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n konzulata Rubelia in Fufia, ki sta imela oba 
fl• lim k Geminus, je umrla Julia Augusta v zelo v.i

kl tarosti.1• Ker je bila .iz klaudijske rodbine in 
1 ptirana od Livijev in Jullijev, je spadala k najslav-

11 •j •mu plemstvu.2 V prvem zakonu je imela otroke 
Tiberiom Neronom, k.i je pobegnil iz Perusinske 

o n 3, potem pa se vrnil v Mesto, ko se je sklenil 
mir med Sekstom Pompeiom in triumviri. Potem jo 

czar4, strastno zaljubljen v njeno lepoto, vzel nje-
11 ·mu možu - ne ve se, ali proti njeni volj~ - tako 
11 1gl , da jo je še nosečo odpeljal v svojo hišo in ni 
11 1 i 1a ko dolgo počakal, da bi rodila. Poslej ni nič več 
1 dila, vendar je bila zaradi zakona Agripine in Ger
tn nika z Augustom v krvnem sorodstvu ter je imela 
1 njim kupne pravnuke. Bila je nravno čista in ~ 

1 ·na v domačnosti po stari navadi, bolj priljudna, 
k 1k r to odobravale žene v starih časih. Kot mati 
j • bil neukrotljiva, kot soproga popustljjva in je 

1 la ala z moževimi zvijačami in s sinovo hinavšči
no. Njen pogreb je bil preprost, njena oporoka je 
o min dolgo neizvršena. Hvalo ji je pel z govorni

k · a odra njen pravnuk Gaius Ceza.r5, ki je kmalu 
pol ·m prišel na vlado. 

2. Tiberius pa se je opravičil, ker materi ni izka
' ~1 po lednje usluge, pismeno, češ da so ga zadržali 

1J.n i in obilni posli, pa ni prav mč spremenil svojega 
1w\j Lnega življenja. Počastitve njenega spomina, ki 

h je enat tako obilo sklenil, je kakor iz skromnosti 
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omejil ter jih le prav malo odobril s pripombo, naj 
se nikar po božje ne časti, češ da je sama rajši tako 
hotela. Na nekem mestu v tem pismu je celo grajal 
ženska prijateljstva, s čimer je od strani udaril kon
zula Fufia. Ta je bil v veliki milosti pri Augusti, znal 
si je pridobivati ženska srca, pri tem pa je bil tudi 
jezičen in je Tiberia zasmehoval z ostrimi zabavlji
cami, kakršnih mogočll!i.ki dolgo ne pozabijo. 

3. Sicer pa je bila odslej samosilna vlada že pre
huda in mučna. Kajti dokler je Augusta 7.!ivela, je 
bilo pri njej še zatočišče, ker je bila pri Tiberiu 
vlroreninjena popustljivost do matere tin si Seianus ni 
upal nasprotovati njenemu ugledu, ki ga je imela kot 
mati. Zdaj so planili kakor z uzde spuščeni, in posla
no je bilo pismo proti Agripini in Neronu, o katerem 
je ljudstvo mislilo, da je bilo že zdavnaj dostavljeno. 
a ga je Augusta zadržala, kajti ne dolgo po njeni 
smrti so ga prebrali. V njem so bilii ·iskano ostri iz
razi: toda vnuku ni očital sile orožja, ne novotarstva, 
ne ljubimkanja z mladeniči in nečistovanja. Tudi pro
ti snahi si ni upal nič takega izmisliti, ampak se je 
pritoževal zaradi njenega ošabnega, predrznega je
zika in trmoglavosti; senat se je bal in je molčal, do
kler niso nekateri maloštevilni, ki od tega, kar je 
prav in pošteno, niso ničesar upali - in javno kriwco 
posamezniki izkoriščajo kot priložnost za pridobitev 
naklonjenosti -, zahtevald poročilo; za to se je naj
hitreje ponudil Kota Mesalinus, ki je imel že priprav
ljeno ostro izjavo. Toda drugi prvalci in zlasti državni 
urad.niki so omahovati, saj je 'Hberius vse nadaljnje 
pustiti neodločeno, čeprav je bil hudo napaden. 

4. V senatu je bil lunius Rustikus, ki ga je Cezar 
izbral, da sestavi zapisnik senatorjev, in so zaradi 
tega o nje..TTI mislili, da ima globlji pogled v njegove 
namere. Ta se je pomešal med omahljivce ter svaril 
konzule, naj ne začno razprave; to je storil ali v ne
kem usodnem razburjenju - kajti doslej še nilroli 
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ni pokazal samostojnosti - ali pa iz napačne modro-
t i, ker je pozabil na to, kar trenutno grozii, in se bal 

prihodnosti; pri tem je govoril, da je od kratke od
i itve odvisen padec najvišjega in~ se ut~ kdaj 

t ri cesar kesati propada Germamkove hiše. ~kra
t b topi ljudstvo, noseče podobi Agripine in Nero

• kurijo ter kriči ob znamenjih, ki so bila za Ce
rja ugodna, da je pismo podtaknjeno ·in da se proti 

rjevi volji pripravlja njegovi hiši propad. Tako 
ti tega dne ni nič žalostnega izvršilo. Raznašali 

celo pod imeni bivših konzulov izmišljeni izreki 
p1 ti Seianu, ker so premnogi skrivaj in zato še drz-
11 •j' širili svoje domisleke. Zaradi tega je bila njego
v 1 j za hujša in imel je snov za obdolžitve, namreč, 
u e enat ni zmenil za cesarjevo žalost in se je na
' d izneveril ; da se že slišijo in berejo na nov red 
pr računani govori za ljudstvo in senatovi sklepi: kaj 

· drugega ostaja, kakor da zgrabijo za meč ter iz
v li jo za voditelja in imperatorja tista dva, ki so za 
njunima slikama šli kakor za praporom? 

5. Zato je Cezar ponovil svoje očitke zoper vnuka 
n naho, izrekel z ediktom ljudstvu grajo ter se pri· 

t f..i l pri senatorjih, da je bilo s prevaro enega same
. natorja javno zasmehovano cesarsko veličan
; vendar pa si je pridržal v vsem odločitev. In 

e več dosti pomišljali in, če že niso nič skrajne
skJenili - kajti to je bilo prepovedano-, so ven

d 1r zagotavljali, da so pdpravljeni na maščevanje in 
11 1 ji h more od tega zadržati samo cesarjeva moč . .. 

Vsa ostala peta knjiga je izgubljena. V 
njej je bil prikazan katastrofalni za.ključek 
dogodkov iz četrte knjige. Poročila o tem do
bimo pri Suetoniu in p l'li Dionu Cassiu: 

Agripina in sin Nero sta bila pregnana iz 
Rima. Leta 30 je bil njen drugi sin Dru.sus 
vržen v podzemsko ječo cesarske palače na 
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Palatii.nu. Leta 31 je na svojem samotnem 
otoku Nero v nepojasnjenih · okoliščinah 
umrl. Gardni prefekt Seianus, k'i je bil po· 
gnal cesarja Tiberia v uničevanje Germani
kove družine, si je hotel zdaj pI'lisk,rbetii zase 
prestolonasledstvo. Zdelo se mu je, da je na 
cilju. Leta 30 ga je cesar pritegnil v senat, 
pri čemer pa je Seianus še obdržal povelj
stvo nad gardo. Nekaj kasneje je bil izvo
ljen skupaj s cesarjem za konzula za leto 31. 
To je pomenilo, da je določen za naslednika 
prestola. Prvega januarja 31 je Seianus na· 
stopil konzulat v Rimu, medtem ko se cesar 
ni mogel odločiti za povratek v Mesto. Tibe
rij je Seianu podelil prokonzularno oblast v 
vseh provincah in ga je zaročil s svojo vnu
k.injo Julio, kJ. je pravkar izgubila moža Ne
rona. Seianus pa ni znal več čakati in zdi se, 
da je pripravljal padec samega cesarja. O 
tem je Tiberia baje obvestila njegova svaki
nja Antonia, Germanikova mati. Seianova 
moč pa je že tako narasla, da ga je bilo mo
goče zrušiti le še s skrbno pripravljeno zvi. 
jačo. Cesar je za svoj načrt pridobil oficirja 
Sertoria Makrona, prvega oktobra pa je bil 
imenovan za konzula zanesljivi Memmius Re
gulus. Tibel'lij je na Kapl'liju v svoji razgledni 
vili čakal signala iz Rima - bodisi za uspeh 
bodisi za beg na ladjah, ki so čakale v polni 
pripravljenosti. Tako je bil določen 18. okto
ber za udar. Memmius je sle.lica! senat na 
sejo, na kateri bo prebrano cesarjevo pismo. 
Seianus je bil izrecno pozvan, da se seje 
osebno udeleži, ker se zadeva tiče njega. Vsi 
so pričakovali, da ga bo cesar razglasil za so
v~adarja, kar bi ob dejanskem stanju pome
nilo odstop starega cesarja v korist Seianu. 

Memmius je čital pismo, ki je po dolgem 
ovinkarjenju počasi prihajalo k stvari. Med· 
tem je tribun Makro odslovil Seianovo oboro
ženo stražo in prevzel v taborišču garde po
veljstvo namesto Seiana, ne da bi zadel na od· 
por. Memmius je v senatu končal s čitanjem 
pisma, ki je v nepričakovanem obratu poka· 
zalo na veleizdajo, in je v cesarjevem imenu 
zahteval takojšnjo aretacijo Seiana. Ko je 
prvi senator, ki je bil poklican, da glasuje, 
odgovoril pritrdilno, je Memmius Seiana are
tiral in odpeljal. še istega 18. oktobra je bil 
senat sklican na novo sejo, na kateri je bil 
Seian obsojen na smrt zaradi veleizdaje. Iste· 
ga dne je bil usmrčen, njegov najstarejši s.in 
pa šest d.Pj kasneje. Seianova ločena žena 
Apikata je napravila samomor, a je še preje 
razkrila Tiberiu usodno resnico o cesarjeVliču 
Drusu: Drusova soproga Livilla J.n Seianus, s 
katerim se je spečala, sta Drusa zastrupila. 

S temi dogodki se je najbrž zalc.ljučila pe
ta knjiga. šest preostalih poglavij iz pete 
knjige (»V 6-11«) se danes prišteva k šesti 
knjigi, štetje poglavij pa je ostalo po starem. 

215 



ŠE S TA K N J 1 GA 

(,LETA 31 DO 37 PO N. S.) 



V 6. . .. štiriinštirideset govorov je bilo o tej za
d ·vi 1 govorjenih; izmed teh nekateri iz strahu, še več 
r> iz navade ... • ... mislil sem2, da mi bo to prineslo 
rnmoto ali Seianu sovraštvo. Sreča se je obrnila in 

1 , ki ga je bil izbral za uradnega tovariša3 in zeta•, 
um sebe opraviči, vsi drugi zločinsko zasledujejo 

nj •ga, kateremu so se prej sramotno klanjali. Ne mo
r ~m presoditi, ali je bolj žalostno biti obtožen zaradi 
prijateljstva ali prijatelja samega zatožiti. Nočem ča
kati na krutost, ne na milost nikogar, ampak svobo
d n in s samim seboj zadovoljen hočem nevarnost 
prchite ti.5 Vas pa rotim in prosim, da me ne imejte 
v falos tnem spominu, temveč v veselem ter me pri-

t •jte k tistim, ki so s častno smrtjo ušli splošni 
l . i.« 

V 7. Potem je del dneva preživel tako, da je vsa
ar, kakor je kdo želel pri njem ostati in z njim 

v riti, obdrž~I pri sebi ali ga odpustil, nato pa se 
·, ko je bila družba še mnogoštevilna in so vsi opa

zova li njegov neustrašeni obraz ter mislili, da je pcr 
1 dnji trenutek še daleč, vrgel na meč, lG ga je bil 

skriil pod obleko. In Cezar ni umrlemu ničesar očital 
11 1 ga obtoževal, medtem ko je bil Blesa marsičesa 
ramotnega dolžil. 

V 8. Nato je prišla na vrsto zadeva P. Vitelia in 
P mponia Sekunda. Prvega so ovaduhi dolžili, da je 
ponudil ključe državne zakladruce, katere predstoj
nik je bil, in vojno blagajno za državni prevrat; dru-
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gernu je bivši pretor Kosidius očital prijateljstvo 
Elia Ga1a6, ki je potem, ko je bil Seianus kaznovan, 
zbežal na Pomponiove vrtove kot najvarnejše zavetl· 
šče. Obtoženca sta našla pomoč edinole v stanovitno
sti svojih bratov, ki sta dala poroštvo zanju1. Vitelius 
se je zaradi pogostnih odlogov njegove zadeve kmalu 
naveličal upanja in strahu; kakor da bi hotel študi
rati, si je dal prit~es~ nožek za rezljanje in si z njim 
lahno prebodel žile m tako v otožnosti končal živ· 
ljenje. Pomponius, mož elegantnega vedenja in bi· 
strega _duha•, _pa je. ravnodušno prenesel svojo zlo 
usodo m preživel T1beria. 

V 9. Nato je bilo sklenjeno, naj se še ostala dva 
Seianova otroka9 kaznujeta, čeprav je jeza ljudstva 
~n~havala i~ .SI:) dosedanje usmrtitve že večino po
mmle. Spravili so torej v ječo dečka, ki je že razu. 
me!, kaj ga čaka, in deklico, ki je bila tako zelo ne· 
vedna, da je ponovno spraševala, zaradi kakšnega hu· 
dodelstva m .kam jo vlečejo; rekla je, da tega ne bo 
vc:t .s~rila in da jo vendar lahko s šibo kaznujejo. 
P_1s~1 tistega ~sa poročajo, da jo je rabelj že zraven 
vishc oskrunil, ker je veljalo za nezaslišano, da bi 
tri.~~ri10 usmrtili devico; potem je oba otroka za. 
davil m vrgel na Gemonijske stopniceu. 

V_ 10. N~kako ob istem času je Azijo in Ahajo pre· 
strašila 'bolJ huda kakor trajna govorica, da so Dru· 
sa, Gennanikovega sina12, videli na cikladskih oto
kih, kmalu nato pa na kopnini. Bil je res mladenič 
enake starosti; in nekaj Cezarjevih osvobojencev je 
t~~o: da so ga spo~ali; ko so ga za prevaro sprem· 
1Jal1, Je nevedne privabljal klic imena, zlasti še, ker 
so Grk!i. vedno dovzetni za vse, kar je novo in čudo
~t?: !I'..:islili ~ in t~di verjeli, da je ušel iz zapora in 
h.1~ k očetc;>vun vo1skam, da bi napadel Egipt ali Si· 
~JO. :le se Je stekala k njemu mladina, še so ga javno 
m ~lov~o SJ?fejemali; bil je vesel in poln praznih 
sanJ, ko Je pnšlo Popeu Sabinu na uho. Ta je bil ta· 
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krat zaposlen v Macedoniji in upravljal tudi Ahajo. 
O bi torej preprečri:l resnico ali pa prevaro, je hitel 
mimo Toronejskega13 in Termejskega zaliva in potem 
cz Eubeo, otok v Egejskem morju, in čea. Pireus na 
baLi Atike, nato čez Korintsko obrežje in ožino Ist· 

ma; in ko je po drugem morju14 prišel v nimsk.o kolo
nijo Nikopolis, je tam šele zvedel, da je tisti, spret· 
n je vprašan, kdo je, rekel, da je sin M. Silana in, ko 

e mnogi njegovih spremljevalcev razgubili, se je 
vkrcal na ladjo, kakor da bi hotel v ltaLijo. To je pi

Tiberi.u; vendar nismo o začetku in koncu te stva
ri ničesar izvedeli. 

V 11. Konec leta je izbruhnil že dolgo pripravljani 
r zdor konzulov.1s Kajti Trio, ki je kaj rad pri.čel ka· 
k ovraštvo in je bil dobro izvežban v govorjenju na 
f rumu, je prikrito obtožil Regula, da je bil malOJ.na
,. ' n pri zatiranju Seianovih pomagačev. Regulus bi 
bil kromen in miren, ko bi ga Trio ne dražil. Tako 
p je svojega uradnega kolego ne samo prisilil k mol
ku, ampak ga je celo spravil v preiskavo. Ceprav je 
rnn go senatorjev prosilo, naj opustita sovraštvo, ki 
vodi v pogubo, sta si vendair ostala sovražnika in si 

zila, dokler se nista odrekla svojemu uradu. 
VI l. Gneus Domitius in Kamilus Skribonianus sta 

ž • nastopila svoj konzulat, ko je cesar plul preko 
m r ke ožine med Kapreami in Surentom, potem pa 

b Kampanji, neodločen, ali naj vkoraka v Mesto ali 
pn, ker je bil sklenil nasprotno, naj se dela, kakor da 
nruncrava tja priti. Večkrat se je napotil v bližnje 
k je in šel na vrtovel6 ob Tiberi, potem pa se zopet 

rnil k svojim skalam in v morsko samoto, ker se je 
sramoval svojih hudodelstev in svoje pohotnosti, od 
katere je tako vzplamtel, da se ni mogel brzdati in je 
po kraljevski 11 šegi skrunil mlade ljudi svobodnega 
1 du. Ne samo lepa postava in ljubko telo sta dra· 
t li njegovo pohoto, ampak pri enih naravna mladost, 
pri drugih podobe prednikov. Takrat sta prvdč nasta-
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poguba odložila. Haterius je bil bolj osovražen, ker 
je od samega spanja alti od razuzdanega ponočevanja 
onemogel in se v svojii otopelosti ni bal cesarjeve kru· 
tosti ter je med pijančevanjem in nečistovanjem sno
val odličnim možem pogubo. 

