako da se je moral celo prokurator 
Azije Lucilius Kapito zagovarjati pred senatorji, ko 
ga je tožila provinca, čeprav je cesar odločno zago
tavljal, da mu je dal samo pravico, da odloča o svo
jih sužnjih in o svojem zasebnem premoženju: če si 
je prisvojil pretorsko oblast in uporabil zase čete 
vojakov, je s tem prekoračil svoja naročila; zaslišijo 
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naj se zavezniki. Tako je bil obtoženec obsojen, po
tem ko se je vsa zadeva preiskala. Zaradi tega in ker 
je bil prejšnje leto Gaius Silanus kaznovan, so azijska 
me ta sklenila svetišče za Tiberia, za njegovo mater 
in za senat. Dovolila so tudi , da se to svetišče zgradi, 
in Neroiia se je za to zahvalil senatu in svojemu de · 
du; veseli so bili poslušalci, ki so se še dobro spomi
njali Germanika in so mislili, da vidijo in sl.išijo nje-
a. Mladenič je bil res po svoji skromnosti in svoji 

po tavi vreden cesarskega dostojanstva, zlasti še, ker 
so vedeli, da ga Seianus zavoljo nevarnosti še bolj so

raži. 
16. Ob istem času je Cezar govoril o volitvi Jupi-

1 rovega svečenika na mesto umrlega Servia Malugi
nensia, hkrati pa o predlogu za nov zakon. Po starem 
bičaju se namreč predlagajo patriciji, sinovi staršev, 

Iti so svečano sklenili zakon, in sicer trije hkrati, od 
katerih naj se eden izvoLi; ni pa bilo treh na razpo· 
lago kakor nekoč, ker se je opustila navada takega 
klepanja zakonov ali pa se jih je le malo tako po

ročalo . Za to je navajal več vzrokov, predvsem ne
brižnost mož in žena; poleg tega težave pri ceremo
niji sami, katerim se namenoma izogibljejo; pa še to, 
ker tisti, ki doseže to svečeniško dostojanstvo, pre
n ha biti v <>Četni oblasti in obenem tudi žena, ki sto
pi s takim svečenikom v zakon. To mora odpraviti 
sklep senata ali zakon, kakor je tudi Augustus mar
!>i kaj iz tiste toge davnine preosnoval po sodobni 
potrebi. Po skrbni presoji bogoslužnih običajev se je 
torej sklenilo, da naj se na ustanovah svečenikov si-

·r nič ne spremeni, toda predlagal se je zakon, po 
kuterem naj bo žena Jupitrovega svečenika pri bogo
služnih zadevah v oblasti moža, pri vsem drugem pa 
n j ima iste pravice in dolžnosti kakor druge žene. 
1 n prišel je Serviov sin na mesto svojega očeta . In da 
bi bil ugled svečenikov večji in bi sami rajši opravlja
li ver ke obrede, so priznali vestalki Kornelii, ki je 
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zar po Blesovih uspehih ukazal nazaj pripeljati de
veto legijo, kakor da ni v Afriki nobenih sovražnikov 
več, prokonzul tistega leta P. Dolabela pa si je ni 
upal zadrževati, ker se je bolj bal cesarjevih ukawv 
kakor nestalnosti sreče v vojni. 

24. Ko je torej Takfarinas raztrobil, da tudi drugi 
narodi razbijajo rimsko silo, ki se zaradi tega počasi 
umika iz Afrike, in da se še vsi dru~ Jahko vzdignejo 
proti njej, če jim je svoboda dražja kakor sužnost, 
je s tem ojačil svoje bojne sile, se utaboril in obkolil 
mesto Tubuskum. Toda Dolabela je zbral vse vojake, 
kolikor jih je imel, ter z grozo rimskega imena in, 
ker Numidijci niso bili kos pehoti, s prvim naskokom 
razgnal oblegovalce in utrdil primerne kraje; obenem 
je poglavarje Musulamijev, ki so mislili odpasti, s 
sekiiro usmrtil. Ker je več vojnih pohodov protJi Tak
farinatu pokazalo, da se sovražni.k, ki se klati iz kra
ja v kraj, ne sme zasledovati z enim samim napadom, 
je poklical na pomoč kralja Ptolemea z njegovimi 
domačini ter sestavil štiri čete, ki jih je dal legatom 
ali tribunom; razen tega so izbrani Mauri četovali s 
svojimi plenilci; sam je bil pri vseh za svetovalca. 

25. Ne dosti pozneje je prišlo poročilo, da so Nu
midijci postavili nomadske šotore v neki na pol poru
šeni, od njih samih zažgani trdnjavici, ki se imenuje 
Auzea, in se tam utaborili, zanašajoč se na njeno 
lego, ker je bila okrog in okrog obdana od gozdnate
ga gorovja. Zdaj so v hitrem pohodu odrinile naprej 
lahk001borožene kohorte in konjeniški odd.ellci, ne da 
bi vedeli, kam jih vodijo. Brž ko se je začelo 
daniti, so s trobljenjem in divjim vojnim krikom na
padli še na pol speče barb~re, medtem ko so bili ko
nji Numidijcev za noge privezani ali pa so se pasli na 
pašnikih, ki so bili drug od drugega precej oddaljeni. 
Rimljani so imeli strnjeno pehoto, konjen.iškd oddel
ki so stali razpostavljeni v bojne vrste, vse je bilo za 
bitko pripravljeno; nasprotno pa sovražniki niso ime-
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li pripravljenega orožja, pri njih m bilo nobenega 
r da, nobenega načrta, ampak kakor živino so jili go
nili, pobijali in vlačili v ujetništvo. Vojaki niso poza
bi ti prestanih težav in naporov, spominjali so se, ko-
1 ikokrat so si želeli boja s sovražni.kom, ki se jim je 
izmikal; bili so ogorčeni in vsak je hrepenel po ma-
čevanju in krvi; od manipula do manipula je šlo ge

. lo, naj vsi zasledujejo Takfarinata, ki so ga po'LIUlli 

po toliko bitkah: če ne usmrtijo voditelja, ne bo mini 
pr d vojno. Le-ta pa se je potem, ko so padli vsi opro
de okrog njega, ko je bil že njegov sin vklenjen in so 

d vseh strani pritiskali nanj Rimljani, vrgel proti 
k pjem in puščicam ter ušel ujetništvu s smrtjo. In 
tako se je končala vojna. 

