Księga I                                                                                                                       25
Boski Juliusz
1. W szesnastym roku życia stracił ojca '.W następnym został wyznaczony na kapłana Jowisza.  Wówczas zerwał narzeczeństwo z Kosucją, z którą był zaręczony od lat pacholęcych. Pochodziła ona wprawdzie tylko z rodu rycerskiego, lecz była bardzo bogata. Ożenił się z Kornelią, córką Cynny 2, czterokrotnego konsula. Ta w niedługim czasie dała mu córkę Julię. Żadną miarą nie mógł go skłonić dyktator Sulla do porzucenia małżonki. Dlatego za karę pozbawił go urzędu kapłańskiego, posagu żony i rodowych dziedzicznych majętności oraz uznał za wroga. Doszło nawet do tego, że nie mógł się Cezar publicznie pokazać. Mimo coraz gwałtowniejszych ataków febry, powtarzających się co czwarty dzień, prawie każdej nocy musiał zmieniać kryjówkę, a także pieniędzmi okupywał się prześladowcom. Wreszcie dzięki wstawiennictwu kapłanek Westy oraz Mamerka Emiliusza i Aureliusza Kotty, swych krewnych i powinowatych, uzyskał ułaskawienie. Niewątpliwie wiadomo, że Sulla wobec usilnych próśb najbliższych swych przyjaciół, i to osobistości w ogóle wówczas najznakomitszych, ustąpił wreszcie, gdy mimo wielokrotnej jego odmowy uparcie walczyli o Cezara. Wówczas zawołał, czy to głosem bożym natchniony, czy w jakimś przeczuciu: „niech się stanie wedle ich woli, niech go sobie biorą, lecz niech wiedzą, że ten, którego ocalenia tak bardzo pragną, kiedyś zgotuje zgubę stronnictwu optymatów, które wspólnymi siłami dotychczas zdołali ocalić od klęski; w tym Cezarze drzemie wielu Mariuszów 3.
2. Służbę wojskową zaczął w Azji u boku pretora, Marka Termusa. Wysłany przezeń do Bitynii celem ściągnięcia floty, zabawił nieco dłużej u Nikomedesa4. Nie obeszło się nawet bez pogłoski, jakoby został jego kochankiem. Tę umocnił jego powtórny przyjazd do Bitynii, i to po kilku
1 C. lulius Caesar urodził się 13 lipca 100 r. przed n.e. (według Mommsena w r. 102), z matki Aurelii. Ojciec jego, także C. Julius Cezar, umarł w r. 85 przed n.e.
2 L. Cornelius Cinna, gorliwy zwolennik Mariusza, czterokrotny konsul: w r. 87. w r. 86. w r. 85 i w r. 84 przed n.e., w tymże roku został zamordowany.
' Ciotka Cezara, siostra ojca, Julia, była żoną Gajusa Mariusza. Łączyły więc Cezara z Mariuszem także związki rodzinne.
4 Tu chodzi o Nikomedesa IV Filopatora, króla Bitynii, położonej w pół-nocno-zachodniej części Azji Mniejszej, nad brzegiem Morza Czarnego. Panował w latach 94-74 przed n.e. Wypędzony przez Mitrydatesa VI Eupatora ze swego królestwa w r. 91. wprowadzony został powtórnie przez Rzymian. Umarł około r. 74, pozostawiwszy w testamencie, wzorem Attalosa III (133 r.), kraj swój do rozporządzenia Rzymu.
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 zaledwie dniach, pod pozorem ściągnięcia pieniędzy, stanowiących należność jego klienta, jakiegoś wyzwoleńca. Resztą służby wojskowej zyskał sobie chwalebniejszy rozgłos, gdyż podczas zdobywania Mytylen5 otrzymał nawet wieniec obywatelski6 od Termusa.
3. Służył również pod rozkazami Serwiliusza Izauryckiego7 w Cylicji8, lecz krótko. Na wieść o śmierci Sulli9 oraz licząc na nowe rozterki polityczne, do których już hasło rzucił Marek Lepidus 10, pospiesznie powraca do Rzymu, lecz nie przystąpił do ścisłego porozumienia z Lepidusem, choć ten zachęcał go świetnymi warunkami. Nie przystąpił zaś dlatego, że nie zaufał z jednej strony bystrości Lepidusa, z drugiej momentowi historycznemu, który uznał za zbyt błahy w stosunku do tego, jakiego oczekiwał.
4. Lecz gdy wewnętrzne zamieszki nieco się uspokoiły, wytoczył proces o nadużycia pieniężne Korneliuszowi Dolabelli 11, byłemu konsulowi, zaszczyconemu nawet triumfem. Jednak Dolabella z zarzutu tego zdołał się oczyścić. Postanowił więc Cezar oddalić się na Rodos zarówno w tym celu, aby uniknąć nienawiści wywołanej niesłusznym oskarżeniem, jak również aby wśród zupełnej bezczynności i wypoczynku ćwiczyć się pod kierunkiem Apolloniusza Molona12, najsławniejszego wówczas mistrza wymowy. W czasie tej podróży na Rodos, odbywanej już w miesiącach zimowych, koło wyspy Farmakussy 13 schwytali go piraci i ku najwyższemu swemu oburzeniu musiał znosić u nich niewolę prawie przez czterdzieści dni, pozostając z jednym tylko lekarzem i dwoma pokojowcami. Resztę świty i niewolników rozesłał wnet po tej napaści celem wydobycia pieniędzy na okup.
5 M y t y l e n y albo My t y l e n a, stolica wyspy Lesbos na Morzu Egejskim na wschodnim jej wybrzeżu. Jedyne to miasto azjatyckie, które prowadziło wojnę z Rzymem jeszcze po klęsce Mitrydatesa. Zostało wzięte szturmem i zburzone w r. 80 przed n.e. przez Marka Minucjusza Termusa.
6 Wieniec obywatelski (corona civica) z liści dębu ofiarowywany był temu obywatelowi, który w czasie bitwy ocalił życie innego obywatela lub sprzymierzeńca i zabił wroga. Ocalony sam wręczał ten wieniec swemu wybawcy, a wódz naczelny zaszczycał go przemową przed frontem wojska.
7 P u b l i u s S e r v i l i'u s V a t i a, konsul z r. 79 przed n.e., wyruszył w r. 78 przeciw Izaurom mieszkającym w południowej części Azji Mniejszej. Podbił całą Izaurię z jej stolicą Izaurą i uzyskał przydomek Isauricus oraz triumf w r. 74 przed n.e. Całkowicie jednak piratów nie pokonał.
8 Cylicja, kraina położona u południowo-wschodniego wybrzeża Azji Mniejszej; na północny zachód od niej - Izauria.
9Lucius Cornelius Sulla Felix, dyktator, ur. w 138 r. przed n.e., umarł w r. 78 mając lat 59.
10 W r. 78 przed n.e. Marcus Aemilius Lepidus, ojciec triumwira, był konsulem.
11 Cnaeus Cornelius Dolabella, zwolennik Sulli, konsul z r. 81 przed n.e., prokonsul Macedonii, oskarżony o zdzierstwa przez Cezara w r. 77, ale na skutek obrony Gajusa Aureliusza i Kwintusa Hortenzjusza uniewinniony.
12Apollonios Molon z Alabandy, grecki dyplomata, mówca, nauczyciel wymowy, działający na wyspie Rodos. Uczył wymowy także Cycerona. Cezar był u niego w r. 75 przed n.e.
13 Farmakussa, wyspa u wybrzeży Azji Mniejszej, w połowie drogi miedzy Miletem a Halikarnassem.
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Następnie wypłacił piratom 50 talentów. Zaledwie go wysadzono na ląd, bezzwłocznie ściągnąwszy flotę zarządził pościg za oddalającymi się korsarzami. Schwytanych ukarał śmiercią, czym już poprzednio często im groził wśród żartów. Gdy Mitrydates l4 zaczął pustoszyć ziemie sąsiadujące bezpośrednio z jego państwem, Cezar nie chcąc narazić się na zarzut, jakoby pozostawał bezczynny w chwili krytycznej dla sprzymierzeńców, opuścił Rodos, dokąd dopiero co przybył, i przeprawił się do Azji. Tu najpierw ściągnął posiłki i wypędził dowódcę króla Mitrydatesa z prowincji; w ten sposób zdołał utrzymać przy Rzymie miasta już mocno zachwiane w wierności.
