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ANOTĀCIJA 

 

Maģistra darba „Politisko panākumu koncepts Senajā Romā: 79.g.p.m.ē. -49.g.p.m.ē. 

konsulu piemērs” mērķis ir verificēt mūsdienu historiogrāfijā pastāvošo uzskatu, ka politisko 

panākumu kvintesence republikas posmā bija konsulāta sasniegšana. Izpētot konkrētu politiķu 

karjeras un nosakot to augstāko punktu, pētījuma autore ir secinājusi, ka laika posmā starp 

Sullas un Cēzara diktatūrām politisko panākumu būtība bija nevis konsulāts, bet neoficiālā 

senāta līdera, princeps civitatis, statusa iegūšana. Šāds jauns skatījums ļauj pilnīgāk izprast 

politiķu motivāciju turpināt dalību politikā pēc konsulāta un viņu apsvērumus politisko 

lēmumu pieņemšanā. Pētījuma secinājumi arī sniedz jaunu skaidrojumu straujai un plūstošai 

romiešu sabiedrības pārejai no republikāniskās iekārtas uz principātu, kas notika uzreiz pēc 

Cēzara diktatūras. 

 

ANNOTATION 

 

The aim of master's thesis "The Concept of Political Success in Ancient Rome: 

Example of Consuls 79BC-49BC" is to verify the definition of consulate as the essence of 

political success in the Roman Republic. After studying careers of politicians that held higher 

magistracy in the period between Sulla’s and Caesar's dictatorships, author concluded that the 

main goal was not to achieve the consulate, but to become an unofficial leader of the senate, 

princeps civitatis. This new view explains why many politicians continued to take part in 

politics after they achieved the consulate and what considerations were behind specific 

political decisions they made. The study’s findings also give a new explanation of the fast and 

smooth transition from republican state system to the principate that happened immediately 

after Caesar’s dictatorship. 
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IEVADS 

 

Senās Romas vēsture ir disciplīna, kura piesaista pētnieku uzmanību jau pēdējus trīs 

gadsimtus. Mūsdienu Eiropas identitātes izprašana nav iespējama bez plašām zināšanām par 

Senās Romas mantojumu. Diemžēl Latvijā Senās Romas izpētei vienmēr bija veltīts par maz 

uzmanības. Pēc neatkarīgās valsts nodibināšanas par nozīmīgāko antīkās vēstures pētnieku 

kļuva pirmais Latvijas Universitātes rektors E. Felsbergs. Kaut arī savu promocijas darbu E. 

Felsbergs bija aizstāvējis par Senās Romas vēsturi
1
, turpmāk viņa zinātniskās intereses 

saistījās ar Senās Grieķijas mākslu
2
. Īsi pirms Otrā pasaules kara sākuma romiešu tiesību 

jautājumiem bija pievērsies V. Kalņiņš, tomēr toreiz viņa darbi nemaz netika izdoti. 1976. un 

1985. gadā tika nopublicēti divi V. Pāvulānes metodiskie izdevumi par saimniecības 

aspektiem Romas Republikā un Romas Impērijā
3
. Visbeidzot, šogad ir iznācis A. Rubeņa 

darbs „Varas politika Senajā Romā”
4
, kas savā būtībā ir uzziņu literatūra par visiem ar Seno 

Romu saistītiem jautājumiem. Pārējie Latvijā izdotie darbi, veltīti Senās Romas vēsturei, ir 

dažādu autoru mācību līdzekļi pamatskolām un vidusskolām.  

Jāatzīst, ka Romas vēsture nav tieši saistīta ar Latvijas teritorijas vēsturi. Ģeogrāfiski 

Senā Roma nekad nebija tuvāk Latvijai par Reinas reģionu, un Latvijā nav un nevar būt 

saglabājušās romiešu kultūrvēsturiskās liecības, kā tas ir Lielbritānijā vai Līvijā. Tomēr, ja 

Latvija un tās iedzīvotāji vēlas būt piederīgi rietumu kultūrai un Eiropai, Senās Romas 

pētniecības aktualizācija Latvijā ir ne tikai vēlama, bet arī nepieciešama. 

Maģistra darba tēma „Politisko panākumu koncepts Senajā Romā: 79.g.p.m.ē. -

49.g.p.m.ē. konsulu piemērs” ir parādījusies pēc iepazīšanās ar britu un amerikāņu 

historiogrāfijas darbiem. Jāatzīmē, ka Senās Romas pētniecība Lielbritānijā tika aizsākta vēl 

18. gadsimtā līdz ar zinātniskās intereses parādīšanos par antīko vēsturi kopumā, līdz ar to 

britu historiogrāfiskā tradīcija mūsdienās spēlē vadošo lomu. Antīko studiju programmas ir 

iekļautas daudzu britu universitāšu piedāvājumā; Oksfordas, Kembridžas, Edinburgas 

universitātes piešķir ievērojamus naudas līdzekļus Senās Romas pētniekiem rakstu un 

monogrāfiju publicēšanai par neierobežotu tēmu loku.  

Atšķirībā no britu pētniekiem, kuri savu uzmanību velta visiem iedomājamiem un 

neiedomājamiem jautājumiem, Senās Romas pētniecība Vācijā ir vairāk tendēta uz romiešu 

                                                 
1
 Фельсберг Э.Р. Братья Гракхи. – Юрьев: Тип. К.Маттисена, 1910. 

2
 Felsbergs E. Akropole un Partenons. – Rīga: Valters un Rapa, 1926.  

3
 Pāvulāne V. Kolonāta izveidošanās un attīstība Romas impērijā: mācību līdzeklis. Rīga: P. Stučkas Latvijas 

Valsts universitāte, 1976.; Pāvulāne V. Vergturu saimniecība Itālijā II gs. p. m. ē. - I gs. m.ē.: metodiski 

norādījumi un materiāli praktiskajiem darbiem. Rīga: P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1985. 
4
 Rubenis A. Varas politika Senajā Romā: Pilsoņu kopiena. Reliģija. Tiesības. Valsts. Rīga, 2013. 
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tiesību vēsturi
5
, kā arī impērijas vēsturi

6
. Tā kā šie jautājumi nav tieši saistīti ar maģistra darba 

tēmu, vācu historiogrāfijas darbi pētījumā tika izmantoti daudz mazākā apmērā – lielākoties 

tie ir vispārīgā rakstura darbi par Romas Republikas vēsturi. 

Jāatzīmē, ka Senās Romas vēsture tiek intensīvi pētīta arī Krievijā, tomēr ierobežotu 

finanšu dēļ vairākums pētnieku publicē tikai rakstus krājumu izdevumos, un monogrāfiju 

skaits ir ļoti mazs. Ievērības cienīgi ir tādi autori kā, piemēram, O. Sidoroviča, kura 

nodarbojas ar agrīno Romas vēsturi, kā arī annalistikas tradīciju
7
; A. Mahlajuks, kurš pēta 

Romas armijas kareivju ikdienu un mentalitāti
8
, kā arī A. Smorčkovs, kura pētnieciskās 

intereses ir saistītas ar Romas reliģiju un priesteru kolēģijām
9
. Ciktāl Krievijas pētnieku raksti 

un monogrāfijas bija attiecināmi uz maģistra darba tēmu, tajās sniegtās atziņas arī tika 

izmantotas pētījuma izstrādē. 

Visu iepriekš minēto apsvērumu dēļ jānorāda, ka kopumā maģistra darbs ir balstīts uz 

britu, kā arī amerikāņu historiogrāfiju, kura pēdējās desmitgadēs ir ievērojami saaugusi ar 

britu pētniecību, noritot apmaiņas programmām universitātēs un parādoties kopīgi izdotiem 

darbiem.  

Mūsdienu Senās Romas pētnieku vidū nepastāv šaubas, ka lielākais politiskais 

panākums romietim republikas posmā bija konsulāta sasniegšana
10

. Topošie konsuli jau no 

mazotnes tika gatavoti valsts vadītāju lomai. Romas Republikā pastāvēja noteikts karjeras 

ceļš, kuru izejot, politiskais censoņa varēja cerēt uz panākumiem. Piedzimis dižciltīgā ģimenē, 

zēns 7 gadu vecuma tika atdots skolotājiem
11

, kuri līdz pilngadības sasniegšanai jeb toga 

virilis uzvilkšanai ap 17 gadiem (Gell. NA. 10.28) izglītoja viņu retorikā, loģikā un filozofijā. 

Pēc pilngadības sasniegšanas jauneklis sāka pavadīt savu tēvu vai citu vīriešu kārtas radinieku 

uz forumu, lai iegūtu priekšstatu par aktuālajām norisēm un politiskās cīņas metodēm, 

iepazītu ievērojamus valstsvīrus un izkoptu amicitia jeb draudzību ar sava tēva draugiem
12

. 

                                                 
5
 Fögen M .T. Römische Rechtsgeschichten: über Ursprung und Evolution eines sozialen Systems. Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2003.; Kaser M. Römische Rechtsgeschichte. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 

1993. 
6
 Christ K. Die römische Kaiserzeit: von Augustus bis Diokletian. München: Beck, 2001.; Dahlheim W. 

Geschichte der Römischen Kaiserzeit. München: Oldenbourg, 1989.; Schindler W. Römische Kaiser: 

Herrscherbild und Imperium. Leipzig: Koehler & Amelang, 1985. 
7
 Сидорович О. В. Анналисты и антиквары: римская историография конца III – I в. до н.э. М.: РГГУ, 

2005.  
8
 Махлаюк А. В. Солдаты Римской империи. Традиции военной службы и воинская ментальность. 

Санктпетербург: Акра, 2006.  
9
 Сморчков А. М. Религия и власть в Римской Республике. Магистраты, жрецы, храмы. М.: РГГУ, 2012.  

10
 Gruen E. The Last Generation of the Roman Republic. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 

1974. P. 121; Wiseman T. P. New Men in the Roman Senate, 139 B.C. - A.D. 14. Oxford: Oxford University 

Press, 1971. P. 155; Syme R. Roman Revolution. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 10.  
11

 Rawson B. Children and Childhood in Roman Italy. Oxford, New York: Oxford University Press, 2003. P. 

158. 
12

 Taylor L. R. Party politics in the Age of Caesar. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1961. 