26. Ko je Dolabela prosil za triumfalne insignije, 
ga je Tiberius zavrnil Seianu na ljubo, da bi se ne za
temnila slava Blesa, njegovega ujca. Toda s tem ni 
po tal Blesus bolj slaven .in onemu je prinesla odklo
njena čast le slavo, saj se je javno govorilo, da je od· 
peljal odlične ujetnike, da je ubil njihovega voditelja 
m končal vojno. Prihajali so tudi odposlanci Gara
mantov, kd jih je bilo redkokdaj videti v Mestu; po-
lalo jih je ljudstvo, ki ga je pretresel Takfa.rinatov 

padec in se ni zavedalo krivde, zato, da bi dalo rim
kemu narodu zadoščenje. Ko so nato vzeli na zna

nje naklonjenost in vdanost, ki jo je med to vojno 
pokazal Ptolemeus, so po starem običaju obnovili po-
a titev ter poslali enega izmed senatorjev, led naj bi 

mu izročil slonokoščeno palico in z zlatom vezeno to
go, starodavni darili očetov, ter ga pozdravil kot kra
lja, zaveznika in prijatelja. 

27. V istem poletju je slučaj zadu§il zarodke su
ženjske vojne v Italiji. Začetnik vstaje, T. Kurtiisius, 
nekoč vojak v pretorijan.ski kohorti, je pozival naj
prej na tajnih shodih v Brundisiu in okoliških me-
tih, potem pa z javnimi lepaki divje, na oddaljenih 

gozdnih hribih stanujoče suženjsko ljudstvo, naj gre 
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31. V teh nenehnih žalostnih okoliščinah se je pri
godilo nekaj malce veselega; Paia Kominia, rimskega 
viteza, lci se mu je dokazalo, da je napisal sramotil
no pesem nanj, je Cezar na prošnjo njegovega brata, 
ki je bil senator, pomilostil. Tem bolj so se čudili, 
da je on, ki je dobro poznal boljšo stran in dobrosrč
nost cesarjevo, dajal prednost tiraniji. Kajiti ni grešiil 
iz nepremišljenosti; tudi se je lahko spoznalo, kdaj 
je iz pravega prepričanja in kdaj s hlinjeno radootjo 
slavH dejanja vladarjev. Pri P. Suiliu, ki je bil nekoč 
Gennanikov kvestor, pa je glasoval za to, da se iz
žene iz Italije na otok, ko se mu je dokazalo, da 
je sprejel denar, preden je izrekel sodbo; in to je 
zahteval tako odločno, da je s prisego zatrjeval, da 
to zahteva blagor države. Kakor je bilo to trenutno 
sprejeto z veliko nejevoljo, tako mu je bilo pozneje 
v čast, ko se je Suilius vrnil, kajti prihodnost je vi
dela v njem preoblastnega, podkupljivega človeka, 
ki je prijateljstvo cesarja Klaudia dolgo izkoriščal v 
svojo srečo, nikoli pa ne v splošno blaginjo. !sita ka
zen je zadela senatorja Kata Firinia, češ da je sestro 
lažnivo obdolžil razžalitve Veličanstva. Katus je bil, 
kakor sem že omenil, zvabil Libona v zasedo, potem 
pa ga je z ovadbo vrgel na tla. Tega Tiberius ni po
zabil, ampak je pod drugo pretvezo prosil, naj se ne 
izžene; temu, da se izključi iz senata, se ni uprl. 
· 32. Prav dobro vem, da se bo marsikaj, kar sem 

povedal in bom še povedal, morda zdelo, da je ma
lenkostno in zgodovinsko nepomembno, toda nihče 
naj mojih letopisov ne primerja s pisanjem tistih, ki 
so napisali staro zgodovino rimskega narodal9. Ti so 
pisali o velikanskih vojnah, o osvajanju mest, o po
razih ,in ujetih kraljih ali, če so kdaj prešli na notra
nje razmere, o razdorih konzulov s tribuni, o zem
ljiških in žitnih zakonih, o bojih preprostega ljud
stva z aristokrati: moje delo pa je ozko začrtano in 
ne stremi za slavo, saj je bil nepretrgano mir in le 
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dkokdaj ga je kaj ska11lo; žalostne so bile razmere 
M tu in cesar ni skrbel za to, da bi se država raz

irila. Vendar pa bi ne bilo !brez koristi, če bi si ogle
dali tiste pojave, ki so na prvi pogled nepomembni, 

često vzrok velikih sprememb v državi. 
3. Kajti vse narode in mesta vlada ali ljudstvo 

1Li dličniki ali posameznik; iz teh izbrana in v eno 
i.poj na oblika države se laže hvali, kakor nastane, 
nli, če nastane, ne more biti trajna. Kakor je bilo 
11 koč, ko je bilo preprosto ljudstvo mogočno ali ko 
i.o očetje nekaj veljali, treba poznati naravo množice 
In v deti, kako se da brzdati, in tiste, ki so najbolje 
,. ' deli za mišljenje senata in wisto.kratov, smatrati 
ln poznavalce časov in pametne ljudi, tako bi bilo 
ob premenjenem državnem redu koristno od vseh 
1 godkov zbrati in izročiti potomstvu samo to, kar 

i'adeva vladanje enega človeka; redki ljudje namreč 
trezno presojo ločujejo dobro od slabšega, koristno 

od kodljivega; večina se uči od usode drugih. Seve· 
da, kakor je tako obravnavanje koristno, tako malo 
j ' zabavno; krajevne razmere narodov, mnogoterost 
hitk, slavne smrti vojskovodij zanimajo bralce: mi 
nizamo krute ukaze in odredbe, nepretrgane obtožbe 
in ovadbe, varljiva prijateljstva, pogubo nedolžnih in 
pravde, k.i se enako končajo, pri čemer se naveličamo 
vedno podobnih pojavov. Starim zgodovinopiscem pa 
r dkokdaj kdo nasprotuje in se nihče ne meni za to, 
• li opisujejo z večjo ljubeznijo punske ali pa rimske 
bojne vrste, medtem ko potomci mnogih, ki jih je 
pod Tiberiovo vlado zadela kazen ali osramotitev, še 
živijo, in tudi če so rodbine same izumrle, se najdejo 
•e zmerom ljudje, ki mislijo, da se jim zaradi po
dobnih nravi očitajo hudodelstva drugih. Celo slava 
in zasluga imata svoje sovražnike, ker so nasprotstva 
še preveč blizu. Toda vrača.'!l se k svoji nameri. 