5. W czasie swego trybunatu wojskowego - był to pierwszy urząd, który mu przypadł w udziale po powrocie do Rzymu w drodze wyborów ludowych - najusilniej poparł15 rzeczników wzmocnienia władzy trybunów ludowych, której znaczenie osłabił Sulla. Ponadto dla L. Cynny, brata żony, oraz dla takich jak on stronników Lepidusa z czasów wojny domowej, zbiegłych po śmierci konsula do szeregów Sertoriusza 16, wyjednał możność powrotu do Rzymu na mocy uchwały Plocjusza 17 i sam w tej sprawie przemówił na zebraniu.
6. W czasie swej kwestury 18 wygłosił na cześć zmarłych: ciotki Julii19 i żony Kornelii, mowę pochwalną, jak to było przyjęte, z mównicy publicznej. Sławiąc ciotkę tak przedstawił jej i ojca swego wspólny rodowód: „Ród mej ciotki Julii po kądzieli od królów się wywodzi, po mieczu zaś z samymi bogami nieśmiertelnymi jest spokrewniony. Od Ankusa Marcjusza20 pochodzi ród Marcjuszów Królów, których nazwisko nosiła matka; od Wenery 21 pochodzą Juliusze, do których rodu nasz dom się
14 Mitrydates VI E u p a t o r, żył w latach 132-63 przed n.e., król Pontu nad Morzem Czarnym, zacięty wróg Rzymian na Wschodzie w trzech wojnach. Tu mowa o wypadkach z r. 74 przed n.e.
15 W r. 70 przed n.e.
16Quintus Sertorius brał udział u boku Mariusza w bitwach przeciw Cymbrom i Teutonom. W r. 83 przed n.e. został namiestnikiem prowincji Hiszpanii (Hispania Citerior). Przeciwnik rządów senatu. Usunięty w r. 81, podniósł bunt przeciw panowaniu senatu. Wyparty ze swej prowincji, uszedł do Mauretanii. W r. 80 przed n.e. wrócił do Hiszpanii na wezwanie zbuntowanych przeciw Rzymowi Luzytanów i prowadził z Rzymem wojnę podjazdową bardzo skuteczną. Wysłano przeciw niemu wreszcie Pompejusza. W r. 72 zginął Sertoriusz z ręki sprzymierzonego z nim M. Perperny, dowódcy rzymskiego.
17 Lex Plotia lub Plautia-Papiria. Pod koniec r. 90 konsul J. Cezar przeprowadził prawo (lex Iulia), które nadawało obywatelstwo rzymskie wszystkim wiernym dotychczas Latynom i Italikom. W r. 89 na wniosek trybunów ludowych M. Plaucjusza Sylwana i Gajusa Papiriusza Karbona przywilej ten nadano także zbuntowanym, o ile w ciągu 60 dni złożą broń i zgłoszą się do pretora miejskiego.
18 W r. 68 przed n.e.
19 Julia, siostra ojca Cezara, żona Mariusza.
20 Ancus Marcius, legendarny król rzymski, domniemany wnuk Numy Pompiliusza. Wenus, grecka Afrodyta, dała Anchizesowi syna Eneasza, który, z kolei miał syna Askaniusza, zwanego też J u l u s e m. Od Julusa wywodzili się Juliusze.
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zalicza. Jest więc w krwi naszej i majestat królów, którzy najwięcej znaczą wśród ludzi, i świętość bogów, których władzy podlegają sami królowie". - Po śmierci Kornelii22 pojął za żonę Pompeję, córkę Kwintusa Pompe-jusza, wnuczkę L. Sulli, z którą następnie rozwiódł się. Uznał bowiem, że go zdradzała z Publiuszem Klodiuszem 23. Tak uparte krążyły pogłoski, jakoby w czasie publicznych uroczystości religijnych24 przekradł się Klodiusz do niej w przebraniu niewieścim, że senat poczuł się zmuszony zarządzić śledztwo w sprawie znieważenia obrzędu religijnego.
7. Jako kwestorowi przypadła mu w udziale południowa Hiszpania 25 Tam na zlecenie pretora objeżdżał okręgi sądowe dla wymiaru sprawiedliwości i przybył wreszcie do Kadyksu. Na widok posągu Aleksandra Wielkiego przed świątynią Herkulesa głęboko jęknął i jakby przejął go wstręt do własnej gnuśności na myśl, że niczego godnego pamięci jeszcze nie dokonał w tym wieku, w którym Aleksander miał już świat cały u swych stóp Natychmiast zażądał odwołania z prowincji, aby co rychlej w stolicy zyskać sposobność wybicia się na szerszym polu. Nadto wprawiła go w oszołomienie zjawa senna ostatniej nocy: oto zdało mu się we śnie ze obcował cieleśnie z własną matką. Lecz wieszczkowie obiecali mu wielkie powodzenie w przyszłości, wyjaśniając sen jako wróżbę panowania nad światem: ponieważ matka, którą leżącą ujrzał pod sobą, to nic innego jak ziemia, uważana przecież za matkę wszystkich.
8. Opuszczając więc swą prowincję przedwcześnie, odwiedził jeszcze osady latyńskie, domagające się gwałtownie praw obywatelskich, i niewątpliwie skłoniłby je do ostrzejszego czynnego wystąpienia, gdyby konsulowie właśnie z tego względu nie zatrzymali nieco dłużej legionów, już zwerbowanych na wyjazd do Cylicji.
9. Mimo to wnet po przybyciu do Rzymu podjął zuchwalsze jeszcze zamierzenia. Tak na przykład na kilka dni przed objęciem edylatu26 popadł w podejrzenie, że zawiązał spisek z Markiem Krassusem 27, byłym
22 Z żony Kornelii miał córkę Julię, którą później wydał za Pompejusza Wielkiego.
23 Publius Clodius Pulcher, warchoł polityczny. Zmieniwszy nazwisko Klaudiusza na plebejskie brzmienie Klodiusz i uzyskawszy przeniesienie dzięki Cezarowi do stanu plebejuszy, otrzymał trybunat ludowy na r. 58 i przeprowadził wniosek, który spowodował wygnanie Cycerona.
24 Było to święto Dobrej Bogini, w którym udział zastrzeżony był tylko dla kobiet. Szczegółowo opowiada o tym, co działo się w nocy z 4 na 5 grudnia 62 r., Plutarch w Żywocie Cezara (IX-X). P. Klodiusza oskarżono o świętokradztwo. Został uniewinniony przez przekupionych sędziów.
25 Hiszpania południowa, właściwie Dalsza (U 11 e r i o r), będzie w okresie cesarstwa stanowić dwie prowincje: B e t y k ę, prowincję senatorską, i Luzytanię, prowincję cesarską.
26 Edylat sprawował Cezar w r. 65 przed n.e.
27Marcus Licinius Crassus Dives, zwycięzca Spartaka w r. 71, konsul w r. 70 przed n.e. razem z Pompejuszem, później raz jeszcze, także z nim, w r. 55. Cenzor w r. 65 przed n.e. Był głową tego spisku, który z nim, z Cezarem i Katyliną uknuli konsulowie wybrani na r, 65. Miano zamordować konsulów na ich miejsce obranych: L. Aureliusza Kottę i L. Manliusza Torkwata, w dniu obejmowania przez nich godności.
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konsulem, a również z Publiuszem Sullą28 i L. Autroniuszem 29, którzy po wyborze na konsulów zostali skazani wyrokiem sądowym za nadużycia wyborcze.   Spiskowcy mieli podobno w programie z początkiem roku napaść na senat i, wymordowawszy senatorów wedle z góry ułożonej listy, obwołać dyktatorem Krassusa. Cezar miał z jego rąk otrzymać dowództwo jazdy, a gdy już wszystko w państwie będzie urządzone wedle ich woli, miała być przywrócona władza konsularna Sulli i Autroniuszowi. Wspominają o tym spisku: Tanuzjusz Geminus 30 w swej historii, Marek Bibulus w edyktach, G. Kurion Starszy 31 w mowach. Na spisek ten zdaje się wskazywać również wzmianka Cycerona, który w jakimś liście do Aksjusza 32 tak mówi: Cezar w czasie konsulatu urzeczywistnił swe dawne zamysły królewskie z okresu edylatu. Tanuzjusz dodaje, że Krassus, czy to pod wpływem skruchy, czy obawy, nie stawił się w ogóle na posiedzenie w dniu 33 wyznaczonym na rzeź senatorów, i dlatego także Cezar nie mógł dać znaku, do czego zobowiązał się zgodnie z uprzednią umową. Kurion mówi, że wedle umowy miał być tym znakiem ruch zrzucenia togi z ramion. Ten sam Kurion, a także M. Aktoriusz Naso wzmiankują, że Cezar zawiązał również spisek z młodym Gnejuszem Pizonem 34, któremu wskutek tego podejrzenia o spisek stołeczny dano co rychlej namiestnictwo Hiszpanii w drodze nadzwyczajnej. Ułożyć się mieli w ten sposób, że jednocześnie Pizon na prowincji, a Cezar w Rzymie rozpoczną zamieszki przy pomocy Ambro-nów35 i Galów za rzeką Po mieszkających. Lecz śmierć Pizona udaremniła zamiar obydwu.