P. 29. 
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Līdz 25 gadu vecumam šis jauneklis jau bija piedalījies vismaz trīs militārās kampaņās
13

, 

parasti sava tēva drauga-maģistrāta vadībā, un veiksmīgi apprecējies ar politiski izdevīgas 

dzimtas meiteni. Uzreiz pēc tam viņš bija gatavs iziet cursus honorum jeb maģistratūru 

secību, kura, sākot ar 42 gadu vecumu, varēja potenciāli vainagoties ar konsulāta 

sasniegšanu
14

. Vienu gadu ieņēmis šo ietekmīgo un godājamo amatu, šis politiķis, tagad 

dēvējams arī par consularis jeb konsulāru, varēja turpināt stiprināt ģimenes pozīcijas politikā, 

palīdzot savu dēlu karjerai, vai nodoties otium jeb sevis, nevis valsts lietu, izkopšanai
15

. Šāds, 

rupji ieskicējot, ir veiksmīga romiešu politiķa dzīves gājuma modelis mūsdienu 

historiogrāfijā. 

Maģistra darba pamatā ir uzskats, ka šāds skatījums uz politisko panākumu būtību ir 

nepilnīgs. Tas nepaskaidro, kāpēc daudzi konsuli amatā bijuši politiski pasīvi. Tāpat tas 

nesaskan ar faktu, ka ievērojams skaits romiešu politiķu turpināja ārkārtīgi aktīvu darbību 

politikā arī pēc konsulāta. Šāds skatījums neļauj pilnībā izprast tādu spilgtu personību kā L. 

Licīnija Lukulla, Gn. Pompeja, M. Licīnija Krasa, M. Tullija Cicerona vai G. Jūlija Cēzara 

dzīves ceļus. Tāpat tas neliekas savienojams ar vēsturisko kontekstu - straujo pārēju no 

republikāņu valsts iekārtas uz principātu, kas sākās uzreiz pēc 49.g.p.m.ē. 

Šis pētījums izvirza hipotēzi, ka patiesais panākums romiešu politiķim bija nevis 

konsula amata sasniegšana, bet kļūšana par faktisko valsts un senāta līderi, princeps civitatis. 

Šim nolūkam konsulāts, protams, bija ārkārtīgi svarīgs pakāpiens, jo piešķīra politiķim 

vislielāko prestižu un tiesības izteikties vienam no pirmajiem senātā. 

Maģistra darba mērķis ir minētās hipotēzes pierādīšana. Lai to sasniegtu, pētījumam tika 

noteikti vairāki uzdevumi. Pirmkārt, bija nepieciešams izveidot pētījuma pamatu. Lai definētu 

politisko panākumu būtību, ir jāizpēta politiķu karjeras un jānosaka to augstākais punkts. Tā 

kā augstākais formālais valsts pārvaldes amats Romas Republikas posmā patiešām bija 

konsulāts, par pētījuma pamatu kļuva noteikta vēstures perioda konsulu karjeras. Šo valstsvīru 

dzīves gājumi ir apskatāmi pētījuma 1. pielikumā. Otrkārt, bija jāizpēta pašu romiešu teiktais 

par veiksmīgo karjeras veidošanu un viņu izpratni par to, kas ir politiskie panākumi. Treškārt, 

bija detalizēti jānodefinē mūsdienu historiogrāfijā piedāvātais veiksmīga politiķa karjeras 

modelis – tipiskā izcelsme, amatu iziešanas gaita, konsulāta norise un darbība pēc tā. 

Visbeidzot, bija jāizanalizē apkopotie konsulu dzīves gājumi, un iegūtie rezultāti bija 

jāsalīdzina ar jau nodefinēto veiksmīga politiķa modeli.  

                                                 
13

 Harlow M., Laurence R. Growing Up and Growing Old in Ancient Rome. A Life Course Approach. New 

York, London: Routledge, 2002. P. 76. 
14

 Derow P.S. Consul. In: Hornblower S. (Ed.) The Oxford Companion to Classical Civilization. Oxford: Oxford 

University Press, 2004. P. 196 
15

 Taylor L. R. Party politics in the Age of Caesar. P. 29. 
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Balstoties uz izvirzītajiem uzdevumiem, pētījums tika sadalīts četrās daļās. Konsulu 

dzīves gājumi nav atraujami no vispārīgām politiskām norisēm Romā, līdz ar to pētījuma 

pirmā daļa ir veltīta politiskās situācijas apskatei – aktuālajām valsts iekārtas īpatnībām, 

vadošajiem politiskajiem grupējumiem un galvenajiem notikumiem. Maģistra darba otrā daļa 

ir veltīta panākumu koncepta definēšanai pašu romiešu izpratnē. Trešā pētījuma daļa ir veltīta 

jau minētā historiogrāfijas modeļa definēšanai. Visbeidzot, pētījuma ceturtajā daļā tika veikta 

apkopoto dzīves gājumu faktu kontentanalīze un iegūto rezultātu salīdzināšana ar 

historiogrāfijā pastāvošo modeli un avotos sniegto informāciju. Kā jau tika minēts, panākumu 

koncepta definēšanai ir nepieciešams noteikt augstāko politiķu karjeras punktu, tāpēc 2., 3. un 

4. nodaļas apakšnodaļas ir veltītas karjeras posmu izpētei no dažādiem skatupunktiem. 

Kaut historiogrāfijā pastāvošais panākumu modelis ir attiecināms uz republikas posmu 

kopumā, pētnieku izmantotā avotu bāze lielākoties attiecas uz vēlo republikas laika posmu – 

laikmetu pēc brāļu Grakhu reformām. Ņemot vērā, ka verificēt pieņemto panākumu konceptu 

visā republikas posmā vai kaut tikai pēdējos 100 republikas pastāvēšanas gados ir kolosāls 

darba apjoms, maģistra darba autors par pētījuma hronoloģiskajiem rāmjiem izvēlējās posmu 

no 79.g.p.m.ē līdz 49.g.p.m.ē. Romas vēsturē tas ir laiks starp diviem pilsoņu kariem, starp 

divām – L. Kornēlija Sullas un G. Jūlija Cēzara - diktatūrām, kad valsts institūti darbojās pēc 

ierasta principa, nevis bija rīki ietekmīgu indivīdu interešu īstenošanai. Šī posma konsulu 

karjeras ir skatāmas tradīciju prizmā – tāpat, kā historiogrāfijas modelī. 

Noteikti ir jāatzīmē arī dažas pētījuma īpatnības. Ņemot vērā, ka pilnīgi visi notikumi, 

aprakstīti maģistra darbā, noritēja pirms mūsu ēras, autors atļāvās pie gadu skaitļiem katru 

reizi neprecizēt, ka tas notika pirms Kristus dzimšanas. Otrkārt, minot konkrēto personību 

vārdus, tiek norādīts tikai viņu dzimtas vārds un uzvārds jeb nomen un cognomen, savukārt 

vārds, praenomen, ir saīsināts. Vārdi romiešu sabiedrībā nebija ļoti dažādi – patiesībā 

dižciltīgo ģimeņu vidū tika izmantots ļoti šaurs vārdu loks. Tieši tāpēc pētījumā Marks ir 

saīsināts par M., Publijs par P., Gajs par G., Gnejs par Gn., Lūcijs par L., Kvints par K., 

Servijs par Ser., Apijs par Ap. un Decims par D.  

Maģistra darbam ir divi pielikumi: 79.g.p.m.ē.-49.g.p.m.ē. Romas konsulu CV un 

79.g.p.m.ē.-49.g.p.m.ē. Romas konsulu karjeru apkopojuma tabula. 
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AVOTU UN LITERATŪRAS APSKATS 

 

Avotu apskats 

 

Maģistra darba izstrādē tika izmantoti publicētie literārie avoti. Jānorāda, ka pētījuma 

tekstuālajā daļā atsauces uz avotiem ir tiešas, savukārt 1. pielikuma „79.-49.g.p.m.ē. Romas 

konsulu CV” sagatavošanai tika izmantots Landfest M. (Ed.). Brill's New Pauly: 

Encyclopaedia of The Ancient World. Classical Tradition. Leiden; Boston: Brill, 2006-2011, 

jo pašrocīgi apkopot visus pieejamos datus par katru valstsvīru nav autora uzdevums. 

Pētījuma ietvaros izmantotie avoti ir iedalāmi divās kategorijās – avoti, kuru autori ir 

pētāmā perioda laikabiedri – kā M. Tullijs Cicerons, K. Tullijs Cicerons, G. Jūlijs Cēzars, G. 

Sallustijs Krisps, un avoti, kuru autori ir darbojušies jau pēc mūsu ēras sākuma. Laikabiedru 

sniegtās ziņas tika izmantotas aktuālo uzskatu definēšanai, kā arī faktoloģiskās informācijas 

iegūšanai. Vēlāko gadsimtu autoru teiktais ir izmantots tikai faktoloģiskajās atsaucēs. Tas tika 

darīts, balstoties uz autora pieņēmumu, ka vēlāko gadu romiešu literāti, dzīvodami impērijas 

posmā, nevarēja sniegt autentisku redzējumu republikas laika vērtībām. 

No pirmās kategorijas avotiem visvairāk, neapšaubāmi, tika izmantoti M. Tullija 

Cicerona darbi – tiesu runas, filozofiskie traktāti, kā arī vēstules. Būdams viens no 

redzamākajiem pētāmā perioda politiķiem, orators un konsulāris Cicerons sniedz daudzpusīgu 

informāciju par politiku un politiķiem Romā. Īpaši vērtīgas ziņas ir atrodamas divos traktātos 

– 51. gadā tapušajā „De Re Publica” jeb „Par valsti” un 44. gadā tapušajā traktātā „De 

Officiis” jeb „Par pienākumiem”. Abos darbos Cicerons pievēršas pārdomām par valsts ideālo 

pārvaldi un tās ideālajiem pārvaldītājiem, un tajos paustās atziņas pamatā veido pētījuma otrās 

nodaļas saturu. Abi traktāti tika pētīti gan oriģinālvalodā vietnē 

http://www.thelatinlibrary.com, gan krievu valodā 1993. gada un 1994. gada izdevumos ar V. 

Gorenšteina tulkojumu. Runu un vēstuļu teksti tika pētīti tikai V. Gorenšteina tulkojumā. 