34. Za konzulata Komelia Kosa in Asinia Agripe 
je bil Kremutius Kordus obtožen novega zločina, o 
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katerem se dotlej še ni slišalo, namreč, da je na svet
lo dal anale, v katerih je hvalil M. Bruta in imenoval 
Gaia Kasia poslednjega Rimljana20• Tožila sta Satrius 
Sekundus in Pinarius Nata, Seianova klienta. To je 
bHo obtožencu pogubno; Cezar je z mračnim obra· 
zom prevzel obrambo in Kremutius, ki se je že od
ločil umreti, se je začel takole zagovarjati: •Moje be
sede, zbrani očetje, se obtožujejo kot zločin , v svojih 
dejanjih pa sem nedolžen. Toda tudi moje besede ni
so bile naperjene proti cesarju ali proti cesarjevi ma
ten, ki se nanju nanaša zakon o žalit~ Veličanstva. 
Bruta in Kasia sem baje hvalil , katerih del ni nihče 
omenil brez častnega priznanja, čeprav jih je zelo 
veliko pisalo o njih. Titus Livius, ki se med vsemi 
odlikuje po svoji zgovomosti in nepristranosti , je 
Gnea Pompeia tako zelo hvalil, da ga je Augustus 
imenoval Pompejanca, in vendar to ni škodovalo nju
nemu prijateljstvu. Scipiona21 , Afrania, prav istega 
Kasia in istega Bruta nikjer ne imenuje razbojnike 
in očetomorce, kateri imeni se jim zdaj vzdevata, pač 
pa često odlične može. Spisi Asinia Poliona22 so ohra
nili obema poslednjima časten spomin; Mesala Kor
vinus23 je hvalil svojega vrhovnega poveljnika Kasia, 
in oba sta uživala ves čas največje časti in imela ve
liko bogastvo. Na spis Marka Oicerona24, v katerem 
je v zvezde koval Katona, kaj je diktator Cezar dru
gega odgovoril , kakor da je napisal protigovor, kot 
da govori. pred sodiščem? Antoniova pisma, Brutovi 
govori pred ljudstvom vsebujejo sicer napačne, a ze
lo ostre očitke proti Augustu; v pesmih Bibakula25 in 
Katula26 beremo same žaljdvke zoper Cezarje; toda 
celo božanski Julius, celo božanski Augustus sta vse 
to spregledala in pustila, da so pesmi ostale take, 
kakršne so bile; težko bi rekel, ali bolj iz skromnosti 
ali iz modrosti. Kajti to, kar preziramo, se pozabi; 
če pa se jezimo, se zdi, da to, kar preziramo, prizna
vamo.« 
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35. »Ne dotikam se Grkov, pri katerih se ni ka-
1.n vala Je prostodušnost, ampak tudi ne predrznost; 

· pa je kdo proti temu nastopil, je maščeval besede 
'l. edami. Najbolj pa je bilo vsakemu na prosto 
ti 1no, da je lahko govor il o tistih, katere je smrt že 

d t !gflila sovraštvu ali naklonjenosti. MM sta Ka
slu · in Brutus oborožena ,in imata fHipins.ka polja še 

voji oblasti, da z javnimi govori podžigam narod, 
lin bi nastala državljanska vojna? Ali se tistih mož, 
ka l re je smrt ugrabila pred sedemdesetimi leti, spo
minjajo zgodovinopisci tako, kakor jih s~av~o 

• na njihovih kipih, ki jih niti zmagalec 11.1 uročil? 
• komur vendar odmeri potomstvo zasluženo čast; 

n če me zadene obsodba, ne bo manjkalo takih, ki 
bodo pomnili ne le Kasia in Bruta, ampak tudi me
n '.• Nato je odšel iz senata in je za lakoto umrl. Se-
11 Lo rj i so sklenili, da naj ediLi njegove spise sežgo; 
1cxia ohranili so se, ker jih je skrila njegova hči 
Marcia , .in so bili dani na svetlo. Tem bolj človeka 
mi ka , da bi se smejal neumnosti tistih, ki menijo, da 
111 re začasna mogočnost uničiti tudi spomin v pri
hodnosti. Nasprotno, ravno zaradi preganjanja raste 
11 jihov ugled; in nič drugega niso inozemski kralj.i in 
ti ti , ki so enako divjali, dosegli, kakor da so sebi 
unkopali sramoto, onim pa pomagali k slavi. 

36. Sicer pa so v tem letu tako neprenehoma po-
1.ival i obdolžence na odgovor, da se je celo med La
t inskimi prazniki27 Kalpumius Salvianus lotil mest-
11 •ga prefekta Drusa28, ko je nastopil svoj urad, in ga 
tožil zoper Seksta Maria; to je Cezar javno grajal in 

lvianus je moral v pregnanstvo. Cizicenom29 se je 
t i talo, da so zanemarili počastitev božanskega Augu
s ta; hkrati so bili obtoženi zaradi nasilnosti proti 
ri m kim državljanom. Tako so zgubili svobodo, ka
l ro so si zaslužili v vojni z Mitridatom, ko so bili 
oblegani in so ne le s svojo vztrajnostjo, ampak tudi 
s podporo Lukula prisilili kralja, da je zbežal. Fon-
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niti, če bo njegova hiša zavarovana pred Agripininim 
krivičnim sovraštvom, in to zaradi otrok; zakaj več 
ko dovolj časa bo živel, če bo svoje življenje dovršil 
s takim cesarjem. 