5. Nato je rbil Kota Mesalinus17, kii je vedno stav
ljal najgroznejše predloge 'in je bil zaradi tega že od 
nekdaj zasovražen, pri prvi priiložnosti marsičesa ob
dolžen: da je govoril v Gaiu Cezarju1e, kakor da se 
ne ve, je li moški ali žensika, in ko je na Augustin 
rojstni dan29 obedoval med svečeniki , je imenoval ta 
obed pogrebno pojedino; in da je, ko se je pritoževal 
zaradi vpliva M. Lepida in L. Aruntia, s katerima je 
bil zavoljo neke denarne zadeve v sporu, dodal: •Ta 
dva bo kajpak ščitil senat, mene pa moj mali T.ibe· 
rijček.c Vse to so mu prvaki države ovrgl1; in ker so 
pri tem vztrajali, se je sklical na cesarja. Ne dolgo 
potem je prmo pismo, v katerem ga je ·le-ta branil, 
omenivši, kako se je začelo njegovo prijateljstvo s 
Koto in kolikokrat mu je bil Kota na uslugo, ter je 
zahteval, da se zlobno zasukane besede in prostosrčni 
razgovori pri jedi ne smejo presojati kot zločin. 

6. Pozornost je zbudil začetek tega cesarjevega 
pisma; začenjalo se je namreč s temile besedami: 
»Kaj naj vam pišem, zbrani očetje, ali kako naj pi· 
šem ali česar naj sploh ne pišem v tem trenutku -
ako to vem, naj me bogovi 1in boginje še huje ugo
nobijo, kakor vsak dan čutim, da poginjam.« Tako 
zelo so ga težili in mučili njegovi lastni zločini in 
sramotna dejanja. In ni neutemeljeno trdil najodlič· 
nejši med filozofi30: če bi se odprla srca tiranov, .bi 
se videlo, kako so razmesarjena in polna ran, kajti 
kakor bičanje raztrga in razmesari telo, tako tudi 
krutost, pohotnost in zli naklepi dušo. Zakaj niti 
Tiberia nista ščitila njegov položaj 1n samota, da ne 
bi priznal, kakšne muke in kazni trpi sam v svojem 
srcu. 
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7. Ker so dobili senatorji pooblastilo, da morejo 
liti enatorja Ceciliana, lci je največ izpovedal w
r K to, so sklenili, da naj ga zadene ista kazen ka· 

k r Aruseia in Sankvinia, tožnika L. Aruntiia31; to je 
1 1 največja čast, katera je doletela Koto, ki je bil 

• r plemenitega rodu, toda reven zaradi zapravlja· 
In razvpit zaradi sramotnih dejanj, pa je dobil 

v takšno zadoščenje kakor Aruntius, ki ni bilo 
d •ža na njegovem življenju. 
P zneje so privedli Kvinta Serveia in Minucia Ter· 

erveus je bil bivši pretor in prej Germani.kov 
1 mljevalec, Minucius vitez. Oba sta le prav malo 
111 •I od Seianovega prijateljstva; zato sta se vsem 

1 n b lj smilila. Nasprotno pa ju je Tiberius zmerjal 
t glavna udeleženca pri zločinih ter je pozval Gaia 

ia, očeta, naj pove senatu, kaj mu je pisal; in 
' tius je prevzel tožbo. To je bilo tisto najbolj po

bn , kar so prinesli takratni časi, ker so se prvaki 
n ta ukvarjali celo z najbolj nizkotnimi ovaduštvi, 

n · • t ri kar očitno, mnogi pa na skrivnem; ni bilo 
111 e razločevati tujcev in sorodnikov, prijateljev 

11 n znancev pa tega, kaj se dogaja zdaj in kaj se 
riva za starimi časi. Naj je kdo govoril na fonunu, 

1 r g tiji, ali naj je govoril karkoli, ga je zadela ob
IO!bn, kakor se je pač komu mudilo, da bi ga zatožil; 
11 kut ri so to delali, da bi same sebe rešili, več pa 

h j · bilo takih, ki so na tem bolehali in bili kakor 
o už n.i. Toda ko sta bila Minucius in Serveus obso-

' 11 U, s ta se pridružila ovaduhom. V isto brezno sta 
1 1d l Iulius Afrikanus iz Santonske občine" v Galiji 

ius Kvadratus, o katerem nisem zvedel, od kod 
bro vem, da je večina zgodovinopiscev presko-

1 nevarnosti in kazni mnogih, ker jih je bilo to-
1 ko, da so se pisci utrudili ali pa so se bali, da bo 
t , kar je bilo njim samim že zoprno, zbudilo tudi 
prJ bralcih nejevoljo. Na.rn se je zdelo, da je marsi
k j vredno, da se izve, čeprav tega drugi niso omenili. 
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8. V tistem času namreč, ko so vsi drugi hinavsko 
zatajili svoje prijateljstvo s Seiaoom, si je upal rim
skii vitez M. Terentius, ki je bil zaradi tega prijatelj
stva obtožen, pri tem vztrajati ter je takole začel 
pred senatom: »Moji usodi utegne morda manj ko
ristiti, če bi očitek priznal, kakor če ga tajim; toda 
naj se zgodi, kar hoče, priznal bom, da sem bil Seia
nu prijatelj in da sem si to želel ter bil vesel, ko sem 
to dosegel. Saj sem ga videl, ko je kot očetovll kole
ga poveljeval pretorijanskim kohortam in pozneje 
hkrati opravljal mestne in vojaške posle. Njegove 
bližnje sorodnike so kar obsipali s častnimi služba
mi; čim zaupnejši prijatelj je bil kdo Seianu, tem več 
je veljal v prijateljstvu pri cesarju, tisti pa, katerim 
je bil sovražen, so se borili s strahom in bedo. Ni
kogar ne navajam za zgled: prav vse, ki nismo bili 
udeleženi pri njegovem zadnjem naklepu34, hočem 
braniti samo s tem, kar bom povedal o sebi. Nismo 
namreč častili in spoštovali Seiana VulsinijcaJS, am
pak družinskega člana Klavdijske in Julijske hiše, 
tvojega, Cezar, zeta36, tvojega sokonzula, tistega, ki je 
v državi opravljal tvoje posle. Nimamo pravice pre
sojati, koga naj dvigneš nad druge in iz kakšnih raz. 
logov; tebi so bogovi prepustili najvišje odločanje, 
na.'!l je ostala le čast, da smo poslušni in pokorni. 
Dalje gledamo na to, kar nam leži pred očmi, kdo 
ima od tebe oblast, kdo sme koristiti ali škodovati; 
in da je bil to Seianus, ne more nihče tajiti. Razisko
vati skrite cesarjeve misli in kaj na skrivaj snuje, je 
nedovoljeno, nevarno in nedosegljivo. Zbrani očetje, 
nikar ne mislite na zadnji Seianov dan, marveč na 
njegovih šestnajst let37• Tudi Satriu 'ID Pomponiu smo 
izkazovali spoštovanje; celo to se nam je zdelo nekaj 
velikega, če so nas njegovi osvobojenci iin vratarji 
poznali. Torej kaj? Ali naj se ta obramba dovoli brez 
razlike vsem, enemu kakor drugemu? Ne, pri tem je 
treba potegniti prave meje. Kaznujejo naj se zločin-
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de proti državi in zarote zoper cesarjevo živ-
i 11 ; kar se tiče prijateljstva in uslug, naj nas ka-

l be, Cezar, oprosti to, da se je oboje za nas 
kupn končalo.« 

. Ta krepki govor in to, da se je vendar nekdo 
1, ki je povedal, kar so vsi v svojem srcu mislili, 

1 1k učinkovalo, da so bili njegovli tožniki, ko se 
• uJ>OOtevalo, kaj so prej zagrešilj, kaznovani z iz. 

111 m ali smrtjo. 
N lo je sledilo T"beriovo pismo zoper bivšega pre-

1 >r eksta Vistilia, katerega je bil kot ljubljenca 
j a brata Drusa prevzel v svojo kohorto. Vzrok, 

l 1 I"' Vi tilius padel v nemilost, je bil, ker je proti 
, u ezarju kot nečistniku ali zares nekaj napisal 

11 pa je bilo izhilšljeno in se je verjelo. In ko je bil 
1 11 di t ga izključen iz občevanja s cesarjem in si je 

1 tro, onemoglo roko poskusil z železom prerezati 
1 •• • jih je zopet prevezal; ko pa je potem pismeno 

pr ~1 1 za milost, a je dobil trd odgovor, si je znova 
1) 1 r ·zal žile. 

N. lO so bili kar vsi naenkrat obtoženi žalitve Ve
l tns lva Anius Polio, Apius Silanus s Skaurom Ma-
111 ·rk m in Sabinom Kalvisiom vred, Viniciana pa so 
k II" pridružili očetu Polionu; vsi so bili možje slav-
11 • rodu in nekateri visokli dostojanstveniki. Sena
lorll , zadrhteli - kajti kako malo je bilo takih, ki 
111 > bili z odličnimi možmi v sorodstvu ali njihovi 
p1 a l lji? Zdajci je Celsus, tribun mestne kohorte, 
k 1 • bil takrat med ovaduhi, rešil Apia in Kalvisia 
1. n ·varnega položaja, medtem ko je cesar zadevo 
V ni ia na in Skaura odložil, da bi ju sam s senatom 
1l 1 ·l k val . 

1 O. NHi žene niso bile neogrožene. Ker jih niso 
1Ho li btožiti, da se hočejo polastiti državne oblasti, 

1 jih obtožili zaradi solz; in tako so usmrtili prilet-
110 Viti , mater Fusia Gemina, ker se je zjokala nad 
11 mrlilvijo svojega sina. 
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Tako je bilo pri senatu. Prav tako je bilo pri ce
sarju; v smrt so vlekli Veskularia Flaka in lulia Ma
rina, oba iz njegovih najstarejših zaupnih služabni
kov, ki so ga spremili na Rodus in bili neločljivi od 
njega na Kapriju; Veskularius je posredoval pri za
hrbtni zasedi proti Libonu; s pomočjo Marina je 
Seianus uničil Kurtia Atika. S tem večjim veseljem 
so sprejeli, da je isto zadelo nje, ki so dali zgled 
za to. 

Ob istem času je umrl vrhovni svečenik L. Piso 
naravne smrti, kar je bilo redko pri tako visokem 
položaju; iz lastne volje ni nikoli ničesar hlapčevsko 
predlagal, ampak je vselej vsak tak predlog modro 
brzdal, če je bilo treba. Da je bil njegov oče cenzor, 
sem že omenil; bil je osemdeset let star; v Tracij.i si 
je zaslužil triumfalne iOSlignije. Ampak njegova naj
večja slava je bila, da je kot načelnik mesta Rima 
čudovito krotil objestnost in nasilje. 

11. Prej so namreč vselej, kadar so odšli kralji in 
pozneje državni oblastniki zdoma, izvolili začasno ne
koga, ki naj bi sodil in ukrepal, če bi se kaj nenadno 
dogodilo, da bi Mesto ne bilo brez vlade, pravijo, da 
je Romulus za to postavil Dentra Romulia, Tulus 
Hostilius potem Numo Maroia38 in Tairkvinius Super
bus Spuria Lukretia. Pozneje so pooblaščali konzule; 
in še obstoji kip, ki kaže, kolikokrat je bil zaradi La
tinskih praznikov določen nekdo, ki je opravljal kon
zulsko službo. Sicer pa je Augustus med državljan
smmi vojnami postavil Cilnia Mecenata iz viteškega 
stanu, ki je imel oblast nad vsem v Rimu in v Italiiji. 
Potem pa, ko se je polastil najvišje oblasti, je izbral 
zaradi velike množice ljudi in počasne pomoči zako
nov nekoga iz s.rede bivših konzulov, ki naj bi krotil 
sužnje in take občane, ki se niso bali nobene oblasti 
in so bili v svoji objestnosti nagnjeni k uporu in vsta
ji. In prvi je bil Mesala Korvinus39, ki je dobil oblast 
nad njimi, a je bil že v nekaj dneh odpuščen, češ da 
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n 'I to sposoben; nato je izvrstno opravljal svojo 
1 )1 ~ t Taurus Statilius, čeprav je bil že prileten; 

1 1 dnj.i je bil Piso, ki je skozi petnajst let vedno 
111k fel pohvalo in so ga po senatovem sklepu po
' 111 1 pogrebom na državne stroške. 

12. Nato je senatorjem poročal Kvintilianus, ljud
k1 tribun, o neki knjigi Sibile, za katero je Kani-

11 u alus, eden od kvindecimvirov«', zahteval, da se 
1 r Ime med vse druge knjige iste prerokinje, hkrati 

1 tudi klep senata o tej zadevi. Senatorji so se~-
1 1 1 v dve skupini in odglasoval!i ta sklep; nato 1e 

r p la! pismo, v katerem je nekoliko grajal tri
i llll , če da ne pozna stare navade, ker je premlad. 

1lu j očital, da je obravnaval zadevo pred nepol-
11 1 vilnim senatom, dasi v svoji vedi in svečanih 
O(l l vi tih ni novinec, in je povedal svoje mnenje še 
1 1 • 1 k legijem kvindecimV'irov iin preden so ti, kakor 
1 iča j , prebrali in pretehtali prerok.be. Obenem je 
1 pomnil, da je Augustus, ker se je marsikaj nepra-

razneslo pod slavnim imenom, odredil, v koli
k m a u se mora knjiga oddati mestnemu pretorju 

11 d 1 e ne sme privatno uporabljati. In to so skle-
1 1 1udi že predniki, ki so po požaru Kapitola41 po

li v zavezniški vojni na otoku Samos, v Iliumu, 
1 1 1r •j i pa še v Afriki in na Siciliji ter v italskih ko
t 111 1 h prerokbe Sibile, naj je bila ena ali več, in na
' II večenikom, naj skušajo izluščiti resnico, ko
l ko j v človeški moči. Tako je bilo tudi zdaj treba, 
1 1 10 knjigo preiščejo kvindecimvini. 

1 . Pod istima konzuloma je prišlo zaradi dragi
" • -. k. raj do vstaje in v gleda1išču42 so se več dni 
1 111orcdoma s1išale nujne zahteve in sicer bolj drzne, 
k kor bile v navadi nasprom cesarju. To ga je raz
k 1 ; dolžil je uradnike in senatorje, da niso s svo-

11 ve riteto ugnali ljudstva, ter je še dodal, iz kate-
1 h pr vinc in koliko žita naj se uvo2li, več, kakor je 
111 'I ht val Augustus. Tako je senat izdal ~ep s sta-
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ro strogostjo, da bi kaznoval ljudstvo; tudi odredbe 
konzulov so bile prav tako stroge. Cesarjevega molka 
niso imeli za vljudnost in prijaznost, kakor je mislil, 
marveč za oholost. 

14. Konec leta so padli Geminius, Celsus in Pom
peius, rimski vitezi, ker so bili obdolženi zarote43; 
med njimi je bil Geminius zaradi zapravljivosti in 
razkošnega življenja Seianu prijatelj; nič resnega nli 
bilo v tem prijateljstvu. Iulius Celsus, tribun, si je. 
v ječi snel verigo, jo ovil okrog vratu, jo stegnil in 
si sam zlomil tilnik. Rubrius Fabatus pa je dobil 
stražo, kakor da je obupal nad rimsko državo in ho
če zbežati k Partom, da bi se ga usmilili. Res so ga 
našli pri sicilski morski ožini in neki centurio ga je 
pripeljal nazaj , toda ni mogel navesti sprejemljivih 
vzrokov za dolgo potovanje. Vendar je ostal pri živ
ljenju, bolj zaradi pozabe kakor zaradi milosti. 

