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Księga II 

 
Boski August 

1. Wiele okoliczności przemawia za tym, że ród Oktawiuszów 
niegdyś należał do najznakomitszych w mieście Welitrach Oto dzielnicę 
w najbardziej ludnej części miasta już od dawna zwano Oktawiuszową, 
a także pokazywano ołtarz poświęcony pamięci pewnego Oktawiusza. 
Ów będąc wodzem w czasie wojny z sąsiadami, gdy pewnego razu 
składał ofiary na cześć Marsa, nagle otrzymuje wiadomość o napaści 
wroga. Chwycił więc z ogniska na wpół surowe trzewia, posiekał2 i tak 
ruszył na pole walki. Powrócił zwycięzcą. Zachowała się nawet uchwała 
państwowa, mocą której zastrzegano również na przyszłość składanie 
ofiar w podobny sposób oraz oddawanie reszty mięsiwa rodowi 
Oktawiuszów. 

2. Ród ten został wprowadzony do senatu przez Tarkwiniusza 
Starszego wraz z rodami mniej znacznymi3. Wkrótce przez Serwiusza 
Tuliusza wyniesiony do patrycjatu. Później powrócił do stanu 
plebejskiego. Aż po długiej przerwie dzięki boskiemu Juliuszowi znowu 
odzyskał patrycjat. Pierwszym przedstawicielem tego rodu, który 
otrzymał godność urzędniczą z wyboru ludu, był G. Rufus. Został 
kwestorem. Miał dwu synów: Gnejusza 4 i Gajusa. Od nich pochodzą 
dwie gałęzie rodu Oktawiuszów o różnych zupełnie kolejach losu. 
Gnejusz i następnie jego potomkowie wszyscy dostąpili najwyższych 
godności publicznych. Gajus tymczasem i jego następcy - czy to z 
przypadku, czy z własnej woli - pozostali w stanie rycerskim aż do ojca 
Augusta. Pradziad Augusta w czasie drugiej wojny punickiej służył na 



Sycylii jako trybun wojskowy pod wodzem Emiliuszem Papusem 5. 
Dziad, poprzestając na urzędach miejskich, dożył nie zamąconej niczym 
starości na dostatniej ojcowiźnie. To wszystko podają inni. Sam August 
pisze tylko, że pochodzi z rodu rycerskiego, starego i zamożnego, w 
którym pierwszym senatorem był dopiero jego ojciec. Marek Antoniusz 
zarzuca Augustowi, że pradziadem jego był wyzwoleniec, powroźnik ze 
wsi Turium, a dziadek trudnił się wekslarstwem. Niczego więcej nie 
dowiedziałem się o przodkach Augusta po mieczu. 

3. Ojciec Augusta, Gajus Oktawiusz6, od wczesnych lat cieszył się 
powszechnym poważaniem i wielkie posiadał dostatki. Dziwi mnie więc 
posądzenie pewnych pisarzy, którzy podają, jakoby miał i on także być 
wekslarzem, nawet wymieniają go wśród agentów wyborczych i 
pośredników politycznych. Wychowany wśród wielkiego dostatku, 
łatwo osiągnął zaszczytne urzędy i sprawował je wybornie. Po preturze 
otrzymał w drodze losowania Macedonię i jadąc tam zniósł doszczętnie 
zbiegłe resztki niewolniczych oddziałów Spartaka7 i Katyliny, grasujące 
na obszarze Turium8; dokonał tego za pozwoleniem senatu, w drodze 
wyjątku uchwalonym. Rządy na prowincji sprawował równie 
sprawiedliwie, jak dzielnie. Oto pokonał w wielkiej bitwie Bessów9 i 
Traków. Ze sprzymierzeńcami postępował tak łagodnie, że M. Cycero, 
jak to z zachowanych jego listów 10 wnioskować można, zachęca i 
napomina swego brata Kwintusa, w tym samym czasie sprawującego 
prokonsulat w Azji mniej chwalebnie, aby naśladował w postępowaniu 
ze sprzymierzeńcami swego sąsiada, Oktawiusza. 

4. Po skończonym urzędowaniu w Macedonii, pierwej nim zdążył 
zgłosić swą kandydaturę na konsula, zmarł nagle. Pozostawił dzieci: 
Oktawie Starszą, którą mu urodziła Ancharia, oraz Oktawie Młodszą i 
Augusta po małżonce Atii. Atia była córką M. Atiusza Balbusan i Julii, 
siostry G. Cezara. Balbus, po mieczu pochodząc z Arycji, wielu miał w 
rodzie przodków senatorów, po kądzieli zaś spokrewniony był bardzo 
blisko z Pompejuszem Wielkim. Sprawował preturę, a potem, jako jeden 
z dwudziestu mężów, rozdzielał ziemię kampańską ludowi wedle 
ustawy julijskiej. Lecz tenże sam Antoniusz, gardząc parantelą Augusta 
nawet po matce, robi zarzut, że pradziad Augusta jest pochodzenia 
afrykańskiego i że prowadził w Arycji sklep z pachnidłami, czy też młyn 
i piekarnię. Kasjusz z Parmy 12 w pewnym liście obelżywie łaje 
Augusta, że już nie tylko młynarza, lecz nawet wekslarza jest wnukiem, 
w tych oto słowach: „Ulepionyś z babczynej mąki 13 najbardziej 
pospolitego młyna w Arycji. A mąkę tę ugniatał łapami, śniedzią 
zbrukanymi, wekslarz neruloński" 14. 



5. Urodził się August za konsulatu M. Tuliusza Cycerona i G. 
Antoniusza, w dziewiątym dniu przed kalendami października 15, na 
krótko przed wschodem słońca, w części Palatynu koło tzw. Wolich 
Głów, gdzie obecnie ma kapliczkę, wzniesioną w jakiś czas po jego 
śmierci. Oto zgodnie z aktami senatu pewien młodzian z 
patrycjuszowskiego rodu, G. Letoriusz, chcąc się wykręcić od zbyt 
surowej kary za cudzołóstwo, przedstawiał senatorom swój wiek, 
wysokie urodzenie, jeszcze i to, że jest w posiadaniu i czuje się niejako 
opiekunem tego miejsca, którego po raz pierwszy boski August jako 
niemowlę dotknął stopą, oraz prosił o łaskę ze względu na to bóstwo, 
szczególnie mu bliskie i jakby doń przynależne. Uchwalono wówczas, 
iż ta część owego domu odtąd będzie poświęcona czci Augusta. 

6. Dotychczas jeszcze pokazują miejsce, gdzie się wychowywał w 
latach niemowlęcych, mianowicie: w willi podmiejskiej jego rodziny, 
koło bram Welitrów; bardzo to szczupły pokoik i podobny do spiżarenki. 
Istnieje uporczywe przekonanie wśród sąsiedztwa, jakoby się i w nim 
urodził. Cześć zabobonna wzbrania wchodzenia tutaj z byle błahego 
powodu i bez zbożnej myśli, co oparte jest na dawnym przekonaniu, 
jakoby paniczny lęk ogarniał ludzi wchodzących tu lekkomyślnie. To się 
wkrótce potwierdziło. Oto gdy nowy właściciel domu czy przypadkiem, 
czy celem próby spać się tu położył, w kilka godzin potem, wśród nocy, 
został stąd wyrzucony przez jakąś nagłą i niewiadomą siłę; na wpół 
martwego znaleziono wraz z łóżkiem przed drzwiami. 

7. Jako niemowlęciu nadano mu przydomek Turyna, czy to ku 
upamiętnieniu pochodzenia jego przodków, czy dlatego, że w okolicy 
Turium ojciec Oktawiusz zaraz po jego urodzeniu stoczył pomyślną 
walkę ze zbiegłymi niewolnikami. Jako dostateczny dowód istnienia 
tego przydomka świadczy choćby znaleziony przeze mnie dziecinny 
wizerunek Augusta, z odległych czasów, brązowy, na którym żelaznymi 
literami i już prawie się zacierającymi to imię jest wyryte. Tę podobiznę 
złożyłem w darze pryncepsowi 16. On umieścił ją wśród Larów 17 
sypialni i czcią otacza. Lecz także M. Antoniusz w swych listach często 
w formie obelgi nazywa go Turynem. Na to August odpisał tylko, że 
dziwi go, dlaczego Antoniusz rzuca mu w twarz jako obelgę poprzednie 
imię. Następnie przyjął nazwisko: Gajusa Cezara, później Augusta. 
Pierwsze zgodnie z testamentem brata swej babki, drugie na skutek 
wniosku Munacjusza Planka 18. Chociaż niektórzy senatorowie uważali, 
że należy go nazwać Romulusem, jakoby stał się powtórnym 
założycielem Rzymu, przeważył jednak pogląd, aby go raczej zwać 
Augustem, nie tylko dlatego, że przydomek ten był nowy, lecz także 



świetniejszy. Mianowicie miejsca święte i takie, w których odbywają się 
obrzędy jakieś na podstawie wróżb z lotu ptaków, zwą się augusta, od 
wyrazu auctus czy avium gestus, czy gustus, jak świadczy Enniusz 19 
pisząc: 

August o augurio postquam incluta condita Roma es t. 
(Gdy Rzym sławny już powstał wśród wspaniałych proroctw) 

(Vahlen. Enn. poesis rei., Ann. 502) 
8. Jako czteroletni chłopiec stracił ojca. W dwunastym roku życia, po 

śmierci babki Julii, wygłosił na jej pogrzebie mowę pochwalną wobec 
zgromadzenia. W cztery lata później wdział togę męską i w czasie 
triumfu Cezara nad Afryką został hojnie obdarowany zdobyczą wojenną, 
chociaż ze względu na wiek w wyprawie jeszcze udziału nie wziął. A 
gdy jego dziad wujeczny wyruszył wnet do Hiszpanii przeciw synom 
Gn. Pompejusza, August, choć jeszcze słaby po ciężkiej chorobie, 
podążył za nim drogami osaczonymi przez wroga, z bardzo szczupłym 
pocztem, nawet okręt jego uległ rozbiciu. Tym ogromnie zobowiązał 
sobie Cezara, który ocenił szybko nie tylko szlachetność jego charakteru, 
lecz również zaradność w czasie drogi. Po podbiciu prowincyj 
hiszpańskich 20 Cezar, zamyślając wyprawę przeciw Dakom, a z kolei 
Partom, wysłał go naprzód do Apolonii21, gdzie cały czas poświęcił 
August pracy umysłowej. Gdy otrzymał wiadomość o morderstwie 
Cezara i o wyznaczeniu siebie jako spadkobiercy, wahał się dość długo, 
czy nie wezwać na pomoc najbliższych legionów, lecz zaniemogły wziąć 
udział bezpośrednio w uroczystości. Lary"strzegą członków rodu w 
podróży (viales), na wsi (rurales), w wojsku (militares) itd. Oprócz 
Larów osób prywatnych (privati) czczono także Lary państwowe 
(publici), do których zaliczano np. Romulusa, Remusa; czczono Lary 
przy zbiegu dróg lub ulic (compitum). tzw. Compitales, a ich święto. 
Compitalia, obchodzono pod koniec każdego roku, zaraz po 
Saturnaliach. 

Chał tego zamiaru, jako zbyt gwałtownego i przedwczesnego. Lecz 
po powrocie do Rzymu objął dziedzictwo 22 mimo wątpliwości matki i 
silnego sprzeciwu ojczyma, Marcjusza Filipa23, byłego konsula. Od tej 
chwili stanąwszy na czele wojska sprawował rządy w państwie najpierw 
z M. Antoniuszem i M. Lepidusem 24, potem tylko z Antoniuszem przez 
dwanaście prawie lat, wreszcie sam 25 przez lat czterdzieści cztery. 

9. Po tym przeglądzie jakby całości jego życia będę z kolei opisywał 
szczegółowo odzielne części życiorysu nie w porządku 
chronologicznym, lecz układając fakty w grupy pojęciowe 26, aby tym 
wyraźniej mocje przedstawić i dać poznać czytelnikowi. Wojen 



domowych prowadził pięć: mutyńską 27, filipińską28, peruzyńską 29 
sycylijską30, akcjacką31, z których pierwszą i ostatnią przeciw M. 
Antoniuszowi32, drugą przeciw Brutusowi i Kasjuszowi, trzecią przeciw 
bratu triumwira, Lucjuszowi Antoniuszowi33, czwartą przeciw 
Sekstusowi Pompejuszowi, synowi Gnejusza 34. 

10. Wszystkich wojen początek i przyczynę stąd podejmował. 
Uważając za swój pierwszy obowiązek pomścić zabójstwo swego 
dziada wujecznego i utrzymać w mocy jego zarządzenia, wnet po 
powrocie z Apolonii usiłował niespodzianie i przemocą dostać w swe 
ręce Brutusa i Kasjusza, lecz ponieważ przewidzieli niebezpieczeństwo i 
w porę umknęli, postanowił ich ścigać prawnie i mimo nieobecności 
pozwać przed sąd jako winnych zabójstwa. Sam zaś wydał igrzyska na 
cześć zwycięstw Cezara, gdyż urzędnicy do tego zobowiązani nie mieli 
odwagi ich urządzić. Chcąc tym skuteczniej resztę jeszcze zamierzeń 
osiągnąć, przedstawił swą kandydaturę na miejsce trybuna ludowego, 
przypadkiem zmarłego; był wprawdzie patrycjuszem, ale jeszcze nie 
senatorem. Gdy konsul M. Antoniusz, po którym spodziewał się właśnie 
szczególnej pomocy, sprzeciwiał się jego pianom i nie chciał mu w 
żadnej sprawie udzielić uprawnień nawet o charakterze zwykłym, a 
także przejściowym, bez obietnicy wysokiej zapłaty, Oktawian 
przeszedł do obozu optymatów. Czuł bowiem, że oni nienawidzą 
Antoniusza głównie dlatego, że trzymał w oblężeniu D. Brutusa w 
Mutynie 35 i że usiłował wypędzić Brutusa zbrojnie z prowincji danej 
mu przez Cezara i zatwierdzonej uchwałą senatu36. Więc za zachętą 
niektórych spośród optymatów zasadził Oktawian siepaczy na 
Antoniusza. Lecz zdrada została ujawniona. Oktawian z kolei, 
obawiając się o własne bezpieczeństwo, pościągał za cenę wszelkich 
aktów szczodrobliwości, na jakie go było tylko stać, weteranów ku swej 
i państwa obronie. Otrzymał rozkaz objęcia dowództwa w stopniu 
propretora nad zebranym wojskiem i udzielenia pomocy D. Brutusowi 
wraz z Hircjuszem i Pansą, którzy właśnie rozpoczęli konsulat37. 
Zleconą sobie wojnę ukończył w trzecim miesiącu w dwu l starciach. W 
pierwszym starciu, wedle sprawozdania Antoniusza, Oktawian uciekł z 
pola walki i zjawił się dopiero w dwa dni później bez płaszcza i konia; 
w drugim, wiadomość to najzupełniej sprawdzona, spełnił dzielnie nie 
tylko obowiązek wodza, lecz także żołnierza. Oto w samym wirze 
walki, gdy chorąży jego legionu został ciężko ranny, Oktawian podtrzy-
mał na ramionach orła i długo sam go dźwigał. 

11. W czasie tej wojny, gdy Hircjusz38 padł na polu walki, a Pansa 
wnet potem od rany 39, gruchnęła pogłoska, że obydwaj padli za jego 



sprawą, aby mógł tym łatwiej zagarnąć sam dowództwo nad 
zwycięskimi wojskami - wszak już przepędził Antoniusza, a teraz 
rzeczpospolitą pozbawił konsulów. Szczególnie śmierć Pansy do tego 
stopnia obudziła podejrzenie, że uwięziono lekarza Glykona pod 
zarzutem, jakoby do rany wpuścił truciznę. Akwiliusz Niger podaje 
jeszcze, że drugi z konsulów, Hircjusz, w czasie zamieszania bitewnego 
padł z ręki samego Augusta. 

12. Lecz kiedy się dowiedział, że Antoniusza po ucieczce 
przygarnął M. Lepidus40 i że reszta wodzów41 wraz z wojskiem 
przechyla się na stronę przeciwną, bezzwłocznie opuścił szeregi 
optymatów, podając jako powód tej zmiany stanowiska różne odezwania 
się i czyny pewnych członków stronnictwa uwłaczające jego osobie. 
Podobno jedni mieli często, i to publicznie, nazywać go 
„chłopczykiem", inni znowu mieli się wyrazić, że „trzeba obdarzyć go 
zaszczytami i do nieba drogę ułatwić" 42, aby nie trzeba było 
wynagradzać w sposób należyty zasług jego czy jego weteranów. 
Pragnąc tym bardziej dowieść, jak żałuje poprzedniego związku z 
optymatami, mieszkańców Nursji43 obłożył olbrzymią daniną pieniężną, 
a że nie byli w stanie jej zapłacić, za karę wygnał ich precz z miasta. 
Wszystko to dlatego, że wystawili kosztem miasta pomnik dla 
obywateli, którzy padli w bitwie pod Mutyną, i na tym pomniku 
umieścili napis: „Poległym w obronie wolności". 

13. Po zawarciu ścisłego porozumienia z Antoniuszem i Lepidusem 44 

w dwu bitwach45 skończył także wojnę filipińską, chociaż osłabiony i 
chory. W czasie pierwszej bitwy wyparty z obozu ledwo uszedł cało, 
ratując się ucieczką na skrzydło Antoniusza. Nie zachował 
umiarkowania po zwycięstwie. Oto głowę Brutusa wysłał do Rzymu z 
poleceniem, aby ją rzucono u stóp posągu Cezara. Okazał się okrutny 
wobec najznamienitszych 
ma 43 r. Hircjusz zginął w walce, Antoniusz z trudem odparłszy atak 
Hircjusza i Oktawiana ruszył ku Alpom.  
jeńców, nie szczędząc im przy tym słów obelżywych. Na przykład 
jednemu, gdy pokornie prosił o pogrzebanie ciała [po straceniu], 
podobno miał odrzec, że „to sępów sprawa". Znowu innym: ojcu i 
synowi, którzy prosili o darowanie życia, miał rozkazać, aby ciągnęli 
losy lub grali w zgadywankę 46 o to, który z nich zostanie ułaskawiony. 
Potem patrzył na zgon obydwu, gdyż ojciec poniósł śmierć, poświęcając 
się za syna, a syn życie sam sobie odebrał. Dlatego reszta jeńców, 
między innymi M. Fawoniusz47, ów sławny współzawodnik Katona, gdy 
postawiono ich zakutych w kajdany przed oblicze wodzów, Antoniusza 



ze czcią pozdrowili jako wodza, jemu w twarz miotali najhaniebniejsze 
obelgi. Po zwycięstwie podzielono między sobą rządy w ten sposób, że 
Antoniusz otrzymał władzę nad Wschodem, Oktawian zaś miał 
odprowadzić weteranów do Italii i umieścić ich na gruntach należących 
do miast italskich. Jednak nie utrzymał przychylności ani weteranów, ani 
dotychczasowych właścicieli; jedni skarżyli się, że ich wygnano, drudzy, 
że nie wynagrodzono ich tak, jak ich zasługi wymagały. 

14. W tym czasie L. Antoniusz, dufny w potęgę władzy 
konsularnej, którą sprawował48, oraz w przemożne wpływy swego 
brata, zmierzał do wywołania przewrotu. Oktawian zapędził go w mury 
Peruzji i zmusił głodem do poddania 49, nie bez wielkich zresztą dla 
siebie niebezpieczeństw zarówno przed, jak i podczas wojny. Oto 
podczas jakichś igrzysk widząc prostego żołnierza siedzącego w 
jednym z czternastu rzędów rycerskich, dał polecenie woźnemu, aby go 
stamtąd usunął. Wnet ludzie Oktawianowi nieprzychylni puścili 
pogłoskę wśród publiczności, jakoby Oktawian polecił wziąć go na 
męki i śmiercią ukarać. Nadbiegło oburzone żołnierstwo. Omal nie 
zginął. Ocaliło go tylko to, że nagle pojawił się zdrów i nienaruszony 
ów żołnierz, którego się domagano 50. Innym razem, składając ofiary 
pod murami Peruzji, o mało nie dostał się w ręce grupy gladiatorów, 
która wypadła z miasta. 

15. Po zdobyciu Peruzji wielu przeciwników ukarał śmiercią. Gdy 
usiłowali błagać go o łaskę lub się uniewinniać, jednym słowem: „trzeba 
umrzeć" uprzedzał prośby. Niektórzy pisarze podają, że wybrano trzystu 
spośród pojmanych, i to obydwu stanów, i złożono ich w dniu idów 
marcowych jako krwawe ofiary na ołtarzu wzniesionym ku czci 
boskiego Juliusza. Są i tacy, którzy przypuszczają, iż Oktawian 
naumyślnie doprowadził do rozprawy orężnej, otrzymawszy na to 
pozwolenie wodza L. Antoniusza, aby zdemaskować swych ukrytych 
przeciwników oraz tych. których jedynie strach, a nie osobiste 
przekonanie przy nim zatrzymywało, pokonać ich, majętności 
skonfiskować i w ten sposób zdobyć pieniądze na wypłatę nagród 
obiecanych weteranom. 

16. Najwcześniej rozpoczął wojnę sycylijską51, lecz długo ją prowa-
dził wskutek częstych przerw, czy to wywołanych naprawą floty 
nadszarpniętej dwukrotnym rozbiciem w czasie burzy 52, i to w pełni 
lata, czy znów zawieszeniem broni na żądanie ludu, ponieważ zostały 
odcięte dostawy żywności i cierpiano coraz gwałtowniejszy głód. Aż 
wreszcie wybudował Oktawian nowe statki, dwadzieścia tysięcy 
niewolników wyzwolił i przydzielił do wioseł, w pobliżu Baj 53 urządził 



Port Julijski, wpuściwszy morze do Jeziora Lukryńskiego 54 i 
Awerneńskiego 55. W tym porcie przez całą zimę ćwiczył marynarkę i 
dopiero wówczas między Mylę 56 i Naulochem 57 pokonał Pompejusza. 
W samą godzinę bitwy nagle zmorzył go tak mocny sen, że przyjaciele 
budzić go musieli, aby dał znak rozpoczęcia walki. To, przypuszczam, 
upoważniło Antoniusza do następujących zarzutów, że „nie miał nawet 
odwagi spojrzeć prosto w oczy armii gotowej do boju, lecz zesztywniały 
leżał z oczyma wbitymi w niebo i nie wcześniej wstał z łoża i ukazał się 
oczom żołnierzy, aż M. Agryppa 58 przegnał nieprzyjacielskie okręty". 
Inni oskarżają go jeszcze o pewne powiedzenie i czyn bezbożny. Oto po 
stracie floty podczas burzy miał jakoby wykrzyknąć, że „nawet wbrew 
woli Neptuna uzyska zwycięstwo", a w czasie najbliższych igrzysk 
wykluczył posąg tego boga z uroczystej procesji. W żadnej innej wojnie 
nie naraził się, i to bez potrzeby, na tyle tak poważnych 
niebezpieczeństw. 

Po przeprawieniu wojsk na Sycylię, gdy powracał do Italii po resztę, 
został nagle osaczony przez Democharesa i Apollofana, 
podkomendnych Pompejusza. Wreszcie z trudem udało mu się ujść na 
jednym statku. Innym znowu razem, gdy szedł pieszo do Regium, 
mijając Lokry59 zobaczył dwurzędowce Pompejusza60 przybijające do 
lądu. Myśląc, że to jego własne statki, zbliżył się do brzegu i o mało nie 
wpadł w ręce nieprzyjaciół. Ponadto gdy uciekał bocznymi ścieżkami w 
towarzystwie Emiliusza Pawła, jego niewolnik cierpiąc boleśnie nad 
tym, że Oktawian niegdyś drogą proskrypcji zadał śmierć jego panu, 
ojcu Emiliusza Pawła, też imieniem Paweł, uznał tę chwilę za właściwą 
sposobność do pomsty i usiłował zabić Oktawiana. 

Po ucieczce Pompejusza jeden z kolegów, M. Lepidus, którego 
Oktawian wezwał na pomoc z Afryki, zbytnio zaczął się chełpić swoimi 
dwudziestoma legionami i usiłował zapewnić sobie pierwsze miejsce 
wśród triumwirów. strasząc kolegów groźbami. Oktawian pozbawił go 
komendy61, na błagalne prośby zaledwie życie darował i na wieczne 
czasy zesłał do miasta Cyrcejów62. 

17. Przymierze z M. Antoniuszem, zawsze wątpliwe i niepewne, 
różnymi nawrotami słabo podsycone63, wreszcie zerwał zupełnie. 
Pragnąc dobitniej udowodnić, że Antoniusz sprzeniewierzył się 
obyczajności obywatelskiej, kazał ujawnić i odczytać na zgromadzeniu 
publicznym testament pozostawiony przez Antoniusza w Rzymie, a 
włączający między spadkobierców również dzieci zrodzone z 
Kleopatry64. Jednak gdy uzyskał na Antoniuszu wyrok potępiający go 
jako wroga państwa, odesłał mu wszystkich członków rodziny i 



przyjaciół, między innymi G. Sozjusza i T. Domicjusza, wtedy 
urzędujących jeszcze konsulów65. Również mieszkańców Bononii 
zupełnie oficjalnie zwolnił od opowiedzenia się po jego stronie wraz z 
resztą Italii, ponieważ od szeregu pokoleń byli klientami rodziny 
Antoniuszów. Wkrótce odniósł przewagę w bitwie morskiej pod 
Akcjum 66, lecz że walka przeciągnęła się zbyt długo, zwycięzca musiał 
spędzić noc na okręcie. Spod Akcjum popłynął na Samos na leża 
zimowe. Zaniepokojony jednak pogłoskami o buncie żołnierzy, 
domagających się nagród i zwolnienia ze służby (a były to oddziały, 
które po odniesieniu zwycięstwa wysłał naprzód do Brundyzjum). 
powraca do Italii. W czasie tej przeprawy dwakroć zaskoczyła go burza, 
najpierw między przylądkami: Peloponezu i Etolii, powtórnie zaś na 
wysokości Gór Ceraunickich 67. W obydwu wypadkach zatonęła część 
jego okrętów liburnijskich 68, nawet okręt, na którym on sam jechał, 
stracił cały sprzęt, ożaglowanie i ster. Tylko dwadzieścia siedem dni 
zabawił w Brundyzjum i załatwił wszystko zgodnie z życzeniami 
żołnierzy. Następnie drogą okrężną na Azję i Syrię podążył do Egiptu, 
obiegł Aleksandrię69, dokąd się schronił Antoniusz z Kleopatrą, i 
wkrótce zdobył miasto. Antoniusz usiłował, niestety za późno, zawrzeć 
pokój. Oktawian zmusił go do samobójstwa, i podtem osobiście 
obejrzał jego zwłoki. Kleopatrę gorąco pragnął zachować żywą na swój 
triumf, a nawet wezwał Psyllów 70, aby wyssali truciznę i jad z rany, 
ponieważ mniemano, że umarła wskutek ukąszenia żmii. Oboje razem 
pogrzebał z czcią i kazał wykończyć grobowiec, przez nich samych 
zaczęty. Młodego Antoniusza71. starszego spośród dwu synów Fulwii, 
oderwał od posągu boskiego Juliusza, u którego młodzieniec schronił 
się wreszcie po licznych i daremnych prośbach, oraz kazał stracić. 
Również Cezariona, którym się Kleopatra publicznie chwaliła, jako 
synem z Cezara poczętym, dognał w czasie ucieczki i śmiercią ukarał. 
W stosunku do reszty wspólnego potomstwa Antoniusza i królowej w 
ten sposób się zachował, jakby wobec swoich krewnych, życie darował, 
wyposażył i wspomógł wedle potrzeby każdego i stanowiska. 

18. W tym samym czasie kazał sobie pokazać sarkofag i ciało 
Aleksandra Wielkiego, które wydobyto z grobowca. Dla okazania czci 
włożył mu złotą koronę na głowę i obsypał kwiatami. Na zapytanie, 
„czy zechce obejrzeć także grobowiec Ptolemeuszów", odpowiedział, 
że „króla chciał zobaczyć, nie trupy". Egipt zamienił na prowincję 72. 
Chcąc uczynić go żyźniejszym i bardziej przystosowanym do roli 
żywiciela stolicy, wyczyścił przy pomocy wojska wszystkie kanały - do 
których Nil dostarcza wody w czasie wylewu - zamulone wskutek 



nadmiernej starości. Chcąc także uświetnić na przyszłość pamięć 
zwycięstwa pod Akcjum, założył w jego pobliżu miasto Nikopolis 73 i 
tam ustanowił igrzyska mające się odbywać co pięć lat74, rozszerzył 
starą świątynię Apołlina, a miejsce, którego użył na obóz podczas 
bitwy, ozdobił łupami z okrętów i poświęcił Neptunowi i Marsowi. 