40. V odgovoru na to pismo je Tibenius pohvalil 
Seianovo vdanost in se umerjeno dotaknil svojih last
nih dobrot in uslug, ki mu jih je ·izkazal, ter dodal, 
potem ko si je izprosil nekaj časa kakor za javno 
posvetovanje: vsi drugi ljudje se s svojimi preudarlci 
omejujejo na to, o čemer mislijo, da jim bo v korist, 
drugače pa je s cesarjJ, ki morajo najvažnejše prila
goditi javnemu mnenju. Zategadelj on ne bo kar ta
k.o odgovoril na pismo, češ da lahko Livia sama od
loči, ali naj se po DrusoVli smrti spet poroči ali pa 
naj vzdrži v svojem starem družinskem krogu, saj 
ima mater in babico, ki se lahko z njima posvetuje. 
Bolj iskreno bo govoril: prvič o Agripininih sovraž
nostih, ki bi se mnogo ostreje razvnele, če bi Liviina 
možitev hišo Cezarjev takorekoč razcepila v stranke. 
že tako bi izbruhnila ljubosumnost žensk in ta ne
sloga bi omajala složnost njegovih vnukov, kaj šele, 
če bi ta spor postal strastnejši zaradi take zakonske 
zveze. •Motiš se namreč, Seianus, če misliš, da bo 
Livia, ki je bila omožena z Gaiom Cezarjem, potem 
pa z Drusom, hotela, da bi se starala ob strani rim
skega viteza. Recimo, da bi jaz to dovolil, ali misliš, 
da bi to trpeli tisti, ki so njenega brata, očeta in 
prednike videli v najvišjih državnih dostojanstvih? 
Ti sicer hočeš ostati v mejah tega stanu; toda tisti 
državni uradniki in prvaki, ki te meje proti tvoj.i 
volji prestopajo in te o vseh zadevah sprašujejo, nič 
ne prikrivajo, da si že zdavnaj več kakor navadni vi
tez in da si prehitel prijatelje mojega očeta; in ker 
te zavidajo, tudi mene obtožujejo. Seveda se je Augu
stus pripravljal, da bi dal svojo hčerko rimskemu vi
tezu. Ali je potem kaj čudnega, da je on, ki so ga 
mučile vsakršne skrbi, že naprej videl, da se bo do 
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n jvišje oblasti povzpel ta, kogar bo on povzdignil 
nad druge s tako zvezo, in je zato v pogovorih ome
njal Gaia Prokuleia32 in še nekatere druge, .ki so mir
no živeli in niso bili zapleteni v državne posle? Toda 

nam že Augustova neodločnost zbuja dvom, ko-
1 iko bolj je važno, da jo je poročil z Markom Agripo 
in potem z menoj? Tega ti nisem hotel zamolčati za
v ljo najinega prijateljstva; sicer pa ne bom nasp~ 
toval niti tvojim niti Liviinim nameram. Kaj sem 
am v duhu premislil in s kakšnimi sorodstvenimi 

\'CZmi te nameravam nase prikleniti, tega za sedaj ne 
bom povedal. Samo to ti hočem razodeti, da ni nič 
tako vzvišeno, česar bi troje vrline in tvoja vdanost 
meni ne zaslužile. Ko pride čas, ne bom tega zamol-
a l v senatu ali pred zbranim ljudstvom.« 

41. Seianus pa, ki ni bil več v skrbeh zaradi za
na, ampak zaradi višjih načrtov, je prosil, naj se 
·ar ne meni za tiho sumničenje, za čenčanje ljud-

· t va in za čedalje večjo zavist. In da ne bi s tem, če 
bi odvračal množice, lci so nenehno tiščale v njegoro 
hišo, slabil svoje oblasti, ali s tem, da bi jih spreje
mal, dajal priložnosti, da bi ga še bolj sumničili, je 
~ kušal Tiberia pregovoriti, naj se odloči, da bo daleč 
od Rima živel v prijetnih in ljubkih krajih. Pri tem 
j · na marsikaj mislil: da bo on omogočal vsakomur 
do top do cesarja in sam povečini nadlliral dopiso
vanje, ki pojde skozi roke vojakov, in da bo Cezar, 
ko e mu bo bližala starost in se bo že naveličal 
samotnega življenja, laže odstopil svoje vladarske 
posle; in da bo šele takrat imel resnično vladarsko 
blast brez zavisti, ko ga ne bo več nadlegovala dr

hal, ki mu dv6ri in se mu klanja. Odslej je začel 
polagoma grajati opravke v mestu, navale ljudstva, 
množice, ki so pritekale na poklon; hvalil je mir in 
amoto, kjer ni naveličanosti in sovražnosti in kjer 

se človek lahko kar najbolj ukvarja z najvažnejšimi 
tvarmi. 
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45. Za istih konzulov je v tostranski Hispaniji sto
ril nekaj strašnega neki kmet iz tennest.inskega pJe
~ena42. Napadel je pretorja province L. Piisona, ki je 
bil brezskrben zaradi miru v deželi, nenadoma na 
nekem potovanju in ga z enim samim sunkom z ~ 
žem umoril. Toda zbežal je na hitrem konju in ko 
je pridirjal v gozdnato gorovje, je pustil, da je konj 
drvel naprej, sam pa se je umaknil zasledovalcem po 
n~hodnih strminah. Toda ni se dolgo skrival; kajti 
njegovega konja so ujeli :in, ko so ga peljali skozi 
?ližnje vasi, so izvedeli, čigav je. Našli so tudi njega 
m so ga na mučilih silili, naj izda svoje sokrivce; v 
svojem domačem jeziku je glasno vpil, da ga zaman 
sprašujejo; ~j le pridejo njegovi tovar.iši :in gledajo; 
nobena bolečma ne bo tako huda, da bi mu izvabila 
resnioo. In ko so ga še naslednji dan vlekli k zasli
ševanju, se je iztrgal stražnikom, se z glavo zaletel 
~ sk~lo in ta~j m.~tev obležal. Toda mislilo se je, da 
Je P1sona ubila zvijača Termestinov, ker je zase pri
drževal denar, ki ga je izsiljeval pri ljudstvu bolj 
strogo, kakor so prenesli barbari. 

46. Za konzulata Lentula Getulik.a in Gaiia Kalvi
sia so bile triumfalne insignije priznane Popeu Sabi
nu, ker je potolkel plemena Trakov, ki so brez vsake 
olike in zato še bolj divjaško živeli in gospodarili na 
gorskih višinah. Vzrok vstaje je bilo to, da so zavra
čali nabore in niso vprav najbolj krepkih mož hoteli 
~jati ':' našo v~jaško službo, da se niti svojim kra
ljem ruso marali pokoravati drugače kot tako, kakor 
se j.im je zdelo in kakor jih je bila volja, in če so po
slal~ ~m?žne če~e, so jim na čelo postavljali svoje 
voditelje m se ruso hoteli vojskovati proti nikomur 
razen proti svojim mejašem. In takrat se je razmrua 
govorica, da bodo razkropljeni, z drugimi narodi po
mešani in pognani v daljne dežele. Toda preden so 
prijeli za orožje, so poslali odposlance, da bi spom
nili na svoje prijateljstvo in pokorščino ter zagoto-
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vili, da bo vse tako ostalo, če jih ne bo vznemirilo 
kako novo breme; če pa bi se jim kakor premagan· 
em grozilo s suženjstvom, imajo dovolj orožja in 

mladih brambovcev, ki so pripravljeni, da se bodo 
borili za svobodo ali umrli; hkrati so kazali na svoje 
·kalne utrdbe, kamor so spravili svoje starše in žene, 
ter grozili zapleteno, težavno in krvavo vojno. 