15. Za konzulata Servia Galbe in L. Sule je cesar 
po dolgem premišljanju, kakšna moža naj določi za 
soproga svojima vnukinjama, ker sta bilii obe že zreli 
~ ~ožitev44, izbral L. Kasia in M. Vmicia. Vinicius je 
bil iz podeželskega mesta Kales; njegov oče in ded 
sta bila bivša konzula; sicer pa je bila njegova rod
bina viteška; bil je mehkega značaja in je znal lepo 
gov~riti. Kasius je bil plebejskega, vendar starega in 
v ~mu spoštovanega rodu; oče ga je strogo vzgojil; 
pnporočalo ga je bolj prikupno vedenje kakor pa de
lavnost. Temu je dal Drusilo za ženo, Viniciu Iutio, 
Germanikovi hčerki, ter je o tem pisal senatu, a ni 
nič kaj hvalil mladih mož. Nato je navedel kar na
splo~ ~roke za svojo odsotnost in prešel na važnejše 
stvari m na mržnje, ki si jili je nakopal zavoljo dr
žave; hkrati je prosil, naj bi prefekt Makro4.5 in ne
kaj tribwwv in centurionov z njim vstopil.o, kadar
koli ~i prišel v ~urijo. In dasi je senat to rade volje 
sklenil, ne da b1 določil čin46 ali število vendar ni 
nikoli šel v nobeno hišo v Rimu, kaj šeie na javno 
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~ I vanje; ponajveč je hodil po stranpotih dn se ogi· 
1 rodnemu mestu. 
16. Med tem je velika množica tožnikov naval_ila 

11 ti te ki so skušali svoje premoženje povečati z 
0 1 ru kinu obrestmi proti zakonu diktatorja Cezar: 

1, ki je odrejal višino posojil in denarn_e pooest1 
rn Lraj Italije, za katerega pa se že ~vnaJ .m~ več 
in nili, ker so dajali prednost zasebm kornst1 pred 

b blaginjo. Vsekakor je bilo oderuštvo staro zlo 
" ' M • to in najčešče vzrok uporov in razdorov; za-
1 1dl tega so se borili proti njemu tudi že. ~akr~t, 
k l . bile še stare in nepopačene nravi. Ka1t1 prwč 
1 d ločil zakon dvanajsterih ~bel, da ne sme nih~ 
1 rn t.i več kakor 8!/J % obresti, medtem ko so bile 

1 ·j obresti docela odvisne od samovolje ~tašev; 
llUl ·m so bile po tribunicijskem predlogu znižane na 
1 ol vico, nazadnje pa je bi:lo jemanje obresti sploh 
IH povedano. In z mnogimi ljudskimi skil~pi so sku

ti preprečiti goljufije, ki so bile že tol.ilrokrat za~ 
lu •ne, pa so se s čudovitimi zvijačami in spletkami „ •t vračale. Toda zdaj se je čutil pretor Grakhus, 
1 ~ bil določen, da vse to preišče, zaradi velikega 
1 vila ogroženih prisiljenega, da je predložil stvar 
1notu; iz strahu - zakaj nobeden ni bil br~ krivde 

senatorji prosili cesarja, da bi jim pnzanesel; 
n z njegovim pristankom se je dovolil še rok šestih 

111 .„ ev; v tem času naj bi vsak po predpisih zakona 
u r ·dil voje premoženjske zadeve. 

17. Tako je nastalo pomanjkanje denarja, ker so 
h 1 naenkrat vsem črtani dolgovi in ker je bil pri to-
11 k I množici obsojenih in zaradi prodaje njihovega 

111 ·lja ves kovani denar zadržan v državni. blagaj~ 
11 v zakladnici. Zaradi tega je senat odredil, da naJ 
v 1k dve tretjini svojega kapitala naloži v Italiji.469 

t\mpa k upniki so zahtevali cel kapital, dolžnikom pa 
11 ilo koristno, da bi si manjšali kredit.46b Tak.o je 
11 LstaJo le tanje sem ter tja in prosjačenje, potem kri-
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čanje pred pretorjevim sodnim stolom; prodaja in 
kup sta dosegla prav nasprotno, ker so kapitalisti ves 
?en~ dali na stran, da bi kupovali zemljišča. In ker 
Je bilo t~, kar se je lahko kupilo, kar preveč, je ce
na padala m vsak je pri prodaji tem slabše odrezal 
~im ?olj je. bil zadolžen; mnogi so izgubili vse svoj~ 
1met1e; ta izguba je spraW!a ljudi na rob propada 
?okler ni ces~ prišel na pomoč s tem, da je sto mili: 
]Ono~. sesterc1.Jev razdelil na banke in dovolil jemati 
posojilo na tn leta brez obresti, če je dolžnik dal na
rod~ dva~lll? varščino z zemljišči. Tako se je iz
bolJ~ll:1 kre~1t m so ~lagoma tudi zasebniki postali 
upI111ki. Tudi se zeml11šča niso kupovala po predpisih 
senatovega sklepa, ker so bili, kakor je pri takih stva
reh navadn~, ljudje samo v začetku strogi, nazadnje 
pa vnemami. 

18. Potem so se povrnile prejšnje strahote. Kon
sidia Prokula, k4 je brezskrbno obhajal svoj rojstni 
dan, so vlekli v kurijo; bil je obsojen in takoj usmr
čen; tudi njegovi sestri Sancii so prepovedaL:i vodo in 
ogenj, s~ pravi, da so jo izgnali; tožil jo je Kvintus 
Pomponms. Le-ta nemirni duh je trdil, da dela to in 
pod~bno za~egadelj, da bi si pridobil cesarjevo na
klon1enost .in • tako preprečil nevarnosti za svojega 
brata Pompoma Sekunda. Prav tako so za Pompejo 
Makrino sklenili izgon; njenega soproga Argol.ika in 
tasta Lakona, ki sta bila oba prvaka Ahajcev, je ce
sar upropastil. Tudi oče, znamenit rimski vitez, in 
~jen bi:at, bivši pretor, sta se sama usmrtila, ko jima 
Je grozila obsodba. štelo se j1ima je za zločin, da je 
Gneus Magnus imel njunega pradeda Teofana iz Mi
tilene med svojimi najzaupnejšimi prijatelji in so bi
le Teofanu še po njegovi smrti izkazane božanske 
časti. 

19. Za njima je bil Sekstus Marius najbolj bogati 
mož v Hispaniji, obtožen krvoskrunstva s svojo hčer
jo in so ga vrgli s Tarpejske pečine. In da bi ne bilo 
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ma, da ga je njegovo velflro bogastvo pahnilo v 
11 rečo, je Tiberius zaplenil zase njegove zlate rudni
k , eprav so bili proglašeni za državno lastnino. v~ 

zdražen od raznih usmrtitev je ukazal ubiti vse, k·1 
bili v ječi, ker so bili obtoženi, da so se družili s 

nom. Tako je ležalo poklanih nešteto ljudi obeh 
1 lov, vsake starosti, plemenitega in nizkega rodu; 

1 1 razmetani ali pa kar nakopičeni. In sorodni
k 1 m ali prijateljem ni bilo dovoljeno, da bi stali pri 
fl lh in jih objokovali; niti jih dlje niso smeli gledatii; 
, ·naokrog so bili postavljeni stražniki, ki so opazo· 
,. 11ii, kdo glasno toži; niso se odmaknili od gnijočih 
11 up 1, dokler niso bila vržena v Tibero, kjer so pla-

11 naokoli ali so bila naplavljena na bregove, kjer 
h ni nihče sežgal in se jih niti m dotaknil. Iz strahu 
> ljudje pozabili na sočutje s čJoveško usodo. 

20. Ob istem času je Gaius Cezar, ki je spremljal 
v · ·ga deda, odhajajočega na Kapri, dobil v zakon 
' 1 wdio, hčerko M. Silana; svoje nečloveško srce je 

rival za potuhnjeno skromnostjo in se . še oglasil 
n , ko je bila mati obsojena in sta bila brata47 izgna~ 
11 • Kakor je Tiberius vsak dan nastiopal, tak.o tudi 
on. Odtod prav primerna opazka govornika Pasiena, 
k j · potem krožila, češ da ni bilo še nikoli boljšega 
u!nja, pa tudi ne slabšega gospodarja. 

Ne bi rad prezrl neke Tdbeniove prerokbe o Serviu 
lbi, kii je bil takrat konzul; tega je poklical k sebi, 

1 raznih stvareh izpraševal in mu nazadnje rekel 
1. rškimi besedami takole: •Tudi ti, Galba, boš ne
k kusil oblast.«. S tem je namignil na pozno in 

r 1tko oblast, ki si jo je pridobil, ker je bil vešč 
1 m tnosti Kaldejcev; da bi se te umetnosti T!iberius 
1 1učil, je imel dovolj prostega časa na Rodu, kjer 
rnu je bil za učitelja Trasulus, čigar znanje je takole 
pr ~ izkusil: 

21. Kadarkoli je o takih zadevah premišljeval, je 
1,u to uporabljal visoko ležeč del svojega stanovanja 
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~ je ~el pri sebi samo enega osvobojenca. Le-ta je 
bil neizobražen, a telesno močan človek; hodil je po 
samotnih ·in strmih potih (hiša je namreč stala nad 
5kalami) pred tistim, čigar znanje je Tiber.ius sJcleniil 
skušati, in je vrgel vračajočega se, ako je padel nanj 
sum, da je slepar ali goljuf, v spodaj ležeče morje, 
da ne bi izdal tajnosti. Ko je torej Trasulus korakal 
p<> teh skalah in ~e poizvedovalcu odkrival gospostvo 
m bodočnost, ga Je ta vprašal, a1i je tudi uro svojega 
~ ·ojstva poizvedel, dan in leto, v katerem je zdaj. Oni 
Je premeril stanje in oddaljenosti zve'Ld ter najprej 
~lčal, potem pa se prestrašil; čim bolj je opaz.oval 
m premišljal, je čedalje bolj strmel in se bal; sled
njič pa je vzkliknil, da se mu blii.ža neugoden in sko
raj posl~nji trenutek. Tedaj ga je Tiberius objel in 
mu čes.tital, da ~na vnaprej videti nevamostd. Kar je 
rekel, Je cesar unel za prerokbo ter ga obdržal pri 
sebi kot svojega najzaupnejšega prijatelja. 

22. Toda moram priznati, da ne morem presoditi, 
ko to in podobno slišim, a1i o človeških zadevah od
loča usoda ali nespr~enljiva nujnost aLi pa slučaj. 
Kajti viidiš, da so najmodrejši starodavnili in tisti, ki 
njihove nauke posnemajo, različnega mišljenja in da 
50 mnogi trdno prepričani48, da se bogovi ne meniijo 
za naš izvor in naštanek, pa tudi ne za naš konec in 
sploh ne za ljudi; zato prav pogosto zadeva nesreča 
dobre, sreča pa tiste, ki so zli. Nasprotno pa mis.Li.jo 
drugi49

, da usoda sicer soglaša z dogodki, ampak ne 
zaradi nestalnih ozvezdij, mar\'eč da je vse to v za. 
četkJh in sklopih naravnih vzrokov. Pri tem pa nam 
pustijo, da si izbiramo način življenja, da pa je, če 
smo si ga izbrati, določen red v tem, kar se nam je 
prisodilo, da tudi ni nesreča ali sreča to, za kar ima 
kot tako prosto ljudstvo. Mnogi, pri katerih se zdi, 
~ jih mučijo nezgode, so srečni, mnogi pa kljub ve
likemu bogastvu nesrečni, če oni stanovitno prenaša
jo nesrečno usodo, ti pa nespametno ravnajo s tem, 
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r jim sreča nudi. Sicer pa se večina ljudi ne da 
1 1 • voriti, da se vsakomur že p.ri rojstvu določi nje

IV 1 priliodnost, le da se marsikaj drugače izide, ka· 
bilo napovedano, in sicer zaradi prevare tistih, 

k n povedujejo stva.ri, katerih ne vedo: tako se spod
k t uva vera v znanost, za katero je dal stari čas in 
tu LI naš zgovorne dokaze. Kakor je namreč sin prav 
t • Trasule napovedal Neronovo vlado, tako bom ob 
u odn.i priložnosti o tem govoril, zdaj pa se ne smem 
11 v č oddaljiti od pripovedovanja, kakor sem ga 
1 d cl. 

2 . Pod istima konzuloma se je razglasila smrt 
A ua Gala. Da je umrl od lakote, ni bilo dvoma, bilo 

1 • negotovo, ali je umrl prostovoljno ali pris.iljen50 

cesarja vprašali, ali dovoli, da se pokoplje, se 
r moval dovol1ti in se celo pritoževati nad usodo, 
· bdolženca ugrabila, preden se mu je krivda 

11 )k zala pred sodiščem. V treh letih od njegove ob
tol b do njegove smrti ni bilo časa, da bi stari bivši 
k >nzul, oče toliko bivših konzulov, mogel priti pred 

li če. Potem je končal Drusus, ki je ob skrajno 
t dn m živežu - žvečil je suha zelišča v blazinah51 

-

1uržal devet dni. Nekateri so pripovedovali, da je 
1 to Makronu predpisano, da mora mladeniča - bil 
I · namreč zaprt v Palatiju - potegniti iz ječe ter ga 
1 , tnvili ljudstvu na čelo, ako bi Seianus prijel za 
111 < 1.j . Ko se je razširila govorica, da se bo cesar 

1 r. vil s naho in vnukom, je le-ta rajši pokazal kru
tc~l kakor pa kesanje. 

24. Da, še sramotil je umrlega ter mu očital skru-
11 t •v amega sebe in da je poguba svojcev lin sovraž-
11 države; ukazal je prebrati dnevni zapisnik o njc
c vlh govorih in dejanjih, kar je bilo naravnost 

u rudno. Neverjetno je bilo, da je skom toliko let 
111 1 krog sebe ljudi, ki so prežali na njegov obraz, 

111 njegove vzdihe in celo na njegovo tiho godmja-
11 „ da je mogel ded vse to poslušati, brati in raz-
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gl~.ati. Toda p~sma. centur:iona Atiia in osvobojenca 
~1?-ima so navajala imena sužnjev, ki so tepli in stra
š1h D~, ko je prihajal iz svoje spalnice. Tudi svoje 
lastne ljute besede je centur.io navajal kot nekaj hva
le v_redneg~ pa še besede umirajočega, k.i jih je naj
prej govonl kakor v blaznosti in z njimi napovedo. 
v~ zlo Tiberiu, potem pa, ko ni več upal, da bo še 
živel, ~e ~e premislil in izgovarjal nepretrgane kletve„ 
da naj njega, kakor je sam divjal z umorom snahe 
bratovega sina, vnukov in vse hiše, zadene kazen. se: 
nato~ji so sicer proti temu rohneli, ko da se j4m to 
studi; toda pol~ se jrih je strah in so kar strmeli 
da je on, ki je bil sicer zv.it in premeten ter je pri~ 
kriva] svoje zločine, postal tako smel, da je tako re

~oč ~I ~veso in pokazal vnuka, kako ga je bi
čal centuno m so ga tepli sužnji, ko je zaman prosil 
za najpotrebnejša živila. 

25. Ni bila še pozabljena bolečina zarad.i tega, ko 
so slišali o Agripini, k.i ni, kakor mislim, po Seianovi 
usmrtitvi izgubila upanja in je še mvela, da je pro· 
stovoljno umrla~2; njeno prostovoljno smrt so si raz. 
lagali kot posledico tega, ker llli imela dovolj hrane. 
Kajti Tiberius je ves vzplamtel in jo dolžil najgrših 
dejanj; očital ji je nečistovanje m prešuštvovanje z 
Asiniom Galom, zaradi česar se je naveličala živ· 
ljenja. Toda Agripina, ki ni oola zadovoljna s sred
njim stanom .in je hrepenela po vladi, je pri svojih 
moških prizadevanjih pozabila na slabosti žene. Tu· 
di to, da je umrla istega dne, ko je pred dvema le
toma pretrpel kazen Seianus, je Cezar še dodal in se 
bahal s tem, da ni bila z vrvjo zadavljena niti vržena 
na Gemonijske stopnice. Za to se mu je iz.rekla za~ 
hvala in se je sklenilo, da naj se vsa.ko leto 05emnaj
stega oktobra, na smrtni dan obeh, daruje Jupitru. 

26. Ne dolgo potem je Kokceius Nerva, cesarjev 
stalni spremljevalec m poznavalec vsega božjega in 
človeškega prava, sklenil umreti, dasi so bile njego. 

236 

pr moženjske razmere prav dobre in je bil. s~ 
· la zdrav. Kakor hitro je Tiberius to izvedel, je 

1 k njegovemu ležišču, spraševal po V7lr0~, pro-
1 t r Jednjič priznal, kako ga peče vest m kako 

uje njegovemu dobremu glasu, ~ ~j~~ ~j-
1 llžji prijatelj brez vsakega vzroka beži llZ življenja .. 
N rva je zavrnil njegove besede in še naprej ~~-
11 -J v ako hrano. Tisti, k.i so vedeli za njegove misli, 

v rili, da si je tem bolj želel častno smrt, čim 
t 1 ž je gledal neprilike v državi, se jezil in bil zanjo 

krb h. 
icer pa je Agripinina smrt imela za posledico pa-

1 • Planoine, kar je komaj verjetno. Nekoč je bila 
p ena z Gneom Pisonom in se je javno veselila 
11 1d Gennanikovo smrtjo; ko je P.iso padel, so jo za· 

tile prošnje Auguste in sovraštvo Agripine. Kakor 
h 1 je bilo konec sovraštva in naklonjenosti, je pri
t pravo do veljave; obtmena za.radi dobro znanih 

hudodel tev, si je z lastno roko zadala smrt, 1ci je bila 
Jl j prepozna k~or nezaslužena. . . 

27. Ko je meščanstvo žalovalo zaradi toli.ko ne· 
r . je prišla nadenj še ena žalost, ker se j~ D~va 

hč rka in nekoč Neronova53 soproga omožiila v hišo 
1 u. Lia Blanda, na čigar deda, rimskega viteza iz Tii
lrn , so se zelo mnogi še dobro spominjali. . . 

