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Boski Wespazjan 

1. Państwo długo wstrząsane niepewnością wskutek walki trzech 
pryncepsów i ich morderstw oraz jak gdyby błąkające się bez kierunku 
podparł i umocnił wreszcie ród Flawiuszów, wprawdzie nieznany i nie 
posiadający żadnych antenatów, lecz dla państwa na ogół pożyteczny, 
chociaż — rzecz to wiadoma — Domicjan słuszną poniósł karę za 
chciwość i okrucieństwo. T. Flawiusz Petro 1, mieszkaniec Reate2, w 
czasie wojny domowej jako centurion czy weteran powtórnie powołany 
do służby po stronie pompejańczyków, uciekł z bitwy pod Farsalos i 
podążył do domu. Tam następnie uzyskawszy ułaskawienie i zwolnienie 
z wojska, zajął się inkasowaniem pieniędzy z licytacji publicznych. Jego 
syn, o przydomku Sabinus, z wojskiem nie miał nic wspólnego (chociaż 
niektórzy podają, że był on setnikiem — primipilarem; inni znowu, że 
został zwolniony ze służby ze względu na zdrowie, gdy jeszcze dowodził 
oddziałem), był w Azji poborcą podatku czterdziestej' części3. 
Przetrwały jego posągi wystawione mu przez miasta z napisem greckim: 
„Rzetelnemu poborcy". Potem w kraju Helwetów4 trudnił się 
pożyczaniem na procent i tam umarł, pozostawiwszy żonę Wespazję 
Pollę i dwu synów, których mu urodziła. Starszy z nich, Sabinus, doszedł 
do prefektury stolicy, młodszy Wespazjan aż do pryncypatu. Poiła rodem 
z Nursji, szlachetnego pochodzenia, miała ojca Wespazjusza Polliona, 
trzykrotnego trybuna wojskowego i prefekta obozu, brata — senatora w 



stopniu pretora. I teraz jeszcze przy szóstym kamieniu milowym, gdy 
idzie się z Nursji do Spolecjum 5, jest na szczycie wzgórza miejsce 
zwane Wespazję, gdzie są bardzo liczne pomniki Wespazjuszów, 
wspaniałe świadectwo świetności i starożytnego rodu. Nie mógłbym 
zaprzeczyć, iż niektórzy podają, jakoby ojciec Petrona pochodził z 
okolicy za rzeką Po i że był najemcą robotników, którzy z Umbrii zwykli 
ciągnąć corocznie do kraju Sabinów na prace w polu. że ożenił się w 
mieście Reate i z tego powodu osiadł tam już na stałe. Sam na ten temat 
najmniejszej wzmianki nie znalazłem, chociaż dość starannie szukałem. 

2. Wespazjan urodził się w kraju Sabinów, w okolicy Reate, w skro-
mnej wiosce, która nosi nazwę: Falakryny, w dniu piętnastym przed 
kalendami  grudniowymi 6,  wieczorem,  za   konsulatu   Kw.  
Sulpicjusza Kameryna i G. Popea Sabina, na pięć lat przed zgonem 
Augusta 7. Wychował się pod  kierunkiem   babki   ze strony ojca. 
Tertulli,  w dobrach  Koza8. Będąc już   pryncepsem,   ustawicznie   
odwiedzał   miejsce  swych  urodzin, pozostawiając domostwo w takim 
stanie, w jakim było ongiś, aby oczywiście   nie   zaginęło   nic.   na  co 
jego  oczy  patrzeć  przywykły.   Pamięć babki czcił z taką miłością, że 
zawsze w dni  uroczystości publicznych lub prywatnych  pijał z jej  
małego srebrnego kubka.  Po wdzianiu  togi męskiej  długo  nie  chciał 
ubiegać się o szeroki  szlak, chociaż brat już go uzyskał. Aż skłoniła go 
do tego dopiero matka. Uzyskała to z trudem i raczej szyderstwem niż 
prośbami albo swą powagą: nazywała go ciągle w sposób urągliwy 
pachołkiem swego brata. Trybunat wojskowy obsługiwał   Wespazjan   
w   Tracji.   Jako   kwestor   wylosował  prowincję   Kretę i  Cyrenę9.   
Następnie   kandydował   na   edyla 10,   wkrótce   na  pretora11. Edylat 
uzyskał nie bez początkowej porażki i zaledwie na szóstym miejscu.   
Preturę   uzyskał   natychmiast   przy   pierwszym   kandydowaniu,   na 
jednym z naczelnych miejsc. Jako pretor, nie chcąc pominąć żadnej spo-
sobności   zasłużenia  się cesarzowi  Gajusowi,  który  nienawidził 
senatu, postawił wniosek urządzenia igrzysk nadzwyczajnych na cześć 
zwycięstwa odniesionego przez cesarza w Germanii 12.  Gdy miano 
ukarać śmiercią spiskowców 13.  postawił  dodatkowy  wniosek,  aby  ich  
ciała  porzucono bez pogrzebania. Wobec najznakomitszego stanu złożył 
cesarzowi dzięki za to, że go do swego stołu raczył dopuścić. 

3. W tym czasie pojął za żonę Flawię Domicyllę 14, niegdyś 
kochankę Statyliusza Kapelli, rycerza rzymskiego z Sabraty 15 w Afryce, 
z pochodzenia Latynkę, wkrótce przez państwowy sąd kolegialny 16 
uznaną za wolno urodzoną i obywatelkę rzymską, na podstawie zeznania 
ojca, Flawiusza Liberalisa, rodem z Ferencjum, prostego skryby 



kwestorskie-go. Z nią miał Wespazjan dzieci: Tytusa, Domicjana i 
Domicyllę. Żonę i córkę przeżył. Obydwie stracił jeszcze przed objęciem 
władzy cesarskiej. Po śmierci żony powrócił do konkubinatu z Cenidą, 
wyzwolenicą Antonii i zarazem jej sekretarką 17, a swoją dawną 
kochanką. Nawet już jako cesarz uważał ją prawie za swą legalną żonę. 

4. Za pryncypatu Klaudiusza dzięki poparciu Narcyza został 
wysłany do Germanii jako legat legionu 18. Stąd przerzucono go do 
Brytanii19 i tam wziął udział w trzydziestu potyczkach z wrogiem. Podbił 
dwa bardzo potężne szczepy i przeszło dwadzieścia miast oraz wyspę 
Wektis 20, położoną niedaleko Brytanii, służąc częściowo pod rozkazami 
Aulusa Plaucjusza, legata konsularnego, częściowo pod dowództwem 
samego Klaudiusza. Dlatego uzyskał odznaki triumfalne21, a także w 
krótkim czasie jedną po drugiej godności kapłańskie, ponadto konsulat, 
który sprawował przez dwa ostatnie miesiące roku 22. Odtąd aż do 
prokonsulatu trzymał się z dala od życia publicznego, w zaciszu 
domowym. Mianowicie bał się Agryppiny, która miała jeszcze wielki 
wpływ na syna, a nienawidziła Wespazjana jako przyjaciela Narcyza, 
choć ten ostatni już umarł23. Wreszcie w drodze losowania otrzymał 
prowincję Afrykę24. Rządził nią nadzwyczaj uczciwie, zyskawszy sobie 
wielkie poważanie. Raz tylko w czasie pewnych zamieszek w 
Hadrumeuim 25 ciskano weń rzepą. To pewne, że wrócił stamtąd wcale 
nie bogatszy. Utraciwszy już prawie kredyt, wszystkie swoje .posiadłości 
zastawił u brata i z musu, dla utrzymania pewnej stopy życia, uciekł się 
do handlu niewolnikami. Z tego powodu nazywano go powszechnie 
„mulnikiem". Mówią także, że udowodniono mu wyłudzenie dwustu 
tysięcy sestercjów od pewnego młodzieńca, dla którego uzyskał szeroki 
szlak wbrew woli ojca, i z tego tytułu   otrzymał  ostrą   naganę.   Jako   
uczestnik   świty   Nerona   w  jego podróży26 po Achai w czasie 
występów śpiewaczych cesarza albo zbyt często  wychodził,  albo  będąc 
obecny zasypiał.  Tym ściągnął na siebie groźną niełaskę i został 
wykluczony nie tylko z najbliższego otoczenia cesarza, lecz nawet z 
publicznych przyjęć powitalnych. Więc oddalił się do  małego i 
ustronnego miasteczka.  Aż tu, gdy starał się ukryć i żył w  obawie  
przed  czymś  najgorszym,  powierzono  mu  prowincję  i  dowództwo 
nad wojskiem 27. A stało się to tak. Oto na całym Wschodzie rozniosła 
łsię dawna i uparta pogłoska, że według przeznaczenia ci, którzy w tym 
czasie wyjdą z Judei, będą rządzić światem. Jak okazało się później na 
podstawie dalszych wypadków, przepowiednia dotyczyła cesarza 
rzymskiego. Tymczasem Żydzi, odnosząc ją do siebie, podnieśli bunt, 
namiestnika  swego28  zabili,  legata  konsularnego  Syrii29,  



przybywającego z pomocą, zmusili do odwrotu, zdobywszy na nim orła. 
Dla stłumienia tego buntu potrzeba było większego wojska i bardzo 
energicznego wodza, któremu można by powierzyć bezpiecznie tak 
wielkie zadanie. Wybrano bez  zastrzeżeń  właśnie   Wespazjana, jako   
że  doświadczono już nieraz jego energii, a przy tym w żadnym wypadku 
nie mógł budzić obaw jako ewentualny pretendent do władzy najwyższej  
ze względu na gminność pochodzenia i nazwiska. Więc dodano mu do 
armii dotychczasowej dwa legiony,  osiem  szwadronów jazdy,  dziesięć  
kohort,  do  sztabu  legatów przydzielono jeszcze jego starszego syna. 
Wespazjan z chwilą wkroczenia do prowincji przeciągnął na swą stronę 
także kraje sąsiednie. Osiągnął to dzięki natychmiastowemu   
wzmocnieniu  karności   obozowej   i   pomyślnemu wynikowi jednej i 
drugiej bitwy oraz wielkiej odwadze własnej. W czasie oblężenia jednej 
twierdzy został ugodzony kamieniem w kolano, tarczą odbił kilka 
pocisków. 

5. Po śmierci Nerona i Galby, gdy Oton i Witeliusz walczyli o 
pryncypat, powziął Wespazjan nadzieję uzyskania władzy cesarskiej, już 
przedtem zapowiedzianej mu przez następujące znaki wieszcze. Oto w 
willi podmiejskiej Flawiuszów starożytny dąb poświęcony Marsowi 
trzykrotnie, po każdym porodzie Wespazji, nagle wypuszczał z pnia po 
jednej gałęzi, niewątpliwy znak przyszłego przeznaczenia każdego 
potomka. Pierwsza gałąź okazała się wątła i szybko uschła. Istotnie, 
dziewczynka, która się urodziła, nie przeżyła nawet roku. Druga gałąź 
okazała się bardzo silna i bujna, wróżąca wielką pomyślność. Trzecia 
wyrosła na kształt drzewa. Dlatego podobno ojciec Sabinus, umocniony 
ponadto wróżbą z wnętrzności zwierzęcych, oznajmił swej matce, że 
urodził się jej wnuk, który ma być cesarzem. Ona tylko parsknęła 
śmiechem, dziwiąc się, że „sama zachowała dotąd zdrowe zmysły, a jej 
syn już oszalał". Wkrótce, podczas sprawowania przez Wespazjana 
edylatu, Gajus Cezar rozgniewany na niego za to, że nie dość dbał o 
zamiatanie ulic, rozkazał żołnierstwu nanieść błota i napełnić nim fałdy 
senatorskiej togi Wespazjana. Nie brakło wówczas takich, którzy to 
wytłumaczyli w ten sposób. Oto gdy rzeczpospolita znajdzie się już w 
zupełnym poniżeniu i zaniedbaniu na skutek jakiejś domowej rozterki, 
wtedy schroni się pod jego opiekę i jakby na jego łono. Raz podczas 
drugiego śniadania jakiś obcy pies przyniósł mu z rozdroża ludzką rękę i 
rzucił pod stół. Znów podczas obiadu roboczy wół zrzuciwszy jarzmo 
wtargnął do jadalni, rozpędził służbę i jakby nagle zmęczony padł u 
samych stóp spoczywającego Wespazjana oraz pochylił kark. Także 
cyprys rosnący w jego posiadłości rodzinnej bez żadnej burzy wywrócił 



się z korzeniami, następnego dnia sam się podniósł, jeszcze zieleńszy i 
mocniejszy. W Achai otrzymał we śnie zapowiedź, że zacznie się dla 
niego i jego najbliższych okres pomyślności, gdy Neronowi zostanie 
wyrwany ząb. Następnego dnia, gdy Wespazjan wszedł do atrium, lekarz 
pokazał mu ząb tylko co wyjęty Neronowi. W Judei, gdy radził się 
wyroczni boga Karmela 30, zapewniły go losy, że ma obiecane spełnienie 
tego wszystkiego, co tylko zamyśla i zamierza w duszy, choćby 
największego. Jeden ze znakomitych jeńców judejskich, Józef31, gdy 
prowadzono go do więzienia, oświadczył z całą stanowczością, że tenże 
Wespazjan w krótkim czasie go uwolni, lecz już jako cesarz. Donoszono 
Wespazjanowi też przepowiednie z Rzymu. Oto jakoby Nero w ostatnich 
dniach życia otrzymał we śnie polecenie, aby rydwan procesyjny 
Jowisza Najlepszego Największego wyprowadzono ze świętego 
przybytku do domu Wespazjana, a stamtąd do cyrku. Niedługo potem, 
gdy Galba otwierał komicja kandydując powtórnie na konsula, posąg 
boskiego Juliusza sam miał zwrócić się ku Wschodowi. Na polu walki 
pod Bedriakum, tuż przed jej rozpoczęciem, dwa orły w obecności 
wszystkich podobno stoczyły bój. Gdy jeden z nich został pokonany, 
nadleciał trzeci ze Wschodu i odegnał zwycięzcę. 

6. Jednak mimo największego poparcia, nawet nalegań ze strony 
przyjaciół, Wespazjan nie podjął żadnych kroków. Aż pobudziła go 
dopiero przypadkowa życzliwość, okazana przez jakichś nieznanych i 
dalekich żołnierzy.  Mianowicie każdy z trzech legionów armii 
mezyjskiej wysłał na pomoc   Otonowi   po   dwa  tysiące   żołnierzy.   
Te  oddziały już w czasie drogi dognała wieść o klęsce i samobójstwie 
Otona. Niemniej uparły się dojść aż do Akwilei, jak gdyby nie ufając tej 
pogłosce. Tam przy sposobności samowolnie rozpuściły zagony po 
okolicy i grabiły, co się dało i jak się dało. Gdy wreszcie ogarnął je 
strach, że po powrocie przyjdzie zdać z tego sprawę i ponieść karę, 
postanowiły wybrać cesarza i osadzić go na tronie. Przecież nie są, jak 
mówiono, gorsi od wojsk hiszpańskich, które wybrały Galbę, ani od 
pretorianów, którzy wybrali Otona, ani od wojsk germańskich, które 
wybrały Witeliusza. Więc podawano najpierw nazwiska   wszystkich   
legatów   konsularnych,   jacy   tylko   wtedy   byli. Jednak  wszystkich,  
każdego  z innej  przyczyny, uważano za niewłaściwych. Jacyś żołnierze 
z trzeciego legionu, który pod koniec panowania Nerona   przeniesiony   
został   z   Syrii   do   Mezji,   wynosili   pochwałami Wespazjana. 
Wszyscy jednogłośnie zgodzili się na niego i jego nazwisko wypisali   
bezzwłocznie  na  wszystkich  sztandarach32.   Na  razie  na tym tylko 
stanęło, bo na krótko jeszcze udało się odwołać te wojska do regularnej 



służby. Jednak wieść o tym zdarzeniu rozeszła się na wszystkie strony.    
Wówczas    Tyberiusz   Aleksander33,   prefekt   Egiptu,   pierwszy 
odebrał od legionów przysięgę na wierność Wespazjanowi w dniu 
kalend lipca.   Ten   dzień   odtąd   obchodzono jako  pierwszy  dzień  
pryncypatu Wespazjana.   Następnie  armia judejska  złożyła  przysięgę  
bezpośrednio samemu  Wespazjanowi  w dniu  piątym  przed  idami  
lipca34. Najwięcej pomogły zamierzeniom Wespazjana następujące 
okoliczności. Oto ukazał się wśród szerokiej publiczności odpis listu 
zmarłego Otona do Wespazjana (prawdziwego lub fałszywego), w 
którym zaklinając się na wszystko, zlecał mu Oton pomstę za siebie i 
życzył, aby Wespazjan przyszedł z pomocą państwu. Jednocześnie 
rozeszła się pogłoska, że Witeliusz po zwycięstwie postanowił wymienić 
leża zimowe legionów; legiony stacjonujące w prowincjach germańskich 
przenieść na Wschód na służbę spokojnieszą i łatwiejszą. Nadto poparł 
Wespazjana spośród namiestników prowincyj Licyniusz   Mucjanus35,   
spośród   królów   Part   Wologezus36.   Pierwszy wyrzekł się  niechęci, 
jaką  aż dotąd  żywił niedwuznacznie w stosunku do Wespazjana z 
powodu współzawodnictwa, obiecał mu w pomoc armię syryjską, drugi 
czterdzieści tysięcy łuczników. 