47. Toda dokler Sabinus ni imel svojih vojnih čet 
zbranih, je le milo odgovol1i.l, potem pa, ko je prišel 
Pomponius Labeo iz Mezije s svojo legijo in kralj Re
metalces s pomožnimi četami domačinov, ki niso pre
lomili zvestobe, je pridružil še svoje čete, kolikor jih 
je imel, ter odrinil proti sovražniku, ki je že stal v 
oteskah gozdnatega gorovja. Nekateri so se predrz

no kazali na odprtih gričih; proti njim se je rimslci 
vojskovodja spustil s strnjeno bojno vrsto in j.ih 
brez truda pregnal, vendar pa ni tekJo dosti krvi bar
barov zaradi bližnjih pliibežal·išč. Kmalu je tam utr
dil svoje taborišče ter zasedel z močno četo manjši 
grič, ki je s svojim hrbtom segal do najbližje utrdbe, 
katero je branila četa, ki je bila močno oborožena, 

neurejena. Hkrati je poslal proti najbolj 1bojevitim, 
ki so po običaju svojega plemena pred utrdbo plesali 
bojni ples :in prepevali, izbrane lokostrelce. T·i so pri
zadevali, dokler so napadali iz daljave, veliko ran, 
katerih oni niso mogli vračati; ko so se približevali, 
jih je navaden naskok zbegal, a jih je Sugambrijska 
kohorta vzela v zaščito . 

48. Nato so taborišče premestili v bližino sovraž
nika, medtem ko so Tračane pustili pri prejšnjih 
utrdbah; o teh sem že povedal, da so bili na naši 
trani. Njim se je dovolilo pustošiti, požigati, pleniti, 

ako so pustošenje omeji samo na dan, ponoči pa var
no in budno čuvajo v taborišču. Po tem so se v za
četku ravnali, kmalu pa so se predali razkošju in za
puščali s tem, kar so naplenili, svoje poS>tojanke za
voljo razuzdanih gostij ali pa so pijani spali po tleh. 
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sar rekel protli nji, obrnil pa se je k materi z bese
dami, da ne bi bilo čudno, če bi kaj strožjega sklenil 
zoper njo, ki ga dolži, da jo hoče zastrupiti. Zaradi 
tega se je razširila govorica, da se ji pripravlja pogin, 
da pa si tega cesar javno ne upa, ampak da iščejo 
skrivne poti, kako bi se dalo to naredim. 

55. Toda da bi govorico o tem speljal v stran, je 
Cezar pogosto hodil v senat ter poslušal sko'Li. več dni 
odposlance iz Azije, k.i so se prepirali, v katerem 
mestu naj se zgradi njegovo svetišče. Enajst mest 
se je za to potegovalo z enako častihlepnostjo, a z ne
enakimi močmi. Ni bilo dostli razJike med . tem, kar 
so eni in drugi pripovedovali o starosti svojega rodu 
in o svoji vdanosti rimskemu narodu med vojno s 
Persejem47, Aristonikom41 in drugi.mi kalji. Za odi» 
slance Hipepe49 <in Tralesa z La.odiceni in Magnesijci 
vred se sploh niso menili, ker so bili premalo močni; 
niti meščani Novega Ilia niso dosti veljali, čeprav so 
Trojo imenovali mater mesta Riima. Nekoliko so se 
pomudili pri odposlancih iz Halikarnasa, ki so zago
tavljali, da že tisoč dvesto let ni bilo potresa v nji
hovi deželi in da je tam naravna skala temelj za sve
tišče . O Pergamenoih, ki so se na isto sklicevali, so 
menili, da so že dovolj dobili z ondi zgrajenim Au
gustovim svetiščem. Pri Efežanih in Milečanih se je 
zdelo, da enim zadostuje čaščenje Apolona, drugim 
pa Diane. In tako so omahovali še med za..lJ.tevami 
prebivalcev Sard in Smirne. Sardijci so prebrali de
kret Etrurije v dokaz krvnega sorodstva, češ da sta 
Tirenus in Lidus, sinova kiralja Atisa, razdeLila ljud
stvo, ker ga je bilo preveč; Lidus je ostal v domači 
deželi, Tirenu pa je bilo usojeno, da je ustanovil no
ve naselbine; in po imenih svojih voditeljev so oni 
dobili svoje ime v Aziji, ti pa v Italiji. Moč Lidov 
se je še povečala s tem, da so ljudstvo poslali v Gr
čijo, ki je kmalu dobila ime po Pelopu. Hkrati so 
besedo napeljali na pismene dokumente vojskovodij 
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in na z nami sklenjene zveze o macedonsk.i vojni pa 
na obili co svojih rek, milo podnebje in rodovitnost 
pokrajin .okrog njih. 

56. Odposlanci iz Smirne so se spet začeli sklice
v t•i na svojo starodavnost, češ da je Jupitrov sin 
Tantalus ali Teseus, ki je bil prav tako božanskega 
rodu, ustanovil njihovo mesto ali pa ena 1izmed Ama
z nkso, nato pa so preš1i na usluge, izkazane rimske
mu narodu, na katere so se najbolj zanašali, da jim 
bodo pomagale, saj so poslali močno oboroženo Jad
.i ·vje ne le za zunanje vojne, ampak za vojne v It~jii; 
ludi so bili prvi, k.i so sezidali svetišče mesta Rima, 
k je bil M. Porciusst konzul; takrat je bila moč rim
skega naroda sicer že velika, vendar pa še ne na 
višku, kajti še je stalo punsko mesto in so v Aziji 
vladali mogočni kralji. Obenem so navajali L. Sulo 
za pričo, da je bila rimska vojska v največji stiski 
1,aradi hude zime m pomanjkanja obleke, ko se je 
to poročilo ljudski skupščini v Smirni; vsi navzoči 
s e slekli in poslali svoja oblačila našim legijam52• 

Vprašani, kaj o tem mislijo, so senatorji dali pred
nos t Smirnajcem. Tudi je Vibus Marsus predlagal, 
naj se dodeli Manliu Lepidu, kateremu je pripadla ta 
provoi nca , še en legat, ki naj prevzame skrb za sveti
. c. Ker pa je Lepidus iz skromnosti odklonil, da 
bi si ga sam izbral, je bil po žrebu tja poslan Vale
ri us Naso, eden od bivših pretorjev. 