10. W czasie swego edylatu ozdobił Cezar nie tylko komicjum 36, forum, bazyliki37, lecz także Kapitol; ten ostatni - tymczasowymi portykami,
28 Publius Cornelius Sulla, kuzyn dyktatora, wybrany konsulem na r. 65. Później obwiniony o udział w spisku Katyliny z r. 63 przed n.e.
29Lucius Autronius Paetus (Salustiusz, Kat. 17, 3, daje mu imię Publius), wybrany konsulem na r. 66. Jeden z uczestników spisku Katyliny.
30Tanusius Geminu.s przedstawił, jak się zdaje (bo dzieło jego się nie dochowało), dzieje schyłku rzeczypospolitej rzymskiej w duchu nieprzychylnym Cezarowi. Zarzucał mu mianowicie, jakoby brał udział we wszystkich'spiskach przeciw porządkowi rzeczypospolitej. Powołuje się na niego także Plutarch w Żywocie Cezara (XXII).
31 Caius Scribonius Curio Starszy, konsul z r. 76 przed n.e., zwolennik opty-matów stał po stronie Cycerona w sprawie spisku Katyliny; w r. 58 przed n.e. przemawiał na jego korzyść przeciw Klodiuszowi; w inwektywie przeciw Cezarowi skrytykował jego konsulat i życie prywatne. Dobry mówca.
32Quintus Axius, senator.
33 5 lutego 65 r. przed n.e.
4Cnaeus   Calpurnius   Piso,   wybrany na kwestora do Hiszpanii, został tam zamordowany już w r. 64 przed n.e.
Ambronowie, lud galicki (?) o nieznanym miejscu zamieszkania, przyłączył się do Cymbrów i Teutonów i razem z nimi walczył przeciw Rzymianom.
36 Komicjum, miejsce zgromadzeń ludowych, niewielki plac w północnej części Forum Romanum.
37 Bazylika, budowla rzymska, zdobna kolumnami i portykami, z absydą; miejsce posiedzeń sądów oraz hala targowa.
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aby tam wystawić przynajmniej część wspaniałych dzieł sztuki, ponieważ posiadał wielką ilość wszelkiego dobytku. Urządzał też walki z dzikimi zwierzętami i igrzyska zarówno sam, jak z kolegą. Skutkiem tego jemu tylko przypadła w udziale cała wdzięczność ludu nawet za widowiska urządzane na koszt obydwu urzędników. Nie ukrywał więc niezadowolenia jego kolega Marek Bibulus, mówiąc, iż „przypadła mu ta sama rola, co Poluksowi38; wprawdzie obydwu braciom wzniesiono świątynię na forum, ale nazwano ją tylko imieniem Kastora, podobnie hojność ich obydwu przypisuje się tylko jednemu Cezarowi". Poza tymi widowiskami urządził jeszcze Cezar zapasy gladiatorów, lecz ze znacznie mniejszą ilością par walczących, niż zamierzał. Oto gdy mnogością39 swoich zapaśników zewsząd ściągniętych ogromnie wystraszył nieprzyjaciół politycznych, odtąd już prawnie ograniczono ilość szermierzy, ponad którą nikt większej w Rzymie mieć nie mógł.
11. W ten sposób pozyskawszy łaski ludu, usiłował za pośrednictwem pewnych trybunów zdobyć dla siebie prowincję40 Egipt uchwałą ludu. Trafiała się tu sposobność otrzymania dodatkowego urzędu, gdyż mieszkańcy Aleksandrii wypędzili swego dotychczasowego króla, który otrzymał od senatu tytuł sprzymierzeńca i przyjaciela narodu rzymskiego. Ten czyn Aleksandryjczyków nie spotkał się [w Rzymie] z przychylnym przyjęciem. Nie otrzymał jednak Cezar tego urzędu wskutek sprzeciwu stronnictwa optymatów. W odwecie za to, pragnąc uszczuplić wszelkimi możliwymi środkami ich wpływy, Cezar przywrócił do dawnego wyglądu pomniki zwycięstwa Gajusa Mariusza nad Jugurtą41 oraz Cymbrami i Teutonami42, niegdyś przez Sullę usunięte.
Dalej43, w procesach o skrytobójstwo44 uznał za morderców i tych także, którzy w okresie proskrypcji za dostarczone głowy obywateli rzym-
38 K a sto r i Polydeukes (łac. Polluks), synowie Zeusa (Dioskurowie) i Ledy, bracia pięknej Heleny i zbrodniczej Klytajmestry. Kastor był słynnym ujeżdżaczem koni, Polluks wspaniałym pięściarzem. Rzymianie wznieśli im świątynię na Forum Romanum, której trzy kolumny dotychczas jeszcze zdobią to rumowisko dziejów. Świątynię wzniesiono dla obydwu braci, lecz zwano po prostu świątynią Kastorów.
39 Plutarch w Żywocie Cezara (V) podaje, że Cezar jako edyl urządził igrzyska, wystawiając na nich 320 par gladiatorów.
40 Dopiero August zamienił Egipt w prowincję rzymską, lecz provincia oznaczała początkowo zakres kompetencji urzędnika rzymskiego i teren jego działania.
41 Wojna z Jugurtą, wnukiem numidyjskiego króla Masynissy (111-105 przed n.e.). w ostatnim stadium prowadzona przez G. Mariusza, zakończona została wydaniem Jugurty Mariuszowi.
42 Mariusz zwyciężył Cymbrów i Teutonów pod Aąuae Sextiae (dolina Rodami) w r. 102 przed n.e. oraz pod Yercellae (dolina Padu) w r. 101.
43 W r. 64 przed n.e.
44 Sprawy te załatwiał specjalny trybunał karny do spraw o skrytobójstwo (quaestio inter sicarios), powołany przez dyktatora Sullę, oraz ustawa przezeń wprowadzona: lex Cornelit de sicariis. Nazwa sicarius pochodzi od nazwy zakrzywionego sztyletu (sica), broni skrytobójcy.
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skich otrzymali wynagrodzenia ze skarbu. Nie liczył się natomiast z tym, iż ustawy kornelijskie 45 wyłączyły ich z owej liczby.
12. Podstawił także kogoś46, aby wytoczył proces o zdradę stanu Gajusowi Rabiriuszowi47, dzięki którego szczególnej pomocy przed kilkoma laty senat zdołał poskromić wielce burzliwego trybuna Lucjusza Saturnina 48. Cezar, przypadkowo wylosowany na sędziego w tym procesie, tak skwapliwie potępił Rabiriusza, iż żaden argument bardziej nie pomógł oskarżonemu w apelacji do ludu niż jaskrawa zaciekłość sędziego.
13. Gdy stracił nadzieję otrzymania prowincji, ubiega się o urząd najwyższego kapłana49, sypnąwszy na ten cel pieniędzmi bez miary. Obliczając wówczas wielkość swych długów, tak podobno zapowiedział matce całującej go na pożegnanie, gdy rankiem szedł na wybory: „jeśli nie zostanie kapłanem najwyższym, nie powróci już do domu". I oto dwu najzacniejszych współkandydatów50, o wiele przewyższających go wiekiem i godnością, tak znacznie pobił, że on sam otrzymał w ich gminach (trybus) wyborczych więcej głosów niż oni obydwaj we wszystkich.
14. Wybrano go pretorem51. Po odkryciu spisku52 Katyliny, gdy cały senat53 był zdania, żeby do spiskowców zastosować najwyższą karę, on jeden wyraził pogląd, że należy ich tylko rozdzielić po miastach i trzymać pod kluczem po uprzedniej konfiskacie majętności na rzecz państwa. Przy tym napędził takiego strachu zwolennikom zbyt surowego wymiaru kary, przedstawiając wielokrotnie, jaka to na przyszłość czeka ich ze strony ludu rzymskiego nienawiść, że konsul wyznaczony na nowy rok, Decymus Sylanus54, nie zawahał się ze skruchą złagodzić swego zdania - gdyż
45 Były to ustawy dyktatora L. Korneliusza Sulli. Swetoniusz mówi w liczbie mnogiej, aczkolwiek chodzi tu tylko o tę jedną ustawę z r. 81 przed n.e.
