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Galba 
1. Ród Cezarów wygasł z Neronem. Że to nastąpi, wiele 

wskazywało znaków, lecz bodaj dwa najbardziej widoczne. Gdy ongiś 
Liwia, zaraz po ślubie z Augustem, wybrała się w odwiedziny do swej 
posiadłości w Wejach, przelatujący obok orzeł upuścił jej na kolana białą 
kurę z gałązką wawrzynu w dziobie, tak jak przed chwilą ją porwał. 
Liwii zachciało się tę kurę hodować, a gałązkę zasadzić. I oto 
wyhodowało się tak liczne potomstwo kurcząt, że dzisiaj jeszcze ta willa 
zwie się: „Pod kurami". Wawrzynowy gaj wyrósł tak bujnie, że 
Cezarowie stąd zrywali gałęzie wawrzynowe na triumf. Lecz Cezarowie 
obchodzący triumf natychmiast sadzili nowe drzewko na miejscu 
dawnego [użytego na triumf]. Zauważono także, że pod koniec życia 
każdego Cezara drzewko zasadzone jego ręką usychało. Oto w ostatnim 
roku życia Nerona usechł cały gaj aż do korzeni, wszystkie kury co do 
jednej wyzdychały. Bezpośrednio potem piorun uderzył w świątynię 



Cezarów 1. Jednocześnie ze wszystkich posągów spadły głowy, nawet 
berło Augusta wypadło mu z rąk. 

2. Po Neronie objął tron Galba, nie spokrewniony w żadnym stopniu 
z domem Cezarów, lecz niewątpliwie bardzo znakomitego pochodzenia, 
z rodu wielkiego i dawnego. Oto na napisach pod swymi posągami 
zawsze podawał się za prawnuka Kwintusa Katula Kapitolińskiego. Gdy 
został cesarzem, umieścił w atrium swe drzewo genealogiczne, na 
którym wywiódł ród po ojcu od Jowisza, po matce od Pazyfai, żony 
Minosa. 

3. Zbyt długo trwałoby wyliczanie zasłużonych członków całego 
rodu ich tytułów do sławy. Pokrótce opiszę tylko sławnych 
przedstawicieli najbliższej rodziny. Nie jest ustalone, dlaczego albo skąd 
wziął przydomek Galby ten, kto go pierwszy z Sulpicjuszów przyjął. 
Niektórzy sądzą, że gdy pewne miasto hiszpańskie nadaremnie i długo 
oblegał, wreszcie zdołał je podpalić pochodniami powleczonymi 
galbanem2. Inni znowu podają, że w czasie długotrwałej choroby używał 
stale galbeum, tj. leków owiniętych wełną. Niektórzy - że był uważany 
za bardzo grubego, a Galowie nazywają takiego człowieka „Galbą". Lub 
przeciwnie - ponieważ był tak szczupły, jak są owady, które żyją na 
dębach i zwą się „galbae". Rodzinę wsławił Serwiusz Galba swym 
konsulatem i najwspanialszą w swoim czasie wymową3. On to podobno, 
rządząc Hiszpanią jako propretor, zdradliwie wyciął w pień trzydzieści 
tysięcy Luzytanów i przez to stał się przyczyną wojny z Wiriatem 4. Jego 
wnuk5, urażony na Juliusza Cezara za porażkę przy ubieganiu się o 
konsulat - a był ongiś jego legatem w Galii - uknuł spisek z Kasjuszem i 
Brutusem i z tego powodu został skazany na mocy ustawy pedyjskiej. 
Od niego wywodzą się dziad i ojciec cesarza Galby. Dziadek6, 
sławniejszy wykształceniem niż godnościami - nie wyszedł poza stopień 
pretora - wydał wielotomową i bardzo starannie opracowaną historię. 
Ojciec 7 sprawował konsulat. Potem, chociaż był niskiego wzrostu, 
garbaty i z dużą trudnością się wypowiadał, jednak energicznie 
występował w sądach jako adwokat. Pojął za żonę Mumię Achaikę, 
wnuczkę Katula, prawnuczkę L. Mumiusza, który zburzył Korynt8. 
Później pojął za żonę Liwie Ocellinę, bardzo bogatą i piękną. Podobno 
sama zapragnęła go na męża ze względu na jego zacne pochodzenie. 
Gdy zbyt często nalegała, wreszcie, zdjąwszy skrycie szatę, ukazał jej 
swe kalectwo fizyczne, aby nie wydawało się, że nadużył jej niewiedzy. 
Ten czyn jeszcze bardziej zachęcił Liwie do małżeństwa. Z Mumią miał 
synów: Gajusa i Serwiusza. Starszy, Gajus 9, strwoniwszy majątek 
opuścił stolicę. Gdy Tyberiusz zabronił mu wziąć udział w losowaniu na 



prokonsula według należnej mu kolei, popełnił samobójstwo. 
4. Cesarz Serwiusz Galbą 10 urodził się za konsulatu M. Waleriusza 

Messali i Gn. Lentula w dziewiątym dniu przed kalendami styczniowymi 
11, w willi położonej na wzgórzu blisko Tarracyny, z lewej strony, idąc 
do Fundi. Usynowiony przez swą macochę, Liwie, przyjął nazwisko 
rodowe i przydomek Ocellaris, zmieniwszy imię. Odtąd zamiast imienia 
Serwiusza przyjął imię Lucjusz i nosił je aż do czasu wstąpienia na tron. 
Wiadomo, że gdy Galba jeszcze jako chłopiec pozdrawiał wraz z 
rówieśnikami Augusta, ten uszczypnąwszy go w policzek rzekł po 
grecku: „I ty, dziecię, zakosztujesz naszej władzy" 12. Tyberiusz, gdy się 
dowiedział, że Galbie wróżą tron, lecz na starość rzekł: „Niech sobie 
żyje zdrów, skoro mnie to w żadnym razie nie dotyczy". Gdy pewnego 
razu jego dziadek składał ofiarę zabezpieczającą przed piorunem, orzeł 
porwał mu z rąk wnętrzności ofiary i zaniósł na dąb obsypany 
żołędziami. Wywróżono stąd dla rodziny władzę cesarską, lecz w 
dalekiej przyszłości. On wówczas rzekł szyderczo: „Tak, gdy mulica 
będzie rodzić". Gdy Galba rozpoczął rozruchy, nic bardziej nie 
utwierdziło go w nadziejach, jak właśnie ta okoliczność, że mulica 
urodziła. Choć inni wzdrygali się na znak wróżebny jakoby złowieszczy, 
on jeden przyjął go z najwyższym zadowoleniem, pamiętając o ofierze i 
słowach swego dziadka. Po włożeniu togi męskiej 13 śnił: oto bogini 
Fortuna mówi do niego, że „stoi zmęczona u jego wrót i jeśli jej co 
rychlej nie przyjmie, stanie się łupem pierwszego lepszego przechodnia". 
Gdy się obudził, otworzywszy atrium znalazł przy progu spiżowy posąg 
tej bogini, trochę wyższy nad łokieć. Ten posąg we własnych ramionach 
zawiózł do Tuskulum 14, gdzie zwykle spędzał lato. Poświęcił mu część 
swego domu, czcił modłami co miesiąc i jedną bezsenną nocą co rok. 
Chociaż był jeszcze młodym człowiekiem, najściślej przestrzegał 
dawnego i wygasłego już obyczaju, tylko jeszcze w jego domu się utrzy-
mującego, żeby wyzwoleńcy i niewolnicy dwa razy co dnia wszyscy się 
zbierali i aby każdy z nich pozdrawiał go rankiem, a żegnał wieczorem. 

5. Wśród sztuk wyzwolonych niemało uwagi poświęcił prawu. 
Ożenił się. Straciwszy żonę Lepidę 15 i dwu synów, których mu urodziła, 
pozostał wdowcem i nie dał się już więcej uwieść żadnej partii, nawet 
względom Agryppiny 16, która owdowiawszy po śmierci Domicjusza 
wszelkimi sposobami wabiła Galbę za życia jego żony, więc jeszcze nie 
wolnego. Aż na pewnym zebraniu kobiecym została ostro zelżona słow-
nie, a nawet czynnie przez matkę Lepidy. Galba szczególną czcią otaczał 
Liwie Augustę, której względy zapewniły mu wysokie poważanie, 
dopóki żyła. Po śmierci testament jej mógł go uczynić bogaczem. 



Mianowicie otrzymał największy zapis spośród legatariuszy: pięćdziesiąt 
milionów sestercjów. Lecz ponieważ ta suma została podana w cyfrach, 
a nie napisana słownie, spadkobierca Tyberiusz zapis zmniejszył do 
pięciuset tysięcy sestercjów. Ale i tej sumy Galba nie otrzymał. 

6. Karierę urzędniczą rozpoczął przed czasem prawnie 
wyznaczonym. Z kolei urządzając jako pretor uroczystości Floraliów 17, 
dał nowy rodzaj widowiska: słonie tańczące na linie. Następnie prawic 
przez rok zarządzał prowincją Akwitanią. Zaraz potem przez sześć 
miesięcy sprawował konsulat 18 zwykły 19 i, rzecz dziwna, wówczas 
objął władzę po ojcu Nerona, L. Domicjuszu, a po nim samym 
sprawował konsulat Salwiusz Oton 20, ojciec Otona, jak gdyby była to 
zapowiedź następnych wypadków. Mianowicie okres jego panowania 
przypadł na czas między rządami synów ich obydwu. Przez Gajusa 
Cezara* wyznaczony na miejsce Getulika21, w dzień po przybyciu do 
legionów był przypadkiem obecny na uroczystym widowisku. Gdy 
żołnierze klaskali, poskromił ich pisemnym rozkazem, aby trzymali ręce 
pod płaszczami. Natychmiast obiegły obóz te słowa: 

Ucz się, wojaku, wojować: Galba to, nie zaś Getulik. 
(Bachrens, Fragm. poet. Rom.. s. 369) 

Z równą surowością zabronił zgłaszać się o urlopy. Weterana i nowo 
zaciężnego żołnierza hartował bezustanną pracą. Szybko pokonawszy 
barbarzyńców, którzy aż do Galii wtargnęli22, tak się korzystnie przed-
stawił wobec Gajusa 23, zarówno swoją osobą, jak swą armią, że wśród 
niezliczonych wojsk, ściągniętych ze wszystkich prowincyj, żadne nie 
otrzymało równie pochlebnej oceny ani równie znacznych nagród. Sam 
najbardziej odznaczył się tym. że sprawował nadzór nad ćwiczeniami 
polowymi z tarczą w ręku i potrafił biec przy powozie cesarza przez 
dwadzieścia tysięcy 24 kroków. 

7. Na wieść o morderstwie Gajusa, choć wielu zachęcało go do wy-
korzystania sposobności, wybrał spokój. Dzięki temu zyskał wielkie 
łaski u Klaudiusza i został przyjęty do grona przyjaciół cesarza oraz 
cieszył się tak wielkim poważaniem, że gdy nagle zapadł na zdrowiu, 
choć niezbyt ciężko, odłożono termin wyprawy do Brytanii25. Jako 
prokonsul otrzymał prowincję Afrykę na dwa lata poza losowaniem 26. 
Został wybrany dla uporządkowania prowincji niepokojonej 
wewnętrznymi waśniami i rozruchami barbarzyńców. Zaprowadził ład, 
przestrzegając jak najstaranniej surowości i sprawiedliwości nawet w 
najdrobniejszych szczegółach. Podczas wyprawy, na której o żywność 
było szczególnie trudno, zarzucono pewnemu żołnierzowi, że sprzedał 



pozostały mu korzec pszenicy za sto denarów. Gdy zaczęło brakować 
pożywienia, Galba zabronił komukolwiek przyjść mu z pomocą i 
żołnierz zginął z głodu. Przy wymiarze sprawiedliwości, gdy pewnego 
razu chodziło o stwierdzenie, do kogo należało jakieś juczne zwierzę, a 
dowody i świadectwa z obydwu stron były dość błahe, skutkiem tego 
trudno było dociec prawdy, tak postanowił: zwierzę z głową zasłoniętą 
ma być zaprowadzone do swego zwykłego wodopoju i tam należy mu 
głowę odsłonić; wówczas, do kogo po napiciu się samo wróci, do tego 
będzie należeć. 

8. Za swoją ówczesną działalność w Afryce i poprzednią w 
Germanii otrzymał odznaki triumfalne i urząd kapłański trojakiego 
rodzaju: przyjęto go do kolegium piętnastu mężów27, do bractwa 
Tycjów28, a również do kapłanów Augusta 29. Lecz od owego czasu 
prawie aż do połowy rządów Nerona żył przeważnie na uboczu. Nie 
wybierał się nigdy w drogę, nawet na przechadzkę inaczej, jak mając tuż 
za sobą wóz z milionem sestercjów w złocie. Aż pewnego razu, gdy 
bawił w Fundach, nagle zaproponowano mu Hiszpanię Tarrakońską. Oto 
gdy objął prowincję, zdarzyło się podczas ofiary, jaką składał wewnątrz 
budynku państwowego, że jeden ze służebnych, młody niewolnik 
trzymający kadzielnicę, nagle osiwiał całkowicie. Nie brakło takich, 
którzy to wyjaśniali jako zapowiedź zmiany władzy oraz że starzec 
zastąpi młodzieńca, tj. on sam Nerona. Niedługo potem padł piorun w 
jezioro w kraju Kantabrów i znaleziono dwanaście siekier, niewątpliwą 
oznakę najwyższej władzy. 