57. Medtem je šel Cezar, potem ko je dolgo pre
mišljal in večkrat svoj načrt odložil, v Kampanijo 
rod pretvezo, da bo posvetil dve svetišči , eno v Kapui 
J upi tru, drugo v Noli Augustu; bil pa je trdno odlo-

n, da bo živel daleč od Mesta. Dasi sem vzrok za 
t oddaljitev pripisal Seianovim spletkam, sledeč 
vočini pisateljev, vendar često premišljam, ker je 
tudi po Seianovi smrti živel šest let v isti samoti, ali 
naj bi bilo bolj prav, da to samoto pripišem njemu 
!>nmemu, ker je vendarle hotel svojo krutost in J» 
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hotnost prikriti s tem, da je bivališče menjaval. Ne
kateri so mislili, da se je v starosti sramoval svoje 
zunanjosti, kajti bil je zelo mršav in je hodil v dve 
gube; bil je plešast, obraz mu je bil poln tvorov in 
navadno polepljen z obliži. In že na Rodu se je na· 
vadil izogibati se družbi in skrivati svojo pohotnost. 
Pripoveduje se tudi, da ga .je odgnala vladoželjnost 
njegove matere, s katero ni maral deliiti vladanja, 
a je ni mogel kar tako zavreči, ker je vlado samo 
dobil kot njen dar. Kajti Augustus se je ukvarjal z 
mislijo, da bi Gennanika, vnuka svoje sestre, kate
rega so vsi hvalili, postavil rimski državi na čelo, 
toda ustregel je prošnjam svoje soproge in je za 
Tibenia posinovil Gennanika, za sebe pa Tiberia. To 
mu je torej Augusta očitala in zahtevala svoje priro
jene pravice. 

58. Odpotoval je z omejenim spremstvom: en se· 
nator, ki je bil prej konzul, K.okceius Nerva, mož, 
zveden v pravu; poleg Seiana Kurcius Atikus, eden 
izmed odličnih Vii.tezov; vsi drugi so bili izobra
ženi znanstvenilci, povečini Grki, da bi ga vedrili po
govori z njimi. Zvezdoslovci so govorili, da je Tibe
rius odšel iz Rima ob takem stanju zvezd, da mu 
ni dovoljena vrnitev. Iz tega so mnogii sklepali, da 
se mu bliža konec življenja, in so to razglašali; kajti 
niso predvidevali tako neverjetnega slučaja, da bo 
namreč še enajst let sam rad ~vel daleč od rodnega 
mesta. Kmalu se je pokazalo, kako blizu sita si veda 
in zmota in kako tema zagrinja resnioo. Kajti da se 
ne bo več vrnil v Mesto, ni bilo kar tak.o slučajno 
rečeno; sicer pa niso vede.ld ničesar, ker je v bližini, 
na deželi ali na obali ter često ob mestnem obzidju 
živel in dosegel najvišjo starost. 

59. Nevarnost, ki mu je slučajno grozila v tistih 
dneh, je še okrepila prazno govoričenje lin njemu 
samemu dala povod, da je še bolj zaupal Seianovemu 
prijateljstvu ,in njegovi stanovitnosti. Obedovali so 
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~ podeželski vili, ki nosi ime Spelunka54, med Amun· 
k 1 n ki.m morjem" in Fundamskimi gorami, v narav-
11 1 jami. Nenadno pa so pri vhodu začele padati skale 

11 pod seboj pokopale nekaj služabnikov: zdaj so 
· vsi gostje prestrašili in zbežali. Seianus se je s 

k leni, obrazom in rokami, lc.i jih je držal nad Cezar· 
m5o, postavil proti padajočim kamnom. Tako so ga 

n, li vojaki, lc.i so prišli na pomoč. Odslej je bil večji 
red očmi vseh in, čeprav je kdaj še kaj tako pogub-

o ·ga vetoval, so ga poslušali z zaupanjem, ker se 
1 s ni bal. Tudi se je igral sodnika proti Germani
k vernu rodu in podtikal ljudi, lci naj bi prevzeli 
1 tožnikov in zlasti zasledovali Nerona, ki je bil 

n 1jbližji prestolonasledstvu in je, dasi skromen mla· 
d · nJč, vendar često pozabljal, kaj je v danih razme
t ah koristno in prav; njegovi osvobojenci in klienti 

s podvizali, da bi si pridobili moč in vpliv, ter 
o a izpodbadali, naj pokaže pogum in zaupanje 

v amega sebe, češ da je to volja rimskega naroda, 
·lja vojske in da si temu ne bo upal Seianus upreti, 

ki e zdaj igra s strpljivostjo starca in mlačnostjo 
ml deniča. 

60. Kadar je te in podobne govore poslušal, ni 
1 r nič slabega mislil, vendar so mu včasih ušle 

u rne in nepremišljene besede, ki so jih za to naro
' ni prežavci prestregli, jim še marsikaj dodali ter 
lh takšne preneslJ; Neronu ni bilo dovoljeno, da bi 

-. · branil, in povrh ga je še marsikaj drugega vzne
rniirjalo. Eni so se namreč izogiibali, da bi se z njim 
r ali, nekateri so se po pozdravu takoj obrnili od 

11j • a, večina je prekinila pogovor z njim, medtem 
k slučajno navzoči Seianovi pristaši obstali in se 
mu mejali. Saj ga je sam Tiberius gledal izpod čela 

Ji e mu hinavsko smehljal: naj mladenič govori ali 
m 1 i, zločin je v njegovem molku, v njegovih bese
dah. Niti noč ni bila varna, ker je soproga57 javljala, 
kako bedi, spi in vzdihuje, svoji materi LiWi, ta pa 
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nastopil, s tem da je delil denar po velikosti škode. 
V senatu so se mu za to zahva1ili imenitnikli, narod 
pa z javnimi govori, ker je brez ozira na osebo in 
brez prošenj tistih, ki so mu bili najbližja, da, celo 
neznanim ljudem in takim, ki so bj)j šele pozvani, 
naj se za podporo oglasijo, pomagal s svojo radodar· 
no.stjo. Pridruži.Ii so se še predlogi, naj se mons Cae· 
lius v bodoče imenuje mons Augustus, češ da je 
takrat, ko je požar divjal vsenaokoli, ostala samo 
Tiberiova soha v hiši senatorja Iunia nepoškodovana, 
in da se je to že prej nekoč prigodilo Klavdiii Kvinti59 

in so njeno soho, ki je dvakrat ušla sili ognja, pred· 
niki postavili in posvetiili v svetišču matere bogov. 
Klavdijci so bogovom svetli m dobrodošli; zato je 
treba priznati svetost kraja, kjer so bogovi izkazali 
toliko čast cesarju. 