7. Podjął więc Wespazjan wojnę domową. Wysławszy naprzód 
wodzów z wojskami do Italii, sam tymczasem przeprawił się do 
Aleksandrii, aby mieć w ręku klucze Egiptu. Tu chcąc zasięgnąć rady 
wyroczni co do trwałości swego panowania, wszedł sam jeden, bez 
świty, do świątyni Serapisa37 i długo się modlił żarliwie do boga. 
Wreszcie się odwrócił. Odniósł wrażenie, że oto wyzwoleniec Bazylides 
podał mu według miejscowego obyczaju zielone gałązki, wieńce i placki 
ofiarne. Wiadome zaś było, że nikt Bazylidesa nie wpuścił i że już 
przedtem wskutek bólów mięśniowych zaledwie z trudem się poruszał, a 
w ogóle był wówczas daleko od świątyni. Wnet potem nadszedł list z 
doniesieniem, że wojska Witeliusza zostały rozbite pod Kremoną, on 
sam zginął w Rzymie. Brakowało jeszcze Wespazjanowi powagi i jakby 
pewnej świętości, mianowicie z powodu jego nagłego i jeszcze 
niedawnego wyniesienia na pryncypat. Lecz i to także przyszło. Ktoś z 
ludu ociemniały, a ktoś drugi z bezwładną nogą jednocześnie podeszli do 
wzniesienia, na którym siedział cesarz, prosząc o pomoc w chorobie, 
jaką im wskazał Serapis w widzeniu sennym: niewidomy odzyska 
wzrok, jeśli Wespazjan zwilży mu śliną powieki, chromy odzyska 
władzę w nodze, jeśli Wespazjan zechce go dotknąć piętą. Nikt nie 
chciał uwierzyć w ogóle w skuteczność takiego zabiegu. Wespazjan nie 
miał odwagi nawet spróbować tego. Wreszcie za namową przyjaciół na 



publicznym zebraniu spróbował jednego i drugiego zabiegu, skutek 
okazał się pomyślny. W tym samym czasie w Tegei, w Arkadii, za 
wskazówką wróżbitów wykopano w miejscu poświęconym naczynia 
starożytnej roboty, wśród nich posąg bardzo podobny do Wespazjana. 

8. Taki był Wespazjan i wśród tak wielkiego rozgłosu powrócił do 
Rzymu. Odbył teraz triumf38 z powodu zwycięstwa nad Judea. Do 
dawnego konsulatu dorzucił jeszcze osiem innych39. Sprawował też 
cenzurę40. Przez cały czas panowania dbał przede wszystkim o to, aby 
państwo, zupełnie osłabione i zachwiane w swej równowadze, najpierw 
umocnić; a potem doprowadzić do stanu świetności. Jedna część 
żołnierstwa dufna z powodu zwycięstwa, druga zrozpaczona haniebną 
klęską pozwalały sobie na wszelką swawolę i zuchwalstwa. Co więcej, 
całe prowincje i wolne miasta, a także pewne królestwa wiodły zaciekłe 
swary między sobą. Dlatego Wespazjan zwolnił ze służby i poskromił 
bardzo wielu spośród witeliańczyków. Uczestnikom swego zwycięstwa 
nie okazał żadnych wyjątkowych względów, z dużym opóźnieniem 
wypłacił należne im nagrody. Nie chcąc pominąć żadnej sposobności do 
poprawy dyscypliny, tak sobie poczynał. Oto na przykład pewien 
młodzieniec pachnący wonnościami składał mu podziękowanie za 
uzyskane dowództwo. Wespazjan nie tylko gestem okazał mu wzgardę, 
lecz jeszcze ostrym głosem zrobił wymówkę: „Wolałbym, żebyś cuchnął 
czosnkiem", i cofnął mu nominację. Marynarze, którzy z Ostii i z Puteol 
pieszo zdążali do Rzymu na zmianę, zwrócili się do niego z prośbą o 
zapomogę tytułem „trzewicznego". Wespazjan uważając, że to za mało 
odprawić ich po prostu bez odpowiedzi, rozkazał odtąd odbywać tę 
drogę boso. Od tego czasu tak podróżują. Achaję, Lycję, Rodos, 
Bizancjum41, Samos pozbawił wolności, następnie zamienił na 
prowincje. Również to samo uczynił z Trachią Cylicją42 i Kommageną, 
dotychczas pozostającymi pod władzą królów. Kappadocji przydzielił 
więcej legionów z powodu ustawicznych napaści barbarzyńców i na 
rządcę tej prowincji wyznaczył byłego konsula zamiast rycerza 
rzymskiego. Stolica oszpecona była dawnymi pożarami i zwaliskami. 
Wespazjan pozwolił zajmować z wolnej ręki nie zabudowane place i 
stawiać na nich domostwa, jeśli właściciele tego poniechali. 
Przystąpiwszy do odbudowy Kapitolu, sam pierwszy przyłożył rękę do 
oczyszczenia go z gruzu i na własnym grzbiecie wynosił gruz43. Podjął 
przywrócenie do dawnego stanu trzech tysięcy miedzianych tablic (które 
spłonęły wraz z Kapitolem), zewsząd ściągnąwszy kopie. Były to 
najpiękniejsze i niezmiernie starożytne dokumenty państwowe, 
zawierające prawie od początku Rzymu uchwały senatu, ludu w sprawie 



przymierzy, sojuszów i przywilejów komukolwiek nadanych. 
9. Wzniósł nowe budowle: świątynię Pokoju 44 bardzo blisko forum, 

świątynię boskiego Klaudiusza na wzgórzu Celius, rozpoczętą 
wprawdzie przez Agryppinę, lecz przez Nerona prawie doszczętnie 
zburzoną, również amfiteatr45 w środku Rzymu, zgodnie ze znanym mu 
życzeniem Augusta. Świetne stany, wyczerpane przez różne egzekucje i 
zachwaszczone wskutek długotrwałego zaniedbania, oczyścił i uzupełnił. 
Zrobił mianowicie przegląd senatu i rycerstwa, usunął najmniej godnych, 
dobrał najzacniejszych, nawet spośród Italików i mieszkańców 
prowincyj. Chcąc, aby było wiadome, że oba te stany różnią się między 
sobą nie tyle zakresem wolności, ile stopniem dostojeństwa, taki wydał 
wyrok w pewnym sporze senatora i rycerza rzymskiego: „nie należy lżyć 
senatorów, ale godzi się obywatelowi na obelgę odpowiedzieć obelgą". 

10. Lista procesów wzrosła wszędzie do niebywałych rozmiarów, 
ponieważ dawne były jeszcze nie rozpatrzone wskutek przerwy w 
wymiarze sprawiedliwości, przybywały nowe, wywołane zamętem i 
warunkami owych czasów. Wespazjan w drodze losowania wyznaczył 
sędziów, aby byli w mocy przywrócić poszkodowanym to, co im 
zabrano w czasie wojny, oraz aby w trybie nadzwyczajnym rozstrzygali, 
ograniczając do jak najmniejszej ilości, sprawy wchodzące w zakres 
sądów centumwiralnych. Wydawało się bowiem, że do rozsądzenia tych 
wszystkich spraw nie starczyłoby całego życia procesujących się stron. 

11. Wzrastały też bez żadnego hamulca rozpusta i zbytek. 
Wespazjan skłonił senat do wydania takich dekretów: kobieta która mieć 
będzie stosunek miłosny z niewolnikiem z cudzego domu, zostanie 
uznana za służebną; lichwiarze, którzy pożyczyli nieletnim synom, nie 
mają prawa ściągania należności w żadnym wypadku, to znaczy nawet 
po śmierci ojca. 

12. We wszystkich innych spraw.ach zaraz od pierwszej chwili 
pryncypatu aż do jego końca uprzejmy był i łaskawy. Nie krył się z 
miernością swego poprzedniego stanu, często nim się szczycił. A gdy 
niektórzy usiłowali wyprowadzić pochodzenie rodu Flawiuszów od 
założycieli miasta Reate i towarzysza Herkulesa, którego pomnik jeszcze 
dziś stoi przy drodze Salaryjskiej, Wespazjan po prostu ich wyśmiał. Do 
tego stopnia był zupełnie obojętny na odznaczenia zewnętrzne, że w dniu 
triumfu zmęczony dłużyzną i nudą uroczystości nie powstrzymał się od 
takich oto słów: że „słusznie ponosi karę za to, iż tak niedorzecznie 
zachciało się mu, nad grobem już będąc, triumfu. Ani nie był go winien 
czci przodków, ani dla niego samego nie stanowił triumf nigdy 
przedmiotu marzeń". Nawet władzę trybuna, tytuł ojca ojczyzny przyjął 



bardzo późno. Zniósł także, jeszcze w czasie wojny domowej, obyczaj 
rewizji osobistej osób składających cesarzowi ranne powitanie. 

13. Swobodne zachowanie przyjaciół, przycinki adwokatów, 
przekorę filozofów znosił z największą łagodnością. Na przykład 
Licyniusza Mucjana46, znanego rozpustnika, który dufny w swe zasługi 
pozwalał sobie w stosunku do cesarza na to i owo, Wespazjan nigdy nie 
skarcił publicznie i tyle tylko ze swej strony wyraził niezadowolenia, że 
u wspólnego przyjaciela skarżąc się na niego, dodał na końcu: „Przecież 
ja także jestem mężczyzną". Albo Salwiusz Liberalis47 broniąc bogatego 
podsądnego ośmielił się powiedzieć: „Cóż Cezarowi do tego, że Hiparch 
posiada sto milionów sestercjów?" Wespazjan osobiście go za to 
pochwalił. Demetriusz cynik spotkawszy Wespazjana w podróży (już po 
wyroku skazującym), nie raczył powstać ani go powitać, a nawet nie 
wiem już, co rzucił mu obelżywie, Wespazjan w zamian ograniczył się 
tylko do tego, że nazwał go „psem" 48. 

14. Niepamiętliwy uraz i nienawiści oraz niezdolny do zemsty 
wydał za mąż córkę swego wroga Witeliusza z nadzwyczajną 
okazałością, wyposażył nadto i urządził. Jeszcze za Nerona wzbroniono 
Wespazjanowi wstępu na dwór cesarski, a on dopytywał się z 
przerażeniem, co mianowicie ma czynić albo dokąd się udać. Któryś z 
odźwiernych pałacowych wypędzając go zawołał, „aby sobie szedł do 
choroby". Ten później dopraszał się u niego o pewną łaskę. Wespazjan w 
ten tylko sposób okazał swój gniew, że odpowiedział mu to samo i 
prawie tymi samymi słowami. Daleki był Wespazjan od tego, żeby na 
skutek podejrzenia lub z obawy zgładzić kogoś. Gdy przyjaciele 
upominali go, aby strzegł się Metiusza Pompuzjana49, ponieważ istnieje 
powszechne przekonanie, że ów urodził się w konstelacji cesarskiej, 
Wespazjan jeszcze mianował go konsulem, zapewniając, że Metiusz 
będzie kiedyś pamiętał o wyświadczonym mu przezeń dobrodziejstwie. 

15. Niełatwo będzie znaleźć takiego, kto by niewinnie został za jego 
panowania ukarany, chyba podczas jego nieobecności i bez jego wiedzy 
albo już z pewnością wbrew jego woli i wskutek wprowadzenia go w 
błąd. Co do Helwidiusza Pryska 50, który sam jeden powitał cesarza po 
powrocie z Syrii prywatnym tylko nazwiskiem Wespazjana, a w czasie 
pretury we wszystkich obwieszczeniach pomijał jego tytuł i żadnej 
wzmianki o nim nie robił, to Wespazjan dopiero wówczas rozgniewał się 
na niego, gdy ten przez najbardziej zuchwałe docinki prawie mu ubliżył. 
I w tym wypadku, mimo że go najpierw zesłał, a następnie kazał zabić, 
jednak w końcu usilnie próbował ocalić wszelkimi sposobami, 
wysławszy ludzi, aby odwołali siepaczy. I byłby go uratował, gdyby nie 



otrzymał fałszywej wiadomości, że Helwidiusz już zginął. Zresztą nigdy  
nie cieszył się z niczyjej śmierci, a nawet przy sprawiedliwej egzekucji 
płakał rzewnie i jęczał. 

16. Z jednego tylko powodu słusznie zasługuje na naganę, tj. z 
powodu swej chciwości na grosz. Mało mu było tego, że ściągał podatki 
nie zapłacone za Galby, że dodał nowe i ciężkie, że powiększył daniny 
prowincjom, niektórym podwoił, że przeprowadzał zupełnie jawnie 
operacje finansowe, które powinny przynosić ujmę nawet człowiekowi 
prywatnemu, a mianowicie skupując pewne towary po to tylko, aby 
później drożej je odprzedać. Nie wzdragał się sprzedawać urzędów 
kandydatom albo ułaskawień podsądnym tak niewinnym, jak winnym. 
Istnieje także przekonanie, że na poważniejsze stanowiska naumyślnie 
powoływał zwykle co największych zdzierców spośród urzędników 
skarbowych [prokuratorów], aby wzbogaconych wkrótce skazać. 
Mówiono powszechnie, że używał ich jak gąbek: gdy suche jakby 
zwilżał, gdy wilgocią napęczniały, wyciskał. Niektórzy podają, że był 
bardzo chciwy z natury i że to wypominał mu pewien stary wolarz. Ten 
pokornie prosił Wespazjana po jego wstąpieniu na tron. aby mu przyznał 
wolność bez okupu. Gdy spotkał się z odmową, zawołał, że „wilk tylko 
sierść zmienia, a nie obyczaje". Są znowu tacy, którzy twierdzą, że do 
grabieży i rabunku zmusiła go konieczność, mianowicie zupełny brak 
pieniędzy w skarbie państwowym i cesarskim. To stwierdził na samym 
zaraz początku pryncypatu w takim oświadczeniu, że „potrzeba 
czterdziestu miliardów sestercjów, aby państwo mogło stanąć na nogi". 
To wydaje się bliższe prawdy, ponieważ jak najlepiej użył źle zdobytych 
pieniędzy. 

17. W stosunku do ludzi wszystkich stanów okazał się niezwykle 
wspaniałomyślny. Oto na przykład dopłacił senatorom do wysokości ich 
cenzusu, biednych konsularów51 podtrzymał rocznymi zapomogami po 
pięćset tysięcy sestercjów, bardzo wiele miast na całym świecie, znisz-
czonych albo trzęsieniem ziemi, albo pożarem, odbudował jeszcze lepiej. 
Szczególnie popierał talenty i sztuki. 