19. Odtąd tłumił w różnych czasach wszelkie rozruchy i próby 
przewrotu oraz spiski rozliczne, odkrywając je zawsze dzięki 
doniesieniom wcześniej, nim wzrosły na sile: a więc sprzysiężenie 
młodego Lepida75, następnie Warrona Mureny76 i Fanniusza Cepiona77, 
dalej M. Egnacjusza78, wreszcie Plaucjusza Rufusa i Lucjusza Pawła79, 
męża swej wnuczki80, oprócz tych L. Audazjusza, pewnego fałszerza 
zapisów, starego już i schorzałego, również Asiniusza Epikada, 
mieszkańca z plemienia Partynów81. Telefa, niewolnika-wywoływacza 
82 pewnej kobiety. Oto knowania i niebezpieczeństwo groziły mu nawet 
ze strony ludzi najpośledniejszego gatunku. Audazjusz i Epikadus 
powzięli zamiar córkę Oktawiana Julię i wnuka Agryppę uprowadzić z 
wysp, na które ci zostali zesłani z woli cesarza, i przedstawić wojsku. 
Telefus zamyślił napaść na samego Augusta i senat, czując się przez los 
przeznaczony na władcę. Mało tego. Kiedyś pewien pachoł z wojska 
iliryjskiego zwiódł czujność odźwiernych i znalazł się nocą przy jego 
sypialni z nożem myśliwskim u pasa, lecz został przyłapany. Nie 
wiadomo, czy był to jakiś obłąkaniec, czy tylko ktoś udający 
obłąkanego. Żadnego bowiem zeznania nie można było wydobyć z 
niego w czasie śledztwa. 

20. W ogóle dwie tylko wojny zewnętrzne prowadził osobiście: z 
Dalmacją83, będąc jeszcze młodzieńcem, i przeciwko Kantabrom84 po 
zwycięstwie nad Antoniuszem. Podczas dalmatyńskiej został ranny 85: 
w jednej potyczce trafiono go kamieniem w prawe kolano, w drugiej na 
skutek załamania się mostu doznał obrażeń golenia i obydwu ramion. 
W innych wojnach dowództwo w jego imieniu sprawowali legaci. 
Jednak w czasie niektórych działań na froncie panońskim i germańskim 
albo sam był obecny, albo pozostawał w pobliżu pola walki, 
wyjeżdżając z Rzymu aż do Rawenny, Mediolanu czy Akwilei. 

21. Podbił, częściowo sam sprawując dowództwo, częściowo 
powierzając je swym zastępcom 86. Kantabrię, Akwitanię 87, Panonię 88, 
Dalmację z całą Ilirią, również Recję 89, Windelików 90 i Salassów 91, 
ludy od dawna osiadłe w Alpach. Powstrzymał też napaści Daków92, 
trupem kładąc trzech ich wodzów z dużą siłą wojska, Germanów 
odrzucił za rzekę Elbę 93, spośród nich plemiona Swebów 94 i 
Sygambrów95, które same broń złożyły, przeniósł do Galii i rozmieścił 



na obszarach tuż nad Renem. Inne narody, jeszcze niezupełnie podbite, 
zmusił do uległości. Żadnemu plemieniu nie wydał wojny bez słusznych 
przyczyn, a nawet wprost konieczności. Obca mu była dążność do 
rozszerzenia za wszelką cenę granic państwa lub zdobywania sławy 
wojennej. Władców niektórych barbarzyńskich krajów zmuszał wprost 
do przysięgi w świątyni Marsa Mściciela 96, że wytrwają w wierności i 
pokoju, o który sami zabiegali. Od niektórych po raz pierwszy na próbę 
zażądał nowego rodzaju zakładników: w postaci kobiet, ponieważ 
widział, że nie dbają o zakładników mężczyzn. Jednocześnie dawał 
wszystkim państwom możność wycofania zakładników, ilekroć by 
zechcieli. Jeśli jakieś plemiona buntowały się zbyt często lub zbyt 
zdradliwie sobie poczynały, karał, stosując jako najsurowszą karę 
wystawienie jeńców na publiczną sprzedaż, pod warunkiem, że zostaną 
niewolnikami w okolicach odległych od ich ojczyzny i nie wcześniej 
uzyskają wyzwolenie, aż w trzydziestym roku służby. Ta sława jego 
szlachetności i umiarkowania zwabiła nawet Indów i Scytów, znanych 
tylko z pogłosek, do ubiegania się samorzutnie o przyjaźń z narodem 
rzymskim za pośrednictwem posłów. Również Partowie97, gdy August 
domagał się od nich zwrotu Armenii, łatwo mu ją odstąpili oraz na 
żądanie oddali mu sztandary wojskowe, zabrane niegdyś M. 
Krassusowi98 i M. Antoniuszowi99. Ponadto jeszcze ofiarowali sami 
zakładników. Wreszcie pewnego razu spośród wielu współzawodników 
o tron partyjski przyznali koronę wybrańcowi Augusta 100. 

22. Świątynię Janusa Kwiryna 101, którą przed nim dwa razy 
zaledwie zamknięto 102 od chwili założenia Rzymu, August w znacznie 
krótszym okresie czasu trzykrotnie103 zamykał, zapewniwszy pokój na 
lądzie i morzu. Dwukrotnie z owacją wjeżdżał do Rzymu: raz po bitwie 
pod Filippi, drugi raz po wojnie sycylijskiej. Trzykrotnie święcił triumfy 
kurulnel04: po wojnie dalmatyńskiej, akcjackiej i aleksandryjskiej; 
wszystkie razem przez trzy dni z rzędu. 

23. Z klęsk groźnych i haniebnych dwie tylko w ogóle nawiedziły 
jego panowanie, i to jedynie w Germanii: jedną poniósł Loliusz, drugą 
Warus. Klęska Loliusza105 więcej niesławy przyniosła niż straty, lecz 
klęska Warusa 106 mogła się okazać wprost zgubna, gdyż wycięto w pień 
trzy legiony z wodzem, legatami i wszystkimi wojskami posiłkowymi. 
Na wieść o tej klęsce kazał August rozstawić po Rzymie straże, aby 
zapobiec panice, na prowincjach przedłużył urzędowanie wojskowe 
dotychczasowym namiestnikom, aby władza nad sprzymierzeńcami 
utrzymała się w rękach doświadczonych i obeznanych z miejscowymi 
warunkami. Ślubował też wielkie igrzyska na cześć Jowisza Najlepszego 



i Największego, jeśli stan państwa ulegnie zmianie na lepsze. To samo 
zdarzyło się już w czasie wojny z Cymbrami i Marsami107. Wreszcie 
podobno tak był tym przybity, że przez szereg miesięcy nie golił brody 
ani włosów nie strzygł. Nieraz tłukł głową o ścianę, wołając głośno: 
„Kwintyliuszu Warusie, oddaj legiony!" Dzień klęski corocznie 
obchodził w smutku i żałobie. 

24. W zakresie wojskowości wiele zmian wprowadził i wiele też 
zupełnie nowych urządzeń zastosował, w niektórych działach nawrócił 
do dawnych praktyk. Karności przestrzegał jak najsurowiej. Nawet 
legatom bardzo niechętnie i tylko w miesiącach zimowych pozwalał 
odwiedzać żony. Pewnego rycerza rzymskiego za to, że dwu młodym 
synom obciął wielkie palce u rąk dla ochrony przed służbą wojskową, 
kazał wystawić na licytację publiczną jako niewolnika, wraz z 
majętnością. Widząc jednak, że publikanie 108 czyhają na to kupno, 
przydzielił go jednemu ze swych wyzwoleńców, aby go zesłał na wieś i 
pozwolił żyć jak człowiekowi wolnemu. Gdy legion dziesiąty zbyt 
opornie spełniał rozkazy, cały ten legion rozwiązał karnie. Jeśli inne 
legiony zbyt natarczywie domagały się wysługi lat, zwalniał, ale bez 
wypłaty wysłużonych nagród. Jeśli kohorty w bitwie nie dotrzymały 
placu, dziesiątkować kazał i żywić jęczmieniem. Centurionów w razie 
opuszczenia posterunku karał śmiercią na równi z prostymi żołnierzami. 
Za inne rodzaje wykroczeń wyznaczał różne hańbiące kary, jak np. kazał 
stać przez cały dzień przed namiotem wodza, nieraz tylko w tunikach i 
bez pasa, niekiedy z tyką dziesięciostopową lub nawet z garścią darni w 
ręce. 

25. Po wojnach domowych ani w swych przemówieniach do ludu, ani 
w obwieszczeniach urzędowych nie nazywał żadnych żołnierzy „towa-
rzyszami broni" 109, lecz żołnierzami, nawet swym synom lub pasierbom 
sprawującym komendę wzbronił inaczej odzywać się do wojska. 
Uważał, że zbyt to pochlebia żołnierstwu, uwłaczając zarówno karności 
wojskowej, jak ustalonemu na czas dłuższy porządkowi społecznemu 
oraz dostojeństwu jego osoby i jego domu. Wyzwoleńców służących w 
wojsku używał przeważnie do gaszenia pożarów w Rzymie oraz jeśli 
obawiał się rozruchów w wypadkach drożyzny zboża. Tylko dwukrotnie 
użył wyzwoleńców do boju: raz dla obrony osad sąsiadujących z Ilirią, 
po raz drugi dla osłony brzegu rzeki Renu. Byli to dotychczasowi 
niewolnicy na utrzymaniu zamożniejszych mężów i pań rzymskich. Ich 
bezzwłocznie August wyzwolił, przydzielił do pierwszej linii bojowej, 
pod osobnym sztandarem, nie łącząc z wolno urodzonymi, inaczej 
uzbroił. Jako nagrody za zasługi wojskowe znacznie łatwiej dawał 



medaliony i naszyjniki, tj. ozdoby ze złota i srebra, niż wieńce wałowe i 
murowe, które miały charakter wyłącznie zaszczytny. Te ostatnie 
nadawał jak najoszczędniej, nie licząc się z żadnymi względami, nieraz 
prostym żołnierzom. M. Agryppę po zwycięstwie morskim na Sycylii 
obdarzył błękitną chorągwią. Nigdy jednak nie uznał za stosowne 
obdarzać wodzów, nawet po triumfie, chociaż byli towarzyszami 
wypraw i współuczestnikami jego zwycięstw 110. Sądził mianowicie, że 
w ten sposób uprawniłby ich również do nadawania takich darów, komu 
by zechcieli. Uważał, że doskonałemu wodzowi nic bardziej nie 
uwłacza, jak pośpiech i brak rozwagi. Często więc powtarzał po grecku:  

 „Spiesz się powoli!” Wódz dobry bowiem więcej mądry niż odważny jest. 
(Euryp. Fenicjanki, w. 612) 

 
A także po łacinie: „Dość szybko robi kto dobrze robi".  
Uważał w ogóle za celowe wydać bitwę lub podjąć wojnę tylko w 

tym wypadku, o ile jest na widoku większa nadzieja korzyści niż 
obawa straty. Często też wspominał, że osiągnąć małe korzyści, 
narażając się na duże niebezpieczeństwo, to znaczy to samo, co łowić 
ryby szczerozłotą wędką, której straty w razie zerwania nie nagrodzi 
żaden połów. 

26. Urzędy i godności obejmował nieraz przed terminem prawnie 
przepisanym, niektóre na nowo dlań ustanowiono i przyznawano na 
całe życie. Konsulat zdobył w dwudziestym roku życia 1U w ten 
sposób, że podprowadził pod Rzym swe legiony zgoła jak 
nieprzyjaciel i wysłał poselstwo, aby w imieniu wojska zażądało dla 
niego tej godności. Gdy senat jeszcze się wahał, centurion Korneliusz, 
przewodniczący poselstwa, odsłonił płaszcz żołnierski i pokazując 
głownię miecza, nie zawahał się tak powiedzieć w kurii: „Ten dokona, 
jeśli wy nie dokonacie". Drugi konsulat sprawował po dziesięciu 
latach, trzeci - po przerwie rocznej, następny bez przerwy aż do 
jedenastego. Potem odmawiał wielokrotnie, gdy mu ofiarowywano 
Dwunasty115 objął na własne żądanie po wielkiej, bo 
siedemnastoletniej przerwie Znowu trzynasty 116 po upływie dwu lat, z 
własnej ochoty, aby w blasku najwyższej godności wprowadzić w 
życie publiczne synów Gajusa 117 i Lucjusza, gdy każdy z nich 
skończył wiek pacholęcy i rozpoczynał karierę urzędniczą Pięć 
środkowych konsulatów, od szóstego do dziesiątego, sprawował przez 
cały okres roczny, resztę - albo dziewięć, albo sześć, albo cztery, albo 
trzy miesiące, drugi zaledwie parę godzin Oto mianowicie w dniu 
pierwszym stycznia rankiem zasiadł na króciutko przed świątynią 



Jowisza Kapitohńskiego w krześle kurulnym i wnet potem godność 
swą zdał zastępcy Nie wszystkie konsulaty obejmował w Rzymie 
czwarty w Azji, piąty na wyspie Samos, ósmy i dziewiąty w 
Tarrakome 118 

27. Dziesięć lat kierował rządami triumwiratu, który miał na celu naprawę 
państwa Długo wówczas przeciwstawiał się kolegom, nie chcąc dopuścić 
do proskrypcji Lecz gdy już wprowadzono ją w życie, prześcignął obydwu 
w bezwzględności. Tamci dawali się często ubłagać w stosunku do wielu 
osób prośbom i wpływom, on jeden usilnie przestrzegał, aby nie 
oszczędzano nikogo, nawet zapisał na listę ofiar proskrypcji G Toraniusza 
119, swego prawnego opiekuna, a jednocześnie towarzysza ojca, 
Oktawiusza, w edylacie Juliusz Saturmnus 120 tę jeszcze wiadomość o nim 
podaje, ze gdy po ukończeniu proskrypcji M Lepidus w senacie uspra-
wiedliwiał się z tak okrutnej przeszłości i obiecywał na przyszłość 
łagodniejsze postępowanie, ponieważ dość już kar wymierzono, ten, 
wprost przeciwnie, oświadczył, ze „wprawdzie kres położył proskrypcji, 
ale nadal wiązać się niczym nie myśli" Jednak później żałował swej 
zaciętości, gdyż zaszczycił godnością rycerską T Winiusza Filopemena 121 
za to, ze ten podobno ukrył niegdyś swego patrona, wpisanego na listę 
proskrybowanych W czasie sprawowania władzy tnumwira ściągnął na 
siebie nienawiść wielu Na przykład w sprawie rycerza rzymskiego, 
Pinanusza Oto gdy sam publicznie przemawiał raz do wojska w obecności 
dużego tłumu wieśniaków, dopuszczonych do słuchania, zauważył, ze ten 
właśnie Pinariusz, stojąc wśród żołnierzy, coś sobie notuje. Więc posądził 
go o zbytnią ciekawość i szpiegostwo, kazał na miejscu zadźgać w swej 
obecności. Tediusza Afra, już wybranego konsula, za to, że jakiś jego czyn 
skarcił złośliwym słowem, takimi przeraził groźbami, iż Afer rzucił się z 
wysokości. Gdy pretor Kwintus Galiusz 122, przybyły do niego z 
powitaniem, trzymał ukryte w fałdach togi podwójne tabliczki 123 do 
pisania, powziął podejrzenie, że Galiusz ukrywa miecz. Nie ośmielił się od 
razu przeprowadzić śledztwa, aby czegoś innego nie znaleźć. Jednak 
wkrótce potem przy pomocy centurionów i żołnierzy porwał go i postawić 
kazał przed swym trybunałem sędziowskim. Tu jak niewolnika poddał 
torturom. Choć tamten nic do wyznania nie miał. kazał zamordować, 
przedtem wyłupiwszy mu własnoręcznie oczy. Natomiast w swych 
pamiętnikach pisze, że Kwintus Galiusz sam się ubiegał o posłuchanie u 
niego i że na tym posłuchaniu 
godził na jego życie, i że następnie on wtrącił do więzienia Galiusza, 
wreszcie, że wzbroniwszy mu wstępu do Rzymu, puścił wolno, lecz że 
Galiusz zginął wskutek rozbicia okrętu czy zasadzki bandytów. — Władzę 



trybuna l24 przyjął na całe życie, dwa razy tylko w czasie poszczególnych 
pięcioleci urzędowych dobrawszy sobie towarzysza 125. Również na całe 
życie przyjął dozór nad obyczajami i prawami 126. Z tego tytułu, chociaż 
bez godności cenzora, trzykrotnie przeprowadził przegląd ludności 127, po 
raz pierwszy i trzeci z towarzyszem, w międzyczasie sam. 

28. Dwukrotnie zamyślał przywrócić ustrój republikański. Po raz 
pierwszy — wnet po pokonaniu Antoniusza, mając żywo w pamięci jego 
często powtarzany zarzut, jakoby on, Oktawian, był jedyną przeszkodą na 
drodze przywrócenia wolności republikańskiej 128. Po raz wtóry —
wskutek znużenia, w jakie go wtrąciła długotrwała choroba 129. Tym 
razem nawet już wezwał do domu urzędników i senat oraz przekazał 
finanse państwa. Lecz po namyśle, doszedłszy do wniosku, że i sam, jako 
osoba prywatna, nie będzie się czuł bezpieczny oraz że nieopatrznością 
jest powierzyć państwo władzy wielu, postanowił rządy w swych rękach 
nadal zatrzymać. Nie wiadomo, czy lepsze było ostateczne jego 
postanowienie, czy zamiar pierwotny. O tym swoim zamiarze nie tylko 
mówił często, lecz nawet w jakimś obwieszczeniu tymi oto słowy dał mu 
wyraz: „Oby mi los pozwolił utrwalić państwo w bezpieczeństwie i 
pomyślności oraz doczekać z mego dzieła upragnionego owocu, a 
mianowicie być uznanym za twórcę najlepszego ustroju i umrzeć z tym 
przekonaniem, ze przetrwają niezmienione te podstawy państwa, które ja 
wzniosę" Cel swych życzeń osiągnął, wszelkich bowiem dołożył starań, 
aby nikt nie pożałował zmiany ustroju Rzym me dość wystawnie 
zbudowany jak na siedzibę majestatu cesarstwa, narażony na wylewy 
rzeczne i pożary, upiększył tak dalece, ze słusznie mógł się chełpić, iż 
„zostawia marmurowy, a otrzymał ceglany" Również bezpieczeństwo 
zapewnił mu na przyszłość w tym stopniu, jak tylko można było 
przewidzieć rozumem ludzkim 

29. Publicznych budowli wzniósł bardzo wiele Oto bodaj 
najważniejsze spośród nich forum ze świątynią Marsa Mściciela, 
świątynię Apollina na Palatynie, przybytek Jowisza Grzmiącego na 
Kapitolu Przyczyną bezpośrednią wybudowania forum był nadmiar 
ludności i sądów Wobec tego, ze istniejące dwa rynki 130 nie 
wystarczały, trzeci wydał się konieczny Więc z wielkim pośpiechem, 
jeszcze przed wykończeniem świątyni Marsa oddano forum do użytku 
publicznego, zastrzegając je wyłącznie dla procesów państwowych i 
losowania sędziów Świątynię Marsa ślubował jeszcze w czasie bitwy 
pod Filippi, podjętej jako akt zemsty za ojca m Ustalił przy tym na 
wieczne czasy, ze tu będzie obradował senat w sprawach wojen i 
triumfów, stąd będą wyruszali urzędnicy maiący obejmować władzę na 



prowincjach, zwycięscy wodzowie tu składać będą swe odznaki 
triumfalne Świątynię Appollina wzniósł w tej części pałacu 
palatyńskiego. której, wedle orzeczenia wieszczków, bóg zapragnął, 
dawszy znak udeizemem pioruna, dodał portyki z biblioteką łacińską i 
grecką Będąc już w podeszłym wieku, tutaj często urządzał posiedzenia 
senatu i robił przegląd dekuryj sędziów Jowiszowi Grzmiącemu 
poświęcił przybytek w podzięce za ocalenie od niebezpieczeństwa, gdy 
w czasie wyprawy na Kantabrów w nocnej podróży piorun uderzył tuz 
przed jego lektyką i zabił na miciscu niewolnika oświetlającego drogę 
Niektóre budowle wzniósł pod cudzym imieniem, mianowicie wnuków 
żony i siostry idk na przykład portyk i bazylikę Gajusa i Luejusza 132. 
również portyk Liwii 133 i Oktawii 134 oraz teatr Marcella 135 Zachęcał tez 
często inne znakomite osobistości, aby wedle swych środków 
pieniężnych każdy ozdabiał stolicę bądź to wznosząc nowe budowle 
bądź naprawiając i upiększając dawne Wówczas wielu obywateli 
wzniosło mnóstwo budowli jak to Marcjusz Filippus świątynię 
Herkulesa z Muzami136, L. Kornificjusz 137 świątynię Diany 138, Asiniusz 
Polio atrium Wolności 139. Munacjusz Plankus świątynię Saturna 140 
Korneliusz Balbus teatr 141, Statyliusz Taurus amfiteatr 142, M. Agryppa 
143 mnogie i wspaniale budowle. 

30. Cały obszar miasta Rzymu podzielił na dzielnice i obwody 144 
wydal zarządzenie, aby nad dzielnicami czuwali urzędnicy co rok wybie-
rani losem, nad obwodami kierownicy wybierani za każdym razem 
spośród ludności plebejskiej sąsiedztwa. Jako zabezpieczenie przeciw 
pożarom wymyślił nocne posterunki i urząd strażników. Celem 
zapobieżenia wylewom rzeki rozszerzył i oczyścił koryto Tybru. Było 
ono zaniesione od dawna wielką ilością gruzu i zwężone wskutek 
rozbudowy domostw nad brzegiem. Chcąc ułatwić dostęp do stolicy ze 
wszech stron, sam z prywatnej szkatuły podjął naprawę gościńca 
Flamińskiego aż do Ariminum, budowę innych porozdzielał między 
wodzów zaszczyconych triumfami, aby wybrukowali je z pieniędzy 
uzyskanych jako zdobycz wojenną. Święte przybytki bogów, zmurszałe 
od starości lub zniszczone pożarem, odnowił oraz ozdobił je, a także 
wszystkie inne najhojniejszymi darami; na przykład do samego 
przybytku Jowisza Kapitolińskiego złożył w jednorazowym darze 
szesnaście tysięcy funtów złota, drogich kamieni i pereł wartości 
pięćdziesięciu milionów sestercjów. 
31. Kiedy wreszcie po śmierci Lepidusa przyjął godność najwyższego 
kapłana l45, której w żadnym wypadku nie chciał odebrać Lepidusowi za 
życia, zebrał zewsząd przeszło dwa tysiące wszelkich ksiąg proroczych 



łacińskich i greckich, nieznanego autorstwa lub mało poważnych 
pisarzy, które krążyły wśród ludności, spalił je, zachował tylko 
sybillińskie, i to jeszcze wśród nich dokonawszy wyboru. Następnie 
kazał je schować w dwu skrzynkach złoconych pod podstawą posągu 
Apollina Palatyńskiego. Kalendarz uporządkowany przez boskiego 
Juliusza, lecz później na skutek zaniedbania pomieszany i 
zniekształcony, przywrócił do zaprowadzonego poprzednio systemu. 
Podczas porządkowania kalendarza nazwał swoim przydomkiem miesiąc 
Sekstyl 146, nie September, w którym się urodził, a to dlatego, że w tym 
miejscu przypadł jego pierwszy konsulat i znaczne przewagi wojenne l47. 
Zwiększył liczbę kapłanów, ich powagę, przywileje, szczególnie 
westalek. Kiedy na miejsce zmarłej westalki należało przyjąć nową, a 
wielu obywateli zabiegało usilnie, aby córki swe ustrzec przed 
losowaniem na następczynię, zaklął się, że „gdyby któraś z jego 
wnuczek 148 osiągnęła właściwy wiek, chętnie by ją zgłosił". Wskrzesił 
również niektóre z dawnych obrzędów, już nieco wyszłe z użycia, jak na 
przykład: wróżbę Ocalenia l49, urząd kapłana Jowisza, święto 
Luperkaliów, uroczystości Stulecia 150 i Kompitaliów. Zabronił brać 
udział w biegach luperkalskich młodzikom bezwąsym. W czasie 
uroczystości Stulecia nie pozwolił młodzieży płci obojga uczęszczać na 
widowiska nocne bez opieki kogoś starszego z rodziny. Zarządził 
ozdabianie posążków Larów na rozstajach dróg kwiatami dwa razy do 
roku: wiosną i latem. Po złożeniu czci bogom nieśmiertelnym najbliższy 
z kolei hołd oddał pamięci wodzów, którzy państwo rzymskie 
wydźwignęli z małości ku szczytom potęgi. Więc odnowił budowle 
wzniesione przez każdego z nich, zachowując pierwotne napisy, oraz 
umieścił posągi ich wszystkich z odznakami triumfalnymi w portykach 
biegnących po obydwu stronach jego forum. Ogłosił w obwieszczeniach 
publicznych, że „wymyślił to wszystko, aby obywatele oceniali miarą 
tych wodzów 151 zarówno działalność jego samego, póki żyć będzie, jak 
władców następnych wieków". Przeniósł również posąg Pompejusza z 
kurii, gdzie niegdyś G. Cezar został zamordowany, w miejsce na wprost 
galerii przy teatrze Pompejusza i umieścił nad bramą Janusową z 
marmuru. 

32. Bardzo wiele gorszących występków przetrwało dotychczas ku 
szkodzie społecznej jako pozostałość swawoli, panoszącej się niegdyś w 
czasie wojen domowych, albo nawet wiele nowych wkradło się już w 
okresie pokojowym. Oto mnóstwo opryszków paradowało jawnie z 
bronią u pasa, niby dla ochrony życia. Po wsiach chwytano podróżnych, 
bez różnicy, wolnych i niewolnych, oraz przetrzymywano ich w 



prywatnych więzieniach. Co więcej, pod pozorem jakby nowych 
stowarzyszeń powstawały całe bandy celem wspólnego uprawiania 
wszelkiego rodzaju występków. August uśmierzył najpierw rozboje, 
rozstawiając posterunki straży w miejscach najbardziej dogodnych, 
przetrząsnął wszystkie prywatne więzienia, stowarzyszenia 
porozwiązywał, zostawiając tylko bardzo już dawne i zgodnie z prawem 
powstałe. Spisy dawnych dłużników skarbu państwowego kazał spalić, 
jako szczególnie podatne źródło do potwarczych oskarżeń. Place 
miejskie w Rzymie, uchodzące za sporne między skarbem państwa a 
właścicielami prywatnymi, przysądził tym ostatnim. Nazwiska 
dłużników od dawna szarpanych przez sądy, z których nieszczęścia 
uciechę tylko mieli ich przeciwnicy, kazał wykreślić, dodając jeszcze 
ostrzegawczą uwagę, że jeśliby kto ośmielił się powtórnie kogoś przed 
sąd wezwać, narazi się sam na równe niebezpieczeństwo kary. Troszcząc 
się gorliwie o to, ażeby żaden występek nie uszedł płazem ani żadna 
sprawa nie uległa pominięciu na skutek zwłoki, dodał sądownictwu na 
urzędowanie przeszło trzydzieści dni, które dotychczas poświęcano 
igrzyskom tzw. urzędniczym 151. Do trzech dekuryj sędziów dodał 
jeszcze czwartą spośród obywateli mniej zamożnych, których pod nazwą 
„dwóchsetnych" 152 wyznaczył do wyrokowania w procesach o mniejsze 
sumy. Na sędziów dopuszczał obywateli już od trzydziestego roku życia, 
tj. o pięć lat wcześniej, niż dotychczas było w zwyczaju. Gdy wielu 
uchylało się od obowiązku sędziowskiego, zaledwie zgodził się na takie 
ustępstwo, że każda dekuria kolejno otrzymywać będzie roczny urlop 
oraz że będą zawieszane sprawy w listopadzie i grudniu wbrew 
dotychczasowemu zwyczajowi. 

33. Sam sprawował sądy ustawicznie. Nieraz do późnej nocy. Jeśli nie 
czuł się dobrze, umieszczano go w lektyce przed trybunałem sądowym, a 
nawet rozprawy odbywały się u jego łoża. w domu. Wyroki terował nie 
tylko z najwyższą starannością, lecz także z wyjątkową łagodnością. Oto 
na przykład w obawie, aby oskarżonego o jawne ojcobójstwo nie skazano 
na karę zaszycia w wór 153, wiedząc jednocześnie, że karę zasądzano 
tylko w wypadku przyznania się do winy, tak podobno go zapytał: 
„Oczywiście ojca nie zabiłeś?" W pewnym procesie o sfałszowanie 
testamentu, chociaż wszystkich świadków testamentowych obowiązywała 
ustawa Korneliusza 154. dał sędziom, rozpatrującym sprawę razem z nim. 
oprócz dwu tabliczek: skazującej i uwalniającej, trzecią jeszcze, 
zwalniającą od odpowiedzialności tych świadków, którzy niewątpliwie 
padli ofiarą oszustwa lub pomyłki przy podpisywaniu testamentu. 
Odwołania stron procesujących się mieszkańców Rzymu przekazywał 



corocznie pretorowi miejskiemu, ale - mieszkańców prowincyj 
każdorazowemu byłemu konsulowi, który z jego polecenia sprawował 
zarząd administracyjny prowincji. 
34. Ustawodawstwo dotychczasowe przejrzał, pewne ustawy na nowo 
wprowadził, jak w sprawie zbytku, cudzołóstwa i nieobyczajności 155, 
nadużyć wyborczygh 156, małżeńską ustawę stanową 157. Gdy tę ostatnią 
zaopatrzył w surowszy znacznie wymiar kary niż wszystkie inne. 
podniosły się tak ostre protesty, że nie mógł wprowadzić jej w życie w tej 
postaci. lecz musiał wreszcie ująć część kar lub złagodzić, ponadto dać 
trzyletnią zwłokę do wejścia ustawy w życie oraz obiecać zwiększenie 
nagród. Mimo tego podczas publicznego widowiska rycerstwo uparcie 
żądało jej zniesienia. Wówczas August, przywoławszy dzieci Germanika 
158. część przygarnął do siebie, część oddał w ramiona ojca i tak je 
pokazując publiczności, wyrazem twalrzy i gestem rąk dawał do 
zrozumienia, aby nic wzdragano się naśladować przykładu młodzieńca. 
Widząc, że przez przedwczesne zaręczyny oraz częstą zmianę małżonek 
wypaczano intencję ustawy, skrócił czas możliwy do zawierania 
zaręczyn, rozwody ograniczył. 