46 Był to trybun ludowy, Titus Labienus.
47 W r. 63 przed n.e. wytoczono G. Rabiriuszowi proces o zabicie w r. 100 przed n.e. trybuna L. Apulejusza Saturnina, a więc w 37 lat po fakcie.
48 Lucius Appuleius Saturninus, dwukrotny trybun ludowy (w 103 i 100 r. przed n.e.), zwolennik reform grakchańskich, poplecznik Mariusza, groźny przeciwnik optymatów, przeprowadził metodami rewolucyjnymi trzy ustawy, które po jego śmierci unieważniono: przydział gruntów w Afryce i w Galii weteranom Mariusza, obniżkę gwałtowną cen zboża dla ludu, powołanie osobnego trybunału karnego do spraw o działanie na szkodę ludu rzymskiego (lex Appuleia de maiestate deminuta, szczególnie groźna w jej późniejszej interpretacji przez cezarów). Wobec zastosowania przez grupę Saturnina (pretor Glaucja) metody walk ulicznych senat odpowiedział uchwałą ogłoszenia stanu oblężenia Rzymu (senatus consultum ultimum) i konsulom (jednym z nich był sam Mariusz!) polecił zgniecenie rewolucji. Działo się to w r. 100 przed n.e.
49 W r. 63 przed n.e.
Byli to: Publius Servilius Vatia Isauricus, już poprzednio wspomniany (rozdz. 3). oraz Quintus Lutatius Catalus (Capitolinus), gorliwy optymata, zwolennik kary śmierci dla członków spisku Katyliny. konsul z r. 78.
Na r. 62 przed n.e. jako praetor urbanus rozsądzał sprawy sporne między obywatelami.
W r. 63 przed n.e. przez konsula M. Tuliusza Cycerona.
Mowa tu o opinii senatu na posiedzeniu 5 grudnia 63 r. przed n.e. 54 Decimus    lunius    S i l a n u s.    ojczym   Marka   Brutusa,   konsul   wybrany   na r. 62 przed n.e.; jako konsul desygnowany, tj. wybrany, ale jeszcze nie urzędujący, pierwszy oddał swój głos za skazaniem katylinarczyków. Zdolny mówca.
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zmienić mu już nie wypadało - wyjaśniając, że myśl jego zrozumiano znacznie bezwzględniej, niż on sam ją odczuł. I uzyskałby Cezar zmianę stanowiska, gdyż większość przeciągnął już na swoją stronę, między tymi również brata55 konsula Cycerona56, gdyby wahającego się senatu nie podtrzymało przemówienie M. Katona. Lecz nawet wtedy nie przestał się przeciwstawiać. Aż oddział jeźdźców rzymskich, który z bronią w ręku otaczał kurię dla bezpieczeństwa, zagroził mu śmiercią za zbyt nieumiar-kowany sprzeciw, potrząsając obnażonymi mieczami tak blisko, że siedzącego Cezara opuścili czym prędzej najbliżsi sąsiedzi, kilku zaledwie osłoniło go ruchem ręki i nadstawieniem togi przed ciosem. Wtedy dopiero naprawdę przerażony nie tylko ustąpił, ale już do końca roku nie pojawił się w kurii.
15. W pierwszym dniu swego urzędowania jako pretor pozwał przed sąd ludu Kwintusa Katula w sprawie odbudowy Kapitolu 57, a jednocześnie postawił wniosek, w którym dozór nad tą pracą powierzał komu innemu. Lecz nie czuł się na siłach podołać zmowie optymatów: gdy spostrzegł, że oni poniechali natychmiast przyjmowania nowych konsulów i przybiegli tłumnie, aby stawić zacięty opór, zarzucił rozpoczętą działalność.
16. Co więcej, gdy Cecyliusz Metellus 58, trybun ludowy, występował
55 Quintus Tullius Cicero, młodszy brat najsłynniejszego mówcy rzymskiego, Marka Tuliusza Cycerona, ożeniony z siostrą Attyka, Pomponią, poparł brata w czasie spisku Katyliny, aczkolwiek głosował przeciw karze śmierci; został pretorem na r. 62; w latach 61-58 namiestnikiem w Azji. Był legatem Cezara w czasie wojny galickiej od r, 54 przed n.e. W r. 43 zamordowany. Pozostała po nim rozprawka De petitione consulatus.
56 M a r c u s Tullius Cicero, ur. 3 stycznia 106 r. przed n.e. w Arpinum (Lacjum), syn rzymskiego rycerza, po raz pierwszy w swoim rodzie (homo novus) uzyskał konsulat w   r.   63   przed   n.e.   Jako   konsul   urzędujący   odkrył   spisek   Katyliny,   lecz   za   ukaranie spiskowców śmiercią został wygnany z Rzymu za sprawą P. Klodiusza w r. 58, ale już   w   r.   57  otrzymał   pozwolenie   powrotu.   W   wojnie  domowej   wypowiedział  się po długim   wahaniu   za   Pompejuszem   przeciw   Cezarowi.   Po   śmierci   Cezara   występował przeciw   M.   Antoniuszowi   (Filipiki)   i   7   grudnia   43   r.   przed   n.e.   został   przez jego siepaczy   zamordowany.   Zachowało   się   58 jego  mów  politycznych   i  sądowych.  Teoretyczne problemy ustrojowe przedstawił w dziełach: De re publica i De legibus. Jest również autorem teoretycznych dzieł z zakresu retoryki. Doprowadził do doskonałości okres (period), tj. bogato rozbudowane zdanie, stanowiące całość myślową i artystyczną. W ostatnich latach życia rozwija intensywną działalność pisarską w zakresie filozofii. Oto dzieła bodaj najważniejsze: Academica, De finibus bonorum et malorum, Tusculanarum disputationun libri y, De natura deorum, Timaeus, Cato maior de senectute, Laelius de amicitia, De officw. Eklektyczny ich charakter nie umniejsza twórczego wkładu Cycerona w filozofię antyczną Wybrał bowiem  z myśli greckiej to, co było najzdrowszym pokarmem dla jego narodu i ówczesnej  ludzkości.  Słusznie nazwał go Tadeusz Zieliński (Chrześcijaństwo starożytni a filozofia rzymska, s. 7. Zamość 1921, Z. Pomarański)' geniuszem doboru. Rozwinął język filozoficzny w Rzymie. Utwory jego charakteryzuje głęboki, optymistyczny humanizm, czynna postawa etyczna, żarliwe przywiązanie do rzymskiej republiki.
57 Świątynia Jowisza Kapitolińskiego została zniszczona przez pożar w r. 83 przed n.e, Cezar oskarżył Katula w związku z odbudową tej świątyni o niewłaściwą gospodarki pieniędzmi publicznymi: disąuisitio de peculatu.
58Quintus Caecilius Metellus Nepos, trybun ludowy z r. 62 przed n.e., Cyceronowi zarzucał wykonanie wyroku śmierci na katylinarczykach. Najwięcej mu się wówczas przeciwstawiał Katon Młodszy, sprawujący właśnie także godność trybuna ludowego
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                        z najbardziej wywrotowymi wnioskami wbrew sprzeciwowi swych kolegów, Cezar nie mniej zaciekle go poparł, jakby sam był wnioskodawcą. Wreszcie obydwaj zostali złożeni ze swych funkcyj publicznych uchwałą senatu. Jednak Cezar ośmielił się urzędu nie złożyć i sprawować dalej wymiar sprawiedliwości. Dopiero na wieść, że senat jest gotów siłą zbrojną zmusić go do złożenia władzy, odesłał liktorów59, zrzucił pretekstę60 i potajemnie schronił się do domu, mając zamiar pozostawać tu w spokoju, dopóki wymagać tego będzie położenie. A także, gdy w dwa dni później lud samorzutnie zgromadził się pod jego domem i obiecywał wśród ogólnego wzburzenia pomoc na wypadek, gdyby chciał urząd odzyskać, Cezar go poskromił. To zaskoczyło wszystkich. Senat, który się zebrał pospiesznie z powodu takiego właśnie zbiegowiska, wyraził mu słowa podzięki przez usta najznakomitszych swych przedstawicieli, przyzwał do kurii, najbardziej pochlebnymi słowami zgodnie uczcił oraz na nowo przywrócił do godności pretora, zniósłszy poprzednią uchwałę.