Konec leta so s cenzorskim pogrebom počastili 
mrl ELia Lamia, ki je bil slednjič oproščen preva

l " da hoče upravljati Sirijo, m p05tal mestni. pr~ 
1 ·kt. Bil je odličnega rodu in kot starec krepak m ži
v h ·n· ker mu ni bila dovoljena provinoija, je to še 
1 vei.Jo njegov ugled. Nato so ~ sm~ pro~etorja 

iriji, Flaka Pomponia, prebrali cesarjevo pismo, v 
t rem se je pritoževal, da prav tisti, ki so najod
n j i in za poveljevanje najbolj sposobni, odklanja

lužbo in njega silijo, da s prošnjami skuša ne
tore pripraviti do tega, da bi bili pripravljeni pre· 

z Li province; pri tem pa je pozabil, da že deseto 
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l~t.o zad~uje Arun~ia, da ne more odpotovati v Hispa
DIJO. V istem letu Je umrJ tudi Manius Lepidus, o či
gar skromnosti in modrosti sem že dovojj govoril 
v prejšnjih knjigah. Tudi ni treba njegovega plem
stva še d!je dokazovati, kajti Emilijs~ rod je bil bo
~~~ dobrih. ~ržavljanov in tiistii, kii so se v tej fami
hJI pokvw1h, so vendar sijajno aveLi. 

28. Za konzulata Paula Fabia in L. Vitelia se je 
prikazal po mnogih stoletjih v Egiptu ptJič feruks 
in dal najbolj učenim domačinom in Grkom snov, da 
so veli.ko razpravljali o tem čudu. O tem, v čemer 
soglašajo in o marsičem, kar je dvomljivo, pa je ven
dar vredno znanja, hočem poročati. Da je Soncu po
svečen in se po obličju in raznobarvnem perju raz
likuje od vseh drugih ptičev soglašajo vsi, k.i so po
dali njegovo sliko. O številu njegoVlih let so podatki 
različni. Najbolj domnevajo pet stoletij . Nekateri 
trdijo, da se feniks pojavlja vsakih tisoč štiristo ena
inšestdeset let in da so ptiči, ki so se prej pojavili, 
prileteli v mesto Heliopolis, m sicer za vlade Sesosida, 
potem za vlade Amasida, zadnji pod Ptolemeom, tre
tjim kraljem iz macedonskega rodu; spremljali so jih 
številni dmgi ptiči, kii so občudovali nenavadnega 
ptiča. Vendar pa je davnina zavita v temo; med Pto
lemeom in Tiberiom ni minilo dvesto petdeset let. 
Zategadelj so marsikateri misliLi, da tale feniks ni 
pravi, ni iz arabskih dežel in da tudi nima ničesar na 
sebi, kar mu pripisuje staro sporo6i.lo, da si namreč, 
kadar potečejo njegova leta iin se mu bliža smrt, v 
svoji domovini napravi gnezdo in ga oplodi s svo}im 
semenom, iz katerega se porodi mladenič; ko le-ta 
doraste, ne skrbi več za pokop očeta, ampak nabere 
veli.ko dišeče mire in na dolgem potu preizkuša težo 
in ko vidi, da ji je kos, zleze pod očetovo truplo ter 
ga nese na oltar Sonca in ga sežge. To je kajpak ne
gotovo in okrašeno z bajkami; da pa tega ptiča vča
sih vidijo v Egiptu, o tem ni dvoma. 
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29. Med tem si je v Rimu, kjer se je neprenehoma 
rilo, Pomponius Labeo, lci je bil, kakor sem že 

om il, prefekt v Mesiji, prerezal žile in izknravel; 
t je storila njegova žena Paksea. Za takšno naglo 

tn r l so se namreč odločali iz strahu pred rabljem 
11 zn Lo. ker se je obsojenim zaplenilo imetje in pre-

1 v •dal pogreb, medtem ko so samomorilce poko
l 1U in so njihove oporoke ostale v veljavii. kot nagra-
1 1 za naglico. Toda cesar je v pismu, katero je poslal 
•na lu, izjavil, da je bila navada prednikov, da so 
·I ·j, kadar so prijateljstvo razdrli, prepovedali svo
hi o in s tem pretrgali prijateljske vezi; da je on 
uporabil pri Labeonu, ta pa svojo krivdo, ker je 

1 obtožen zaradi slabega upravljanja province in 
1 trndi drugih zločinov, prikril s sovražnim dejanjem56 

11 rez razloga prestrašil svojo ženo, kii TJli bila v ne-
1rn ti, čeprav je bila kriva. Nato je bil Mamerkus 

.' kuurus, potomec slavnega plemstva, odličen odvet-
11 k in zagovornik pred sodiščem, toda v življenju ne
r men, znova57 obtožen. Njega ni strmoglavilo Seia-

11 prijateljstvo, ampak nič manj pogubonosno so-
r' tvo Makrona, k1i je delal 1isto, a bolj na skrivnem. 
v dil je Skaura zaradi njegove tragedije51 !in nave

cl ·I verze, ki so se lahko nanašali na Tiberia. Toda 
11 ~g va tožnika Servilius ~n Kornelius sta mu očitala 
1)1 u tvo z Livi<>59 in čarodejstva magov. Kakor je 
1 lo vredno starih Emi1iov, je Skaurus prehitel ob· 

bo na prigovarjanje svoje žene Sekstie, ki ga je 
:t.podbujala k smrti, hkrati pa je sama um1fa z njim. 

O. Vendar je ponavadi zadela smrt tudi tožnike, 
doo e je ponudila priložnost; tako se je Serviliu in 

rn liu, ki sta upropastila Skaura in sta bila zaradi 
f • a na labem glasu, prepovedala voda ~n ogenj ter 
„1 ' bila pregnana na otoke, ker sta sprejela denar od 
Vuria Ligura za opustitev neke tožbe. Tudi Abudius 
Ru je bil obsojen in iz Mesta izgnan, ker je Lentu
lu etuliku, pod katerim je poveljeval legiji, stregel 
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po življenju zato, ker si je za zeta izvo1il Seianovega 
sina. Getulikus je takrat poveljeval legijam v gornji 
Germaniji in si je pridobil čudovito ljubezen; bil je 
neizmerno mil, prav malo strog in tudi pni sosedni 
vojski zaradi svojega tasta L. Apronia priljubljen. 
Zato se je stalno govotiilo, da si je upal cesarju po
slati pismo, v katerem pravi, da je stopil. v svaštvo 
s Seianom ne iz lastne volje, marveč po Tiberiovem 
nasvetu; prav tako kakor Tibenius se je lahko tudi 
on zmotil in ista zmota ne sme biti onemu odpustlj.i
va, drngim pa v pogubo. Njegova zvestoba je neo
majna in bo taka ostala, če se mu ne bodo nastav
ljale pasti; če bo odpoklican, bo to imel za napoved 
smrti. Oba naj se zavežeta, da bo cesar vladal v vsem 
drugem, on pa obdržal provinco. Dasi je to zbujalo 
pozornost in se je čudno zdelo, je bilo vendar ver
jetno, kaj ti od vseh Seianovtih svakov je bil edino on 
neprizadet in mu je ostal cesar zelo naklonjen, ker 
je pač Tiberius sodil, da je vobče osovražen, star in 
da se njegova oblast opira bolj na mnenje kakor na 
silo. 

31. Za konzulata Gaia Cestia in Marka SerWlia so 
prišli v Mesto odličn.i Parti brez vednosti kralja A.rta
bana. Le-ta je bil iz strahu pred Germanik.om zvest 
Rimljanom in dober svojim ljudem, potem pa je po
stal ošaben proti nam in krut svojemu ljudstvu, ker 
se je zanašal na vojne, ki jih je srečno vojeval proti 
okoliškim narodom; prezir.tl je Tiberiovo starost, češ 
da je brez moči, ter hlepel po Armeniji, kateri je dal 
po smrti kralja Artaksiasa61 za gospodarja svojega 
najstarejšega sina Arsaka, povrh pa še žalil in sra
moti162 ter ukazal svojim odposlancem, naj uhtevajo 
nazaj zaklad, ki ga je Vonones62a pustil v Siriji in Ci
lioiji; hkrati je bahavo grozil, da bo napadel stare 
meje Peržanov .in Makedoncev lin se polastil vsega, 
kar je imel Cirus in nato Aleksander. Toda posla
ti tajne sle je bil Partom nasvetoval zlasti Sinaces, 
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u t den in bogat mož, in razen njega Abdus skoplje
n · ; to pri barbarih ni nič sramotnega, ampak še po-

·čuje ugled. Ta dva sta pridobiila še druge velikaše; 
uikogar iz rodu Arsacidov niso mogli dvigniti na pre

t t. ker jih je veliko dal umoriti Artabanus al.i pa 
· niso bi:li dorasli; zato so zahtevali iz Rima Fraata, 
lna kralja Fraata, češ da je treba samo cesMjevega 

voljenja, da se Arsakov potomec pokaže na Evfra· 
1 vem bregu63• 

32. Prav to si je Tiberius želel. Obdaruje Fraata 
n ga primemo opremi za očetovski prestol; n~ od-

11 ha od svojega načela in skilepa, da bo zunanje za. 
·ve in spore reševal s politiko in zV!ijačo , ne s silo 
r žja. Ko pa je Artabanus odkril zahrbtne nakane, 
· je spočetka iz strahu obotavljal, potem pa je kar 

vzplamtel od maščevalnosti. Barbarom se zdi obotav
lj nje hlapčevsko, hitra izvršitev p~ kralje_vska: Ve~
dar je odločila previdnost, tako da je na Videz 1z. pn· 

teljstva povabil Abda k pojedini ter ga s počasi de
lujočim strupom omamljal, Sinacesa pa zadrževal s 
h i navščino in darili, pa še z raznimi opravili. In Fraa· 
t , ki je v Siriji opustil rimski način življenja, na 
katero se je v toliko letih navadil, in začel žil.veti spet 
po partsko, a tega ni prenesel, je zbolel in umrl. To
da T·ibeiiius je vztrajal pri tem, kar je začel. Tfridata, 
kii je bil iste krvi64 , je izbral za tekmeca Artabanu in 
za zopetno osvajanje Armenije Iberca646 Mit.ridata. 

pravdi ga je z njegovim bratom Farasmanom, ki je 
vladal domačemu plemenu; in vodstvo pri vseh svo
jih podjetji h v Orientu je dal L. Viteliu65

• Dobro mi 
· znano, na kako slabem glasu je bil ta mož v Me-
tu in koliko grdega se je o njem pripovedovalo; to

da provinco je upravljal s starodavni.kov vredno po
~ tenostjo. K.o se je od tod vmil66, se je iz strahu pred 

aiom Cezarjem in zaradi zaupnega občevanja s 
Klaudiom spremenil v grdega sužnja in je vdjal pri 
potomcih za zgled sramotnega lizunstva. Tako je nje-
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govo prejšnje življenje žalostno utonilo v poznejšem 
in sramotna starost je mladostne vrline izbrisala iz 
spomina. 

33. Toda izmed malih kraljev je Mitridates prvi 
pregovarjal Farasmana, da bi z zwjačo in silo pod
piral njegove načrte; in našli so se zapeljivci, ki so 
Arsakove služabnike z obilico zlata pri.dobili za za
strupitev svojega gospodarja; obenem so Iberci vdrli 
z močnimi četami v Armenijo in se polastili mesta 
Artaksate. Ko je Artabanus to izvedel, je oborožil 
svojega siina Orodesa, da bi se maščeval; dal mu je 
partske čete ter odposlal ljudi, kii naj bi za mezdo 
nabrali pomožnih čet. Farasmanes pa je spravil na 
svojo stran Albance, privabil Sannate, katerih pogla
varji so od obeh strani sprejemali darila in po navadi 
tega ljudstva igrali dvojno igro ter se često pridali 
nasprotni strani. Toda Iberci, ki so bili g05ip0darjii v 
teh krajih, so zdajci spusitili Samiate, da so čez 
Kaspiški prelaz vdrLi v Armenijo; tako je bilo lahko 
zavrniti tiste, lci so prihajali Partom na pomoč, ker 
je vse druge dohode sovražnik zaprl in je edinega 
med morjem in mejnim gorovjem Albanije66a delalo 
poletje neprehodnega, kajti zaradi pasatnih vetrov se 
je voda razlila čez obalo. šele pozimi je južni veter 
vrgel valove nazaj in odkril nizke bregove. 

34. Med tem je Farasmanes, ojačen s pomožnimi 
četamii , izzival Orodesa, ki je bil brez zave:z.niikov, na 
boj, in ker se je bitki izmikal, ga je napa.dal, jahal 
prav do njegovega tabora ter vznemirjal vojake, ki 
so hodili po krmo; in večkrat ga je obkolil s straža
mi kakor pri obleganju, dokJer niso Parti, kii niso bi
li vajeni takšnega zasramovanja, obstopili kiralja67 in 
zahtevali bitke. Toda njiihova moč je bila edinole v 
konjemoi, Farasmanes pa je iimel tudi močno pehoto. 
Kajti Iberci in Albanci, ki so prebivali v gorskiih po
krajinah, so bili bolj vajeni trdega življenja, bolj utr
jeni in vztrajni; trdijo, da iizvirajo iz Tesalije in da 
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o tam rodili že takrat, ko je Jazon ugrabil Medejo 
n se potem, ko mu je porodila otroke, spet vrniiil v 
w mrlo Aietovo kraljevsko hišo in v državo Kolhijev, 

k j bila brez gospodarja. Tudi čas1Iijo mnogo stvari 
1 d njegovim imenom in zlasti Friksovo68

• p7~i~; 
n hče bi ne žrtvoval ovna, o katerem mtS1iJO, da Je 
11 il Friksa, naj je bila to žival aiLi ladja z_ njegov? 

bo. Ko je bila na obeh straneh postavil1ena bo~-
11 vr ta, je Part govoril o svojem gospostvu nad 0111-
·n tom, o slavi Arsacidov, nasprotno pa o neslavnem 
lb r u z njegovimi vojaki najemniki; Farasmanes pa, 
cl o še vedno rešeni partskega jarma in da bodo, 

si bodo pri.zadevali za kaj večjega, dosegli tem 
v j čast kot zmagalci ali pa sramot.o, če bodo be
t H. Hkrati je kazal na divjo bojno vrsto svojih vo

le, v in na z 2'Jlatom okrašene trume Med!ijcev, češ 
d so tu možje, tam pa plen. 

35. Pni Sarmatih pa ni bilo slišati samo glasu voj
k vodje; vsi so drug drugega spodbadali, naj ne za
cnjajo bitke s puščica..'ll'i: z naskokom in bojem mo

ž proti možu je treba prehHeti sovražnika. Zato je 
ila kaj pestra slika tega boja, kajti Parti., ki so bili 

·nako vajeni napadati ali bežati, so svoje čete raz
i :gnili ter iskali, kje bi mogli streljati puščice .in 
k pja, Sarmati pa niso uporabljalii loka, s katerun 
r1iiso znali streljati posebno daleč, in so napadali s su
li mi in meči; zdaj so kakor v konjeniškii bit:kli na
padli in zbežali, zdaj so spet kot sklenjena bojna 
vr ta s telesi 'in meči prodirali naprej alii pa so bili 
vrženi nazaj. In že so tudi Albanci .in Iberci napadali, 
vi kJ~ bojevnike s konj in prisilili sovražnike, da so 
morali bojevati dvojen boj, kajti odzgoraj je naska
kovala konjenica, še bolj pa jim je od blizu zadevala 
ran, pehota. In ko sta Farasmanes in Orodes stala 
hrabrim ob strani ali pri.bajala omahljivim na po
m č, sta se spoznala ter sta se z bojnim kliicem, s 
kopji in konji zagnala drug v drugega, Farasmanes 
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z večjo silo, kajtii njegov udarec je onemu predrl če
lado in ga ranil; vendar pa ga ni mogel še enkrat 
udariti, ker ga je njegov konj odnesel naprej iin je 
hrabra telesna straža varovala ranjenca. Toda govo· 
rica, da je ubit, kateni so vsi verjeli, čeprav ni bila 
resnična, je prestrašila Parte, tako da so primati 
zmago in zapustili bojišče. 

36. Kmalu69 se je Artabanus z vso silo svoje drža
ve šel maščevat. Ker so Iberoi dobro poznali svoje 
kraje, so se srečneje bojevali; vendar bi se ne bil 
umaknil, ko bi ga ne bil Vitelius s tem, da je zbral 
svoje legije in razširil govorico, da hoče vpasti v Me
zopo~amij?• prestrašil, da mu grozd vojna z Rimljani. 
Tedaj se Je Artabanus odrekel Armenij>i in njegova 
sreča se je obrnila, ker je Vite1ius njegove podložni
ke priganjal, naj zapustijo kralja, ki je v miru kirut 
in prinaša z nesrečnimi bitkami pogubo. Zato je Si
naces, o katerem sem p(>vedal, da mu je bil že prej 
sovražen, pregovarjal svojega očeta Abdagesa in dru