18. On pierwszy ze skarbca cesarskiego wyznaczył roczną pensję po 
sto tysięcy sestercjów retorom łacińskim52 i greckim. Znakomitych 
poetów, również artystów, jak na przykład tego, który odnowił Wenus z 
Kos, albo tego, który odnowił Kolosa, wynagrodził znacznymi darami i 
wysoką zapłatą. Gdy pewien inżynier obiecywał przewieźć za małą 
zapłatę wielkie kolumny na Kapitol, Wespazjan ofiarował mu 
wprawdzie niemałą nagrodę za pomysł, lecz podjęcia tej pracy odmówił, 
z góry oświadczając, „że mu pozwolił dać zarobek także ludkowi". 



19. Na igrzyskach, którymi uroczyście święcił odbudowę sceny 
teatru Marcella, powołał znowu do współpracy dawnych artystów. 
Tragikowi Apellarysowi dał czterysta tysięcy sestercjów, lutnistom 
Terpnosowi i Diodorowi po dwieście tysięcy, niektórym po sto, już co 
najmniej po czterdzieści oprócz wielkiej ilości złotych wieńców. Stale 
urządzał biesiady, przeważnie dostatnie i sute, aby wesprzeć rzeźników. 
Jak na Saturnalia dawał upominki mężczyznom, tak na kalendy marca 
kobietom 53. Mimo tego nie pozbył się dawnej złej sławy chciwości. 
Aleksandryjczycy uparcie nazywali go Cybiosaktą54, przydomkiem 
jednego z ich królów, najwstrętniejszego skąpca. Na jego pogrzebie 
główny aktor mimiczny Fawor, idąc w masce cesarza i naśladując, wedle 
zwyczaju, jego ruchy i słowa za życia, publicznie zapytał najpierw 
urzędników skarbu cesarskiego, ile kosztuje uroczysty pogrzeb. Gdy 
usłyszał, że dziesięć milionów sestercjów, zawołał, „żeby mu dali sto 
tysięcy i niech go wrzucą choćby do Tybru". 

20. Wespazjan 55 miał postać krępą, członki mocno związane, twarz 
jakby nabrzmiałą od wysiłku. Gdy raz prosił pewnego wesołka, aby i o 
nim coś powiedział, ten odrzekł dowcipnie: „Powiem, gdy przestaniesz 
brzuchowi folgę dawać". Wespazjan cieszył się znakomitym zdrowiem, 
chociaż dla jego zachowania tyle tylko czynił, że nacierał rytmicznie 
szyję i całe ciało w sali do gry w piłkę i stosował każdego miesiąca 
jednodniową głodówkę. 

21. Prawie zawsze przestrzegał takiego rozkładu dnia. Od chwili 
objęcia pryncypatu wstawał zawsze wcześniej, nawet przede dniem. 
Potem, przeczytawszy listy i krótkie sprawozdania wszystkich urzędni-
ków dworskich, dopuszczał do siebie przyjaciół, jednocześnie podczas 
tego rannego powitania obuwał się i ubierał do wyjścia. Skoro załatwił 
wszystkie sprawy bieżące, jechał na przechadzkę, następnie 
wypoczywał, mając u boku jedną z licznych nałożnic, którymi zastąpił 
zmarłą Cenidę. Ze swego. prywatnego apartamentu przechodził do 
łazienki i jadalni. W tym czasie był podobno najprzystępniejszy i 
najwzględniejszy. Te chwile najbardziej wykorzystywali domownicy, 
aby go o coś prosić. 

22. W czasie biesiad i kiedy indziej zawsze niezmiernie był dobro-
duszny i wiele spraw załatwiał w sposób krotochwilny. Odznaczał się 
ciętym dowcipem, chociaż tak błazeńskim i plugawym, że nie cofał się 
przed sprośnymi wyrazami. Zachowało się trochę jego 
najdowcipniejszych powiedzeń, między innymi następujące. Oto 
Mestriusz Florus56, były konsul, upomniał go pewnego razu, że należy 
mówić „plaustra" 57, a nie „plostra". Następnego dnia pozdrowił go 



Wespazjan mianem „Flaurusa" 58. Uległszy namiętnej prośbie pewnej 
kobiety, która jakoby ginęła dlań z miłości, kazał ją do siebie 
przyprowadzić i darował czterysta tysięcy sestercjów za miłosną wizytę. 
Na zapytanie intendenta, w jaki sposób każe wciągnąć tę sumę do 
rachunków, odrzekł: „Za miłość do Wespazjana".  

23. Przytaczał też dość trafnie wiersze greckie. Oto na przykład o 
pewnym człowieku wysokiego wzrostu, który miał nadmiernie 
rozwinięty członek męski, rzekł: 

Długą wstrząsając dzidą, wielkim stąpa krokiem. 
(Hom. IL. VII 213; w. 201 przekładu F. Ks. Dmochowskiego) 

A znowu tak o wyzwoleńcu Cerylu, który pragnąc uchronić swe 
wielkie bogactwa przed włączeniem do skarbca cesarskiego po swej 
śmierci, zaczął udawać człowieka wolnego i, zmieniwszy nazwisko, 
zwać się Lachesem: 

O Lachesie, Lachesie, 
gdy umrzesz, znowu wtedy Cerylem będziesz zwan. 
 (Kock, Com. Anie. fragm., Menander, frg. 223, 2) 

Najwięcej jednak uszczypliwego dowcipu okazywał w swych szpet-
nych interesach, aby różnymi drwinkami osłabić niechęć do siebie i w 
żart obrócić. Oto jeden z jego ulubionych służących prosił o urząd inten-
denta dla kogoś, niby to swego brata. Wespazjan wstrzymawszy się z 
odpowiedzią wezwał do siebie samego petenta, następnie wymógł na 
nim tyle pieniędzy, ile tamten obiecał swemu poplecznikowi, i natych-
miast go mianował. Gdy ów służący znowu go zagadywał o tego niby 
brata, rzekł mu Wespazjan: „Poszukaj sobie innego brata, ten, którego 
uważasz za swego, już jest moim". Raz powziąwszy podejrzenie, że 
mulnik w czasie pewnej podróży zeskoczył z pojazdu niby to dla 
podkucia mułów, istotnie zaś dlatego, aby dać sposobność i czas 
pewnemu klientowi, mającemu proces, do przedstawienia swej sprawy 
cesarzowi, Wespazjan zapytał, ile kosztowało „okucie", i zamówił sobie 
udział w zysku. Syn Tytus wypomniał mu, że nawet na urynę59 nałożył 
podatek. Cesarz przyłożył mu do nosa pieniądze ściągnięte jako pierwsza 
rata, zapytując, „czy nie razi go zapach?" Na jego odpowiedź przeczącą 
rzekł: „A przecież to z uryny". Gdy przybyli do niego delegaci z 
zawiadomieniem, że uchwalono na koszt państwa wznieść dla niego 
olbrzymi posąg za znaczną sumę, Wespazjan nadstawił pustą dłoń i 
kazał choćby natychmiast składać tu pieniądze mówiąc, że „oto już 
cokół gotowy". W chwili śmiertelnej obawy i grozy ostatecznej przed 
zgonem nie powstrzymał się od żartów. Mianowicie gdy wśród innych 
znaków złowieszczych zdarzyło się, że Mauzoleum nagle się otwarło, a 



gwiazda z warkoczem ukazała się na niebie, mówił, że pierwszy znak 
odnosi się do Junii Kalwiny 60 z rodu Augusta, drugi do króla Partów, 
który ma długie włosy. Na samym tylko początku choroby rzekł: „Biada 
mi, sądzę, że już bogiem się staję". 

24. W czasie swego dziewiątego konsulatu61, będąc w Kampanii, 
dostał lekkiego ataku febry i natychmiast powrócił do stolicy. Stąd zaraz 
pospieszył do Kutyliów 62 i na wieś pod Reate, do swej posiadłości, 
gdzie corocznie spędzał lato. Tu na domiar wzmagającej się choroby 
przez bardzo częste picie wody jeszcze zepsuł sobie żołądek. Niemniej 
pełnił swe obowiązki cesarskie jak zwykle, nawet przyjmował delegacje 
leżąc. Nagle dostał biegunki i spadł zupełnie z sił. Wówczas rzekł: 
„Cesarz powinien umierać stojąc". Usiłuje z trudem powstać. W tej 
chwili wyzionął ducha na rękach podtrzymujących go osób, w 
dziewiątym dniu przed kalendami lipca 63. Przeżył lat sześćdziesiąt 
osiem, jeden miesiąc, sześć dni. 

25. Istnieje zgodne przypuszczenie, że tak był pewny zawsze swego 
przeznaczenia i swoich synów, iż mimo ustawicznych spisków przeciw 
sobie śmiało zapewnił senat, że „po nim albo jego synowie obejmą 
władzę, albo nikt". Podobno ujrzał raz we śnie wagę umieszczoną w 
środku przedsionka Pałacu Palatyńskiego, w stanie równowagi: na jednej 
szali stali Klaudiusz i Nero, na drugiej on sam i jego synowie. To się 
sprawdziło, ponieważ jedni i drudzy tyleż lat64 i przez równy przeciąg 
czasu sprawowali władzę cesarską. 

 
 

PRZYPISY: 
1 T. Flavius Petro, dziadek cesarza Wespazjana, ożeniony z Tertullą. 
2 Reate, dziś Rieti, w kraju Sabinów, na północny wschód od Rzymu. 
3 Tzw.   quadragesima,  był  to  podatek  portowy,  wynoszący  2,5%  wartości ładunku okrętów 
wjeżdżających i wyjeżdżających z portu. 
4 Helwetowie   (Helvetii),   plemię  galickie,   zamieszkujące   ongiś  teren dzisiejszej Szwajcarii. 
5 Spoletium,   dziś Spoleto,  miejscowość w  południowej  Umbrii,  na południowy zachód od 
Nursji. 
6 17 listopada r. 9 n.e. 
7 August umarł w r. 14 n.e. 
8 C os a.  dziś Ansedonia-Orbetello. miasto położone na wschód od góry Argentarius, nad 
brzegiem Morza Tyrrcńskiego. z Rzymem połączone pośrednio przez drogę Aureliańską. 
9 Cyrena   (Kyrene).  grecka   kolonia   na  północnym  wybrzeżu  Afryki,  na zachód od 
Aleksandrii. 
10 Edylat otrzymał w r. 38 n.e. 



11 Preturę - w r. 39 n.e. 
12 Zob. Kal. 44-48. 
13 Cnaeus    Cornelius    Gaetulicus    i    Marcus    Aemilius    Lepidus. r. 39 n.e.; zob. Kl. 9. 
14 Już 30 grudnia 39 r. n.e. urodził się mu starszy syn. Tytus. 
15 Sabrata, miasto nadbrzeżne w Tripolisie, w Afryce północnej. 
16 Sąd kolegialny rozpatrywał sprawy o zwrot własności (de passessione), a także sprawy stanu 
(de statu). 
17 Jako sekretarka Antonii Starszej, matki Klaudiusza, miała Caenis, według Diona Kasjusza 
LXVI 14, pośredniczyć w korespondencji między nią a Tyberiuszem w sprawie Sejana, co 
doprowadziło do jego usunięcia. 
18 W latach 41/42 n.e. 
19 W r. 43 n.e. 
20 Wektis (Vectis), dziś Wight, przy południowym wybrzeżu. 
21 W r. 44 n.e. 
22 Gdy był konsulem designatus, 24 października 51 r. n.e. urodził mu się właśnie drugi syn, 
Domitianus. Konsulem (suff.) był w listopadzie i grudniu 51 r. n.e. 
23 W r. 54 n.e. 
24 Przed r. 62 n.e. 
25 Hadrumetum, miejscowość na południe od Kartaginy, na wybrzeżu Afryki północnej, dziś 
Susa. Negatywnie ocenia rządy Wespazjana w Afryce Tacyt (Hist. II 57). 
26 W 66 r. n.e. Zob. Nero 22-25. 
27 Koło początku r. 67 n.e. 
28 Był nim Cassius Florus, rozpustny dworak Nerona; ożeniony z przyjaciółką Popei Sabiny, 
Kleopatrą; od r. 64 n.e. był prokuratorem Judei. Odznaczał się chciwością i okrucieństwem. 
29Caius Cestius Ga11us, konsul (suff.) w kwietniu r. 42 n.e., od r. 63 n.e. namiestnik Syrii. Umarł 
przed wiosną r. 67 n.e. Wypadki tu opisane przedstawił także Tacyt (Hist. V 10). 
30 Zob. Tacyt, Hist. II 78. 
31Titus   Flavius   losephus,  sławny historyk żydowski, ur. w r. 37 n.e., jeniec rzymski, 
ułaskawiony i wyzwolony przez -Wespazjana. Napisał w 7 ks. O wojnie judejskiej (Περί του 
Ιουδαϊκού πολέµυο),oraz Starożytności judejskie (Ιουδαϊκή αρχαιολογία) w 20 księgach, 
doprowadzone do epoki Nerona. Dzieła zachowały się. O tym wypadku opowiada sam Józef (O 
wojnie jud. III 8, 9). 
32 Szczegółowy opis tego wydarzenia znajduje się u Tacyta (Hist. II 85). 
33 Tiberius Iulius Alexander, egipski Żyd, rycerz rzymski, przez Klaudiusza mianowany 
prokuratorem Judei na lata 46-48 n.e.; w r. 63 był z Korbulonem w Armenii; w latach 66-69 n.e. 
był prefektem Egiptu. 
34 11 lipca. 
35Caius    Licinius    Mucianus,    namiestnik    Syrii    w   latach   67-69   n.e., trzykrotny konsul: 
suff. w r. 67 (?); suff. w r. 70 i w 72 r. n.e. Pisał dzieła geograficzne.  
36 Vologaesus I (52-78 r. n.e.) po długich wojnach pogodził się z Rzymem. 



37 Serapis, bóstwo egipsko-greckie pochodzenia wschodniego, którego kult z Synopy wprowadził 
Ptolemeusz I do Aleksandrii (Osiris-Apis). 
38 Z Tytusem w r. 71 n.e. 
39 Konsulaty Wespazjana: 51, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79 r. n.e. 
40 73-74 r.n.e. 
41 Bizancjum,  megarejska kolonia nad Bosforem, powstała w 660-659 r. przed n.e., dziś 
Konstantynopol. 
42 Trachią  Cylicja, południowo-wschodnia część Azji Mniejszej, nadbrzeżna. 
43 Tacyt tej informacji nie potwierdza, Wespazjana nie było jeszcze w Rzymie (Hist. IV 53). 
44 Świątynię Pokoju i swoje forum, umiejscowione na tyłach bazyliki Emilii (na Forum 
Romanum), wykończone w r. 75 n.e. 
45 Amfiteatr Flawiuszów wzniesiony został na terenie zasypanej za Flawiuszów sadzawki Nerona, 
w dolinie między wzgórzem Velia, Caelius a Eskwilinem. Zaczął go budować Wespazjan. 
skończył budowę dopiero Tytus w r. 80 n.e. Amfiteatr mieścił 40-45000 ludzi. Była to budowla 
w kształcie elipsy o obwodzie zewnętrznym 524 m. oś podłużna - 187.7 m, poprzeczna - 155,6 
m. arena o podłużnej osi 85,7 m. poprzecznej 53.6 m; wysokość 48.5 m, 4 pietra, 80 arkad. 
Późniejsza nazwa Koloseum pochodzi od Colossus, olbrzymiego (120 stóp) posągu Apollina. 
przeniesionego przez Hadriana z przedsionka Złotego Domu Nerona w pobliże amfiteatru 
Flawiuszów. Pierwotną głowę z rysami Nerona zamienił Wespazjan na głowę boga słońca. 
46Jego charakterystyka o wiele głębsza znajduje się u Tacyta (Hist. l 10). Mucjan chwalił się, że 
miał w ręku cesarstwo i że sprawił z niego podarunek Wespazjanowi (tac. Hist. IV 4). 
47 Caius Salvius Liberalis Nonius Bassus, słynny adwokat, senator. 
48 Gra słów: nazwa szkoły cyników pochodzi od greckiego wyrazu χυαιυ = pies. 
49Lucius Pompusianus Mettius żył za trzech Flawiuszy. W latach 76-80 n.e. był prefektem 
skarbca (urząd ten utworzono w r. 56 n.e. za Nerona). Domicjan nie był tak wspaniałomyślny, jak 
ojciec, lecz z powodu tego prognostyku wygnał go na Korsykę i kazał stracić (koło 90/91 r.). 
50Helvidius Priscus, po Trazei głowa opozycji repulikańskiej w stosunku do cezaryzmu; w 66 r. 
n.e. wygnany z powodu swego teścia, Trazei; przez Galbę odwołany z wygnania; był pretorem w 
r. 70 n.e. 
51 Tj. byłych konsulów. 
52 Pierwszym retorem łacińskim, który otrzymał pensję od państwa, był Marcus Fabius 
Quintilianus, rodem z Hiszpanii, jak Seneka Starszy i Młodszy. Po długoletniej praktyce 
retorycznej i głębokich studiach nad historią literatury greckiej i rzymskiej ogłosił około r. 93 n.e. 
dzieło obejmujące całokształt teorii wymowy antycznej w 12 ks., pt. Institutio oratoria. Dzieło to 
zachowało się. 
53 Na kalendy marca (l III) przypadały: święto zamężnych kobiet (matronalid), święto nowiu 
księżyca, święto Junony Lucyny, opiekunki porodów. 
54 Κυβιοσάκτης, tj. dosłownie handlarz solonej ryby, tuńczyka, pożywienia najbiedniejszych, 
jakby śledziarz. 
55 Tu zaczynają się species, choć niewyraźne. 