17. Znowu zagroziło mu inne niebezpieczeństwo: oto oskarżono go o uczestnictwo w spisku Katyliny przed kwestorem Nowiuszem Nigrem z doniesienia Lucjusza Wetiusza, a w senacie za sprawą Kwintusa Kuriu-sza61, któremu nawet przyznano nagrodę państwową za to, że pierwszy wykrył knowania spiskowców. Kuriusz mianowicie utrzymywał, że dowiedział się o udziale Cezara od samego Katyliny, Wetiusz obiecywał nawet przedstawić własnoręcznie pisma Cezara, dane Katylinie. Cezar tego już w żadnym wypadku nie uznał za stosowne puścić płazem. Odwołał się do świadectwa Cycerona i dowiódł z kolei, że to on sam z własnej woli ujawnił pewne szczegóły spisku wobec Cycerona. Dzięki temu uzyskał odwołanie nagrody dla Kuriusza. Z Wetiusza62 ściągnięto zastaw, zajęto mu sprzęt domowy, dotkliwie obito i przed mównicą na Forum Romanum podczas zebrania omal nie rozszarpano; wreszcie Cezar wtrącił go do więzienia. Zdołał także wtrącić tam kwestora Nowiusza za to, że pozwolił oskarżyć przed swym trybunałem wyższego od siebie urzędnika.
18. Po preturze przypadła mu w udziale losowaniem prowincja Hiszpania południowa. Choć wierzyciele usiłowali go zatrzymać, zdołał się im wymknąć dzięki wstawiennictwu poręczycieli. Wbrew zwyczajowi oraz prawu, a mianowicie zanim jeszcze otrzymał należne zaopatrzenie 63 jako namiestnik prowincji, wyruszył w drogę. Nie wiadomo, czy uczynił to z obawy przed procesem sądowym, który mu zamierzano wytoczyć jako już osobie prywatnej, czy chcąc tym spieszniej uczynić zadość sprzymierzeń-
59 Pretor miał w Rzymie prawo do dwu liktorów.
60 Preteksta, toga bramowana purpurą, którą nosili cenzorowie, konsulowie, pretorowie i edylowie kurulni.
6lQuintus Curius, uczestnik spisku Katyliny, którego plany ujawnił Fulwii, ta Cyceronowi (Sal. Kat. 23, 26, 28).
62 L u c i u s V e 11 i u s, jeden z uczestników spisku Katyliny; pozwany przez Cezara do sądu o fałszywe doniesienie nie zjawił się. Ta odmowa posłuszeństwa w stosunku do wyższego urzędnika pociągała z zasady konfiskatę majątku i uwięzienie.
63 Zaopatrzenie w pieniądze, broń i niezbędny orszak.
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om, którzy go błagali o pomoc. Prowincję szybko uspokoił64 i z równym pośpiechem, nawet nie zaczekawszy na następcę, ustąpił ze stanowiska, aby jednocześnie uzyskać prawo do triumfu i konsulat. Niestety, wybory zostały już ogłoszone i mógł być zaliczony w poczet kandydatów jedynie w tym wypadku, jeśli wejdzie do Rzymu jako osoba prywatna 65. Choć więc czynił usilne zabiegi, aby nie zastosowano do niego tych przepisów, jednak gdy wielu podniosło sprzeciw, musiał triumf odłożyć, aby nie wykluczono go z listy kandydatów do konsulatu.
19. Ze swych dwóch współkandydatów do konsulatu: Lucjusza Lukcejusza i Marka Bibulusa66, przyciągnął do siebie Lukcejusza i zawarł z nim umowę tej treści: ponieważ Lukcejusz miał mniejsze wpływy od niego, ale za to słynął z wyjątkowej fortuny, więc miał w imieniu ich obydwu, ale z własnego skarbca obiecać wszystkim centuriom wypłatę hojnej daniny pieniężnej. Na wieść o tym optymaci, których ogarnęła obawa, że Cezar ośmieli się na wszystko podczas sprawowania najwyższego urzędu, mając zgodnego i uległego kolegę, skłonili Bibuła, aby tyleż samo obiecał, a większość spośród nich przyniosła mu pieniądze; nawet Katon utrzymywał, że ta hojność jest z pożytkiem dla państwa. Został Cezar wybrany konsulem razem z Bibulusem 67. Z tego samego powodu optymaci dołożyli starań, aby przyszłym konsulom przydzielono prowincje najmniej ważne: t j. lasy i pastwiska68. Ta ostatnia krzywda najbardziej poruszyła Cezara, więc wszelkimi uprzejmościami usiłował zjednać sobie Gnejusza Pompejusza, obrażonego na senat za to, że zbytnio zwlekał z uznaniem jego zasług po zwycięstwie nad królem Mitrydatesem69. Pogodził na nowo Pompejusza z Markiem Krassusem, dawnym jego przeciwnikiem z czasów konsulatu, który wspólnie sprawowali w najwyższej niezgodzie. Wreszcie z obydwoma zawarł porozumienie, w myśl którego nic nie miało się dziać odtąd w państwie, co mogłoby się nie podobać jednemu z trzech 70.
64 W czasie propretury w r. 61/60 odniósł szereg zwycięstw nad plemionami Luzytanów (dzisiejsza Portugalia) i Kallaików (północno-zachodnia Hiszpania), wrócił do Rzymu już w lecie r. 60.
65 Wodzowi przed odbyciem triumfu nie wolno było przekroczyć pomoerium (nie zabudowana przestrzeń po obu stronach muru miasta).
66 Marcus Calpurnius Bibulus, zacięty przeciwnik Cezara. Ożeniony z córką Katona Młodszego, Porcją; razem z Cezarem sprawował edylat kurulny w r. 65 przed n.e., preturę w r. 62. Za zlekceważenie swej osoby przez Cezara mścił się edyktami, zawierającymi inwektywy na niego.
67 Na rok 59 przed n.e.
68 W ten sposób nazywano okolice położone między Kampanią i Adriatykiem; byty bogate w pastwiska.
69 Zwyciężony Mitrydates zadał sobie śmierć w 63 r. przed n.e. Pompejusz wylądowawszy w Brundyzjum w grudniu r. 62 zwolnił całą armię i z małą tylko świtą ruszył do Rzymu, aby poza pomoerium czekać na triumf. Odbył się on we wrześniu 61 r. Ale za sprawą Lucjusza Lukullusa spotkał się Pompejusz z gwałtowną opozycją senatu wobec swych wniosków.
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20. Objąwszy urząd zaprowadził, pierwszy ze wszystkich, sporządzanie
dziennych sprawozdań zarówno z posiedzeń senatu, jak z zebrań ludowych
oraz  podawanie   ich   do  wiadomości  publicznej71.   Przywrócił  również
dawny zwyczaj, aby w tym miesiącu, w którym konsul nie sprawuje władzy,
szedł przed nim woźny, a za nim liktorowie 72. Gdy zaś ogłosił ustawę
rolną 73, a kolega usiłował się przeciwstawić, wypędził go zbrojnie z forum.
Nazajutrz złożył Bibulus skargę w senacie. Lecz nie znalazł się nikt, kto
by się ośmielił postawić jakiś wniosek lub wypowiedzieć swe zdanie na
temat takiego gwałtu i samowoli, chociaż wiele uchwał zapadało często
w wypadkach znacznie błahszych zaburzeń. To wszystko doprowadziło
Bibulusa do takiej rozpaczy, że aż do końca swego urzędowania ukrywał
się w domu i tylko przez publiczne obwieszczenia [edykty] wyrażał swój
sprzeciw. Od tej chwili Cezar sam jeden zarządzał całym państwem, i to
wyłącznie wedle swej woli. Niektórzy stołeczni dowcipnisie, żartobliwie
datując swe listy w celu niby dokumentacji, pisali, że „stało się to" nie
za konsulatu Cezara i Bibulusa, lecz „za konsulatu Cezara i Juliusza",
dwukrotnie go wymieniając: z nazwiska oraz imienia rodowego. Wnet także
rozeszły się po całym mieście następujące wiersze 74:
Nie za Bibuła ostatnio coś stało się, lecz za Cezara. Za konsulatu Bibuła nie pomnę, by co bądź się stało.
(Baehrens, Fragm. poet. Rom., s. 330)
Okolicę Stellacką 75, oddaną na rzecz państwa przez przodków, oraz Ziemię Kampańską, z której dochody przeznaczono na potrzeby państwowe, przydzielił bez losowania 76 mniej więcej dwudziestu tysiącom obywateli mających po troje lub więcej dzieci. Dzierżawców państwowych 77, gdy prosili o zniżkę należnych opłat, zwolnił z jednej trzeciej i publicznie ich upomniał, aby przy zawieraniu nowych umów dzierżawnych nie
70 Pierwszy triumwirat (Krassus, Pompejusz, Cezar) został zawiązany w lecie r. 60.
71 Sprawozdania senatu (acta senatus), czyli protokoły uchwał senatu, składano w skarbcu (aerarium), gdzie pozostawały pod opieką kwestorów. Jeszcze przed r. 29 n.e. powołano urząd curator actorum senatus, którego istnienie poświadcza Tacyt w Ann. V 4, mówiąc o Juniuszu Rustykusie. Acta diurna była to państwowa informacja w zakresie codziennych nowin miejskich. W okresie cesarstwa istniało specjalne biuro pod kierownictwem prokuratora cesarskiego, zajmujące się tymi sprawami.