Pētījuma ietvaros liela nozīme bija K. Tullija Cicerona sacerētajai pamācībai brālim 

Markam veiksmīgai priekšvēlēšanu kampaņas organizēšanai „Commentariolum Consulatus 

Petitionis” jeb „Komentārs konsula amata tīkotājam”. Jānorāda, ka pētnieku vidū pastāv 

šaubas par pamācības piederību tieši Kvinta spalvai
16

, tomēr par avota tapšanas datumu 

vēsturnieki ir vienisprātis – tas ir rakstīts 64. gadā, M. Tullija Cicerona priekšvēlēšanu 

                                                 
16

 Nisbet R. G. M. The Commentariolum Petitionis: Some Arguments against Authenticity. The Journal of 

Roman Studies, 1969, Vol. 51, P. 84. 

http://www.thelatinlibrary.com/
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kampaņas laikā
17

. Iespējams, laikabiedriem esejā sniegtās ziņas bija vispārzināmas, tomēr 

mūsdienās Kvinta pamācība ir galvenais avots par romiešu politiķu gatavošanos vēlēšanām. 

Komentāra teksts tika pētīts, balstoties uz R. Vinda 1978. gada veikto tulkojumu uz angļu 

valodu. 

G. Sallustija Krispa darbs „Bellum Catilinae” jeb „Par Katilīnas sazvērestību”, līdzīgi 

Cicerona filozofiskajiem traktātiem, arī sniedz ļoti vērtīgas ziņas par pašu romiešu skatījumu 

uz dažādiem notikumiem. Visticamāk, šis darbs ir tapis laika posmā no 44. līdz 40. gadam
18

. 

Nebūdams M. Tullija Cicerona domubiedrs, Krisps citādi interpretē novērotās sabiedriskās 

nestabilitātes cēloņus, un tas ļauj izdarīt daudzpusīgākus secinājumus par politiķu 

novērtējumu sabiedrībā. Maģistra darba ietvaros tika izmantoti arī fragmenti no Sallustija 

vēstures sacerējuma, kuru mūsdienu vēsturnieku vidū sauc par „Fragmenta Historiarum”. 

Šajos fragmentos ietvertām ziņām ir tikai faktoloģiska nozīme. Gan sacerējums par Katilīnas 

sazvērestību, gan vēstures sacerējuma fragmenti ir pētīti V. Gorenšteina 1981. gada tulkojumā 

uz krievu valodu. 

No otras avotu kategorijas vislielākā nozīme bija L. Mestrija Plūtarha grieķu valodā 

sacerētajam darbam „Βίοι Παράλληλοι” jeb „Paralēlās dzīves”, kurš ir tapis no mūsu ēras 105. 

līdz 115. gadam
19

. Šajā darbā Plūtarhs ir sniedzis plašas ziņas ne tikai par romiešu politiķiem, 

kuri ir darbojušies pētāmajā laika periodā, bet arī par valsts iekārtas īpatnībām un valstsvīru 

savstarpējām attiecībām. Plūtarha „Paralēlās dzīves” ir pētītas 1994. gada pētnieku kolektīva 

tulkojumā uz krievu valodu. 

Tāpat tika izmantota grieķu valodā tapusī Aleksandrijas Apiāna „Ῥωμαϊκά” jeb „Romas 

vēsture”, kura drīzāk pārstāv eseju sēriju kā vēstures stāstījumu. Darbs ir tapis mūsu ēras 165. 

gada
20

. Sacerējumā sniegtās ziņas ir ļoti faktoloģiskas – Apiāns neieslīgst pārdomās par 

aprakstīto un nesniedz savu vērtējumu. Romas Republikas institūciju aprakstā Apiāns regulāri 

ir neprecīzs, tomēr kopumā viņa darbs ir ļoti noderīgs hronoloģiskajai notikumu ķēdes 

rekonstrukcijai. Apiāna „Romas vēstures” teksts ir lietots, izmantojot 1935. gada pētnieku 

kolektīva tulkojumu uz krievu valodu. 

 Visbeidzot, pēdējais nozīmīgais izmantotais avots ir Kassija Diona sarakstītais darbs 

„Romas vēsture”, kas ir tapis mūsu ēras trešā gadsimta sākumā
21

. Salīdzinājumā ar Apiānu, 

Kasijs Dions sniedz detalizētākas ziņas par laika posmu starp L. Kornēlija Sullas un G. Jūlija 

Cēzara diktatūrām, un to atbilstību patiesībai mūsdienu vēsturnieki lielākoties neapšauba. 

                                                 
17

 McDermott W.C. Commentariolum Petitionis 2. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 1970,  Bd. 19, H. 3, 

P. 385; Richardson J.S. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 1971, Bd. 20, H. 4, P. 442. 
18

 Mellor R. The Historians of Ancient Rome. New York: Routledge, 1999. P. 32. 
19

 Grant M. Greek and Roman Historians: Information and Misinformation. New York: Routledge, 1995. P.19. 
20

 Ibid. P. 104. 
21

 Ibid. 
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Līdz ar to politisko tendenču apskats maģistra pirmajā nodaļā lielā mērā ir balstīts uz Diona 

sniegto informāciju. Kasija Diona darbs ir izmantots, balstoties uz E. Karija un H. Fostera 

1914. gada tulkojumu uz angļu valodu. 

Raksturojot galvenos izmantotos avotus, ir nepieciešams pāris vārdus veltīt antīko avotu 

specifikai. Pirmkārt, ir jāņem vērā, ka antīkie vēsturnieki savu uzdevumu izprata citādi, kā tas 

ir mūsdienās: objektivitāte un tuvošanās patiesībai nebija antīkā vēsturnieka uzmanības 

centrā. Galvenais uzdevums bija panākt, lai uzrakstīta lasāmviela būtu interesanta
22

. Tai bija 

jānotur klausītāju uzmanība, un tāpēc dramatizēšana, pārspīlēšana, izdomājums un anekdošu 

un baumu minēšana bija ierastā prakse.  

Faktu atlasīšanā ļoti bieži darbojās ticamības kritērijs
23

. Pieejamo dokumentu, vēstuļu 

un pieminekļu izmantošanai bija sekundāra loma. Avotos ietvērtās personību teiktās runas 

visbiežāk ir fikcija – piemēram, G. Sallustija Krispa vēstures sacerējuma fragmentos esošā 78. 

gada konsula M. Emīlija Lepida runa ir paša Sallistija izdomājums. Antīkais vēsturnieks ir 

uzrakstījis tādu runu, kuru, pēc viņa domām, Lepids varēja teikt romiešu tautai atbilstošos 

apstākļos
24

. 

Raksturojot romiešu literātu darbus, nedrīkst aizmirst, ka arī viņu darbi bija rakstīti 

plašai publikai. Esošo vai iedomāto notikumu apraksts tika veidots ar domu parādīt sevi 

vislabākajā gaismā. Oponenti, tieši otrādi, visbiežāk tika pozicionēti kā cilvēki ar zemu morāli 

un nosodāmu uzvedību. Piemēram, M. Tullijs Cicerons visos darbos uzsvēra savas rūpes par 

valsts labklājību, godprātīgumu amatu pildīšanas laikā, savu cieņu un sasniegumus. G. 

Sallustijs Krisps, turpretī, invektīvā pret Ciceronu apsūdzēja oratoru viszemiskākajos 

noziegumos, liekulībā un alkatībā (Sall. Inv. Cic. 1). G. Jūlijs Cēzars ievadā darbam par 

pilsoņu karu uzsvēra savu neaptraipīto godu un tai pretī nostādīja amorālo konservatīvo 

senatoru uzvedību (Caes. Bel. Civ.1.9). Kopumā, strādājot ar antīkajiem avotiem, ir jāpatur 

prātā to subjektivitāte un jāpieļauj varbūtība, ka sniegtā informācija ir tīšām sagrozīta. 

 

Literatūras apskats 

 

Politisko panākumu koncepta definēšana Romas Republikas sabiedrībā nav centrālais 

uzdevums mūsdienu historiogrāfijai. Pētnieki pievēršas šim jautājumam pastarpināti, par savu 

uzdevumu izvirzot citu vēstures problēmu izpēti. Tomēr neskatoties uz tiešās intereses 

                                                 
22

 Grant M. Greek and Roman Historians: Information and Misinformation. P. 31. 
23

 Ibid. P. 37. 
24

 Ibid. P. 48. 
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trūkumu, vēsturnieku darbos regulāri parādās piezīmes par veiksmīgas politiskās karjeras 

raksturu, panākumu priekšnoteikumiem un to izpausmēm. 

No milzīga izmantotās literatūras klāsta īpaša uzmanība ir jāpievērš vairākiem darbiem. 

Pirmkārt, tas ir amerikānietes L.R. Teilores 1949. gadā tapis darbs par partiju politiku Cēzara 

laikmetā
25

. Mūsdienās Teilores darbs jau tiek uzskatīts par klasisku pētījumu gan plaša 

izskatītu jautājumu loka dēļ, gan arī ietekmes dēļ, ko šī monogrāfija ir atstājusi uz citiem vēlās 

Romas Republikas pētniekiem. Īpaši veltīts politiskās cīņas metodēm, šis darbs arī pilnībā 

iezīmē tradicionālo veiksmīgā politiķa karjeras ceļu un definē politiskos panākumus kā 

konsulāta sasniegšanu. Vēlāk Teilores viedoklim piesliecās daudzi citi pētnieki, piemēram, 

britu vēsturnieks T. P. Vaismans un zviedru pētniece H. van der Bloma. 

Otrkārt, liela nozīme ir bijusi amerikāņu pētnieka E. Gruena darbam par Romas 

Republikas pēdējo politiķu paaudzi, kas ir publicēts 1974. gadā
26

. Apskatot laika posmu starp 

L. Kornēlija Sullas un G. Jūlija Cēzara diktatūrām, Gruens padziļināti pievēršas šī perioda 

politiskajiem notikumiem, īpašu uzmanību pievēršot konkrēto personību darbībai. Šis darbs 

ļauj pilnīgāk izprast kontekstu, kurā romiešu politiķim bija jāveido sava karjera – ģimeņu 

savienības, maģistratūras, senāts, likumdošanas procesi – viss, kam bija izšķirīga nozīme 

politiķa ceļā uz panākumiem. 

Ārkārtīgi nozīmīgs ir arī M. Harlovas un R. Lorenca 2002. gada pētījums par romiešu 

tradicionālo dzīves gājumu
27

. Nepievēršot nekādu uzmanību politiskajām tendencēm, šis 

darbs ir devis pilnīgu skatījumu uz romieša karjeras veidošanu no sociāla viedokļa – kāda 

izglītība bija nepieciešama, kāda līgava bija jāizvēlas un kā bija jāvada sava mājsaimniecība 

uzvaras gūšanai vēlēšanās.  