9. Przez lat osiem 30 sprawował rządy prowincji w sposób zmienny i 
kapryśny. Najpierw był ostry i gwałtowny, wręcz nieumiarkowanie 
surowy w karaniu występków. Na przykład gdy pewien bankier 
nieuczciwie zmieniał pieniądze, obciął mu Galba ręce i kazał je przybić 
do stołu owego bankiera. Ukrzyżować kazał pewnego opiekuna za to. że 
otruł swego pupila, po którym spadek z kolei jemu przypadał w udziale. 
Gdy patron upraszał o pewne względy w wymiarze kary, powołując się 
na to, że jest obywatelem rzymskim, Galba, aby złagodzić mu karę. niby 
pocieszając okazaniem pewnej czci, kazał zmienić i wystawić inny 
krzyż, o wiele wyższy od innych i pomalowany na biało. Z wolna 
popadał w bezczynność i ociężałość, aby nie dać Neronowi choćby 
pozoru do zaczepki i, jak zwykł mawiać, „ponieważ nikt nie jest 
zmuszony do składania rachunku ze swej bezczynności". Właśnie w 
Nowej Kartaginie 31 sprawował sądy, gdy od legata Akwitanii, 
błagającego o pomoc, dowiedział się, że Galie podniosły bunt. Nadszedł 
jeszcze list od Windeksa z zachętą, „aby Galba stał się oswobodzicielem 



rodu ludzkiego i wodzem". Niedługo zwlekał32 z postanowieniem. Tę 
sposobność wykorzystał powodowany częściowo strachem, częściowo 
nadzieją. Oto przejął pisma Nerona, wysłane tajnie do prokuratorów z 
poleceniem zamordowania go. Jednocześnie utwierdzały go w 
nadziejach najbardziej pomyślne znaki wieszcze i przepowiednie 
głoszone przez proroctwo pewnej zacnie urodzonej dziewczyny. Tym 
bardziej że pewien kapłan Jowisza w Klunia 33 na podstawie wskazówki 
danej mu przez boga we śnie wydobył ze świętego przybytku te same 
wyroczne wiersze, przed dwustu laty wypowiedziane w podobny sposób 
przez pewną dziewczynę, obdarzoną siłą proroczą. Te wyroczne wiersze 
głosiły, że „wyjdzie kiedyś z Hiszpanii władca i pan świata". 

10. Więc gdy wszedł na wzniesienie, jakoby pragnąc oswobodzić się 
ze skóry niewolnika - tam uprzednio ustawiono przed nim największą, 
jaką można było zgromadzić, liczbę wizerunków obywateli przez 
Nerona skazanych na śmierć i wymordowanych, u jego boku stanął 
chłopiec znakomitego rodu, wygnaniec, którego w tym właśnie celu 
wezwał z sąsiedniej Wyspy Balearskiej - wówczas opisał z żalem 
opłakany stan państwa i powitany jako cesarz ogłosił się legatem senatu i 
narodu rzymskiego. Następnie zawiesiwszy wymiar sprawiedliwości 
zarządził werbunek do legionów i wojsk posiłkowych spośród ubogiej 
ludności prowincji. Jego dotychczasowa siła zbrojna obejmowała jeden 
legion, dwa oddziały kawalerii i trzy kohorty. Spośród pierwszych 
obywateli, znacznych roztropnością i wiekiem, stworzył rodzaj senatu, 
aby zwracano się do nich w sprawach większej wagi, ilekroć zajdzie 
potrzeba. Wybrał młodzieńców stanu rycerskiego, którzy stale nosili 
złoty pierścień, zwani byli evocati [pozasłużbowi] i pełnili straż przy 
jego sypialni jak żołnierze. Po prowincjach rozesłał obwieszczenia 
publiczne zachęcające wszystkich obywateli, aby popierali go zarówno 
w sprawach poszczególnych, jak w ogólnych jego poczynaniach oraz 
aby każdy, jak może. przyczyniał się do wspólnej sprawy. Prawie w tym 
samym czasie znaleziono w fortyfikacjach miasta, które wybrał jako swą 
siedzibę na czas wojny, pierścień starożytnej roboty, na którego 
kamieniu wyrzeźbiona była bogini Wiktoria ze zwycięskim trofeum. 
Zaraz potem do Dertozy34 przybił okręt z Aleksandrii pełen broni, ale 
bez sternika, bez żadnego marynarza lub pasażera. Już nikt nie wątpił, że 
podjęcie kroków wojennych jest rzeczą sprawiedliwą i słuszną, zgodną z 
bożym wyrokiem. Nagle zaczęło się prawie wszystko mącić wręcz 
nieoczekiwanie. Jeden z oddziałów jazdy w poczuciu skruchy za 
naruszenie przysięgi wojskowej postanowił opuścić Galbę, gdy ten 
zbliżał się do obozu. Z trudem tylko udało się utrzymać ów oddział w 



karności wojskowej. Niewolnicy przysłani Galbie w darze przez 
pewnego Neronowego wyzwoleńca, który ich z góry nasłał na zdradę, o 
mały włos nie zgładził Galby, gdy szedł do łaźni przez ciasny zaułek. 
Lecz że nawzajem zachęcali się do wykorzystania dogodnej sposobności 
i wówczas zapytano ich, o jakiej to sposobności mówią, wzięci na męki 
wyznali wszystko. 

11. Do tak groźnych powikłań dołączyła się śmierć Windeksa, co 
Galbę spłoszyło najbardziej. Niemal złamany pragnął popełnić samo-
bójstwo. Lecz w miarę napływających z Rzymu wiadomości, gdy 
dowiedział się, że Nero został zabity i że wszyscy złożyli przysięgę 
wierności na jego imię, zaniechał tytułu legata senatu i ludu, a przyjął 
tytuł Cezara i ruszył w drogę w płaszczu wodza, ze sztyletem 
zawieszonym z przodu na szyi. Togę włożył dopiero wtedy, gdy 
poskromił wszystkich gotujących nowy przewrót: prefekta pretorianów, 
Nimfidiusza Sabina 35 w Rzymie, w Germanii legata Fonteja Kapitona 36, 
w Afryce legata Klodiusza Makra 37. 

12. Poprzedzała go zła sława surowości i zarazem i chciwości. Oto 
na przykład miasta prowincyj hiszpańskich i galickich, które ociągały się 
zbyt długo z przystąpieniem do niego, ukarał bardzo ciężkimi daninami, 
niektóre zburzeniem murów obronnych, oficerów garnizonów 
miejscowych i prokuratorów skazał na śmierć razem z żonami i dziećmi. 
Co więcej, gdy mieszkańcy Tarrakony38 ofiarowali mu złoty wieniec z 
dawnej świątyni Jowisza wagi piętnastu funtów39, kazał go stopić, 
zażądał dodania jeszcze trzech uncyj złota, których do owej wagi brako-
wało. Ta zła sława utrwaliła się, a nawet zyskała na sile natychmiast po 
jego przybyciu do stolicy. Oto mianowicie gdy marynarzy floty cesar-
skiej, których Nero z wioślarzy zamienił na regularnych żołnierzy, 
usiłował zmusić do powrotu w dawne szeregi, ci odmawiali żądając tym 
uparciej zwrotu ich orła i sztandarów. Wypuścił na nich jazdę, rozpędził, 
na domiar zdziesiątkował. Dalej, rozwiązał powołaną niegdyś przez 
Cezarów do straży przy osobie władcy kohortę germańską 
wypróbowanej w wielu wypadkach wierności i bez żadnego 
odszkodowania wysłał z powrotem do ojczyzny pod zarzutem, jakoby 
sprzyjała więcej Gn. Dolabelli40, którego ogrody sąsiadowały z jego 
posiadłościami. I to jeszcze opowiadano sobie żartem zgodnie z prawdą 
lub fałszywie, że na widok zastawionej nieco wykwintnej biesiady aż 
jęknął; swemu nadwornemu administratorowi, gdy mu podawał wykaz 
rachunków, ofiarował półmisek jarzyn za skrzętność i pracowitość, 
fletniście chórowemu, Kanusowi41, cieszącemu się wielkim 
powodzeniem, darował pięć denarów, które wyszperał sam własno-



ręcznie ze swej prywatnej szkatuły. 
13. Dlatego przybycia jego nie przyjęto w Rzymie tak bardzo życzli-

wie. To okazało się na najbliższym widowisku, mianowicie gdy aktorzy 
atelany zaczęli znaną powszechnie piosenkę: 

Przybywa Onesimus ze swej willi 
(Ribbeck. Com. Rom. fragm., s. 333) 

wówczas jednocześnie wszyscy widzowie zgodnym chórem odśpiewali 
resztę piosenki, a nawet gestami odtwarzali jej tekst, powtarzając kilka-
krotnie ten wiersz. 

14. Życzliwość i powagę, jaką zdobył sobie uprzednio, tracił 
stopniowo sprawując władzę cesarską, chociaż wiele dał dowodów na to. 
że jest znakomitym pryncepsem. Lecz nie budziły one bynajmniej takiej 
wdzięczności, jaką znow.u nienawiść wywoływały inne jego czyny. 
Rządzili nim trzej ludzie, którzy byli powszechnie zwani jego 
„pedagogami", ponieważ mieszkali razem z nim na Palatynie i nie 
opuszczali go ani na chwilę. Byli to: T. Winiusz42, jego legat w 
Hiszpanii, niezmiernie chciwy43; Korneliusz Lakon, który z podrzędnego 
urzędnika sądowego wyrósł na dowódcę pretorianów, nieznośny przez 
swą butę i tępotę umysłu; wyzwoleniec Icelus. którego dopiero 
niedawno zaszczycił złotym pierścieniem i przydomkiem Marcjana, a 
już kandydat do najwyższej godności stanu rycerskiego44. Ci dopuszczali 
się nadużyć wedle swych różnych wad, a Galba pozwalał im 
wyzyskiwać siebie do ostatecznych granic. Tak oddał się im bez reszty, 
że zaledwie z trudem mógł utrzymać pewien kierunek postępowania. To 
był za surowy i za oszczędny, to znów zbyt rozrzutny i niedbały, nie tak, 
jak przystałoby znakomitemu pryncepsowi i w takim wieku. Pewnych 
sławnych obywateli z obydwu stanów na podstawie błahego oskarżenia 
skazał bez przesłuchania. Obywatelstwo rzymskie nadawał rzadko. 
Przywilej trojga dzieci przyznał zaledwie temu czy owemu, i to tylko na 
pewien określony i z góry ograniczony czas. Gdy sędziowie prosili, aby 
im dodał szóstą45 dekurię, nie tylko odmówił, lecz nawet odebrał bez 
pardonu przywilej nadany im przez Klaudiusza 46, że nie będą 
powoływani na sesje sądowe zimą i na początku roku. 

15. Przypuszczano, że ma zamiar ograniczyć czas sprawowania 
godności senatorskiej i rycerskiej do dwu lat i nadawać ją tylko tym, 
którzy jej nie chcą i odmawiają. Darowizny Nerona uznał tylko do 
jednej dziesiątej i na tej podstawie pięćdziesięciu rycerzom rzymskim 
polecił je zwrócić i wpłacić do skarbu. Jeśliby aktorzy i szermierze 
sprzedali to, co niegdyś otrzymali w darze, polecił odebrać nabywcom, 
ponieważ tamci nie mogą zapłacić, zużywszy już pieniądze. Natomiast 



zgadzał się, aby wszystko przydzielali jego towarzysze i wyzwoleńcy za 
pieniądze albo rozdawali przez protekcję: dochody państwowe, 
zwolnienia od świadczeń, kary na niewinnych, zwolnienia od kar 
przestępców. Co gorsza, chociaż lud rzymski domagał się odeń kary 
śmierci na Halota 47 i Tygellina 48, on jednak pozostawił przy życiu ich 
jedynych spośród wszystkich zauszników Nerona, i to 
najnikczemniejszych. Ponadto jeszcze zaszczycił Halota najintratniejszą 
prokuraturą. W obronie Tygellina wydał publiczne obwieszczenie, 
ganiąc lud za okrucieństwo. 

16. W ten sposób postępując naraził się wszystkim stanom, 
szczególnie gwałtowną niechęć ku sobie wywołał wśród żołnierstwa. 
Oto chociaż żołnierzom składającym w czasie nieobecności Galby 
przysięgę wierności na ręce starszyzny wojskowej "obiecano większą niż 
zwykle daninę pieniężną, Galba tej obietnicy nie uznał. Potem nieraz 
powtarzał chełpliwie, że „on ma zwyczaj żołnierzy werbować, a nie 
kupować". Tymi słowami rozdrażnił wszystkie wojska w całym 
państwie. Poza tym nawet pretorianów przestraszył i oburzył, usuwając 
raz po raz ze służby wielu z nich, jako niby podejrzanych i zwolenników 
Nimfidiusza. Lecz najwięcej szemrali żołnierze wojska Górnej 
Germanii, czując się zdradliwie pozbawieni nagród za gorliwą pomoc, 
jaką mu okazali w walce przeciw Galom i Windeksowi. Oni to pierwsi 
ośmielili się nie dotrzymać mu posłuszeństwa, w dniu kalend stycznia 
odmówili złożenia przysięgi wierności na czyjekolwiek imię prócz 
senatu i natychmiast wysłali poselstwo do pretorianów z oświadczeniem, 
że „im nie podoba się cesarz wybrany w Hiszpanii, niech sami wybiorą 
takiego, którego uznają wszystkie wojska". 