12 Każdy konsul bowiem miał prawo do rózg liktorskich na przemian przez jeden miesiąc. Ustawa rolna (lex lulia agraria) z r. 59przed n.e., nazwana przez Cycerona (adAtt. II 18,2) Campana lex. Mocą tej ustawy ager publicus (dobra państwowe) w Kampanii został rozdzielony między obywateli rzymskich, w pierwszym rzędzie między tych, którzy mieli po troje lub więcej dzieci.
Przekład kupletów w niniejszym tylko żywocie pióra Janiny Izdebskiej.
Stellacką Równina, część obszaru kampańskiego w pobliżu Ziemi Falerneńskiej.
Działki ziemi nie były przydzielane przez losowanie, lecz wedle decyzji dwudziestoosobowej komisji do podziału ziemi: viginłi viri agris dividundis.
Mowa tu o ustawie julijskiej z kwietnia r. 59, dotyczącej dzierżawców państwowych: lex lulia de publicanis (Asiae). Zainteresowany był nią stan rycerski, już od dawna zabiegający o ulgi dzierżawne.
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podbijali sobie nawzajem cen zbyt lekkomyślnie. W innych też wypadkach szczodrze udzielał, czegokolwiek ktoś odeń zapragnął, bez niczyjego sprzeciwu; jeśli kto usiłował się oprzeć, potrafił go odstraszyć. Marka Katona, gdy mu w senacie przeszkadzał swymi przemówieniami, kazał przy pomocy liktora wyciągnąć z kurii i wrzucić do więzienia. Lucjusza Lukulla 78, gdy zbyt hardo mu się stawiał, tak dalece nastraszył groźbą oszczerstw, że ten mu z własnej woli do nóg upadł. Gdy Cycero podczas pewnego procesu wyraził ubolewanie nad niedolą owych czasów, Cezar tego samego dnia, o godzinie dziewiątej, przeniósł z klasy patrycjuszów do klasy plebejskiej Publiusza Klodiusza, nieprzyjaciela Cycerona, który już od dawna ubiegał się o to. Wreszcie przeciwko wszystkim członkom wrogiego stronnictwa * znęconego nagrodami79, aby wyznał, że niektórzy namawiali go do zabójstwa Pompejusza, i miał wejść na mównicę oraz wymienić ich wedle z góry przygotowanej listy. Lecz" gdy wymienił jedno i drugie nazwisko fałszywie, co wywołało podejrzenie o intrygę, zwątpił podobno Cezar w pomyślny wynik tak gwałtownego posunięcia i donosiciela jakoby usunął trucizną.
21. W tym samym mniej więcej czasie pojął za żonę Kalpurnię, córkę L. Pizona 80, który miał być jego następcą na urzędzie konsula. Swą córkę Julię wydał za Gnejusza Pompejusza, zerwawszy jej poprzednie narzeczeń-stwo z Serwiliuszem Cepionem, dzięki którego szczególnie gorliwej pomocy pokonał niedawno Bibulusa. Od chwili zawarcia tego nowego związku krwi zaczął na zebraniach senatu udzielać najpierw głosu Pompejuszowi, chociaż dotychczas udzielał go zwykle najpierw Krassusowi i chociaż przestrzegano zwyczaju, żeby zatrzymać przez cały rok taką kolejność udzielania głosu, jaką zarządził konsul w dniu kalend stycznia.
22. Mając więc zapewnione przy głosowaniu poparcie teścia i zięcia, wybrał sobie spośród wszystkich prowincji właśnie Galię, której dostatki i korzystne możliwości [wojenne] przedstawiały dlań pomyślną perspektywę osiągnięcia wielu triumfów. Z początku wprawdzie otrzymał tylko Galię Przedalpejską z dodatkiem Ilirii81 na wniosek trybuna Watyniusza82.
78Lucius Licinius Lucullus, konsul z r. 74 przed n.e., znakomity zwycięski wódz w wojnie z Mitrydatesem VI Eupatorem, zastąpiony przez Pompejusza (w r. 66), którego stał się odtąd nieubłaganym wrogiem. Postępował humanitarnie z ludami azjatyckimi. Słynął z wykwintnych uczt. Bardzo bogaty. Miał wspaniałą bibliotekę. Esteta, filozof, filhellen, mówca, smakosz. W tym wypadku przeciwstawił się wnioskowi Cezara o uznanie zarządzeń Pompejusza w Azji: lex Julia de actis Pompeii.
79 Lucius V e 11 i u s, już wymieniony jako donosiciel (rozdz. 17).
80 Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, przez swe ogromne wpływy ważny dla Cezara, pretor z r. 61 przed n.e., konsul z r. 58, wróg Cycerona. Cenzor z r. 50. Miał piękną bibliotekę i willę w Herkulanum.
81 111 y r i c u m, Iliria, obszar położony nad brzegiem Morza Adriatyckiego, na północ od Epiru.
82 Publius Vatinius, trybun ludowy z r. 59, w następnym roku pociągnął z Cezarem do Galii. Tu: „na wniosek Watyniusza" znaczy, że bez uchwały senatu, tj. bez senatus con-sultum, a bezpośrednio od ludu, na podstawie lex Yatinia de imperia C. Caesaris.
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Wkrótce otrzymał od senatu jeszcze Zaalpejską 83, ponieważ senatorowie bali się, aby w razie odmowy ze strony senatu lud mu i tej nie dał. Z tej przyczyny uniesiony radością nie powstrzymał się w kilka dni potem wobec licznych senatorów od takich oto hardych słów, „że mimo oporu i utyskiwań jego przeciwników zdołał uzyskać, czego pragnął, a teraz z kolei wszystkim na karki wsiądzie". Na to ktoś urągliwie zauważył, że niełatwo to przyjdzie niewieście 84. Odpowiedział Cezar niby żartem, że: „w Syrii także rządziła królowa Semiramis 85, a wielką częścią Azji władały niegdyś Amazonki" 86.
23. Gdy zakończył urzędowanie87 jako konsul, a pretorowie Gajus Memiusz 88 i Lucjtisz Domicjusz 89 sporządzili sprawozdanie z wypadków roku poprzedniego90, rozpatrzenie swej działalności powierzył Cezar senatowi. Tymczasem, ponieważ senat nie podejmował tej sprawy i trzy dni zużyto na daremne polemiki, Cezar wyruszył do swej prowincji. Natychmiast jego kwestora pociągnięto do odpowiedzialności sądowej pod wieloma zarzutami oraz wdrożono śledztwo wstępne 91. Wnet i jego samego pozwał Lucjusz Antystiusz, trybun ludowy. Dopiero musiał się odwołać do całego kolegium i uzyskał uchwałę, żeby nie pozywać przez sąd kogoś nieobecnego z powodu zajęć urzędowych. Chcąc zapewnić sobie spokój i bezpieczeństwo na przyszłość, gorliwie zobowiązywał sobie stale dorocznych urzędników, spośród kandydatów popierał albo pozwalał dojść do władzy tylko tym, którzy podjęli się bronić jego interesów przez czas jego
83 G a 11 i a C o m a t a, tj. ta, której mieszkańcy nosili długie włosy. Właściwie otrzymał Cezar za Alpami tylko prowincję rzymską, tzw. Galię Narbońską. Gallia Comata to cały obszar Galii Zaalpejskiej. Później, po zwycięstwie Cezara, podzielona została (poza Narbońską) na trzy części: Lugdunensis (od Lugudunum, tj. Lyonu), Belgica i Aąuitania.
84 Aluzja do plotki krążącej w Rzymie na temat związku miłosnego Cezara z królem Nikomedesem (rozdz. 2).
85 Legendarna żona legendarnego króla asyryjskiego, Ninosa, który miał wznieść Niniwę w Mezopotami; władczyni Babilonu.
86 Mityczny szczep wojenny kobiecy z siedzibą w Kappadocji, północno-wschodniej części Azji Mniejszej, w mieście Themiskyra, Amazonki utrzymywały przy życiu tylko dziewczęta, szkoląc je w rzemiośle wojennym. Wypalały sobie prawą pierś, aby nie przeszkadzała we władaniu bronią.