ge, ki so skrivali svoje nakane, zdaj pa so bili zaradi 
neprestanih porawv za to čedalje bolj pripravljeni, 
da naj odpadejo; in polagoma so se jiim pridruževali 
vsi tisti, ki so bili prej bolj iz strahu kakor iz naklo
njenostii vdani in so se opogumili, ker so našli pred
hodnike. In že ni ostalo Artabanu nič drugega razen· 
teh, kJ. so bili od inozemcev njegova telesna straža, 
ljudje, lci so bili izgnani iz svoje domovine in niso 
imeli razumevanja za to, kar je dobro, niti se niso 
menili za slabo, ampak so živeti od plače kot služab
niki pri zločinih. Te je vzel s seboj ter hitro zbežal 
v oddaljene in Scit:iji sosedne pokrajine, v nadi na 
pomoč, ker je bil v svaštvu s Hirkani in Kannani, in 
v domnevi, da bi se utegnili Parti skesatii, da so bili 
oddaljenim naklonjeni, proti navzočim pa omahljivi. 

37. Brž pa, ko je Artabanus zbežal in je ljudstvo 
kazalo, da je pripravljeno za sprejem novega kralja 
je Vitelius izpodbadal Tiridata, naj izkoristi pril~~ 
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n t, ter peljal jedro legij in zaveznikov na Evfratov 
r . Ko sta tam žrtvuvala - eden po rimskem obi-
ju svinjo, ovco in bika, drugi pa je pri.pravil konja 

„ pravno daritev reki - so blližnji stanovalci spo-
1 W, da Evfrat sam od sebe m neizmerno narašča, 
11 • da bi silno deževalo, da se belo peni Jn dela dia-
1 ·mu podobne kroge, kar pomeni srečen prehod čez 

1 •k . Nekateri so to raz.lagali bolj premeteno, češ da 
vojni pohod v začetku srečen, da pa ta sreča ne 
trajna, ker so prer~ka znamenja na zemlji in na 

n bu bolj zanesljiva, nestanoviitna narava rek pa v 
t • trenutku kaže in umika preroška znamenja. 

Tod ko so si naredili s čolni most in prepeljali voj-
' je prvi prišel Omospades z več tisoči konjeni

k v v tabor; poprej izgnanec, je Tibeniu na koncu 
1 !mat.inske vojne10 slavno pomagal in mu je bilo za 

1 podeljeno rimsko državljanstvo. Ko si je potem 
z pet pridobil prijateljstvo kralja, je bil pri njem v 

likih časteh kot prefekt razsežnih ravni, lci jdh ob-
1 • a ta slavni reki Evfrat in Tigris in so zato dobile 
m · Mezopotamija. Ne dolgo nato je Sinaces ojačil 

je vojne čete in Abdageses, steber in opora stran
', je pridal še zaklad lin kraljevski okras. Vitelius, 

ki je mislil, da je že dovolj zagrozil z nimskim orož-
·m, je prigovarjal Tiri.datu in velikašem dežele; Ti

' d< tu, naj pomni svojega pradeda Fraata lin svojega 
r ·tlnika Cezarja't in na obeh straneh odlične zglede, 
v •Li kašem pa, naj ohranijo pokorščino svojemu kra
l ju, Rimu spoštovanje ter vsak sebi čast in .zvestobo. 
N Lo e je z legijami vrnil v Siri.jo. 

38. Kar se je zgodilo v dveh poletjih, sem na krat
povzel, da bi se mi duh odpočil od domače bede. 

oj ti čeprav so minila tri leta po Seianovi smrti, ni 
· lboria to, kar navadno druge ljudi pomiri, namreč 

, prošnje in sitost, toliko omečilo, da ne bi tega, 
k r je negotovo a1i zastarano, kaznoval kot nečesa 
n jhujšega in pravkar se do~všega. V tem strahu 
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ni pustil Fulcinius Trno, da bi tožniki, ki so ga na
padali, prišli do cilja, in je v svoji oporokli napisal 
mnogo hudih obdolžitev zoper Mak.rona in najugled
nejše cesa~jeve osvobojence, cesarju samemu pa je 
očrtal, da Je bebast starec in zaradi svoje stalne o(!. 
sotnosti takorekoč iizgnanec. Ker so dediči hoteli to 
skriti, je Tiberius ukazal, da se prebere, bodisi da je 
hotel pokazati, da dovoljuje vsakomur svobodo go
vora in da se ne meni za to, kar se mu kot sramotno 
očita, bodiisi da je rajši hotel, dolgo nevedoč za Seia· 
nova hudodelstva, da se vsaka beseda razglasi fa se 
izv~ resnica, ki ji prilizovanje škoduje, vsaj s sramo
tenjem. Prav v tistih dneh si je senator Granius Mair
cianus, ki ga je Gaius Grakhus obtožil razžalitve Ve
ličanstva, z lastno roko končal življenje. In bivši pre
tor Tarius Graoianus je bil po 1stem zakonu obsojen 
na smrt. 

39. Niič drugače nista končala Trebelienus Rufus 
m Sekstiius Pakonianus, kajtli Trebe1ienus se je z last
~ roko usi;nrtil. Palroniana pa so zadavili v ječi, ker 
Je tam napisal verze zoper cesarja. Tega ni Tibedus 
zvedel onstran morja kakor nekoč, tudi ne po s.Uh iz 
daljave, marveč blizu Mesta, tako da je še istega dne 
ali po eni minuli noči odgovoru na poročila konzulov, 
kakor da je na lastne oči wdel kri, IG je tek!l.a v hi· 
šah, ali roke krvnikov. 

Konec leta je odšel iz življenja Popeus Sabinus, 
mož ne posebno imenitnega rodu, kli pa je vendar 
zaradi prijateljstva z mogočnilci dosegel konzulat in 
triumfalne msignije, potem ko je štririindvajset let 
upravljal največje province, ne morda zaradi poseb
ne ~pretnosti, ~p~ zato, ker je bil kos svojim sJuž. 
benun dolžnostun m nič več. 

40. Sledila sta konzula Kv:intus ~lantius in Sek
stus Papinius. Da so bili v tem letu usmrčeni ..... 
i~ ~u.ciu~ Aruseius •. ni veljalo za nič groznega, ker so 
bili ljudje že navajeni na bedo lin zlo, vendar pa so 
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· prestrašili, ker je rimski vitez Bibulenus Agripa 
1 l m, ko so tožniki preneha1i govorit;i, v senatu ~ 
f) t gnil izza nedrij strup •. ga pagoltnil •. se z~dil m 

ga liktorji brž odvlekli v Je~. ko Je-~· ter 
1nu že mrtvemu z vrvjo zadrgnili gr'lo. N<1ti T1grana, 
n ·koč vladarja v Annenij.i in zdaj obtoženca, ni kra· 
l j •v kii naslov rešil smrtne kazni navadnih državlja· 
nov. Toda bivši konzul Gaius Galba72 lin oba Blesa so 
p tovoljno wnrli, Galba, ker mu je nemilostno ce· 

rjevo pismo preprečilo, da ni mogel žrebati .za P~ 
v nco· obema Blesoma je bi.lo, ko je njuna hiša bila 
·zel~ ugledna, obljubljeno svečeniško dostojanst".°; 

k pa je oče umrl, je to dostojanstvo cesar drugun 
p a.ni.l. V tem sta videla signal za svojo srn~ rin sta 

jo sama zadala. ln Emilia Lepi~, o katen s~ ~e 
omenil, da je bila poročena z mladim Drusom7 m 1e 

jega moža zasledovala s pogostnimi obdolžitvami, 
• vendar ostala nekaznovana, dokler je žiivel njen 
c Lepidus; nato so jo ovaduhi prijel~ zaradii. p~e

u lva z nekim sužnjem; o tem sramotnem deJanJU 
ni nihče dvomil. Zato je opustila vsako obrambo in 
i je ama končala življenje. . . . . 

41. Ob istem času se je pleme Klitov74, ki Je bilo 
1 ložno Arhelaju, presemo na višdne gorovja Tau· 
1 u , ker je moralo kakor rimske province plačevati 
d vke, ter se je z naravno lego svojiih krajev varovalo 
pred nebojevitimi kraljevllni četami, dokler ni legat 
M. Trebelius, upravnik Sirije, poslan s štliili tisoč le-

1 narji in z izbranimi pomožni.mi četami, dveh gri
·v katera so bili zasedli barbari - manjši se je 

lm' oval Kadra, drugi pa Davara - obdal z okopi in 
ulrdbami in tistih, lci so se drzniJii ven iz utrdb, pri
llil z mečem, drugih pa z žejo, da so se vdalii.. 

Toda Tiridates si je s privoljenjem Partov zopet 
v ji! mesti Niceforium75 in Antemu.sias in vsa dru
mesta, ki so jih ustanovili Macedonai dn so nosila 

r ka imena, pa še Halus in Artemito, partslci mesti; 
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vsi so se veselili, ki so pod Seiti vzgojenega Artabana 
kleLi zaradi njegove krutost~ in so upali, da se jim bo 
bolje godilo pod Tiridatom, ker je bil milejši zaradi 
svoje rimske izobrazbe in omike.75a 

42. Najbolj so se pruizova1i prebivalci mesta Se
leucia76, močnega, dobro z obzidjem zavarovanega 
mesta, ki se še ni navzelo barbarstva, ampak se je 
vztrajno držalo svojega ustanovitelja Seleuka. Tristo 
mož je bilo izvoljenih bodisi po premoženju ali po 
modrosti in ti so bili nekak senat. In dokJer so slož
ni, lahko prezirajo Parte; brž pa, ko nastane nesloga, 
kliče vsak pomoč zoper svoje tekmece in tako se oja
či proti vsem. To se je zgodilo nedavno, ko je vladal 
Artabanus, ki je v svojem mteresu predal ljudstvo 
velikašem; kajtri ljudska vlada meji na svobodo, go
spostvo le nekaterih pa je bližje kraljev9ki samovolj
nosti. Zdaj so Tiridatu, ki je k njdm prrihajal, izkazali 
časti starih kraljev in še večje, ki sli jih je ·izmislil 
novejši čas; hkrati so sramotili Airtabana: po materi
ni straPi je Arsacid, v ostalem nevrednega rojstva. 
Tiridates prepusti vlado v Seleucii ljudstvu. Ko je 
kmalu nato premišljal, katerega dne naj bi slavil na
stop vladanja, je prejel pismo od Fraata in Hierona, 
1ci sta imela najmočnejše prefekture76a v rokah; pro
sila sta za kratek odlog. In tako se je sklenilo, da je 
treba čakati na tako mogočnega moža, medtem so 
se napotili v Ktesifon, sedež vlade. Ko pa so dan za 
dnem odlašali, je Surena7• vpričo mnogih, ki so s 
tem soglašali, posadil po deželnem običaju Tiridatu 
kraljevsko krono na glavo. 

43. In ko bi bil šel takoj v notranjost in k vsem 
plemenom, bi ne omahovald lin bi se pridali enemu: 
z obleganjem trdnjave, kamor je Artabanus spravil 
denar in priležnice, je <lal pl1iloŽilQSt, da so lahko pre
lomili pogodbo. Kajti Fraates in Hiero in kdor še ni 
slavil dneva, ki je bil določen za kronanje, so se vsi 
deloma iz strahu, deloma iz sovraštva do Abdagesa, 
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zdaj gospodoval nad dvorom in novtim kraljem, 
11 rnili k Artabanu; našli so ga v Hirkaniji, vsega 

111mtzanega, kako je z lokom in lovom iskal hrano. 
N prej se je prestrašil, ko da ga hočejo z zvijačo 
u I LI, potem pa, ko so mu zagotovili, da so priš~. ~ 
1 a wpet posadili na pre9tol, se je opogumd m 

11 al, od kod ta nenadna 4zprememba. Tedaj j~ 
11 ·ro sramotil otroškega Tiridata, rekoč, da vlada m 

1 kah nobenega Arsacida, marveč ima Tmdates, ki 
1 tujci pomehkužili, samo prazno ime, vsa moč 

j v Abdagesovi hiši. . . . . . 
44. V vladanju izkušeni starec Je oparil, da Je si-

r njihova ljubezen hinavska, da pa ne hlinijo ~ 
vr tva. Ne da bi se obotavljal, dokler. bi ne prišla 
1 moč iz Scitije, se je brž dvignil in . ako preprečil 
pl tke svojiih sovražnikov in izneverbo svojih p_cija~ 

1 lj v; tudi ni slekel svoje umazane obleke, da b1 pn 
1 ud tvu zbudil pomilovanje in sočutje. S prevaro, s 
prošnjami je vse poskusil, da bi om~hljivce priv~bil, 
t ls t pa, ki so bi1i odločni, podkrepil. In že se Je z 
r nimi četami približeval mestu Seleucii, ko je Ti-
1 d t , ki ga je prestrašila vest o Artabanu in Arta
l> nus sam, začel omahovati pri svojih načrtlih in ni 

·del, ali naj gre takoj nasprot4 ali pa naj zavlačuje 
v jno. Nekateri, ki so bili za takojšnji. ~j in za ~t:o 
o Uočitev so govorili, da so nasprotrnki razpršeru m 
l radi ~lgih pohodov utrujeni; nedavno še njegovi 
idajalci in sovražnikii bi se i;nu radi z?pet prnku~: 

Toda Abdageses je bil mnen1a, da se Je treba vrmt1 
v Mewpotamijo, da bi jih reka T.igri.s varovala in da 

po kusili srečo z zavezniškimi pomožnimi četami 
n onimi, k4 bi jih poslal rimski vojskovodja. Ta 

predlog je obveljal, ker je Abdageses užival največj.i 
ugl d, Tiridates pa se je v nevarnosti iizkazal bojaz· 
ljivcga. Toda umik je bil podoben begu; najprej so 

začeli Arabci, za njimi pa vsi drugi umikati domov 
ali v Artabanov tabor, dokler se ni Timdates z majh-
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girn časom že opravljal častne službe in se je odU· 
koval po svoji učenosti. Da pa je pri zasliševanju 
pnič in mučenju sužnjev predsedoval Makro, so do
kazovali senatu poslani zapisniki; in to, da ni bilo 
zoper nje nobenega cesarjevega pisma, je zbujalo 
sum, da je bilo vse zato, ker je bil cesar že slab in 
morda tudi ni o tem vedel, izmišljeno zaradi znanega 
Mak.ronovega sovraštva do Aruntiia. 

48. Tako sta bedno životarila Domitius in Mar
sus; Domitius je sestavljal obrambni govor, Maxisus 
pa se je delal, kakor da je sklenil za lakoto umreti; 
~runtius je prijateljem, ki so mu svetovali, naj čaka 
m odlaša, odgovoril, da isto ni za vse spodobno in 
primerno; da je on že dovolj dolgo živel in da se mu 
ničesar drugega ni treba kesati, kakor da je med 
norčijami in nevarnostmi doži.vel starost, polno skrbi 
in strahu; da ga je dolgo sovražil Seianus, zdaj 
Makro, vedno pa kak mogočnik, ne da bi bil kaj za
grešil, ampak ker ni trpel sramotnih dejanj . Res se 
je mogoče izmuzniti, ko so cesarjevi dnevi že šteti, 
Wda kako naj uide mladosti sledečega tirana? Tibe
ria je po tolikih izkušnjah vladarsko žezlo vrglo s ti
ra in ga izpremenilo: ali bo Gaius Cezar, ki je komaj 
odrasel deškim letom, ki je še povsem neveden ali 
slabo vzgojen, ubral boljšo pot pod vodstvom Malm-o
na, ki je bil, še slabši od Seiana, izbran, da tega po
bije, pa je še z večjim hudodelstvom pahnil državo 
v nesrečo? Ze vidi in pričakuje hujše suženjs tvo; ·za
to beži prav tako pred tem, kar je minilo, kakor pred 
tem, kar še morebiti pnide. Medtem ko je takole pre
roško govoril, si je prerezal žile. Prihodnost bo doka
zala, da je Aruntius prav storil, da se je sam obsodil 
na smrt. Albucilo, ki se je z lastno roko zabodla, a se 
je samo ranila, so na senatov ukaz odpeljali v ječo. 
O njih, ki so z njo nečistovali, se je sklenilo, da se 
naj Kars.idius Sacerdos, bivši pretor, izžene na neki 
otok, Pontius Fregelanus naj izgubi senatorski čin; 
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n is ta kazen se je sklenila za Lelia Balba; to kazen 
z veseljem izvršili, ker je Balbus veljal za zlobne: 
govornika, ki je bil vedno pripravljen, da nastopi 

pr ti nedolžnim. 
49. V istii.h dneh si je Sekstas Papinius iz konzu

l 1r ke rodbine izvolil takojšen in grd konec s tem, da 
• skočil z okna. Vzrok so naprtili njegovi materi, češ 

1 je, že dolgo zavržena, s prilizovanjem .ffi razkoš· 
•m pripravila mladeniča do tega, da se je mogel re
ti edinole s smrtjo. Zato · je bila v senatu zatožena 

n, čeprav je pred senatorji pokieknila, ~vorila o 
plošni žalosti in o zli usodi slabotnih žena m o mar-
č m drugem žalostnem in usmiljenja vrednem, kar 

f ne zadeva, je bila vendar za deset let izgnana iz 