Vērtīgu informāciju par valsts iekārtu un likumiem republikas posmā sniedza britu 

pētnieks A. Lintots 2003. gadā izdotajā darbā „Romas konstitūcija”
28

. Darbā apskatīto 

jautājumu loks ir ļoti plašs, tāpēc jāatzīst, ka kopumā pētījuma raksturs ir vispārīgs. Tomēr 

Lintota apkopotās ziņas par romiešu maģistratūrām ļauj izsekot, kādā veidā ar katru nākamo 

amatu politiķi varēja vairot savu pieredzi un autoritāti sabiedrībā. 

Lielu ieguldījumu romiešu demokrātijas izprašanai deva britu pētnieka H. Moritsena 

darbs „Plebs un politika”, kas ir izdots 2004. gadā
29

. Sīki apskatot politisko lēmumu 

pieņemšanas procesu Romas Republikā, šis darbs izskaidro priekšvēlēšanu kampaņu 

                                                 
25

 Taylor L. R. Party politics in the Age of Caesar. 
26

 Gruen E. The Last Generation of the Roman Republic. 
27

 Harlow M., Laurence R. Growing Up and Growing Old in Ancient Rome. 
28

 Lintott A. The Constitution of the Roman Republic. Oxford, New York: Oxford University Press, 2003. 
29

 Mouritsen H. Plebs and Politics in the Late Roman Republic. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
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īpatnības. Nepārzinot šo specifiku, sasniegt jebkādu valsts pārvaldes amatu, un līdz ar to gūt 

panākumus politikā, bija neiespējami. 

Visbeidzot, jānorāda, ka maģistra darba izstrādes process būtu daudz grūtāks, ja autore 

nebūtu iepazinusies ar neskaitāmām zinātniskajos rakstos ietvertām atziņām. Tie ir ievērojami 

papildinājuši pētījumā piedāvāto skatījumu uz politisko panākumu konceptu Senajā Roma. 
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1. POLITIKA ROMĀ STARP SULLAS UN CĒZARA DIKTATŪRĀM  

 

1.1. Romas valsts sociālā struktūra un pārvaldes īpatnības 

 

Līdzīgi kā citās antīkā perioda Vidusjūras reģiona pilsētvalstīs, arī Romā pastāvēja 

strikts iedzīvotāju dalījums, kas noteica viņu tiesības piedalīties valsts pārvaldē. Par pilsoņiem 

tika uzskatīti brīvībā dzimušie romiešu vīrieši, un tiesības piedalīties valsts pārvaldē viņi 

ieguva līdz ar pilngadības iestāšanos. Brīvās romiešu sievietes arī skaitījās pilsones, tomēr 

viņu legālais statuss bija zemāks – no likuma viedokļa sievietes nebija rīcībspējīgas, tāpēc 

valsts pārvaldē viņas neņēma dalību. Iebraucēji un bijušie vergi – brīvlaistie - pilsonību varēja 

iegūt tikai par nopelniem Romas valsts priekšā, savukārt brīvlaisto bērniem, atšķirībā no 

iebraucēju bērniem, pilsonība tika piešķirta jau automātiski. Visbeidzot, vergi tika uzskatīti 

par tiesību objektiem, līdz ar to viņi atradās ārpus valsts pārvaldes sistēmas. 

Demokrātiskās valsts pārvaldes tradīcijas Senajā Romā veidojās kopš ķēniņu gāšanas 

laikiem, kuru paši romieši attiecināja uz 509. gadu. Gadsimtu gaitā pārvaldes sistēma kļuva 

arvien plašāka un sarežģītāka, parādījās jaunas funkcijas, tika likvidēti neaktuāli institūti. Par 

nozīmīgākajām valsts amatpersonām apskatāmajā periodā ir jānosauc konsuli, pretori, edīli, 

kvestori un tautas tribūni.  

Konsulāts bija augstākais amats, ko varēja ieņemt romiešu pilsonis. Mantodams 

daudzas bijušo Romas ķēniņu funkcijas, konsuls tradicionāli kļuva par virspavēlnieku militāra 

konflikta gadījumā, sasauca un vadīja senāta un tautas sapulces sēdes, organizēja maģistrātu 

vēlēšanās, ierosināja likumus un sekoja to ievērošanai, nodrošināja kārtību kopumā
30

. Draudu 

gadījumā senāts vērsās tieši pie konsuliem ar lūgumu „gādāt, lai valstij netiktu nodarīts 

kaitējums” – pēc būtības tas nozīmēja, ka konsuli drīkstēja veikt jebkādus pasākumus, lai 

nodrošinātu valsts drošību un sabiedrisko kārtību
31

. Katru gadu tika ievēlēti 2 konsuli.  

Pretūra bija otrs augstākais valsts pārvaldes amats. Pretoru darbības lauks bija 

tiesvedības organizēšana, likumdošana, kā arī karaspēka vadība, ja bija tāda vajadzība. Pretori 

organizēja Apolona un Zvejnieku festivālus
32

. Kopš Sullas diktatūras laikiem katru gadu tika 

ievēlēti astoņi pretori. 

Edīli bija atbildīgi par tempļu uzturēšanu, labības piegādi, infrastruktūras objektu 

remontu un būvniecību, kā arī par publisko festivālu organizēšanu. Šis postenis bija saistīts ar 

milzīgiem izdevumiem, jo festivāli edīliem bija jāfinansē no savas kabatas. No otras puses, 

                                                 
30

 Derow P.S. Consul. In: Hornblower S. (Ed.) The Oxford Companion to Classical Civilization. Oxford: Oxford 

University Press, 2004. P. 195. 
31

 Lintott A. The Constitution of the Roman Republic. P. 106. 
32

 Ibid. P. 107. 
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krāšņs un labi organizēts festivāls vairoja politiķa popularitāti. Šis apsvērums bija pietiekams 

pamatojums pienākumu izpildei ieguldīt veselu bagātību. Apskatāmajā periodā katru gadu 

tika ievēlēti divi edīli no patriciešu vidus, un divi edīli no plebeju vidus. 

Kvestora amata iziešana bija kvalifikācija tikšanai senātā (Cic. Verr. Act. 1.2). Kvestoru 

uzdevums bija finanšu kontrole. Kvestori vai nu kontrolēja valsts krātuvi, kura atradās 

Saturna templī – aerarium Saturni, vai nu gādāja par armiju un provinču finansēm. Par 

kvestoriem katru gadu kļuva 20 personas. 

Visbeidzot, tautas tribūni bija plebeju vēlētas amatpersonas, kuru uzdevums bija 

aizstāvēt parasto iedzīvotāju intereses un aizsargāt tos no citu maģistrātu patvaļas. Tribūniem 

bija tiesības sasaukt tautas sapulces, kā arī iniciēt vai noraidīt likumus. 

Tā kā katra ranga amatpersonu bija daudz, pienākumu sadalīšana notika izlozes kārtībā. 

Tādā veidā romieši izvairījās no vajadzības uzticēt šo svarīgo uzdevumu kādai personai, kura 

varēja būt neobjektīva, un nepieļāva varbūtību, ka pienākumu sadalīšana tiks apstrīdēta
33

. 

Izloze atjaunoja maģistrātu sadarbību pēc sacensības vēlēšanās, jo izlozes rezultāts bija 

neatkarīgs no cilvēku gribas un, tātad, godīgs.  

Romas valsts amatpersonas katru gadu tika vēlētas tautas sapulcēs. Jāatzīmē, ka Romā 

likumdevējs bija tauta. Maģistrāti pārstāvēja izpildvaru un tiesu varu, savukārt senātam bija 

tikai konsultatīva loma. Līdz ar to, lai kāds likums iegūtu juridisko spēku, tas bija jāakceptē 

tautas sapulcei. Vēsturiski Romā izveidojās trīs veidu sapulces – kūriju sapulce, centūriju 

sapulce un tribu sapulce.  

1. gadsimtā pirmais sapulces veids – kūriju sapulce jeb comitia curiata - tika sasaukts 

tikai ļoti īpašos gadījumos – adopcijas apstiprināšanai un Vestas priesterieņu vēlēšanām
34

. 

Savukārt centūriju un tribu sapulces tika sasauktas regulāri. Vienu vai otru sapulci izvēlējas 

saskaņā ar mērķiem, kurus vēlējās sasniegt maģistrāts, jo abu sapulču veidošanas princips bija 

atšķirīgs. 

Centūriju sapulces, comitia centuriata, veidošanas kritērijs bija pilsoņu mantiskais 

stāvoklis. Šī sapulces veida izveidošanu piedēvēja romiešu ķēniņam Servijam Tullijam (Cic. 

Rep. 2.39). Pastāvēja piecas pilsoņu klases, katrai bija minimālais īpašuma vērtības limits – 

100 000, 75 000, 50 000, 25 000 un 12 500 asu
35

. Būtībā šī sapulce bija vērsta uz turīgu 

cilvēku interešu īstenošanu: senatori, jātnieku kārta un pirmā klase sastādīja 88 no 193 

centūrijām, ceturtā un piektā klase sastādīja 30 centūrijas, bet pilsoņi bez īpašuma jeb capite 

                                                 
33

 Rosenstein N. Sorting out the Lot in Republican Rome. The American Journal of Philology, 1995, Vol. 116, 
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censi bija saspiesti tikai vienā centūrijā
36

. Tas nozīmēja, ka balsošanas procesā mazāk turīgo 

centūriju balsis bieži nemaz netika prasītas. Piemēram, M. Tullijs Cicerons rakstīja, ka par 

konsulu viņš kļuva, kad bija nobalsojušās tikai 97 centūrijas (Cic. Off. 2.59). Centūriju 

sapulce vēlēja cenzorus, konsulus un pretorus. 

Comitia tributa jeb tribu sapulce tika veidota pēc ģeogrāfiskā principa. Kopumā 

pastāvēja 35 tribas – četras Romas pilsētas un trīsdesmit viena lauku teritoriju triba. 

Neskatoties uz to, ka 1. gadsimtā četras pilsētas tribas bija ievērojami lielākas pēc pilsoņu 

skaita, kā lauku, balsošanā šīm tribām bija tāda pati nozīme, kā pārējām. Pilsētas tribām 

lielākoties piederēja pilsētas nabadzīgākie ļaudis – brīvlaistie un bez īpašuma palikušie 

romieši. Tribu sapulce vēlēja zemākas pakāpes valsts amatpersonas – edīlus un kvestorus. 