17. Gdy Galba dowiedział się o tym, sądząc, że mają mu za złe nie 
tyle starość, ile bezdzietność, w czasie oficjalnej wizyty, spośród tłumu 
pozdrawiających go osób, pochwycił za rękę Pizona Frugi Licyniana49 

(młodzieńca wysoko urodzonego i wytwornego, który już od dawna 
zyskał jego największe uznanie i był przezeń w testamencie podawany 
stale jako dziedzic dóbr i nazwiska) i tytułując go synem, zaprowadził do 
obozu oraz wobec żołnierskiego zgromadzenia usynowił. Nawet wtedy 
słówkiem nie wspomniał o darowiźnie dla wojska. Wskutek tego dał M. 
Salwiuszowi Otonowi tym łatwiejszą sposobność przeprowadzenia 
planów w szóstym dniu po adoptacji. 

18. Wielokrotne i uporczywe znaki złowieszcze już od początku 
panowania przepowiadały mu taki koniec, jaki nastąpił. Oto gdy podczas 
jego całej podróży [do Rzymu] z prawej i lewej strony w każdym po 
kolei mieście zarzynano bydło na ofiarę, pewnego razu byk, spłoszony 



uderzeniem siekiery, zerwał pęta i stanąwszy dęba rzucił się na powóz 
Galby, jego samego zbroczył całego krwią. Znowu gdy Galba schodził z 
rydwanu, wartownik popchnięty przez tłum o mało nie zranił go 
włócznią. Także gdy wkroczył do Rzymu, następnie na Palatyn, powitało 
go trzęsienie ziemi i jakiś dźwięk podobny do głuchego ryku. Z kolei 
nastąpiły bardziej widoczne znaki. Z całego swego skarbu wybrał 
naszyjnik, nabity perłami i drogimi kamieniami, aby upiększyć swą 
Fortunę w Tuskulum. Nagle ofiarował ten naszyjnik Kapitolińskiej 
Wenerze50, jakoby godniejszy bardziej zaszczytnego miejsca. Następnej 
nocy ukazała mu się we śnie postać Fortuny, skarżąc się, że podstępnie 
pozbawił ją przeznaczonego już daru, i grożąc, że ona z kolei odbierze 
mu to, co dała. Wówczas spłoszony snem, o pierwszym zaraz brzasku 
wypadł do Tuskulum, aby przebłagać zjawę senną. Przedtem jeszcze wy-
słał naprzód służbę, aby wszystko przygotowała do złożenia ofiary. 
Jednak nie znalazł już nic prócz ciepłego popiołu na ołtarzu, obok - 
starca w czerni, trzymającego w szklanej czaszy kadzidło, w glinianym 
kielichu czyste wino. Również zauważono, że gdy w dniu kalend 
stycznia składał ofiary, spadł mu wieniec z głowy; gdy zasięgał wróżby z 
lotu ptaków, kurczęta odleciały. W dniu adoptacji [Pizona], gdy miał 
przemawiać do żołnierzy, służba zapomniała postawić wedle zwyczaju 
krzesło wojskowe przed podwyższeniem [skąd przemawiać miał cesarz], 
a w senacie jego krzesło kurulne ustawiono odwrotnie. 

19. Rankiem, tuż przed morderstwem, Galbę składającego ofiary 
kilkakrotnie upomniał wieszczek, aby się strzegł niebezpieczeństwa, że 
niedaleko już są siepacze. Zaraz potem dowiaduje się Galba, że obóz 51 

jest już zajęty przez Otona. Chociaż wielu doradzało mu, aby także i on 
tam pospieszył jak najprędzej (może bowiem przeważyć szalę 
zwycięstwa swą powagą i obecnością), postanowił jedynie utrzymać się 
[na Palatynie] i zdać się na posterunki legionistów, którzy dość gęsto i w 
różnych miejscach trzymali straż. Włożył jednak lniany 52 pancerz, 
chociaż nie ukrywał, że mało mu się on przyda przeciw tylu sztyletom. 
Wypłoszono go wreszcie fałszywymi pogłoskami, które naumyślnie 
rozsiewali spiskowcy, aby go zwabić na miejsce publiczne. Mianowicie 
znaleźli się tacy, którzy go lekkomyślnie zapewniali, że wszystko już 
wróciło do porządku, że bunt został stłumiony, że poza tym cała reszta 
tłumnie zdąża do cesarza z życzeniami, gotowa do całkowitej uległości. 
Wyszedł na ich spotkanie tak dufny w siebie, że pewnemu żołnierzowi53, 
chełpiącemu się wobec niego domniemanym zabójstwem Otona, 
odpowiedział: „A kto ci pozwolił?" W tym nastroju zaszedł aż na forum. 
Tu jeźdźcy, którym polecono go zabić, najpierw rozpędzili po ulicach 



tłum cywilów, wpadłszy na nich w pełnym galopie. Następnie, 
zauważywszy go z dala, na chwilę się zatrzymali. Znowu podcięli konie. 
Świta cesarska pierzchła. Zarąbali go. 

20. Niektórzy donoszą, że przy pierwszej zaraz napaści zawołał: 
„Co czynicie, towarzysze broni! Jam wasz i wy moi". Obiecał nawet 
darowiznę żołnierzom. Jednak większość autorów podała, że sam 
nadstawił gardło i zachęcał ich, „aby czynili swoje 54 i mordowali, skoro 
uważają to za słuszne". Może wydać się bardzo dziwne, że nikt z 
obecnych nie usiłował przyjść z pomocą cesarzowi i że wszyscy, których 
wzywano, zlekceważyli tę wiadomość z wyjątkiem jednego oddziału 
Germanów 55. Ci ze względu na niedawno wyświadczoną im przezeń 
przysługę (gdyż dbał o nich troskliwie, gdy byli chorzy i wyczerpani) 
nadbiegli z pomocą, lecz że zboczyli z drogi nie znając terenu, zbyt 
późno przybyli. Został zamordowany przy jeziorku Kurcjusza i tak 
porzucono go, jak upadł. Aż pewien prosty żołnierz, powracający z 
wyprawy po żywność, zrzucił tu swój ładunek i odciął Galbie głowę. Nie 
mogąc chwycić jej za włosy 56, schował za pazuchę. Jednak wkrótce 
wetknął kciuk w usta Galby i tak zaniósł do Otona. Ten darował ją 
markietanom i ciurom obozowym, którzy ją wbili na włócznię i z 
drwinami obnosili po obozie, pokrzykując co chwila: „Galbo Kupidynie, 
używaj latek". Do tak swawolnych dowcipów najbardziej pobudziła ich 
następująca okoliczność. Oto przed paroma dniami rozeszła się wśród 
ludu wiadomość, że gdy ktoś chwalił kwitnący jeszcze i czerstwy 
wygląd Galby, cesarz miał mu odpowiedzieć po grecku: 

Jeszcze nie naruszone siły czuję we mnie. 
(Hom. Il. V 254; w. 174 przekładu F. Ks. Dmochowskiego) 

Od nich nabył głowę Galby wyzwoleniec Patrobiusza Neronowego za 
sto sztuk złota, potem porzucił w tym miejscu, gdzie z rozkazu Galby 
został śmiercią ukarany jego patron. Dopiero później administrator 
Argiwus pochował i głowę, i cały tułów w prywatnych ogrodach Galby, 
przy drodze Aureliańskiej57. 

21. Wzrostu58 był Galba słusznego, całkowicie łysy, oczy miał nie-
bieskie, nos orli, ręce i stopy powykręcane przez gościec tak bardzo, że 
nie mógł ścierpieć trzewika, rozwinąć zwoju albo w ogóle utrzymać go 
w ręku. W okolicy prawego boku wyrosło mu mięso i zwisało. Zaledwie 
z trudem można je było podwiązać bandażem. 

22. Podobno jadał bardzo dużo. Zimą jeszcze przed świtem miał 
zwyczaj się pożywiać. Obiad urządzał tak obfity, że nawet polecał 
służbie umieszczać kopiaste półmiski z resztkami potraw na rękach, 
obnosić tak dokoła i wysypywać u stóp stojących [gości]. Namiętność 



miłosną odczuwał raczej do mężczyzn, i to krzepkich, dojrzałych. 
Podobno w Hiszpanii, gdy Icelus, jeden z jego dawnych kochanków, 
przybył doń z zawiadomieniem o śmierci Nerona, nie tylko przyjął go 
publicznie najgorętszymi uściskami, lecz ubłagał, aby bezzwłocznie 
pozwolił sobie wyszczypać włoski, i zaraz uprowadził go na stronę. 

23. Zginął w siedemdziesiątym trzecim roku życia, w siódmym mie-
siącu panowania59. Senat, jak tylko można było najprędzej, uchwalił dlań 
budowę posągu stojącego na kolumnie ozdobionej dziobami okrętów, w 
tej części forum, gdzie został zamordowany. Lecz tę uchwałę unieważnił 
Wespazjan pod wpływem podejrzenia, że Galba nasłał nań siepaczy z 
Hiszpanii do Judei. 

 
 
 
 
 

PRZYPISY: 
1Swiątynia Cezarów (aedes Caesarum) to świątynia Augusta na Palatynie. której budowę 
ukończył i poświęcił Kahgula w r. 38 n.e. Składano przed nią ofiary Augustowi; od Klaudiusza 
także Liwii (zob. Kl. II): od 38 r. n.e. doznawała tu czci boskiej Druzylla: divus Claudius od r. 59 
n.e.; diva CIaudia virgo, córeczka Nerona, i diva Poppaea Sabina od r 66 n.e Były tu także ich 
posągi. 
2Galbanum, rodzaj gumy. sok żywiczny z pewnej rośliny baldaszkowatej w Syrii. 
3 Servius Sulpicius Galbą, pretor z r. 151 przed n.e., oskarżony przez Katona Starszego z powodu 
okrutnych metod walki z Luzytanami, zdołał ujść odpowiedzialności dzięki swej wspaniałej 
wymowie. Konsul z r. 144 przed n.e. 
4 Viriatus, Luzytańczyk niskiego rodu, walczył z Rzymianami w latach 147-139 przed n,e,  
5Servius Sulpicius Galba, legat Cezara w Galii od r. 58 przed n.e.; pretor 
miejski (praetor urbanus) w r. 54 przed n.e. 
6Caius Sulpicius Galbą. Plutarch powiada (Rom. XVII), że Sulpicjusz 
w swoim dziele historycznym przedstawił wypadki od początków Rzymu. 
7 (Caius) Sulpicius Galbą, ojciec cesarza, konsul (sttff.) z r. 5 przed n.e. 
8 W r. 146 przed n.e. 
9 Caius Sulpicius Galbą był konsulem (suff.) w r. 22 n.e. 
10Servius Sulpicius Galbą, cesarz rzymski od 9 czerwca r. 68 n.e. do 15 stycznia r. 69 n.e. 
11 24 grudnia 3 r. przed n.e., natomiast wedle informacji znajdującej się w żywocie Nerona 
(Ner40), jeśliby Galba miał mieć 73 lata w chwili przewrotu, musiałby urodzić się w r. 5 przed 
n.e. 
12 Te słowa cytuje Tacyt jako wypowiedź Tyberiusza, znawcy sztuki chaldejskiej (Ann. VI 20). 
13 l stycznia 14 r. n.e. 