M ta, dokler ne bo njen mlajši sin imel zapeljivih 
rnl dostnih let za seboj. 

50. Ze je Tiberius telesno slabel, že so ga zapu
' Je moči, ne pa še hinavščina in pretvara. še zme
' m je bil trmoglav, pozoren v govoru in pogledu; le 
kdaj pa kdaj je bil izumetničeno prijazen t~r je s~u-

1 prikriti svojo očitno oslabelost. Večkrat Je menJa· 
vol svoje bivališče, slednjič pa se je naselil na pred

rju Misenum, kjer je imel vilo, katere lastnik je bil 
n koč L. Lukulus.'° Da se tam 1bliža svojemu koncu, se 

izvedelo takole. Tam je bil znamenit zdravnik, po 
m nu Harikles, ki sicer ni cesarja zdravil , pač pa 

mu je pogosto svetoval. Ta se je nekoč poslavljal od 
nj ga, češ da odhaja po svojih opravkih, in cesarja 
pr ijel za roko, na videz iz spoštovanJa. pri tem p~ 
mu je potipal žilo. Tiberius je to opaztl; ne ve se, ~h 
1 • bil užaljen, ali pa je svojo jezo požrl; ukazal J~ 
pr inesti obed in ostal pri mizi dlje kot ponavadi, 
kakor da bi hotel počastiti odhajajočega prijatelja. 
Harikles pa je zagotavljal Makronu, da mu dihanje 

jema in da ne bo živel dlje kot dva dni. Takoj so 
• o tem pogovarjali navzoči in sli so odnesli spo

r čilo legatom in vojski. šestnajstega marca je za. 
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stalo dihanje in že so vsi mislili, da je umri. In te 
je prihajal Gaius Cezar z množico voščilcev, da bi 

se pol~til vlade, ko se je nepričakovano razglasilo, 

da se T1beru vrača govor in vid in da naj služabniki 
prinec;ejo jedd, da se bo cesar okrepil. Vsi so se pre

strašili, nekateri so se razpršili na vse strani; vsak 

se je delal pobitega in nevednega; Cezar'Oa, onemel od 

~trahu, je namesto upanja na najvišje pričakoval SV{> 

JO smrtno uro. Makro se ni prestrašil, ampak je uka· 

zal, da naj na starca vržejo čim več odej in ga zadu· 

šijo, potem pa odidejo iz sobe. Tako je končal Tibe

rius v oseminsedemdesetem letu svojega živ.Jjenja. 

. 5~. l':ljegov ~~ je bil Nero in po obeh straneh je 
izhajal IZ K.laudi1skega rodu, čeprav je njegova mati 

prešla po adopciji v Liyjjsko in potem v Juldjsko rod· 

bi.no. Njegova usoda je bila že od zgodnjih otroških 

l~t su~jiva. Zak~j svojemu izgnanemu očetu je sle

dil v IZgnanstvo; m brž ko je kot pastorek vstopil v 

Augustovo hišo, se je moral boriti z mnogimi tekme

c~, do~ler ~ta ~vela ~arcelus in Agripa, nato pa še 

C.:e:zarJa Ga:ius m Luc1us. Celo njegov brat Drusus je 

bil pri ljudstvu bolj pri.ljubljen. Toda najbolj neva· 

~en je bil njegov položaj, ko se je oženil z Ju-lio in 

Je ~oral prenašati nečistovanje soproge'• ali ji iti s 

poti. ~n potem ko se je vrnil z Roda, je gospodaril 

dvanajst let v cesarjevi hiši, ki je bila brez otrokai, 

nato pa približno triindvajset let kot neomejen vla· 

dar Ri~a. Tudi glede značaja so bila pci njem razna 

obdobJ~; n':°pore~ je živel in bil na dobrem glasu, 

dokler }e b~ zasebnik al·i vojskovodja pod Augustom, 

~knJen m lokav v hlinjenju vrlin, dokler sta še 

ž1.vela Germani~us in Drusus; ko je mati živela, je 

bll .zm.es ~ega m dobrega; divji lin krut, pni tem pa 
sJmvaJ vehk pohotnež, dokler je ljubil Seiana ali se 

ga bal. Naposled se je vrgel na z.ločine iin sramotna 

dejanja, potem ko se ni ničesar več sramoval in bal 
ter je poslušal le svojo naravo. ' 
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V veliki vrzeli izgubljenega dela Analov 

so izginile knjige sedma, osma, deveta in de
seta ter približno polovica enajste knjiige. 
Pripovedovanje je obsegalo čas od 16. marca 
37, to je od T.iberiove smrti, do leta 47. Tako 
je izgubljena vsa vlada cesarja Kaligule ( 16. 

III. 37 - 24. l. 41), ki jo sicer poznamo iz 
Suetonove bolj anekdotične pripovedi, in pr· 

vib šest let vlade cesarja Klavdija. 
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NAJSTA KNJIGA 

(LETI 47 IN 48 PO N. š.) 



l. . ... . 1 Kajti o Valeriu Asiatiku, ki je bil dvakrat 
k nzul, je (Mesalina) mislila2, da je bil nekoč pre-

11, tniški ljubimec le·one (Popee Sabine)l; in ker je 
h rali hrepenela po vrtovih, ki jih je Lukulus zasadil, 
on pa čudovito olepšal, je naščuvala Suilia, naj vloži 
t ! bo protii. obema. Pridruži se še Sosibius, Britani· 
kov4 vzgojiitelj, ki naj bi z navidezno dobrohotnostjo 
KI udia posvaril, da naj se varuje pred vplivnim in 
tlr ' možnim možem, kajti taki so knezom nevarni: 
A i Likus je glavni povZil'OČitelj umora Gaia Cezarja5 

n ' ni bal tega priznati pred zborom rimskega ljud
i v in povrh še zahtevati priznanje za zločin; s tem 

I • v Mestu zaslovel in po provincah gre glas, da se že 
pripravlja na pohod h germanskim vojskam; rojen 
v Vicni6 in oprt na mnoga mogočna sorodstva kaj 
l 1hk podpiha domača plemena. Klaudius je odpo-
1 ll, ne da bi še naprej poizvedoval, takoj prefekta 

pr ·t r ijancev Krispina z vojaki, kakor da hoče udu
It i v jno; ta ga je našel v Bajah, ga vkoval ter vlekel 

v M to. 
2. Niso ga pustili pred senat, ampak so ga zasJi. 

•val i v sobi vpričo Mesaline in Suilii.a, ki mu je oči-
111 , da je zapeljal vojake, katere je z denarjem in 
n · i tovanjem zapletel v vse svoje sramotno početje, 
p 1 m, da je prešuštoval s Popejo in nazadnje še, da 
J · telesno oslabel. Pri tej točki se obtoženec ni mogel 
v premagati, da bi molčal, marveč je vzrojil in re
k 1: •Vprašaj svoja sinova7, Suiliius; priznala ti bosta, 
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da sem zares mož.« In pričel je svojo obrambo, s ka
tero je nenavadno ganil Klaudia in celo Mesa.lini iz
vabil solze. Ko je le-ta odhajala iz sobe, da bi si obri
sala solze, je zabičila Viteliu8, da nikakor ne sme pu
stiti, da bi se obtoženec izmuznil. Sama je hitela, da 
bi upropastila Popejo; nastavila je ljudi, ki naj bi jo 
z grožnjo, da jo čaka ječa, izpod.bodli, da bi se odlo
bila za prostovoljno smrt. Cesar je o tem tako malo 
vedel, da je nekaj dni pozneje vprašal njenega sopro
ga Scipiona, lci je pri njem obedoval, zakaj ni svoje 
žene vzel s seboj, na kar mu je ta odgovoril, da je 
umrla. 

3. Ko je Klaudius premišljal o oprostitv1i Asiatika, 
je Vitelius jokaje navajal staro prijateljstvo in kale.o 
sta Antonio, cesarjevo mater, skupno spoštovala; na
to je našteval Asiatikove zasluge za državo, njegov 
nedavni vojni pohod proti Britaniji in še vse drugo, 
o čemer je mislil, da bo zbudilo sočutje, ter mu pre
pustil svobodno izbiro smrti. In sledile so Klauchiove 
besede, ki so prav tako priporočale milost. Ko so na
to nekateri svetovali smrt za lakoto in blag konec, je 
Asiatikus rekel, da se na tako dobroto požvižga. Nato 
je potelovadil, kakor je bil navajen, se skopal, vese
lo obedoval ter si prerezal žile govoreč, da bi bil 
bolj častno p~ po Tiberiovi lokavosti ali besnosti 
Gaia Cezarja, kakor da mora zdaj pasti zaradi 7.enske 
zahrbtnosti in nesramnega jezika Vitelia; prej pa si 
je še ogledal grmado ter velel, naj jo prenesejo na 
drugo stran, da ne bi ogenj in dim poškodovala senč
natih dreves9• Tako je bil miren še v zadnjem tre
nutku. 

4. Nato so bili sklicani senatorji in Suilius je pri
tegnil kot krivca še dva odlična rimska viteza s pri
imkom Petra. Toda vzrok za njuno smrt je bil ta, da 
sta svojo hišo oddajala za sestanke Mnestera10 in Po
peje. Ampak enemu se je očitala prikazen v sanjah, 
češ da je videl Klaudia z vencem klasja okrog _glave 
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In d, so biln klasi obrnjeni nazaj, ka7 je ~me~o 
'" 1 njo žita in živil. Nekateri poroča~o, da ~e videl 

•n , iz trtnega listja, ki je že venelo, m so St to raz
i 1 Ji tako, da se s tem prerokuje ~esarj~va smrt v 
1 ( zn i je eni. O tem ni nihče dvomil, da _Je kakršna 
k li pnikazen v sanjah pripravila smrt .nJefl:1u ~1?e
mu in njegovemu bratu. Krispinu so priznali ?lil!JO? 
n petnajst sto tisoč sesteroijev ter pretorske ~t

. Vitel~us je dodal še milijon seste~cijev ~ Sos1b1~, 
rt, da pomaga Britaniku z dobrirm. na~1, ~~cli~ 

1 z dobrimi nasveti. Ko so vpraš~1 ~udi Smp1~~ 
" njegovo mnenje, je r~el: »Ker ~istim o PopeJ>inih 
p ·greških isto kakor vsi, domnevajte, da bom gov~ 
r 1 l. to, kar govorijo vsi.« Tako je elegantno uskladil 
IJub zen soproge z dolžnostjo sena~orja. . . . 

S. Poslej je Suilius neprestano m b~ez .usmilJenJa 
tožil obdolžence in mnogi so posnemalli nJegovo W:Z· 
nosi. Kajti cesar si je prisvojil vso moč z~onov m 
lržavnih oblasti ter dal priložnost za ropanje. Nobe

n blago ni bilo tako poceni naprodaj kakor brez
v · ' tnost advokatov, tako da se je Samius, ugl~en 
1 im ki vitez, ki je dal Suiliu štiristo .tisoč sesterc1Je~, 

J v njegovi hiši na meč, k.o je izvedel, da ~~ Je 
kljub temu prevaral in izdal. Zato so se senaitorJl ~a 
pobudo za naslednje leto imenovanega koi_izuJa G~a 

llia, o čigar moči in padcu bom pozneJe. ~ovonl, 
<lvign.iU in se sklicevalii na ~incio~u zakon, _ki Je.pred 
davnimi časi prepovedoval 1ernatI denar ah darila za 
odv tniško zagovarjanje. 

6. Ko so nato tisti, ki so se čutili pI"izadete, za
•naU besen krik proti temu, jih je Sili.US, ki je :~el 
tudi sicer Suilia na piki. ostro napadel, navaJaJOČ 
1 1 de starih govornikov, ki so smatrali dobro ime i? 
!oves pri potomcih za najlepšo na.gra~ zgovor:i~ti. 

p udarjal je, da bi sicer najlepšo m naJplem~~eJŠO 
umetnost oskrunjalo umazano zaslužkarstvo; ruti p<>
tena beseda bi nič ne veljala, če bi se gledalo samo 
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na to, koliko se da zaslužiti. Ako bi šle pravde svojo 
pot, ne da bi komu prinesle plačilo, bi jih bilo manj: 
zdaj pa se po.spešujejo sovraštvo, ovaduštvo in kri.vi
ce, da bi tako, kakor dajejo hude bolezni ulravnikom 
več zaslužka, tudi ta juridič.na kuga donašala čim več 
denarja advokatom. Mislijo naj na Asinia Mesalo in 
izmed novejših na Aruntia in Esemina: visoko so se 
povzpeli, ne da bi omadeževali svojega življenja niti 
kot možje niti kot govomikii. Ko je designirani kon
zul to govoril in so mu drugi pritrjevaLi, se je že pri
pravljal sklep, da se naj z onimi postopa po zakonu 
o izsiljevanju; zdajci so Suilius in Kosutianus ter VSli 
drugi, ki so pač izprevideli, da jih ne čaka preiskava, 
saj je bila njihova krivda že dokazana, temveč kazen, 
obstopili cesarja ter skušali s prošnjo doseči, da bi 
se doslejšnji predlogi razveljavili. 

7. In ko jim je prošnjo dovolil, so začeli takole 
govoriti: •Kateri človek je tako ošaben, da že vna · 
prej upa, da si bo prisvojil večno slavo? Za to, kar 
je koristno in stvarno, ne za prazne sanjarije naj se 
poskrbi; za to, da ne bo nihče podlegel mogočnikom 
zaradi tega, ker nima advokatov. Zgovornost se ven
dar ne pridobi zastonj: človek z.anemarja skrb za 
lastno hišo, da bi se mogel ukvarjati s tujimi zade
vami. Mnogi živijo od vojaščine, nekateri od polje
delstva, nihče se ne trudi za nekaj, od česar že vna
prej ne pričakuje sadov. Lahko je bilo Asiniu in Me
sa1i, ki sta si prinesla bogat plen iz vojn med Anto
niom in Augustom, a1:i pa d~čem bogatih familij, 
ljudem kakor Eserninus in Aruntius, igrati veliko
dušnike. Dobro so še v spominu zgledi, za kako vi
soko ceno sta bila navajena govoriti pred ljudstvom 
P. Klodius in Gaius Kurio.13 Mi pa smo revni sena
torji, ki v mirni državi ne težimo za ničimer drugim 
kakor za korristmi miru. Misli na preproste državlja
ne! Le-te morejo povzdigniti samo civilne umetnosti. 
Ce se odvzame prizadevanju njegova vrednost, bo tu-
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1 prizadevanje ·izginilo.• Ceprav se j«: cesarju z~elo 
t . no govorjenje manj dostojno, ga Je vendar unel 

utemeljeno; omejil je sprejem denarja n~ ~~ 
estercijev; tisti, k·i bi to mejo prekoračili, naJ 

btožijo zaradi izsiljevanja. 
. Nekako v istem času se je vrnil Mitridates, o 

k 11 rem sem omenil, da je vladal v Armeniji in so ga 
n ukaz Gaia Cezarja14 vklenili, po zapovedi Klaudia 
1 tali v kraljevino, zanašajoč se na bojno moč F~-
1' mana. Le-ta, kralj lberov in Mitridatov brat, Je 
t roča!, da so Parti nesložni in se pri svojem s~ 
1 1 di nadoblasti ne menijo za podrejene pokraJI· 
11 · .• Gotarzes je namreč poleg drugih t;•vrovitosti 
t LI u mrtiti svojega brata Artabana, njegovo ženo in 

n ·g vega sina: zato so se ga še vsi drugi bali ter so 
klicali Vardana na pomoč.15a Ta je bil zmerom pri

rr vljen za vsako drzno dejanje in je v dveh dneh 
m J že pot tri tisoč stadijev za seboj ter je nič slu-

1 • ga Gotarzesa presenetil in prestrašil; ne da bi se 
tavljal, se je polastil najbližjih pokrajinskih okro

ž in edini Seleucensi so se uprli njegovemu gospod-
Lvu . Nad njimi, ki so že od njegovega očeta in od 

nj ·ga odpadli, se je razjezil bolj, kot je bilo tren~t-
11 ·mu položaju v prid, in se je zapletel v ob!egan1e 
m nega mesta, ki je bilo zavarovano od muno t.e-

e reke•6, pa tudi z obzidjem in z dovozom živil. 
M •d tem je Gotarzes, ojačen z močnimi č~~i D~
hov in Hirkanov, obn<Wil vojno; Vardanus Je bil pn· 
llj n odreči se Seleucii ter je s svo}im taborom od

rinil na ravnino pri Baktri. 
9. Ko so bile tako bojne sile Orienta razcepljene 

11 se ni vedelo, kam se bodo obrnile, je bila Mitrida
t u dana priložnost, da bi mogel zavzeti Armenijo, ker 

· imel dovolj rimskih vojakov, da bi lahko porušil 
trme gorske trdnjavice, medtem ko je iberska voj

ska četovala po ravninah. Kajti tudi Armenci se niso 
upirali, potem ko je bil potolčen satrap Demonaks, 
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je mejila že na blaznost, jo je zadrževala, da ni iska
la zločinov in tožnikov. Tako je namreč vsa gorela 
za Gaia Silia, najlepšega rimskega mladeniča, da je 
Iunio Silano, plemenito žensko, izpodrinila, da se ni 
z njim poročila, samo da bi ga sama dobila in z njim 
pre.foštvovala. Silius je vedel za njeno nesramno po
hotnost in za svojo nevarnost; toda ker je bil pn:::pri· 