56Lucius Mestrius Florus, przyjaciel Plutarcha, konsul (suff.) z r. 67, może 68 n.e.; ogłosił nawrót 
do klasycyzmu i do Cycerona; prokonsul Azji prawdopodobnie w latach 83/84 n.e., za 
Domicjana. 
57 Plaustrum, wóz czterokołowy. 
58 φλαΰροs nicpoń. 
59 Używano moczu do czyszczenia tłustych plam na odzieży. 
60 Iunia  Calvina,  córka Marka Juniusza Sylana, konsula z r. 19, i Emilii Lepidy, prawnuczki 
Augusta, a siostry Lucjusza Sylana (zob. Kl. u w.   100). Jako praprawnuczka Augusta  miała 
Junia prawo być pogrzebana w Mauzoleum, grobowcu dynastii julijsko-klaudyjskiej, i to właśnie 
oznacza aluzja do Mauzoleum. Jednocześnie jest tu przytyk do cognomen, gdyż calvus po łacinie 
znaczy „łysy", więc tylko pierwszy znak mógł być do niej odniesiony. 
61 Zob. uw. 39. 
62 K u t y l i e (Cutiliae), stare sabińskie miasteczko w pobliżu Reate (12 km). 
63 23 czerwca 79 r. n.e. 
64 Klaudiusz i Nero: 27 lat (41-68 n.e.) i Flawiusze 27 lat (69-96 n.e.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Boski Tytus 
 
1. Tytus, przezwany po swym ojcu. Wespazjanem, umiłowanie i 

słodycz rodzaju ludzkiego - tyle posiadał telentu czy umiejętności, czy 
wreszcie po prostu szczęścia w jednaniu sobie życzliwości wszystkich w 
czasie sprawowania władzy cesarskiej, cd jest najtrudniejsze; tymczasem 
jako osoba prywatna, jeszcze za pryncypatu swego ojca, nie uszedł 
nienawiści, a przynajmniej nagany powszechnej - urodził się w trzecim 
dniu przed kalendami stycznia, w roku 1 pamiętnym przez zabójstwo 
Gajusa, blisko Septyzonium, w nędznym domostwie, w pokoiku 
maleńkim i ciemnym. To jest wiadome, gdyż jeszcze dotychczas ów 
pokoik istnieje i jest pokazywany. 

2. Tytus wychował się na dworze cesarskim razem z Brytannikiem. 
Kształcił się w tych samych naukach i u tych samych nauczycieli. 
Mówią, że w tym czasie pewien fizjonomista, wezwany przez Narcyza, 
wyzwoleńca Klaudiuszowego, aby zbadać twarz Brytannika, katego-
rycznie oświadczył, że ten w żadnym wypadku nie będzie cesarzem, lecz 
że nim będzie z pewnością Tytus, który wtedy właśnie stał obok. Byli 
zaś ci młodzi tak zaprzyjaźnieni, że podobno Tytus spoczywając obok 
Brytannika skosztował także tego płynu, po wypiciu którego Brytannik 
umarł2. Tytus potem długo i ciężko chorował. Pamiętając o tym 
wszystkim wzniósł Brytannikowi złoty posąg na Palatynie, także 



poświęcił mu drugi, konny, z kości słoniowej, i cześć mu oddawał. 
Jeszcze dzisiaj podczas procesji cyrkowej ten posąg jest niesiony na 
przedzie. 

3. Już we wczesnym dzieciństwie zabłysły jego przymioty fizyczne i 
umysłowe, a potem coraz bardziej wzmagały się z latami: piękny 
wygląd, na który w równym stopniu składały się powaga i wdzięk, 
wyjątkowa siła fizyczna - chociaż wzrost miał niewielki i brzuch nieco 
zbyt wydatny - świetna pamięć, umysł pojętny do wszystkich prawie 
umiejętności zarówno pokojowych, jak wojennych. Doskonale władał 
bronią. Wspaniale jeździł konno. Biegle posługiwał się łaciną i greckim, 
czy to w zakresie krasomówstwa, czy twórczości poetyckiej. Posiadał 
łatwość wypowiedzi graniczącą z natchnieniem. W zakresie muzyki też 
nie był prostakiem, śpiewał i grał na lutni przyjemnie i umiejętnie. Wiem 
od wielu osób, że bardzo szybko zwykł stenografować, bawiąc się i 
żartobliwie ścigając ze swymi sekretarzami, oraz naśladował każde 
pismo, jakie tylko zobaczył, często mawiał, że „mógłby być najlepszym 
fałszerzem". 

4. Jako trybun wojskowy 3 służył w Germanii i Brytanii. Tam zyskał 
sobie jak najlepszą sławę swą dzielnością i nie mniejszą rozwagą, jak 
świadczy wielka liczba jego posągów i wizerunków oraz napisów w 
obydwu prowincjach. Po służbie wojskowej poświęcił się pracy na polu 
sądowym, odznaczając się raczej szlachetnością charakteru niż pracowi-
tością. W tym samym czasie pojął za żonę Arecynę Tertullę, córkę 
rycerza rzymskiego 4, lecz niegdyś prefekta kohort pretoriańskich, po jej 
śmierci Marcję Furnillę ze znakomitego rodu. Z nią miał córeczkę5. 
Potem się rozwiódł. Po ukończeniu urzędowania jako kwestor otrzymał 
dowództwo legionu6 i zdobył dwa najpotężniejsze miasta judejskie: 
Tarycheje i Gamalę7. Gdy raz na placu boju zabito pod nim konia, 
natychmiast wskoczył na drugiego, którego jeździec, walcząc obok 
niego, padł. 

5. Wnet potem, po objęciu władzy cesarskiej przez Galbę, wysłano 
Tytusa do niego z życzeniami. W czasie tej całej podróży uważano po-
wszechnie, że został przez cesarza wezwany na adoptację. Lecz gdy zo-
baczył, że wszystko znowu pogrąża się w nieładzie 8, zawrócił z drogi i 
udał się do wyroczni  Wenery w Pafos9. Tam radząc się w sprawie swej   
żeglugi   otrzymał  zarazem  potwierdzenie  nadziei  panowania.  Te 
nadzieje   wkrótce   się  spełniły  [ojciec jego  został  cesarzem].   
Pozostawiony przez ojca dla całkowitego podbicia Judei, w ostatecznym 
szturmie na mury Jerozolimy zabił dwunastu obrońców tylomaż 
strzałami i zdobył to miasto w rocznicę urodzin swej córki, wśród 



radości i uwielbienia żołnierzy. W czasie życzeń powitali go jako 
cesarza. Zaraz potem, gdy chciał opuścić prowincję, zatrzymali go, 
najpierw pokornie, wnet groźnie żądając, aby pozostał albo razem z sobą 
ich wszystkich zabrał. Stąd powstało podejrzenie, jakoby próbował 
uniezależnić się od ojca i zatrzymać  dla   siebie   królestwo   Wschodu.   
To  podejrzenie jeszcze  umocnił, gdy w drodze do Aleksandrii10, 
poświęcając w Memfisie byka Apisa, przystroił się w diadem, zresztą 
zgodnie z obyczajem i obrządkiem starego wierzenia.  Lecz byli i tacy, 
którzy to inaczej tłumaczyli. Dlatego spiesznie zdążając do Italii, 
dopłynął na zwykłym transportowym okręcie do Regium, stąd do Puteol, 
następnie podążył co rychlej do Rzymu. Jego przyjazd zaskoczył 
Wespazjana. Wówczas Tytus, jak gdyby wykazując bezpodstawność 
krążących o nim pogłosek, rzekł: „Przybyłem, ojcze, przybyłem". 

6. Odtąd nie tylko brał udział w rządach, ale nawet stał się ich pod-
porą. Razem z ojcem odbył triumf, razem sprawował cenzurę. Był także 
jego kolegą w czasie sprawowania władzy trybuńskiej i w czasie siedmiu 
konsulatów11. Przejął na siebie dozór prawie wszystkich czynności 
państwowych, gdyż w imieniu ojca sam dyktował listy, pisał 
obwieszczenia, odczytywał mowy w senacie zamiast kwestora. Mało 
tego. Przyjął dowództwo pretorianów, zawsze dotychczas sprawowane 
tylko przez rycerza rzymskiego. Lecz sprawował je zbyt surowo i 
gwałtownie, skazywał na śmierć niezwłocznie, jeśli powziął co do kogoś 
podejrzenie. Miał przy tym zgraję osobników na płatnych usługach, 
którzy po teatrach i w obozie domagali się na takiego kary, jak gdyby w 
imieniu ogółu. Oto jak postąpił z Aulusem Cecyną 12, byłym konsulem. 
Mianowicie zaprosił go do siebie na biesiadę, a gdy ten wyszedł tylko za 
próg jadalni, kazał go zadźgać. Co prawda niebezpieczeństwo było 
wielkie, gdyż przyłapał własnoręczny tekst przemówienia Cecyny, 
przygotowany na wiec żołnierski. O ile takimi czynami zapewnił sobie 
Tytus na przyszłość całkowite bezpieczeństwo, o tyle na razie ściągnął 
tak żywą nienawiść, iż nikt chyba nie doszedł do pryncypatu, mając 
przeciw sobie równie wrogą ocenę społeczeństwa i niechęć wszystkich. 

7. Oprócz okrucieństwa nieufność ludzką budził też jego zbytek: oto 
do północy przeciągał biesiady z największymi marnotrawcami spośród 
swych przyjaciół. Także skłonność do rozpusty, czego dowodem zgraja 
męskich kochanków i eunuchów oraz osławiona namiętność do królowej 
Bereniki 13, której podobno obiecywał małżeństwo. Budziła też nie-
ufność ludzką chęć rabunku. Wiadome było, że podczas rozpatrywania 
spraw sądowych przez ojca pozwalał się przekupywać i przyjmował 
nagrody za swe usługi. Wreszcie jawnie już wyrażano przypuszczenie, a 



nawet przekonanie, że to będzie drugi Nero. Lecz ta ujemna o nim ocena 
ustąpiła korzystnej i zamieniła się w najwyższe pochwały, gdy nie 
odkryto żadnej wady, przeciwnie, same zalety. Urządzał odtąd [od 
wstąpienia na tron] uczty, to prawda, lecz raczej miłe niż zbyt 
kosztowne. Co do przyjaciół, to dobrał sobie takich, że pryncepsi po nim 
panujący opierali się na nich, uważając za niezbędnych dla siebie i 
państwa, i bardzo często korzystali z ich pomocy. Berenikę natychmiast 
wyprawił z Rzymu wbrew jej woli i wbrew samemu sobie. Niektórych 
swych najmilszych ulubieńców, choć tak zręcznych tancerzy, że wkrótce 
w teatrze wystąpili, nie tylko nie wyróżnił odtąd swą hojnością, lecz w 
ogóle przestał na nich patrzeć podczas publicznych widowisk. Żadnemu 
obywatelowi niczego nie zabrał. Dla cudzej własności okazał szacunek, 
jak nikt nigdy. Odrzucił świadczenia pieniężne na swoją korzyść, 
przyjęte na ogół i zwykłe. W zakresie szczodrobliwości nikomu z 
poprzedników pierwszeństwa nie ustąpił. Oddał na usługi publiczności 
najpierw amfiteatr 14. Wybudował obok szybko termy15. Wydał igrzyska 
bardzo okazałe, hojnie sypiąc pieniędzmi. Urządził bitwę morską na 
dawnym miejscu naumachii, tam również zawody gladiatorów. Tego 
samego dnia pokazał pięć tysięcy dzikich zwierząt wszelkiego rodzaju. 

8. Z usposobienia był bardzo dobrotliwy. Z rozporządzenia 
Tyberiusza wszyscy następni cesarze nie uważali za prawomocne 
przywilejów nadanych przez poprzednich pryncepsów, jeśli nie nadali 
ich znowu sami, i to tymże osobom. On pierwszy uprawomocnił 
wszystkie poprzednie tego  

rodzaju nadania jednym edyktem i nie pozwolił, aby się w tych 
sprawach do niego zwracano. Co do wszystkich innych pragnień 
ludzkich, najusilniej przestrzegał, aby nikogo od siebie nie wypuścić, nie 
dając mu nadziei. Gdy domownicy robili mu uwagi, że więcej jakoby 
obiecuje, niż może dotrzymać, rzekł: „Nikt nie powinien odchodzić 
smutny po rozmowie z pryncepsem". Raz w czasie biesiady 
przypomniawszy sobie, że nic dobrego nikomu nie wyświadczył przez 
cały dzień, wypowiedział owe słynne i słusznie chwalone słowa: 
„Przyjaciele, straciłem dzień". Szczególnie do całego ludu odnosił się 
uprzejmie przy każdej sposobności. Na przykład zapowiadając zapasy 
gladiatorów oświadczył zaraz, że „urządzi je nie według swego 
upodobania, lecz że zastosuje się do smaku publiczności", i tak istotnie 
uczynił. Niczego nie odmówił proszącym i ze swej strony zachęcał, aby 
śmiało przedstawiali swe żądania. A że upodobał sobie szczególnie 
występy trackich szermierzy, często na ten temat przekomarzał się z 
publicznością słowem, gestem, jako jej gorący poplecznik, nie umniej-



szając powagi cesarskiej ani nie okazując stronniczości. Nie chcąc po-
minąć żadnej sposobności do przypodobania się ludowi, niekiedy 
dopuszczał go do swych term i kąpał się razem z publicznością. Za jego 
panowania zdarzyły się pewne niezawinione klęski. Oto wybuch 16 góry 
Wezuwiusz w Kampanii, pożar Rzymu 17 trwający trzy dni i trzy noce, 
również zaraza morowa 18 o rozmiarach dotychczas niebywałych. Wśród 
tylu i takich przeciwności okazał nie tylko troskliwość pryncepsa, lecz 
wprost ojcowską pieczołowitość, bądź pocieszając ludność w swych 
obwieszczeniach, bądź świadcząc pomoc, na jaką tylko było go stać. 
Dozór nad odbudową Kampanii powierzył konsularom w drodze 
losowania. Dobra osób, które zginęły w czasie wybuchu Wezuwiusza, a 
nie pozostawiły spadkobierców, przydzielił na odbudowę zniszczonych 
miast. Po pożarze Rzymu oświadczył, że wszystkie straty państwowe 
bierze na siebie. Wszelkie dzieła sztuki ze swych apartamentów 
cesarskich przeznaczył do budowli publicznych i świątyń. Powołał do 
dozoru nad tymi pracami wielu rycerzy, aby przyśpieszyć wykonanie 
każdej pracy. Dla powstrzymania zarazy i uzdrowienia ludności z chorób 
nie zaniedbał pomocy boskiej i ludzkiej, stosując wszelki rodzaj ofiar 
oraz środków lekarskich. Do klęsk tej epoki należeli donosiciele i ich 
poplecznicy, pozostałość dawnej bezkarności. Ich bezustannie kazał siec 
biczami i kijami na forum, wreszcie przeprowadziwszy po arenie 
amfiteatru, częściowo wystawić na widok publiczny na sprzedaż, 
częściowo wywieźć na najbardziej bezludne wyspy. Chcąc na zawsze 
poskromić tych, którzy by jeszcze kiedyś ośmielili się na coś podobnego, 
zabronił między innymi opierać skargę powodową na kilku od razu 
ustawach oraz po upływie określonej ilości lat dochodzić stanu 
społecznego osób zmarłych. 