33. Nadmiernie liczny senat, zbiegowisko podejrzane i bezładne (a 
było senatorów przeszło tysiąc, między nimi ludzie najgorszej opinii, 
dopiero po zabójstwie Cezara dodatkowo wprowadzeni do senatu w 
drodze protekcji i korupcji, których lud nazywał „pogrobowcami" I59). 
przywrócił do dawnego stanu świetności przez dwukrotną selekcję 160. 
Pierwszej musieli dokonać sami senatorowie, każdy wybierając jednego 
kolegę, drugą przeprowadził sam z Agryppą. Podobno w tym czasie 
nosił pod szatą pancerz i przypasywał sztylet przewodnicząc obradom; 
około jego krzesła stało wówczas dziesięciu najbardziej krzepkich 
przedstawicieli stanu senatorskiego z liczby jego przyjaciół. Kordus 
Kremucjusz 161 pisze, że wtedy nie dopuszczano doń żadnego senatora 
inaczej, jak po jednemu, i to po uprzedniej rewizji osobistej. Niektórych 
skłonił do dobrowolnego zrzeczenia się godności senatorskiej. W takim 
nawet wypadku pozostawiał przywilej noszenia szaty zdobnej oznaką 
senatorską, zasiadania podczas widowisk na orchestrze oraz 
uczestniczenia w bankietach publicznych. Chcąc senatorów wybranych 
[przez swych kolegów], a przez niego zatwierdzonych skłonić do 
poważniejszego sprawowania obowiązków, zarządził, aby każdy z nich 
przed obradami złożył ofiarę z kadzidła i wina przed ołtarzem tego boga, 
w którego świątyni mają się odbywać narady. Pragnąc natomiast ulżyć 
im w trudzie senatorskim, postanowił, aby regularne obrady senatu nie 
odbywały się częściej niż dwa razy na miesiąc, na kalendy i na idy, aby 



we wrześniu i październiku nie musieli wszyscy urzędować, lecz tylko 
komisja wyznaczona losowaniem, w ilości niezbędnej do 
uprawomocnienia uchwał senatu. Dla siebie ustanowił ciało doradcze z 
półroczną kadencją, wyznaczone losowaniem, aby z tymi senatorami 
omówić poprzednio sprawy, które z kolei mają wejść pod obrady 
plenarne senatu. W sprawach poważniejszej natury nie zbierał opinij 
senatorskich zgodnie z obyczajem i porządkiem, lecz dowolnie, aby 
każdy tak natężał umysł, jak gdyby musiał wypowiedzieć samodzielny 
sąd, a nie przychylić się tylko do cudzego zdania. 

36. Wydał jeszcze inne zarządzenia, między innymi: zabronił 
ogłaszania protokołów senatu l62, wysyłania urzędników na prowincję 
natychmiast po złożeniu przez nich godności, nakazał wyznaczać pewną 
sumę prokonsulom na zakup mułów i namiotów, które dotychczas 
przydzielało im państwo, dozór nad skarbcem odebrał kwestorom 
miejskim, a zlecił byłym lub czynnym pretorom. Zwoływanie sądów 
centumwiralnych 163, co dotychczas należało wedle zwyczaju do byłych 
kwestorów, zlecił decemwirom. 
37. Pragnąc więcej obywateli dopuścić do udziału w rządzeniu 
państwem, wymyślił nowe funkcje publiczne 164: dozór nad robotami 
publicznymi, nad drogami, nad wodami, nad korytem Tybru, nad 
rozdziałem zboża dla ludu, prefekturę stolicy, jeden triumwirat dla 
wyboru senatorów, drugi dla przeglądu oddziałów stanu rycerskiego, 
ilekroć by zaszła potrzeba. Wskrzesił po długiej przerwie urząd 
cenzorski, już zarzucony. Zwiększył liczbę pretorów. Zażądał także, aby 
w wypadku, gdy on sam będzie sprawował konsulat, dodawano mu 
każdorazowo po dwu kolegów zamiast jednego. Nie uzyskał na to zgody 
senatu, gdyż go wszyscy zakrzyczeli. że dosyć już chyba cierpi jego 
majestat, jeśli nie sam sprawuje urząd, lecz z kimś innym go dzieli. 
38. Nie mniej hojny okazał się w nagradzaniu męstwa bojowego. 
Skwapliwie zatroszczył się o przyznanie przeszło trzydziestu wodzom 
pełnych triumfów, jeszcze liczniejszych odznak triumfalnych 165. Synom 
senatorskim, aby tym spieszniej przywykli do udziału w życiu 
publicznym, pozwolił natychmiast po włożeniu togi męskiej zdobić się 
szerokim szlakiem i brać udział w obradach senatu. Jeśli którykolwiek z 
nich rozpoczynał karierę wojskową, nadawał mu nie tylko trybunat 
legionu, lecz także dowództwo oddziału kawalerii. Celem zapoznania 
każdego z nich z życiem obozowym najczęściej przydzielał do jednego 
oddziału po dwu takich senatorów. Często robił przeglądy stanu 
rycerskiego 166 i wznowił od dawna już zarzucony obyczaj defilady 
przed cenzorem. Nie dopuścił jednak, aby podczas takiej defilady jakiś 



oskarżyciel zatrzymał rycerza 167, co się njeraz przedtem zdarzało. 
Starszym lub wyróżniającym się jakąś niedomogą fizyczną pozwolił 
zgłaszać się pieszo, ilekroć będą wezwani, konia odesławszy uprzednio 
do szeregu. Wkrótce dozwolił na zwrot konia tym, którzy będąc w 
wieku ponad trzydzieści pięć lat zatrzymywać go nie chcieli. 

39. Uzyskawszy od senatu dziesięciu pomocników zmusił każdego 
rycerza do złożenia mu rachunku ze swego życia. Tych, którym 
udowodniono występek, napiętnował albo karą, albo niesławą. 
Większość upomniał naganą, i to różnego rodzaju. Najłagodniejszą 
formą nagany było publiczne podanie obwinionemu tabliczek l68, które 
musiał w milczeniu i od razu na miejscu odczytać. Nazwiska niektórych 
obciążył hańbiącą uwagą za to, że pieniądze, które dla siebie pożyczyli 
na niższy procent, z kolei innym pożyczali na wyższy. 

40. Podczas wyborów na trybunów, jeśli nie stało kandydatów ze 
stanu senatorskiego 169, dopuszczał również rycerzy, pozwalając im po 
wygaśnięciu urzędowania pozostać wedle własnego wyboru w jednym z 
tych dwu stanów. Gdy większość spośród rycerstwa, utraciwszy 
ojcowiznę podczas wojen domowych, nie ośmielała się zasiadać podczas 
przedstawień scenicznych w jednym z czternastu rzędów w obawie 
przed karą przewidzianą przez ustawę teatralną 170, ogłosił, że kara ta nie 
stosuje się do obywateli, którzy sami lub których rodzice zaliczeni 
zostali niegdyś do stanu rycerskiego. Spis ludności stołecznej 
przeprowadził dzielnicami. Nie chcąc nazbyt często odrywać ludu od 
jego zajęć wskutek rozdawnictwa chleba, postanowił tylko trzy razy do 
roku wydawać talony, każdorazowo na cztery miesiące, lecz że lud 
dawnego obyczaju żałował, August znowu pozwolił, aby każdy 
podejmował swój przydział miesięcznie. Przywrócił dawny regulamin 
zebrań wyborczych, różnorodnymi karami poskromił nadużycia 
wyborcze. Mieszkańcom gmin, do których sam należał. Fabia i Skaptia 
171. rozdawał z własnej szkatuły po tysiąc sestercjów na głowę w dniu 
wyborów tylko dlatego, aby nie żądały niczego od żadnego kandydata. 
Wielce dbały także o to, aby zachować krew rzymską w stanie nie 
skażonym przez żadną przymieszkę obcą czy niewolniczą, nadawał 
obywatelstwo rzymskie bardzo ostrożnie i ograniczył ilościowo 
wyzwalanie niewolników172. Gdy Tyberiusz wstawiał się u niego za 
udzieleniem obywatelstwa rzymskiego pewnemu swojemu klientowi 
Grekowi, odpisał mu: „że przyzwoli na to w tym jedynie wypadku, jeśli 
Tyberiusz osobiście się stawi i sam go przekona o słuszności swego 
żądania". Również odmówił prośbie Liwii, popierającej nadanie 
obywatelstwa pewnemu lennemu Galowi, natomiast wyraził gotowość 



zwolnienia go od wszelkich obciążeń podatkowych, twierdząc, że 
„łatwiej ścierpi uszczerbek skarbu państwowego niż spospolitowanie 
zaszczytu obywatelstwa rzymskiego". Nie dość, że utrudniał nie-
wolnikom różnymi sposobami uzyskanie wyzwolenia, a jeszcze bardziej 
uzyskanie całkowitej wolności prawnej 173, z największą starannością 
wyszczególniając liczbę, położenie, różne rodzaje tych, którzy mogą być 
wyzwoleni, ale ten jeszcze dodał warunek, że ktoś kiedykolwiek 
przedtem więziony lub torturowany nie może osiągnąć obywatelstwa w 
żadnej postaci. Również dołożył gorliwych starań, aby wskrzesić dawny 
obyczaj i strój. Raz na wiecu ludowym zawołał z oburzeniem na widok 
tłumu pospólstwa odzianego w ciemne opończe: 

Oto Rzymianie, świata panowie, naród w togi strojny. 
(Werg. Eneida, I 282) 

Wnet potem dał zlecenie edylom, aby odtąd nie dopuszczali nikogo 
do forum i okolicznych ulic inaczej ubranego jak w togę, bez 
wierzchnich płaszczy. 

41. Hojność świadczył wszystkim stanom często i w różnych okolicz-
nościach. Oto kiedy podczas triumfu po wojnie aleksandryjskiej zwiózł 
do Rzymu skarb królów egipskich, spowodował taki nadmiar pieniędzy 
na rynku, że przy jednoczesnym spadku stopy procentowej bardzo 
poszła w górę cena ziemi. Później też, ilekroć zbywało pieniędzy 
wskutek konfiskat majętności osób skazanych wyrokiem, chętnie je 
pożyczał bezprocentowo na pewien określony czas tym, którzy mogli 
się wykazać zabezpieczeniem majątkowym dwukrotnym [w stosunku do 
sumy pożyczanej]. 

Wysokość stawki pieniężnej wymaganej dotychczas od senatora po-
większył z ośmiuset tysięcy do miliona dwustu tysięcy sestercjów, nie 
dość zamożnym różnicę sam dopełnił. Często udzielał ludowi zapomóg 
pieniężnych różnej wysokości: to po czterysta, to po trzysta, niekiedy po 
dwieście pięćdziesiąt sestercjów na głowę, nie pomijając nawet dzieci, 
chociaż wedle dotychczasowego obyczaju otrzymywała je młodzież 
dopiero powyżej lat dziesięciu. W czasach drożyzny chleba często 174 
wydawał na głowę zboże po bardzo niskiej cenie albo zgoła darmo oraz 
podwoił wartość pieniężną talonów. 

42. Że jednak władcą był dbałym o dobro narodu więcej niż o 
uznanie mas, mogą świadczyć następujące fakty. Oto gdy kiedyś lud 
uskarżał się na brak i drożyznę wina, zganił go August surowo w te 
słowa, że „jego zięć, Agryppa, przeprowadziwszy liczne wodociągi, 
dostatecznie zatroszczył się o to, aby ludzie nie cierpieli pragnienia". 
Innym razem, gdy lud przypominał mu zbyt natarczywie o 



przyrzeczonej zapomodze pieniężnej, odpowiedział, że „chyba zasługuje 
na wiarę, iż słowa dotrzyma". To znowu, gdy lud domagał się pieniędzy, 
których mu nawet nie obiecano, zarzucił mu August w edykcie 
nieobyczajność i bezwstyd oraz zapowiedział stanowczo, że „nie da, 
choć dać zamierzał". Dowiedziawszy się, że w związku z zapowiedzianą 
zapomogą mnóstwo niewolników wyzwolono i wpisano na listę 
obywateli, ogłosił niemniej surowo i bezwzględnie, że nie otrzymają 
zapomogi pieniężnej ci, którym nie obiecywał. Reszcie obywateli dał 
mniej niż zapowiedział aby wyznaczonej sumy nie przekroczyć. Raz 
znowu podczas wielkiego nieurodzaju 175, nie mogąc znaleźć innych 
środków zaradczych, usunął z Rzymu niewolników wystawionych na 
sprzedaż, gladiatorów, wszystkich cudzoziemców z wyjątkiem lekarzy i 
nauczycieli oraz część niewolniczej służby domowej. Wtedy dopiero 
wyrównał niedostatek żywności. Pisze wówczas, że „porwała go ochota 
zniesienia na zawsze publicznego rozdawnictwa zboża, ponieważ 
uprawa ziemi upada, a rolnik liczy na zboże darmowe; jednak przy tym 
zamiarze nie wytrwał, w przekonaniu, że zwyczaj ten w przyszłości i tak 
na pewno ulegnie wskrzeszeniu jako narzędzie w walce o uznanie ludu". 
Ale później tak to miarkował, ażeby w równym stopniu uwzględniać 
interesy rolnika, kupca i ludu miejskiego.  

43. W urządzaniu igrzysk prześcignął wszystkich poprzedników 
zarówno pod względem ilości widowisk, jak bogactwa pomysłów oraz 
przepychu. Sam mówil76, że „urządzał igrzyska w swoim imieniu 
czterokrotnie, a za innych urzędników, którzy albo byli nieobecni, albo 
na to za biedni, dwadzieścia trzy razy". Niekiedy dawał uliczne 
przedstawienia w poszczególnych dzielnicach stolicy, na wielu 
jednocześnie scenach, przy udziale aktorów * mówiących wszystkimi 
językami. Igrzyska urządzał nie tylko na forum i w amfiteatrze, lecz 
także w cyrku i na Septach 177; nieraz same tylko walki z dzikimi 
zwierzętami; to znów zawody szermierzy, ustawiwszy po prostu 
drewniane ławki na Polu Marsowym; innym razem bitwę morską koło 
Tybru, na sadzawce sztucznie wykopanej 178 tam, gdzie obecnie jest gaj 
Cezarów 179. W takich dniach rozstawiał straże po mieście, aby 
opustoszałe domostwa nie stały się pokusą dla różnych złodziejaszków. 
W cyrku urządzał wyścigi na rydwanach, biegi, walki z dzikimi 
zwierzętami, dopuszczając do wykonania niekiedy nawet młodzież 
męską z najlepszych domów. Także bardzo często wydawał igrzyska 
trojańskie przy udziale starszych i młodszych chłopców, uważając za 
dawny i szlachetny obyczaj, aby w ten sposób ukazać tężyznę 
znakomitych rodów. W czasie takiego widowiska, gdy Gajus Noniusz 



Asprenat doznał wskutek upadku poważnych obrażeń, obdarował go 
August złotym naszyjnikiem i pozwolił jemu oraz jego potomkom 
używać przydomka Torkwatus 180. Wkrótce jednak zaprzestał urządzania 
takich igrzysk. Oto mówca Asiniusz Polio wystąpił w senacie z bolesną i 
gorzką skargą z powodu upadku wnuka swego, Esernina, który na 
domiar nieszczęścia złamał goleń. Do przedstawień scenicznych i 
zawodów szermierzy nieraz powoływał rycerstwo rzymskie, do chwili, 
aż senat zabronił tego uchwałą. Później niczego już w tym stylu nie 
urządzał. Raz tylko wyszperał młodzieniaszka z Lycji. szlachetnie 
urodzonego, aby go pokazać na scenie, ponieważ miał niecałe dwie 
stopy wzrostu, siedemnaście funtów wagi, natomiast głos niezmiernie 
doniosły. To w dzień widowisk kazał wprowadzić zakładników 
partyjskich, wtedy po raz pierwszy przysłanych do Rzymu, na środek 
areny, aby ich obejrzano, oraz umieścił nad sobą, w następnym rzędzie. 
A nawet nie w dni igrzysk, jeśli przywieziono kiedykolwiek coś 
niezwykłego i godnego poznania, miał zwyczaj wystawiać na widok 
publiczny, poza zwykłym porządkiem, w jakimkolwiek miejscu, na 
przykład nosorożca na Septach, tygrysa na scenie teatru, węża długości 
pięćdziesięciu łokci przed komicjum 181. Podczas igrzysk cyrkowych 
wydanych w związku z pewnym ślubowaniem, gdy choroba go zmogła, 
prowadził procesję świętych rydwanów leżąc w lektyce. Innym razem, 
podczas igrzysk wydanych z okazji otwarcia teatru Marcella, zdarzyło 
mu się, że wskutek pęknięcia spojeń krzesła kurulnego 182 upadł na 
wznak. To znowu podczas igrzysk urządzanych przez jego wnuków 
wśród publiczności wybuchła panika z obawy przed zawaleniem się 
teatru. August nie mogąc w żaden sposób tłumu opanować i uspokoić, 
powstał ze swego miejsca i usiadł w tej części teatru, która wydawała się 
najbardziej zagrożona. 

44. Bezład i samowolę panujące dotychczas na widowiskach 
publicznych ukrócił i ujął w karby. Powodem bezpośrednim stała się dla 
niego zniewaga pewnego senatora, któremu podczas najświetniejszych 
igrzysk w Puteolach 183 nikt z licznie zgromadzonych miejsca nie 
ustąpił. Przeprowadził więc przez senat uchwałę, że odtąd zawsze i 
wszędzie podczas igrzysk publicznych pierwszy rząd siedzeń 
zastrzeżony ma być dla senatorów. Zabronił posłom narodów wolnych i 
sprzysiężonych zasiadać w Rzymie na orchestrze, gdyż wykrył, że 
wysyłają również wyzwoleńców. Wojsko oddzielił od ludu. Żonatym 
plebejuszom wyznaczył oddzielne rzędy, młodzieży również odrębną 
część teatru, tuż obok niej miejsca dla wychowawców. Zastrzegł 
ponadto, że nikt ubrany w ciemną opończę nie może usiąść na miejscach 



środkowych 184. Kobietom zezwolił oglądać zapasy gladiatorów tylko z 
miejsc wyższych oraz samotnie, choć dotychczas obyczaj dopuszczał je 
do tych widowisk pospołu z mężczyznami. Westalkom wyznaczył w 
teatrze miejsca oddzielone od reszty widowni, na wprost wzniesienia 
pretorskiego. Od oglądania walk atletów tak dalece wyłączył ród 
niewieści, że podczas igrzysk, które sam urządzał jako arcykapłan, gdy 
lud dopraszał się o parę pięściarzy, odłożył ten występ do poranka dnia 
następnego. Jednocześnie ogłosił, „iż nie życzy sobie, aby kobiety 
przyszły do teatru przed godziną piątą". 

45. Sam przyglądał się igrzyskom cyrkowym najczęściej z pokoju 
jadalnego 185 w mieszkaniu przyjaciół lub nawet wyzwoleńców, czasem 
ze swej loży w cyrku, mając u boku żonę i dzieci. Jednak opuszczał 
widowisko na wiele godzin, czasem na całe dni, zawsze uprzednio 
przepraszając za to i zlecając różnym urzędnikom, aby w jego imieniu 
sprawowali przewodnictwo igrzysk. Ilekroć był obecny, przypatrywał 
się chętnie widowisku, niczym innym się nie zajmując. Może chciał 
uniknąć zarzutów, jakie, pamiętał, publiczność cyrkowa zrobiła jego 
ojcu. Cezarowi, z tego powodu, że w cyrku podczas igrzysk czytał listy i 
podania albo odpisywał na nie. Może istotnie lubił igrzyska i z 
przyjemnością patrzył na nie, czego zresztą nie ukrywał nigdy, nawet 
często otwarcie wyznawał. Na zabawy i igrzyska urządzane przez 
innych, często i szczodrze ze swej prywatnej szkatuły opłacał wspaniałe 
wieńce i nagrody i nie było wypadku, żeby uczestnicząc w igrzyskach 
urządzanych na modłę grecką nie uczcił każdego zawodnika wedle 
zasługi. Najchętniej oglądał pięściarzy, i to latyńskich, przy tym nie 
tylko zwykłych zawodowców, których nawet z greckimi zwykł 
porównywać, lecz także bójki bezładnych kup miejskich, tłukących się 
po zaułkach ulicznych, jak popadło i bez fachowej umiejętności. 
Wreszcie opieką swą zaszczycił wszystkich tych, który wnieśli 
jakikolwiek wkład do igrzysk publicznych, a więc: atletom zachował, a 
nawet rozszerzył dawne ich przywileje, gladiatorom zabronił 
występować na arenie, jeśli nie otrzymają uprzednio obietnicy 
ułaskawienia, urzędnikom odebrał możność karania aktorów w każdym 
czasie i miejscu, przysługującą im na podstawie dawnego prawa, 
ograniczył je do czasu igrzysk i do występów scenicznych. Z drugiej 
jednak strony zawsze wymagał najsurowszej karności od zawodników, 
zarówno podczas ćwiczeń szkolnych, jak występów na arenie. Swawolę 
aktorów poskromił. Na przykład Stefaniona. aktora występującego w 
komediach narodowych rzymskich 186, wysmagać kazał rózgami po 
kolei w trzech teatrach 187, wreszcie zesłał na wygnanie za to, że wedle 



doniesień używał Stefanion do usługi przy stole niewiasty przebranej po 
męsku, z krótko dokoła obciętymi włosami, jak pacholę. Hylasa, aktora 
pantomimy 188, na zażalenie pretora kazał wysiec biczami w atrium jego 
domu wobec wszystkich domowników; Pyladesa wygnał z Rzymu i z 
Italii za to, że widza, który go wygwizdał, wytknął palcem, zwracając 
nań w ten sposób uwagę całej publiczności. 

46. W ten sposób urządził stolicę i jej wewnętrzną gospodarkę. 
Ludność Italii pomnożył dwudziestoma ośmioma osadami, które sam 
założył i na miejsce oznaczone wywiódł. Z kolei wyposażył je w 
budowle i dochody publiczne z różnych stron. Pod względem uprawnień 
i znaczenia w pewnym stopniu i zakresie zrównał z Rzymem. Oto 
wymyślił taki rodzaj głosowania wyborczego, przy którym 
dekurionowie 189 z owych osad uzyskali prawo złożenia głosów na 
urzędników stołecznych każdy w swojej osadzie, a w dniu wyborów 
swoje głosy, pieczęcią zamknięte, wysyłać mieli do Rzymu. Nie chcąc 
dopuścić, żeby ludność zacnego stanu gdziekolwiek uległa uszczupleniu 
albo żeby gmin nie chciał licznego potomstwa, udzielał stopnia 
rycerskiego wszystkim, którzy on zabiegali, jeśli tylko miasto kandydata 
udzieliło oficjalnie swego poparcia. W czasie swych objazdów po 
terenach italskich, jeśli który z plebejuszów mógł udowodnić, że po-
siada synów czy córki, obdarowywał go sumą po tysiąc sestercjów na 
dziecko. 

47. Ważniejsze prowincje 190 oraz takie, którymi trudno i 
niebezpiecznie było zarządzać za pośrednictwem urzędników na rok 
obieranych, sam objął w zarząd, inne zlecił prokonsulom wybieranym 
przez losowanie 191; jednak czasem przydział niektórych zmieniał i 
zarówno większość jednych, jak drugich sam często odwiedzał. Pewne 
miasta, z Rzymem sprzymierzone, lecz wskutek swawoli chylące się ku 
upadkowi, pozbawił wolności, inne, uginające się pod brzmieniem 
długów, wsparł; inne jeszcze, zburzone trzęsieniem ziemi, na nowo 
odbudował, te wreszcie, które powoływały się na swoje zasługi 
względem narodu rzymskiego, obdarzył prawem latyńskim 192 lub 
obywatelstwem. Nie ma, myślę, prowincji, której by nie odwiedził, 
wyjąwszy tylko Sardynię i Afrykę. Wybierał się tam z Sycylii po 
rozbiciu Sekstsusa Pompejusza, ale ustawiczne i niezmierne burze 
przeszkodziły temu zamiarowi, potem już ani sposobności, ani potrzeby 
nie było. 

48. Królestwa, które zajął prawem zdobywcy, z nielicznymi tylko 
wyjątkami albo oddał tym samym władcom, którym uprzednio odebrał, 
albo przydzielił cudzoziemcom. Królów z Rzymem sprzymierzonych 



łączył między sobą węzłami pokrewieństwa, chętnie widział wszelkie 
zażyłości sąsiedzkie, zachęcał do zawierania związków przyjaźni i 
gorliwie je popierał. O wszystkich królów troszczył się nie inaczej jak o 
części składowe jednego organizmu państwowego. Nawet zwykle 
dodawać opiekunów pacholętom królewskim lub obłąkanym władcom, 
aż dorośli albo do rozumu wrócili. Bardzo wielu synów królewskich 
wychowywał i kształcił razem ze swymi dziećmi m. 

49. Co dotyczy sił wojskowych, to legiony i oddziały posiłkowe po-
rozdzielał między prowincje. Jedną flotę umieścił w Mizenum, drugą w 
Rawennie, dla ochrony mórz: Adriatyckiego i Tyrreńskiego. Resztę sił 
zbrojnych przydzielił częściowo do ochrony stolicy, częściowo do 
ochrony swej osoby, zwolniwszy oddział Kalagurytanów 194, których 
przy sobie trzymał jako straż przyboczną aż do pokonania Antoniusza, 
oddaliwszy także oddział Germanów, których miał przy sobie w gwardii 
aż do klęski Warusa. Nigdy jednak nie pozwalał pozostawać w stolicy 
większej liczbie kohort ponad trzy, i to bez prawa obozowania, resztę 
kohort zwykle rozsyłał na leża zimowe czy letnie do sąsiednich 
miasteczek. Wszystkim wojskom całego państwa narzucił ścisły schemat 
przebiegu służby wojskowej i nagród, określając wedle szarży każdego 
czas jego służby oraz dodatki należne przy odprawie, aby nie dać 
sposobności do wichrzenia przeciw państwu czy to na skutek zbyt 
wczesnego zwolnienia ze służby, czy na skutek niedostatku po 
zwolnieniu. Chcąc, aby zawsze i bez trudności wystarczyło na 
utrzymanie i wynagradzanie armii, ustanowił skarb wojskowy 195, oparty 
na nowych podatkach. Celem szybszego i łatwiejszego otrzymywania 
wszelkich wiadomości o tym, co się dzieje w każdej prowincji, kazał 
porozstawiać po traktach wojskowych, w niewielkich odstępach, 
najpierw młodzieńców, potem zaprzęgi. Ten drugi sposób wydał mu się 
jeszcze wygodniejszy, gdyż tego samego kuriera, który z miejsca 
wysłania wiózł listy [zmieniając tylko zaprzęg], można było także 
zapytać o to czy owo, wedle potrzeby. 

50. Do pieczętowania listów żelaznych, korespondencji urzędowej i 
prywatnej używał początkowo znaku sfinksa, potem wizerunku 
Aleksandra Wielkiego, wreszcie swego własnego, wyrzeźbionego 196 
ręką Dioskurida, której to pieczęci używali stale następni także cesarze. 
Do wszystkich listów załączał dokładną godzinę nadania i wysłania 
pisma, nie tylko dzienną, ale nawet nocną. 

51. Wiele jest, i to niezwykłych dowodów łaskawości 197 i 
skromności Augusta. Nie będę wyliczał, ile razy i kogo spośród swych 
przeciwników politycznych ułaskawił i obdarzył nietykalnością 



osobistą, pozwolił zajmować w dalszym ciągu znaczne stanowisko w 
państwie. Wspomnę tylko o Juniuszu Nowacie i Kasjuszu z Padwy, dwu 
plebejuszach. Ograniczył się do ukarania jednego grzywną, drugiego 
łagodnym wygnaniem, chociaż pierwszy rozpowszechniał wśród ludu 
domniemany list młodego Agryppy 198, pełen najdotkliwszych dla 
cesarza oskarżeń, a drugi w czasie uczty głośno się odezwał, że nie brak 
mu ani chęci, ani odwagi do zgładzenia cesarza. 

Podczas rozpatrywania w sądzie sprawy niejakiego Emiliusza Eliana 
i Kordowy, gdy wśród innych zarzutów bodaj najbardziej obciążała go 
ta okoliczność, że zwykł źle się wyrażać o cesarzu, August zwrócił się 
do oskarżyciela i udając oburzenie powiedział: „Chciałbym, abyś mi 
tego dowiódł. Pokażę Elianowi, że i ja posiadam język; jeszcze więcej 
potrafię o nim powiedzieć [niż on o mnie]". Ale żadnych badań ze swej 
strony ani natychmiast, ani później nie podjął. Gdy Tyberiusz 
gwałtowniej zaczął użalać się na to w liście, odpisał mu tak: „Nie folguj, 
mój Tyberiuszu, w tej sprawie swej naturze młodzieńczej i nie oburzaj 
się zbytnio, jeśli znajdzie się ktoś, kto źle o mnie mówi. Mnie wystarcza 
najzupełniej to, że nikt nie może mi nic złego zrobić". 