87 Po złożeniu urzędowania5 Cezar stał pod Rzymem z wojskiem aż do marca 58 r. przed n.e., aby wywierać nacisk celem usunięcia z Rzymu przeciwników: Cycerona i Katona Młodszego. Cycero poszedł na wygnanie za sprawą Klodiusza, Katonowi Młodszemu powierzono misję likwidacji królestwa cypryjskiego.
88 Caius Memmius, pretor miejski z 58 r. przed n.e., gorliwy zwolennik Pompejusza. Przyjaciel poetów Katulla i Lukrecjusza.
89 Lucius Domitius Ahenobarbus, pretor z r. 58, konsul z r. 54, nieubłagany wróg Cezara. W r. 49 został wyznaczony jego następcą w Galii.
90 Sprawozdanie wskazywało na bezprawia Cezara, których się dopuścił w czasie sprawowania konsulatu, oraz stawiało wniosek wszczęcia dochodzenia.
91 Śledztwo wstępne, tj. praeiudicium, brało pod uwagę tylko pewne zarzuty w stosunku do kwestora Cezara, dopiero gdyby kwestor został uznany winnym, śledztwo objęłoby także całą działalność Cezara.
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nieobecności. Dla utrwalenia takiej umowy nie zawahał się od niektórych wymóc przysięgi, a nawet pisemnego zobowiązania.
24. Lecz gdy Lucjusz Domicjusz kandydując na konsula jawnie groził, że w czasie konsulatu przeprowadzi to, czego jako pretor dokonać nie zdołał, i że odbierze mu komendę nad wojskami, Cezar ściągnął do Luki92, miasta swej prowincji, Krassusa i Pompejusza93. Wymógł na nich, żeby celem utrącenia Domicjusza ubiegali się o konsulat po raz drugi94, i dzięki staraniom ich obydwu uzyskał dla siebie przedłużenie władzy wojskowej na lat pięć. Ośmielony tym powodzeniem, oprócz legionów, które otrzymał od państwa, wystawił jeszcze inne z własnej szkatuły95, jeden nawet spośród Galów Zaalpejskich zaciągnięty, o galickiej także nazwie - zwał się bowiem Alauda96. Legion ten wyćwiczył w karności rzymskiej, zaopatrzył w ekwipunek rzymski, później cały obdarzył obywatelstwem. Odtąd już nie pominął żadnej sposobności do wszczęcia wojny, nawet niesprawiedliwej i niebezpiecznej, napastując bez powodu zarówno ludy sprzymierzone z Rzymem, jak wrogie i dzikie. Aż wreszcie senat uchwalił pewnego razu wysłanie komisji śledczej dla zbadania stanu faktycznego w Galiach, a niektórzy z senatorów wyrazili pogląd, żeby wydać Cezara w ręce wrogów. Lecz wobec pomyślnego wyniku działań wojennych uzyskał od senatu na cześć swego zwycięstwa modły dziękczynne częściej i na więcej dni97 niż ktokolwiek i kiedykolwiek.
25. Sprawował dowództwo wojskowe przez lat dziesięć. Oto, czego mniej więcej dokonał. Całą Galię, której granicami są: łańcuch Pirenejów, Alpy i góry Sewenny, rzeki Ren i Rodan, a przestrzeń w obwodzie wynosi do trzech milionów dwustu tysięcy kroków, zamienił w prowincję rzymską, z wyjątkiem państw sprzymierzonych i dobrze dla Rzymu zasłużonych, oraz nałożył na nią czterdzieści milionów sestercjów rocznego podatku98. Pierwszy z Rzymian napadł na Germanów, którzy mieszkają za Renem;
92 Luca,   miejscowość w pomocnej Etrurii, należała już do prowincji Cezara, tj. do Galii Przedalpejskiej (Cisalpina). Spotkanie triumwirów odbyło się w kwietniu 56 r.
93 Cnaeus Pompeius M a g n u s, ur. w r. 106 przed n.e., znakomity wódz rzymski, uzyskał triumf w r. 79 przed n.e. za zwycięstwa w Afryce nad Numidią; walczył zwycięsko z Sertoriuszem w 77/76 r. i podbił Hiszpanię w r. 72. Triumf nad Hiszpanią odbył w r. 71. Konsulem został razem z Krassusem w r. 70. Uzyskał w r. 61 imperium bez żadnych ograniczeń na trzy lata celem zniszczenia korsarzy grasujących po Morzu Śródziemnym, a mających gniazdo obronne na brzegach Cylicji w Azji Mniejszej. Zwycięsko ukończył wojnę w trzy miesiące. Wreszcie w r. 66 powierzono nu naczelne dowództwo w wojnie z Mitrydatesem Eupatorem, które sprawował dotychczas Lukullus. Dalsze dzieje Pompejusza przedstawiono w związku z żywotem Cezara.
94 Zostali konsulami na r. 55 i przeprowadzili uchwałę ludu, przedłużającą namiestnictwo Cezara do l marca 50 r.
95 Od państwa otrzymał cztery legiony oraz garnizony Galii i Ilirii. liczbę legionów podniósł do dziesięciu.
96 Alauda po galicku znaczy skowronek.
97 Na 55 dni.
98 Tzn. około 43400000 franków w złocie, licząc sestercję jako 1,085 franka.
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zbudował most przez rzekę i zadał im dotkliwe klęski. Napadł również na Brytannów, dotychczas nie znanych, pokonał i zażądał okupu oraz zakładników. Pośród tylu powodzeń trzykrotnie tyłko, nie więcej, doświadczył przeciwności losu: w Brytanii utracił prawie całą flotę wskutek gwałtownej burzy, w Galii pod Gergowią" zniesiono mu jeden legion doszczętnie, w Germanii zostali podstępnie zamordowani jego legaci: Tyturiusz 10° i Aurunkulejusz 101.
26. W tym samym czasie stracił najpierw matkę 102, później córkę, niedługo potem wnuka. Właśnie całe państwo ogarnęło zamieszanie po zabójstwie Publiusza Klodiusza 103. W tym położeniu senat postanowił wybory tylko jednego konsula, i to imiennie: Gnejusza Pompejusza 104. Trybunowie ludowi chcą przeznaczyć Cezara jako kolegę.dla Pompejusza. Zdołał im jednak wytłumaczyć Cezar, aby raczej postawili na zgromadzeniu ludowym wniosek uprawniający go do ubiegania się o powtórny konsulat mimo nieobecności, gdy zacznie wygasać termin jego dowództwa. Obawiał się mianowicie, aby z tego powodu nie był zmuszony ustąpić zbyt wcześnie  z urzędu, jeszcze  przed  ukończeniem  wojny.   Uzyskawszy to, zaczął już snuć górniejsze plany i pełen nadziei okazywał nieograniczoną hojność oraz  świadczył przysługi  wszelkiego  rodzaju  każdemu,  czy  to w zakresie  spraw  państwowych,  czy  prywatnych.  Z  łupów  wojennych zaczął budować forum, którego sam teren kosztował ponad sto milionów sestercjów. Na cześć swej zmarłej córki obiecał ludowi zapasy gladiatorów i ucztę, czego nikt przed nim nie uczynił. Chcąc wywołać jak największe   zainteresowanie   dla   tych   uroczystości,   kazał   potrawy   na   tę ucztę przeznaczone przyrządzać także po domach, chociaż już zamówione były u rzeźników. Znanych szermierzy, jeśli przypadkiem wzbudzili swą walką niechęć widowni, polecał siłą porywać z areny i zatrzymywać w ukryciu.  Nowozaciężnych   ćwiczył  nie   po  szkołach  gladiatorskich  ani  przy pomocy mistrzów szermierki, lecz po domach prywatnych. Powierzał ich wyszkolenie rycerzom rzymskim, nawet senatorom, biegłym we władaniu bronią, prosząc usilnie, co widać z jego  listów,  żeby ćwiczyli  każdego
Gergowią,  miasto Arwenów w Akwitanii galickiej koło Clermont, 52 r. 100Quintus Titurius  Sabinus.  legat Cezara; zginął w r. 54 przed n.e. w walce z Ambioryksem, królem Eburonów. Eburonowie mieszkali między rzekami Renem i Mozą.
101 Lucius Aurunculeius  Cotta,  legat Cezara, zginął razem z Tyturiuszem.
102 Matkę Aurelię oraz córkę Julię przy porodzie. Zwłoki Julii, wedle Plutarcha (Żyw. Cez. XXIII), zaniósł lud na własnych ramionach na Pole Marsowe i tam ją pochowano we wrześniu r. 54 przed n.e. Więź rodzinna między Cezarem a Pompejuszem, me/.em Julii, uległa osłabieniu.