9. Urząd najwyższego kapłana 19 przyjął - wedle swego własnego 
oświadczenia - dlatego, aby zachować czyste ręce, i dotrzymał słowa. 
Odtąd już nigdy ani sam nie wydał żadnego wyroku śmierci, ani za jego 
wiedzą nie skazano nikogo, chociaż w tym czasie nie brakło nieraz przy-
czyny do zemsty. Lecz przysiągł sobie, że „raczej sam zginie, niżby 
kogoś miał zgładzić". Dwu patrycjuszy, którym udowodniono roszczenia 
do władzy cesarskiej, upomniał tylko, aby swych zamiarów poniechali, 
jednocześnie pouczając, że „pryncypat jest darem przeznaczenia"; jeśli 
czegoś pragną ponadto, obiecuje im swoje przyzwolenie. Natychmiast 
wysłał swych gońców do matki jednego z nich, która daleko mieszkała, 
aby uspokoili ją wieścią, że syn jest zdrów. Ich samych nie tylko 
dopuścił do przyjacielskiej biesiady, lecz zaraz następnego dnia podczas 
widowiska zapaśniczego umieścił naumyślnie koło siebie. Gdy 



pokazywano mu broń walczących gladiatorów, sam ją podał im do 
obejrzenia. Ponadto także zbadał podobno horoskopy ich obydwu i 
wydał sąd, że „im obydwu grozi niebezpieczeństwo, ale kiedy indziej i 
nie od niego". I tak się stało. Brat Tytusa nie przestawał spiskować 
przeciw niemu i prawie nie ukrywając się podburzał wojsko do buntu 
oraz obmyślał ucieczkę. Tytus zdobył się na to, żeby go nie zgładzić, nie 
oddalić od siebie, ani też nie ująć mu czci choćby w najmniejszym 
stopniu. Od pierwszego dnia panowania wytrwale świadczył, że 
Domicjan jest współuczestnikiem jego władzy i następcą. Niekiedy na 
osobności usilnie go błagał ze łzami, „aby wreszcie zechciał odpłacić mu 
wzajemnością". 

10. Tymczasem zaskoczyła go śmierć z większą szkodą dla 
ludzkości niż dla niego samego. Po zamknięciu widowiska, przy którego 
zakończeniu zalał się łzami wobec całej publiczności, podążył do kraju 
Sabinów, zasmucony jeszcze bardziej, gdyż podczas składania ofiary 
zwierzę mu od ołtarza uciekło oraz w czasie pięknej pogody padł grom. 
Następnie na pierwszym zaraz popasie dostał febry, aż odtąd musiano go 
nieść w lektyce. Opowiadają, że odrzuciwszy płaszczyk spojrzał w niebo 
i poskarżył się żałośnie, iż „los wydziera mu życie niezasłużenie, nie 
istnieje przecież żaden czyn, którego by musiał żałować, oprócz tylko 
jednego". Co to było, ani sam wówczas nie ujawnił, ani nikt nie mógł się 
domyślić. Niektórzy przypuszczają, że przypomniał sobie stosunek 
miłosny z żoną brata. Jednak Domicja zaklinała się na wszystkie 
świętości, że nie miała z nim żadnego związku. Przypuszczalnie nie 
przeczyłaby, gdyby w ogóle coś takiego zaszło. Wręcz przeciwnie, 
skłonna byłaby się pochwalić, jako że okazywała skwapliwość w 
popisywaniu się wszystkimi skandalami. 

11. Umarł w tym samym domu wiejskim, gdzie ojciec, w dniu idów 
wrześniowych20, po dwu latach, dwu miesiącach, dwudziestu dniach od 
chwili objęcia władzy po ojcu, w czterdziestym drugim roku życia. Gdy 
rozeszła się wieść o jego śmierci, nie tylko wszystkich obywateli 
pogrążyła w żałobie tak osobistej, jakby po stracie kogoś z rodziny. 
Senat, zanim został wezwany obwieszczeniem, sam przybiegł do kurii, 
gdzie najpierw jeszcze przy drzwiach zamkniętych, a potem otwartych 
tak wiele dziękczynień i pochwał złożył zmarłemu, jak nigdy nawet za 
jego życia i w jego obecności. 

 
 
 



PRZYPISY: 
1 Według Swetoniusza: 30 grudnia 41 r. n.e.; w rzeczywistości urodził się Tytus w 39 r. n.e. 
2 W r. 55 n.e. 
3 Tuż przed r. 59 n.e. 
4Marcus Arrecinus (Clemens), za Kaliguli był prefektem pretorianów w r. 41 n.e. 
5 Przed r. 65 n.e., nazywała się Julia, poślubiła Flawiusza Sabina Młodszego. Po jego straceniu 
(zob. Dom. 10) została kochanką Domicjana; po śmierci ubóstwiona przed r. 90 n.e. 
6 W r. 67 n.e. 
7 Nad jeziorem Genezareth. Tarycheje na północy, Gamala na południu. 
8 Przed wyniesieniem Otona; w styczniu 69 r. n.e. Tytus dojechał aż do Koryntu. 
9 Pafos, miasto na zachodnim wybrzeżu Cypru, ognisko kultu Afrodyty. 
10 W maju 71 r. n.e. 
11 Siedem konsulatów sprawował wraz z ojcem w latach: 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79 n.e., ósmy z 
Domicjanem w r. 80 n.e. 
12Aulus   Caecina   Alienus,   legat legionu w Górnej Germanii w r. 69 n.e., zdradził Galbę na 
rzecz Witeliusza, tego znów,na rzecz Wespazjana; konsul (suff.) w r. 69 n.e. 
13 (I u 11 a) Berenikę, córka króla Judei, Agryppy I, ur. w r. 28 n.e., przez ojca należała do gens 
Iulia. Do roku 48 n.e. była żoną Herodesa, króla Chalkis, a swego stryja. Następnie (od r. 48 n.e.) 
kochanką swego brata, króla judzkiego, Herodesa Agryppy II. Tytus był od niej młodszy o 13 lat. 
W Rzymie przebywała w latach 75-79 n.e. 
14 W r. 80 n.e.; święto z tej okazji trwało sto dni. 
15 Termy te wybudowane były na terenie części dawnego Złotego Domu Nerona. Na ich miejscu 
znaleziono grupę Laokoonta i malowidła freskowe, wzór do Grotesek Rafaela. 
16 24 sierpnia 79 r. n.e.; wybuch zniszczył trzy miasta: Pompeii, Herculaneum, Stabiae. 
17 W r. 80 n.e.; pożar zniszczył południową część Pola Marsowego, na którym znajdowały się 
budowle: Iseum i Serapeum, Saepta, termy Agryppy, Panteon, budynek przeznaczony do liczenia 
głosów, teatr Balbusa, Pompejusza, portyk Oktawii; a także uległ zniszczeniu Kapitol ze 
świątynią Jowisza i sąsiednimi świątyniami. 
18 W r. 80 n.e. 
19 Po śmierci ojca. 
20 13 września  81   r.  n.e.; Żydzi  uznali jego śmierć jako karę za zburzenie świątyni 
jerozolimskiej. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

Domicjan 
1.  Domicjan  urodził się w dziewiątym dniu przed kalendami listo-

pada 1, gdy ojciec jego został wyznaczony konsulem i miał w następnym 
miesiącu objąć rządy. Urodził się Domicjan w szóstej dzielnicy Rzymu, 
w kwartale   „pod   Granatem"2,   w  domu,   który  później   zamienił  na 
świątynię  rodu  Flawiuszów.   Okres młodzieńczości i początków wieku 
dojrzałego przeżył podobno w tak wielkim niedostatku i poniżeniu, że 
nie miał wśród sprzętów jednego srebrnego naczynia. Jest dostatecznie 
potwierdzone, że Klodiusz Pollio, były pretor, przeciw któremu jest skie-
rowany poemat  Nerona pod tytułem Luscio,  zachował i niekiedy po-
kazywał własnoręczny list Domicjana, w którym Domicjan proponuje 
mu noc.  Nie   brak   i   takich,   którzy  twierdzą,   że   Domicjan   
oddawał  się Nerwie 3, swemu wkrótce następcy. W czasie wojny z 
Witeliuszem schronił się na Kapitol ze swym stryjem Sabinem i z 
częścią obecnych w Rzymie wojsk. Lecz gdy przeciwnicy wdzierali się 
do wnętrza, a świątynia zaczęła płonąć, po kryjomu przenocował u 
odźwiernego świątyni. Rankiem przebrany do niepoznania  w szatę 
kapłana  Izydy, uszedł między ofiarnikami różnych obrządków za Tyber 
do matki swego kolegi szkolnego, z jednym tylko towarzyszem. Tam 
ukrył się tak dobrze, że mimo poszukiwań ze strony ludzi idących za nim 
trop w trop nie dał się przyłapać. Wreszcie po zwycięstwie wyszedł z 
kryjówki i powitany jako cezar objął urząd pretora miejskiego  z 
uprawnieniami  konsula.  Właściwie zachował dla siebie tylko tytuł, 
gdyż całą władzę sądową przelał na swego najbliższego kolegę4. Zresztą 



tak swawolnie nadużywał władzy, uciekając się do wszelkiej przemocy i 
gwałtu, że już wtedy dał świadectwo, jakim będzie w przyszłości. Nie 
chcąc zagłębiać się w szczegóły, powiem tylko, że uwiódłszy żony wielu 
osobistości zabrał Eliuszowi Lamii5 żonę Domicję Longinę6 i sam ją 
poślubił. Jednego dnia rozdał ponad dwadzieścia urzędów stołecznych 
lub zamiejscowych, aż Wespazjan mu wypomniał, że „dziwi się, iż jemu 
także przy sposobności nie wyznaczył następcy". 

2. Podjął wyprawę do Galij i Germanij7, bynajmniej niekonieczną, 
wbrew radom przyjaciół ojca, tylko dlatego, aby dorównać bratu potęgą i 
znaczeniem. Z tego powodu naraził się na naganę ojca i odtąd mieszkać 
musiał razem z nim, aby na przyszłość więcej pamiętał o swym wieku i 
stanie. Ilekroć ukazywali się publicznie, Domicjan jechał w lektyce, 
Wespazjan i Tytus byli niesieni przed nim. W czasie triumfu Wespazjana 
i Tytusa nad Judea Domicjan towarzyszył im na białym koniu 8. Z 
sześciu swoich konsulatów9 jeden tylko sprawował jako zwyczajny, 
właśnie dzięki bratu, który mu ustąpił miejsca przy wyborach. Umiał on 
także zadziwiająco udawać skromność, szczególnie zamiłowanie do 
poezji, dotychczas zupełnie mu obce, później wzgardzone i porzucone. 
Wówczas jednak wygłaszał nawet publicznie swoje utwory. Wologezus, 
król Partów, zażądał posiłków przeciw Alanom10 i na wodza jednego z 
synów Wespazjana. Domicjan dołożył wszelkich starań, aby właśnie on 
został wysłany.   Lecz gdy  ta  cała  sprawa  się rozchwiała, próbował 
zachęcić innych królów Wschodu darami i obietnicami, aby tego samego 
zażądali. Po śmierci ojca długo się wahał, czy nie dać żołnierzom 
podwójnej daniny. Bez skrępowania stale rozpowiadał z pychą, że „to on 
został wyznaczony przez  Wespazjana na współuczestnika władzy, lecz 
że testament uległ sfałszowaniu". Dlatego odtąd bez przerwy robił 
zasadzki na brata, potajemnie i jawnie. Gdy Tytus ciężko zapadł na 
zdrowiu, kazał go opuścić jako zmarłego, zanim jeszcze Tytus wyzionął 
ducha. Po śmierci uczcił go tylko uświęceniem jego osoby. Często 
szarpał jego imię pośrednio, czyniąc różne złośliwe wycieczki przeciw 
niemu w mowach i publicznych obwieszczeniach. 

3. W samych początkach pryncypatu codziennie pozostawiał sobie 
trochę czasu aa swój wyłączny użytek. Wtedy nic innego nie robił, jak 
tylko łapał muchy i przekłuwał je ostrym rylcem. Gdy pytano, czy jest 
ktoś u cesarza, Wibiusz Kryspus 11 dowcipnie odpowiedział: „Nie ma 
nawet muszki". Następnie swą żonę Domicję, z którą w czasie swego 
drugiego konsulatu miał syna 12, w następnym roku uznał za Augustę 13. 
Domicja zakochała się do nieprzytomności w aktorze Parysie 14. 
Domicjan ją porzucił, ale w krótkim czasie nie mogąc znieść rozstania, 



sprowadził z powrotem niby na żądanie ludu. Co do zarządu państwem, 
to przez jakiś czas wydawał się zmienny, w równym stopniu okazując 
wady i zalety. Wreszcie dobre strony charakteru uległy zniekształceniu 
w wady. O ile można postawić tu w ogóle jakąś hipotezę, oto sądzę, że 
pod wpływem ubóstwa stał się grabieżcą, pod wpływem obawy - okrut-
nikiem. 

4. Igrzyska wydawał ciągle, wspaniałe i nadzwyczaj kosztowne, nie 
tylko w amfiteatrze, lecz także w cyrku, gdzie oprócz zwykłych wyści-
gów w dwukonne i czterokonne zaprzęgi urządził też bitwę dwojaką: 
konną i pieszą; w amfiteatrze jeszcze morską. Walki z dzikimi 
zwierzętami i walki gladiatorów urządzał nawet nocami przy 
pochodniach; bitwy nie tylko mężczyzn, lecz także kobiet. Oprócz tego 
brał stale udział w igrzyskach urządzanych przez kwestorów15 (tych 
igrzysk niegdyś poniechano, teraz Domicjan je wznowił). Pozwolił 
ludowi domagać się odeń wystąpienia dwu par zapaśników cesarskich i 
na samym końcu widowiska kazał  ich wyprowadzić na  arenę w stroju 
pałacowym.  Przez cały czas trwania walk gladiatorów stał u jego stóp 
chłopczyk strojny w purpurę, o   małej,   potwornej   głowie,   z   którym   
najwięcej   rozmawiał,   niekiedy poważnie. Słyszano z całą pewnością, 
jak Domicjan pytał go, „czy nie wie, dlaczego przy ostatnim obsadzeniu 
urzędów on, Domicjan, oddał władzę nad Egiptem Mecjuszowi 
Rufusowi?" 16 Urządzał bitwy morskie, wystawiając prawie rzeczywiste 
flotylle (uprzednio do tego celu wykopać kazał blisko Tybru staw i 
obmurować go dookoła), i przyglądał się widowisku aż do samego 
końca, nieraz pomimo ulewnego deszczu. Urządził igrzyska na koniec 
Stulecia 17. Obliczył mianowicie ilość lat nie według tego roku, w 
którym Klaudiusz niedawno je urządził, lecz według tego, w którym 
ongiś August. W czasie tych igrzysk, w dniu zawodów cyrkowych,   
chcąc   przeprowadzić  sto  biegów,  skrócił  każdy  bieg  z siedmiu 
okrążeń na pięć. Ustanowił stałe igrzyska co pięć lat na cześć Jowisza 
Kapitolińskiego 18, trojakie: muzyczne, konne, gimnastyczne. Wyznaczył 
o wiele większą ilość wieńców jako nagród dla zapaśników, niż to obec-
nie się stosuje. Były tam zawody w zakresie prozy greckiej i łacińskiej. 
Oprócz śpiewaków lutnistów występowały chóry przy wtórze lutnistów, 
a   także   zwykli   lutniści.   Nawet   dziewczęta   brały   udział   w   
biegach na stadionie. Domicjan przewodniczył igrzyskom w sandałach 
greckich. odziany w purpurową togę wedle mody greckiej, na głowie 
mając złotą koronę   z   wizerunkiem   Jowisza,   Junony   i   Minerwy,   
w   towarzystwie kapłana Jowisza oraz kolegium kapłańskiego rodu 
Flawiuszów w takim samym  stroju,   z  tą tylko  różnicą,  że  na  ich  



koronach  widniał także wizerunek jego samego. Na górze Arbańskiej 
obchodził corocznie pięciodniowe święto Minerwy. Na jej cześć 
ustanowił kolegium kapłańskie, którego   członkowie,   wybrani   losem,   
pełnili   czynności   przewodniczących, wydawali  nadzwyczajne  walki   
z  dzikimi   zwierzętami   i   przedstawienia teatralne, nadto zawody 
mówców i poetów. Trzykrotnie udzielił ludowi zapomogi w wysokości 
trzystu sestercjów na głowę. W czasie pewnego widowiska   zobowiązał  
się  tytułem  daru  urządzić  najwspanialszą ucztę w związku z 
uroczystością Siedmiu Wzgórz 19. Wówczas dla senatorów i rycerstwa 
rozdzielić kazał przysmaki w koszach chlebowych, dla ludu w 
koszyczkach. Sam pierwszy dał hasło do jedzenia. Następnego dnia 
rozrzucił wszelkiego rodzaju podarunki między publicznością; ponieważ 
większa część padła między lud, ogłosił, że przeznacza po pięćdziesiąt 
bonów na każdą grupę siedzeń stanu rycerskiego i senatorskiego. 