52. Chociaż wiedział, że wedle zwyczaju nawet prokonsulom 
uchwalano wystawianie świątyń, w żadnej jednak prowincji nie przyjął 
tego zaszczytu sam, zawsze łącząc swe imię z imieniem Romy. W 
samym Rzymie odmawiał wręcz uparcie przyjęcia tego zaszczytu. 
Srebrne posągi, niegdyś ku jego czci wystawiane, kazał wszystkie stopić 
i z tak uzyskanych pieniędzy ufundował złote trójnogi dla Apollina 
Palatyńskiego. Gdy lud usilnie proponował mu dyktaturę 199, August 
zrzucił z ramion togę i z odkrytą piersią, na kolanach, wypraszał się od 
niej. 
53. Tytułu „pan" zawsze ze wstrętem unikał, uważając go za 
złorzeczenie i obelgę. Kiedy pewnego razu przyglądał się widowisku i 
ze sceny padły słowa jakiegoś mimu: 
O Panie sprawiedliwy i dobry! 
wszyscy zaś głośno wyrazili radość, jakoby potwierdzając, że te słowa 
do niego się odnoszą, natychmiast ręką i wyrazem twarzy powstrzymał 
nieprzystojne pochlebstwa, następnego dnia zganił najsurowiej w 
publicznym obwieszczeniu. Odtąd nawet dzieciom ani wnukom nie 
pozwolił nazywać się „panem", zarówno w poważnej rozmowie, jak 
żartem; zabronił im między sobą używać tej tytulatury grzecznościowej. 
Nigdy nie wyruszał ze stolicy czy z jakiegokolwiek miasta 
prowincjonalnego nagle i bez zastanowienia, ani też nigdzie nie 
przyjeżdżał inną porą, jak tylko nocną lub wieczorną, aby nikomu nie 



zamącić wypoczynku urzędowym witaniem swej osoby. W czasie 
sprawowania konsulatu ukazywał się publicznie prawie zawsze pieszo. 
W innych czasach jako osoba prywatna - często w zamkniętej lektyce. 
Do publicznego powitania swej osoby dopuszczał i lud, tak uprzejmie 
przyjmując prośby petentów, że nawet jednego żartobliwie upomniał, iż 
„z taką obawą podaje mu swe pismo, jak słoniowi monetę". W dniu 
obrad senatu witał senatorów, sarn przychodząc do kurii; nie wymagał 
powstania, sam wymieniał każdego po nazwisku, bez niczyjej pomocy; 
również odchodząc, w ten sam sposób żegnał siedzących. Z wieloma 
senatorami utrzymywał wzajemnie stosunki towarzyskie, bywał u 
każdego z nich na uroczystościach domowych, aż wiek upomniał się o 
swe prawa, a w dniu jakiejś uroczystości zaręczynowej został raz silnie 
popchnięty wśród tłumu gości. Jeden z senatorów, niejaki Gallus 
Teryniusz, zresztą bynajmniej nie z najbliższego grona cesarza, nagle 
oślepł i chciał się z tego powodu zamorzyć głodem. August go odwiedził 
i swym pocieszeniem zachęcił do życia. 

54. Raz w senacie przemawiał. Ktoś mu rzucił: „Nie zrozumiałem", a 
ktoś inny znowu: „Mógłbym sobie z tobą poradzić, gdybym miał 
sposobność". Niekiedy wypadał z kurii w najwyższym stopniu 
rozgniewany z powodu zbyt gwałtownych polemik między 
dyskutującymi senatorami. Niektórzy mu jeszcze dorzucali, że „przecież 
wolno chyba senatorom wypowiadać się na temat spraw państwowych". 
Antystiusz Labeo 200 w czasie selekcji senatu, gdy każdy senator 
dobierał sobie tylko jednego kolegę, wybrał M. Lepidusa, niegdyś wroga 
Augusta, wówczas wygnańca. Na zapytanie Augusta, czy nie widzi 
innych godniejszych, odpowiedział, że „każdy ma swoje zdanie". Oto 
przykłady, jak dalece swoboda, nawet hardość nikomu na złe nie wyszła. 

55. Nie uląkł się rozrzuconych w kurii zniesławiających go ulotek, 
lecz bardzo starannie zarzuty sprostował, nie dochodząc nazwisk 
autorów. Taki tylko dal wniosek: żeby odtąd wdrażano śledztwo przeciw 
tym, którzy ulotki czy wierszydła wydają pod fałszywym nazwiskiem, 
aby kogoś zniesławić. 
56. Podrażniony wreszcie złośliwymi lub swawolnymi żarcikami pew-
nych osób, dał im odprawę w publicznym obwieszczeniu. Jednocześnie 
sam zapobiegł powzięciu uchwały w sprawie poskromienia zbytniej 
swobody słowa w testamentach 201. Ilekroć był obecny podczas wyborów 
urzędników, obchodził poszczególne gminy ze swymi kandydatami i 
prosił za nimi wedle przyjętego obyczaju. Sam również składał głos w 
gminie jak zwykły obywatel. Pozwalał powoływać siebie na świadka, 
badać i zbijać dowodami przeciwnika z najwyższym spokojem. Forum 



wybudowai za wąskie, gdyż nie ośmielił się wydrzeć sąsiednich 
kamienic właścicielom. Nigdy synów swoich 202 nie polecał ludowi, 
żeby nie dodać słów: „Jeśli zasłużą". Gdy w teatrze z chwilą ich wejścia, 
jeszcze jako chłopców, wszyscy powstali i stojąc witali ich oklaskami, 
wyraził z tego powodu głęboki żal. Dla swych przyjaciół pragnął potęgi i 
wielkości, ale w granicach prawa obowiązującego jednakowo wszystkich 
oraz w granicach przestrzegania ustaw sądowych na równi z innymi. 
Gdy Asprenat Noniusz, jeden z najbliższych przyjaciół cesarza, musiał 
się bronić w sądzie jako oskarżony przez Kasjusza Sewera 203 o otrucie, 
August radził się senatu, „co mu wypada uczynić z racji swej 
powinności, waha się bowiem, czy być obecnym na sprawie i narazić się 
na zarzut, że winnego osłania przed prawem, czy odwrotnie, swoją 
nieobecnością wywołać wrażenie, że przyjaciela opuszcza i z góry 
potępia". Dopiero za jednomyślną zgodą senatu usiadł na ławach obrony 
i pozostał tam przez kilka godzin w zupełnym milczeniu, nawet nie 
wyraził zwykłej w takich razach pochwały oskarżonego wobec sądu. 
Występował również w obronie swych klientów, jak na przykład 
pewnego Skutariusza, swego niegdyś weterana, ściganego prawem za 
dupuszczanie się krzywd. Raz tylko w ogóle wyrwał z rąk 
sprawiedliwości jednego podsądnego, i to publicznie wobec sędziów 
uprosiwszy oskarżycieli. Tym podsądnym był Kastrycjusz, dzięki 
któremu dowiedział się August o spisku Mureny. 
57. Łatwo ocenić, jak wielką zjednał sobie miłość takimi zasługami. 
Pomijam uchwały senatu, ponieważ można przypuszczać, że nakazała je 
konieczność lub trwożny szacunek. Oto jednak rycerstwo rzymskie z 
własnego popędu i jednomyślnie obchodziło zawsze jego urodziny dwu-
dniowym świętem. Wszystkie stany corocznie wrzucały do Jeziora 
Kurcjusza 204 drobne monety, wypełniając ślub złożony na intencję jego 
zdrowia i pomyślności, również w dniu pierwszym stycznia na Kapitolu 
składały dary noworoczne, nawet gdy był nieobecny. Z tych sum 
zakupywał bardzo kosztowne posągi bogów i ofiarowywał 
poszczególnym dzielnicom miasta, jak na przykład posąg Apollina 
Sandalników205, Jowisza Trageda i inne. Na odbudowę pałacu 
palatyńskiego. który uległ pożarowi, weterani, dekurie, gminy, 
pojedynczy ludzie wszelkiego pochodzenia chętnie i wedle możności 
znosili pieniądze. Lecz August z tych stosów pieniędzy przyjął tylko po 
denarze od każdej ofiarowanej sumy. Gdy wracał z prowincji, witano go 
nie tylko życzliwymi okrzykami, lecz nawet śpiewkami z muzyką. 
Przestrzegano też, aby w dniu jego przyjazdu do Rzymu nie wymierzano 
nikomu kary śmierci. 



58. Przydomek ojca ojczyzny206 wszyscy ofiarowali mu w 
serdecznym porywie i za jednomyślną zgodą. Najpierw lud wysławszy 
poselstwo do Ancjum207. następnie, ponieważ nie chciał przyjąć — 
publiczność licznie zgromadzona i w wieńcach z wawrzynu we włosach, 
gdy wchodził w Rzymie na igrzyska. Wnet później senat w kurii, ale nie 
w drodze jakiejś uchwały lub przez aklamację, lecz za pośrednictwem 
Waleriusza Messali208. Ten z upoważnienia wszystkich rzekł: „Oby to 
przyniosło dobro i pomyślność tobie i twemu domowi. Cezarze 
Auguście! Sądzimy bowiem, że w ten sposób wyprosimy wieczystą 
szczęśliwość dla państwa i radość dla niego: 
senat zgodnie z ludem rzymskim pozdrawia cię jako ojca ojczyzny". 
Jemu odpowiedział August ze łzami w oczach w te słowa (przytaczam 
dosłownie przemówienie zarówno Augusta, jak Massali): „Spełniłem 
swoje śluby, senatorowie, o cóż innego mogę jeszcze prosić bogów 
nieśmiertelnych, jak nie o to, aby tę waszą zgodę udało mi się utrzymać 
aż do kresu mego życia". 

59. Lekarzowi Antoniuszowi Muzie, dzięki którego zabiegom 
ozdrowiał z niebezpiecznej choroby, wystawiono posąg z ofiar 
publiczności obok posągu Eskulapa. Niektórzy spośród ojców rodzin 
zastrzegli sobie w testamencie, żeby ich spadkobiercy poprowadzili na 
Kapitol zwierzęta ofiarne, niosąc przed orszakiem napis podający 
przyczynę ofiary, oraz aby w ich imieniu wypełnili ślub, jaki oni ongiś 
za życia zrobili na wypadek, gdyby August ich przeżył. Niektóre miasta 
Italii zaczynały liczyć rok od dnia. w którym po raz pierwszy August je 
odwiedził. Mnogie prowincje nie tylko wystawiały mu świątynie i 
ołtarze, lecz także urządzały na jego cześć igrzyska co pięć lat, prawie w 
każdym mieście. 

60. Królowie zaprzyjaźnieni i sprzymierzeni, każdy w swym 
królestwie, zakładali miasta „Cezaree", a wszyscy razem postanowili 
wykończyć wspólnym kosztem dawno już zaczętą świątynię Jowisza 
Olimpijskiego w Atenach i poświęcić ją Geniuszowi Augusta 209. 
Często, porzuciwszy swe siedziby królewskie, bądź w Rzymie, bądź w 
czasie podróży Augusta po prowincjach świadczyli przy nim codzienne 
posługi, ubrani w togi, bez odznak królewskich, jak zwykli klienci. 

61. Ponieważ już opisałem, jak sprawował August dowództwa 
wojskowe, jak urzędy, jak kierował państwem na całym obszarze ziem, 
w czasie wojny i pokoju, przedstawię teraz jego życie osobiste i 
rodzinne, jakie były jego zwyczaje, jakich doświadczał kolei losów w 
życiu rodzinnym i wśród swych najbliższych, od młodości aż do 
ostatniego dnia życia. Matkę210 stracił, gdy po raz pierwszy sprawował 



konsulat, siostrę Oktawie211, gdy n/u szedł pięćdziesiąty czwarty rok 
życia. Jednej i drugiej za życia świadczył szczególne dowody swego 
przywiązania, tak samo po ich zgonie nie zaniedbał przyznać im 
najwyższych oznak czci. 

62. Jako młodzieniec jeszcze zaręczony był z córką P. Serwiliusza 
Izauryckiego. Lecz po pierwszych niesnaskach pojednany znowu z 
Antoniuszem, pojął za żonę bardzo młodziutką pasierbicę jego, Klaudię, 
córkę Fulwii i P. Klodiusza, ponieważ wojska ich obydwu domagały się 
związku swych wodzów przez jakieś pokrewieństwo. Wkrótce wskutek 
niesnasek powstałych między nim a teściową Fulwią odesłał Klaudię z 
powrotem do domu rodziców, jeszcze jako nieskalaną dziewicę. 
Niebawem pojął za żonę Skrybonię, która już przedtem miała dwu 
mężów, byłych konsulów212. a w związku małżeńskim z jednym z nich 
została matką 213. Z nią też się rozwiódł, „zrażony", jak sam pisze 
„przewrotnością jej obyczajów". Natychmiast potem ożenił się z Liwią 
Druzyllą, którą zabrał mężowi, Tyberiuszowi Neronowi214, i to w stanie 
brzemiennym 215. Ją jedną kochał aż do końca życia, świadcząc szacunek 
i cześć bez przerwy i wiernie. 

63. Ze Skrybonią miał córkę Julię, z Liwią w ogóle dzieci nie miał, 
choć bardzo gorąco pragnął. Raz tylko w ciągu tego małżeństwa Liwia 
zaszła w ciążę, lecz dziecko urodziło się przedwcześnie. Julię wydał 
najpierw za Marcella, syna swej siostry, Oktawii, zaledwie 
młodzieniaszka. Następnie, gdy ten umarł, wydał ją za M. Agryppę, 
uprosiwszy siostrę, aby mu odstąpiła swego zięcia, mianowicie Agryppa 
miał wówczas za żonę Marcellę, jedną z dwu córek Oktawii tegoż 
imienia, i miał z nią dzieci. Gdy umarł także i on, długo się rozglądał 
August za mężem dla córki wśród wielu partyj, nawet w stanie 
rycerskim. Wreszcie wybrał pasierba, Tyberiusza, i zmusił go do 
porzucenia żony 216, z którą już miał on jedno dziecko. M. Antoniusz 
pisze, że najpierw August obiecał Julię jego synowi, też Antoniuszowi, 
potem Kotisonowi, królowi Getów217, i że w owym czasie on także 
[Antoniusz] prosił nawzajem dla siebie o córkę tego króla na małżonkę. 

64. Z małżeństwa Julii i Agryppy miał trzech wnuków: Gajusa, 
Lucjusza i Agryppę, oraz dwie wnuczki: Julię i Agrypinę. Julię wydał 
za syna cenzora, L. Pawła, Agryppinę za Germanika218. wnuka swej 
siostry. Gajusa i Lucjusza usynowił aktem formalnego kupna 219 przez 
asa i wagę w domu ich ojca, Agryppy. Zaczął ich zaprawiać od 
wczesnej młodości do rządzenia państwem, a gdy już zostali wybrani 
konsulami 220. wysłał na przegląd prowincji i wojsk. Córkę i wnuczki 
surowo wychowywał, 



Przyzwyczajał je do przędzenia, zabraniał mówić i czytać 
cośkolwiek po kryjomu oraz czego by nie można zapisać w jego 
domowym dzienniku. Niemniej surowo zabronił im widywać się z 
kimkolwiek poza domownikami. Napisał kiedyś do L. Winicjusza, 
zacnego i znakomitego młodzieńca, że „pozwolił sobie za wiele, 
przychodząc z pozdrowieniem do jego córki w Bajach". Wnuków sam 
najczęściej uczył czytania, stenografowania i innych początków nauk, a 
szczególnie zaprawiał ich do naśladowania jego pisma. U stołu 
pozwalał im siadać tylko u nóg swego łoża, w podróży albo iść przed 
jego pojazdem, albo towarzyszyć mu konno po obu stronach. 

65. Lecz tak radosnego z powodu licznego potomstwa oraz ufnego 
w skutki swego wychowania domowego opuściło powodzenie. Obydwie 
Julie 221, córkę i wnuczkę, zniesławione wszelkiego rodzaju rozpustą, 
musiał zesłać na wygnanie. Gajusa i Lucjusza stracił, obydwu w czasie 
osiemnastu miesięcy 222: Gajusa w Lycji, Lucjusza w Marsylii. Usynowił 
więc trzeciego wnuka, Agryppę, oraz jednocześnie pasierba, Tyberiusza, 
na forum, na mocy uchwały zgromadzenia kurialnego. W krótkim czasie 
złożył z tej godności Agryppę z powodu tępego i dzikiego umysłu 223 
oraz umieścił go w odosobnieniu w Surrentum224. O wiele cierpliwiej 
znosił zgony swoich najbliższych niż ich hańbiące czyny. Oto na 
przykład nie tyle go złamał zgon Gajusa i Lucjusza [ile hańba Julii]. O 
córce zawiadomił senat nie osobiście, lecz za pomocą pisma 
odczytanego głośno przez kwestora, oraz przez długi czas ze wstydu 
unikał towarzystwa ludzi. Nawet zamyślał Julię zabić. W każdym razie, 
gdy prawie w tym samym czasie jedna z jej wspólniczek, wyzwolenica 
Febe, zakończyła życie wieszając się, rzekł, że „wolałbym być ojcem 
Feby". Zesłanej Julii odebrał prawo używania wina oraz możność 
wszelkiego nieco wykwintniejszego trybu życia. Wzbronił odwiedzania 
jej wolnemu czy niewolnikowi bez porozumienia się z nim. Trzeba go 
było zawiadamiać, w jakim ten ktoś jest wieku, jakiego wzrostu, jakiej 
cery, nawet jakie ma szczególne znaki na ciele i blizny. Wreszcie po 
pięciu latach przeniósł ją z wyspy na kontynent i umieścił w nieco lżej-
szych warunkach 225. Bo żeby ją w ogóle odwołać, do tego się nie dał 
skłonić żadnymi prośbami. Gdy lud rzymski upraszał go ciągle, a nawet 
wręcz uparcie nalegał, August na publicznym zebraniu wyraził 
złorzecznie: oby mieli takie córki i takie żony. Gdy wnuczka Julia już na 
wygnaniu urodziła dziecko, zabronił uznania go i wyżywienia. Agryppę. 
nie mniej nieznośnego mż dotychczas, z dnia na dzień coraz bardziej 
obłąkanego, przewiózł na wyspę i otoczył jeszcze strażą wojskową. A 
nawet zastrzegł przez uchwałę senatu, żeby w tym samym miejscu był 



trzymany do końca życia. Na wszelką wzmiankę o nim i o Juliach 
zwykle tak wołał po grecku, jęcząc: 

Obyś się nie rodził, obyś nigdy w śluby małżeńskie nie wchodził. 
(Hom. //. 111 40: w. 41 i n. przekładu F. Ks. Dmochowskiego) 

oraz stale nazywał ich swymi trzema wrzodami i trzema rakami. 
66. Nieskory był do zawierania przyjaźni, lecz raz zawartą 

najwierniej dochowywał, nie tylko godnie nagradzając cnoty i zasługi 
każdego z przyjaciół, lecz również znosząc cierpliwie wady i błędy, byle 
niezbyt jaskrawe. Wśród całej liczby jego przyjaciół niełatwo będzie 
znaleźć takich, którym by się źle wiodło przy jego boku. Wyjątek 
stanowią Salwidienus Rufus226 i Korneliusz Gallus227. Pierwszego 
wyniósł aż do konsulatu, drugiego do prefektury Egiptu, obydwu z 
najniższych szczebli społecznych. Jednak Salwidienus dopuścił się 
zdrady stanu i za to oddał go August pod sąd senatu. Gallusowi z 
powodu jego niewdzięczności i złośliwego języka zabronił wstępu do 
swego domu i swych prowincyj. Ale Gallus pod wpływem zeznań 
oskarżycieli i uchwał senatu popełnił samobójstwo. August wprawdzie 
pochwalił przywiązanie tych. którzy z tak wielkim oburzeniem 
występowali w jego [Augusta] obronie, jednak nie mógł się 
powstrzymać od łez, nawet uskarżał się na swój los. że „jemu jednemu 
nie wolno gniewać się na przyjaciół, jak długo zechce". Reszta jego 
przyjaciół wśród bogactw i potęgi dożyła szczęśliwie kresu swych lat, 
każdy zajmując naczelne miejsce w swoim stanie, chociaż nawet 
zdarzyło się im urazić Augusta. Oto skarżył się czasem, że wielu innych 
pominę, na porywczość M. Agryppy 228 i na brak dyskrecji Mecenasa 
229. Pierwszy na skutek błahego podejrzenia, że August ochłódł w 
stosunku do niego i ponieważ jakoby wolał odeń Marcella, rzucił 
wszystko i pojechał do Mytylen. Mecenas zdradził swej żonie Terencji 
230 tajną wiadomość o wykryciu spisku Mureny. Ze swej strony wymagał 
August od przyjaciół wzajemnej życzliwości, zarówno od żywych, jak 
umarłych. Mianowicie jakkolwiek nie był chciwy na cudzą spuściznę, 
czego dowodem, że nigdy nie przyjmował niczego z testamentu osób 
nieznajomych, natomiast bardzo skrupulatnie ważył ostatnią wolę 
przyjaciół, nie kryjąc bólu, jeśli go obdarowali zbyt skąpym zapisem czy 
nie dość chwalebną wzmianką; nie posiadając się z radości, jeśli mu nie 
szczędzili swego wdzięcznego przywiązania. Zapisy lub części schedy 
pozostawione mu przez niektórych ojców rodzin albo natychmiast 
odstępował ich dzieciom231, albo jeśli były jeszcze zbyt młode, zwykle 
zwracał w dniu włożenia togi męskiej lub zaślubin, dodając jeszcze coś 
od siebie. 



67. Jako patron i pan nie mniej był surowy, jak przystępny i łaskawy. 
Wielu wyzwoleńców wysoko sobie cenił i często korzystał z ich usług, 
jak to Licyniusa i Celada oraz innych. Niewolnika Kosmusa, który zbyt 
zuchwale odezwał się o nim, ukarał tylko więzieniem. Innym razem, gdy 
w czasie przechadzki Augusta z intendentem Diomedem nagle 
wyskoczył na nich wściekły dzik. a Diomedes ze strachu popchnął na 
dzika cesarza [osłaniając siebie]. August wolał dopatrywać się tu raczej 
dowodu tchórzliwości niż świadomego przestępstwa. Chociaż był to 
wypadek wielce dlań niebezpieczny, całą sprawę w żart obrócił, gdyż 
istotnie ze strony Diomeda żadnej zdrady nie było. Polusa, jednego ze 
swych najulubieńszych wyzwoleńców, zmusił do samobójstwa 
stwierdziwszy, że utrzymuje on stosunki miłosne z zamężnymi 
kobietami wolno urodzonymi. Swego sekretarza Tallusa skazał na 
pogruchotanie goleni za to, że przyjął łapówkę pięciuset denarów za 
ujawnienie treści pewnego listu. Wychowawcę i służbę domową swego 
syna. Gajusa. kazał potopić w rzece z wielkim ciężarem u szyi za to, że 
poczynali sobie butnie i łapczywie na prowincji, korzystając z choroby i 
śmierci Gajusa. 
68. We wczesnej młodości naraził się na niesławną opinię z powodu 
jakoby różnorodnych występków. Sekstus Pompejusz ścigał go zarzutem 
zniewieściałości, M. Antoniusz zarzucił mu. że usynowienie przez wuja 
swej matki zawdzięcza zasługom w roli kochanka. Również brat Marka. 
Lucjusz, podnosi zarzut, jakoby swą cnotę męską, uszczkniętą nieco 
przez Cezara, sprzedał z kolei Aulowi Hircjuszowi w Hiszpanii za 
trzysta tysięcy sestercjów oraz jakoby miał opalać sobie włosy na 
nogach skorupą żarzącego się orzecha, aby włos odrastał bardziej 
miękki. Pewnego razu cały lud w dniu igrzysk zastosował do niego 
obelżywie — przyjmując powszechnym oklaskiem — słowa 
wypowiedziane na scenie o kapłanie Matki bogów232,grającym na 
bębenku: 

Widzisz to, jak niewieściuch krąg palcem obraca?233 
(Ribbeck. Com. Rom. fragm., s. 143) 

69. Że cudzołóstwa popełniał, nawet przyjaciele nie zaprzeczają, 
usprawiedliwiając go jednak tym, że nie namiętność była pobudką, lecz 
racja stanu, mianowicie: aby tym łatwiej mógł wyśledzić zamysły 
przeciwników za pośrednictwem ich żon. M. Antoniusz zarzucił mu 
oprócz zbyt pośpiesznych zaślubin z Liwią i to jeszcze, że kiedyś 
wyprowadził z sali jadalnej do sypialni żonę konsulara w obecności 
męża, potem z powrotem przywiódł ją do stołu z zaczerwienionymi 
uszami, ze zwichrzonym uczesaniem; że porzucił Skrybonię, gdyż 



jakoby zbyt swobodnie uskarżała się na nadmierny wpływ nałożnicy; że 
do wyszukiwania sobie kochanek używał pośrednictwa przyjaciół, 
którzy jakoby obnażali matki rodzin oraz młode panny, dokładnie je 
oglądając ze wszystkich stron, jak gdyby na targu u handlarza 
niewolników, Toraniusza. Nawet pisze do Augusta z dawną poufałością, 
dopóki jeszcze nie byli z sobą w zupełnie złych lub wrogich stosunkach: 
„Cóż cię w stosunku do mnie odmieniło? że spółkuję z królową? 
Przecież jest moją żoną. Zresztą czy od dzisiaj, czy od dziewięciu już 
lat? a ty znowu czy poprzestajesz tylko na jednej Druzylli? Bodajbyś był 
tak zdrów, jeśli czytając ten list, nie używasz sobie właśnie na Tertulli 
czy Terentilli234 lub Rufilli, albo Salwii Titisenii, albo na wszystkich 
razem. Czy to ważne, gdzie i z którą żądzę zaspokajasz?" 

70. Także opowiadano sobie wiele o pewnej jakoby tajemnej jego 
uczcie, którą zwano powszechnie po grecku bankietem „dwunastu 
bogów": że biesiadnicy ukazali się na niej w strojach bogów i bogiń, 
sam August w przebraniu Apollina. To wytykają mu listy Antoniusza, 
wyliczając bezlitośnie poszczególnych uczestników po nazwisku; także 
owe słynne anonimowe wierszyki: 

 Gdy przy stole zasiada choreg 235 ze swym 
chórem, a dom Malii sześć bogiń ujrzał, sześć bogów, 
gdy bezbożnymi kłamstwy Cezar z Feba 236 szydzi, nie 
znaną dotąd bogom rozpustą się syci, wszyscy wtedy 
bogowie od ludzi odeszli, sam Jowisz z nimi umknął ze 
złotego tronu. 

(Baehrens. Fragm. poci. Rom., s. 340) 
Niezadowolenie powszechne na wieść o tym bankiecie powiększyła 

jeszcze i ta okoliczność, że wówczas panował wśród ludności wielki nie-
dostatek i głód. Toteż nazajutrz głośnym echem rozbrzmiały te słowa, że 
„całe zboże zjedli bogowie, a Cezar - jest wprawdzie Apollinem, lecz 
Katem". Pod tym mianowicie przydomkiem czczono Apollina w pewnej 
części Rzymu. Zarzucano również Augustowi, jakoby zbytnio się kochał 
w kosztownych sprzętach, naczyniach korynckich i nadużywał gry w 
kości. Oto na przykład w czasie proskrypcji na posągu jego dopisano: 

Ojciec mój Argentarius, jam jest Koryntiarius, 
(Baehrens. Fragm. poet. Rom., s. 341) 

gdyż istniało podejrzenie, jakoby August postarał się umieścić pewne 
osobistości na liście proskrybowanych, aby przywłaszczyć sobie ich 
naczynia korynckie. Później, w czasie wojny sycylijskiej, 
rozpowszechniano epigram: 

Dwakroć na morzu pobity, skoro swą flotę 



postradał. By kiedyś nareszcie wygrać, gorliwie się 
kośćmi zajął. 