65. Ne bilo bi neprimerno omeniti, da se je ta 
grič v starih časih imenoval Hrastov grič, ker je bil 
bogat takih gozdov in je dobil nato ime po Celu 
Vibeni, ki je bil knez etruškega plemena; ker je pri· 
šel na pomoč, mu je Tarkvinius Priskus, ali kateri 
kralj je že bil, dal tam bivališče: o tem so namreč 
zgodopisci različnega mnenja. Vse drugo je nedvom· 
no, namreč to, da so se tam zadrlevale tiste velii.ke 
čete tudi na ravnini in v bližini foruma. zaradi česar 
se ta kraj .imenuje Etrušk!i okraj po imenu tuj~h 
prišlecev. 

66. Toda kakor je dobrodelna gorečnost aris·tokra· 
tov in cesarjeva radodarnost prenesla tolažbo v ne· 
sreči, tako so iz dneva v dan čedalje ibolj divjali 
ovaduhi. In tako je bogatega Cezarjevega sorodnika 
Vara Kvinktilia60 obtožil in pognal pred sodišče Do· 
mitius Afer, tisti, ki je dosegel obsodbo njegove ma· 
tere Klaud:ie Pulhre, ne da bi se kdo čudil, da se je 
dolgo časa ubožni mož, 1ci je šele nedavno dobil na· 
grado61 za svoje ovaduštvo, pripravljal na še hujša 
sramotna dejanja. Cudili pa so se, da je Publius Dola· 
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bela nastopil kot sotožitelj, ker je kot potomec slav
nih prednikov in Varov sorodnik šel upropasth sam 
i.v je plemstvo in svoj lastni rod. Vendar pa se 
j , enat temu uprl in sklenil, da je treba počakati 
· arja, kar je bilo še edino pribežališče pri toliki 

Sli ki. 
67. Cezar pa je potem, ko je v Kampaniji posvetil 

i. vctišča, izdal ukaz, da ga ne sme nihče motiti v nje· 
vem miru. Razpostavil je vojake, da hi zabranil ste

kanje ljudi iz mest. Sit je bil že podeželskih mest, 
k lonij in V'sega, kar je bilo na kopnem, ter se je 
l' kril na otok Kapreo62, ki je po tri milje široki mor· 
-; ki ožini oddaljen od Surentinskega predgorja. Sa· 
mola otoka, mislim, mu je najbolj ugajala, ker je 

krog in okrog morje brez vsakega pristanišča, tako 
do lahko pristajajo le majhne ladje; pa tudi te se 
1 c morejo tam ustaviti, ne da bi to opazil čuvaj na 
otoku. Podnebje je pollimi milo, ker spredaj ležeče 
g rovje zadržuje ostre vetrove; poletje je izredno 
prijetno, ker je otok obrnjen proti toplemu zahod· 
n ·mu vetru, naokrog pa je odprto morje. Z otoka 
j razgled na prelepi morski zaliv, preden je izbruh 
Vezuva spremenil obliko pokrajii.ne. Da je Grke vse 
to privlačevalo in da so bili na Kaprei naseljeni Te· 
1 •boji63, poroča pripovedka. Zdaj pa je zasedel otok 

iberius z dvanajstimi močno zgrajenimi dvorci64, ki 
jim je dal posebna imena. Kakor je bil nekoč skrbel 
'l.~ javne zadeve, toliko bolj je zdaj skrival nagnjenje 
k razkošju in popačenemu brezdelju. In Seianus, ki 
i · bil že v Mestu navajen te njegove lastnost,i krepiti, 
1 zdaj delal še hujšo zmedo, ker ni več skrival svo
jih zavratnosti proti Agripini in Neronu. Dana jima 
j • bila straža, ki je vodila nekak dnevnik o vsem, 
kar se je poročalo, o vsem očitem in tajnem, povrh 
. jima še podtikali ljudi, da so svetovali, naj se 
1.ntečeta k četam v Germanijo alj takrat, ko je forum 
najbolj obiskan, objameta soho božanskega Augusta 
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valjeval za to, da so kaznovali sovražnika države, s 
pripombo, da je v nevarnosti njegovo mvljenje, da 
je sumljivo zalezovanje neprijateljev, ne da bi koga 
z imenom omenil. Vendar pa ni nihče dvomil, da 
meri s tem na Nerona in Agripino. 

71. Ko bi jaz ne bil sklenil, da bom za vsako leto 
posebej poročal, bi se rad prehitel in takoj govoril 
o smrH, ki je zadela Latinfa in Opsia ter vse druge 
iznajditelje tistega sramotnega zločina ne samo po
tem, ko je C. Cezar Kaligula nastopil vlado, ampak 
tudi še za Tiberiovih dni65, ki je pomočnike pri svojih 
hudcxlelstvih, ker ni hotel, da bi j-ih drugi takoj uni
čihi, ponavadi potem, ko se jill je naveličal in so se 
mu novi ponudili v službo, cxlpravil kot preveč stare 
in nadležne. Vendar pa bomo o teh in še drugih 
kazenskih obsodbah krivcev poročali pozneje o pra
vem času. Zdaj je Asinius Galus, čigar otroci so imeli 
Agripino za teto po materi66, predlagal, da je treba 
prositi cesarja, naj svoje skrbi in bojazni razcxlooe 
senatu in dovoli, da jih senat odpravi. Nobene izmed 
svojih dozdevnih vrlin ni Tjberius tako ljubil kakor 
hinavščino. Tem bolj je zameril, da se nekaj odkriva, 
kar je skušal skriti. Tcxla pomi11il ga je Seianus, ne 
,iz ljubezni do Gala, ampak ker je računal s cesarje
vo obotavljivostjo, dobro vedoč, da je počasen v pre
mišljevanju, če pa izbruhne, bodo zloveščim besedam 
sledila grozna dejanja. 