5. Odbudował mnóstwo wspaniałych gmachów zniszczonych 
pożarem, pomiędzy innymi także Kapitol, który jeszcze raz spłonął20. 
Lecz wszystko tylko pod swym własnym nazwiskiem, bez żadnej 
wzmianki o poprzednim fundatorze. Na nowo wybudował na Kapitolu 
świątynię ku czci Jowisza Stróża i forum, które teraz zwie się forum 
Nerwy21, a także świątynię rodu Flawiuszów, stadion 22, odeon i 
naumachię. Z jej kamienia został potem 23 zbudowany Cyrk Wielki, 
który miał z obu stron wypalone boczne ściany. 

6. Wyprawy wojenne podejmował częściowo z własnej ochoty, 
częściowo z konieczności. Z własnej ochoty podjął wyprawę przeciw 
Chattom 24. Z konieczności - jedną przeciw Sarmatom25, gdyż wycięli 
mu cały legion razem z legatem, dwie przeciw Dakom. Pierwszą 
wyprawę przeciw Dakom podjął na skutek klęski Opiusza Sabina26, 
byłego konsula, drugą na skutek klęski Korneliusza Fuska27, dowódcy 
kohort pretorianów, któremu powierzono dowództwo naczelne w tej 
wojnie. Po różnych zmiennych kolejach wojny mógł wreszcie Domicjan 
święcić podwójny triumf: z powodu wygranej z Chattami28 i Dakami29. Z 
powodu zwycięstwa nad Sarmatami30 złożył tylko wieniec wawrzynowy 
Jowiszowi Kapitolińskiemu. Wojnę domową, wszczętą przez L. 
Antoniusza31, dowódcę Górnej Germanii, skończył bez osobistego 
udziału, dzięki dziwnie szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Oto 
właśnie w chwili spotkania bojowego pęka skorupa lodowa na Renie i 
zatrzymuje wojska barbarzyńców, które miały przeprawić się do 
Antoniusza. O tym zwycięstwie dowiedział się Domicjan ze znaków 
wróżebnych wcześniej niż od gońców. W samym dniu walki wielki orzeł 
objął skrzydłami jego posąg w Rzymie, wydając radosny klangor. 



Wkrótce potem rozeszła się wieść, że Antoniusz został zabity. Wielu 
zapewniało, że w ich oczach orzeł przyniósł głowę Antoniusza. 

7. Wiele wprowadził zmian w życiu codziennym. Oto zniósł 
publiczne rozdawnictwo środków żywności, a wznowił zwyczaj 
rozdawania gotowanych, pełnych posiłków. Do czterech 
dotychczasowych stronnictw cyrkowych dodał jeszcze dwa o 
następujących barwach szat: złotej i purpurowej. Wesołkom zabronił 
występować na scenie, przyznawszy im prawo uprawiania swej sztuki po 
domach prywatnych. Zabronił kastrowania mężczyzn; obniżył cenę 
eunuchów, którzy jeszcze pozostali u handlarzy niewolników. Pewnego 
roku, gdy dała się zauważyć nadmierna obfitość wina przy zupełnym 
niedostatku zboża, Domicjan uznał, że uprawa roli uległa zaniedbaniu na 
skutek zwiększonej hodowali winnej latorośli. Wydał rozporządzenie, 
żeby nikt w całej Italii nie zakładał nowych winnic oraz aby po 
prowincjach podcięto zupełnie winne latorośle, co najwyżej 
pozostawiono do połowy. Nie obstawał jednak przy wykonaniu tego 
zarządzenia. Niektóre z najważniejszych urzędów dworskich przydzielił 
wyzwoleńcom i rycerzom rzymskim. Zabronił obozować razem dwu 
legionom. Żołnierzom wzbronił składania jako oszczędności w kasie 
wojskowej więcej niż po tysiąc sestercjów, ponieważ wydawało się, że 
L. Antoniusz, przygotowując przewrót w obozie zimowym dwu 
legionów, czerpał ufność w powodzenie swej akcji właśnie z owych 
oszczędności żołnierskich. Żołnierzom dorzucił Domicjan do żołdu 
jeszcze czwarty dodatek: po trzy sztuki złota na głowę. 

8. Sprawiedliwość wymierzał starannie i sprężyście, często nawet na 
forum, w trybie nadzwyczajnym, siedząc na trybunale. Stronnicze 
wyroki sędów centumwiralnych unieważnił. Sędziów rozjemczych 
często upominał, aby nie dawali posłuchu roszczeniom słabo 
udowodnionym. Sprzedajnych sędziów, każdego razem ze swym 
kompletem sądzącym, piętnował hańbą. Skłonił trybunów ludowych, aby 
oskarżyli o zdzierstwa chciwego edyla, od senatu zażądali oddania go 
pod sąd. Również tak wiele starania dołożył do ukrócenia samowoli 
urzędników miejskich i zarządców prowincyj, że nigdy nie byli równie 
umiarkowani i sprawiedliwi. Dopiero po jego śmierci wielu z nich 
ujrzeliśmy na ławie oskarżonych pod zarzutem wszelkiego rodzaju 
przestępstw. Podjąwszy reformę obyczajów ukrócił też bezład w teatrze. 
Mianowicie zabronił, aby przygodni widzowie zasiadali na ławach 
przeznaczonych dla rycerstwa. Oszczercze pisma rozpowszechnione  
wśród publiczności, którymi zniesławiano znaczniejszych  mężczyzn i  
kobiety,  kazał zniszczyć, ich autorów napiętnować. Pewnego byłego 



kwestora usunął z senatu za to, że lubił on występować w pantomimie i 
tańczyć. Kobietom złych obyczajów odebrał prawo używania lektyki i 
przyjmowania zapisów lub spadków. Wykreślił z listy sędziów rycerza 
rzymskiego za to, że przyjął do siebie z powrotem żonę, którą uprzednio 
porzucił, oskarżając o zbrodnię cudzołóstwa. Niektórych obywateli z 
obydwu stanów skazał na mocy prawa skantyńskiego 32. Niewłaściwe 
zachowanie westalki, zlekceważone nawet przez ojca i brata, karał 
rozmaicie, lecz zawsze surowo, początkowo karą śmierci, później wedle 
dawnego obyczaju. Oto na przykład siostrom Okulatom, również 
Waronilli33, pozwolił wybrać dowolną śmierć. Ich uwodzicieli zesłał na 
wygnanie. Lecz  w stosunku  do  Kornelii34, przewodniczącej  westalek, 
która już raz została uniewinniona, następnie po dłuższej przerwie po-
wtórnie oskarżona i skompromitowana dowodami, zostosował karę za-
kopania żywcem. Jej kochanków35 kazał zasiec na śmierć rózgami na 
komicjum, z wyjątkiem  pewnego   byłego   pretora36,   którego   skazał 
tylko na wygnanie z tego powodu, że sam się przyznał, aczkolwiek 
jeszcze wtedy wina jego nie została udowodniona i śledztwo oraz tortury 
nie wniosły niczego nowego. Pragnąc napiętnować każde naruszenie 
kultu bogów, kazał żołnierzom zburzyć pomnik, który jego wyzwoleniec 
wzniósł dla syna z kamieni przeznaczonych na świątynię Jowisza 
Kapitolińskiego, kości oraz popioły wewnątrz się znajdujące polecił 
zatopić w morzu. 

9. Na początku panowania wzdragał się przed wszelkim rozlewem 
krwi. W czasie nieobecności ojca postanowił wydać obwieszczenie 
publiczne, aby nie zabijano wołów na ofiarę, powołując się na ten wiersz 
Wergilego: 

Zanim jeszcze bezbożny ród się karmić począł młodych byczków mięsem. 
(Georg. II 538) 

Nigdy przed objęciem pryncypatu nie okazywał ani chciwości, ani 
skąpstwa, a po objęciu władzy przez długi czas. Wręcz przeciwnie, 
dawał często znamienne dowody nie tylko bezinteresowności, lecz wręcz 
wspaniałomyślności. Całe swoje najbliższe otoczenie obsypując 
szczodrymi darami przede wszystkim najsurowiej upominał, aby nie 
dopuszczano się żadnego nieuczciwego czynu. Spadków 
pozostawionych mu przez ludzi mających dzieci nie przyjmował. 
Unieważnił zapis testamentowy Rustusa Cepiona, który zastrzegł, aby 
jego spadkobierca corocznie ofiarowywał pewną sumę dla każdego z 
senatorów wchodzących do kurii. Umorzył procesy tych wszystkich 
podsądnych, którzy byli na liście dłużników skarbowych dłużej niż 
ostatnich pięć lat. Na przyszłość nie pozwolił żądać zwrotu później niż w 



ciągu roku, i to jeszcze pod warunkiem, żeby oskarżyciel, który sprawę 
przegra, szedł na wygnanie. Sekretarzom kwestorskim, którzy zwy-
czajowo robili pewne interesy, lecz wbrew ustawie klodyjskiej37, 
darował winy już popełnione. Skrawki gruntów, które tu i tam zbywały 
przy rozdziale ziemi między weteranów, przydzielił dawnym 
właścicielom prawem przedawnienia. Donosy skarbowe ukrócił 
wyznaczeniem olbrzymiej kary na fałszywych oskarżycieli. Przytaczano 
jego słowa: „Władca, który donosicieli nie karci - podżega". 

10. Lecz nie wytrwał na stałe ani w łaskawości, ani w rzetelności. 
Najpierw popadł w okrucieństwo, nieco później w chciwość. Uczniowi 
pantomimisty Parysa, jeszcze chłopcu i wtedy właśnie ciężko choremu, 
wymierzył karę śmierci za to, że swoim kunsztem i postacią bardzo 
przypominał mistrza. Również zgładził Hermogenesa z Tarsu za jakieś w 
jego historii wycieczki osobiste. Jeszcze przedtem ukrzyżować kazał 
kopistów, którzy tę historię przepisali. Pewien ojciec rodziny wyraził się 
[w czasie igrzysk], że tracki szermierz wart jest nie mniej niż murmillon, 
ale nie tyle, ile sam organizator igrzysk. Za to kazał go Domicjan 
porWać z widowni i rzucić psom na arenę z tym napisem: „Oto 
zwolennik tarczowych zapaśników, który wyraził się niegodnie". 
Zgładził wielu senatorów, wśród nich kilku byłych konsulów, między 
innymi Cywikę Cereala38 w samym czasie sprawowania prokonsulatu w 
Azji. Salwidiena Orfita39 i Acyliusza Glabriona40, będących już na 
wygnaniu, uśmiercić kazał pod pozorem, jakoby dążyli do przewrotu. 
Wszystkich zaś innych kolejno z najbłahszej przyczyny. Eliusza Łamię 
za żarciki wprawdzie pełne aluzyj, lecz już przebrzmiałe, przy tym 
niewinne. Oto gdy Domicjan zabrał mu żonę, a ktoś potem chwalił jego 
piękny głos, rzekł Lamia po grecku: „Bo dobrze się prowadzę". Znów 
gdy Tytus zachęcał Lamię do powtórnego małżeństwa, ten odpowiedział 
po grecku: „Czy i ty przypadkiem nie chcesz się żenić?" Zamordował 
Domicjan Salwiusza Kokcejana za to, że obchodził rocznicę urodzin 
cesarza Otona, swego stryja. Metiusza Pompuzjana za to, że 
powszechnie opowiadano, iż urodził się w konstelacji cesarskiej i że 
obnosił wymalowaną na pergaminie mapę świata,mowy królów i 
wodzów z Tytusa Liwiusza, a swym niewolnikom nadał imiona Magona 
41 i Hannibala. Zamordował Salustiusza Lukulla, legata Brytanii, za to, 
że włócznie nowego kształtu pozwolił sobie nazwać lukullusowymi. 
Zamordował Juniusza Rustyka42 za to, że wydał pochwalne poematy na 
cześć Petusa Trezei i Helwidiusza Pryska oraz nazwał ich najświętszymi 
mężami. Z tego oskarżenia skorzystał Domicjan, aby wygnać ze stolicy i 
z Italii wszystkich filozofów43. Helwidiusza-syna skazał na śmierć za to, 



że w scenicznym epilogu pod postacią Parysa i Enony44 przedstawił 
złośliwie rozwód Domicjana z żoną. Zamordował Flawiusza Sabina, 
jednego ze swych braci stryjecznych, za to, że owego Flawiusza woźny 
wywoływacz przez pomyłkę wymienił publicznie jako cesarza, a nie 
jako konsula nowo obranego właśnie w tym dniu na komicjach. Lecz 
jeszcze sroższy stał się po zwycięstwie w wojnie domowej. Większość 
przeciwników politycznych zadręczył śledztwem nowego rodzaju, 
tropiąc najbardziej ukrytych spiskowców. Oto wypalał im ogniem 
organy płciowe, niektórym obcinał ręce. Jest całkowicie pewne, że tylko 
dwu spośród znaczniejszych spiskowców obdarzył łaską; trybuna ze 
stanu rycerskiego i centuriona. Oni mianowicie, chcąc ponad wszelką 
wątpliwość wykazać swą niewinność, dowiedli, że się trudnili nierządem 
i że z tego względu nie mogli przecież uzyskać żadnego wpływu ani na 
wodza, ani na żołnierzy. 

11. Okrucieństwo jego było nie tylko wielkie, lecz także podstępne i 
nieoczekiwane. Podskarbiego w przeddzień ukrzyżowania zaprosił do 
swej sypialni, przynaglił usiąść na łożu obok siebie, z kolei wypuścił 
spokojnego i wesołego, a nawet okazał względy przesławszy mu część 
swego obiadu. Mając zamiar ukarać śmiercią Arecyna Klemensa45, 
byłego konsula, jednego ze swych zażyłych przyjaciół i szpiegów, obda-
rzał go życzliwością bez zmiany, a nawet większą jeszcze niż zwykle. W 
ostatniej niemal chwili, będąc razem na przejażdżce w lektyce, rzekł do 
niego na widok pewnego donosiciela: „Czy chcesz, abyśmy tego niego-
dziwego służalca jutro przesłuchali?" Chcąc tym urągliwiej nadużywać 
ludzkiej cierpjiwości, nigdy nie oznajmił żałobnego wyroku bez 
uprzedniej przemowy pełnej łaskawości. Im łagodniej przemawiał na 
początku, rym pewniejszą to było oznaką groźnego zakończenia. 
Wprowadzając raz do kurii pewnych podsądnych obwinionych o obrazę 
majestatu, zapowiedział z góry, że „dzisiaj przekona się, jak jest drogi 
senatowi". Wskutek takiej przedmowy łatwo uzyskał uchwałę skazującą 
nawet na karę według obyczaju przodków. Następnie sam przerażony 
potwornością tej kary i pragnąc złagodzić niechęć ku sobie wstawił się 
za oskarżonymi w te słowa (chyba nie od rzeczy będzie poznać 
dosłowne ich brzmienie): „Pozwólcie mi, prześwietni ojcowie, uzyskać 
od was, tak mi szlachetnie oddanych - wiem, że z trudem tylko uzyskać 
to mogę - abyście użyczali skazanym swobodnego wyboru rodzaju 
śmierci. W ten sposób oszczędzicie swym oczom przykrego widoku, a 
wszyscy zrozumieją, żem ja był na tym posiedzeniu senatu". 