(Baehrens. Fragm. poet. Rom.. s. 341) 
71. Z tych zarzutów czy tylko złośliwych plotek najłatwiej odparował 

zniesławiający zarzut pederastii przez czystość obyczajów ówczesnego i 
późniejszego życia. Również zarzut zbytkownego życia, gdy po wzięciu 
Aleksandrii niczego dla siebie nie zatrzymał ze sprzętu królewskiego 
prócz jednego kielicha z murry i wnet kazał stopić wszystkie naczynia 
złote codziennego użytku. Fizycznej skłonności do kobiet nie poniechał. 
W późniejszych czasach, jak podają, chętnie uprawiał deflorację 
dziewic, które jakoby wyszukiwała mu zewsząd nawet własna żona. 
Zarzutu gry w kości nie zląkł się zupełnie, grywał otwarcie i jawnie dla 
rozrywki jeszcze jako starzec, nie tylko w miesiącu grudniu 237, ale 
również w inne dnie świąteczne i powszednie. Nie podlega to 
najmniejszej wątpliwości. Zachował się pewien własnoręczny jego list, 
w którym mówi: „Jadłem obiad, mój Tyberiuszu, z tymi samymi 
osobami. Przybyli jeszcze jako biesiadnicy Winicjusz i Syliusz Starszy. 
W czasie obiadu graliśmy w kości, jak to starcy 238, i wczoraj, i dzisiaj. 
Po rzuceniu kości239 kto przedstawił „psa" albo szóstkę, wykładał na stół 
każdy rzut po denarze. Wszystkie te pieniądze zabierał ten, komu udał 
się „rzut Wenery". I znowu w innych liście: „Spędziłem święta 
Kwinkwatru 240, mój Tyberiuszu, dość przyjemnie. Graliśmy przez 
wszystkie dni, i to w największym podnieceniu, na forum hazardu. Brat 
twój w czasie gry wydawał głośne okrzyki. Przy ostatecznym 
rozrachunku nie przegrał wiele, gdyż z wielkiej przegranej z wolna się 
wyciągnął wbrew oczekiwaniom. Ja przegrałem dwadzieścia tysięcy 
sestercjów jako mój własny udział, ale to dlatego, że jak zwykle w czasie 
gry okazywałem wyjątkową hojność wobec towarzyszy. Gdybym od 
każdego wymagał tego, com za swoje udane rzuty poniechał, albo 
gdybym zatrzymał przy sobie to, co każdemu dałem, miałbym z 
pięćdziesiąt tysięcy sestercjów wygranej. Lecz wolę tak postępować: 
moja dobroć zyska mi przecież chwałę niebiańską". Do córki pisze: 
„Wysłałem ci dwieście pięćdziesiąt denarów, to jest tyle, ile dałem 
każdemu z gości na wypadek, gdyby w czasie obiadu chcieli zagrać z 
sobą w kości czy »para nie para«". 

72. Co do innych dziedzin życia, pewne jest, że okazywał najwyższą 
wstrzemięźliwość oraz prowadził nieposzlakowany tryb życia bez śladu 
jakiejkolwiek wady. Mieszkał najpierw blisko Forum Romanum, 
powyżej Scalas Anularias 241, w domu należącym do mówcy Kalwusa 
242. Następnie na Palatynie. lecz w nie mniej skromnym domostwie 



Hortenzjusza 243 nie odznaczającym się ani przestronnością, ani 
zbytkiem: niezbyt rozbudowane krużganki o kolumnach z kamienia 
albańskiego, pokoje bez żadnych marmurów i bez wspaniałych mozaik. 
Przez lat z górą czterdzieści mieszkał w tym samym pokoju zimą i 
latem. Choć przekonał się, że pobyt w Rzymie zimą szkodzi jego 
zdrowiu, mimo tego stale tu spędzał zimy. Miał ponadto na pięterku 
oddzielny pokoik, który nazywał „Syrakuzami". a z grecka swą 
„pracownią naukową", jeśli chciał wykonać coś na osobności lub bez 
przeszkody. Tutaj się wówczas przenosił albo do willi podmiejskiej 
jakiegoś swego wyzwoleńca. W czasie choroby leżał w domu Mecenasa. 
Z miejsc wypoczynkowych szczególnie lubił kąpieliska nadmorskie i 
wyspy Kampanii albo miasteczka najbliżej Rzymu położone, jak 
Lanuwium 244, Preneste 245. Tibur 246, gdzie nawet pod krużgankami 
świątyni Herkulesa bardzo często sprawował sądy. Ostro ganił przepych 
i wspaniałości wiejskich posiadłości. Pałac swej wnuczki Julii, 
wzniesiony przez nią wielkim kosztem, kazał zrównać z ziemią. Swoje 
wille, choć skromne, zdobił nie tyle posągami czy pięknymi obrazami, 
ile raczej alejami i gajami lub zabytkami godnymi uwagi przez swą 
starożytność lub nadzwyczajność, a podobnymi do tych, jakie są na 
Kapri, w rodzaju olbrzymich szczątków wielkich zwierząt i dzikich 
potworów, zwanych kośćmi gigantów lub bronią herosów. 

73. Jak skromny był jego sprzęt domowy i umeblowanie, widać 
jeszcze i teraz z pozostałych łóżek i stołów, z których większość 
zaledwie może być użyta do prywatnego przyzwoitego mieszkania. 
Mówią, że zawsze sypiał tylko na łożu niskim i skromnie zasłanym. 
Szaty innej nie używał jak tylko domowej roboty, wykonanej rękoma 
siostry, żony, córki lub wnuczki. Togi nosił ani zbyt opięte, ani zbyt 
luźne, szlak purpurowy umiarkowanej szerokości, obuwie nieco 
podwyższone, aby wydać się smuklejszym. niż był. Ubranie na ulicę i 
obuwie zawsze miał przygotowane w sypialni na jakieś nieprzewidziane 
i nagłe wypadki. 

74. Stale urządzał przyjęcia, zawsze dostatnie247, starannie dobierając 
osoby i stany. Waleriusz Messala podaje, że August nigdy nie do-
puszczał do swego stołu żadnego wyzwoleńca z wyjątkiem Menasa, 
któremu nadał taką wolność, jakby był wolno urodzonym obywatelem, 
za to, że mu wydał flotę Sekstusa Pompejusza. Lecz sam August pisze, 
iż raz zaprosił do siebie pewnego wyzwoleńca, swego niegdyś 
ordynansa, u którego gościł na wsi. August do stołu niekiedy się 
spóźniał, to znowu przed końcem uczty się oddalał, a goście zaczynali 
nieraz jeść jeszcze przed jego przybyciem lub po jego wyjściu nadal 



ucztowali. Podawać kazał zwykle trzy dania; jeśli bardzo suto 
przyjmował, to - dań sześć. Przyjmował niezbyt kosztownie, natomiast 
niezwykle uprzejmie. Oto gości milczących lub cicho rozmawiających 
zapraszał do ogólnej rozmowy albo urozmaicał biesiady rodzajem jakby 
widowisk, zapraszając aktorów lub nawet pospolitych pantomimistów z 
cyrku, częściej jednak ulicznych filozofów. 

75. Święta i uroczystości obchodził bardzo hucznie, rozdając 
kosztowne podarki, czasem tylko wesoło, strojąc różne figle. Podczas 
Saturnaliów 248 lub przy innej sposobności, wedle swego kaprysu, albo 
sypał darami takimi, jak szaty, złoto, srebro, monety wszelkiego rodzaju, 
nawet starożytne królewskie i zagraniczne, niekiedy znów posyłał komuś 
tylko koc z włosia, gąbkę lub pogrzebacz, szczypce do pieca albo inne 
rzeczy podobne, z niejasnymi i dziwacznymi napisami. Lubił podczas 
biesiady urządzać loterię na rzeczy bardzo nierównej wartości, na obrazy 
odwrócone do ściany, zależnie od wypadku zawodząc nadzieję 
kupujących lub ją urzeczywistniając. Działo się to w ten sposób, że na 
każdej sofie odbywała się oddzielna licytacja, a stratę czy zysk głośno 
podawano sobie do wiadomości. 

76. Co do jedzenia (bowiem i tego nie chciałbym pominąć) 
poprzestawał na małym i odżywiał się prawie gminnie. Najchętniej jadał 
chleb pośledni, drobne rybki, ser krowi wyciskany w ręku, świeże figi z 
gatunku owocującego dwukrotnie w ciągu roku. Jadał też przed obiadem 
w różnych porach i miejscach, gdzie go głód schwytał. Oto jego słowa 
przytoczone z listów: „W powozie pożywiałem się chlebem i daktylami" 
albo: „Gdym powracał w lektyce z portyku249 do domu, przegryzłem 
drobinę chleba i kilka jagód winnego grona o twardej skórce", to znów. 
„Chyby Judejczyk nawet, mój Tyberiuszu, tak skrupulatnie nie 
przestrzega postu w dniu sabatu 25°, jak ja dziś przestrzegałem: oto 
dopiero w kąpieli, po pierwszej godzinie w nocy przegryzłem ze dwa 
kęsy, zanim zaczęto mnie namaszczać". Wskutek tak nieregularnego 
życia niekiedy musiał jadać sam jeszcze przed rozpoczęciem obiadu albo 
gdy już wszyscy odeszli od stołu; podczas ogólnego posiłku nieraz nie 
tknął żadnej potrawy. 

77. Także w używaniu wina był bardzo wstrzemięźliwy. Korneliusz 
Nepos podaje, że w obozie pod Mutyną zwykle nie popijał podczas 
obiadu więcej jak trzy razy. W późniejszych czasach, ilekroć szczodrze 
się raczył, nie przekraczał sześciu sekstansów251; jeśli zaś przekroczył, 
zrzucał. Najbardziej smakowało mu wino retyckie, ale na ogół nie pijał 
go w ciągu dnia. Natomiast dla zaspokojenia pragnienia spożywał chleb 
maczany w zimnej wodzie, kawałek ogórka, główkę kapusty, świeże lub 



przechowane jabłko o smaku winnym. 
78. Po posiłku południowym drzemał nieco w ubraniu i obuwiu, nie 

okrywając stóp, zasłaniał sobie tylko oczy ręką. Po obiedzie oddalał się 
na sofę, wygodną do pracy przy świetle. Tam przesiadywał do późnej 
nocy, dopóki nie wykończył całej reszty spraw dziennych lub 
przynajmniej ich większości. Następnie kładł się do łóżka. Spał nie 
więcej jak siedem godzin, nie jednym ciągiem, lecz budził się w tym 
czasie trzy lub cztery razy. Jeśli czasem nie mógł odzyskać przerwanego 
snu, jak to się zdarza, wzywał kogoś z domowników do czytania lub 
opowiadania bajek. Wówczas sen odzyskiwał i często spał potem do 
późnego ranka. Gdy nie spał, a było ciemno, zawsze miał kogoś przy 
sobie. Nie lubił wstawać rano. Jeśli musiał wstać wcześniej z powodu 
jakiegoś obowiązku towarzyskiego lub z powodu ofiary religijnej, noc 
spędzał wówczas w gościnnym pokoju któregokolwiek z domowników, 
gdzieś w pobliżu, aby zmniejszyć przykrość wstawania. Tak ciągle 
spragniony był snu, że kiedy niesiono go w lektyce ulicami miasta i 
lektykę zatrzymano, drzemał przez całą przerwę w ruchu. 

79. Piękną miał postawę August i we wszystkich okresach życia 
pełną wdzięku. Nie dbał jednak zupełnie o swój wygląd zewnętrzny. 
Szczególnie był niestaranny w uczesaniu; w pośpiechu kazał się strzyc 
od razu kilku balwierzom, brodę raz kazał strzyc, to znów golić i w tym 
czasie czytał coś albo pisał. Twarz miał niezwykle spokojną i pogodną, 
czy to gdy mówił, czy gdy milczał. Pewien naczelnik Galów przyznał się 
rodakom, że podczas przeprawy przez Alpy zamierzył zepchnąć Augusta 
w przepaść; w tym celu postarał się o dopuszczenie go przed oblicze 
cesarza niby to dla rozmowy, lecz wyraz twarzy Augusta powstrzymał 
go i wprost obezwładnił. Oczy miał August żywe i błyszczące. Starał się 
wywołać wrażenie, jakoby wzrok jego miał nieco boskiej siły, i cieszył 
się, jeśli ktoś pod upartym jego spojrzeniem schylał głowę, jakby rażony 
blaskiem słońca. W wieku starszym na lewe oko widział gorzej. Zęby 
miał rzadko rozstawione, małe, o nierównej powierzchni, włosy z lekka 
faliste, w odcieniu blond, brwi złączone, uszy niewielkie, nos u nasady 
dość wydatny, niżej nieco zagięty, cerę śniadą, wzrost niski (choć Juliusz 
Maratus 252, Augusta wyzwoleniec i archiwista, podaje wzrost jego na 
53/4 stopy 253), ale to nie było widoczne z powodu udatności i 
proporcjonalności części jego ciała. Dopiero przy bezpośrednim 
porównaniu z kimś wyższym, stojącym tuż obok, dało się zauważyć. 

80. Ciało miał podobno pokryte plamami. Szczególnie na piersiach i 
brzuchu znaki przyrodzone ułożyły się w kształt, rysunek i liczbę gwiazd 
tworzących niebieską Niedźwiedzicę, ponadto pewne zgrubienia skóry, 



powstałe w wielu miejscach ze świerzbiących wyrzutów oraz z ciągłego 
i bardzo silnego używania skrobaczki kąpielowej254, potworzyły coś w 
rodzaju twardych narośli. W biodrze, udzie i goleniu lewej nogi coś mu 
dolegało, często kulał na tę nogę. Lecz dzięki łupkom z trzciny 
obwiązanym rzemieniami wzmocniła się. Często drętwiał mu palec 
wskazujący prawej ręki, wskutek zimna tracił w nim zupełnie czucie i 
władzę, musiał dopiero nakładać rogową obrączkę, aby go użyć do 
pisania. Uskarżał się też na pęcherz, lecz gdy kamienie wyszły wreszcie 
z moczem, poczuł się lepiej. 

81. W ciągu całego życia kilkakrotnie ciężko i niebezpiecznie 
chorował. Szczególnie po podbiciu Kantabrii255 bliski był rozpaczy 
wskutek choroby wątroby wywołanej ulaniem się żółci. Wówczas z 
konieczności zastosował środek leczniczy ryzykowny i wręcz odwrotny 
[w stosunku do ogólnie stosowanych w takich wypadkach]: ponieważ 
nie pomagały mu okłady gorące, zmuszony był użyć zimnych za radą 
Antoniusza Muzy. Doświadczał też pewnych schorzeń występujących 
rok w rok. w pewnych stałych terminach: zwykle koło swych urodzin 
doznawał szczególnego osłabienia, z początkiem wiosny skłonny był do 
zapaleń wewnętrznych, w czasie wiatrów południowych cierpiał na 
katary. Dlatego schorzały jego organizm z trudem znosił zarówno 
mrozy, jak upały. 

82. Zimą nosił grubą togę, po cztery tuniki, koszulę, kaftan wełniany, 
ciepłe opaski na golenie i uda. Latem spał przy otwartych drzwiach 
sypialni, często w perystylu 256 przy wodotrysku, nieraz musiał go ktoś 
wachlować podczas snu. Słońca nawet w zimie nie znosił, wewnątrz 
domu przechadzał się po otwartej przestrzeni zawsze w kapuzie 
podróżnej na głowie. Podróżował lektyką, i to zawsze prawie w nocy, 
bardzo powoli, z częstymi postojami, na przykład do Preneste lub Tiburu 
jechał dwa dni. Dokądkolwiek mógł dojechać morzem, zawsze chętniej 
wybierał drogę wodną. Lecz tak słabe zdrowie starannie pielęgnował, 
przede wszystkim rzadko się kąpiąc. Częściej natomiast namaszczał się 
lub wypacał przy ogniu, następnie polewał się letnią wodą lub dobrze 
przez słońce nagrzaną. Ilekroć dla wzmocnienia nerwów musiał używać 
morskich kąpieli lub cieplic z Albuli257, poprzestawał jedynie na tym, że 
siedząc na drewnianym stołku, który z hiszpańska nazywał „duretą", 
zanurzał w wodzie na przemian to ręce, to nogi. 

83. Ćwiczeń polowych w zakresie jazdy konnej lub władania bronią 
poniechał wnet po wojnach domowych. Przeszedł do gry w piłkę i 
puszczania balonów; wkrótce i to zarzucił. Jeździł tylko na spacer lub 
chodził pieszo, i to tak prędko, że przy końcu drogi powrotnej biegł w 



podskokach, okryty * grubą opończą lub zarzutką. Dla rozrywki nieraz 
łowił ryby wędką. To znów grywał z małymi chłopcami w kości, w 
kamyki znaczone lub orzechy, ściągając zewsząd ładnych i 
szczcbiotliwych chłopców, zwłaszcza Maurów i Syryjczyków. 
Natomiast do karłów, ułomnych i wszelkich podobnych kalek odczuwał 
obrzydzenie, uważając ich za złośliwy wybryk natury i unikając jako 
złej wróżby. 

84. W wymowie i naukach wyzwolonych szkolił się od wczesnej 
młodości zarówno gorliwie, jak bardzo wytrwale. Podobno podczas 
wojny mutyńskiej mimo całego ogromu zajęć codziennie czytywał, pisał 
i wygłaszał pewne ćwiczenia. W latach następnych, ilekroć przemawiał 
w senacie lub wobec ludu albo żołnierzy, zawsze przedtem mowę 
obmyślał i przygotowywał, chociaż nie zbywało mu na swadzie w 
wypadkach nagłych. Nie chcąc narażać się na zawód pamięci lub tracić 
czasu na opanowanie pamięciowe, zastosował zwyczaj głośnego 
odczytywania wszystkich swoich przemówień. Co więcej, pisemnie 
przygotowywał się do ważniejszych rozmów z poszczególnymi 
osobami, nawet ze swą żoną Liwią, i w czasie rozmowy zaglądał do tych 
notatek z obawy, aby mówiąc bez przygotowania nie powiedzieć za 
dużo lub za mało. Głos miał słodki, o szczególnym brzmieniu, stale przy 
tym pracował nad nim z nauczycielami muzyki 258. Niekiedy wskutek 
przeziębienia gardła zwracał się do ludu z przemówieniem za po-
średnictwem woźnego. 

85. Napisał prozą wiele utworów różnego rodzaju. Niektóre z nich 
odczytywał głośno w gronie przyjaciół jak gdyby wobec publiczności. 
Oto na przykład: Odpowiedzi dla Brutusa w sprawie Katona. To dzieło 
czytał będąc już w podeszłym wieku. Przeczytawszy większość pracy 
sam, resztę na skutek zmęczenia dał do odczytania Tyberiuszowi. 
Również Zachęty do filozofii i pamiętnik: Moje życie, w którym 
przedstawił swe dzieje w trzynastu księgach aż do wojny z Kantabrami, 
bez dalszego ciągu. Poezją zajął się tylko powierzchownie. Istnieje jeden 
poemacik napisany przezeń heksametrem, którego temat zawarty jest w 
tytule: Sycylia, oraz drugie dziełko, równie szczupłych rozmiarów, pt. 
Epigramaty, które obmyślał prawie zawsze w kąpieli. Zaczął z wielkim 
rozmachem tragedię Ajaks, lecz że nie stało natchnienia, zniszczył ją. Na 
pytania przyjaciół, co porabia Ajaks, odpowiedział, że „jego Ajaks259 
rzucił się na gąbkę". 

86. Rodzaj wymowy wybrał wytworny i umiarkowany, unikając 
płaskich dowcipów lub zbyt wyszukanej harmonii słów i dźwięków oraz 
wyrazów wyszłych już z użycia, „cuchnących pleśnią", jak sam mówi. 



Szczególnej dokładał troski, aby myśl jak najjaśniej wyrażać. Chcąc 
sobie ułatwić wykonanie tego zamiaru oraz uniknąć wprowadzenia w 
błąd lub zatrzymywania czytelnika lub słuchacza, dodawał bez wahania 
przyimki do nazw miast, często powtarzał spójniki, których brak dodaje 
wprawdzie wdzięku stylowi, jednak wprowadza pewną niejasność. 
Jednakową pogardą darzył zarówno tych, którzy silili się na nowe, 
wyszukane zwroty 260, jak tych, którzy uganiali się za starzyzną, 
uważając, że popadają w błędy biegunowo przeciwne, nawet niekiedy 
wyśmiewał. Szczególnie swego ukochanego Mecenasa, którego 
„perfumowane", jak mówi. „loki" stale prześladuje i wydrwiwa, 
żartobliwie przedrzeźniając. Lecz nie oszczędza także Tyberiusza za to, 
że polował niekiedy na zwroty zwietrzałe i niejasne. M. Antoniusza gani 
za brak rozsądku, gdyż, jego zdaniem, Antoniusz pisze nie po to, aby 
znaleźć zrozumienie, lecz aby wzbudzić podziw ludzi. Następnie, 
wyśmiewając jego zły smak i brak stałości w wyborze rodzaju wymowy, 
dodaje te słowa: „I ty wahasz się, czy masz naśladować Anniusza 
Cymbra 261, czy Weraniusza Flakka w ten sposób, że używasz słów. 
których zaczerpnął Kryspus Salustiusz 262 z dzieła Katona Origines. A 
może raczej należałoby wprowadzić do naszej mowy gadatliwość 
mówców azjańskich 263, pełną wyrazów pozbawionych treści"? W 
jakimś liście, chwaląc umysł swej wnuczki, Agryppiny, pisze: „Lecz 
powinnaś dbać o to. aby pisać i mówić bez żadnych niejasności". 

87. W mowie potocznej używał często pewnych niezwykłych 
zwrotów, jak wskazują jego własnoręczne listy. Między innymi: zawsze, 
ilekroć chce dać do zrozumienia, że ktoś nigdy długu nie zapłaci, mówi, 
że „zapłaci na greckie kalendy"264; gdy znowu doradza komuś, aby 
znosił rzeczywistość taką, jaka jest, określa to w ten sposób: „Po-
przestańmy na naszym Katonie"265; aby zobrazować szybkość wy-
konania pewnej czynności, mówi: „Szybciej niż gotują się szparagi". 
Stale zamiast wyrazu „głupi" używa „pała". zamiast „czarny" wyrazu 
„czarniawy", zamiast „szalony" - „w głowę stuknięty", zamiast „czuć się 
źle" - „czuć się skwaśniałym", zamiast „być wycieńczonym" - „chwiać 
się jak litera beta"266, co w języku pospólstwa nazywa się: „iść na 
trawkę", również mówi: „simus" zamiast „sumus", wyraz „domos" w 
dopełniaczu liczby pojedynczej zamiast „domuos". Inaczej nigdy tych 
dwu wyrazów nie pisuje, aby nie uważano za błąd tego, co było 
przyzwyczajeniem. Zauważyłem w jego własnoręcznym piśmie pewne 
odrębne szczegóły: nie dzieli słów, nie przenosi na początek następnego 
wiersza liter, które już nie zmieściły się przy końcu poprzedniego, lecz 
dopisuje je zaraz pod danym wyrazem i otacza kółkiem. 



88. Nie przestrzega ściśle ortografii, tj. zasad poprawnego pisania 
ustanowionych przez gramatyków, i zdaje się raczej podzielać pogląd 
tych, którzy uważają, że tak należy pisać, jak się mówi. Często pomija 
lub opuszcza nie tylko litery, lecz nawet sylaby, ale to jest powszechny 
błąd ludzi. Nie zwróciłbym na to uwagi, gdyby nie zdziwiło mnie to, co 
niektórzy podają, że August zwolnił ze stanowiska pewnego legata 
konsularnego za brak wykształcenia i nieokrzesanie, zauważył 
mianowicie jego ręką napisane „ixi" zamiast „ipsi". Ilekroć posługuje się 
szyfrem, B stawia zamiast A, C zamiast B, i w tenże sam sposób 
umieszcza następne litery, zamiast X - podwójne A. 

89. Nie mniej żywo interesował się studium greczyzny i pilnie nad 
nią pracował. Zarówno wykazywał w tym właśnie zakresie bogatą 
wiedzę mając za nauczyciela wymowy Apollodora z Pergamu, którego 
już jako starca zabrał z sobą z Rzymu do Apolonii, sam jeszcze będąc 
młodzieńcem, jak następnie pogłębił jeszcze swoje wykształcenie 
wszechstronnie, przebywając w towarzystwie filozofa Areusza 267 i jego 
synów: Dionizjusza i Nikanora. Nie na tyle jednak opanował język 
grecki, aby nim swobodnie władać w słowie lub odważyć się coś pisać 
w tym języku. Jeśli okoliczności tego wymagały, układał tekst po łacinie 
i dawał innym do przekładu. Lecz znał dobrze poezję grecką, 
szczególnie zachwycał się starą komedią i często ją wystawiał na 
widowiskach publicznych. Z autorów greckich i łacińskich wyszukiwał 
ze szczególną gorliwością budujące myśli i przykłady z życia 
publicznego i prywatnego, najczęściej wysyłał je w dosłownym odpisie 
swoim domownikom albo dowódcom wojsk lub namiestnikom 
prowincyj oraz urzędnikom stołecznym, o ile postępowanie ich 
wymagało upomnienia. Nawet całe księgi odczytywał senatowi oraz 
podawał często do wiadomości ludu publicznym obwieszczeniem, jak na 
przykład mowy: Kw. Metella 268 O pomnożeniu potomstwa i 
Rutyliusza269 O ograniczeniu zbytkownego budownictwa, aby tym 
bardziej przekonać współczesnych, że nie on pierwszy zwrócił uwagę na 
te obydwie sprawy, lecz że już przodkowie zatroszczyli się o nie. 
Talenty swego wieku popierał wszelkimi środkami. Głośnego 
odczytywania utworów słuchał życzliwie i cierpliwie: nie tylko poezji i 
historii, lecz także mów i dialogów. Nie lubił jednak, aby o nim pisano. 
Dopuszczał wyjątek przy utworach treści poważnej i pierwszorzędnych 
autorów. Dał zlecenie pretorom, aby nie pozwalali szargać jego imienia 
na zawodach literackich. 

90. O jego przesądności wiemy tyle: oto grzmotów i błyskawic lękał 
się wprost chorobliwie. Zawsze, gdziekolwiek był, woził z sobą skórkę 



cielęcia morskiego jako środek zapobiegawczy. Gdy tylko zanosiło się 
na większą nawałnicę, krył się w miejsce ustronne i sklepione. Niegdyś 
mianowicie, jak to już uprzednio wspomniałem, przeraził go w czasie 
podróży nocnej przelot błyskawicy. 

91. Nie lekceważył ani swoich snów, ani cudzych o sobie. W czasie 
bitwy pod Filippi, chociaż początkowo postanowił nie wychodzić z 
namiotu z powodu złego stanu zdrowia, wyszedł jednak, ostrzeżony 
sennym widzeniem przyjaciela 270. I dobrze się stało. Po wzięciu obozu 
nieprzyjaciele tłumnie rzucili się na jego lektykę. Myśleli, że tam 
pozostał odpoczywając. Przebili ją ciosami i roznieśli w drobne 
kawałki. Sam stale na wiosnę miał dużo widzeń sennych, i to 
przerażających, lecz bez żadnego głębszego znaczenia. W innych 
porach roku zjawy senne miewał rzadziej i mniej zawodne. Stale 
odwiedzając świątynię, którą wystawił na Kapitelu dla Jowisza 
Grzmiącego, pewnego razu miał sen, że Jowisz Kapitoliński zwrócił się 
doń ze skargą, iż mu odbiera czcicieli, na co August miał mu we śnie 
odpowiedzieć, że Grzmiącego umieścił przy nim jako odźwiernego. 
Dlatego wkrótce po tym śnie ozdobił fronton świątyni dzwoneczkami, 
ponieważ takie mniej więcej dzwoneczki wisiały zwykle przy drzwiach 
wejściowych. Także na skutek pewnego snu corocznie w określonym 
dniu upraszał lud o jałmużnę i wyciągał pustą garść do tych. którzy mu 
dawali groszaki. 

92. Niektórych znaków wieszczych i wróżb przestrzegał jako 
nieomylnych. Na przykład: jeśli rano włożył sandał opacznie, lewy 
zamiast prawego, upatrywał w tym znak złowróżbny. Jeśli przypadkiem 
spadła rosa, gdy wybierał się w dalszą podróż lądową czy morską, 
uważał to za pomyślną wróżbę rychłego i szczęśliwego powrotu. 
Szczególnie przejmowały go różne dziwy natury. Gdy wyrosła przed 
jego domem palma w rozpadlinie muru. przeniósł ją do kompluwium 271 
bóstw Penatów 272 oraz dbał troskliwie, aby dobrze rosła. Gdy na wyspie 
Kapri gałęzie sędziwego dębu, już ku ziemi opuszczone i usychające, 
nagle ożyły w chwili jego przybycia, tak się ucieszył, że zamienił się z 
miastem Neapolem na wyspy, oddawszy Enarię 273 [wziął Kapri]. 

Przestrzegał też wróżb dotyczących pewnych dni. Na przykład: nie 
wyjeżdżał nigdzie nazajutrz po dniu jarmarcznym 274 ani nie 
rozpoczynał niczego poważnego w czasie nonów. W tym ostatnim 
wypadku unikał jedynie, jak to pisze do Tyberiusza po grecku, „złej 
wróżby" z nazwy 275. 

93. Co do obcych wierzeń, to starożytne i tradycją polecone otaczał 
wielką czcią, wszelkie inne miał w pogardzie. Oto przykład: w Atenach 



dopuszczony został do misteriów276; gdy później w Rzymie przed jego 
trybunałem rozpoznawana była sprawa dotycząca przywileju kapłanów 
attyckiej Cerery oraz pewne tajemnice mogły ulec ujawnieniu, usunął 
całą asystę sędziowską, tłum publiczności i sam tylko rozpatrywał spór 
stron. Natomiast w czasie swej podróży po Egipcie ani na krok nie 
chciał zboczyć z drogi na obejrzenie Apisa 277. Również pochwalił 
wnuka swego, Gajusa, za to, że przejeżdżając przez Judeę, nie złożył 
ofiary religijnej w Jerozolimie. 