Tribu sapulce bija demokrātiskāka par centūriju sapulci, tāpēc visi likumprojekti, kurus 

ierosināja tautas tribūni un kuru pamatmērķis bija izpatikt mazāk turīgam pilsoņu vairumam, 

tika nodoti tribu sapulcei. Savukārt tad, kad politiķi vēlējas gūt atbalstu iniciatīvai, kura bija 

aktuālāka Romas un Itālijas elitei, balsošana notika centūriju sapulcē. Piemēram, balsojums 

par M. Tullija Cicerona atsaukšanu no izsūtījuma notika centūriju sapulcē, jo Cicerons 

baudīja lielu atbalstu tieši Itālijas zemesīpašnieku vidū
37

.  

Jāatzīmē, ka pastāvēja vēl viens sapulču veids – plebeju sapulce jeb consilium plebis. 

Šajā sapulcē dalību ņēma tikai plebeju izcelsmes pilsoņi, sapulce vēlēja tautas tribūnus, kā arī 

drīkstēja pieņemt likumus. Jānorāda gan, ka vēsturnieku vidū nav vienprātības, vai consilium 

plebis bija atsevišķa sapulce no comitia tributa
38

. Jebkurā gadījumā šī laika posma svarīgākie 

lēmumi tika pieņemti centūriju un tribu sapulcēs. 

Ņemot vērā, ka balsstiesības bija visiem pilngadīgiem vīriešu kārtas pilsoņiem, rodas 

iespaids, ka iedzīvotāju iesaiste valsts politiskajā dzīvē bija ievērojama. Tomēr jaunākie 

pētījumi parāda, ka tā tas nebija
39

. Pēc pilsonības piešķiršanas itāļiem pilsoņu skaits pieauga 

divreiz
40

, tomēr lielākā daļa jauno pilsoņu dzīvoja pārāk tālu un nevarēja pietiekami brīvi 

rīkoties ar savu laiku, lai atbrauktu uz Romu. Arī pašas Romas iedzīvotāji nebija tik aktīvi, kā 

varētu sagaidīt. Britu pētnieks H. Moritsens apgalvo, ka patiesībā vēlēšanās aktīvu dalību 

ņēma tikai turīgākie iedzīvotāji. Balsošanas process ilga vairākas stundas, bet ilgstoša 

prombūtne no darba bija ekonomiski neizdevīga
41

. Arī balsošanas vietu ietilpība neparedzēja 
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visu pilsoņu ierašanos sava viedokļa izteikšanai. Kopumā dalība politiskajos procesos bija 

elites pārstāvju izklaide, nevis visas pilsoņu kopas atbildība un pienākums.  

Vēstures historiogrāfijā visai izplatīti ir raksturot Romas politisko vidi kā divu partiju 

cīņu – optimāti pret populāriem
42

. Cicerons rakstīja, ka „starp mūsu pilsoņiem ir divu veidu 

cilvēki, kuri vēlas piedalīties sabiedriskajos pasākumos un spēlēt svarīgu lomu valsts lietās: 

vieni grib būt un tikt uzskatītiem par populāriem, bet otri – par optimātiem. Tie, kuri vēlas, lai 

viņu runas un darbi būtu tīkami pūlim, ir popurāri. Tie, kuri rīkojas tā, lai viņu darbus 

atbalstītu godīgākie pilsoņi, ir optimāti” (Cic. Sest. 96). Tomēr nevajadzētu vilkt paralēles 

starp Senās Romas un mūsdienu rietumvalstu politiskajām sistēmām. Romā nepastāvēja 

partijas mūsdienu izpratnē, un politiķu dalījums optimātos un populāros ir ļoti nosacīts.  

Kopš Sullas diktatūras laikiem senātā bija 600 locekļi. Ievērojamā daļa no viņiem bija 

pedarii – senatori, kuri nebija guvuši amatu augstāku par kvestūru. Iespējams, savu viedokli 

senātā viņi izteica nevis mutiski, bet fiziski pievienojoties atbalstāmajam senatoram
43

. Nākuši 

no turīgām Romas un Itālijas ģimenēm, šie senatori tradicionāli ieklausījās pieredzējušāko 

kolēģu viedokļos, jo gados jaunākie cilvēki nevarēja būt viedāki par vecākajiem (Dio. Hal. 

7.47.1). Pārējie senatori bija augstākos amatus izgājuši maģistrāti, prominento ģimeņu 

pārstāvji, kuri ikdienu pavadīja, cīnoties savā starpā par konsulātu, militāro kampaņu 

virspavēlniecības pilnvarām un citām privilēģijām. Neizbēgami, šajā cīņā bija gan uzvarētāji, 

gan zaudētāji. Politiķi, kuri nespēja gūt panākumus ar senāta palīdzību, vērsās pie tautas 

sapulces savu mērķu īstenošanai
44

. Tieši viņus pamatoti devēja par populāriem. Jāatzīmē: 

ideoloģiskās starpības starp optimātiem un populāriem nebija – starpība bija politiskās cīņas 

metodēs. Visi politiķi piederēja elitei, turīgākajām Romas valsts zemesīpašnieku aprindām. G. 

Sallustijs Krisps, rakstot par Katilīnas sazvērestību, atzina, ka, kaut arī viena politiķu daļa 

uzstājās par tautas tiesībām, bet otra – par senāta autoritāti, viņi visi, izliekoties par 

sabiedrības labklājības sargātājiem, tiecās apmierināt savas personīgās ambīcijas (Sall. Cat. 

38).  
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Pārskatot Romas valsts pārvaldi minētajā periodā, nevar neuzsvērt ievērojamu reliģijas 

lomu politiskajos procesos. Pirmkārt, pastāvēja reliģiskais kalendārs, kurā bija noteikts, kādās 

dienās maģistrātiem bija tiesības sasaukt tautas sapulces. Tādas dienas tika apzīmētas kā 

sapulču dienas jeb comitiales, un to bija ap 192 dienām gadā
45

. Ja šāda diena iekrita romiešu 

astoņu dienu nedēļas pēdējā dienā, tā nederēja sapulču sasaukšanai, jo bija tirgus diena. 

Visbeidzot, ja sapulču dienās tika organizēts kāds no publiskajiem festivāliem, tad arī tās 

kļuva nepiemērotas likumdošanas aktu apstiprināšanai. Ar šiem izņēmumiem romiešu 

kalendārā bija ap 150 dienām, kurās varēja īstenot aktīvu politisku darbību. Tomēr arī 

gadījumā, ja kalendārs ļāva rīkot sapulces, maģistrātiem bija iespēja balsošanu novērst. 

Augstākā līmeņa maģistrātiem – konsuliem un pretoriem – pirms tautas sapulces bija jāsaņem 

dievu atbalsts plānotajam lēmumam. Bija jāveic putnu lidojuma vērošanas rituāls jeb 

auspicia, kura laikā maģistrātam bija jāsaņem zīmes no dieviem. Ja tika ieraudzīti putni, kas 

nesa nelaimi, vai arī spēra zibens, tad dievu noraidoša attieksme bija neapstrīdama, un 

balsojums bija jāatceļ. Šo procesuālo īpatnību maģistrāti bieži izmantoja, lai neļautu 

politiskajiem pretiniekiem pieņemt nevēlamus lēmumus.  

Maģistrāts varēja arī neredzēt sliktu zīmi, bet vienkārši paziņot, ka viņš vēro debesis. 

Piemēram, šādi rīkojās 59. gada konsuls M. Kalpurnijs Bibuls, kurš, vēlēdams novērst G. 

Jūlija Cēzara piedāvāto likumu pieņemšanu, ieslēdzās savās mājās ar nolūku gaidīt dievu 

zīmes. Saskaņā ar tradīciju, kamēr maģistrāts vēroja debesis, tautas sapulci sasaukt nedrīkstēja 

un pieņemtajiem likumiem nebija juridiskā spēka, jo balsošanas process noritēja pretrunā ar 

priekšrakstiem. Jāatzīmē, ka Bibula taktika izgāzās, jo senāts formāli neapšaubīja pieņemto 

likumu leģitimitāti (App. BCiv. 2.12). 

Politiskās cīņas metodes iekļāva arī tiesāšanos. Piemēram, lai piespiestu atsaukt 

nevēlamo likumprojektu, politiķi varēja viens otru apsūdzēt likumpārkāpumos amatu 

pildīšanas laikā
46

. Laika periodā no 80. līdz 60. gadam vismaz ceturtdaļa no visiem 

senatoriem bija piedalījusies tiesvedībā kā apsūdzētā puse, un tas viss – politisku iemeslu 

dēļ
47

.  

Tā kā Romas sabiedrība nepazina mūsdienu komunikācijas tehnoloģijas, galvenais 

informācijas iegūšanas kanāls bija saruna. Šāds informācijas izplatīšanas veids bija ārkārtīgi 

neprecīzs – oriģinālā ziņa, nodota pa četru cilvēku ķēdi, zaudēja līdz 60% no sava satura
48

. 

Aculiecinieku redzētais visai ātri varēja tikt pārprasts un pārveidots. Piemēram, 51. gadā 
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pilsētā tika palaista ziņa, ka M. Tullijs Cicerons, bijušais konsuls, ir nogalināts. Patiešām, 

Cicerons bija devies prom uz Kilikijas provinci, kas tikai apstiprināja baumu patiesumu ( Cic. 

Fam. 8.1.5). Minētā ziņa bija visai nekaitīga, tomēr parasti baumas tādas nebija: pats 

Cicerons, vēlēdams kaitēt politiskajam oponentam P. Klodijam, izplatīja ziņas, ka Klodijs bija 

„turīgo dzīves baudītāju mīļākais, savas māsas piegulētājs, izvirtību priesteris, indētājs, 

laupītājs un testamentu viltotājs” (Cic. Sest. 39). 

Kopumā ir svarīgi atzīmēt, ka apskatāmajā periodā romiešu politikas centrā bija dažādu 

pilnvaru iegūšana, kas ļāva īstenot savas intereses konkrētajiem cilvēkiem. Dalība valsts 

pārvaldē formāli bija pieejama visiem, bet praksē tā bija noteiktas cilvēku grupas 

nodarbošanās, kura savu politisko mērķu panākšanai nesmādēja nekādas metodes. 