14 Tusculum. miejscowość przy drodze Latyńskiej, na południowy wschód od Rzymu, w 
odległości 24 km. Tu znajdowała się willa Marka Tuliusza Cycerona. 
15 Aemilia Lepida. córka Maniusza Emiliusza Lepidusa. konsula (ord.) z r. 11 n.e., prokonsula 
Azji w latach 26-27 n.e., zm. w r. 33 n.e., znakomitego mówcy i zacnego człowieka. W r. 21 n.e. 
Lepida, zdaniem swego ojca (Tac. Ann. III 35). była już nubilis, tzn. dojrzała do zamążpójścia. 
16 Matki Nerona. 
17 Uroczystości Floraliów (ludi Florales} albo Floralia były to święta ku czci Flory, bogini 
wiosny, ustanowione jeszcze w okresie republikańskim. Obchodzono je od III w. przed n.e. 
każdego roku od 28 kwietnia do 3 maja. 
18 W r. 33 n.e. 
19 Konsulami zwyczajnymi (consules ordinarii) nazywali się ci konsulowie. wedle których 
nazwisk liczono rok i którzy obejmowali swe funkcje na początku roku. Inni konsulowie. 
obejmujący funkcje konsularne w ciągu roku. zwali się suffecłi. 
20 L u c i u s S a l v i u s O t h o. przyjaciel Tyberiusza. konsul (suff.) z 33 r. n.e.. prokonsul 
Afryki, przyjęty w poczet patrycjuszy w r. 48 n.e. 
21 W jesieni 39 r. n.e. został legatem Górnej Germanii jako następca Getulika (C n. Cornelius 
Lentulus Gaetulicus konsul z r. 26 n.e.). 
22 W zimie r. 39/40 n.e. 
23 Wyprawę Kaliguli opisał już Swetoniusz (Kal 44). 
24 30 km. 
25 W r. 43 n.e. Galba towarzyszył Klaudiuszowi do Brytanii. 
26 Bezpośrednio po triumfie Klaudiusza nad Brytanią. 
27 Kolegium piętnastu mężów (quindecemviri sacris faciundis) do zasięgania rady ksiąg 
sybillińskich (zob. Aug. 31). 
28 Bractwo Tycjów (Titii sodales), kolegium kapłańskie w rodzaju Saliów. Luperków. Braci 
Arwalskich. założone ponoć przez króla Tytusa Tacjusza. 29Kolegium ustanowione po śmierci 
Augusta ku jego czci. 
30 Od r. 60 n.e. do 68 n.e. 
31 Nowa Kartagina (dziś Cartagena), miejscowość w południowo-wschodniej części Hiszpanii w 
pobliżu kopalni srebra. 
32 Działo się to 3 kwietnia 68 r. n.e., a powstanie Windeksa wybuchło w połowie 67 r. n.e. 
33 Clunia, miasto cejtyberyjskie w Hispania Citerior, w późniejszej Starej Kastylii. 
34 Dertosa (dziś Tertosa), miasto portowe w Hispania Citerior, na południe od Tarrakony. 
35Caius Nymphidius Sabinus, syn wyzwoleńca (Tac. Ann. XV 72), otrzymał odznaki konsularne 
w r. 65 n.e., został prefektem pretorianów z Tygellinem. W walce o tron po śmierci Nerona został 
zamordowany. 
36Fonteius Capito, konsul z r. 67 n.e., legat Germanii Dolnej z r. 68 n.e., zamordowany z rozkazu 
Juliusza Burdo, dowódcy floty germańskiej. 
37 Lucius Clodius Macer, legat rzymski w Afryce, odstąpił od Nerona wiosną r. 68 n.e. 
38 Tarraco (dziś Tarragona), stolica prowincji Hispania Citerior. 
39 Funt (libra) = 327,45 gr., uncja = 27,3 gr. 



40Cnaeus (?) Cornelius Dolabella. krewny Galby podejrzewany o ambicje cesarskie przez niego, 
a później przez Otona. wygnany z kraju, potem po powrocie do Rzymu zamordowany przez 
Witeliusza. 
41 C a n u s. wspomina o nim także Marcjalis (IV 5. 8; X 3. 8). 
42 T i t u s V i n i u s. prokonsul Galii Narbońskiej. legat Galby w Hiszpanii, konsul z r. 69 n.e., 
razem z Galbą zamordowany przez stronników Otona 15 stycznia 69 r. n.e. 
43 On to ukradł w czasie uczty u Klaudiusza zloty puchar, wskutek czego nazajutrz podano mu 
puchar gliniany (zob. Kl 32). 
44 Tzn. do prefektury pretorianów. Jego ostatnie miano: Ser vi u s Sulpicius Marcianus (zob. Nero 
49). 
45 Zob. Kal. 16. 
46 Zob. Kl. 23. 
47 Zob. Kl. 44. 
48 Ofonius; Tigellinus, niskiego pochodzenia (Tac. Hist. I 72). Jako kochanek 
Agryppiny Młodszej wygnany został w r. 39 n.e. Za Nerona od r. 62 n.e. razem z Lucjuszem 
Feniuszem Rufusem mianowany został prefektem pretorianów po Burrusie. Najbliższy 
doradca Nerona; po odkryciu spisku Pizona, w który zamieszany był L. Feniusz 
Rufus, otrzymał Tygellinus w r. 65 n.e. odznaki triumfalne. Kolegą jego w prefekturze 
byt Nimfidiusz Sabinus. Po śmierci Galby otrzymał wyrok śmierci od Otona i przeciął 
sobie żyły w r. 69 n.e. w Sinuessie (Tac. Hist. I 72). 
49Lucius Calpurnius Piso Frugi Licinianus. ur.w r.38 n.e., wygnany przez Nerona, przywołany z 
wygnania przez Galbę w r. 68 n.e. Wskutek wygnania nie piastował żadnych urzędów. 
Adoptowany przez Galbę 10 stycznia 69 r. n.e. otrzymał nazwisko: Servius Sulpicius Galba 
Caesar. Zamordowany został 15 stycznia 69 r. n.e. 
50 Zwanej również Erycyńską. 
51 Obóz pretorianów. 
52 Pancerz wykonany z wielu (18) kolejnych warstw lnianego płótna. 
53 Miał to być I u l i u s A 11 i c u s (Tac. Hist. I 35). 
54 Por. Kal. 58. 
55 Chodzi tu o legiony germańskie, wysłane naprzód przez Nerona do Aleksandrii (Tac. His. I 
31). 
56 Galba był kompletnie łysy. 
57 Droga Aureliańska (via Aurelia). wspaniała szosa rzymska, biegnąca z Rzymu przez całą 
Etrurię, wzdłuż brzegu morza do Pizy. następne jej etapy: Genua. Marsylia. Arelate (Arles). 
58 Tu zaczynają się. zresztą bardzo krótkie, species. 
59 15 stycznia 69 r. n.e. 
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1. Przodkowie Otona pochodzili z miasta Ferencjum 1, z rodu 

starego, zaszczyconego wieloma godnościami, jednego z pierwszych w 
Etrurii. Dziad, M. Salwiusz Oton, syn rycerza rzymskiego, matkę miał 
niskiego rodu, niepewne nawet, czy wolno urodzoną. Godność senatora 
uzyskał dzięki łasce Liwii Augusty, w której domu się wychowywał. 
Poza stopień pretora nie wyszedł. Ojciec, L. Oton, miał matkę 
znakomitego rodu, o licznych i znacznych koligacjach. Cieszył się tak 
wielką miłością cesarza Tyberiusza i tak był do niego z rysów twarzy 
podobny, że niemal powszechnie uchodził za jego syna. Godności 
stołeczne, prokonsulat Afryki oraz różne nadzwyczajne dowództwa 
sprawował niezwykle surowo. Ośmielił się, będąc w Ilirii2, ukarać 
śmiercią pewnych żołnierzy, przed frontem 3, w swej obecności, za to, że 
żałując swego udziału w buncie Kamilla4, ze skruchy zabili swoich 
przełożonych, jakoby sprawców owej zdrady względem Klaudiusza. A 
przecież wiedział, że za to właśnie otrzymali awans od Klaudiusza. Tym 
czynem zyskał na sławie, za to wpływy na dworze stracił. Lecz odzyskał 
je rychło, odkrywszy zdradę pewnego rycerza rzymskiego, o którym 
dowiedział się ukradkiem od niewolników, że knuje zgubę 
Klaudiuszowi. Senat zaszczycił go najrzadszym dowodem czci: umieścił 
jego posąg na Palatynie. Klaudiusz5 zaliczył go w poczet patrycjuszy, a 
chwaląc w słowach jak najgórniejszych, to jeszcze dorzucił: „Oto mąż, 
nad którego nie pragnę nawet mieć lepszych synów". Z żoną, Albią 



Terencją, kobietą świetnego rodu, miał dwu synów: L. Tycjana6 i 
młodszego Marka, dziedzica swego przydomka. Miał i córkę, którą jako 
młodziusieńką zaledwie dziewczynę zaręczył z Druzusem, synem 
Germanika. 

2. Cesarz Oton urodził się w czwartym dniu przed kalendami maja 7, 
za konsulatu Kamilla Aruncjusza i Domicjusza Aenobarba. Od wczesnej 
młodości niezwykle rozrzutny i zuchwały, często karcony był przez ojca 
batem. Podobno włóczył się ciągle nocami, chwytał co słabszego z prze-
chodniów lub pijaka i umieściwszy go na rozpostartym płaszczu pod-
rzucał w górę. Następnie, po śmierci ojca 8, chcąc tym skuteczniej 
zaskarbić sobie łaski pewnej wyzwolenicy cieszącej się wielkimi 
wpływami na dworze, posunął się do udawania miłości względem niej, 
chociaż to była kobieta leciwa i prawie zgrzybiała. Dzięki niej wkradł się 
w łaski Nerona. Łatwo zdobył pierwsze miejsce wśród jego przyjaciół 
przez podobieństwo obyczajów; jak przekazują niektórzy, również przez 
wzajemne obcowanie z nim fizyczne. Doszedł do bardzo wielkiego 
znaczenia. Oto na przykład pewien były konsul, skazany wyrokiem 
sądowym za zdzierstwa, zawarł z nim umowę, że jeśli uzyska dlań 
ułaskawienie, ów da mu wielką nagrodę. Oton, zanim jeszcze to do 
końca przeprowadził, nie zawahał się już wprowadzić podsądnego do 
senatu, aby mu tam podziękował. 

3. Jako powiernik wszystkich zamiarów i tajemnic Nerona, w dniu, 
który Nero przeznaczył na zabójstwo matki, wydał dla obojga ucztę w 
najwykwintniejszym towarzystwie, aby odwrócić podejrzenia. Gdy Nero 
zabrał jawnie mężowi9 Popeę Sabinę, swoją dotychczasową przy-
jaciółkę, umieścił chwilowo także u Otona 10, Oton wprowadził ją do 
swego domu jako żonę, urządzając pozorną uroczystość ślubną. I mało 
tego, że ją uwiódł, ale tak się w niej rozmiłował, że nie mógł wprost 
ścierpieć Nerona jako swego współzawodnika. W każdym razie 
opowiadają, że Oton nie tylko nie wpuścił do domu ludzi przysłanych 
przez Nerona, aby ją zabrali, lecz nawet pewnego dnia zamknął drzwi 
przed samym Neronem, który stojąc u wrót nadaremnie się miotał wśród 
gróźb i próśb, żądając zwrotu swego depozytu. Dlatego Nero rozwiązał 
to małżeństwo. Oton został usunięty pod pozorem namiestnictwa do 
Luzytanii 11. To postanowienie sam Neron uznał za dostateczne, bojąc 
się, aby ostrzejsza kara nie ujawniła całego mimu wobec publiczności. 
Jednak wieść o tym rozeszła się w formie następującego dystychu 12: 
Cóż to? Oton wygnany? - pytacie. A niby urząd otrzymał? Własnej żony gachem się 

stał - oto przyczyna! 
(Baehrens, Fragm. poet. Rom., s. 370) 



Prowincją zarządzał jako były kwestor przez dziesięć lat ze 
szczególnym umiarem i rzetelnością. 

4. Gdy wreszcie zyskał sposobność do pomsty, pierwszy przyłączył 
się do planów Galby. W tymże czasie sam również powziął niepłonną 
nadzieję uzyskania tronu, zarówno na podstawie ówczesnego układu 
stosunków, jak może w większym jeszcze stopniu na skutek zapewnienia 
astrologa Seleuka 13. Ten ongiś zaręczył Otonowi, że przeżyje Nerona. 
Teraz sam się zjawił niespodziewanie z nową zapowiedzią, że Oton 
wkrótce zostanie cesarzem. Odtąd z największą gorliwością wyświadczał 
Oton wszystkim wszelkiego rodzaju uprzejmości lub przysługi. Ilekroć 
ucztą podejmował u siebie pryncepsa, rozdzielał sztuki złota między 
wszystkich żołnierzy kohorty stojącej na warcie. Zresztą zobowiązywał 
sobie żołnierstwo różnymi drogami. Oto zaproszony na rozjemcę przez 
pewnego żołnierza 14, procesującego się z sąsiadem o kawałek ziemi, 
odkupił całe pole owego sąsiada i osadził na nim żołnierza. Nie było już 
doprawdy nikogo, kto by nie czuł i nie głosił publicznie tego, że on jeden 
godny jest być spadkobiercą władzy cesarskiej. 

5. Żywił nadzieję, że zostanie usynowiony przez Galbę, i oczekiwał 
tego z dnia na dzień. Lecz skoro Galba przeniósł nad niego Pizona, Oton 
stracił nadzieję. Wówczas postanowił użyć gwałtu, tym bardziej że 
oprócz bolesnego rozczarowania pchała go do czynu także niezmierna 
wysokość zadłużenia. Bynajmniej nie ukrywał, że „utrzymać się może 
na powierzchni życia jedynie jako prynceps i że nie stanowi dla niego 
najmniejszej różnicy, czy padnie na polu bitwy z ręki wroga, czy na 
forum z ręki wierzycieli". Przed kilkoma dniami wycisnął od pewnego 
niewolnika cesarza milion sestercjów za uzyskanie dla niego urzędu 
administratora. Ten zasiłek stał się początkiem tak wielkiego 
przedsięwzięcia. Najpierw powierzył tajemnicę pięciu 15 gwardzistom, 
następnie dziesięciu innym, których każdy z poprzednich przyprowadził 
po dwu. Wszystkim od razu wypłacił gotówką po dziesięć tysięcy 
sestercjów, obiecał po pięćdziesiąt tysięcy. Za ich pośrednictwem 
wbiągnął jeszcze innych, w sumie jednak niezbyt wielu, ponieważ miał 
głębokie przeświadczenie, że o wiele większa ilość przyłączy się w 
czasie samego działania. 