94. Skórom już poruszył ten temat, nie od rzeczy będzie przytoczyć 
te wszystkie znaki, które wystąpiły przed jego urodzeniem, w dzień 
urodzin i potem, z których można było śmiało wnioskować o jego 
przyszłej wielkości i trwałym powodzeniu. W Welitrach niegdyś piorun 
strzaskał część muru. Wyrocznia wówczas orzekła, że obywatel tego 
miasta będzie kiedyś władał światem. Dufni w tę przepowiednię 
mieszkańcy Welitrów rozpoczęli natychmiast zażartą wojnę z 
Rzymianami i później jeszcze uparcie ją wiedli prawie ku zupełnej 
zagładzie swego państwa. Dopiero zbyt późno okazało się na podstawie 
dowodów, że ta wróżba zapowiadała potęgę Augusta. Juliusz Maratus 
podaje, że na kilka miesięcy przed przyjściem na świat 
Augusta zaszło w Rzymie na oczach całego miasta dziwne zjawisko, 
które tłumaczono w ten sposób, że natura ma wydać na .świat króla 
narodowi rzymskiemu. Senat wystraszony tą możliwością powziął 
uchwałę, że nie wolno utrzymać przy życiu żadnego chłopca w tym roku 
urodzonego. Jednak ci, którzy mieli żony w ciąży, żywiąc nadzieję, że 
do każdego z nich może się wróżba odnosić, zatroszczyli się o to, aby 
uchwała senatu nie została złożona w skarbcu278. W pismach 
Asklepiadesa z Mendes Teologumena czytam, że oto Atia, gdy przyszła 
o północy na uroczystość ku czci Apollina, umieściwszy swą lektykę 
wewnątrz świątyni, zdrzemnęła się, reszta kobiet tymczasem wracała do 
domu; we śnie nagle podpełznął do niej wąż i wnet potem oddalił się; po 
przebudzeniu musiała Atia obmyć się jak po obcowaniu z mężem; 
natychmiast na ciele wystąpiła jej plama jakby w kształcie smoka, 
zupełnie nie do usunięcia, wskutek tego przestała uczęszczać już na 
zawsze do łaźni publicznych; August urodził się w dziewięć miesięcy 
potem i dlatego uważano go za syna Appolina. Tuż przed samym 
porodem Atia miała znowu sen, że jej wnętrzności unoszą się ku 
niebiosom i zasłaniają sobą cały obszar nieba i ziemi. Również ojciec 
Oktawiusz miał sen, że z łona Atii wytrysnął promień słoneczny. 
W dniu urodzin Augusta roztrząsano w kurii sprawę spisku Katyliny. 
Oktawiusz skutkiem połogu żony przybył nieco później. Wówczas (o 



tym wypadku zresztą wszyscy dobrze wiedzą) P. Nigidiusz279 na wieść o 
przyczy nie opóźnienia i upewniwszy się jeszcze co do godziny porodu 
oświadczył, że narodził się pan świata. Później Oktawiusz, wiodąc swą 
armię przez ostępy Tracji, zapytał o losy syna wyrocznię barbarzyńską 
w gaju po święconym ojcu Bakchusowi. 

Kapłani potwierdzili poprzednią wróżbę - gdyż z wina rozlanego na 
ołtarzu buchnął tak silny płomień, że wzniósł się ponad dach świątyni i 
wzbił się aż ku niebu - oraz zapewnili, że w ogóle tylko jednemu Alek-
sandrowi Wielkiemu podczas składania ofiary na tych samych ołtarzach 
zdarzył się podobny znak wróżebny. Co więcej, zaraz następnej nocy 
wydało się Oktawiuszowi, że widzi syna nadludzkiej wielkości z 
gromem i berłem w dłoni, w stroju Jowisza Najlepszego i 
Największego, w świetlistym wieńcu, na rydwanie zdobnym w 
wawrzyn i ciągnionym przez dwanaście rumaków, lśniącobiałych 280. 
Augusta jeszcze jako niemowlę (fakt ten potwierdzony jest pisemnie 
przez G. Druzusa) ułożyła piastunka wieczorem w kołysce, w izbie 
parterowej. Następnego dnia nie zastano go tam i po długich dopiero 
poszukiwaniach znaleziono wreszcie na bardzo wysokiej wieży, w 
pozycji leżącej, twarzą do wschodzącego słońca. Gdy tylko zaczął 
mówić, a w willi podmiejskiej jego dziadka żaby przypadkiem zbyt 
głośno skrzeczały, kazał im zamilknąć. Podobno z tego powodu żaby 
odtąd nie rechoczą w tej okolicy. Jadł raz śniadanie w gaju położonym 
przy czwartym kamieniu milowym szosy Kampańskiej281, gdy nagle 
orzeł wyrwał mu z ręki kawałek chleba i wzbił się wysoko, za chwilę 
znowu równie nieoczekiwanie opuścił się łagodnym ruchem i chleb 
oddał. Kw. Katulus po uroczystym święceniu odbudowanej świątyni 
Kapitolińskiej przez dwie z rzędu następne noce miał takie oto sny. 
Pierwszej nocy ujrzał Jowisza Największego i Najlepszego, który 
spośród wielu dzieci bawiących się dokoła ołtarza wybrał jedno i złożył 
mu w ręce wizerunek państwa, jaki trzymał w ręku. Drugiej nocy 
spostrzegł na kolanach Jowisza Kapitolińskiego tegoż samego chłopca, 
a gdy chciał go stamtąd usunąć, bóg mu przeszkodził, dodając 
przestrogę, że ten chłopiec ma być ostoją państwa, gdy dorośnie. 
Nazajutrz spotkał Augusta. Chociaż go nie znał, spojrzawszy nań ze 
zdziwieniem rzekł, że niezwykle jest podobny do tego chłopca, którego 
uprzednio widział we śnie. Niektórzy inaczej opisują pierwszy sen 
Katula. Oto jakoby Jowisz na prośbę wielu chłopców, domagających się 
odeń opiekuna, wskazał na jednego z nich, aby do niego zanosili 
wszystkie swe życzenia; dawszy mu następnie palce do ucałowania, sam 
z kolei podniósł je do ust. M. Cycero, spiesząc u boku G. Cezara na 



Kapitol, przypadkiem opowiadał przyjaciołom swój sen z ubiegłej nocy. 
Oto chłopiec o szlachetnym obliczu spłynął na złotym łańcuchu z nieba, 
stanął u wrót Kapitolu, a Jowisz wręczył mu bicz. Następnie Cycero 
ujrzawszy nagle Augusta (którego dziadek wujeczny. Cezar, wezwał na 
tę uroczystość) nikomu prawie jeszcze dotychczas nie znanego, 
zapewnił, że jest to właśnie ten chłopiec, którego obraz ukazał mu się 
we śnie. Podczas wdziewania togi męskiej tunika z szerokim szlakiem 
rozpruła się Augustowi z obydwu stron i opadła do stóp 282. Niektórzy 
wyjaśniali to w ten sposób, że stan 283, którego taka tunika jest odznaką, 
kiedyś będzie mu podlegał. Pod Mundą boski Juliusz, wybierając 
miejsce pod obóz, kazał ciąć las. Gdy napotkano w nim drzewo 
palmowe, polecił je zachować jako zapowiedź zwycięstwa. Z tego 
drzewa natychmiast wyrósł pęd i w ciągu kilku dni tak wybujał, że nie 
tylko doścignął pień macierzysty, lecz nawet go zasłonił. Zaraz 
zagnieździło się tam mnóstwo gołębi, chociaż ten gatunek ptactwa 
najbardziej unika twardego i szorstkiego listowia. Podobno ta wróżba 
szczególnie poruszyła Cezara i ostatecznie skłoniła do wyznaczenia 
swym następcą nie kogo innego jak wnuka swej siostry. Przebywając 
chwilowo na wywczasach w Apolonii August w towarzystwie Agryppy 
odwiedził obserwatorium astrologa Teogenesa. Gdy ten przepowiadał 
Agryppie, który pierwszy o swój los zapytywał, wspaniałą i wręcz 
niezwykłą przyszłość. August uparcie taił datę swych urodzin i nie 
chciał jej wyjawić z obawy i ze wstydu, żeby jego przyszłość nie 
okazała się mniej sławna. Wreszcie po długich naleganiach i bardzo 
niechętnie podał August dzień swych urodzin. Teogenes aż skoczył z 
miejsca i rzucił mu się do nóg w hołdzie. Odtąd nabrał August takiego 
zaufania do swych losów, że podał do wiadomości publicznej swój 
horoskop i wybić kazał srebrny pieniądz z odciskiem znaku Koziorożca, 
pod którym się urodził. 

95. Gdy Cezar padł z ręki morderców. August powrócił z Apolonii. 
W czasie jego wjazdu do stolicy nagle wśród przejrzystego i pogodnego 
nieba tarczę słońca otoczył krążek284 podobny do tęczy, wnet potem 
piorun uderzył w grobowiec Julii, córki Cezara. W czasie pierwszego 
swego konsulatu, gdy zasięgał wróżby z lotu ptaków ukazało mu się 
dwanaście sępów, jak Romulusowi. W chwili składania ofiary wątroby 
wszystkich zwierząt ofiarnych, zwinięte do wewnątrz, otworzyły się aż 
do ostatniej żyłki. Na podstawie tego doświadczeni wróżbici 
jednomyślnie uznali ofiarę za zapowiedź pomyślnych i wielkich 
wydarzeń. 

96. Co więcej. August poznał z góry wyniki wszystkich wojen. Gdy 



wojska triumwirów ściągnęły pod Bononię 285, na namiocie Augusta 
siadł orzeł i stoczył zwycięską walkę z dwoma krukami, które go 
napastowały z tej i tamtej strony, wreszcie cisnął je o ziemię. Całe 
wojsko wyprowadziło stąd wniosek, że kiedyś między triumwirami 
wybuchnie niezgoda (jaka istotnie wybuchła później), i przewidziało 
wynik. Pod Filippi pewien Tesalczyk przepowiedział Augustowi 
przyszłe zwycięstwo, powołując się na boskiego Cezara, którego zjawa 
ukazała mu się na bocznej drodze. Przed bitwą pod Peruzją wróżby z 
ofiar zwierzęcych nie wypadły pomyślnie. August polecił powiększyć 
liczbę bydląt. Nagle wróg nieoczekiwanie wtargnął do obozu i uwiózł z 
sobą cały sprzęt obrzędowy. Wówczas wróżbici zgodnie orzekli, że 
wszystkie te niebezpieczeństwa i nieszczęścia, jakie zapowiedziane 
zostały składającemu ofiarę, spadną na tych właśnie, którzy teraz 
posiędą wnętrzności zwierząt ofiarnych. I tak się stało. W przeddzień 
bitwy morskiej u wybrzeży Sycylii, w czasie przechadzki Augusta po 
brzegu, nagle wyskoczyła z morza ryba i padła u jego stóp. Gdy pod 
Akcjum ruszał do walki, spotkał człowieka wiodącego osła, człowiek 
miał imię Eutychus286, zwierzę - Nikon287. Po zwycięstwie ofiarował 
August posąg spiżowy ich obydwu do świątyni, którą wzniósł na 
miejscu obozu 288. 

97. Także jego śmierć, o której wnet mówić będę. oraz zaliczenie po 
zgonie w poczet bogów zapowiedziały najbardziej widoczne znaki. 
Kiedy zamykał przegląd ludności 289 na Polu Marsowym ofiarą 
oczyszczalną wśród licznie zgromadzonej publiczności, kilkakrotnie 
okrążył go orzeł, potem przeleciał nad pobliską świątynią i usiadł nad 
pierwszą literą imienia Agryppy. Na ten widok zlecił August swemu 
koledze. Tyberiuszowi. uroczyste wygłoszenie tych ślubowań. jakie 
zwykle sam podejmował na następny okres urzędowania. Odmówił 
mianowicie ślubowania tego. czego już nie będzie mógł spełnić, choć 
wszystko miał już spisane i przygotowane na tabliczkach. W tym 
samym prawie czasie uderzenie pioruna starło pierwszą literę imienia z 
napisu pod jego posągiem. Stąd kapłani wyprowadzili wniosek, że 
jeszcze żyć będzie tylko sto dni (tę liczbę wskazywała litera C) i że 
zaliczony będzie w poczet bogów, ponieważ aesar. tj. pozostała część 
imienia Caesar, znaczy „bóg" w języku Etrusków. Miał właśnie August 
wysłać Tyberiusza do Ilirii i odprowadzić go aż do Benewentu 29°. lecz 
mówcy, wnoszący zażalenia w coraz innych sprawach, zatrzymywali go 
przy wymiarze sprawiedliwości. Wreszcie zawołał (co nawet później 
uznano za wieszcze), że „nawet gdyby wszystko go zatrzymywało, on 
dłużej w Rzymie nie zostanie". I ruszył w drogę, lecz dojechał tylko do 



Astury 291. Stąd wbrew zwyczajowi pożcglował nocą. aby wykorzystać 
pomyślny wiatr. Oto choroba rozpoczęła się od rozstroju żołądka. 

98. W tym czasie odwiedził brzegi Kampanii i najbliższe wyspy. 
Spędził również cztery dni w ustroniu wyspy Kapri. oddając się 
beztrosko wypoczynkowi i rozrywkom wszelkiego rodzaju. Gdy 
przypadkiem przejeżdżał zatoką Puteoli. pasażerowie i marynarze z 
okrętu aleksandryjskiego, który tylko co przybił do brzegu, w białych 
szatach, z wieńcami na skroniach, paląc kadzidła, złożyli mu pomyślne 
wróżby, chwaląc pod niebiosa, że „dzięki niemu żyją. dzięki niemu 
żeglują po morzach, cieszą się wolnością i dostatkiem". To go tak 
rozweseliło, że dał swym towarzyszom po czterdzieści sztuk złota. 
Wymógł jednocześnie od każdego jako rękojmię przysięgę, że 
otrzymaną kwotę zużyją tylko na zakup towarów aleksandryjskich. 
Również przez następne dni obsypywał [swe najbliższe otoczenie] róż-
nymi podarkami, ofiarowywał togi i płaszczyki greckie, jednak pod tym 
warunkiem, że Rzymianie włożą greckie szaty, a Grecy - rzymskie, 
używając również na odwrót obydwu języków. Przyglądał się stale 
ćwiczeniom efebów292, których sporo pozostało na Kapri293 z dawnych 
gimnazjonów. Urządził im ucztę, którą zaszczycił swą obecnością, 
pozwolił, a nawet wymógł, aby nie krępowali się w żartach, 
rozchwytywaniu owoców, zakąsek oraz różnych drobnych odeń 
podarunków. Wreszcie nie poniechał żadnej formy zabawy i żartu. 
Wyspę sąsiadującą z Kapri nazywał Apragopolis294 z powodu leniwego 
trybu życia swych dworaków tam zamieszkałych. Jednego ze swych 
ulubieńców, imieniem Masgaba, zwykł nazywać po grecku „ktistes", 
tzn. jak gdyby założycielem wyspy. Gdy z okien jadalni ujrzał raz wielki 
tłum, spieszący z licznymi pochodniami na grób owego Masgaby, 
zmarłego przed rokiem, wypowiedział głośno wiersz, który ułożył na 
poczekaniu po grecku: 

Oto założyciela grób widzę w płomieniach. 
Zwróciwszy się do Trazylla295, towarzysza Tyberiusza, którego miał 

przy stole na wprost siebie i nie wtajemniczonego w tę całą sprawę, 
zapytał go, jakiemu poecie przypisuje ten wiersz. Gdy Trazyllus wahał 
się, August dorzucił drugi po grecku: 

Czy widzisz pochodnie ku czci Masgaby płonące? 
I o ten wiersz także go zapytał. Wreszcie Trazyllus ograniczył się do 
odpowiedzi, że te wiersze, od kogokolwiek pochodzą, są świetne. 
August wybuchnął śmiechem i sypnął żartami. Wkrótce przeprawił się 
do Neapolu, chociaż niezupełnie jeszcze zdrów na żołądek, czując się to 
lepiej, to gorzej. Jednak zaszczycił swą obecnością przez cały czas 



trwania zawody gimnastyczne, odbywające się co pięć lat ku jego czci. 
Następnie podążył z Tyberiuszem do uprzednio wyznaczonej 
miejscowości296. Lecz w drodze powrotnej pogorszyło mu się nagle. 
Wreszcie w Noli297 zachorował obłożnie. Odwołano z drogi Tyberiusza. 
August długo zatrzymywał go u siebie na poufnej rozmowie298, potem 
już nie trudził umysłu żadną poważniejszą sprawą. 

99. W ostatnim dniu życia co chwilę pytał, czy już na zewnątrz 
zgromadził się lud dopytujący o jego zdrowie. Następnie zażądał 
lusterka, kazał sobie uczesać włosy i unieść obwisłe nieco policzki. 
Przyjaciół przyjął zapytaniem: „czy im się wydaje, że dobrze zagrał mim 
299 życia?", także dorzucił po grecku zwykłe zakończenie 300: 

A jeśli dobra sztuka, oklaski dajcie 
i razem wszyscy radość nam swą okażcie. 

Następnie wszystkich odprawił, nieustannie tylko dopytując się u 
przybywających z miasta o stan chorej córki Druzusa 301. Nagle skonał 
w chwili, gdy całował Liwie, z tymi słowami na ustach: „Liwio 302, 
pamiętaj o naszym związku, żyj i bądź zdrowa!" Przypadł mu w udziale 
zgon lekki i taki, jakiego zawsze pragnął. Ilekroć mianowicie usłyszał, 
że ktoś zmarł szybko i bezboleśnie. August wyrażał życzenie, aby jemu i 
jego najbliższym przypadła w udziale podobna euthanasia (używał 
wprost tej nazwy). Raz przed wyzionięciem ducha w ogóle stracił 
przytomność. Oto nagle przerażony zaczął uskarżać się, że go ciągnie 
czterdziestu młodzieniaszków. Jednak było to raczej widzenie wieszcze 
niż osłabienie świadomości, gdyż tylu właśnie żołnierzy-pretorianów 
wyniosło zwłoki jego z pałacu. 

100. Umarł w tym samym pokoju, w którym ojciec Oktawiusz, za 
konsulatu dwu Sekstusów: Pompejusza i Apulejusza, na 14 dni przed 
kalendami września 303, o godzinie dziewiątej we dnie, mając lat 
siedemdziesiąt sześć bez trzydziestu pięciu dni. Ciało nieśli 
dekurionowie z miasteczek i osad od Noli aż do Bowilli, nocami z 
powodu pory roku. We dnie składali je w bazylice każdego miasta lub w 
największej ze świątyń. Od Bowilli przejął je stan rycerski i niósł aż do 
stolicy. Tu umieścił w przedsionku pałacu. Senatorowie wprost 
prześcigali się w gorliwości, aby jak najwspanialej urządzić pogrzeb i 
jak najgodniej uczcić pamięć zmarłego. Między wieloma różnymi 
wnioskami był i taki, aby orszak pogrzebowy, poprzedzony przez posąg 
bogini Wiktorii, który jest w kurii, przeprowadzić pod bramą triumfalną 
wśród żałobnych pieni chłopców i dziewcząt z najznakomitszych rodów. 
Inni znowu doradzali, aby w dniu pogrzebu zdjąć złote pierścienie i 
włożyć żelazne. Inni jeszcze, aby kości zostały zebrane przez kapłanów 



najwyższych kolegiów. Znalazł się i taki, który doradzał, aby przenieść 
nazwę August z miesiąca sierpnia na wrzesień, gdyż wprawdzie w 
sierpniu August się urodził, ale we wrześniu umarł. Ktoś inny chciał 
znowu nazwać cały okres czasu od samego dnia urodzin cezara do jego 
śmierci wiekiem Augusta i tak wprowadzić do kalendarza. Wreszcie 
ograniczono miarę zaszczytów. Wygłoszono ku jego czci dwie mowy 
żałobne: jedną wygłosił Tyberiusz przed świątynią boskiego Juliusza 304; 
drugą syn Tyberiusza, Druzus, ze starej mównicy 305. Następnie na 
ramionach senatorów zostały zaniesione zwłoki na Pole Marsowe i 
spalone. Pewien były pretor przysięgał, że już po spaleniu zobaczył 
postać władcy ulatującego do nieba. Potem najznakomitsi spośród 
rycerstwa, przybrani w tuniki wolno spływające ku dołowi, bez pasa, 
boso, zebrali szczątki i umieścili w Mauzoleum 306. Tę budowlę wzniósł 
August między drogą Flamińską a brzegiem Tybru w czasie swego 
szóstego konsulatu. Otoczył gajami i alejami spacerowymi, które już 
wtedy oddał na użytek publiczności. 

101. August sporządził swój testament za konsulatu. L. Planka i G. 
Syliusza, na trzy dni przed nonami kwietniowymi307. na rok i cztery 
miesiące przed śmiercią, w dwu księgach spisanych częściowo jego ręką, 
częściowo - wyzwoleńców: Polibiusza i Hilariona. oraz złożył u 
kapłanek Westy. Teraz one wyjęły go wraz z trzema jednakowo 
zapieczętowanymi zwojami. To wszystko w senacie otworzono i 
odczytano. Jako pierwszych spadkobierców wyznaczył August: 
Tyberiusza w połowie i jednej szóstej oraz Liwie w jednej trzeciej, z 
zobowiązaniem, aby używali jego nazwiska. Jako następnych 
spadkobierców wyznaczył Druzusa. syna Tyberiusza, w jednej trzeciej, 
w pozostałych Germanika i jego troje dzieci płci męskiej308. Na trzecim 
miejscu umieścił w testamencie rodzinę i licznych przyjaciół. Ludowi 
rzymskiemu zapisał czterdzieści milionów sestercjów, między trybus 
rozdzielił trzy miliony i pięćset tysięcy, żołnierzom pretorianom po 
tysiąc nummów na głowę, z kohort miejskich po pięćset, legionistom po 
trzysta. Te sumy kazał wypłacić natychmiast. Miał je zawsze przygo-
towane w skarbie. Inne zapisy wyznaczył w bardzo szerokich granicach, 
niektóre nawet po dwadzieścia tysięcy sestercjów. Na ich wypłatę 
wyznaczył termin roczny, usprawiedliwiając się szczupłością swych 
zasobów. Nawet swym spadkobiercom, jak wyznaje, pozostawił 
zaledwie sumę stu pięćdziesięciu milionów sestercjów, chociaż w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat z zapisów testamentowych swych przyjaciół 
otrzymał cztery miliardy sestercjów. Całą tę sumę oraz dwa dziedzictwa 
po ojcach 309 (własnym i z adoptacji) wraz z resztą innych spadków 



zużył na wydatki państwowe. Córkę Julię i wnuczkę Julię w razie 
śmierci zabronił pochować w swoim grobowcu. Z trzech dodatkowych 
zwojów w jednym zawarł polecenia dotyczące jego pogrzebu, w drugim 
wykaz czynów przez siebie dokonanych, które kazał wyryć na tablicach 
spiżowych 310, przeznaczonych do umieszczenia przed Mauzoleum, w 
trzecim krótki przegląd całego państwa z wyliczeniem, ile jest wojska 
pod bronią i gdzie, ile pieniędzy w skarbie państwowym i kasach 
cesarskich i jakie podatki nie zostały jeszcze ściągnięte. Dołączył 
również wykaz imienny wyzwoleńców i niewolników, na których można 
było dochodzić należności pieniężnych. 
 

PRZYPISY: 
 

 

1 W e l i t r y (Velitrae), miasto Wolsków na południu od Rzymu. Dziś Velletri. 
2 Tak nakazywał obyczaj. 
3 Tradycja przypisuje Romulusowi powołanie senatu. Była to rada starców, złożona z 
przedstawicieli najpoważniejszych rodów obywateli wolnych, zwanych patres, początkowo w 
liczbie stu. Rody mniej znaczne (gentes minores) to te, których przedstawicielstwo (znowu w 
liczbie stu) znalazło się w senacie na mocy powołania królewskiego w związku z zasługą 
obywatelską. 
4 Cnaeus Octavius, pretor z r. 205 przed n.e., propretor Sardynii z r. 203, uczestnik ostatnich walk 
z Hannibalem w Afryce. 
5 Lucius Aemilius Papu s, pretor z 205 r. przed n.e., walczył na Sycylii. 
6 Caius Octavius, ojciec cesarza Augusta, pretor z 61 r. przed n.e., prokonsul Macedonii 60/59, 
umarł w r. 58 przed n.e. i zostawił pięcioletniego chłopca, G. Oktawiusza, przyszłego cesarza 
Augusta. 
7 Spartacus, gladiator tracki z Kapui, zdolny, odważny wódz groźnego powstania niewolników z 
r. 73-71 przed n.e., pokonany został przez prokonsula M. Liciniusza Krassusa, późniejszego 
triumwira, w r. 71. 
8 T h u r i u m, miasto w Lukanii, w południowej Italii, nad Zatoką Tarencką, na miejscu dawnej 
Sybaris. Kolonia panhelleńska (Turioj - 444/443), powstała z inspiracji Peryklesa, dla której 
prawa układał ongiś Protagoras. 
9 Bessowie, wojownicze plemię trackie. 
10 List ad Qu. fr. I l, 21 i I 2,7. 
11 Marcus Attius Balbus, dziad po kądzieli Augusta, ożeniony z Julią, młodszą siostrą Cezara. 
Sprawował preturę przed r. 59. 
12Caius Cassius Parmensis (z Parmy), jeden z grupy morderców Cezara, brał udział w bitwie pod 
Filippi, a potem pod Akcjum u boku Antoniusza. Oktawian kazał 



go stracić. Był także poetą, pisał listy i epigramy, tragedie, z których najsłynniejszą był jego 
Thyestes. 
13 Wyrażenie: materna farina, tj. z matczynej mąki, zostało przetłumaczone jako: „z babczynej 
mąki", gdyż niewątpliwie idzie tu o babkę Augusta; A r i c i a, bardzo stare miasteczko w Lacjum 
na południe od Rzymu. Sens zaś całego zdania jest taki: oto wekslarz z Nerulum ożenił się z 
córką piekarza z Arycji i z tego małżeństwa urodził się ojciec Augusta. 
14 Nerulum, miasteczko w Lukanii, dzisiejszej Kalabrii. 
15 23 września 63 r. przed n.e. 
16 Hadrianowi, którego Swetoniusz był sekretarzem ab epistulis Latinis (od listów łacińskich). 
17 Lary, pierwotne bóstwa wiejskie, potem bóstwa przodków umieszczane w domu w małej 
szafce, tzw. Lararium. Przy każdym święcie rodzinnym otwierano Lararium, aby Lary 
18 Lucius Munatius Plancus. wierny legat Cezara w Galii. Hiszpanii. Afryce w latach 54-46 przed 
n.e. W r. 43 założył u spływu Saony (Arar) i Rodanu Lugudunum, tj. Lyon. Konsul z r. 42. Przed 
bitwą pod Akcjum przeszedł od Antoniusza na stronę Oktawiana. W r. 27 przed n.e. postawił 
wniosek nadania Oktawianowi tytułu Augusta. 
l9Quintus Ennius (239-169 przed n.e.) z. Rudiae w Kalabrii, twórca pierwszej epopei narodowej 
rzymskiej pt. Annales w 18 ks. Zachowało się bardzo wiele fragmentów 7 tego dzieła. 
20 Hiszpania była podzielona na trzy prowincje: Hispania Citerior lub Tarraconensis. Hispania 
Ulterior i Lusitania. W tym sensie mowa tu o Hiszpaniach, tj. prowincjach hiszpańskich. Cezar z 
synami Pompejusza walczył w r. 45 przed n.e. 
21 A poi l on i a (dziś Polonia), miasto południowej Ilirii, już za czasów rzymskich stanowiące 
ośrodek naukowy i artystyczny. 
22 Oktawian z końcem kwietnia 44 r. zgłosił się do urzędującego pretora miejskiego, Gajusa 
Antoniusza, młodszego brata Marka Antoniusza, z oświadczeniem przyjęcia dziedzictwa. 
23 Lucius Marcius Philippus, konsul z r. 56 przed n.e., drugi mąż (po Balbusie) Atii, siostrzenicy 
dyktatora Cezara. 
24 Drugi triumwirat został zawiązany 27 listopada 43 r. Po bitwie pod Filippi (r. 42) został 
przeprowadzony nowy podział prowincyj głównie między Antoniuszem i Oktawianem, układ 
brundyzyjski zaś (r. 40) po prostu podzielił imperium na Wschód, przyznany Antoniuszowi, oraz 
Zachód - Oktawianowi, granicę stanowiło miasto Skodra w Ilirii. Lepidus otrzymał Afrykę. 
Chodzi więc tu o stan faktyczny i owe „dwanaście prawie lat" rządów tylko z Antoniuszem 
można liczyć od r. 42 przed n.e. do r. 31 przed n.e., tj. do bitwy pod Akcjum. 
25 Od r. 30 przed n.e. do r. 14 n.e., tj. do śmierci. 
26 Od tego miejsca zaczynają się species 
27 Wojna pod Mutyną: 44-43 przed n.e. 
28 Wojna pod Filippi: 43-42 przed n.e. 
29 Wojna peruzyńską: 41-40 przed n.e. Peruzja, miasto na południowy wschód od Jeziora 
Trazumeńskiego w Etrurii; dziś Perugia. 
30 Wojna sycylijska: 43-36 przed n.e. 
31 Akejacka: 32-30 przed n.e. Bitwa pod Akcjum 2 września 31 r. Samobójstwo Antoniusza i 