 

1.1. Apskatāmā periodā galvenie politiskie grupējumi 

 

Romas politiskās sistēmas apskats skaidri parāda, ka valsts pārvaldīšana nebija tās 

pilsoņu kopīgās rūpes un atbildība – to izkopa un par savu dzīvesveidu pārvērta turīgie 

pilsoņi, kuriem bija laiks un nauda šādam hobijam. Pirms pievērsties vēsturisko notikumu 

izklāstījumam, ir svarīgi noteikt galvenās politiskās grupas un personības, no kuru gribas bija 

atkarīga Romas politika. 

Vispirms ir jāsāk ar ietekmīgāko dzimtu apskatu, kuri gadsimtiem ieņēma augstākus 

amatus valsts pārvaldē. Periodā starp divām diktatūrām šīs dzimtas uzstājās kā vienotais spēks 

bez konkrētas politiskās programmas – viņu galvenais mērķis bija sava vadošā stāvokļa 

saglabāšana. 

No Cecīliju Metellu dzimtas 60. un 50. gados nāca pieci konsuli. Laulību saites vienoja 

šo dzimtu gan ar L. Licīniju Lukullu, gan ar M. Licīniju Krassu, gan ar Gn. Pompeju. 

Pārsteidzošā kārtā šāda risku diversifikācija, uzsākta ar mērķi stiprināt ģimenes pozīcijas, tieši 

otrādi, to vājināja. 69. gada konsuls K. Cecīlijs Metells Kretiks saķīvējās ar Pompeju par 

iekarojumiem Egejas jūras reģionā. Viņš apvienojās ar Lukullu un M. Porciju Katonu ar 

mērķi izslēgt Pompeju no Romas politikas. Turpretī K. Cecīlijas Metells Nepots, Pompeja 

sievas brālis, būdams Pompeja interešu pārstāvis Romā, stājās konfrontācijā ar Katonu. 

Pieci Kornēliju Lentulu dzimtas pārstāvji laika posmā no 72. gada līdz 49. gadam 

sasniedza konsulātu. Šī dzimta Romas politikā piedalījās daudz saliedētāk – P. Klodija tiesas 

prāvā kā apsūdzētāji uzstājās trīs Lentuli
49

. 

Laikmetam raksturīgu politiku piekopa patriciešu Klaudiju Pulhru dzimta. Trīs ģimenes 

brāļi un trīs māsas bija slaveni ar savu dzīvesveidu un īstenoto politiku. Vecākais brālis Ap. 
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Klaudijs Pulhrs piekopa tādu pašu risku diversifikācijas metodi kā Cecīliji Metelli. Viena no 

Pulhra māsām kļuva par Lukulla sievu, otra – par K. Cecīlija Metella Celera sievu. Pulhra 

piederība politiskajām savienībām mainījās atkarībā no situācijas, un tas pats bija raksturīgs 

arī viņa brālim P. Klodijam, kura darbība 50. gados izraisīja virkni skandālu, kā arī 

sabiedriskās nekārtības pilsētā. 

Tāpat var minēt Kalpurniju Pizonu, Emīliju Lentulu, Aurēliju Kotu, Skriboniju Kurionu 

un citas plebeju un patriciešu dzimtas. Ir svarīgi vēlreiz uzsvērt – konkrētas politiskās 

ideoloģijas šīs dzimtas pārstāvošajiem politiķiem nebija, savukārt esošās nesaskaņas bija 

rezultāts katras dzimtas cīņai par savu ietekmi un dignitas jeb cieņu. 

Citādi jāraksturo konkrētās laikmeta personības, kuru darbība bija tik spilgta un 

nozīmīga, ka par viņiem saglabājušās informācijas daudzums, salīdzinot ar citiem tā laika 

politiskās spēles dalībniekiem, ir pārsteidzošs. 

Trīs personības, saistītas gan ar politiskajiem uzskatiem, gan ar laulību saitēm baudīja 

īpašu prominenci 60. gadu politikā: K. Lutācijs Katuls, K. Hortenzijs Hortāls un L. Licīnijs 

Lukulls. Katuls bija senāta galvenā autoritāte (Cic. In Pis. 6). Tieši Katula iebildumi izraisīja 

vislielākās šaubas, kad 67. gadā senātā notika debates par virspavēlniecības piešķiršanu 

Pompejam Austrumu kampaņai (Dio 36.36a). Ja Katuls bija slavens ar savu politisko 

stingrību, tad Hortenzijs, Katula māsas vīrs, bija vairāk pazīstams kā enerģisks orators. Tiesu 

procesos Hortenzijs bija visu atzīts aizstāvis. Jaunībā Hortenzija prasmes bija spilgtākas, kā 

vecumdienās, kad viņš, līdzīgi Lukullam, nodevās greznas dzīves baudīšanai. Viņš pat kļuva 

par zivju dīķa īpašnieku, kas Romā tika uzskatīts par greznību pāri jebkādām saprātīgām 

robežām
50

. Lukulls, kultūras baudītājs, armijas ģenerālis un prasmīgs pārvaldnieks, bija 

trešais dalībnieks šajā prominentajā grupā. 60. gados šie trīs politiķi, sapulcinājuši ap sevi 

ievērojamu atbalstītāju skaitu, senātā uzstājās par bezkompromisa status quo saglabāšanu 

jebkurā jautājumā. No tā izrietēja viņu nebeidzamā pretdarbība Pompeja iniciatīvām, kuru 

viņi uzskatīja par populāru.  

50. gados, pēc Katula nāves un Lukulla aiziešanas no politikas, grupas vadību uzņēmās 

gados jauns M. Porcijs Katons, kura pusmāsa bija Lukulla sieva. Katons ar savām runām un 

īsta aristokrāta paustām vērtībām kļuva pazīstams jau 60. gados, kaut amatu ziņā viņš vēl 

nebija ticis tālāk par kvestūru. M. Tullijs Cicerons rakstīja, ka Katons uzvedās tā, it kā dzīvotu 

Platona ideālajā valstī, nevis Romula netīrumu kambarī (Cic. ad Att. 2.1.8). Tāpat šai grupai 

piederēja L. Domīcijs Ahenobarbs un M. Kalpurnijs Bibuls. Viņi visi vēlāk ar vienotu fronti 

uzstājās pret Pompeju un G. Jūliju Cēzaru. Kopumā, tieši šos cilvēkus rietumu historiogrāfijā 
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ir pieņemts saukt par optimates, kaut, kā jau minēts, no citiem tā laika politiķiem viņi atšķīrās 

nevis ideoloģiski, bet ar pielietotām cīņas metodēm – optimātu cīņas lauks bija tribīne senātā. 

 Laikmeta grupējumu uzskaitījums būtu nepilnīgs bez tādu trīs personību minēšanas kā 

Gn. Pompejs, M. Licīnijs Krass un G. Jūlijs Cēzars. 

 Pompeja karjera bija uzdrīkstēšanas un veiksmes sajaukums. Nācis no turīgas 

municipālās dzimtas un būdams Gn. Pompeja Strabona, 89.g. konsula dēls, Pompejs nebija 

piederīgs vecai Romas nobilitātei, un tam bija liela nozīme vēlākajā Pompeja dzīvē. 

Iesaistījies pilsoņu karā L. Kornēlija Sullas pusē, Pompejs izmantoja jebkuru iespēju pierādīt 

savu militāro talantu. Pompeja karjera bija pārsteidzoša ar neskaitāmajām netradicionāli 

piešķirtajām virspavēlniecībām. Kaut arī Pompejs nekad nebija ieņēmis nevienu publisko 

amatu, viņa panākumi militārajās kampaņās nodrošināja viņam neredzētu Romas pilsoņu 

atbalstu, ļaujot jau 35 gadu vecumā uzvarēt konsulu vēlēšanās. Tomēr, guvis ietekmi ar 

armijas un iedzīvotāju atbalstu, Pompejs nevarēja lepoties ar sabiedroto virkni nobiļu vidū
51

. 

Šo trūkumu Pompejs cītīgi mēģināja kompensēt ar arvien jaunu laulības un draudzības saišu 

nodibināšanu
52

. 

Atšķirībā no Pompeja, M. Licīnijs Krass bija cildenas izcelsmes politiķis. Piederīgs 

prominentai nobiļu dzimtai, diktatora L. Kornēlija Sullas izsludināto proskripciju laikā Krass 

uzdzīvojās bez robežām, kļūdams par turīgāko sava laika romieti. Izcelsme un bagātība ļāva 

Krasam nevis pieslieties citu izveidotajām grupām, bet secīgi veidot savu grupu. Krass 

veiksmīgi piesaistīja cilvēkus vai nu ar naudas aizdevumiem, vai arī ar palīdzību tiesās un 

tirgos – neviens, kuram bija vajadzīga palīdzība, nenāca no Krasa ar tukšām rokām. Viņa 

māja bija atvērta visiem, viņš rīkoja publiskās izpriecas ar apskaužamu regularitāti un parasto 

cilvēku vidū atmeta jebkādu aristokrāta augstprātību (Plut. Crass. 3.1, 3.3, 7.6, 12.2), kas vēl 

vairāk vairoja viņa popularitāti. 

60. gadu sākumā diezin vai kāds no romiešiem varēja paredzēt spožu nākotni G. Jūlijam 

Cēzaram. Kaut patriciešu, Jūliju Cēzaru dzimta pēdējās paaudzēs nebija izcēlusies ne ar 

spējīgiem valstsvīriem, ne ar bagātību. Likumsakarīgi, ka Cēzars izvēlējas veidot savu 

publisku tēlu ar uzdrīkstēšanos, augstprātību pret Sullas atbalstītājiem un ģimenes saišu 

kultivēšanu ar slaveno prastas izcelsmes armijas ģenerāli G. Mariju (Plut. Caes. 6). Cēzars 

bija talantīgs politiķis, prasmīgs orators, tomēr karjeras virzīšanai ar to nebija gana. Savu 

ambīciju īstenošanai Cēzars bija gatavs uzstāties par tautai tīkamam iniciatīvām un sabiedrībā 

populāriem cilvēkiem – un šajā laika posmā tas bija Pompejs. 
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Jāatzīmē, ka Pompeja, Krasa un Cēzara savienība bija raksturīga Romas politiskajai 

ikdienai. Šos valstsvīrus nevienoja kāds kopīgs redzējums par ilgtermiņa politiku - visi trīs, 

apvienojot spēkus, konsekventi centās īstenot savas intereses. Vēstures historiogrāfijā šīs trīs 

personības tika pozicionētas kā populares. Tomēr populāri viņi bija tāpēc, ka meklēja pilsoņu 

vairākuma, precīzāk, tautas sapulces atbalstu savu mērķu īstenošanai, nevis piedāvāja sociāli 

piesātinātu politisku programmu. 