Ob i~tem. času je umrla Julia67, ki jo je Augustus, 
~eprav Je bila njegava vnukinja, obsodil, ker se ji 
Je dokazalo prešuštvo, ter jo izgnal na otok Trime
rus68, ne daleč od apulske obale. Tam je živela v pre
gnanstvu dvajset let; pcxlpirala jo je Augusta, k·i je 
pred svetom kazala sožalje s svojiimi pastorki. 

72. Istega leta so Frisijci, narod onstran Rena, 
prelomili mir, bolj zaradi naše lakomnosti kakor za. 
to, ker sv se naveličali pokorščine. Drusus jim je bil 
naložil zmeren, nj·ihovi revščini ustrezen davek, da so 
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morati dobavljati volovske kože za vojne potrebe, 
ne da bi kdo strogo pazil, kako so čvrste .in velike, 
dokler ni Olenius, eden od najstarej§ih stotnikov, lci 
je bil postavljen Frisijcem za upravnika, določil kože 
turov za merilo, po katerem so se morali ravnati pri 
ddaji kož. To je bilo tudi drugim narodom težko, 

L m bolj pa še Germanom, kJi so imeli velikanskih 
zverf bogate gozdove, a v hlevill ne dosti rogate živi
ne. V začetku so dajali svoja goveda, nato svoja po
lja in nazadnje svoje žene in otroke v sužnost. Tako 

nastale pritožbe in jeza; in ko niso dosegli ni
kakršne olajšave, so iskali pomoč v vojni. Zgrabili 

vojake, ki so izterjavali davek, ter jih obesili. Ole
n ius je razkačene prehitel z begom in se rešil v trd
njavo, ki se imenuje Flevum, kjer so nemajhne čete 
meščanov in zaveznikov čuvale obale Oceana. 

73. Ko je to izvedel propretor Dolnje Germanije 
L. Apronius, je k sebi poklical legije iz zgornje pro
\llince ter izbrano pehoto in konjenico pomožnih čet; 
dpeljal jih je ob Renu nizdol v deželo Frisijcev, po

l m ko je že prenehalo obleganje trdnjave in so se 
uporniki razpršili, da bi svoje iimetje varovali. Zato 
je dal napraviti jezove, nasipe dn mostove, da bi mo
gel prepeljati še močnejšo vojsko. In ker je med tem 

dkril brodove, je ukazal kaninefatskemu konjeni
škemu cxldelku in kolikor je germanske pehote slu
žilo med našimi, naj za hrbtom obkolijo sovražnike, 
k1i so že postavljeni v bojno vrsto in tolčejo zavez
niške čete in konjenike legij, k:i so bili poslani na 
pomoč. Nato je poslal tri lahkooborožene kohorte in 

· dve, čez nekaj časa pa zavezniške konjenike v na
pad; konjeniki in kohorte bi bili dovolj močni, ako 

i vsi hkrati napadli, tako pa so se približevali v pre
·lcdkih in niso mogli zmedenih ustaviti; in strah be
ž •čih jih je potegnil za seboj. Cetegu Labeonu, legatu 
pete le~ije, je predal pomožne čete, kolikor mu jih 
j · še ostalo. Pa tudi ta je prišel v stisko ter je odpo-
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slal sle in nujno prosil za pomoč legij. Pred drugimi 
so pridrveli vojaki pete legije, pobili v hudem boju 
sovražnika in na varno spravili od ran onemogle ko· 
horte in konjenike. In vendar se rimski vojskovodja 
ni šel maščevat in tudi ni pokopal trupel, dasi je 

, padlo mnogo tribunov, prefektov in uglednih cen· 
turionov. Kmalu nato se je iizvedelo od prebežnikov, 
da je devetsto Rimljanov pri logu, ki ga imenujejo 
log Badubene, padlo v bitki, katera se je zavlekla do 
drugega dne; v neki drugi četi, ki je štela štiristo 
vojakov in .k.i. je zasedla selski dvorec Kruptoriga, 
nekdanjega vojaka najemnika, pa so se vojaki sami 
med seboj pobili, ker so se bali riz.daje. 

74. Slavno je bilo poslej med Germani ime Frisij
cev, medtem ko je Tiberius o izgubah molčal, le da bi 
mu ne bilo treba nikomur dovoliti vojskovanja. Tudi 
senat se ni za to menil, ali doživlja drlava na svojih 
skrajnih mejah sramoto; v notranjosti države se je 
ljudi polastil strah, zoper katerega so iiskali zdravilo 
v prilizovanju. Tako je senat, ceprav se je posvetoval 
o docela drugih predmetih, sklenil postaviiti oltar mi
losti, oltar prijateljstva s sohama Cezarja in Seiana, 
ter je s pogostnimi prošnjami zahteval, naj se da lju· 
dem priložnost, da bi videli njuni osebi. Vendar pa 
le-ti niso prišli v mesto in tudi ne v njegovo bližiino; 
zdelo se Jim je dovolj, če zapustijo otok in se poka
žejo v najbližji pokrajini Kampanije. Tja so prihajali 
očetje, vitf2i, večina preprostega ljudstva, ker so se 
bali Seiana. Bilo je dovolj znano, da je njegova ošab· 
nost in predrznost rasla, če je jasno Vlidel pred seboj 
tako hlapčevstvo. V Rimu je namreč letanje sem in 
tja na dnevnem redu in, ker je mesto tako veliko, 
se nikoli ne ve, h kakšnemu poslu kdo hiti: tam na 
polju ali na bregu so poležavali vsevprek dan in noč, 
dokler ni bilo še to prepovedano. In tako so se spet 
vrnili v Rim, vsi vznemirjeni, ker jim ni pri.voščil do
bre besede in jih še pogledal ni. 
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75. Sicer pa je Tiberius, potem ko je svojo vnuki
" Agripino, Germanilrovo hčer, osebno izročil Gneu 
O mitiu, ukazal, da mora biti svečana poroka v Me
lu . Pri volitvi Domitia za ženina je imel razen sta· 

r Li njegovega rodu pred očmi njegovo sorodstvo s 
czarji, kajti Domitius se je lahko ponašal, da je 
ktavia njegova babica69 in po njej Augustus njegov 
lruii ujec. 
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