6. Zaraz po adoptacji Pizona postanowił Oton zająć obóz [pretoria-
nów] i napaść na Galbę, ucztującego na Palatynie. Lecz zatrzymał go 
wzgląd na kohortę, która wtedy właśnie trzymała wartę. Obawiał się 
mianowicie, aby nie spadła na nią ogólna nienawiść, gdyż w czasie 
warty tejże kohorty również Gajus niegdyś został zamordowany, a Nero 
przez wszystkich opuszczony. Nieco też zwłoki spowodowała 



zabobonna obawa Otona i wróżby Seleuka. Wreszcie, w oznaczonym 
dniu, uprzedziwszy wspólników, aby oczekiwali nań pod świątynią 
Saturna na forum przy złotym słupie milowym 16, sam rankiem poszedł 
złożyć powitanie Galbie i, jak zwykle, został przyjęty pocałunkiem. 
Wziął jeszcze udział w ofiarach sprawowanych przez Galbę i wysłuchał 
przepowiedni, jaką obwieścił wieszczek. Z kolei na oznajmienie 
wyzwoleńca, że już nadchodzą architekci, co było umówionym znakiem, 
wycofał się niby dlatego, aby obejrzeć dom wystawiony na sprzedaż, i 
wybiegł tyłami Palatynu na umówione miejsce. Znowu inni mówią, że 
udał febrę i że swym najbliższym polecił podawać to usprawiedliwienie, 
gdyby on pytano. Wtedy ukryto go czym prędzej w kobiecej lektyce i 
poniesiono do obozu. Gdy tragarzom nie stało już sił, wysiadł i puścił się 
biegiem. Na chwilę przystanął: rozluźnił mu się sandał. Wtedy 
towarzyszący mu żołnierze bezzwłocznie podnieśli go na ramiona i 
pozdrowili jako cesarza. Wśród radosnych okrzyków i obnażonych 
mieczy dotarł do głównego placu w obozie. Każdy nadchodzący żołnierz 
tak po prostu przyłączał się do pochodu, jakby już należał od dawna do 
spisku. Stąd wysłał Oton siepaczy, aby zabili Galbę i Pizona. Na wiecu 
wojskowym niczego nie obiecywał żołnierzom, aby ich zjednać, 
oświadczył tylko, że poprzestanie na tym, co mu oni zostawią. 

7. Wreszcie, już na schyłku dnia, przybył do senatu i wygłosił 
krótkie przemówienie w tym sensie, że niby został porwany z ulicy, że 
podejmuje rządy zmuszony siłą i że ma zamiar je sprawować, licząc się z 
wolą ogółu. Następnie udał się na Palatyn. Tu obsypali go wszelkimi 
pochlebstwami winszujący dworacy. Gdy wreszcie motłoch uliczny 
nazwał Neronem, Oton żadnym znakiem nie okazał odmowy. Wręcz 
przeciwnie, jak podali niektórzy, na urzędowych nadaniach i w 
pierwszych listach do pewnych zarządców prowincyj przyjął przydomek 
Nerona. W każdym razie pozwolił, żeby znowu ustawiono Neronowi 
posągi i wizerunki, powołał urzędników i wyzwoleńców do tych samych 
funkcyj. Jako pierwszy akt swej nowej władzy podpisał otwarcie kredytu 
pięćdziesięciu milionów sestercjów na wykończenie Złotego Domu. 
Podobno owej nocy we śnie przeraził się okropnie i wydawał głośne jęki, 
a nadbiegająca służba znalazła go leżącego na ziemi przed łożem i 
usiłującego wszelkimi zaklęciami ubłagać ducha Galby, którego ujrzał 
we śnie, jak go [tj. Otona] spychał na dół i gnał precz. Następnego dnia, 
gdy zasięgał wróżby z lotu ptaków, powstała burza. Wtedy Oton ciężko 
osunął się na ziemię, mrucząc kilkakrotnie po grecku: 

I po cóż mi te długie flety? 17 
8. Mniej więcej w tym samym czasie wojska germańskie złożyły 



przysięgę na wierność Witeliuszowi. Gdy Oton dowiedział się o tym, 
sam polecił senatowi wysłać poselstwo, aby powiadomiło Witeliusza o 
dokonanym już wyborze pryncepsa i doradzało spokój i zgodę. Przez 
pośredników i listownie18 okazał gotowość podziału władzy z 
Witeliuszem jako jego przyszły zięć. Lecz gdy wojna stała się 
nieunikniona i zbliżali się już wodzowie oraz wojska, które Witeliusz 
wysłał naprzód, doświadczył Oton tak niezwykłego uwielbienia i 
wierności względem siebie ze strony pretorianów, że o mało nie 
skończyło się wymordowaniem stanu senatorskiego. Oto mianowicie 19 
Oton rozkazał, aby broń została przewieziona przez marynarzy i 
dostarczona na okrętach. Gdy w obozie już nad wieczorem wydobywano 
tę broń, niektórzy, podejrzewając zasadzkę, podnieśli hałas i nagle 
wszyscy bez żadnego określonego wodza pobiegli na Palatyn, żądając 
wymordowania senatu, precz odegnali trybunów 20, którzy usiłowali 
stanąć im na przeszkodzie, niektórych zatłukli na śmierć i tak, jak stali, 
krwią splamieni, wdarli się do jadalni pytając, gdzie jest cesarz. 
Zobaczywszy go na własne oczy, dopiero się uspokoili. Oton wyruszył 
na wyprawę spiesznie, nawet zbyt skwapliwie, nie troszcząc się zgoła o 
żadne obrzędy, chociaż święte tarcze21, zdjęte ze swych miejsc, nie 
zostały jeszcze z powrotem zawieszone, co od zamierzchłych czasów 
uważano za niepomyślny znak. Wyruszył przy tym w dniu, w którym 
kapłani Matki Bogów zaczynają swe zawodzenia i żale22, ponadto przy 
szczególnie nieprzychylnych zapowiedziach. Oto ofiara krwawa na cześć 
ojca Disa 23 wypadła pomyślnie, chociaż w tym świętym obrzędzie lepiej 
jest, aby badanie wnętrzności wypadło niepomyślnie. Gdy tylko opuścił 
Rzym, zatrzymał go wylew Tybru, przy dwudziestym kamieniu 
milowym znalazł drogę zamkniętą przez szczątki budowli. 

9. Z podobną nierozwagą postanowił jak najprędzej doprowadzić do 
starcia, chociaż ponad wszelką wątpliwość trzeba było wojnę przeciągać, 
gdyż wroga gnębił głód i ciasnota terenu. Czy pobudką jego posta-
nowienia była ta okoliczność, że nie mógł dłużej znosić trwającej nie-
pewności i spodziewał się, że ma najwięcej szans pomyślnego 
ukończenia walki przed przybyciem Witeliusza, czy nie mógł oprzeć się 
zapalczywości żołnierzy domagających się bitwy. Sam nie wziął udziału 
w żadnej bitwie i trzymał się na tyłach w miasteczku Brixellum24. W 
trzech pierwszych bitwach, zresztą mało ważnych, odniósł zwycięstwo: 
u stóp Alp, w okolicach Placencji oraz przy świątyni Kastora 25, co jest 
nazwą miejscowości. W ostatniej, i to największej, pod Bedriakum26, 
został pokonany podstępem. Oto gdy powstała możliwość rokowań 
pokojowych, pozwolił Oton żołnierzom wyjść z obozu, jak gdyby już był 



rozejm. Nagle, w czasie samego powitania, zmuszono go do walki. 
Natychmiast postanowił odebrać sobie życie, raczej z poczucia 
moralnego - jak przypuszcza wielu, i to słusznie - aby nie trzymać się 
uparcie władzy kosztem tak wielkiego niebezpieczeństwa państwa i 
obywateli niż z powodu jakiejś rozpaczy albo niewiary w swe siły 
wojenne. Bo przecież pozostały nietknięte te oddziały, które przy sobie 
zatrzymał w odwodzie na wypadek szczęśliwego obrotu sprawy, oraz 
nadciągały jeszcze inne z Dalmacji, Panonii i Mezji. A nawet te, które 
zostały pokonane, trzymały się na tyle, że gotowe były narazić się na 
największe niebezpieczeństwa dobrowolnie i zupełnie same, aby tylko 
pomścić doznaną niesławę. 

10. W tej wojnie brał udział mój ojciec, Swetoniusz Letus. trybun 
trzynastego legionu, o wąskim szlaku ozdobnym 27. Potem często opo-
wiadał, że Oton jeszcze przed objęciem władzy cesarskiej tak dalece 
nienawidził wojen domowych, iż podczas biesiady na czyjąś wzmiankę o 
zgonie Brutusa i Kasjusza aż się wzdrygnął. Zdaniem mego ojca Oton 
nigdy by nie stawał do orężnej rozprawy z Galbą, gdyby nie ulał, że 
sprawa da się przeprowadzić bez wojny. Ojciec opowiadał również, że 
do samobójczej śmierci zachęcił Otona przykład pewnego prostego 
żołnierza, który oznajmiając o klęsce wojska w nikim nie znalazł wiary i 
posądzany to o kłamstwo, to o tchórzostwo - jakby uciekł z pola walki - 
u stóp Otona przebił się mieczem i padł. Na ten widok, jak ojciec mówił, 
Oton zawołał, że „nie chce już dłużej narażać na niebezpieczeństwo 
ludzi takiej wartości i tak dobrze zasłużonych". Upomniawszy brata i 
bratanka 28 oraz poszczególnych przyjaciół, aby każdy dbał o siebie 
wedle swych możliwości, uścisnął wszystkich i ucałował, a potem 
odprawił. Zostawszy sam, skreślił na tabliczkach woskowych dwa listy: 
ze słowami pociechy do siostry oraz do Messaliny29, wdowy po Neronie, 
którą miał zamiar poślubić, polecając jej swoje popioły i pamięć. 
Następnie spalił wszystkie swoje listy co do jednego, aby nie naraziły 
nikogo na niebezpieczeństwo lub na szkodę ze strony zwycięzcy. 
Również rozdzielił między domowników pieniądze, które miał przy 
sobie. 

11. Tak się przygotował i zdecydował już na śmierć30. Lecz gdy 
tymczasem powstał zgiełk i Oton zauważył, że tych, którzy zaczęli się 
rozpraszać i uchodzić, chwytano jako uciekinierów i zatrzymywano, po-
wiedział: „Dorzućmy jeszcze i tę noc do życia". Tyle dosłownie powie-
dział. Zaraz zabronił komukolwiek gwałt zadawać i aż do późna stały 
otworem drzwi jego sypialni: każdego przyjął, jeśli tylko chciał dostać 
się do niego. Następnie ugasiwszy pragnienie łykiem zimnej wody 



chwycił dwa sztylety i wypróbowawszy ostrza obydwu, jeden ukrył pod 
poduszką, drzwi zamknął i zapadł w głęboki sen. Wreszcie, już nad 
ranem, po przebudzeniu przebił się jednym pchnięciem poniżej lewej 
piersi. Na pierwszy jego jęk wdarto się do sypialni, lecz Oton już konał, 
to zakrywając ranę, to znów ją odsłaniając. Zaraz także, zgodnie ze 
swym poleceniem, został pogrzebany, w trzydziestym ósmym roku 
życia, a w dziewięćdziesiątym piątym dniu panowania 31. 

12. Takiej odwadze Otona nie odpowiadała ani jego postawa 
fizyczna, ani powierzchowność. Podobno był wzrostu małego, chód miał 
niezgrabny, nogi krzywe, o wygląd dbał nieomal jak niewiasta. 
Przekazują więc, że włos miał na całym ciele wyskubany, na głowie 
nosił peruczkę (ze względu na rzadkie włosy) tak świetnie dopasowaną i 
przymocowaną, że nikt by jej nie rozpoznał. Również miał zwyczaj 
codziennie się golić i twarz pokrywać maseczką z moczonego chleba. 
Ten zabieg stosował od chwili, gdy tylko pierwszy puch zaczął mu 
okrywać policzki, nie chcąc nigdy mieć brody. Publicznie obchodził 
święta Izydy 32, często w lnianej szacie rytualnej. Skłonny jestem 
mniemać, że wskutek tego tym większą niespodzianką była jego śmierć, 
tak jaskrawo różna od życia. Wielu spośród żołnierzy obecnych przy 
jego śmierci zalewało się łzami, pokrywało pocałunkami ręce i stopy 
leżącego, nazywając go wobec wszystkich najdzielniejszym mężem, 
wzorem cesarza, i zaraz na miejscu, niedaleko stosu pogrzebowego, 
życie sobie odbierało. Również wielu spośród nieobecnych, 
otrzymawszy tę wiadomość, z żałości chwytało za broń i zabijało się 
nawzajem. Wreszcie większość ludzi, która Otona żywego przeklinała 
zawzięcie, zmarłego wynosiła pochwałami. Powszechnie mówiono, że 
zgładził Galbę nie tyle dla uzyskania władzy, ile kaczej dla przywrócenia 
rzeczypospolitej i wolności. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