12. Wyczerpawszy skarb na koszty budowli i widowisk oraz na pod-
niesienie żołdu wojsku, najpierw spróbował uszczuplić wydatki na 



wojsko zmniejszając jego liczbę. Lecz widząc, że w ten sposób naraża 
się tylko na napaści barbarzyńców, a nie uzyskuje jednocześnie 
zmniejszenia ciężarów państwowych, przestał się z czymkolwiek liczyć i 
grabił na wszystkie strony. Rozdrapywano odtąd dobra żywych i 
umarłych wszędzie, na podstawie czyjegokolwiek zarzutu i z jakiego 
bądź pozoru winy. Wystarczyło, aby zarzucono komuś jakikolwiek czyn 
lub słowo obrażające majestat pryncepsa. Konfiskowano na skarb 
majętności bynajmniej nie zapisane w spadku cesarzowi, jeśli znalazła 
się choć jedna osoba, która zeznała, że wie bezpośrednio od zmarłego, 
jeszcze gdy był wśród żywych, jakoby uczynił on cesarza swym 
dziedzicem. Szczególnie niemiłosiernie ściągano podatek tzw. 
żydowski46. Pod Żydów podciągano wszystkich, którzy bez deklaracji 
oficjalnej żyli jednak wedle obyczaju żydowskiego47, albo znów takich, 
którzy zaparłszy się swego pochodzenia żydowskiego nie płacili 
podatków nałożonych na ten naród. Pamiętam jeszcze z czasów mojej 
wczesnej młodości, żem był obecny, gdy wśród licznego zebrania 
komisarz skarbowy [prokurator] oglądał dziewięćdziesięcioletniego 
starca, czy jest obrzezany. - Domicjan od samej młodości był mało 
uprzejmy, pewny siebie, nieumiarkowany zarówno w słowach, jak 
czynach. Gdy Cenida, metresa ojca, po powrocie z Istrii48 nachyliła twarz 
jak zwykle, aby go pocałować, Domicjan nadstawił jej rękę. Nie mogąc 
spokojnie znieść tego, że i zięć brata ubiera służbę na biało, zawołał: 

Niedobry jest rząd wielu. 
(Hom. IL. II 204; w. 198 przekładu F. Ks. Dmochowskiego) 

13. Uzyskawszy pryncypat, nie zawahał się wobec senatu odezwać 
chełpliwie, że „to on dał władzę ojcu i bratu, oni mu tylko zwrócili". 
Sprowadzając po rozwodzie żonę powtórnie do siebie, obwieścił 
publicznie, „że znowu ją przyjął do swej świętej łożnicy". Chętnie 
słuchał, jak w teatrze wykrzykiwano w dniu biesiady publicznej: „Cześć 
Panu i Pani naszej". Gdy na igrzyskach kapitolińskich wszyscy 
jednogłośnie upraszali, aby dopuścił znowu do godności senatorskiej 
Palfuriusza Surę, usuniętego niegdyś z senatu, a teraz właśnie 
nagrodzonego wieńcem za krasomówstwo, wzgardliwie nie dał żadnej 
odpowiedzi, rozkazał tylko przez woźnego uciszyć się. Imieniem swych 
komisarzy skarbowych dyktując urzędowy list, z podobną chełpliwością 
tak zaczął: „Pan nasz i bóg rozkazuje to uczynić". Dlatego odtąd weszło 
w zwyczaj, że w żadnym piśmie ani rozmowie z kimkolwiek inaczej go 
nie nazywano. Pozwalał stawiać sobie posągi na Kapitolu tylko złote i 
srebrne, określonej wagi. W różnych dzielnicach Rzymu wzniósł wielkie 
i liczne bramy, łuki z kwadrygami i oznakami triumfalnymi. Pod jednym 



podpisano po grecku: „Wystarczy". Sprawował siedemnaście 
konsulatów49, ile nikt przed nim. Z tych siedem środkowych 
nieprzerwanie, wszystkie prawie tylko tytularnie, żadnego dłużej jak do 
kalend maja, większość tylko do idów styczniowych 50. Po dwu 
triumfach51 przyjąwszy tytuł Germanika, przemianował miesiące: 
wrzesień i październik wedle swych imion na Germanika i Domicjana, 
ponieważ w pierwszym objął rządy, w drugim się urodził52. 

14. Wskutek takiego postępowania wywołał u wszystkich strach i 
nienawiść. W końcu został zamordowany przez spisek przyjaciół i 
najzaufańszych wyzwoleńców oraz żonę. Od dawna już przewidywał rok 
i ostatni dzień życia, nawet godzinę i rodzaj śmierci. Jeszcze we 
wczesnej młodości przepowiedzieli mu wszystko Chaldejczycy. Także 
ojciec jawnie go wyśmiał podczas jakiejś biesiady, gdy Domicjan nie 
chciał jeść grzybów, że widocznie nie zna swego przeznaczenia, bojąc 
się grzybów, a nie żelaza. Dlatego Domicjan zawsze był pełen trwogi i 
niepokoju. Za najmniejszym podejrzeniem doznawał nadmiernego 
wzruszenia. Jeśli nie wprowadził w życie już głoszonego obwieszczenia 
o wycięciu winnic, to podobno z żadnej innej pobudki, jak tylko dlatego, 
że zostały rozrzucone pisma z takimi wierszami greckimi: 
Choćbyś mnie, koźle, obgryzł do korzeni, dość jeszcze owocu wydam,Aby cię można 

winem oblać na bogów ofiarę. 
(Ant. Pal. IX 75) 

Pod wpływem tej samej obawy nie przyjął ofiarowanej mu przez senat 
nowej i wyszukanej oznaki czci, chociaż takich objawów zawsze był 
żądny w najwyższym stopniu. W tym wypadku uchwalono, aby zawsze 
podczas sprawowania przezeń konsulatu rycerze rzymscy wybrani w 
drodze losowania szli przed nim między liktorami i woźnymi, sami 
przystrojeni w uroczyste biało-szkarłatne płaszcze i z włóczniami 
wojskowymi. W miarę zbliżania się terminu ewentualnego 
niebezpieczeństwa coraz bardziej z dnia na dzień okazywał niepokój. 
Kazał wyłożyć ściany portyków, po których zwykle przechadzał się, 
błyszczącym kamieniem zw. "fengit", aby dzięki jego połyskowi 
naprzód widzieć jak w odbiciu, co się dzieje za jego plecami. Większość 
więźniów przesłuchiwał sarn, w miejscu odosobnionym, trzymając w 
ręku ich kajdany. Chcąc przekonać swych domowników, że nie należy 
godzić na życie swego pana, nawet opierając się na najszlachetniejszych 
wzorach, skazał na karę śmierci sekretarza Epafrodyta za to, że podobno 
po upadku Nerona pomógł mu własnoręcznie zadać sobie śmierć. 

15. W końcu zgładził nagle i na podstawie zupełnie błahego 
podejrzenia Flawiusza Klemensa53, swego brata stryjecznego, 



powszechnie pogardzanego z powodu swego nieróbstwa54. Zgładził go 
Domicjan właśnie w czasie sprawowania przezeń konsulatu, choć nawet 
jego synów, jeszcze zupełnie maleńkich, wyznaczył uprzednio jako 
swych następców i pozbawił ich dawnych swych imion, nadając 
jednemu imię Wespazjan, drugiemu Domicjan. Tym mordem najbardziej 
przyspieszył sobie zgubę. Przez osiem miesięcy bez przerwy tyle biło 
piorunów i o tylu jeszcze donoszono, że wreszcie wykrzyknął: „Niech 
już biją, w kogo zechcą". Piorun uderzył w Kapitol, w świątynię rodu 
Flawiuszów, w pałac na Palatynie, w jego sypialnię. Napis z podstawy 
jego triumfalnego posągu został zerwany przez silną burzę i upadł na 
sąsiedni pomnik. Drzewo, które wywróciło się w czasach, zanim 
Wespazjan został cesarzem, a później odżyło, teraz nagle runęło. Bogini 
Fortuna w Preneste, która zwykle przez cały czas jego panowania, 
ilekroć polecał jej opiece nowy rok, zapowiadała zawsze i niezmiennie 
los radosny, w ostatnim roku przepowiedziała mu los żałobny i nawet 
zrobiła wzmiankę o przelewie krwi. Także śniło się Domicjanowi, że oto 
Minerwa, którą czcił wręcz przesadnie 55, wychodzi ze świętej kapliczki 
i mówi, że już więcej nie może go chronić, gdyż Jowisz pozbawił ją 
broni. Nic jednak nie przejęło go w równym stopniu, jak odpowiedź i 
wypadek astrologa Askletariona. Gdy wróżbitę postawiono w stan 
oskarżenia za to, że otwarcie ogłosił, co przewidział swoją sztuką 
(zresztą bynajmniej się tego nie zapierał), Domicjan go zapytał, jaki 
koniec czeka jego samego. Askletarion odpowiedział, że na pewno 
zostanie wkrótce rozszarpany przez psy. Domicjan kazał go 
bezzwłocznie zamordować, lecz dla udowodnienia nicości jego wiedzy 
jak najstaranniej pogrzebać. W czasie wykonywania rozkazu cesarza 
nagle zerwała się burza, rozrzuciła mogiłę, na wpół spalonego trupa 
rozszarpały psy. Aktor mimu, Latynus56, który przechodząc zauważył to 
przypadkiem, opowiedział mu przy stole wśród innych nowin dnia. 

16. Na dzień przed śmiercią polecił, aby trufle podane na stół zosta-
wiono mu do jutra. Następnie dorzucił te słowa: „Jeśli tylko będę mógł 
je spożyć". Zwracając się do swego najbliższego otoczenia oświadczył, 
że „być może jutro księżyc wstępując w znak Wodnika 57 zakrwawi się i 
nastąpi coś, o czym będą mówić ludzie po całym świecie". Koło północy 
tak się przestraszył, że wyskoczył z łóżka. Następnie rankiem przesłu-
chiwał i skazał na śmierć wróżbitę przysłanego z Germanii, który 
zapytany w sprawie piorunów, zapowiedział zmianę władcy. Gdy 
Domicjan zbyt gwałtownie drapiąc brodawkę na czole, rozjątrzył ją, aż 
krew popłynęła, rzekł: „Oby tylko tyle". Na jego zapytanie, czy to już 
piąta, której się obawiał, odpowiedziano naumyślnie, że to szósta. Pełen 



radości, jakby niebezpieczeństwo już minęło, wybierał się na zabiegi 
kąpielowe. Pokojowiec przyboczny, Parteniusz 58, zawrócił go wieścią, 
że ktoś przyszedł i przynosi jakąś ważną nowinę, nie cierpiącą zwłoki. 
Więc oddaliwszy wszystkich powrócił do sypialni. Tam został 
zamordowany. 

17. Co do spisku i rodzaju morderstwa, takie rozeszły się 
wiadomości. Spiskowcy wahali się, kiedy i w jaki sposób napaść na 
Domicjana, tj. czy w czasie kąpieli, czy posiłku. Wówczas Stefanus, 
zarządca dworu Domicylli59, właśnie oskarżony o przywłaszczenie 
pieniędzy, dał pomysł i ofiarował pomoc. Oto przez kilka dni przedtem 
chodził z lewym ramieniem obwiniętym wehią i bandażem, niby z 
powodu skaleczenia, właściwie dla odwrócenia podejrzeń; w chwili 
zbliżającego się mordu, wsunął tam sztylet. On to oznajmił, że ma 
doniesienie w sprawie spisku, i dlatego został przez Domicjana przyjęty. 
Gdy cesarz czytał ze zdziwieniem wręczone mu pismo, ten go pchnął w 
okolicę pachwiny. Ranny Domicjan usiłuje się bronić. Wówczas napadli 
nań: ordynans Klodianus, Maksym, wyzwoleniec Parteniusza, Satur, 
mający nadzór nad pokojowcami, i kilku gladiatorów. Wspólnie go 
zakłuli siedmioma pchnięciami. Ale młody niewolnik, który 
przebywając wedle zwyczaju w jego sypialni dla opieki nad Larami, był 
świadkiem morderstwa, to jeszcze opowiadał. Domicjan zaraz po 
pierwszym ciosie rozkazał mu natychmiast wydobyć sztylet ukryty pod 
poduszką i zawołać służących. Lecz on znalazł pod poduszką tylko 
rękojeść, a wszystkie drzwi zastał zamknięte. Domicjan tymczasem 
chwycił Stefanusa, powalił na ziemię i długo się z nim szamotał, usiłując 
bądź wyrwać mu sztylet z ręki, bądź poranionymi palcami oczy mu wy-
drapać. Zabity został Domicjan w dniu czternastym przed kalendami 
października 60, w czterdziestym piątym roku życia, piętnastym 
panowania. Jego trupa wynieśli grabarze na zwyczajnych marach. 
Piastunka Fyllis pogrzebała go w willi podmiejskiej przy drodze 
Latyńskiej61. Trochę popiołów zaniosła po kryjomu do świątyni rodu 
Flawiuszów i pomieszała z prochami Julii, córki Tytusa, którą też 
wychowała. 

18. Wzrostu62 był Domicjan słusznego, twarz miał ściągłą i rumianą, 
oczy duże, lecz wzrok słaby, poza tym cały był piękny i postawny, 
szczególnie w okresie młodości, z wyjątkiem stóp, których palce miał 
zbyt krótkie. Później szpeciła go łysina i opasły brzuch oraz zbytnia 
szczupłość nóg, po długiej chorobie jeszcze bardziej wychudzonych. 
Doskonale wiedział, że robi dobre wrażenie pewnym dostojeństwem 
oblicza. Kiedyś pochwalił się w senacie: „Chyba dotychczas nie 



mieliście nic do przygany mojemu umysłowi ani mojej twarzy". Tak był 
drażliwy na temat swojej łysiny, że poczytywał za osobistą obrazę, jeśli 
komuś innemu żartem czy w sprzeczce ją wypomniano. A przecież w 
pewnym dziełku, które poświęcił jednemu ze swych przyjaciół, pt. O 
pielęgnowaniu włosów, takie wplótł słowa, pocieszając jego i siebie: 

Widzisz, jaki ja jestem silny i dorodny 
(Hom. IL. XXI 108; w. 9 przekładu F. Ks. Dmochowskiego) 

„Taki los mnie czeka, jak i moje włosy. Mężnie znoszę, że włos mi 
wypada, choć jestem młody. Wiedz, że nic nie jest milsze i bardziej 
przemijające nad urodę". 

19. Nie znosił wysiłku: pieszo po Rzymie nie chodził, w czasie wy-
prawy wojennej czy w marszu rzadko jeździł na koniu, raczej kazał się 
stale nosić w lektyce. Nie lubił szermierki, natomiast bardzo chętnie 
strzelał z łuku. Wielu widywało go w ustroniu Góry Albańskiej, jak 
zabijał nieraz po sto sztuk dziczyzny wszelkiego rodzaju albo jak 
naumyślnie ciskał strzały w głowy niektórych zwierząt, aby z dwu strzał 
zrobić jakby rogi. Niekiedy kazał młodemu niewolnikowi stanąć z dala i 
nadstawić dłoń prawej ręki, szeroko rozwartą, jako cel, i tak zręcznie 
wypuszczał strzały, że wszystkie przechodziły nieszkodliwie między 
palcami. 