Šis politisko grupējumu apskats skaidri parāda, ka apskatāmā perioda politika bija 

dažādu dzimtu, grupu un indivīdu cīņas lauks par varu Romas valstī. Interesanti, ka tikai 

vienai grupai bija kopīgs valsts kursa redzējums – tā saucamajiem optimātiem, kuru galvenais 

mērķis bija politiskās situācijas stabilitātes sargāšana. Pārējie – gan prominentās nobilitātes 

dzimtas, gan konkrēti indivīdi apvienojās aliansēs un cīnījās pret politiskiem pretiniekiem ar 

visām pieejam metodēm, un tas viss – tikai sava personīgā labuma gūšanai.  

 

1.2. Politisko tendenču apskats 

 

Laiks starp L. Kornēlija Sullas un G. Jūlija Cēzara diktatūrām ir pretrunīgs. No vienas 

puses, valsts institūcijas darbojās saskaņā ar gadsimtiem ilgi izkoptām tradīcijām. No otras – 

šajos trīsdesmit gados notika pārmaiņas, kas fundamentāli izmanīja valsts pamatus.  

80. gadā L. Kornēlijs Sulla, atstājot konsula amatu, bija devis skaidru signālu, ka 

pilsoņu kara krīze nu ir garām un sabiedriskā dzīve var ieiet savās vecajās sliedēs. Kaut arī 

Sulla bija formāli atteicies no varas, 79. g. konsuli P. Servīlijs Vatija un Ap. Klaudijs Pulhrs 

bija viņa līdzgaitnieki, kuru mērķis bija saglabāt Sullas iedibināto kārtību valsts pārvaldē. 

Mūsdienu historiogrāfijā šo kārtību bieži mēdz dēvēt par „Sullas konstitūciju”
53

. Tās galvenā 

iezīme bija atteikšanās no Polībija cildinātās „trīs varu” sistēmas (Polyb. 6.11). Ja iepriekš 

Romu raksturoja konsulu kā monarhiskās varas, senāta kā aristokrātiskās varas un tautas 

sapulces kā demokrātiskās varas balanss, Sulla par savu uzdevumu izvirzīja senāta varas 

nostiprināšanu, kas nodrošinātu kārtību sabiedrībā un ļautu elitei īstenot savas intereses.  

Galveno draudu mieram Sulla saskatīja tautas tribūnu likumu ierosināšanas tiesībās, 

tāpēc tās tribūniem tika atņemtas. Tribūniem atņēma arī tiesības turpināt politisko karjeru, 

ieņemot citus amatus pēc tribunāta (App. BCiv. 1.100). Iespējams, otrs liegums tika ieviests 

ar domu atturēt spējīgus un ambiciozus plebeju izcelsmes aristokrātus no tribunāta, lai 

nākotnē neparādītos prasība atjaunot tribūnu tiesības
54

. Sulla vēlējās pastiprināt senāta 

kontroli par maģistrātiem. Ar šo mērķi tika atjaunots lex annalis, kas regulēja katra amata 
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iziešanas laiku. Kvestūru varēja sasniegt 29 gadu vecumā, pretūru – 39 gadu vecumā, bet 

konsulātu – tikai 42 gadu vecumā. Lai nākotnē neļautu nevienai amatpersonai savtīgi izmantot 

savu popularitāti, tika noteikts, ka to pašu amatu otrreiz varēja ieņemt tikai pēc 10 gadu 

intervāla (Plut. Mar. 12).  

Tāpat no jauna tika apstiprināti noteikumi, pēc kuriem bija jāvadās provinces 

pārvaldniekam, īstenojot jebkādu darbību
55

. Tā, provinces pārvaldnieks nedrīkstēja atstāt 

provinci bez senāta akcepta, nevarēja vest prom savu armiju, viņš nedrīkstēja patvaļīgi 

pieteikt karu, un viņam bija jāatstāj province trīsdesmit dienas pirms sava pēcteča ierašanas. 

Tika reformēta arī tiesu sistēma: par tiesnesi un zvērinātiem varēja kļūt tikai senatori, kaut arī 

pirms tam šīs tiesības piederēja arī jātnieku kārtas pārstāvjiem. Senatoru kārta tika netieši 

nostiprināta arī caur izmaiņām priesteru kolēģiju veidošanā - tautas sapulcei tika atņemtas 

tiesības vēlēt jaunos priesterus, un vakantas vietas tika aizpildītas ar kooptācijas metodi. 

Visbeidzot, uzskatot, ka labības subsidēšana demoralizē sabiedrību, arī tā tika atcelta.  

Ļoti tālejošas sekas bija Sullas organizētajai veterānu izmitināšanai pēc pilsoņu kara 

beigām. Apiāns ziņo, ka tika izmitināti 23 leģioni (App. BCiv. 1.100), un izmitināšanas 

princips bija balstīts uz Itālijas tautu pozīciju Sabiedroto karā, kurš norisinājās no 90. līdz 88. 

gadam. Tās kopienas, kuras karā bija sacēlušās pret Romu, nu bija sodītas ar tiesiskā statusa 

pazemināšanu un Sullas veterānu izmitināšanu viņu pilsētās un teritorijās. Zemes īpašumu 

piešķiršana veterāniem bija vērsta uz divu mērķu sasniegšanu. Pirmkārt, tā bija samaksa 

kareivjiem par sekmīgu karadienestu. Otrkārt, kolonistu izmitināšana lika stiprus pamatus 

itāļu kopienu kontrolei, pasargājot Romu no sacelšanas briesmām nākotnē. No otras puses, 

zemes pārdalīšana tik lielā mērogā nevarēja noritēt bez pretošanās. Konflikts starp 

kolonistiem un tiem, kuriem zeme bija atņemta, kļuva par auglīgu augsni ambiciozo politiķu 

aicinājumiem pārskatīt esošo kārtību. 

Ir jāatzīmē, kaut arī Sullam piederēja vara Romā, absolūts atbalsts viņam bija tikai no 

nelielas aristokrātu grupas, piemēram, K. Lutācija Katula un K. Hortenzija Hortāla. Pārējos 

senatorus nodibinātā kārtība neapmierināja pilnībā, tomēr gan vieni, gan otri, baidīdamies no 

jauna diktatora parādīšanās, turējās pie nospraustiem rāmjiem un ar aizdomām lūkojās 

ikvienā, kurš izrādīja ambīcijas un talantus
56

.  

Mēģinājumi grozīt Sullas iedibināto kārtību parādījās uzreiz pēc viņa nāves. 78. gada 

konsuli M. Emīlijs Lepids un K. Lutācijs Katuls bija dažādu uzskatu piekritēji. Katulu senātā 

uzskatīja par apzinīga un gudra pilsoņa paraugu, romiešu brīvības un kārtības sargātāju, atzītu 

konservatīva spārna līderi (Cic. Ver. act. 1.44). Savukārt Lepids bijis sava labuma meklētājs, 
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kurš vairāk esot domājis par bagātības vairošanu un slavas iegūšanu. Sicīlijas pārvaldīšanas 

laikā viņš nekaunīgi izlaupīja provinci, un vēlāk uzbūvēja sev greznāko mājokli Romā, kā arī 

Emīlija baziliku forumā, par ko tika iesūdzēts tiesā (Plin.NH. 26.49.109). Pateicoties 

popularitātei iedzīvotāju vidū, Lepids nebija atzīts par vainīgu, tomēr šo uzbrukumu no elites 

puses Lepids nepiedeva, un sāka ierosināt reformu veikšanu. Lepida ievēlēšana notika pretēji 

Sullas vēlējumiem, tomēr ilgi bijušajam diktatoram nebija jāpacieš nepatīkama konsula 

darbība – Sulla nomira Lepida konsulāta laikā (Plut.Pomp.15). Tūlīt pēc tam Lepids nāca 

klājā ar ierosinājumu atcelt Sullas pieņemtos lēmumus, atsaukt no izsūtījuma padzītos un 

atdot iepriekšējiem īpašniekiem veterāniem piešķirtās zemes (Sall. Hist. 1.55.7). Katuls šīs 

iniciatīvas stingri noraidīja. Senatoru vairākums ieņēma neitrālu pozīciju, nevēlēdamies 

pieļaut politiskās situācijas saspīlēšanos (App. 1.107). Pēc konsulāta beigām Lepidam bija 

jādodas uz Transalpu Galliju prokonsula amatā, tomēr Lepids, uzskatīdams, ka viņam jākļūst 

par otro Sullu, devās uz Etrūriju. Lepida izvēle nebija nejauša - Etrūrijā bija visvairāk bez 

zemes atstāto itāļu, kuru īpašumi nu bija iedalīti Sullas veterāniem. Lepids sapulcināja 

ievērojamu karaspēku un devās uz Romu ar prasību piešķirt viņam otru konsulātu (Sall. Hist. 

Frag. 7). Konsuls Katuls bija nosūtīts atvairīt Lepida uzbrukumu, un kaujā Marsa laukumā 

Lepida spēki tika sakauti. Pēc zaudējuma Lepids devās uz Sardīniju cerībā turpināt cīņu, 

tomēr viņa plāniem nebija lemts piepildīties: Lepids saslima un nomira. 

Kaut arī Lepidam neizdevās atcelt Sullas likumus, bija skaidrs, ka likumdošanas tiesību 

atgriešana tribūniem kļūs par galveno politisko jautājumu. No 78. līdz 77. gadam, uzreiz pēc 

Lepida sacelšanas apspiešanas, par šādiem priekšlikumiem nekas nebija dzirdams. Tomēr jau 

76. un arī 75. gadā tautas tribūni G. Sicīnijs un K. Opīmijs pēc kārtas vērsās pie konsuliem ar 

prasību atgriezt tribūniem viņu pilnvaras (Sall. Hist. Macr. 8). Savu mērķi viņi nepanāca – 

abiem pretī nostājas senāta konservatīvais spārns, kurš ar dažādām metodēm panāca tribūnu 

aiziešanu no politiskās skatuves. Tomēr, kā jau tika minēts, senatori savā starpā nebūt nebija 

vienoti. 75. gada konsuls G. Aurēlijs Kota nolēma nepalaist izdevību gūt sabiedrības atbalstu, 

kas bija nepieciešama Kotas brālim gaidāmajās konsulu vēlēšanās. Tāpēc Kota nāca klājā ar 

priekšlikumu atcelt aizliegumu tribūniem pēc tribunāta ieņemt citus politiskos amatus 

(Sallust, Hist. 2.3.49). Likums tika pieņemts, un tas kļuva par pirmo soli pretī Sullas 

konstitūcijas atcelšanai un politiskai nestabilitātei, kura bija raksturīga valstij pirms Sullas 

diktatūras.  