PRZYPISY: 
1 F e r e n t i u m, miasto w południowej Etrurii, dziś Fercnto. 
2 Iliria (Illyricum) obejmowała: Panonię, Dalmację, Mezję. Ojciec cesarza Otona był wtedy 
legatem Dalmacji. 
3 Przed frontem, to znaczy w tej części obozu, gdzie mieli swe namioty legaci, trybunowie, 
pierwsi centurionowie i gdzie sprawowano wymiar sprawiedliwości. 
4 W r. 42 n.e.; zob. Kl. 13 i 35. 
5 Jako cenzor w r. 48 n.e. 
6Lucius Salvius Otho Titianus, konsulem był w r. 52 n.e. i po raz drugi w r. 69 n.e. razem z 
młodszym bratem, cesarzem. Rządził prowincją Azją jako pro-konsul 63/64 n.e. 
7 28 kwietnia 32 r. n.e. 
8 W r. 55 n.e. 
9 Według Tacyta (Ann. XIII 46) nie Neron, lecz Oton zabrał Popeę w r. 58 n.e, rycerzowi 
Rufriuszowi Kryspinowi. 
10 Według Tacyta (Ann. XIII 46) dopiero jako żona Otona została Popea kochanką Nerona. 
11 Według Swetoniusza więc działo się to w r. 59 n.e., o czym świadczy informacja podana na 
początku tego rozdziału o obecności Otona w czasie zabójstwa Agryppiny, dokonanego w r. 59. 
Natomiast Tacyt wszystkie wypadki związane z małżeństwem Popei Sabiny z Otonem i 
wygnanie jego opisuje pod rokiem 58 n.e. 
12 Dystych: z grecka dwuwiersz. 
13 Tacyt (Hist. I 22) nazywa go Ptolemeuszem. 
14 Był nim Cocceius Proculus (Tac. Hist. l 24). 
15 Tacyt (Hist. I 25) podaje imiennie, i to tylko dwu przyprowadzonych mu przez wyzwoleńca 
Onomastusa; mianowicie byli to: Barbius Proculus i Veturius. 
16 Złote słupy milowe, właściwie ze złoconego brązu, ustawione były przez Augusta w r. 20 przed 
n.e. w miejscach, skąd wybiegały wszystkie drogi imperium. Wymienione były na nich wszystkie 
większe miasta Italii z podaniem odległości od Rzymu. 
17 Wyrażenie przysłowiowe, odpowiadające polskiemu: nawarzyć sobie piwa. 
18 Zob. Tacyt, Hist. I 74. 
19 Szczegółowiej opowiada o tym zdarzeniu Tacyt (Hist. I 20 i nn.). Cała ta akcja odbywała się w 
pierwszej fazie w Ostii, w drugiej w Rzymie, na Palatynie. 



20 Zranili trybuna Juliusza Marcjalisa i prefekta legionu, Witeliusza Saturnina. 
21 Święte tarcze wynoszone z regii (na Forum Romanum) w dniu l marca na święty taniec Saliów, 
zawieszano z powrotem po 30 dniach. W tym czasie zaprzestawano też wypraw wojennych. Oton 
wyruszył 24 marca. 
22 Po reorganizacji kultu Kybeli za Klaudiusza rozszerzał się ten kult również wśród obywateli 
rzymskich. W dniach 22-27 marca obchodzono uroczyste jej święta podczas których zawodzono 
nad śmiercią Attisa, jej młodego kochanka, i witano jego zmartwychwstanie. 
23 Dis - Pluto, bóstwo podziemia. 
24Brixellum (dziś Brescello) nad Padem, na drodze z Parmy do Mantui. w Galii Przedalpejskiej, 
dziś w Lombardii. 
25 Przy świątyni Kastora. miejscowość w pobliżu Kremony, 20 km na wschód, na drodze do 
Mantui. 
26 Bedriacum. miejscowość na północ od Padu, w połowie drogi między Kremoną i Mantuą, w 
Galii Przedalpejskiej (dziś Calvatone). Tę bitwę stoczono w kwietniu 69 r. n.e. 
27 Byli również trybunowie z szerokim szlakiem stanu senatorskiego. 28Lucius Salvius Otho 
Cocceianus. syn brata cesarskiego, Otona Tycia na. 
29 Statilia Messalina (zob. Net: 35). 
30 Szczegóły dramatycznej śmierci Otona podaje obszernie także Tacyt (His. II 47, 48, 49.50,51). 
31 19 kwietnia r. 69 n.e., tj. w dniu, w którym senat uznał Witeliusza za cesarza. - Tu kończy się 
historyczny, ciągły przebieg jsgo życia, na species pozostał tylko jeden rozdział, dający jego 
charakterystykę fizyczną i duchowa. 
32 Święta Izydy, Isidis sacra, misteryjny kult Izydy, egipskiej bogini, żony Ozyrysa, zaczął się 
szerzyć w Rzymie w I w. przed n.e., stopniowo dochodząc do niezwykłego znaczenia. Pierwsi 
cesarze nie byli zwolennikami tego kultu (Tyb. 36), ale później kult potężniał, zyskując prawo 
obywatelstwa (Dom. 1). Hadrian nawet wybił monetę z jej wizerunkiem. Kapłani Izydy musieli 
prowadzić surowy tryb życia, występować w zwykłych, lnianych, rytualnych szatach, z sistrum, 
tj. grzechotką, w ręku. Przedstawiano Izydę jako kobietę z rogami krowy na głowie. Miała 
świątynie w Rzymie (np. na Polu Marsowym między Panteonem i Septami, tzw. Izeum i 
Serapeum), w Pompejach. Obelisk ze świątyni na Polu Marsowym stoi dziś przed Panteonem. 
 

 
 
 



 
 
 
 

Witeliusz 
1. Różni pisarze podają rozbieżne, nawet wprost sprzeczne wiado-

mości o pochodzeniu Witeliuszów. Jedni twierdzą, że było ono staro-
żytne i znakomite. Inni, że nowe i nieznane, wręcz gminne. Skłonny był-
bym przypuścić, że ta rozbieżność wynikła z postawy nadskakującej lub 
zniesławiającej wobec cesarza Witeliusza, gdyby nie ta okoliczność, że 
zdania sprzeczne na temat społecznego stanowiska jego rodziny ujawniły 
się znacznie wcześniej. Zachowała się książeczka Kw. Elogiusza, 
poświęcona Kwintusowi Witeliuszowi, kwestorowi boskiego Augusta, 
która zawiera następujące dane. Witeliusze, pochodzący od Fauna, króla 
Aboryginów, oraz Witelii, czczonej jako bóstwo w wielu okolicach, 
mieli panować w całym Lacjum. Ostatni ich potomkowie powędrowali 
jakoby z kraju Sabinów do Rzymu i tu zostali przyjęci w poczet 
patrycjuszów. Siad tego rodu miał przetrwać jeszcze długo w nazwie 
drogi Witeliańskiej, prowadzącej od Janikulum 1 aż do morza. Istnieje 
również osada tejże nazwy, której obronę na własne żądanie podjęli 
podobno niegdyś Witeliusze przeciw Ekwikulom tylko siłami swego 
rodu. Następnie w czasie wojny samnickiej, gdy wysłano garnizon do 
Apulii, niektórzy z Witeliuszów mieli osiedlić się w Nucerii2. Dopiero 



ich potomkowie po długiej przerwie powrócili jakoby do stolicy i do 
stanu senatorskiego. 

2. Przeciwnie, większość autorów przekazała wiadomość, że proto-
plasta rodu był wyzwoleńcem; Kasjusz Sewerus, a także inni, że był 
szewcem-łataczem oraz że syn jego dorobiwszy się znacznego majątku 
na zakupie wystawionych na licytację przez państwo skonfiskowanych 
majętności oraz na zarządzie majątkami państwowymi, poślubił prosty-
tutkę, córkę niejakiego Antiocha, trudniącego się wypiekiem chleba, i 
miał syna, który uzyskał stopień rycerza rzymskiego. Lecz co przed-
stawia wątpliwości, niech każdy sobie rozstrzyga. Zresztą P. Witeliusz 
rodem z Nucerii, czy pochodził ze starożytnej rodziny, czy miał rodzi-
ców i dziadów, których musiał się wstydzić, w każdym razie rycerz 
rzymski i zarządca dóbr Augusta, pozostawił czterech synów zaszczyco-
nych najwyższymi godnościami, tego samego nazwiska rodzinnego, 
różniących się jedynie imionami: Aulus, Kwintus, Publiusz, Lucjusz. 
Aulus3 umarł w czasie sprawowania konsulatu, który objął z 
Domicjuszem, ojcem cesarza Nerona, poza tym lubował się w zbytku i 
słynął ze wspaniałych przyjęć. Kwintus4 utracił godność senatorską, gdy 
za sprawą Tyberiusza zaczęto mniej odpowiednich senatorów wyłączać i 
usuwać. Publiusz5, towarzysz Germanika, oskarżył Gn. Pizona, 
osobistego nieprzyjaciela i zabójcę Germanika, oraz uzyskał nań wyrok 
skazujący. Następnie sprawował godność pretora, po czym został 
schwytany wśród spiskowców Sejana i oddany pod dozór swemu bratu. 
Tu przeciął sobie żyły nożykiem skryby i dopiero na zaklęcia rodziny, 
bynajmniej nie z obawy przed śmiercią, pozwolił sobie przewiązać żyły i 
ocalić życie, lecz w tymże zamknięciu umarł na skutek choroby. 
Lucjusz6 po konsulacie otrzymał namiestnictwo Syrii i swoją niezwykłą 
zręcznością skłonił Artabana, króla Fartów, nie tylko do rozmowy z 
sobą, lecz także do złożenia hołdu znakom legionowym. Wkrótce 
sprawował jeszcze dwukrotnie zwyczajny konsulat z pryncepsem 
Klaudiuszem oraz cenzurę. Sprawował też zarząd państwa w 
nieobecności cesarza, podczas jego wyprawy do Brytanii. Był to 
człowiek uczciwy i energiczny, lecz naraził się na głośną niesławę 
miłosnym stosunkiem z wyzWolenicą. Jej śliny zmieszanej z miodem 
używał jako lekarstwa na gardło i drogi oddechowe, nie potajemnie, od 
czasu do czasu, lecz codziennie i jawnie. Potrafił też z niebywałym 
talentem schlebiać. Oto on pierwszy zaczął oddawać cześć G. Cezarowi 
jako boga: powróciwszy z Syrii, nie ośmielał się zbliżyć do Kaliguli 
inaczej, jak z głową zasłoniętą, obracając się w kółko, następnie padając 
do stóp. Wobec tego, że Klaudiusz całkowicie poddał się władzy żon i 



wyzwoleńców, Kwintus chcąc się zasłużyć wszelkimi sposobami, 
uprosił Messalinę, aby w drodze szczególnej łaski pozwoliła mu 
zdejmować sobie obuwie ze stóp. Ukradkiem ściągnąwszy jej prawy 
sandałek, nosił go stale między togą a tuniką, niekiedy całując. Czcił po-
społu z Larami także złote posążki Narcyza i Pallasa. Na domiar tego, 
gdy Klaudiusz urządzał igrzyska na zakończenie wieku, Lucjusz składa-
jąc mu życzenia wypowiedział te słowa: „Obyś je często urządzał". 

3. Umarł na skutek paraliżu, nazajutrz po ataku. Pozostawił dwu 
synów, których mu urodziła Sekstylia 7, kobieta wyjątkowo zacna i zna-
komitego rodu. Jeszcze za życia ujrzał ich konsulami, w ciągu tego 
samego roku, i to całego 8, gdyż młodszy objął władzę po starszym na 
pozostałych sześć miesięcy. Zmarłego zaszczycił senat pogrzebem na 
koszt państwa oraz wystawieniem posągu przed mównicą z 
następującym napisem:„Oto mąż niewzruszonej wierności i czci 
względem pryncepsa". Cesarz A. Witeliusz, syn Lucjusza, urodził się w 
ósmym dniu przed kalendami października9 lub, jak niektórzy podają, w 
siódmym dniu przed idami września za konsulatu Druzusa Cezara 10 i 
Norbana Flakka. Horoskop postawiony przez astrologów tak dalece 
wystraszył rodziców, że ojciec, póki żył, najusilniej i stale zabiegał, aby 
nie powierzono synowi żadnej prowincji, matka zaś na wiadomość, że 
został wysłany do legionów i obwołany cesarzem, opłakała go 
natychmiast, jakby już zginął. Dzieciństwo oraz wczesną młodość 
spędził na Kapri wśród dziewek i kochanków Tyberiusza i sam już na 
zawsze napiętnowany został mianem „spintrii". Przypuszczano, że 
prostytuowanie się syna zapoczątkowało i spowodowało karierę ojca. 

4. W następnych także latach okryty niesławą wszelkich występków 
zdobył szczególne stanowisko na dworze, miły Gajusowi dzięki zamiło-
waniu do powożenia rydwanem. Klaudiuszowi z powodu namiętności do 
gry w kości, lecz jeszcze o wiele bardziej Neronowi z tych samych 
względów, jak też dzięki jednej wyjątkowej zasłudze. Oto pewnego dnia, 
gdy Witeliusz przewodniczył na igrzyskach Neronowych ll, cesarz 
zapragnął wystąpić na scenie do zawodów między lutnistami. Mimo 
ogólnych nalegań nie odważył się przyrzec tego publiczności i dlatego 
wyszedł z teatru. Wówczas Witeliusz niby to podjąwszy się delegacji od 
ludu, uparcie domagającego się występu cesarza, skłonił go do powrotu i 
potrafił ubłagać, aby Nero wystąpił. 