20. Od początku panowania zaniechał nauk wyzwolonych, chociaż 
zatroszczył się bardzo wydatnie o uzupełnienie bibliotek zniszczonych 
pożarem. Uprzednio pościągał zewsząd egzemplarze [dzieł 
zniszczonych] i wysłał do Aleksandrii63, aby tam je przepisano i 
poprawiono. Nigdy jednak nie zadał sobie trudu studiowania historii lub 
utworów poetyckich. Nigdy też nie pisywał, nawet rzeczy niezbędnych. 
Nie czytywał niczego prócz pamiętników i archiwum Cezara Tyberiusza. 
Listy, mowy, obwieszczenia publiczne układał mu kto inny. W 
rozmowie był dość wytworny. Niekiedy potrafił powiedzieć coś godnego 
uwagi, np.: „Chciałbym - rzecze - być tak piękny, jak Mecjusz wydaje 
się sobie". O czyjejś głowie z włosami na pół rudymi, na pół siwymi 
powiedział, że „jest to mieszanina śniegu z miodem". 

21. Mawiał, że nieszczęsna jest dola pryncepsów, gdyż „nie uwierzą 
w doniesienia o spisku, aż zostaną zamordowani". Ilekroć miał czas 
wolny, grał chętnie w kości, nawet w dni powszednie i w rannych 
godzinach. Kąpał się za dnia. Jadł drugie śniadanie aż do nasycenia. Po 
obiedzie z zasady spożywał tylko jabłko macjańskie 64 i mały kubek 
płynu. Często urządzał biesiady, i to sute, lecz zawsze niespodziewanie, 
tylko do zachodu słońca, potem nie brał udziału w uczcie. Do godziny 
snu już tylko sam przechadzał się w ustronnym miejscu. 



22. Nadmiernie był namiętny. Częste obcowanie fizyczne z 
kobietami uważał za rodzaj ćwiczeń, nazywając z grecka „gimnastyką 
łoża". Chodziła pogłoska, że sam wyskubywał włosy swoim kochankom, 
uprawiał zaś sport pływacki z najpospolitszymi nierządnicami. Gdy 
chciano go żenić z córką brata, jeszcze dziewicą, stanowczo odmówił z 
przywiązania do swej żony Domicji. Lecz gdy nieco później wydano 
bratanicę za mąż za innego, wtedy ją uwiódł, jeszcze za życia Tytusa. 
Wkrótce po śmierci jej ojca i męża rozmiłował się w niej gorąco i 
jawnie. Sam stał się przyczyną jej śmierci, gdyż zmusił do usunięcia 
płodu poczętego z jego przyczyny. 

23. Zabójstwo Domicjana lud przyjął obojętnie, żołnierze z wielkim 
oburzeniem. Natychmiast chcieli uznać go za boga, gotowi do zemsty, 
gdyby znaleźli się przywódcy. Zresztą i tak wkrótce to zrobili, 
wymógłszy upartym naleganiem karę na sprawców zabójstwa. 
Przeciwnie senat; tak się ucieszył, że na wyścigi wszyscy gromadnie 
pobiegli do kurii. Nie mogli się powstrzymać od tego, aby od razu nie 
naurągać zmarłemu w sposób jak najbardziej obelżywy i gwałtowny, 
krzycząc jeden przez drugiego. Czym prędzej dali rozkaz, aby 
przyniesiono drabiny i pozdzierano na oczach wszystkich jego tarcze i 
wizerunki i tam od razu pozrzucano na ziemię. Wreszcie uchwalili, żeby 
wszędzie pozacierano jego napisy i zniszczono w ogóle pamięć o nim. 
Na kilka miesięcy przed jego morderstwem wrona na Kapitolu 
przemówiła takimi słowy po grecku: „Wszystko będzie dobrze". 
Niektórzy tak sobie wyjaśniali to zjawisko: 

Gdy na szczycie Tarpejskiej Skały wrona siadła, nie mogąc rzec: „Jest 
dobrze", lecz że „będzie" -zgadła. 

(Baehrens, Fragm. poet. Rom., s. 370) 
Podobno sam Domicjan miał sen, że mu na plecach wyrósł złoty garb, co 
uznał za niewątpliwą zapowiedź szczęśliwszego i pomyślniejszego stanu 
państwa po jego śmierci. To zresztą wkrótce się sprawdziło dzięki rzetel-
ności i umiarkowaniu następnych pryncepsów. 
 

PRZYPISY: 
124 października 51 r. n.e. 
2 Na Kwirynale; VI dzielnica Rzymu. 
3Marcus Cocceius Nerva, ur. koło r. 35 n.e., pochowany - już jako ostatni w Mauzoleum 
Augusta; umarł w r. 98 n.e. 
4 Prawdopodobnie był to Helvidius Priscus, praetor peregrinus, tzn. pretor dla cudzoziemców. 
5Lucius Aelius Plautius Łamią Aelianus, konsul (suff.) 80 r. n.e., zamordowany przez Domicjana 
przed r. 96 n.e. 



6 Domitia Longina, córka Korbulona, słynnego wodza epoki Nerona, pogromcy Partów (Cnaeus 
Domitius Corbulo), uwiedziona przez Domicjana w r. 70 n.e., uznana za Augustę w r. 81 n.e. W 
r. 96 n.e. wzięła udział w sprzysiężeniu przeciw niemu, żyła do czasów Swetoniusza. 
7 Zamieszki r. 69 n.e., a szczególnie pożar Kapitolu, wzbudziły w Germanach i Galach nadzieję 
oderwania się od imperium rzymskiego. Z początkiem r. 70 n.e. Batawowie (nad dolnym Renem) 
pod wodzą Juliusza Cywilisa połączywszy się z Galami północnymi, a więc Trewirami, pod 
Juliuszem Klassykiem i Juliuszem Tutorem oraz Lingonami pod Juliuszem Sabinem postanowili 
stworzyć imperium Galliarum. Powstanie upadło po przybyciu nad Ren nowej armii rzymskiej 
pod dowództwem Cerealisa (Quintus Petilius Cerealis), wysłanej przez Mucjana. Ten ostatni 
razem z Domicjanem pociągnął zaledwie pod Lugudunum (Lyon) w czerwcu 70 r. n.e. W usta 
Cerealisa wkłada Tacyt (Hist. IV 74) piękne przemówienie do zbuntowanych Galów, m.in. 
mówi: „Gdyby bowiem Rzymianie - do czego niech bogowie nie dopuszczą - wypędzeni zostali, 
cóż innego stąd wyniknie, jak nie wojny wszystkich między sobą ludów?" (przekład S. 
Hammera). 
8 Zwykłe to miejsce w czasie triumfu dla młodych pryncepsów (zob. Tyb. 6). 
9 Przed wstąpieniem na tron był konsulem siedem razy: w 71 r. n.e. (suff.), gdy miał zaledwie lat 
19; w 73 r. (ord.) w 75 r. (suff.); w 76 r. (suff.V w 77 r. (suff. ); w 79 r. (suff.); w 80 r. (ord.) 
razem z Tytusem. 
10 Alani, plemię  sarmackie,  umiejscawiane  między  Kaukazem,  Tanaisem (Donem) i dolną 
Wołgą. 
11Quintus Vibius Crispus z Vercellae, ur. w 13 r. przed n.e.,znakomity oskarżyciel, mówca 
chwalony przez Kwintyliana. Uchodził za dowcipnego. Za Nerona był konsulem (suff.) w 61 r. 
n.e.; w 68-71 r. n.e. curator aquarum w r. 71/72 prokonsulem Afryki. Potem był jeszcze 
dwukrotnie konsulem, umarł koło 93 r. n.e. 
12 Narodziny następcy tronu (w. 73 n.e.) uczcił Marcjalis epigramem (VI 3); po śmierci syn 
Domicjana został ubóstwiony. 
13 W aktach Braci Arwalskich Domicja nosi tytuł „Augusta" już od października 81 r. n.e. 
14 Następca Parysa z epoki Nerona miał duże wpływy na dworze Domicjana, który w końcu po 
odkryciu jego romansu z Domicja kazał go zgładzić w r. 83 n.e. Jemu poświęcił Marcjalis słynny 
epigram żałobny w formie epitafium (XI 13/14). 
15 Igrzyska te wprowadził Klaudiusz (zob. Kl. 2 i 4), Nero ich poniechał. 
16 Marcus Iunius Mcttius  Rufus  prefekt Egiptu w latach 89-94 n.e. 
17 Święta Stulecia (Ludi Saeculares) za Augusta obchodzone były w r. 17 n.e. Następne Święta 
Stulecia rozpadają się na dwa szeregi. Jeden opierał się na rachubie Augusta, przy tym święta 
miały być obchodzone co 110 lat, a więc Domicjan świecił je w roku 88. o 6 lat za wcześnie w 
stosunku do Święta Stulecia Augusta. Septymius Sewerus w r. 204 n.e. Drugi szereg zaczął 
Klaudiusz, obchodząc w r. 47 n.e. osiemsetlecie istnienia Rzymu (ab urbe condita). Po nim w r. 
147 n.e. Antoninus Pius dziewięćsetlecie istnienia Rzymu. Philippus w r. 248 święcił tysiąclecie 
istnienia Romy. 
18 Po raz pierwszy w lecie r. 86 n.e.; nagrodę stanowił wieniec dębowy. 



19 Święto Siedmiu Wzgórz (Sacrum Septimontiale) obchodzone było dla przypomnienia Rzymu na 
siedmiu wzgórzach, ale nie powszechnie znanych, lecz z okresu późniejszego od Roma quadrata. 
a wcześniejszego od połączonej gminy łacińsko-sabińskiej. a więc było to święto pierwotnych 
mieszkańców terenu między Palatynem. Caelius i Eskwilinem: 
dopiero w następnym okresie włączono do Rzymu Kapitol i Kwirynał. Święto obchodzono przy 
końcu grudnia. 
20 W r. 80 n.e. za Tytusa. 
21 Było to Forum Transitorium (przechodnie), zaczęte przez Domicjana, a skończone przez 
Nerwę, wypełniało przestrzeń wolną między czterema dotychczasowymi forami: Romanum, 
Iulium, Augusti, Vespasiani. 
22 Stadion i odeon znajdowały się na Polu Marsowym obok term Nerona. 
23 Ta odbudowa nastąpiła dopiero za Trajana, a Cyrk Wielki był spalony jeszcze za Nerona, 
podczas pożaru miasta. 
24 W r. 83 n.e. 
25 Sarmacja w czasie cesarstwa oznaczała całą wschodnią Europę od Wisły i Karpat, kraj 
sąsiadujący z Germanią i Dacją. 
26Caius Opius Sabinus, konsul (ord.) z r. 84 n.e., jako legat konsularny Mezji został przez Daków 
pokonany i zabity w r. 85 n.e. 
27Cornelius Fuscus, prokurator Galby w Pannonii, z kolei stronnik Wespa-zjana w końcu 69 r. 
n.e.; otrzymał odznaki pretora; zginął w walce z Dakami w r. 86 n.e. Marcjalis napisał na jego 
cześć epigram żałobny (VI 76). 
28 W r. 83 n.e. 
29 W r. 89 n.e. 
30 W r. 92 n.e. 
31Lucius Antonius Saturninus, konsul (suff.) w r. 82 n.e., legat Germanii Górnej około r. 88 n.e., 
obwołany cesarzem przez swe legiony w obozie zimowym w   r.   89   (?)   n.e.   Bunt   stłumił   
Lucius   Appius   Maximus   Norbanus,   legat Germanii Dolnej. 
32 Prawo skantyńskie (lex Scantinio) przeciw pederastii. 
33 W r. 83 n.e. 
34 Pliniusz Młodszy opisuje dramatyczną śmierć (IV 11) nie przyznającej się do winy Kornelii; r. 
91 n.e. 
35 Rycerz   rzymski,   C e l e r,   gdy na  komicjum  sieczono go  rózgami,  wołał:   Quid feci? 
Nihil feci: Co uczyniłem? Niczego nie uczyniłem (Plin. N. h. IV 11). 
36 Valerius Licinianus. 
37 Lex Claudia (Clodid) była to ustawa wniesiona przez trybuna ludowego, Kwintusa Klaudiusza, 
w r. 218 przed n.e., potem odnowiona przez lex lulia repetundarum (o nadużycia). 
38Caius Vettulenus Civica Cerealis, konsul (suff.) sprzed r. 77 n.e., legat Mezji Dolnej w r. 82 
n.e.; jako prokonsul Azji koło 88 r. n.e. został zabity przez Domicjana. 
39Servius Cornelius Scipio Salv'idienus Orfitus, z najwyższej arystokracji; konsul (suff.) 
prawdopodobnie w r. 93 n.e., oskarżony o zawiązanie spisku przeciw Domicjanowi, zesłany 



został na wygnanie, a potem zabity. Należał do czcicieli Appolloniusza z Tyany (z Kappadocji w 
Azji Mniejszej), mistyka, pitagorejczyka, ascety. 
40Manius Acilius Glabrio, konsul (ord.) z r. 91 n.e. Na rozkaz Domicjana musiał, będąc już 
konsulem (!), stoczyć walkę z lwem, która zresztą zakończyła się pomyślnie. W r. 95 n.e. 
podejrzany w sprawach religijnych (molitor rerum novarum), prawdopodobnie zarzucano mu 
chrześcijaństwo, skazany został na wygnanie i zamordowany. 
41 Mago, brat Hannibala, słynnego wodza kartagińskiego, który prowadził z Rzymem uporczywą 
wojnę, tzw. II kartagińską (218-202 przed n.e.). 
42 (Quintus?) lunius Rusticus Arulenus, pretor z r. 69 n.e.; konsul (suff.) z r. 92 n.e. (?), stoik, 
stracony przez Domicjana koło r. 93 n.e. 
43 W r. 93 n.e. 
44 Enona (Ojnone), nimfa górska, pierwsza żona Parysa, królewicza trojańskiego, porzucona 
przez niego dla Heleny. Po zdobyciu Troi przez Achajów Parys powrócił do niej. 
45Marcus Arrecinus Clemens, powołany przez Wespazjana w r. 70 n.e. na prefekta pretorianów. 
Dwukrotny konsul: po raz pierwszy w r. 73 n.e. (suff.). Spowinowacony był z Flawiuszami. 
Zginął w r. 93 n.e. 
46 Podatek dwu denarów, płacony dotychczas przez Żydów na potrzeby świątyni jerozolimskiej, 
po klęsce zadanej im przez Tytusa przeznaczony został przez cesarza na rzecz świątyni Jowisza 
Kapitolińskiego. 
47 Miał tu prawdopodobnie na myśli prozelitów i chrześcijan. 
48 H i s t r i a lub I s t r i a, teren graniczny między Italią a Illyricum. 
49 Sprawował je w następujących latach n.e.: 71, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
90, 92, 95. 
50 Tj. do 13 stycznia. 
51 Nad Chattami i Dakami. 
52 Urodził się 24 października, objął rządy 13 września. 
53 F l a v i u s    Clemens,    młodszy   syn   Flawiusza   Sabina,   konsul   w   r.   95   n.e. 
(prawdopodobnie chrześcijanin, jak podaje Dion Kasjusz LXII 14), zgładzony w tymże roku. 
54 Zarzut stale stawiany chrześcijanom. 
55 Świątynię Minerwy (templum  Minervae)  na   Forum  Transitorium  zaczął budować Domicjan, 
ukończył Nerwa. 
56Latinus mimus, artysta i donosiciel Domicjana, występował jako komik z wielkim 
powodzeniem; Marcjalis poświęcił mu dwa epigramy (III 86, IX 28). 
57 16 września 96 r. n.e. 
58 Wyzwoleniec, pełne jego nazwisko: Tiberius Claudius Parthenius; protektor poety Marcjalisa. 
59Flavia Domitilla, żona Flawiusza Klemensa (zob. uw. 53), prawdopodobnie chrześcijanka, po 
śmierci męża zesłana na wyspę Pandatarię. 
60 18 września 96 r. n.e. 
61 Droga Latyńska, na wschód od drogi Apijskiej, wiodła przez Górę Albańską, Lacjum, 
Kampanię. 



62 Tu zaczynają się species. 
63 Wielka   Biblioteka   Aleksandryjska   spaliła   się   w   czasie   działań   Cezara;   wysłał 
wobec tego egzemplarze z Biblioteki Pergameńskiej. 
64 Zob. Cez. uw. 194. 
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