čan, da ga čaka poguba, ako bi se branil, in je nekcr 
liko upal, da ga ne bodo odkrili., pa še zaradi velikih 
nagrad, se je tolažil s tem, da lahko čaka, kaj bo, in 
už.iva to, kar se mu zdaj ponuja. Ona je prihajala v 
njegovo hišo ne skrivaj, ampak s številnim sprem
stvom, visela na njem, kadar je šel iz hiše, ga bogato 
obdarovala in mu izkazovala časti; naposled so ljudje 
videli sužnje, osvobojence in knežji blišč in razkošje 
pri prešuštniku, ko da ga je SreM obdarovala z vsem, 
kar je premogla. 

13. Toda Klaudius, k.i o razmerah v svojem za. 
konu ni ničesar slutil, je opravljal svoje cenzorske 
poslelS in je s strogimi razpisi grajal razposajenost 
ljudstva v gledališčih, ker je konzularja P. Pomponia 
- ta je pisal za oder26 - in ugledne žene sramotila. 
Tudi je razglasil zakon, s katerim je ugnal izposoje
valce denarja, da ne smejo sinovom posojati denarja 
na obresti, če starši umrjejo. Studenčnico je s Sim
bruinskih hribov27 zapeljal v Mesto. Pomnožil je tudi 
črke z novimi ter jih uvedel, ker mu je bilo znano, da 
tudi grška abeceda ni bila takoj v začetku popolna. 

14. Egipčan.i so bili prvi, ki so s podobami živali 
izražali svoje mišljenje in občutje - te najstarejše 
spomenike človeškega izražanja vidimo še danes vkJe
sane v kamne - in veljajo za ·izumitelje črk; od tod 
so jih Feničani kot najboljši pomorščak.i prinesli v 
Grčijo ter si prisvojili slavo, k.o da so iznašli, kar so 
dobili od drugih. Pripovedka namreč pravi, da se je 
Kadmus pripeljal s fenišk.im brodovjem m je še ne
olikane grške narode seznanil s to umetnostjo. Ne-
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kateri poročajo, da je Atenec Kekrops ali Tebanec 
inus in v trojanski dobi Argivec Palamedes iznašel 
• tnajst črk, nato pa še drugi in predvsem Simoni

ti u. V Italiji so se jih naučili od Konintijca Dema· 
1 nta29, Aboriginci pa od Arkadijca Evandra; in oblike 
latinskih črk so enake najstarejšim grškim črkam. 
P tudi mi smo jih imeli v začetku le malolO nato pa 
se jih je še nekaj pridalo. Po tem zgledu je IGaudius 
pridal še tri črke3•, ki so se rabile za njegove vlade, 

zneje pa so se pozabile, videti pa jih je še danda-
11 na bronastih deskah na javnih trgih in v sve-
t iščih. 

15. Nato je predlagal senatu vzpostavitev kolegija 
II rusp.ikov31•, da se ne bi ta najstarejša italska zna
n t pozabila zaradi malomarnosti, češ da so pogosto 
klicali, kadar so bili za državo žalostni časi, na po
moč ljudi iz Etrurije, katerih opomin je spet obnovil 
, vete običaje, tako da so se za prihodnost natančneje 
ravnali po nJih; in najuglednejši Etruščani so sami 

d sebe ali po spodbudi rimskih očetov to z.nanje 
hranili in ga kot dediščino zapustilJ. svoj.im rodbi

nam; to pa se zdaj zanemarja zaradi splošne brez· 
brižnosti za dobre umetnosti in zaradi razmaha ino
z 'mskega praznoverja. Za zdaj je sicer še vse dobro, 
toda milosti bogov gre zahvala, da se ne bi v sreči 
pozabili sveti obredi, ki so bili v navadi v težkih ča-
ih. Zato je senat sklenil, da naj pontifiki pazijo, kaj 

J • treba ohranim in potrditi od prakse haruspikov. 
16. Istega leta je prosilo pleme Herusk.ov kralja iz 

Rima, ker je v domačih vojnah izgubil svoje kneze iin 
jim je od kraljevskega rodu ostal samo eden, katere
ga o držali v Mestu32, po imenu Italikus. Po očetu 
j bil potomec Flava, Arminiovega brata, njegova ma
li pa potomka Aktumera, kneza Hatov; bil je lepe 
postave, v orožju in na konju izvežban po domače in 
po naše. Zato ga je cesar obdaroval z denarjem, mu 
dal telesno stražo ter ga opozoril, naj velikodušno 
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pr~ame. do~t<;>jans~vo, Jci gre njegovemu rodu, češ 
da Je pl"Vl, k1 Je roJen v Rimu in zaseda inozemski 

pres~~ ~e kot talec, ampak kot državljan. V začetku 

5<? b~h njegovega prihoda tudi Germani veseli, in kes
ru bil v nobene zdražbe zapleten ter je kazal da je 

~sei:i e~ko n~onjen, so ga slavili in častili; 'včasih 
Je bil vljuden m mil, nad čimer se ni nihče spotikal 

č~šče pa se je ~daja! ~ij~osti in nasladnemu živJj~ 
nJ~.„kar barban radi VIdiJo. In že je zaslovel pri naj· 

bližJi? sosedih. in še dalje, ko so tisti, ki so po zdraž.. 
bah m razporih postali mogočni, sumničili njegovo 

prem~, s~ ob~ili na bližnja plemena in zatrjevali, 

~ se Jim JentlJe stara svoboda Germanije in se dvdga 
rimska oblast. Ali ni nobenega domačina, kii bi za. 

vz~ prvo mesto, da se mora potomcu vohuna Flava 

~ti obl~t. nad ~s~i? Zaman se izgovarjajo z Armi· 
ruom .. kaJtl .če ~1 b1l njegov sin, ki je vzrastel v so

vr~1 dežeh, prišel, da bo vladal, bi se ga tudi lahko 

?~· ker je ~ vsem !uj~ okužen, s hrano, podložnost
JO. "':1 z načmom ž1vl1enja. Ako pa je Italikus istih 
misli kakor oče, je.treba pamniti , da se ni nihče drug 

tako sovražno boni proti domovini in domačim bo
govom kakor njegov oče. 

.17 · ~ te~ in podobnimi govori so zbrali velike 
~Jne s~e; . ruč manj pa jih ni šlo za Italikom, kaj· 

ti govonl Je, da se ji1:1 ~ vsilil proti njihovi volji, 

amp~ ker so ga poklicali; ker ima po svojem ple

~en~tem rodu prednost pred drugimi, naj preizkusi

JO nJego_vo vrlin? in hrabrost, ali dokazuje, da je vre
den ~vo1ega stnca Arminia in deda Aktumera Tudi 

ga m tre~ ~ti sram očeta, ker ni nikoli pr~lomil 
besede, k1 JO Je dal Rimljanom z dovoljenjem Germa

nov. Be:s~o ~~~a po krivem izgovarjajo tisti, ki 

so ~· izpnJeru m skupnosti pogubni ter stavijo 
~VOJe na~ .samo na razprtije. Ljudstvo je vriskalo 
m mu p~trJ~valo; on, ki je zmagal v bitki, važni za 

barbare, m Je potem zaradi sreče in uspeha postal 
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obj ten in bil izgnan, pa so ga Langobardi zopet 

vzpostavili, je kot kralj v sreči in nesreči rušil dr· 

, v Heruskov. 
18. Ob istem času je Hauke, ne da bi biti doma 

k kJ razpori, smrt Sankvinia13 opogumila, da so 

vp dli, še preden je prišel Korbulo, v Dolnjo Germa· 

n j pod vodstvom Ganaska, ki je bil po narodnosti 

Ko.ninefat34 in je v naših pomožnih četah dolgo slu· 

1.11, pozneje pa prebežal in z lahlcimi čolni plenil po 

morju ter zlasti galsko obalo pustošil, saj je dobro 
del, da je bogata in nebojevita. Kakor hitro pa je 

rbulo prišel v provinco, je zelo skrbno plul s tro

lačami po Renu, druge ladje, k.i so bile za to pri· 

pr vne, pa je pripeljal po lagunah; in ko je sovražne 
e potopil in Ganaska pregnal, je legijam, ki niso 

bile voc vajene kopati okope in so sploh pri delu le

n, rile ter jih je veselilo samo plenjenje, zopet vcepil 

·taro disciplino; nihče ni smel oditi iz vojske niti se 
rez povelja spustiti v boj . Stražiti so smeli podnevi 

n ponoči samo oboroženi. Pripoveduje se, da je bil 

v jak, ker je kopal okope brez meča, da, še tisti, ki 

to delal oborožen samo z bodalom, kaznovan s 
rnrtjo. Tej pretiranosti - ali pa je to le izmišljeno 

- je bila vzrok vojskovodjeva strogost; lahko si mi· 
tirno, kako vnet in pri hujših prestopkih neizprosen 

j' moral biti mož, ki se mu prisoja tolika strogost 

·elo pri neznatnih napak.ah. 
19. Sicer pa je ta strah" različno vplival na vo

jake in sovražnike: mi smo postali bolj hrabri, bar· 

ba rom pa sta se zlomila upor in pogum. Pleme Frisi· 
j v, ki se je po porazu Luoia Apronia začelo upirati 

ter je bilo sovražno ali vsaj nezanesljivo, je dalo tal· 
e ter se je mimo za.držalo v mejah ozemlja, katero 

jim je odkazal Korbulo: hkrati jim je dal senat, 

uradnike in zakone. In da se ne bi njegovim ukazom 
pet izmaknili, je sredi med njimi postavil trdno vo

jaško ~ko, potem ko je poskusil po odposlancih 
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zvab·i·ti velike Ha~~e, da bi se mu podvrgli, hkrati pa 
z zv1Jačo odpravih Ganaska. Zvijača se je posre<5ila 
in to ni bilo nič neplemenitega, kar se je storilo zo
per pr~bežnika ~ odpadnika. Toda njegov umor je 
razb~ ~auke. m Korbulo je zasejal seme upora. 
Tega Je bila večina vesela, nekateri pa so to obsojali. 
Cernu podpihuje sovražnika? Ce se slabo <izteče bo 
trpela zaradi tega država, če pa se mu posreči, je 
tako odlačni mož nevaren miru in nadležen brezdel
nemu vladarju. Zategadelj je Klaudius prepovedal 
vsako nasilje proti Gennaniji in celo ukazal potegniti 
posadke nazaj na to stran Rena. 

20. Ze je Korbulo postavljal taborišče na sovraž
nem ozemlju, ko je prejel to pismo. To ga je prese
netilo in, čeprav ga je še marsikaj drugega hkrati 
skrbelo, strah pred cesarjem, zaničevanje barbarov, 
zasmeh zaveznikov, ni nič drugega rekel kakor to 
kako srečni so bili nekoč rimski vojskovodje, ter j~ 
dal znamenje za umik. Da pa bi vendar vojak,i ne 
postopali brez dela, je dal med Moso in Renom izko
pati jarek, dolg triindvajset tisoč korakov, da bi se 
izognil nezanesljivi plovbi na Oceanu. Vendar mu je 
cesar dovolil triumfalne insignije, dasi mu je vojno 
prepovedal. 

Kmalu nato je dosegel isto čast Kurcius Rufusl6 
ki je na ozemlju Matiakov odprl rudnik, da bi iskai 
srebrove žile. Pridelek srebra je bil malenkosten in. 
ni trajal dolgo, legije pa je to veljalo veliko dela in 
jim je zelo škodovaJ.ol', ko so morale izkopavati vo
dovode in de_Ia? pod zemljo to, kar celo nad zemljo 
težko opra~lJaJo. In ker so morali to delati vojaki 
v več provmcah, so skrivaj napisali pismo v imenu 
vojsk, v katerem so cesarja prosili, da bi vsem ka
terim je hotel zaupati vojsko, že vnaprej podelii tri
umfalne insignije. 

21. O pokolenju Kurcia Rufa, o katerem nekateri 
poročajo, da je bil gladiatorjev sin, nočem navajati, 
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r je izmišljeno, resnico povedati pa me je sram. 
je dorasel, je bil prijatelj kvestorja, lci je uprav

lj Afriko, in ko je nekoč v mestu Adrumetum hodil 
m opoidne po praznih dvoranah, se mu je prika-

7.nl ženska postava, večja, kakor so ljudje, in slišal 
besede: »Ti si, Rufus, ki boš prišel v to provinco 

k L konzul.« Ta prerokba mu je zbudila upanje; šel 
v mesto ter dosegel zaradi radodarnostii prijate

lj v. hkrati pa tudi zaradi lastne bistroumnosti kve-
turo in kmalu med plemenitimi kandidati tudi pre

turo, ker je cesar za to glasoval, kajti Tiberius je 
njegovo nizko pokolenje prikril s temile besedami: 
1tZdi se mi, da se je Kurcius rodil iz samega sebe.a 
P tem je dosegel visoko starost; prilizoval se je viš
jim, bil ošaben in prevzeten do nižjih, sebi enakim 
nedostopen in je prejel konzularno dostojanstvo, 
triumfalne insignije in nazadnje je postal upravnik 
Afrike; tam je umrl in izpolnil usodno prerokbo. 

22. Med tem so v Rimu :zalotili med množico ti-
Lih, ki so prišli pozdravljat cesarja, Gnea Nonia, 

rimskega viteza, oboroženega z mečem; nihče ni ve
d 1, zakaj je bil oborožen, in tudi pozneje se to ni 
dognalo. Kajti ko so ga potem trpinčili na mučilih, 
ni taj.il, kolikor se je tikalo njega, toda sovedcev ni 
imenoval; ni se vedelo, ali jih je hotel pnikriti. 

Za istih konzulov je P. Dolabela predlagal, da naj 
s vsako leto prirejajo borbe gladiatorjev na stroške 
ti tih, ki so nanovo izvoljeni za kvestorje. Pri pred· 
nikiih je bila to nagrada za zasluge in vsem državlja
n m je bilo dovoljeno potegovati se za državne služ
be, če so bili tega vredni. Niti starost ni pri tem od
ločevala, kdo se naj poganja za častno službo; že 
v zgodnji mladosti je bil dosegljiv konzulat in dikta
t ura. Kvestorji pa so ·bili že vpelja.TJ.i, ko so še vla
dali kralji, kar dokazuje po kurijah sklenjeni zakon31, 

katerega je L. Brutus obnovil. Konzulom je ostala 
pravica, imenovati kvestorje, dokler ni tudi te častne 
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službe podeljevalo ljudstvo. In tako sta bila prva 
izvoljena Valerius Potitus in Emilius Mamerkus trl· 
inšestdesetega leta po izgonu Tarkviniov, da bi sode
lovala v vojništvu. Potem, ko so posli naraščali, sta 
bila imenovana še dva, ki naj bi uradovala v Rimu; 
kmalu so njih število podvojili19, ker je bila Italija 
že davku zavezana in so državni dohodki prihajali 
tudi iz provinc: nato jih je bilo s Sulovim zakonom 
imenovanih dvajset, da bi izpopolnili senat, katere
mu se je izročilo tudi sodstvo. In čeprav so vitezi 
sodstvo spet nazaj dobili, se je vendar kvestura za. 
stonj podeljevala po vrednosti kandidatov ali zaradi 
ustrežljivosti tistih, ki so jo podeljevali, dokler se ni 
slednjič po Dolabelovem predlogu tako rekoč pro
dajala. 

23. Ko so za konzulovanja A. Vitelia in L. Vipsana 
razpravljali o dopolnitvi senata in so prvaki Galije, 
ki se imenuje Komata«>, že zdavnaj bili rimski zavez· 
niki in imeli rimsko državljanstvo ter si prizadevali, 
da bi dobili pravico potegovati se za častne službe, 
je o tem nastalo veliko raznovrstnih govoric. Temu 
so mnogi pri cesarju nasprotovali in trdili, da Italija 
ni še tako propadla, da bi ne mogla dati glavnemu 
mestu senata, češ da so nerojeni meščani zadostovali 
po krvi sorodnim plemenom41 , pa se ni treba sramo
vati stare republike. še zdaj so v spominu junaška in 
slavna dela, .1ci jih je izvršil v stari strogoredoosti 
rimski rod. Mar ni še dovolj, da so se Veneti in 
Insubri42 vriinili v senat, če se zdaj vpeljuje trop tuj
cev, kakor za naše ujetništvo? Kakšna čast še čaka 
preostalo plemstvo ali revnega senatorja iz Lacija? 
Vsa važna mesta bi zasedli tisti bogataši, katerih de
di in pradedi so kot vojskovodje sovražnih narodov 
pobili naše vojske z mečem in silo ter oblegali bo
žanskega Julia pri Alesiji. To spada v novejši čas: 
kaj pa bi bilo šele, če bi se spomnili tistih, ki so pred 
očmi Kapitolija in rimskega gradu razbili rimske ol· 
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t rje in zidove? Naj le imajo naslov ~vljanov, ~ 
n gre jim čast senatorjev in dostojanstvo državnih 
uradnikov. 

24. Ne da bi te in podobne besede nanj vplivale, 