Kleopatry nastąpiło w sierpniu 30 r. przed n.e. 
32Marcus Antonius, triumwir, ur. w 82 r. przed n.e., przez swoją matkę Julię spokrewniony z 
rodem dyktatora Cezara. Wziął udział w wyprawie galickiej Cezara. Walczył po jego stronie pod 
Farsalos (r. 48). W czasie dyktatury Cezara sprawował funkcję magister equitum. W r. 44 był 
konsulem razem z Cezarem. W związku z namiestnictwem w Gallia Cisalpina Cycero wystąpił 
przeciw Antoniuszowi w swoich słynnych filipikach. Z Oktawianem i Lepidusem zawarł 
Antoniusz drugi triumwirat w końcu 43 r. Był spra.wcą zamordowania Cycerona (Cyceronowi 
ucięto głowę i tę rękę, którą pisał mowy przeciw Antoniuszowi, oraz powieszono na mównicy na 
Forum Romanum). Razem z Oktawianem wygrał bitwę z republikanami pod Filippi (r. 42) i stał 
się panem całej wschodniej części imperium. Po bitwie pod Akcjum popełnił samobójstwo w r. 
30 przed n.e. 
33 Lucius Antonius, młodszy brat triumwira, jako konsul w r. 41 zamknął się w Peruzji i był 
oblegany przez Oktawiana. Po poddaniu się w r. 40 został puszczony wolno. 
34Sextus Pompeius Magnus, młodszy syn Gnejusza Pompejusza triumwira, walczył u boku 
swego starszego brata. Gnejusza, przeciw Cezarowi w Hiszpanii, później 
przeciw Oktawianowi, w końcu koło Naulochu (północna część Sycylii) jego flota została j 
pokonana całkowicie przez Agryppę na morzu w 36 r. przed n.e.  
35 Decimus Brutus Albinus w końcu r. 44 przed n.e.; M u t y n a (dziś Modena) 
36 Ale Antoniusz przeprowadził na zgromadzeniu ludowym (w połowie czerwca 44 r.) 
uchwałę wymiany prowincji i przydział dla siebie Galii Nadpadańskiej, a Brutusowi - 
Macedonii. 
37Aulus Hirtius i Caius V i b i u s Pansa objęli konsulat z początkiem r. 43 przed n.e. 
38 Oktawian i Hircjusz wyruszyli wcześniej pod Mutynę i czekali tam na Pansę. który z całą 
armią wpadł w zasadzkę Antoniusza, został ranny w czasie bitwy, zmarł 22 kwietnia 43 r. 
przed n.e. w Bononii (dziś Bolonia). 
39 Hircjusz i Oktawian po klęsce Pansy doprowadzili do bitwy z Antoniuszem 21 kwiet- 
40 Stało się to 29 maja 43 r. pod naciskiem legionów Lepidusa. Senat na wieść o tym ogłosił 
Lepidusa wrogiem państwa, podobnie jak z powodu oblężenia Mutyny - Antoniusza. 
41Caius Asinius Pollio i Lucius Munatius Plancus. 
Jest tu gra słów. W oryginale zwrot „do nieba drogę ułatwić" wyrażony jest słowem: tollere, 
które oznacza zarówno „wznieść w górę", jak „usunąć, sprzątnąć". 
Nur s i a, miasto w kraju Sabinów, na północny wschód od Rzymu, dziś Norcia. 
42 Przyszli triumwirowie spotkali się między miastem Mutyną a Bononią na małej wysepce rzeki 
Lawinius, każdy z 5 legionami ciężkozbrojnych. Gdy je ustawili, każdy wziął 300 ludzi i ruszył 
naprzód. Z kolei Lepidus przeszukał sam wysepkę, dał znak, podeszli pozostali już bez wojska i 
na miejscu zewsząd widocznym zasiedli we trzech do narad. (Tak przedstawia to Appian, Bell. 
civ. IV). Uchwałą zgromadzenia ludowego z 7 listopada 43 r. przed n.e. powołany został urząd 
nadzwyczajny z nieograniczoną władzą na pięć lat: tńumviri rei publicae constituendae. 
43Bitwa pod Filippi miała dwie fazy. W pierwszej Antoniusz uderzył na obóz Kasjusza, a 
żołnierze Brutusa na wojska Oktawiana i zdobyli obóz, Kasjusz natomiast w spotkaniu z 
Antoniuszem uległ i nie wiedząc o zwycięstwie grupy Brutusa popełnił samobójstwo. Po tej 
bitwie Brutus wstrzymywał się od walki, ale jego wojsko dało się sprowokować do bitwy. 
Nastąpiła klęska wojska Brutusa, on sam zbiegł w góry i popełnił samobójstwo w listopadzie 42 



r. (według relacji Appiana, Bell. civ. IV 88-133). 
46 Gra polegała na odgadnięciu, ile jest podniesionych palców, gdy się nagle otworzy 
dłoń.  
47Marcus Favonius, pretor z r. 49, walczył po stronie Pompejusza. Zwolennik F 
Brutusa i Kasjusza. Pod Filippi wzięty do niewoli i na rozkaz Oktawiana stracony. Dobry  
mówca, uczeń Molona.  
48Lucius Antonius został konsulem w r. 41 przed n.e., mimo iż nie piastował f przedtem pretury. 
49 Z końcem lutego 40 r. nastąpił koniec wojny. Lucjusz z oficerami został puszczony wolno, 
Peruzja wydana wojsku na rabunek i spalona. 
50 Appian (Bell. civ. V 15) podając opis tego wydarzenia umiejscawia je w teatrze. 
51 Wojna ta trwała siedem lat: od r. 43 przed n.e. do 36 r. przed n.e. 
52 W r. 38 przed n.e. Ten rok i początek następnego poświęcił Oktawian na naprawę floty. 
53 B a i a e. miejscowość kąpielowa koło Neapolu z doskonałymi cieplicami oraz willami 
arystokracji rzymskiej. 
54 Jezioro bogate w ryby i ostrygi, w pobliżu Baj. 
55 Głębokie, krater wulkanu wypełniające jezioro; w nim upatrywali starożytni wejście do 
siedziby zmarłych. 
56 M y l a e na północnym przylądku Sycylii. Tu w I wojnie punickiej pokonał Duilius flotę 
kartagińską w 260 r. przed n.e. 
57 Miejscowość na północ od Mylae; zwycięstwo odniósł Agryppa, a nie Oktawian. 58Marcus V i 
p s a n i u s Agrippa (62-12 przed n.e.), najbliższy współpracownik 
Augusta. 
59 Lokry, miejscowość w Lukanii od strony Zatoki Tarenckiej, na północny wschód od 
Regium, leżącego nad Cieśniną Messyńską. 
60 Sekstus Pompejusz uszedł z resztą floty do Azji Mniejszej, tu został stracony z woli M. 
Antoniusza w Milecie w 35 r. przed n.e. 
61 3 września 36 r. przed n.e. 
62 C i r c e i i. miasto w Lacjum. u przylądka tejże nazwy. 
65 Umowa w Brundyzjum w r. 40 przed n.e. oraz wyjście za mąż Oktawii - siostry Oktawiana, 
wdowy po zmarłym niedawno Gajusie Klaudiuszu Marcellusie - za M. Anotoniusza; umowa w 
Tarencie w r. 37 przed n.e. za pośrednictwem Oktawii. Tu nastąpiło przedłużenie triumwiratu, a 
właściwie już duumwiratu na następnych pięć lat. 
64 Antoniusz zawarł z Kleopatrą związek małżeński w 36 r. przed n.e. i miał z nią troje dzieci, 
dwu synów: Aleksandra i Ptolemeusza, oraz córkę Selenę, wydaną później przez Augusta za Jubę 
II. Synowie zostali przez Augusta zgładzeni, podobnie jak Cezarion. syn Kleopatry i Cezara. 
65 W r. 32 przed n.e. konsulami byli: Cnaeus (a nie Titus) Domitius Ahenobarbus i Caius Sosius. 
C n. Domitius Ahenobarbus. syn Lucjusza, konsula z r. 54 przed n.e.. i Porcji, siostry Katona 
Młodszego, dzielił los ojca w starciu pod Korfinium (r. 49) i Farsalos (r. 48). W bitwie pod 
Filippi (r. 42) udziału nie wziął, ale jako wódz floty republikańskiej wyniszczył na Morzu 
Jońskim doszczętnie statki triumwirów. Przekazał swą flotę Antoniuszowi w r. 40. W czasie 



bitwy pod Akcjum przeszedł na stronę Oktawiana. Wkrótce umarł. Jest to pradziad cesarza 
Nerona. Caius Sosius. drugi konsul r. 32 przed n.e.. gorliwy zwolennik Antoniusza, pretor z r. 49, 
namiestnik Syrii w latach 38-37 przed n.e. W Judei osadził na tronie Heroda Wielkiego. 

66 Akcjum. przylądek wysunięty w morze przy Zatoce Ambrackiej w Epirze. 
67 Łańcuch wysokich gór. oddzielających Epir-od Ilirii. 
68 Okręty liburnijskie. używane przez Liburnów (plemię Ilirii). były to lekkie dwurzędowce 
wojenne. 
69 l sierpnia 30 r. przed n.e. 
70 P s y 11 o w i e. lud afrykański, słynny z leczenia od ukąszeń wężów. 
71 A n t y l l u s. 
72 Pierwszym zarządcą, tzw. praefectus Aegypti, był żołnierz i poeta. Caius Cornelius Gallus. 
73 Na miejscu obozu Oktawiana, tzn. na północnym brzegu cieśniny, 
74 Były to igrzyska o charakterze sportowym i muzycznym. 
75 Mar c u s Aemilius Lepidus. syn triumwira i Junii. siostry Brutusa; w r. 31 przed n.e. 
zawiązał spisek wykryty przez Mecenasa; został stracony. 
76 A u l u s Terentius Yarro M u ren a, konsuł w r. 23. Jako jeszcze urzędujący konsul wziął 
udział w spisku Fanniusza Cepiona i mimo wstawiennictwa siostry Terencji. zamężnej za 
Mecenasem, został w tymże roku osądzony i stracony. 
77 Fannius C a e p i o, twórca spisku przeciw Augustowi w r. 22. Przez jakiś czas ukrywał się. 
korzystając z pomocy pewnego niewolnika, zginął z ręki kata. 
78 M a r c u s Egnatius Rufus. pretor w r. 20, uknuł spisek przeciw Augustowi i został stracony 
w r. 19 przed n.e. 
79Lucius Aemilius Paulus, syn Lucjusza cenzora z r. 22, konsul z r. l n.e. z G. Cezarem. 
80 Córka Agryppy i Julii, która miała takie samo imię. jak matka: Julia (młodsza) Livilla. 
81 Parthini (Partynowie), lud iliryjski. pokonany w r. 39 przed n.e. przez Asiniusza Poliona. Ten 
Asiniusz Epikadus zdaje się być synem pewnego jeńca, wyzwolonego przez Asiniusza Poliona, 
i kobiety italskiego pochodzenia, stąd użycie określenia: ibrida, tj. mieszaniec. 
82 Wywoływacz, niewolnik, którego zadaniem było znać nazwiska z towarzystwa swego pana, 
aby mu je w chwili właściwej podszepnąć. Ważna funkcja, gdy pan miał dużo klientów i 
zjednywał sobie głosy na wybory; ważna też funkcja przy salutatio (pozdrowieniu rannym) 
pana przez klientów. 
83 Dalmację, tj. llirię południową, która obejmowała część wybrzeża Morza Adriatyckiego z 
wyspami do granicy Epiru, podbił August wraz ze stolicą Salonae jeszcze w latach 35-33 przed 
n.e. 
84 Cantabri (Kantabrowie). dziki górski szczep w północnej części Hiszpanii 

(Citerior), został podbity w latach 29-19 przed n.e. August osobiście tam prowadził działania w 
latach 27-24 przed n.e. Pokonał ich całkowicie dopiero M. Agryppa w r. 19. 

85 Podczas zdobywania Salonae (dziś Spalato) w r. 33 przed n.e. 
86 Przeważnie swym pasierbom: Druzusowi i Tyberiuszowi, oraz M. Agryppie. 
87 A q u i t a n i a (Akwitania), południowa Galia, została spacyfikowana w kilku nawrotach. 



August w latach 16-13 przed n.e. ustalił ostateczny podział Galii na trzy prowincje: Aquitania, 
Gallia Lugdunensis (m. Rodanem a Loarą), Belgica, oraz zamieszkałą głównie przez ludność 
pochodzenia iliryjskiego - Narbonensis. 
88 Panonów osiadłych nad Dolnym Dunajem podbił pasierb Augusta, Tyberiusz, w r. 10 przed 
n.e. Jeszcze raz zbuntowali się oni w r. 5 n.e. 
89 R a c t i a (Recja), kraina środkowoalpejska, najbardziej na zachód wysunięta z krajów 
położonych na południe od Dunaju, dzisiejszy Tyrol i północno-wschodnia Szwajcaria. Podbita 
w r. 15 przed n.e. przez Druzusa, pasierba Augusta. 
90 V i n d e l i c i a, północne podnóże Alp, między Dunajem, Innem i Alpami, na północ od 
Recji, z którą wreszcie przy końcu pierwszego wieku n.e. została połączona. Podbita przez 
pasierba cesarskiego, Tyberiusza, w r. 15 przed n.e. 
91 S a l a s s i, celtycko-liguryjski szczep, podbity przez Rzym w r. 25 przed n.e. Zamieszkiwał 
okolice dzisiejszej Aosty. 
92 D a k o w i e, trackie plemię, zajmujące obszar między Dniestrem, Karpatami i dolnym 
Dunajem. 
93 Dzięki wyprawom Tyberiusza w latach 4 i 5 n.e. 
94 S u e b i (Swebowie, stąd Szwabi), koczownicze plemiona germańskie. Przez Cezara 
umiejscawiane w okolicach Renu, Tacyt umieszcza ich we wschodniej Germanii. 
95 Sygambrów w r. 8 przed n.e., Ubiów w r. 19 przed n.e., w czasie wypraw: Druzusa w latach 
12-9 przed n.e., Tyberiusza: 8-7 przed n.e. 
96 Świątynia Marsa Mściciela (templum Martis Ultoris) wzniesiona była na forum Augusta 
jako dziękczynienie za spełnienie pomsty na mordercach Cezara. 

97 Król Fartów, F r a a t e s IV, w r. 20 przed n.e. 
98 Marcus Licinius Crassus, triumwir, poniósł straszną klęskę pod Carrhae w Mezopotamii w r. 
53 przed n.e. i zginął, sztandary rzymskie wpadły w ręce Fartów. 
99 W r. 36 przed n.e. 
100 Najstarszemu synowi Fraatesa IV w r. 20 przed n.e. 
101 I a n u s, dwugłowe bóstwo wszelkiego początku. Janusowi pod wezwaniem pater matutinus 
codziennie wczesnym rankiem kapłani składali ofiary. Poświęcony był mu pierwszy miesiąc 
roku, lanuarius (styczeń). Jego głównym świętem był pierwszy dzień stycznia: Kalendae 
lanuariae. Świątynie Janusa miały charakter przechodni, budowane były w kształcie łuku z 
dwiema bramami; otwierano je w czasie wojny, zamykano na czas pokoju. Na Forum Romanum 
była taka świątynia Janusa u wylotu ulicy Argiletum. 
102 Za panowania Numy i po pierwszej wojnie punickiej (r. 241 przed n.e.). 
103 W r. 29 przed n.e. po zwycięstwie nad Antoniuszem, w r. 25 przed n.e. po zwycięstwie nad 
Kantabrami, w r. 8 przed n.e. po zwycięstwie Tyberiusza w Germanii. 
104 Triumphus curulis nazywano wielki triumf, w którym zwycięski wódz jechał na rydwanie, w 
przeciwstawieniu do ovatio, gdy wódz jechał tylko na koniu. 
105 Marcus Lollius Paullinus, konsul z r. 21 przed n.e., został w r. 16 przed n.e. jako legat cesarski 
Germanii całkowicie rozbity przez nadreńskie plemiona germańskie Sugambrów, Tenkterów i 



Uzypetów. Rzymianie stracili wtedy sztandar V legionu. 
l06Publius Quinctilius Varus, konsul z r. 13 przed n.e., od r. 6 n.e. namiestnik Germanii. Swym 
postępowaniem wywołał powstanie plemion germańskich pod dowództwem księcia Cherusków. 
Arminiusza, który w Lesie Teutoburskim zniósł doszczętnie armię rzymską (3 legiony) w r. 9 n.e. 
Wtedy August wycofał wojska zza Renu, który stał się odtąd do końca panowania rzymskiego 
granicą państwową. 
107 Ma r sow i e, waleczne plemię sabelskie w środkowej Italii, koło Jeziora Fucyńskiego. W r. 
91-88 przed n.e. stanęli na czele groźnego powstania przeciw Rzymowi (Marsicum bellum). 
108 Pub l i k a n i e, tj. dzierżawcy domen państwowych, byli stanu rycerskiego, ekwitami. Przez 
solidarność stanową pragnęli wykupić tego ekwitę, aby go natychmiast uwolnić. 
109 Jak zwykł zwracać się do żołnierzy Cezar (zob. Cez. 67). 
110 Prynceps był naczelnym wodzem sił zbrojnych rzymskiego państwa i jako taki on jeden miał 
prawo do odbywania triumfu. 
111 19 sierpnia 43 r. przed n.e. z Kwintusem Pediuszem. synem siostry Cezara. Julii. 
112 W r. 33 przed n.e.  
113 W r. 31 przed n.e.  
114 Od 32 r. przed n.e. do 23 przed n.e. 
115 W r 5 przed n e 
116 W r 2 przed n e 
117 W r 5 przed n e wprowadził uroczyście w życie publiczne swego starszego wnuka Gajusa (ur r 
20 przed n e ) przez uroczystość nadania mu togi męskiej W r 2 przed n e odbyta się taka sama 
uroczystość w związku z przywdzianiem togi męskiej prze? młodszego wnuka Lucjusza (ur w r 
17 przed n e ) Obydwa] byli synami lulu córki Augusta i Marka Wipsamusza Agryppy W tych 
latach August znowu ob|ał konsulat 
118 Tarrakona port przy wschodnim wybrzeżu Hiszpanii 
119 Caius Toranius edyl w r 71 przed n e razem z Gaiuscm Oktawiuszem O]tem Oktawiana 
opiekun Oktawiana Przeszedł na stronę Pompe]usza w r 41 przed n.e. padł ofiarą proskrypcji 
120 lulius Saturninus pisarz z epoki Hadnana współczesny Swetomuszowi 
121 Tytusa Wmiusza ur w r 41 przed n e ocalił jego wyzwoleniec Filopoemen posiadacz 
wspaniałej wilii Umieścił go mianowicie w żelaznej skrzyni używanej do przechowywania 
pieniędzy lub książek i ustawionej na widoku wszystkich w samym środku domu 
136 Świątynia Herkulesa z Muzami (templum Herculis Musarum) stała tuz obok portyku 
Oktawiana Znajdowały się tam posągi dziewięciu Muz oraz posąg Herkulesa grającego na lutni. 
Te świątynię odbudował ojczym Augusta Lucius Marcius Phihppus i otoczył portykiem. 
tzw. porticus Phihppi 
137 Lucius Cornificius zjednał sobie łaskę Oktawiana oskarżeniem Brutusa o zamordowanie 
Cezara w r 43 przed n e Sprawował dowództwo nad częścią floty skierowaną przeciw Sekstusowi 
Pompejuszowi i dowództwo wojsk lądowych, przerzuconych na Sycylię Ogromnie odważny 
Konsul w r 35 przed n e 
138 Świątyma Diany (templum Dianae), wzniesiona na Awentyme. była miejscem schronienia dla 



niewolników Bardzo stary przybytek Zniszczony przez ciągłe pożary odbudowa) wspomniany 
już L Korniticjusz 
139 Atrium Wolności (atrium Ltbertati!,), archiwum cenzorów. Asiniusz Polion wspaniale je 
odbudował przeznaczając na bibliotekę, pierwszą w Rzymie Znajdowało się między Kapitolem a 
Kwirynałem, graniczyło z Forum lulium 
140 Świątynia Saturna (templum Saturni), bardzo stary przybytek, za czasów Augusta 
odbudowany przez Lucjusza Munac|usza Pianka Stoją dotychczas jońskie kolumny z pro-stylu 
heksastylu (6) i przedsionka (razem 8) W świątyni był skarbiec aerarium Saturni, zarządzany 
przez specjalnych urzędników praefecti aerarn 
141 Teatr Balbusa (theatium Balbi) Lucius Cornehus Balbus wybudował w r 13 przed n e teatr 
wzniesiony w południowe) części Pola Marsowego, obok portyku Oktawn i Filipa Wnętrze teatru 
odznaczające się przepychem mogło pomieścić 10000 widzów 
142 Amfiteatr Statiliusza Taurusa (amphitheatrum Statilu Tauri). zbudowany w r 30 przed n c na 
Polu Marsowym Był to pierwszy kamienny amfiteatr W czasie pożaru za Nerona spłonął i me 
został już odbudowany 
143 Między innymi godne uwagi Panteon Agryppy zbudowany w r 25 przed n e., po dwukrotnym 
pożarze odbudowany przez Hadnana Zdobiła go kasetonowa kopuła Panteon zachował się do 
dzisiaj Termy Agryppy, pierwsze termy w Rzymie, wzniesione na środku Pola Marsowego, 
nazywały się początkowo Lacomcum Przed termami stał Apoxyomenos Lyzyppa Do użytku 
publiczności oddane były w r 25 przed n e Agryppa doprowadził również nowy wodociąg do 
Pola Marsowego, tzw Aaua Virgo (do dnia dzisiejszego czynna jako aąua dl Tievi), w r 19 przed 
n e 
144 14 dzielnic i 265 obwodów 
145 Pontifex maximus - został nim wybrany August w r. 12 przed n.e. po śmierci Marka Emiliusza 
Lepida. byłego triumwira. 
146 Sekstyl. tzn. sierpień. 
147 Tymi przewagami wojennymi mogły być: wkroczenie Augusta do Aleksandrii, zwycięstwo 
Druzusa nad Breunami. mieszkańcami Windelicji. rozciągającej się na północny zachód od 
Brenneru. zwycięstwo nad Sekstusem Pompejuszem. ale nie Akcjum. Peruzja, Mutyna. Filippi. 
148 Julia i Agryppina. Ta ostatnia wyszła za mąż za Germanika. 
149 Wykonalna tylko w wypadku całkowitego spokoju w państwie. 
150 Za Augusta: u r. 29 przed n.e. 
151 W r. 17 przed n.e. 
151 Igrzyska tzw. urzędnicze (ludi honorarii) urządzane były w związku z obejmowaniem nowych 
urzędów. 
152 Tzn. takich, którzy mieli tylko dwieście tysięcy sestercjów. podczas gdy sędziowie trzech 
innych dekuryj jako przedstawiciele stanu rycerskiego obowiązani byli posiadać po czterysta 
tysięcy sestercjów majątku. 
153Kara zwyczajowa: najpierw sieczono skazanego za zabójstwo ojca (względnie członka 
rodziny) rózgami aż do krwi (virgis sanguineis). następnie zaszywano w worku razem z małpą. 



psem. kogutem i wężem oraz wrzucano tak do rzeki. 
154 Ustawa kornelijska uchwalona na wniosek dyktatora Sulli. tzw. de falsis albo testamentaria. 
155Ustawa julijska o zbytku i zakazie cudzołóstwa z r. 18 przed n.c. (LexIulia sumptuaria et de 
adulteriis coercendis). 
156 Lex Julia de ambitu z r. 18 przed n.e. 
157Lex lulia de maritandis ordinibus z r. 18 przed n.e., była to ustawa nakładająca na wszystkich 
obywateli od 25 roku do 60. kobiety od 25 do 50. obowiązek zakładania rodziny. Zaostrzyła 
jeszcze ten nakaz ustawa z r. 9 n.e.: lex Papia Poppaea. Tę ustawę wnieśli konsulowie: Marcus 
Papius Mutilus i Quintus Poppaeus Secundus. Przewidywała sankcje testamentarne przeciw 
nieżonatym oraz małżeństwom bezdzietnym. 
158Germanik miał z Agrypiną dziewięcioro dzieci (z tych sześcioro go przeżyło), ale troje 
urodziło się dopiero po śmierci Augusta. 
159Tak nazywano wyzwoleńców, którzy zostali przez swych panów obdarzeni wolnością dopiero 
w testamencie, analogicznie przezwano senatorów, którzy dopiero po śmierci Cezara wślizgnęli 
się do senatu. 
160 W r. 18 przed n.e. 
161 A u l u s C r e m u t i u s C o r d u s. historiograf epoki Augusta i Tyberiusza. W swych 
Annales przedstawił dzieje wojen domowych. dając wyraz uwielbienia dla Brutusa i Kasjusza. 
Senat uchwalił spalenie jego dzieła przez edylów. Uratowała je i przechowała córka jego. 
Marcja. Sam Kremucjusz tylko samobójstwem głodowym ustrzegł się kaźni w r. 25 przed n.e, 
(zob. Tacyt. Ann. IV 34-35). 
162 Odmiennie od zwyczaju wprowadzonego przez Cezara podczas jego pierws?ego konsulatu, 
zob. Cez. 20. 
163 Sądy centumwiralnc (iudicium centumvirorum). starożytne kolegium sądowe w sprawach 
cywilnych, składające się ze stu pięciu mężów. Oznaką zewnętrzną tego sądu była włócznia 
(hasta). 
164 Ustanowił w r. 11 przed n.c. dwóch urzędników sprawujących opiekę nad świątyniami, 
budynkami i miejscami publicznymi (2 curatores aedium sacrarum et operum locorumąue 
publicorum); dwóch czuwających nad wodociągami (2 curatores aguarum); innym powierzył w 
20 r. przed n.e. opiekę nad drogami (curatores viarum dla każdej większej drogi wyznaczył po 
jednym); nad korytem Tybru (5 curatores riparum et alvei Tiberis); wyznaczył czuwającego nad 
bezpieczeństwem stolicy (praefectus urbis): wreszcie w 22 r. stworzył August urząd 
żywnościowy (2 praefecti frumenti dandi). a w 18 r. przed n.e. powiększył ilość tych urzędników 
do czterech. 
165Tzn. stroju triumfatora: prawo do noszenia wieńca wawrzynowego podczas widowisk 
publicznych; prawo wzniesienia sobie posągu triumfalnego. 
166To zadanie należało przedtem do cenzorów, lecz August je przejął jako praefectus morum. 
167Aby go zaciągnąć przed trybunał sądowy. 
168 Tabliczki takie zawierały naganę za przewinienia, których się dopuścili. 
169 Od czasów Sulli należało być senatorem, aby móc zostać trybunem ludu. 