5. W ten sposób dzięki względom trzech pryncepsów nie tylko 
doszedł do najznaczniejszych urzędów 12 i godności kapłańskich 13, lecz 
jeszcze po nich sprawował prokonsulat Afryki 14 i nadzór nad 
budowlami publicznymi. Niestety, w każdym z tych wypadków 



odmiennie postępując, odmienną też zyskał ocenę. Wyjątkową 
uczciwość wykazał w zarządzie prowincją 15, trwającym przez dwa lata 
bez przerwy (gdyż pozostał jeszcze jako legat brata, który po nim objął 
oficjalnie ten urząd). Natomiast w czasie sprawowania władzy w stolicy 
podobno poobdzierał po kryjomu świątynie z wotywnych darów i ozdób, 
niektóre pozamieniał oraz zastąpił złoto i srebro cyną i mosiądzem. 

6. Za żonę pojął Petronię, córkę byłego konsula 16, i miał z nią syna, 
Petroniana, niewidomego na jedno oko. Petronia uczyniła syna dzie-
dzicem swego majątku, jednak z zastrzeżeniem, jeśli wyjdzie spod 
władzy ojcowskiej. Witeliusz go usamowolnił. Wkrótce, jak 
przypuszczano, sam zgładził. Ponadto oskarżył o usiłowanie 
ojcobójstwa, podsunąwszy jednocześnie przypuszczenie, że syn pod 
wpływem wyrzutów sumienia sam wypił truciznę przeznaczoną na 
morderstwo ojca. Wkrótce potem pojął za żonę Galerię Fundanę, córkę 
byłego pretora, i miał z nią także dzieci obojga płci; syna 17 jąkałę w tak 
znacznym stopniu, że prawie niezdolnego do mówienia. 

7. Wbrew wszelkim oczekiwaniom został wysłany przez Galbę do 
Dolnej Germanii 18. Istnieje przypuszczenie, że poparł go swymi wpły-
wami T. Winiusz, wówczas wszechpotężny. Jego życzliwość pozyskał 
Witeliusz już wcześniej dzięki wspólnemu popieraniu stronnictwa 
Błękitnych. Może zaważył tu sąd, z którym Galba się nie krył, że nikogo 
nie należy się mniej obawiać, jak tych, którzy myślą o samym tylko 
jedzeniu, i że dostatkami prowincji da się wreszcie napchać przepastny 
kałdun Witeliusza. Oczywiste jest dla każdego, iż przyczyną wyboru 
była nie tyle łaska, ile wzgarda. Wiadomo z całą pewnością, że ruszając 
w drogę nie miał pieniędzy na podróż, a tak ich potrzebował, iż żonę z 
dziećmi, których zostawił w Rzymie, ukrył w wynajętej izdebce, swć»j 
własny dom puścił w dzierżawę na resztę roku, matce z ucha zerwał 
dużą perłę i zastawił na wydatki podróży. Gromadę oczekujących na 
niego i zatrzymujących go wierzycieli (między nimi mieszkańców 
Sinuessy 19 i For-miów20, których publiczne daniny sprzeniewierzył) 
zdołał odpędzić dopiero groźbą oszczerczego oskarżenia do sądu. Gdy 
pewien wyzwoleniec domagał się odeń zbyt natarczywie swej 
należności, Witeliusz wniósł na niego skargę do sądu o wyrządzenie mu 
krzywdy (jakoby ów wyzwoleniec kopnął go) i nie wycofał skargi, aż 
wycisnął od niego pięćdziesiąt tysięcy sestercjów. Wojsko, źle 
usposobione względem pryncepsa [Galby] i skore do buntu, 
przybywającego Witeliusza powitało chętnie i z otwartymi rękoma, 
jakby zesłanego im w darze od bogów: tego syna po trzykrotnym 
konsulu, męża w sile wieku, pobłażliwego i hojnego. Ten dawny pogląd 



umocnił Witeliusz nowymi jeszcze dowodami. Przez całą noc 
obcałowywał napotykanych prostych żołnierzy. Po stajniach i oberżach 
zadawał się ponad miarę z mulnikami i podróżnymi. Wypytywał ich 
rankiem, każdego oddzielnie, „czy już jedli śniadanie", i donośną 
czkawką świadczył, że on to już zrobił. 

8. Gdy wkroczył do obozu, nikomu niczego nie odmówił, 
czegokolwiek zażądano. Sam z własnej woli skreślił hańbiące noty 
zdegradowanym żołnierzom, podsądnym zdjąć kazał łachmany21, 
skazanym darował kary. Dzięki temu, choć jeszcze miesiąc nie minął, a 
już żołnierze, nie licząc się ani z porą dnia, ani w ogóle z czasem - 
właśnie był wieczór - nagle porwali go z mieszkania tak, jak stał, w 
szacie domowej, powitali jako cesarza 22 i ponieśli go po najbardziej 
rojnych ulicach obozu. Witeliusz trzymał w ręku obnażony miecz 
boskiego Juliusza, ukradziony ze świątyni Marsa, który podał mu jeden z 
żołnierzy w chwili składania pierwszych życzeń. Do swego namiotu 
wodza wrócił nie prędzej, aż zobaczył płonącą jadalnię, która zajęła się 
od komina. Gdy wszystkich spłoszył i zaniepokoił ów jakby złowieszczy 
znak, rzekł Witeliusz: „Bądźcie dobrej myśli, dla nas ten płomień 
zaświecił". Więcej już ani słowa nie powiedział do żołnierzy. Następnie, 
gdy przyłączyła się jeszcze armia Górnej Germanii, która pierwsza 
odpadła od Galby przechodząc na stronę senatu, skwapliwie przyjął 
przydomek Germanika, który mu wszyscy zgodnie ofiarowali, Augusta - 
odłożył na później, przyjęcie przydomka Cezara raz na zawsze odmówił. 

9. Dowiedziawszy się bezpośrednio potem o zabójstwie Galby, 
uporządkował sprawy germańskie i podzielił wojska: jedną armię miał 
wysłać naprzód przeciwko Otonowi, drugą sam prowadzić. Gdy ruszyła 
pierwsza armia, doznała pomyślnej wróżby. Oto nagle z prawej strony 
nadleciał orzeł i okrążywszy sztandary, z wolna prowadził wojsko w 
czasie drogi. Przeciwnie, gdy Witeliusz sam ruszał, posągi konne. 
ustawione dlań w wielu miejscach, wszystkie od razu padły z 
popękanymi nagle goleniami, a wawrzyn, którym z największą czcią 
opasywał głowę, upadł do strumienia. Niedługo potem, w Wiennie23, 
gdy sprawował sądy z wysokości swego trybunału, kogut24 przysiadł mu 
na ramieniu, a następnie na głowie. Te znaki złowróżbne potwierdziła 
rzeczywistość. Nie potrafił utrzymać władzy zapewnionej mu przez jego 
legatów. 

10. O zwycięstwie pod Bedriakum i zgonie Otona dowiedział się 
jeszcze podczas swego pobytu w Galii i bezzwłocznie jednym 
obwieszczeniem Uizedowym zwolnił wszystkie kohorty pretorianów, 
jako dające zły przykład, oraz rozkazał im złożyć broń w ręce trybunów. 



Gdy przypadkiem znalazł skierowane do Otona podania pretorianów z 
żądaniem nagrody za pomoc okazaną przy morderstwie Galby, ich 
wszystkich, w liczbie stu dwudziestu, rozkazał schwytać i ukarać 
śmiercią. Wyborne to zgoła postępowanie i w wielkim stylu oraz 
rokujące na przyszłość znakomitego pryncepsa. Niestety, jednak we 
wszystkich innych wypadkach działał raczej zgodnie ze swoją naturą i 
poprzednim życiem niż zgodnie z powagą władzy cesarskiej. Oto 
rozpocząwszy podróż przejeżdżał środkiem miast jak triumfator, przez 
rzeki na najwykwintniejszych statkach, ozdobionych różnymi wieńcami, 
wśród niebywałego przepychu potraw, bez żadnej karności między 
niewolnikami lub żołnierstwem. W żart obracał grabieże i samowolę 
tych wszystkich, którzy nie mając dosyć uczt. wszędzie dla nich 
urządzanych na koszt publiczny, wedle chwilowego kaprysu wyzwalali 
niewolników, a tych, którzy usiłowali im się przeciwstawić, z miejsca 
siekli, bili, często ranili, niekiedy mordowali. Gdy Witeliusz przybył na 
teren niedawno stoczonej walki, niektórzy doznawali wstrętu na widok 
rozkładających się trupów. Wówczas zuchwale użył takich ohydnych 
słów dla pokrzepienia ducha swej świty, że „pięknie pachnie zabity 
wróg, a jeszcze piękniej obywatel". Niemniej dla zagłuszenia silnego 
odoru wypił wobec wszystkich mnóstwo wina i porozdzielał między 
towarzyszy. Spoglądając z podobną próżnością i pychą na kamień z 
napisem: „Pamięci Otona", rzekł, że „to godne Otona mauzoleum". 
Sztylet Otona, którym się ów zabił, posłał do Kolonii Agryppiny, by 
poświęcić go Marsowi. Na szczytach Apeninów spędził jedną noc bez-
sennie na modłach. 

11. Wreszcie wkroczył do Rzymu. Przy dźwięku trąb. w płaszczu 
wodza, przepasany mieczem, wśród znaków i sztandarów. Świta w woj-
skowych płaszczach. Żołnierze z bronią obnażoną w rękach. Stopniowo 
coraz bardziej zaniedbywał wszelkie prawa boskie i ludzkie. W rocznicę 
klęski nad Alią25 objął najwyższy urząd kapłański, zarządził wybory 
ludowe na lat dziesięć, siebie wyznaczył konsulem na stałe. Nie pozo-
stawił też nikomu wątpliwości, na kim wzorować się będzie w rządzeniu 
państwem. Oto pośrodku Pola Marsowego, zwoławszy rzeszę kapłanów 
różnych kultów państwowych, złożył ofiarę cieniom Nerona i na uroczy-
stej uczcie wobec wszystkich polecił sławnemu lutniście „zaśpiewać 
także coś ze zbioru: Dominikus"26. Gdy ten zaczął śpiewać pieśni 
Nerona, pierwszy Witeliusz, nie posiadając się z radości, dał rzęsiste 
brawa. 

12. Po takich początkach przez większą część panowania rządził 
wedle rad i zachcianek co najlichszych aktorów i woźniców, szczególnie 



wyzwoleńca Azjatyka. Z tym jeszcze jako młodzieniaszkiem uprawiał 
stosunek miłosny bądź w roli mężczyzny, bądź kobiety. Wreszcie 
Azjatyk sprzykrzył to sobie i uciekł. Gdy w Puteolach sprzedawał 
lemoniadę, przyłapał go Witeliusz, zakuł w kajdany, lecz zaraz zwolnił i 
wziął znowu na kochanka. Następnie, niezadowolony z jego zbytniej 
krnąbrności i skłonności do kradzieży, powtórnie się z nim rozstał, 
sprzedając wędrownemu właścicielowi szkoły gladiatorów. Gdy 
Azjatyka przeznaczono na koniec igrzysk, Witeliusz nagle go wykradł. 
Wreszcie otrzymawszy prowincję wyzwolił Azjatyka i w pierwszym 
dniu swego panowania obdarował na uczcie złotymi pierścieniami. A 
przecież tego samego dnia rankiem, mimo wstawiennictwa wszystkich 
za Azjatykiem, Witeliusz zarzekał się jak najsurowiej przed taką zakałą 
stanu rycerskiego. 

13. Szczególnie lubował się Witeliusz w zbytku i okrucieństwie. 
Jadał27 zawsze przynajmniej trzy razy, niekiedy cztery razy dziennie, 
pierwsze śniadanie, drugie, obiad, uczta. Z łatwością mógł sprostać 
wszystkim posiłkom, gdyż miał zwyczaj zrzucać nadmiar. Sam się za-
praszał do różnych znajomych na przyjęcia, i to tego samego dnia. 
Żadnego z gospodarzy jedna uczta nie mogła kosztować mniej niż 
czterysta tysięcy sestercjów. Najsławniejsza ze wszystkich była uczta 
wydana dla niego przez brata na powitanie. Jak źródła przekazują, 
podano wówczas dwa tysiące najwyborniejszych ryb, siedem tysięcy 
ptaków. Lecz i tę ucztę przewyższył sam Witeliusz, wydając biesiadę na 
poświęcenie misy, którą ze względu na wyjątkową wielkość nazywał 
„tarczą Minerwy28, opiekunki miasta". Na tej misie pomieścić kazał 
razem wątróbki ryb zamorskich, mózgi bażantów i pawi, języki 
flamingów, mlecze węgorzy morskich, poszukiwanych na wodach od 
krainy Fartów aż do Cieśniny Gibraltarskiej przez jego kapitanów 
okrętowych i trójrzędowce. Ze zaś nienasyconą swoją żarłoczność 
zaspakajał nie tylko potrawami najbardziej wytwornymi, lecz również 
byle czym bez względu na czas, więc nie mógł się powstrzymać od 
jedzenia w czasie ofiary religijnej albo w czasie podróży. Oto sprzed 
ołtarzy chwytał wnętrzności ofiarnego zwierzęcia i placki orkiszowe 
prosto z ogniska i zaraz na miejscu pożerał albo w czasie podróży 
wyjadał po przydrożnych oberżach potrawy jeszcze dymiące, a nawet 
wczorajsze i już nadjedzone. 