. je cesar takoj postavil nasproti, sklical senat in 
1. čel je takole: •Moji predniki, katerih najstarejši, 
Klausus, je bil po rodu Sabinec ter je bil sprejet v 
ri m k.o državljansko skupnost in med patricijske 
r dbine, me spodbujajo, naj po istih načelih uprav
ljam državo in vanjo prenesem vse, karkoli __ se k).C: 
Izvrstnega najde. Dobro namreč vem, da so b1h Juliji 
Iz Albe, Korunkaniji iz Kamerija, Porciji iz Tuskula 
In, da ne brskam po starodavnosti, iz Etrurije, Luka
nijc in vse ItalijeJJ poklicani v senat; naposled pa 

je le-ta razširila do Alp, tako da so se ne samo 
po ·amezne osebe, ampak cele dežele in celi narodi 

t lesili v našo državo. Takrat je bil v notranjosti 
države trden mir in navzven smo bili mogočni, ko 
so bili Transpadanci sprejeti v državljansko skup
n t. Ali smo morda nezadovoljni, da so prišli sem 
B lbi44 iz Hispanije in prav tako odlični možje iz 

alije Narbonensis? Njih potomci še žiwjo ~ ne za~ 
·tajajo za nami v ljubezni do te naše domovme. Kaj 

drugega je upropastilo Lacedemonce in Atence kakor 
t . da so kljub svoji premoči v orožju odrivali ~ 
"·bc premagance kot tujce? Toda naš ustanovnik 
Romulus je bil tako moder, da je imel prav mnogo 
n, r dov istega dne za sovražnike, nato pa za držav
ljane. Prišlece smo imeli za kralje4l; da so državne 
službe dobivati sinovi osvobojencev, ni bilo šele ne
kaj novega, kakor se zelo mn~ motijo, marveč to 

• delal narod že prej. Ampak bojevali smo se ven
i r s Senoni!~ Volski in Ekvi kajpak niso nikoli po

i. tavili sovražnih bojnih vrst proti nam. Naše mesto 
vojili Galci - tudi Tuskom47 smo dali talce ·~ 

[unniti so nas podjarmili. In če pregledamo vse voj
n , nismo vendar n()bene končali v krajšem času, 
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poljubljala in objemala ter nazadnje ponoči uživala 
slasti, ki jJh dovoljuje poroka. Toda tu ni nič izmiš
ljeno, kar bi presenetilo bralca, ampak samo to ho· 
čem poročati, kar so še slišali starejši ljudje in 
zapisali. , 

28. Zaradi tega se je zgrozila cesarjeva hiša, zlasti 
pa tisti, ki so imeli vpliv in so se bali, če bi se kaj 
preobrnilo; ti so izražali svojo nevoljo ne več skri· 
vaj, temveč kar odkrito: dokler je samo glumač ska· 
kal v cesarjevo spalnico51•, je bila to sicer sramot4, 
toda do propasti je bilo še daleč, zdaj pa si mladenič 
plemenitega rodu, lepe postave, bistrega duha in sk<>
rajšnji konzul obeta kaj višjega, kajti nobena skriv· 
nost ni, kaj bo sledilo po talci ženitvi. Nedvomno so 
se bali, če so pomislili, da je Klaudius topoglav in 
docela v rokah svoje žene, in koliko ljudi je bilo 
usmrčeno na Mesalinin ukaz. Po drugi strani pa jim 
je prav cesarjeva omahljivost dajala nekaj upanja, 
da bi utegnili doseči njeno obsodbo še pred obtožbo,' 
če bi mu prikazaLi strahoto zločina in ga tako prema
gali, toda samo v tem je še nevarnost, če bi poslu
šal njen zagovor in njeno obrambo in bi jih ne hotel 
slišati, tudi če bi sama priznavala. 

29. In najprej so se Kalistus, katerega sem žt: 
omenil pri umoru Gaia Cezarja52, in Narcisus, ki je 
povzročil usmrtitev Apia53, ter Palas, ki je bil takrat 
v največji milosti pri cesarju, posvetovali, ali naj bi 
s prikritimi grožnjami Mesalino odvrnili od ljubezni 
do Silia, vse drugo pa namenoma prezrli. Potem so 
to opustili iz strahu, da bi povrh še nje same zadela 
poguba, Palas iz strahopetnosti, Kalistus zato, ker 
ga je že prejšnji dvor izučil, da se vpliv doseže prej 
in bolj zanesljivo s previrinim.i kakor pa z ostrimi 
ukrepi; Narcisus je vztrajal in svoje mnenje samo 
toliko izpremenil, da se ji ne sme z nobeno besedo 
pustiti, da bi slutila tožbo in tožitelja; sam pa je 
prežal na priložnost ter je med dolgim bivanjem ce-
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rja v Ostliji dve priležnici, ki j.e. ':ril ta _na nj';l-~o 
obj manje najbolj navajen, z darih m ob~Jub~ ~ 

tem, da jima je pojasnjeval, da bosta uneh nanJ 
večji vpliv, ko bo padla njegova soproga, prego 

v ril , da sta prevzeli ovadbo. . . . 
30. Ko je bil potem Kalpurnii - ~aloo Je ?ilo 1.T?-e 

pr iležnici - dovoljen dostop k cesarju, _da bi z n11m 
n. skrivnem govorila, se je vrgla cesarju pred n~e 
n vzkliknila, da se je Mesalina s Siliom poročila: 

hkra ti je vprašala Kleopatro, ki je ~al.a zraven, ah 
j ' o tem slišala i~, ko je l~ta potr~la, Je _cesar_ zah. 
t ·va l, naj se pokliče Narc1sus. Ta Je prosil, naJ ~u 
· · a r odpusti, kar je že minilo, ker mu gled~_Yet1~ 

PlautiaS4 ni nič povedal, in je rekel, da JI tudi 
j ne bo očital prešuštev ~ ~.teval ,_ naj_ vrne pa

in sužnje in ves dvorski SlJaJ. NaJ ~m le ~va 
v ·c to ampak vrne naj soprogo in prekliče žemtve-
110 pogodbo. »Ali veš, da si razporočen ?c j~ vp~l. 
11 Kajti Siliovo poroko je videl narod, senat m vo1ska; 

, e ne podvizaš, je njen mož gospodar v Mestu.« 
31. Tedaj je sklical svoje najodličnejše prij~telJe ; 

11 ajprej je poprašal načelnika pri. preskrbo~anJU žita 
in ž.iveža, Turania, nato Lusia Geto, načelnik~ pret<>
rijancev. Ko sta le-ta izpovedala, so vsi ~gi kako~ 
7. stavo vpili, naj gre vendar v tabor", s1 zagotoVI 
pr tor ke kohorte in bolj misli na ~vojo v~ost kot 
na maščevanje. Dejstvo je, da se J~ _Klaudius tako 
pr trašil, da je večkrat vpra.šal, ali. J.e še .°.n cesar, 
1li je Si Lius še zasebnik. Bilo Je sredi J~eni m ~esa
lina je, še nikoli bolj razuzdana kot _zdaj, ~ svo11 pa-
1 č i priredila trgatveno veselico. St1skalruce so ma
' Lile grozdje, tekel je mošt. Zraven so ~tesale ženske, 
op ane s kožami kakor žrtvujoče ali besneč_e b_a
knnt ke. Sama je z vihrajočimi lasmi vihtela t1rz m 
1 leg nje je hodil Silius na koturnih, ?venčan z ~_x:š-
1 nnom in stresal glavo, medtem ko Je okrog n111.1u 
hrumel' prešerni ženski zbor. Prav.ijo, da je Vetius 
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Valens56 iz gole objestnosti splezal na zelo visoko dre
vo in, k.o so ga vprašali, kaj vidi, od8Qvoril: »Strašno 
neviht;<>, ki ~e bliža od Ostije.• Bodisi da je res videl 
ta pojav alii. pa je slučajno izgovorjena beseda po
stala prerokba. 

32. ~ed. t~ so prihajale ne samo govonice, am· 
pak tudi sli, ki so poročati, da je Klaudiu vse znano 
m da je že na poti, pripravljen za maščevanje. Zato 
sta se raz~a, Mesalina v Luk.ulov park, Silius pa je 
šel po poshh na forum, da bi prikril svoj strah. Med
tem k<;> ~ ;;e W:Ugi razhajalii. na vse strani, so pnišLi 
centunoru m, kjer so koga našli na cesti ali v skri· 
vališču, so ga vklenili. Mesalina pa, čeprav ji je ne
vru:most vzela. ~sako razsodnost, se je brž odločila, da 
P.Oj.de naproti m se pokaže svojemu soprogu, s Oimer 
s1. Je ~e večkrat pomagala, ter poslala ljudi k Brita
?-Iku u;1 O~~~ii, da .naj ~tita očetu v naročje. Prosila 
je tu.d~ y1b1d10, na1starejšo med vestalkami, naj gre 
k najVIŠjemu svečenikuS7 in prosi za miloot. In vtem 
je, spremljana samo od treh - tako naglo so jo vsi 
~~ustili -:- peš prepotovala mesto, nato pa na vozu, 
~ Je ~bi.ral nes1.1a.go na vrtovih, nadaljevala pot pro
ti. Os~. ne da b1 unel kdo usmiljenje z njo, ker so 
biJe njene razuzdanosti prehude. 

33. Nič manj ni bil vznemirjen cesar, ker Get-i, 
prefektu pretorijancev, ki se je d.a1 zmerom enako 
lahko pridobiti za dobro in za slabo, ni preveč za. 
upal. Zategadelj je Narcisus v družbi tistih, ki so se 
prav istega bali, izjavil, da ni druge rešitve za cesarja, 
kakor če prenese še tega dne oblast nad vojakii na 
nek-oga izmed osvobojencev, in se sam ponudil, da bo 
to oblast prevzel. In da ga ne bi med vožnjo v Mesto 
~orda L. Vit~lius in Largus Cecina pregovorila, da 
b1 se skesal, je zahteval sedež na istem vozu in pri· 
sedel. 

34. Potem se je često govorilo, da ni Vitelius ob 
različnih izjavah cesarja, ki je zdaj grajal sramotna 
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1 ·Janja svoje soproge, zdaj se spet vračal k mislim 
11 voj zakon in na nežno mladost svojih otrok, sa· 
mo vzklikal: »0 groza! O zločin!« Naroisus je sicer 
priti kal nanj, da bi pojasnil zagonetne besede in po-
od.al po pravici, toda ni mogel doseči, da ne bi zo

r> 1 dvoumno odgovarjal in bi se Largus Cecina ne 
r 1vnal po njem. 2:e se je pojavila Mesalina in kričala·, 
n 1j vendar posluša Oktaviino in Britanikovo mater, 
o jo je tožnik prekričal, govoreč o Siliu in ženitvi; 

hkrati je izročil seznam njenih razuzdanosti, da bi 
odvrnil cesarjev pogled od nje. Ko je kmalu nato sto
pil v Mesto, hi mu bili naproti privedli skupna otro-

n. ko bi ne bil Narcisus ukazal, da ju odstranijo. 
Vi idie ni mogel zavrniti, da ne bi s hudim očitanjem 
'l. 1 h t vala, da se soproga ne sme predati smrti, ne da 
bi jo kdo branil in zagovarjal. Zato je odgovoril, da 

b cesar ~aslišal in ji dal priložnost, da se očisti 
pr ·greh; med tem naj devica vestalka gre in opravi 
"v jo sveto dolžnost. 

35 . Cudo je hilo, da je cesar k vsemu temu mol· 
ul, Vitelius pa se je delal, kakor da o ničemer ne ve; 

v · je verjelo osvobojencu. Ukazal je odpreti hišo 
pr šuš tnika in tja peljati imperatorja. In najprej mu 

v veži pokazal kip Siliovega očeta58 , ki ga je sena
' v klep odstranil, kakor vse, kar je bilo prastara 
1· dbinska last Neronov in Drusov in kar je odstopila 

t eno prešuštva. Ko se je imperator nad tem raz· 
rdil in začel groziti, ga je peljal v taborišče, kjer so 

hlli vojaki že zbrani; tem je izpregovori.1 nekaj besed 
- vojake je Narcisus že prej na to pripravil. Kohor-
1 • nato zagnale velik krik in zahtevale, naj ime· 
nuje krivce in jih kaznuje. Silius, priveden pred so
dišče, se ni poskusil braniti in ni prosil za odlog, tem· 
v ·č le za to, da bi se njegova smrt pospešila. Prav 
1 k odločni so bili tudi nekateri odlični rimski vi· 
t •zi in so zahtevali zase hitro smrt. Ukazal je T.itlia 
P kuta, katerega je dal Si1ius Mesalini za varuha, 
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Vetia Valenta, ki je vse priznal, Pompeia Urbika in 
Saufeia Troga odpeljati na morišče kot sokrivce. Tu
di Dekria Kalpumiana, poveljnika nočne sW.aže Sul · 
picia Rufa, prokuratorja cesarske gladiatorske' šole 
in senatorja Iunka Vergiliana je zadela ista kazen. ' 

36. Samo pri Mnesteru se je zataknil.o, ker si je 
raztrgal obleko in zavpil, naj cesar kar pogleda braz
gotine od udarcev z bičem60 in se spomni na besedo, 
s .katero ga je izročil Mesalini, da naj se pokori nje
nim ukazom; drugi so se dali podkupiti ali pa so 
upali na veliko prihodnost; on je bil h grehu prisi
ljen; ko bi Silius prišel na oblast, bi ne bil nihče mo
ral prej umreti kakor on. Cesarja so te besede ganile 
in mu zbudile sočutje; slednjič so ga osvobojenci 
pregovarjali, naj po usmrtitvi toliko odličnih mož ne 
prizanese igralcu; ali je prostovoljno a1[ prisiljen 
tako hudo grešil, je vseeno. Niti zagovor '1"imskega vi
teza Traula Montana ni bil sprejet. Tega sk.romnega, 
a nenavadno lepega mladeniča je Mesalina sama po
klicala k sebi in ga tak.oj po eni noči odgnala, ker je 
enako hrepenela po razuzdani ljubezni, kakor se je 
je hitro naveličala. Suiliu Cesoninu in Plau:tiu Latera
~ se je smrt. spregledala; temu zaradi velikih zaslug 
?Jegovega stnca61

; Cesonina je rešila njegova pokvar
jenost, češ da se je dal v tisti ostudni družbi ~orabiti 
kot ženska. 

37. Med tem je Mesalina životarila v Lukulovem 
pMku in sestavljala prošnjo; pri tem je nekoliko 
upala, včasih pa jo je lomila jeza; tako ošal>na je bila 
še v zadnjih trenutl.ci.h. In ko bi ne bil Narcisus po
spešil njene usmrtitve, bi bila poguba zadela njene
ga tožnika. Kajti ko se je K.Iaudius vrnil domov in 
g~ je razkošna gostija umirila, je ukazal, ko ga je 
VIJU? razgrelo, iti in nesrečnici - to besedo je baje 
rabil - sporočiti, naj naslednji dan pride, da se bo 
~varj~a. Ko so to slilal.i in opazili, da se njegova 
Jeza ohlaja, da se mu vrača ljubezen, ter so se bali, 
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· bi odlašali, bližnje noči in spomina na zakonsko 
ralnico, je Naraisus planil ven ter rekel centurionom 

11 tribunu, ki je imel službo, naj izvršijo usmrtitev, 
• da tako ukazuje cesar. Za paznika in izvršitelja je 

hil izmed osvobojencev določen Euodus. Le-ta je ta
k j p hitel v park in jo našel ležečo na tleh; zraven 
11J • je sedela njena mati Lepida62, ki takrat, ko je 
h rka živela v sreči, ni bila z njo složna, zdaj pa jo 

· njena nesreča tako omehčala, da ji je svetovala, 
n j ne čaka na morilca, kajti njeno življenje se je 
z l ·klo in ji ne preostaja nič drugega, kakor da si 

1 i č spodobno smrt. Toda v njeni s pohotnostjo in 
r zuzdanostjo izprijeni duši ni bilo nič plemenitega 

· ; solze je pretakala in zaman tožila, ko sta prišle
ilo ulomila vrata in je pred njo stal t.ribun 

m l če , osvobojenec pa jo je nizkotno zmerjal. 
38. Zdaj je šele spoznala svojo usodo in vzela 

1 dalo, katero si je zaman in s tresočo se roko po-
t vljala zdaj na grlo, zdaj na prsi, dokler je ni tri

i un prebodel. Truplo je prepustil materi. Klaudiu, 
ki s · je še gostil, je sporočil, da je Mesa.lina umrla, 
n da bi določno povedal, ali od lastne ali od tuje 
1 ke. Tudi cesar ni vprašal, ampak je zahteval čašo 
t ·r jedel naprej kakor ponavadi. Niti v naslednjih 
dn h ni pokazal sovraštva, ne veselja, ne jeze, ne ža. 
lw ti , sploh nobenega človeškega občutja, mti takrat, 
c je zagledal vse vesele tožnike, niti ko je videl ža. 

lujoča otroka. Njegovi pozabi je pomagal še senat 
sklepom, da se morajo njeno ime in njene podobe 

ods traniti z zasebnih in javnih prostorov. Narcisu so 
hll priznane insignije kvesture, malenkost za njego
o objes tnost, ker si je domišljal, da je storil več kot 

Pni. in Kalistus. Dejanje je bilo res častno, a po po
l ·dicah, za mnoge usodnih, strašno. 
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