11)3 20 stycznia 52 r. przed n.e. wywiązała się bójka uliczna na drodze Apijśkiej koło miasteczka Bovillae między ludźmi Klodiusza, który kandydował na pretora na r. 52, a ludźmi Milona, który kandydował na konsula na rok 52; ten rok zaczął bez wyboru wyższych urzędników. Klodiusz został /raniony, a na rozkaz samego Milona dobity. Ciało Klodiusza tłum spalił 7c czcią na stosie. Od ognia spłonęła curia Hostilia.
Senat   wybrał   Pompejusza   konsulem   bez   kolegi,   tj.   consul  sine  collega. już   na mar/cc 52r.przed n.e.
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Pojedynczo i żeby sami udzielali wskazówek ćwiczącym. Na zawsze podwoił żołd legionom. Zboże, ilekroć było go dość, rozdawał bez miary i ograniczeń, niekiedy- przydzielał na głowę po jednym niewolniku ze zdobycznych jeńców.
27. Celem podtrzymania związku pokrewieństwa i przyjaźni z Pompe-juszem ofiarował mu rękę Oktawii105, wnuczki swej siostry 106, która już była poślubiona przez Gajusa Marcella, sam oświadczył się o córkę jego, przeznaczoną dla Faustusa Sulli107. Całe najbliższe otoczenie, nawet dużą część senatorów, zobowiązał wobec siebie pożyczkami bezprocentowymi lub na bardzo niski procent. Również z innych stanów osoby, czy to zaproszone, czy samorzutnie zgłaszające się do niego, obdarzał hojnie, ponadto spośród wyzwoleńców i niewolników każdego, o ile cieszyli się względami swych panów czy patronów. Jednocześnie dom jego stał się jedynym i zawsze gościnnym schronieniem dla wszystkich prawem ściganych lub zadłużonych oraz rozrzutnej młodzieży, chyba że obciążało kogoś zbyt jaskrawe przestępstwo, wyjątkowa ruina finansowa czy skrajna rozrzutność; taki nie mógł liczyć na jego poparcie. Tym wprost mówił, że „potrzeba im wojny domowej".
28. Z nie mniejszą gorliwością zabiegał o względy królów i prowincyj na całym świecie, jednym ofiarowując w darze tysiące jeńców, innym posyłając wojska posiłkowe, dokąd tylko chcieli i ilekroć zechcieli, bez uchwały upoważniającej senatu i ludu. Także ozdobił hojnie wspaniałymi budowlami najpotężniejsze miasta Italii, galickich i hiszpańskich prowincji, Azji i Grecji. Wreszcie wszystkich ogarnęło już niewymowne zdumienie i zaczęto się zastanawiać, dokąd to zmierza. Konsul Marek Klaudiusz Marcellus 108, zapowiedziawszy edyktem, że wystąpi w ważnej potrzebie państwowej, zażądał od senatu, aby wyznaczono następcę Cezarowi przed wygaśnięciem jego urzędowania, gdyż po zakończonej wojnie pokój zapanował i zwycięskie wojsko należy rozpuścić do domu, oraz żeby na zgromadzeniach wyborczych nie brano pod uwagę kandydatury nieobecnego Cezara, ponieważ nawet uchwałę ludową w tej sprawie Pompejusz później unieważnił. Zdarzyło się mianowicie, że Pompejusz, wnosząc ustawęl09
105 Ale Pompejusz odmówił. Wkrótce natomiast po objęciu konsulatu (r. 52) ożenił się z Kornelią, której ojcem był arystokrata Quintus Caecilius Metellus Pius Scipio; jego przybrał Pompejusz za kolegę w konsulacie od l sierpnia 52 r.
106 Siostra Cezara, Julia, wyszła za mąż za M. Atiusza Balbusa i miała z nim córkę Atię, która z kolei wyszła za mąż za Gajusa Oktawiusza. Z tego małżeństwa było dwoje dzieci: O k t a w i a, zamężna za Gajusem Klaudiuszem Marcellem, konsulem z r. 50, i G a j us Oktawiusz (późniejszy cesarz August). Oktawia potem wyszła za mąż za Marka Antoniusza.
107 F a u s t u s Cornelius Sulla, syn Korneliusza Sulli dyktatora; jego żoną została Pompeja, córka Pompejusza.
108 Marcus C l a u d i u s Marcellus, wróg Cezara, konsul z r. 51 przed n.e.
109 Ustawa o uprawnieniach urzędników (lex Pompeia de iure magistratuum) głosiła, że do ubiegania się o urząd bezwzględnie wymagana jest obecność kandydata w Rzymie.
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o uprawnieniach urzędników, w tym rozdziale, w którym pozbawił nieobecnych możliwości ubiegania się o urzędy, nie wyłączył przez zapomnienie Cezara. Wprawdzie pomyłkę swoją wnet sprostował, lecz ustawa była już wyryta na spiżu i złożona w skarbcu. Marcellus nie poprzestawszy na tym, że odbiera Cezarowi prowincję i przywilej, postawił jeszcze wniosek, aby osadnikom, których Cezar osiedlił w Novum Comum no na mocy uchwały Watyniusza, odebrać prawo obywatelstwa, ponieważ zostało im nadane przez protekcję przedwyborczą i w drodze pozaprawnej.
29. Poruszyło to Cezara do głębi. Przekonany o tym - co niejednokrotnie odeń podobno słyszano - że „trudniej przyjdzie zepchnąć go, jako najznakomitszego wśród obywateli, z pierwszego szeregu do drugiego niż z drugiego do ostatniego", wszelkimi siłami stawił opór, częściowo wyzyskując protest trybunów, częściowo wpływ drugiego konsula, Serwiusza Sulpicjusza.    Następnego   także   rokull2,   gdy   Gajus   Marcellus113, następca swego brata stryjecznego Marka na urzędzie konsula, do tego samego  zdążał celu,  Cezar zjednał sobie  olbrzymią zapłatą obrońców w osobach: kolegi jego, Emiliusza Pawła 114, oraz najbardziej gwałtownego z trybunów, Gajusa Kuriona 115. Lecz widząc, że na każdym kroku spotyka się z coraz bardziej zawziętym atakiem, że nawet wyznaczono już konsulów ze stronnictwa przeciwnego 116, zwrócił się do senatu listownie z prośbą, aby nie odbierano mu tego przywileju, który otrzymał z łaski ludu, lub żeby również wszyscy inni wodzowie zrzekli się dowództwa, dufny, jak przypuszczają, w to, że łatwiej mu będzie ściągnąć, gdy tylko zechce, swych weteranów niż Pompejuszowi przeprowadzić nowy zaciąg. Przeciwnikom swoim zaproponował taką- umowę: on zwolni osiem legionów i zrzeknie się Galii Zaalpejskiej, sobie zostawi dwa legiony i prowincję przedalpejską, nawet  gotów  pozostać przy jednym  legionie  z Ilirią aż do chwili, gdy zostanie konsulem.
110 Novum Comum, miasto Galii Przedalpejskiej, na północ od Padu, ojczyzna Pliniusza Młodszego, dzisiaj Como. Odbudował je Cezar w r. 59, osadzając tu 5000 kolonistów.
111 Servius Sulpicius Lemonia Rufus, konsul w 51 r. przed n.e. Znakomity mówca ze szkoły Molona, wybitny znawca teoretyczny i praktyczny prawa.
112 W r. 50 przed n.e.
113Caius Claudius Marcellus, konsul z r. 50.4Lucius Aemilius Paullus, konsul z r. 50, został zjednany przez Cezara olbrzymią sumą 1500 talentów, tj. około 9 milionów sestercjów, którą przeznaczył na budowę słynnej basilica Aemilia na Forum Romanum.
Caius Scribonius Curio, trybun ludowy z r. 50, przekupiony przez Cezara zapłatą olbrzymiego długu 60 milionów sestercjów. Kiedy l marca 50 r. konsul G. Klaudiusz Marcellus wystąpił ze sprawą namiestnictwa Galii, Kurion postawił wniosek, aby zarówno Pompejusz, jak Cezar usunęli się w zacisze domowe. Wreszcie l grudnia 50 r. nastąpiło głosowanie nad wnioskiem Kuriona. Uchwalono, że obydwaj mają złożyć komendę. Wówczas konsul Caius Claudius Marcellus w dniu 4 grudnia 50 r. wezwał Pompejusza do ratowania rzeczypospolitej.
Lucius    Cornelius    Lentulus    i    Caius    Claudius    Marcellus (brat M. Marcella, konsula z r. 51).
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30. Lecz kiedy senat nie kwapił się do pośrednictwa ani przeciwnicy nie chcieli z nim wchodzić w żadne układy dotyczące państwa 117, wkroc