14. Oto jak skłonny był do mordowania i torturowania każdego z 
najbłahszej przyczyny. Wszelkimi pochlebstwami i niemal obietnicą do-
puszczenia do udziału w rządach zjednał sobie wielu znakomitych 
mężów, swych współuczniów i rówieśników, potem wygubił przy 



pomocy różnych podstępów. Jednemu własnoręcznie podał do picia 
truciznę w zimnej wodzie, której ów zażądał będąc chorym na febrę. A 
już co do lichwiarzy, wierzycieli lub dzierżawców państwowych, którzy 
kiedykolwiek zażądali od niego należności w Rzymie lub myta w czasie 
drogi, prawie żadnego nie oszczędził. Jednego z nich, przybyłego doń 
właśnie z powitaniem, wysłał na śmierć i natychmiast przywołał z 
powrotem. Wszyscy obecni chwalą łaskawość cesarza. On tymczasem 
daje rozkaz, aby zamordowano podsądnego w jego obecności, mówiąc, 
że „pragnie nasycić oczy". Gdy dwaj synowie wstawili się za ojcem 
skazanym na śmierć, do kary ojca dorzucił wyrok skazujący synów. 
Pewien rycerz rzymski, gdy go na śmierć prowadzić kazał, zawołał: 
„Jesteś moim dziedzicem". Wówczas Witeliusz zmusił go do pokazania 
sobie testamentu, a przeczytawszy go, że jako współdziedzica dopuścił 
obok niego swego wyzwoleńca, rozkazał poderżnąć gardło jemu i 
wyzwoleńcowi. Niektórych spośród plebsu zgładził za to tylko, że 
głośno złorzeczyli stronnictwu Błękitnych. Mianowicie przypuszczał, że 
ośmielili się na to z pogardy dla niego i w nadziei na przewrót. Wobec 
nikogo jednak nie był tak wrogo usposobiony, jak względem 
dowcipnisiów i astrologów. Za najbłahszym doniesieniem, bez 
przesłuchania, śmiercią karał. Rozwścieczyło go to szczególnie, że po 
jego zarządzeniu, w którym rozkazywał astrologom do kalend paździer-
nika opuścić stolicę i Italię, zaraz podali do wiadomości publicznej 
następujące ogłoszenie, że „Chaldejczycy ze swej strony oznajmiają: 
Cześć, obywatele! Oby Witeliusz Germanik na tenże dzień kalend nie 
był nigdzie". Podejrzewano go także o to, że przyczynił się do śmierci 
matki. Mianowicie jakoby nie pozwolił podać jej pożywienia w 
chorobie, na skutek przepowiedni kobiety z kraju Chattów29, której 
wierzył jak wyroczni. Według niej miał Witeliusz panować trwale i 
bardzo długo dopiero wtedy, gdy przeżyje własną matkę. Inni znowu 
podają, że matka Witeliusza 30 sama, z obrzydzenia do obecnych czasów, 
a w obawie przed grożącą przyszłością, zażądała trucizny od syna, on 
zaś skwapliwie ją podał. 

15. W ósmym miesiącu panowania odpadły odeń armie Mezyj i 
Panonii, również z zamorskich judejska i syryjska. Część złożyła 
przysięgę zaocznie, część bezpośrednio samemu Wespazjanowi. Dla 
zatrzymania przychylności i życzliwości reszty stronników zaczął 
Witeliusz sypać darami zarówno z prywatnej szkatuły, jak z państwowej, 
nie zachowując żadnej miary. Zarządził pobór do wojska w stolicy na 
takich warunkach: obiecywał ochotnikom nie tylko zwolnienie ze służby 
zaraz po zwycięstwie, lecz także te same przywileje, jakie przysługują 



weteranom i regularnej służbie wojskowej. Następnie przeciw 
nieprzyjacielowi grożącemu mu od strony lądu i morza wysłał na 
spotkanie z jednej strony brata 31 Z flotą i nowozaciężnymi oraz 
oddziałem gladiatorów, z drugiej strony wojska bedriackie ze swymi 
wodzami. Lecz wszędzie albo pokonany 32, albo zdradzony33, zawarł w 
końcu z Flawiuszem Sabinem, bratem Wespazjana34. następującą 
umowę: jeśli mu ocali życie, otrzyma sto milionów sestercjów. 
Natychmiast potem u stopni Palatynu wobec licznie zgromadzonego 
żołnierstwa oświadczył, że ustępuje z tronu, który przyjął wbrew woli. 
Lecz gdy wszyscy głośno zaczęli protestować, odłożył tę sprawę. Po 
upływie nocy, z pierwszym brzaskiem, wszedł w żałobnych szatach na 
mównicę publiczną i oświadczył to samo, lecz już z tekstu pisanego, 
zalewając się rzewnymi łzami. Tymczasem znowu żołnierstwo i lud 
przerywają mu, zachęcają do wytrwania i na wyścigi obiecują swą 
pomoc. Nabrał powtórnie ducha. Nagłym atakiem wyparł na Kapitol 
Sabina i pozostałych stronników Flawiuszów, zupełnie tym obrotem 
sprawy zaskoczonych. Podpaliwszy świątynię Jowisza Najlepszego i 
Największego, wydusił ich tam, przyglądając się bitwie i pożarowi z 
pałacu Tyberiusza 35 przy uczcie. Wnet potem żałując swego czynu i na 
innych winę składając, zwołał zebranie publiczne i sam złożył przysięgę 
oraz wszystkich innych do niej skłonił, że nic dlań nie będzie ważniejsze 
nad spokój w państwie. Wtedy odpasawszy sztylet od boku, podał go 
najpierw konsulowi, później wobec jego odmowy podawał urzędnikom, 
wreszcie po kolei każdemu senatorowi. Gdy nikt nie przyjmował, 
Witeliusz oddalił się niby to, aby złożyć go w świątyni Zgody 36. Wtedy 
niektórzy zawołali, że „on jest Zgodą". Więc powrócił i zapewnił, że nie 
tylko oręż przy sobie zatrzyma, lecz także przyjmuje przydomek Zgody. 

16. Następnie doradził senatowi, aby wysłał posłów oraz kapłanki 
Westy z prośbą o pokój albo przynajmniej o czas do namysłu. Nazajutrz. 
gdy oczekiwał odpowiedzi, doniósł mu wywiadowca, że wróg się zbliża. 
Natychmiast skrywszy się w lektyce, tylko w towarzystwie dwu 
służących: piekarza i kucharza, potajemnie kazał się nieść na Awentyn, 
do domu ojca, aby stamtąd uciec do Kampanii. Wkrótce zawiedziony 
błahą i niesprawdzoną pogłoską, jakoby pokój uzyskano, pozwolił się 
odnieść z powrotem na Palatyn. Tam znalazł wszystko opuszczone. 
Nadto ci, którzy razem z nim byli, rozbiegli się na wszystkie strony. 
Owiązał się pasem pełnym sztuk złota i schronił się do komórki 
odźwiernego, uwiązawszy psa przed drzwiami, które zatarasował jeszcze 
łóżkiem i materacem. 

17. Już wtargnęły przednie straże wojska nieprzyjacielskiego37. Nie 



spotkawszy nikogo, poczęły wszędzie myszkować, jak to bywa. One wy-
ciągnęły 38 Witeliusza z kryjówki, pytając - bo nie wiedziano - kim jest i 
czy wie, gdzie jest Witeliusz. Wykręcił się kłamstwem. Następnie 
rozpoznany usilnie prosił, aby tymczasem potrzymano go pod strażą lub 
w więzieniu. Jakoby ma coś ważnego do powiedzenia w sprawie bezpie-
czeństwa Wespazjana. Aż związano mu ręce na plecach, na kark 
nałożono powróz i tak w podartej szacie, półnagiego, wleczono na forum 
wśród powszechnego poszturchiwania i pośmiewiska, przez całą długość 
drogi Świętej. Głowę odchylono mu ku tyłowi, gdyż trzymano go za 
włosy, jak zwykle złoczyńców, ostrzem miecza podparto mu podbródek, 
aby można było obejrzeć jego twarz i aby nie pochylał jej w dół. 
Niektórzy rzucali w niego gnojem i błotem. Inni przezywali 
podpalaczem i żarłokiem. Część pospólstwa wytykała mu nawet 
fizyczne ułomności. Był mianowicie potężnego wzrostu, twarz miał 
purpurową z ciągłego opilstwa, brzuch opasły, na jedną nogę nieco kulał 
wskutek dawnego uderzenia kwadrygi, gdy usługiwał powożącemu 
Gajusowi w czasie wyścigów. Wreszcie u Schodów Gemońskich 
umęczono go drobnymi ciosami i wykończono. Stamtąd hakiem 
zawleczono do Tybru. 

18. Zginął Witeliusz razem z bratem i synem, w pięćdziesiątym 
siódmym roku życia39. Sprawdziła się przepowiednia tych, którzy 
zapowiedzieli na podstawie znaku wróżebnego - ten mu się zdarzył w 
Wiennie (jakeśmy już wspomnieli) - że dostanie się pod władzę jakiegoś 
człowieka z Galii. Oto został pokonany przez Antoniusza Prima, 
dowódcę ze stronnictwa przeciwnego. Ten urodził się w Tuluzie i w 
dzieciństwie miał przydomek Bekko, co znaczy w języku Galów dziób 
koguta. 

 
PRZYPISY: 

1 I a n i c u l u m, wzgórze w Rzymie po prawej stronie Tybru. 
2 N u c e r i a, miejscowość u nasady przylądka Sorento w Kampanii, dziś Nocera. 
3 Aulus Vitellius, konsul (suff.) z r. 32 n.e. 
4Quintus Vitellius jako utracjusz został usunięty z senatu przez Tyberiusza (Tac. Ann. II 48). 
5Publius Vitellius, pretor przed r. 14 n.e., prokonsul Bitynii w latach około 18/19 n.e. 
6Lucius Vitellius, konsulem był trzykrotnie: w r. 34 n.e., r. 43 n.e., r. 47 n.e. i w latach 47-48 n.e. 
cenzorem z cesarzem Klaudiuszem. 
7 Sex t i l i a, um. w r. 69 n.e. 
8Aulus był konsulem od l stycznia do 30 czerwca: Lucjusz od l lipca do 31 grudnia 48 r. n.e. W 
tym roku ich ojciec skończył cenzurę. 
9 24 września lub 7 września 15 r. n.e. 
10 Syn cesarza Tyberiusza. 



11 W r. 65 n.e. 
12 Konsulem był w r. 48 n.e. 
13 Quindecemvir sacris faciundis, frater Arvalis (zob. Gal. uw. 27 i 28). 
14 W r. 60/61 n.e. 
15 Ten sam sąd wydaje Tacyt (Hist. II 97). 
16Publius Petronius Turpilianus. konsul z r. 61 n.e. 
17 Germanika. zabitego zaraz po ojcu. 
18 Przy końcu r. 68 n.e. 
19Sinuessa. dziś Mondragone, miejscowość na granicy Lacjum i Kampanii: w pobliżu kąpielisko 
wód mineralnych. 
20 Formiae. dziś Formia, miasto portowe w południowym Lacjum. przy drodze Apijskiej. Ongiś 
miał tu willę Cycero. 
21 Podsądni wkładali łachmany, aby wzbudzić litość u sędziów. 
22 2 stycznia 69 r. n.e. w stolicy prowincji, w Colonia Agrippincnsis (dziś Kolonia). nazwanej tak 
od miejsca urodzenia Agryppiny. córki Germanika, a matki Nerona. 
23 Vienna, miasto handlowe nad Rodanem. na południe od Lyonu. 
24 Zob. Wit. 18. 
25 Dzień straszliwej klęski, jaką zadali Rzymianom Galowie w r. 387 (wzgl. 390) przed n.e. nad 
Alią. małym dopływem Tybru. Odtąd dzień 18 lipca wymieniany był corocznie jako dzień żałoby 
narodowej. 
26 Zbiór wierszy Nerona. 
27 O żarłoczności Witeliusza mówi także Tacyt (Hist. I 62; II 62; II 95). 
28 Wyraźna aluzja do tarczy kolosalnego posągu Ateny Promachos, dzieła Fidiasza. znajdującego 
się na Akropolu w Atenach. 
29 Chatti. szczep germański, zamieszkujący teren na wschód od środkowego Renu i gór Taunus, 
dziś Hesja. 
30 Pięknie pisze o matce Witeliusza Tacyt (Hist. III 67). 
31 Lucjusza Witeliusza. 
32 W bitwie nocnej z 28 na 29 listopada 69 r. n.e. pod tymże Bedriakum, gdzie poprzednio 
zwyciężył Otona. 
33 Wojska Witeliusza złożyły broń bez walki w Narnii, w południowej Umbrii (Tac. Hist. III 64). 
34Flavius S a b i n u s, starszy brat Wespazjana. ur. w r. 8 n.e., przeszedłszy wszystkie stopnie 
wyższej magistratury. dwukrotny konsul, został prefektem miasta (Rzymu) i pełnił ten urząd 
kilkakrotnie w latach 56-69 n.e. Zginął 20 grudnia 69 r. n.e. 
35 Na Palatynie. 
36 Zob. Tyb. uw. 71. 
37 Dramatyczny opis abdykacji i śmierci Witeliusza podaje Tacyt (Hist. III 67-68; III 85). 
38 Juliusz Placydus. trybun kohorty. 
39 21 grudnia r. 69 n.e. 
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