170 Lex lulia theatralis. 
171 Jako pochodzący z Arycji: w gminie Skaptia urodził się, do Fabia należał z adopcji. 
172 Sprawę tę regulowały dwie ustawy: lex Fufia Caninia z r. 2 przed n.e. i lex Aelia Sentia z r. 4 
n.e.; ograniczały one swobodę w wyzwalaniu niewolników. August ukrócił też polityczne 
uprawnienia wyzwoleńców. 
173 Niewolnicy, którzy otrzymali całkowitą wolność prawną, tj. libertatem iustam, stawali się 
pełnoprawnymi obywatelami rzymskimi. Ci natomiast, którzy otrzymali po prostu libertatem, 
byli przyłączani tylko do dediticii, tj. do nieprzyjaciół, którzy poddali się w okresie wojny. 
174Dwanaście razy według jego Index rerum a se gestarum. 
175 W r. 6 n.e. 
176 W swoim lndex reritm a se gestarum. 
177 Saepta Iulia, rozpoczęta przez Juliusza Cezara, ukończona przez Agryppę w r. 26 przed n.e. 
Była to właściwie hala na zgromadzenia ludowe. Tutaj jednak w r. 17 przed n.e zgromadził się 
senat, tu później Kaligula urządził igrzyska gladiatorów. 
178 Ta sadzawka, zwana Augusti naumachia, znajdowała się na prawym brzegu Tybru. 
179 Tak nazwany na cześć Gajusa i Lucjusza Cezarów, synów Agryppy i Julii. 
180 T o r q u a t u s od torques, tj. naszyjnik. 
181 Komicjum (comitium), miejsce wyborów w północnej części Forum Romanum. przed 
kurią julijską. 
182 Krzesło kurulne (sella curulis) było oznaką urzędów kurulnych, tj. konsula, pretora, edyla 
kurulnego, dyktatora oraz tzw. magister eąuitum. Krzesło to miało kształt prosty bez oparcia, 
nogi skrzyżowane, początkowo z kości słoniowej, później z marmuru lub metalu. Urzędnicy 
kurulni zasiadali na tym krześle podczas wszystkich uroczystości oficjalnych, a nawet brali je na 
wojnę. Cezar otrzymał od senatu krzesło kurulne całe ze złota. 
183 P u t e o l e, stara kolonia grecka nadmorska koło Neapolu. Tu miał willę Lukullus. tu Cycero 
swoje Puteolanum. Kaligula i Nero także lubili tę miejscowość. 
Cała widownia. cavea, była podzielona na trzy części: ima, najniższa - to orchestra z rzędami 
senatorskimi i 14 rzędami dla stanu rycerskiego; media - środkowa; summa - najwyższa, 
przeznaczona dla ludu. 
185 Sala jadalna znajdowała się na wyższym piętrze, więc lepiej z niej było widać przebieg 
występów. 
186 Narodowa komedia rzymska, tzw. togata, miała tematykę rzymską w przeciwstawieniu do 
paliaty, stanowiącej naśladownictwo greckie. Najwybitniejszym przedstawicielem togat\ był 
Lucjusz Afraniusz. 
187W teatrze Pompcjusza, Marcellusa, Korneliusza Balba. 
188 Pantomima (pantomimus) odpowiada współczesnej koncepcji baletowej. Za Augusta (około 
23 r. przed n.e.) doszła do niezwykłego rozkwitu. Najwybitniejszymi aktorami byli: Pylades z 
Cylicji w zakresie tematyki tragediowej i Bathyllos z Aleksandrii - komediowej. Pantomima 
zastąpiła tragedię. Oprócz wyżej wymienionych wspaniałych aktorów słyszymy jeszcze o 
Hylasie za Augusta, o Publiuszu Mnesterze za Kaliguli, o Parysie za Nerona, zresztą sam Nero 



występował także jako aktor pantomimy, dalej o Latynie za Domicjana. Nawet poeta wysokiej 
klasy, jak Marcus Annaeus Lucanus, współczesny Neronowi, bratanek filozofa Seneki 
Młodszego, komponował teksty dla pantomim, słyszymy o jego czternastu takich, jak nazywano 
te libretta, salticae fabulae. 
189 Decurio, stojący na czele dziesiątki, tj. dekurii. W ten sposób nazywano także senatorów 
miast prowincjonalnych i osad. 
190 Ważniejsze, tzn. wymagające osłony wojskowej, graniczne. 
191 Prowincje cesarskie miały namiestników wyznaczonych przez Augusta, i to aż do odwołania. 
Namiestnikami byli tylko senatorowie; wyjątek pod tym względem stanowił Egipt. 
192 Prawo latyńskie (ius Latii) było to coś pośredniego między pozycją prawną cudzoziemca 
(peregrinus) a pełnoprawnego obywatela (civitas). przede wszystkim dawało ono prawo handlu 
(ius commercii). W 90 r. przed n.e. na podstawie ustawy julijskiej miasta łacińskie otrzymały 
pełne obywatelstwo. Ius Latii jako termin prawny pozostało jednak i było stosowane wobec 
pozaitalskich sprzymierzeńców. Dopiero Justynian zniósł całkowicie ten pośredni stopień 
obywatelstwa. 
193 Jak np. Agryppę, wnuka Heroda. 
194 Hiszpańska gwardia przyboczna. 
195 W r. 6 n.e. August wniósł na początek dużą sumę ze swej prywatnej szkatuły i ustanowił 
podatek pośredni 5% od zapisów testamentarnych, które przypadały z woli testatora osobom 
obcym, nie pozostającym z nim w związku krwi. 
196 Sztuka wykonania gemmy. tj. małej płaskorzeźby w szlachetnym lub półszlachetnym 
kamieniu, pochodziła ze Wschodu. 
197 Ten rozdział poświęca Swetoniusz wyliczeniu przykładów łaskawości Augusta, od rozdziału 
następnego do 56 wylicza przykłady jego skromności obywatelskiej. 
198 Agryppy Postuma. wnuka Augusta, nieudanego syna Julii i Agryppy. 
199 Dyktatura została zniesiona na wieczne czasy przez uchwałę senatu de dictatura in perpetuum 
tollenda w r. 44 przed n.e. po śmierci Cezara. 
200 Q u i n t u s Antistius Labeo, słynny rzymski prawnik za Augusta, którego był przeciwnikiem 
jako żarliwy republikanin. 
201 Nierzadko zdarzały się w testamentach wszelkiego rodzaju przekleństwa pod adresem 
cesarzy, o czym mówi Tacyt (Ann. VI 38). 
202 Lucjusza i Gajusa. swych wnuków z małżeństwa Julii z Agryppą. usynowił. 
203 (T i t u s) Cassius S e v e r u s, mówca, żył za Augusta. Odznaczał się zjadliwym dowcipem, 
który spowodował jego wygnanie, najpierw na Kretę (około 8 r. n.e.), a następnie w r. 24 n.e. na 
wysepkę Serifos na Morzu Egejskim, jedną z Cyklad, gdzie zmarł w r. 32 n.e. (Tac. Ann. IV 21). 
204 Jezioro Kurcjusza (lacus Curtius) na środku Forum Romanum. Tu miał się rzucić 
Marcus Curtius w r. 362 przed n.e. do szczeliny powstałej podczas trzęsienia ziemi, w peł- 
nej zbroi, aby przebłagać gniew bogów. Za czasów Augusta wrzucano tam złote ex voto na 
pomyślność cesarza. Przy tym jeziorku został później zamordowany Galba. 



205 Apollo Sandalników. tak nazwany od ulicy Sandalników. w IV dzielnicy 
Rzymu. Suburze. gdzie został ustawiony. 
 206 W r. 2 przed n.e. 
207 Ancjum. bardzo stare miasto w Lacjum. na daleko w morze wysuniętym przy- 
lądku, miejsce wypoczynkowe rzymskiej magnaterii. Tu znajdowała się sławna świątynia 
Eskulapa, Neptuna i Fortuny, tu później wspaniały pałac Nerona, który urodził się w Ancjum. 
209 Pojęcie genius (pozostające w związku z wyrazem gigno - rodzić) spotykane jest w najstarszej 
literaturze rzymskiej i należy do podstawowych wierzeń religii Rzymu. Oznacza ducha 
opiekuńczego każdej jednostki, którego symbolem jest wąż, świętem - dzień urodzin. 
210 Atię w r. 43 przed n.e. 
211 Oktawie Młodszą, żonę najpierw Marcella. potem Antoniusza w r. 10 przeu n.e. 
2l2Cnaeus Cornelius Lentulus Marcclhnus. konsul z r. 56 przed n.e., i P u b l i u s Cornelius 
Scipio Nasica, konsul z r. 38 przed n.e. 
213 Ze Scypionem miała córkę Kornelię, wydaną potem za mąż za Paulusa Emiliusza 
I.epida, konsula z r. 34, cenzora z r. 22 przed n.e. 
214 Tiberius Claudius Nero służył pod dowództwem Cezara w wojnie tzw. aleksandryjskiej; w 
wojnie peruzyńskiej stanął po stronie Antoniusza; po zakończeniu tej wojny przerzucił się na 
stronę młodszego Pompejusza. Po powrocie do Rzymu oddał żon? Oktawianowi. Umarł 
wkrótce potem. 
215 W trzy miesiące po wyjściu Liwii za Augusta urodził się Druzus, młodszy syn 
Tyberiusza Klaudiusza Nerona, w r. 38 przed n.e.  
216 Była to Agryppina, córka Marka Agryppy, wnuczka Cecyliusza Attyka. przyjaciela 
Cycerona i znanego księgarza. Urodziła mu syna Druzusa, a nawet już powtórnie była brze-
mienna. 
217 Getae, plemiona trackie na terenie dzisiejszej Bułgarii. 
218 G e r m a n i c u s, Caesar, syn Druzusa i Antonii Młodszej, córki triumwira Antoniusza i 
Oktawii Młodszej, siostry Oktawiana; bratanek Tyberiusza. 
219 Ponieważ Gajus i Lucjusz byli jeszcze pod władzą ojca z racji swego wieku, gdyż August 
adoptował ich w r. 17 przed n.e., więc musiał uciec się do mancipatio, aktu symbolicznego 
kupna, które odbyło się, za zgodą ojca, w jego własnym domu. 
220 Uchwałą senatu i ludu otrzymali Gajus i Lucjusz prawo do konsulatu, bez poprzednich 
stopni, gdy dojdą do lat dwudziestu. A także rycerstwo rzymskie obwołało ich principes 
iuventutis, naczelnikami młodzieży. 
221 Julię, rodzoną córkę, zesłał August w r. 2 przed n.e. na wyspę Pandatarię w Zatoce 
Kampańskiej. Julię wnuczkę, wydaną za Lucjusza Emiliusza Paulusa. musiał August zesłać w r. 
8 n.e. na wysepkę Trimerus na Morzu Jońskim. niedaleko Planazji. dokąd zesłał Agryppę. 
222 W sierpniu 2 r. n.e. młodszy wnuk. Lucjusz. niespodziewanie umarł w Marsylii. Gajus, 
marszy wnuk. wysłany na Wschód w r. l przed n.e.. umarł w lutym 4 r. n.e. w następstwie zadaw-
nionej rany wojennej. 
223 W czerwcu r. 4 n.e. 



224 W r. 7 n.e. 
225 Z wyspy Pandatarii przeniósł na ląd stały do Regium. 
226 Q u i n t u s S a l v i d i e n u s S a l v i u s R u f u s. przyjaciel Oktawiana, brał udział w 
wojnie domowej po jego stronie Jako legat odparł Sekstusa Pompejusza od brzegów Italii. wziął 
zaszczytny udział w bitwie pod Peruzją Oktawian wówczas desygnował go na konsula ale wnet 
wskutek jego knowań z Antoniuszem postawił go przed sąd senatu i kazał stracić w r 40 przed n 
e 
227 C a i u s albo C n a e u s C o r n e l i u s G a l l u s. niskiego pochodzenia, lecz przez Augusta 
dopuszczony do stanu rycerskiego. August mianował go pierwszym namiestnikiem prowincji 
Egipt w r 30 przed n.e Uwikłany w sieć intryg w r 26 przed n e popełnił samobójstwo Dobry 
mówca i wybitny poeta elegijny 
228 Marcus Vipsanius Agrippa pochodził z niskiego rodu. ur się w r 63 
przed n e Z rówieśnikiem swym. Oktawianem, żył w wielkiej przyjaźni i razem stu- 
diowali w Apolonii W czasie wojny domowej po śmierci Juliusza Cezara Agryppa stał wiernie u 
boku Oktawiana Konsul w r 37 Zwyciężył Sekstusa Pompejusza pod Naulochem w r 36 Walczył 
z kolei przeciw Dalmatyńcom i Illirom u boku Augusta Ozdabiał Rzym oraz nawadniał 
wodociągami Jemu zawdzięczał August zwycięstwo pod Akcjum W r 28 przed ne powtórnie 
sprawuje konsulat Ożenił go August ze swoją siostrzenicą Marcellą W r 24 został konsulem po 
raz trzeci Z kolei uśmierzył Kantablów w Hiszpanii w 20—19 przed n e W r 21 ożenił się z woli 
Augusta z Julią, wówczas wdową po Marcellu Umarł w r 12 przed ne 
229 C a i u s Cilnius M a e c c n a s. pochodzący z królewskiego rodu etruskiego należał do stanu 
rycerskiego Wierny przyjaciel Augusta i mądry doradca Pośredniczył w zawarciu małżeństwa 
Oktawiana ze Skrybonią w r 40 przed ne . jak również w utrzymaniu porozumienia z 
Antoniuszem przez małżeństwo Oktawii. siostry Oktawiana, oraz układ brundyzyjski i z kolei 
przez ugodę w Ta e w i 37 Podcz wojny sycylijskiej w nieobec ności Oktawiana w r 36 zarządzał 
z Rzymu całym państwem, nie sprawując żadnego urzędu państwowego, tylko jako praefectus 
urbi Odkrył spisek Lepidusa Za jego tez radą August w 21 r wydał Julię za Agryppę Potem w 
ogóle odsunął się Mecenas od życia politycznego. Umarł w r 8 przed n e tuz przed Horacym 
Uczynił Augusta swoim generalnym spadkobiercą. Mieszkał na Eskwiliach. gdzie znajdowały się 
jego wspaniałe ogrody Miłośnik piękna i sztuki Niezwykle bogaty W pismach prozaicznych 
poruszał tematy przyrodnicze Autor drobnych utworów poetyckich. Wielki opiekun poetów, 
szczególnie Horacego. którego doń wprowadził Wariusz i Wergili Do jego literackiego salonu 
należał jeszcze Propertius 
230 Terentia żona Mecenasa. była kochanką Augusta 
231 Jak to uczynił u stosunku do synów Heroda 
232 Kult bogini zwanej Mater deum albo Magna Mater. Kybele azjatyckiej. zoslał wprowadzony 
do Rzymu w czasie wojny z Hannibalem. w r. 204 przed n.e. Wtedy sprowadzono wizerunek 
bogini w postaci wielkiego czarnego kamienia z Pessynuntu małoazjatyckiego i wzniesiono jej 
świątynię na Wzgórzu Palatyńskim. Jej świętem były ludi Megalenses. Kult o charakterze 
orgiastycznym. Jei kapłanami byli trygijscy Galowie. którzy w takt dzikiej, ogłuszającej muzyki 



Irygijskiej przebiegali ulice Rzymu, żebrząc dla swej bogini. Ofiary z byków (taurobolia). 
baranów i kóz składano Kybeli i Atysowi. jej młodemu kochankowi Bogini poświęcone były 
lwy. które ciągnęły jej rydwan. 
233 Krąg bębenka lub krąg świata. jak kto sobie dopowie. 
234 Aluzja do Terencji. zony Mecenasa, a kochanki Augusta. 
235 Choreg. tj. kierownik chóru, właściwie zamożny obywatel ateński, który finansował całe 
przedstawienie. 
236 August wystąpił w roli Feba. tj. Apollina. 
237 Grudzień był poświęcony na przyjemności wszelkiego rodzaju jako miesiąc Saturnaliów. 
rzymskiego karnawału, szczególnie zaś na grę w kości. 
238 Warto zestawić to miejsce z miejscem Cycerona De senectute (16. 58). w którym ten mówi. 
że starcy pozostawiają młodym ludziom wszelkie działanie gwałtowne i wymagające siły. a sami 
dla siebie rezerwują tego rodzaju zajęcia, które nie wymagają wysiłku fizycznego, lecz 
umysłowego. 
239 Owe kostki (tali) miały cztery równe płaszczyzny, które oznaczano kropkami lub kreskami: 1. 
6. 3. 4. Rzut najlepszy był rzutem Wenery. jeżeli mianowicie cztery kostki pokazywały różne 
liczby. Najgorszy rzut był rzutem psa. kiedy wszystkie kostki pokazywały jedną liczbę. 
Natomiast inny rodzaj kostek, tzw. tesserae. miały podobnie jak nasze sześć płaszczyzn i znaki 
od l do 6. 
240 Święta Kwinkwartu (Quinquatrus) ku czci Minerwy obchodzono w marcu od 19 poczynając 
przez 5 dni. Było to głównie święto rzemiosła, artystów wszelkiego rodzaju, młodzieży szkolnej. 
W pierwszym dniu składano bogini ofiary z ciasta, oliwy, miodu, a więc ofiary bezkrwawe. Dnia 
drugiego, trzeciego i czwartego odbywały się zawody gladiatorów. Piątego składano ofiary w sali 
szewców (atrium sutorium) i odbywało się poświęcenie trąb. które były używane w wielu 
uroczystościach religijnych ku czci Minerwy. Zawody gladiator-skie podczas świąt Minerwy 
miały być wyrazem czci dla niej jako bogini wojny. 
241 Scalae Anulariae. czyli Schody Złotników, były ulicą w VIII dzielnicy Rzymu w pobliżu 
Forum Romanum. 
242 Mówca Caius Licinius Macer C a l v u s. współczesny Cyceronowi. zwolennik wymowy 
attyckiej. nieozdobnej, przyjaciel Katulla. Sam także poeta liryczny. 
243 Quintus Hortensius Hortalus. wielki mówca rzymski, współczesny Cyceronowi. choć trochę 
starszy. Przeszedł normalną karierę polityczną do konsulatu w r. 69 przed n.e. Był bogaty, 
posiadał mnóstwo domów i majątków ziemskich. Wykwintny znawca sztuki, kolekcjoner, znany 
z wytwornej kuchni: ryb. win. zwierzyny. 
244 L a n u v i u m. stare latyńskie miasto na południe od Rzymu, na przedgórzu Góry Albańskiej, 
ze słynną świątynią Junony Sospes (Wybawicielki). 
245 P r a e n e s t e. dziś Palestrina, na wschód od Rzymu, słynna ze wspaniałej świątyni Fortuny z 
wyrocznią, a także ze świątyni Junony. Miejsce odpoczynku dla Rzymu w upalne dni lata. 
246 Tibur, dziś Tivoli. na północny wschód od Rzymu, bardzo stare miasteczko latyńskie. 
rozłożone na obydwu brzegach rzeki Anio, głównie na lewym. Wielki wodospad. Mnóstwo will 



magnaterii rzymskiej. Ukochany zakątek Horacego. 
247 Przyjęcie takie zwało się: recta cena albo po prostu recta, był to posiłek zwykły i dostatni (3 
do 6 dań) w przeciwstawieniu do sportulae, tj. posiłku zaimprowizowanego, czegoś w rodzaju 
suchego prowiantu. 
248 Saturnalia. święto ku czci zasiewów Saturna. Jego rządy nad światem to wiek zloty ludzkości. 
Od 17 grudnia przez siedem dni święcono jego pamięć. Było to święto bezczynności, równości 
(dlatego zapraszano niewolników do stołu i panowie im usługiwali), święto wymiany 
upominków. Stąd przysłowie Non semper erunt Saturnalia (nie zawsze będą Saturnalia). 
249 Nie idzie tu o portyk zwany regia Numae. budynek sąsiadujący ze świątynią Westy. lecz o 
jakiś rodzai galerii, po której przechadzał się August. 
250 August wyraził się w ten sposób przez nieznajomość obyczajów żydowskich, gdyż Żydzi nie 
mieli zwyczaju pościć w dniu sabatu. 
251 Sekstans zawierał 2 cyathi (pucharki), każdy cyathus = 1/12 sekstariusa, l sekstarius = 0,542 
litra. 
252 I u l i u s Maratus, redaktor urzędowego dziennika państwa. 
253 Około 170 cm. 
254 Używano jej do oczyszczania ciała z potu i kurzu, atleci - z piasku pomieszanego z oliwą, 
jaką się nacierali przed rozpoczęciem walki. 
255 W r. 25 przed n.e., w dwa lata późnię) znowu uległ jakiejś poważnej chorobie. 
256 perystyl. portyk kolumnowy otaczający dokoła wewnętrzny ogród domu. zwykle z fontanna, 
pośrodku. 
257 Źródła wodv siarczanej w pobliżu Tybru. Dzisiaj Bagni. 
258 przy pomocy fletu poddawano ton mówcy. 
259 Tu August zastosował dowcipna metaforę do tytułu swej tragedii Ajaks: bohater achajski 
rzucił się na własny miecz, a jego Ajaks rzucił się na gąbkę, aby zniszczyć wszelki ślad swego 
nieudanego istnienia. 
260 warto porównać to miejsce z określeniem Kwintyliana (Inst. orat. VIII 3. 56) nadgorliwości 
stylowej, połączonej z brakiem smaku i sztucznością. 
261 O archaizacji stylu Anniusza Cymbra i Salustiusza mówi Kwintylian (Inst. orat. VIII 3). 
262 Caius Sallustius Crispus. historyk epoki cycerońskiej. uwielbiał Katona jako wzór zwięzłości 
stylowej, a nawet wręcz zapożyczał od niego niektóre wyrażenia. Pierwsze dzieło historyczne w 
jeżyku łacińskim: Origines Katona Starszego w 7 ks.. przedstawiało początki miast italskich. Nie 
zachowało się. 
263 W drugiej połowic II w. przed n.e. kwitła w Rzymie wymowa tzw. azjańska. oparta na 
wzorach greckich. Myśl wyrażano krótkimi, posiekanymi zdankami. posługując się ozdobami 
muzycznymi (rymem, rytmem), rażącą błyskotliwością i niezwykłością stylową, mieszając prozę 
z poezją, nic dbając o jasność. Ten styl pochodzi od Greka Hegezjasza z Magnezji w Azji 
Mniejszej (ok. 300 przed n.e.). Przedstawicielem azjanizmu w Rzymie jest Quintus Hortensius 
Hortalus (zob. uw. 243). 
264 Kalendy. pierwszy dzień miesiąca. W greckim kalendarzu ich w ogóle nie było. 
265 Katon Starszy był uważany przez Rzymian za ideał wszelkich cnót obywatelskich. W braku 



ideału zadowolić się trzeba skromniejszą rzeczywistością. 
266 Litera beta miała już swą niechwalebną przeszłość" w literaturze rzymskiej (Katul. 67. 21). 
267 Filozof Areusz z Aleksandrii, którą August oszczędził nic tylko ze względu na cześć dla 
Serapisa. lecz także ze względu na Areusza. 
268 Quintus Caecilius M tellus Macedonicus jako pretor w r. 143 przed n.e. zwyciężył w 
Macedonii uzurpatora Andriskosa; konsul w r. 143; cenzor w r. 131 przed n.e. 
269 Publius Rutilius Rutus, stoik, uczeń Panecjusza. mówca, przyjaciel Leliusza 
i Scypiona Młodszego, konsul w 105 r. przed n.e.  
270 Według Weilejusza Paterkula (II 70) i Waleriusza Maksyma (I 7. I) tym przyjacielem był 
lekarz jego, Artoriusz. 
271 Kompluwium (compluvium). czworokątny otwór w dachu domu rzymskiego, przez który 
wpadał deszcz do basenu, tzw. impluvium. umieszczonego pod nim na środku afrium. Tu 
kompluwium oznacza cały ten pokój. 
272 Penaty (Pcnates). pierwotnie bóstwa spiżarni, później całego domu. Im poświecone było 
ognisko wiecznie płonące w atrium. im miejsce czci. tzw. penctralia. 
273 E n a r i a. wyspa na wybrzeżu Kampanii, dziś Ischia: z ciepłymi kąpielami. 
274 Dzień jarmarczny zwany był: nundinae albo nundina. co oznacza dosłownie dzień dziewiąty. 
Ongiś był to dziewiąty dzień po śmierci, który święcono jako uroczystość pogrzebową, po czym 
następowała stypa. Stąd obawy Augusta. Na wsi nundinae były dniem wolnym od pracy i dlatego 
wieśniacy tego dnia chodzili po zakupy. W życiu publicznym były to początkowo dies nefasti 
albo feriae. a więc niedopuszczalne dla ważnych prawnych aktów państwowych, dopiero lex 
Hortensia (z 287 r. przed n.e.) zamieniła je na dies fasti. 
275 Nonis (piąty lub siódmy dzień miesiąca zwał się Nonae). można to słowo łacińskie rozłożyć 
na dwie części: non ix. w ten sposób wyjdzie w przekładzie: nie idziesz. 
276 Misteria eleuzyńskie (Eleuzys w pobliżu Aten) osnute na tle mitu o porównaniu Kory. córy 
Demetry. przez Plutona, boga podziemi, związane były z życiem osiadłym i pracą na roli. 
Głęboka symbolika tego mitu. który przedstawiał okres spoczywania ziarna w ziejni przez 
miesiące zimy jako okres przebywania Kory u Plutona, posłużyła też do wysnucia analogii do 
trwałości życia człowieka, którego tylko ciało podlega śmierci, dusza trwa wiecznie. Kult 
tajemny. Wtajemniczeni zwali się misiami. Wtajemniczenie zobowiązywało do zupełnego 
milczenia o szczegółach kultu i rytuału. 
277 Apis był to święty wróżebny byk egipski, mający w świątyni boga Ptah w Memlis święte, 
oddzielne pomieszczenia. Oddawano mu cześć jak bóstwu. Był cały czarny z białym trójkątnym 
lub czworokątnym znakiem na czole, oprócz tego miał jeszcze inne. wymagane rvtuałem znaki 
na ciele. 
278 Tzn. żeby nie uzyskała mocy obowiązującej. 
279Paulus Nigidius Figulus, przyjaciel Cycerona. Pretor w r. 58 przed n.e. 
Mistyk. Wznowiciel filozofii pitagorejskiej. Znał świetnie matematykę i astrologię. Pisał wiele, 
głównie z zakresu religii i kultu. Najważniejszym jego dziełem z zakresu religii był traktat De 
diis - O bogach. Wygnany przez Cezara, zmarł na wygnaniu w r. 45 przed n.e. 
280 Jak na uroczystość triumfu. 



281 Szosa Kampańska, odgałęzienie drogi Apijskiej łączące Kapuę z Puteolami. 
282 August włożył tunikę o szerokim szlaku natychmiast po wdzianiu togi męskiej; przywilej ten 
rozszerzył później na wszystkich synów senatorskich (zob. Aug. 38). 
283 Stan senatorski. 
284 Ten sam fakt opisuje Wellejusz Paterkulus (II 59). 
285 Bo n o n i a. dziś Bologna. na południe od Padu. jeszcze w tzw. Gallia Cisalpina. 
286 Eutychus. od greckiego słowa eutyches. tj. szczęśliwy. 
287 Nikon, po grecku: zwyciężający. 
288 Zob. Aug. 18. 
289 W funkcji cenzora spełniał ofiarę oczyszczalną. po przegladzie. tzw. lustratio. Jednakże 
August właściwie cenzorem nie był. Przeprowadzając spisy ludności. czynił to na podstawie 
przyznanej mu w tym celu władzy (imperium) konsula. Tu chodzi o przegląd ludności (wykazał 
on 4937000 rzymskich obywateli) w roku śmierci cesarza, tj. 14 r. n.e. 
290 B e n e v e n t u m. miejscowość w kraju Samnitów. na północm wschód od Kapui. 
291 As t u r a. miasto na wysepce, blisko ujścia rzeki tejże nazwy. położone na południe od 
Ancjiim. na wybrzeżu morskim Lacjum. 
292 Efebami nazywano męską młodzież grecką od 16 do 18 roku życia. W osiemnastym roku 
podlegali próbie i po niej wpisywano ich na listę obywatelską odpowiedniej gminy. 
293 Wyspa Kapri była zamieszkana przez Greków; stąd gimnazjony, jako miejsca ćwiczeń 
cielesnych, i instytucja efebii. 
294 A p r a g o p o l i s, tj. miasto nieróbstwa , tj. wstrzymuję się od pracy). 
295 T r a s y 11 o s, astrolog z Rodosu; zob. Tyb. 14. 
296 Do Benewentu. 
297 N o l a, miasto w Kampanii, na północny wschód od Wezuwiusza. A więc August miał zamiar 
powrócić do Neapolu. 
298W żywocie Tyberiusza (Tyb. 21) jeszcze raz wspomina Swetoniusz o rozmowie przedśmiertnej 
Augusta z Tyberiuszem. Natomiast Tacyt (Ann. 15) jest o wiele mniej krytyczny. 
299 Mim scenka rodzajowa, powstał na Sycylii i jego pierwsze literackie opracowanie w stylu 
realistycznym dał S o f r o n. W okresie aleksandryjskim (323-31 przed n.e.) rozwijali mim 
literacki tacy autorzy, jak Herondas i częściowo Teokryt. W Rzymie Decimus Laberius i 
Publilius Syrus w końcu I w. przed n.e. Główny aktor mimu nazywał się archimimus. 
300 tę klauzulę, tj. zakończenie, podaje Horacy (Ars poet. 155): „dopóki śpiewak nie powie: 
Klaszczcie!" - Donec cantor: v o s p l a u d i t e, dicat. 
301 Była to Liwilla. córka Druzusa i Antonii Młodszej, a siostra Germanika i Klaudiusza; 
poślubiła później Druzusa. syna Tyberiusza. 
302 L i v i a Drusilla. ur. w r. 58 przed n.c., była córką Liwiusza Druzusa. z gałęzi Klaudiuszów. 
przez adopcję wprowadzonego do gens Livia: zabił się po bitwie pod Filippi jako zwolennik 
Kasjusza i Brutusa. Liwia wyszła w r. 43 po raz pierwszy za mąż za Tyberiusza Klaudiusza 
Nerona, W r. 38 przed n.e. odstąpił ją Klaudiusz Nero Oktawianowi. Z pierwszego małżeństwa 
miała dwu synów: Tyberiusza. późniejszego cesarza, oraz Druzusa. Po śmierci Augusta została 



Liwia naczelną kapłanką jego kultu. Otrzymała tytuł Iulia Augusta. Umarła w r. 29 n.e. 
Klaudiusz w r. 42 n.e. teifikował ją nadając tytuł: Diva Augusta. 
303 19 sierpnia 14 r. n.e. 
304 Światynia boskiego Juliusza wzniesiona przez Augusta na Forum Romanum tam. gdzie 
zostało spalone na stosie ciało Cezara, jego przybranego ojca. mianowicie przed frontem 
budynku regia. Przed świątynią boskiego Juliusza były rostra Iuilia. 
305 Rastra vetcra. stara mównica przed komicjum. ozdobiona ozdobami zdobycznych okrętów. 
306 Mauzoleum zbudowane zostało w r. 28 przed n.e. na północnym krańcu Pola Marsowego, w 
kształcie rotundy z białego marmuru. Miało 88 m średnicy: zakończone było nasypem 
stożkowym, na którym zasadzono drzewa. a na wierzchołku znajdowała się statua Augusta. 
307 W r. 13 n.e. 3 kwietnia. 
308 Synowie Germanika: Nero Caesar. Drusus. Caius Caesar Caligula. 
309 Po własnym, tj. Oktawiuszu, i z adopcji (po Cezarze). 
310 Zachował się tylko odpis Wykazu czynów dokonanych przez Augusta (Index rerum a se 
gestarum) w Ancyrze (Ankarze). stąd jego nazwa: Monumentum Ancyranum. 
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