Tribūnu jautājumam bija iekšpolitiska aktualitāte. Tomēr arī ārpolitiski 70. gadi bija 

sarežģīts posms Romas Republikai. Labības piegāde uz Itāliju bija traucēta, kā rezultātā cenas 

uz pārtiku bija ļoti augstas, raisot pilsētnieku neapmierinātību. Spānijā un Maķedonijā notika 

kari ar vietējām ciltīm. Karu veiksmīga noslēgšanās nebija sagaidāma tuvākajā nākotnē. 
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Pontas ķēniņa Mitridata intereses bija vērstas uz turīgo Āzijas un kalnaino Kilikijas 

provincēm. Viņu aizsardzībai bija steidzami jāiedala papildus militārie spēki. Vēl vairāk, 

vienubrīd parādījās ziņa, ka Romas ienaidnieki Spānijā apvienosies ar Mitridatu, tādējādi 

ieskaujot valsti konfliktu joslā (App. BCiv. 1.111). Lai nepieļautu šādu notikumu attīstību, 

senāts nolēma nosūtīt papildus karaspēku uz Spāniju, bet 74. gada konsuliem M. Aurēlijam 

Kotam un L. Licīnijam Lukullam pārvaldīšanai nozīmēt attiecīgi Bitīniju un Āziju ar Kilikiju 

(App. BCiv. 1.111).  

Tajā pašā 74. gadā par aktualitāti kļuva tiesu spriešanas privilēģija, kura pēc Sullas 

lēmuma bija piešķirta tikai senatoru kārtas pārstāvjiem. Par iemeslu tam kļuva liela mēroga 

kukuļņemšana tiesas prāvā pret kādu Opiāniku, kuru apsūdzēja slepkavībā (Cic. Cluent. 21). 

Tomēr šoreiz neviens no konsuliem neuzņēmās šīs iniciatīvas tālāko virzīšanu, un 

nepopulāras normas atcelšana tā arī palika dienas kārtībā. 

73. gadā, turpinoties problēmām ar labības piegādi, senāts izdeva dekrētu, kurš lika 

Sicīlijas pārvaldniekam centralizēti iepirkt labību salā, lai vēlāk pa zemām cenām to tirgotu 

Romas iedzīvotājiem
57

. Šī bija vēl viena iniciatīva, kura spēra soli projām no Sullas 

konstitūcijas.  

73. gadā tika panākta viena ārpolitiska konflikta atrisināšanās Spānijā. K. Sertorijs, 

bijušais Romas ģenerālis, Sullas diktatūras laikā bēga uz Spāniju, kur nostājas pret Romas 

Republikas pārstāvjiem un pievienojās Romas ienaidniekiem - Spānijas pamatiedzīvotājiem 

(Plut. Sert. 6). Jāatzīmē, ka kopš 80. gada pret Sertoriju karoja tā brīža konsuls un Sullas 

kolēģis K. Cecīlijs Metells Pijs. 77. gadā Metellam pievienojās Gn. Pompejs, kurš jau Sullas 

laikā ar savu uzdrīkstēšanos bija sasniedzis nozīmīgus militārus amatus un guvis lielas 

uzvaras, pirmo triumfu nosvinot jau 81. gadā (Plut. Sert. 12). 73. gadā šis karš beidzot bija 

noslēdzies – Pompejam un Metellam izdevās gūt virsroku kara laukā. Luzitāņu sabiedrotie 

pameta neveiksmīgo karavadoni, bet paša Lepida virsnieki organizēja pret viņu sazvērestību 

(Plut. Sert. 26). 72. gadā Lepids tika nogalināts. 

73. gadā izvērtās Spartaka sacelšanās (App. BCiv. 1.116). Sākumā tas bija tikai neliels 

incidents – grupa gladiatoru izlauzās no savas skolas Kapujā. Grupai izdevās ātri gūt atbalstu 

vergu un kalnu ganu vidū; avoti ziņo, ka Spartaka vadībā bija ap 70 000 cilvēku (App. BCiv. 

1.116). Spartaks un viņa līdzgaitnieki nevarēja vienoties par kopīgu darbību, un 73. gada 

beigas un 72. gada sākums pagāja, izlaupot Itālijas dienvidus. Izbeigt vardarbību neizdevās 

pat 72. gada konsuliem L. Gellijam Publikolam un Gn. Kornēlijam Lentulam Klodiānam, kuri 

kopā ar četriem leģioniem bija nosūtīti pret Spartaku. Beigu beigās senāts ar īpašu dekrētu 

militāras pilnvaras piešķīra vienam no L. Kornēlija Sullas spožākajiem ģenerāļiem - 73. gada 
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pretoram M. Licīnijam Krasam. Kaut sākumā Krasam, līdzīgi kā viņa priekšgājējiem, nebija 

panākumu, stingras metodes karaspēka pārvaldīšanai (īpaši decimācija) nodrošināja strauju 

situācijas uzlabošanos (App. BCiv. 1.118). Līdz 71. gada vasarai Spartaka sacelšanās tika 

veiksmīgi apspiesta. 

71. gadā Pompejs otrreiz nosvinēja triumfu par uzvaru Spānijā. Krass saņēma tikai 

ovāciju – mazo triumfu, jo vergu sacelšanas apspiešana nebija bellum externum jeb karš ar 

svešzemju ienaidnieku, bet gan valsts iekšējā lieta. Abi karavadoņi bija ļoti populāri, un abi 

izvirzīja savas kandidatūras konsulu vēlēšanās (App. BCiv. 1.121). Tomēr, izņemot 

sasniegtos panākumus kara laukā, abi kandidāti nebūt nebija vienlīdzīgi citos aspektos. Krass, 

97. gada konsula un triumfētāja P. Līcinija Krasa dēls, bija secīgi izgājis pieprasītās 

maģistratūras un atbilda vecuma kritērijam. Turpretī Pompejs, kā jau iepriekš tika minēts, bija 

municipālās ģimenes pārstāvis, un, kaut viņa tēvs Gn. Pompejs Strabons arī bija konsuls, 

Pompejs nebija piederīgs atzīto nobiļu lokam. Tāpat viņš nebija ieņēmis nevienu valsts 

pārvaldes amatu, kā arī bija pārāk jauns – 71. gadā Pompejam bija tikai 35 gadi. Tomēr 

Pompeja popularitāte bija nepārspējama, un senatori, kaut arī aizdomu pilni, piešķīra 

Pompejam tiesības kandidēt. Vēlēšanu rezultāts bija paredzams – uzvarēja Pompejs ar Krasu. 

Vēlēdamies attaisnot tautas atbalstu, kā arī cerot uz nākotnes ieguvumiem, Pompejs ar Krasu 

uzreiz pēc stāšanas amatā nāca klājā ar iniciatīvu atgriezt tautas tribūniem likumdošanas 

tiesības (Dessau 38,2). Nav liecību, ka par šo iniciatīvu senātā būtu izvērsušās plašas debates. 

Vēlēdamies atzīmēt savu konsulātu kā jaunu posmu sabiedrības dzīvē, abi konsuli organizēja 

cenzoru vēlēšanas - pirmās kopš 86. gada. Par jauniem cenzoriem kļuva iepriekšējā gada 

konsuli, kuri, būdami aizroru vēlēšanās, auti ar Pompeja un Krasa uzsāktām reformām, veica 

pamatīgu senāta tīrīšanu, izslēdzot no senatoru rindām vismaz 64 cilvēkus
 
(Liv. per. 97). Uz šī 

paša viļņa 72. gada pretors L. Aurēlijs Kota, 75. un 74. gada konsulu brālis, ierosināja mainīt 

tiesu komisiju veidošanas kārtību. Lai mazinātu korupciju un nepieļautu senatoru abpusēju 

izpalīdzību tiesās, Kota piedāvāja veidot tiesas sastāvu no trim kārtām: senatoriem, 

jātniekiem, un plebeju pārstāvjiem tribuni aerarii, kuri pēc mantiskā stāvokļa ne ar ko 

neatšķīrās no jātniekiem (Liv. per. 97). 

Pompeja un Krasa konsulāts pielika punktu Sullas konstitūcijai un atgrieza Romas 

Republiku uz to pašu ceļu, kurā tā atradās pirms diktatūras: jebkurš ambiciozs politiķis, 

iekārodams augstāko varu valstī, potenciāli varēja izpostīt pastāvošo elites koleģiālo valsts 

pārvaldes praksi.  

69. gadā iepriekš ievēlēto cenzoru darbība noslēdzas ar rituālo romiešu tautas attīrīšanu 

jeb lustrum. Dievu labvēlība bija atkal atgūta, trīs varas institūti atkal līdzsvaroja viens otru. 

Tomēr 69. gada Roma nebija tāda pati, kā paaudzi iepriekš. Ja 85. gada cenza tika saskaitīti 
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463 tūkstoši Romas pilsoņu, tad 69. gada pilsoņu kopa pieauga līdz 910 tūkstošiem
58

. 

Vēlētāju skaits pieauga divreiz, pieauga arī kandidātu skaits, kuri sacentās par amatiem valsts 

pārvaldē. Savukārt konsulu skaits palika nemainīgs – tikai divi cilvēki katru gadu. Statistiski 

tikai viens no desmit senatoriem varēja sasniegt konsulātu
59

. Konkurencei neizbēgami bija 

jākļūst daudz sīvākai, bet vēlēšanu rezultātiem, ņemot vērā lielu skaitu jauno pilsoņu – daudz 

neparedzamākiem. Pirms simts gadiem Polībijs, apcerot Romas konstitūciju, izteica viedokli, 

ka arī tai kādreiz būs lemts gals (Pol. 6.57.5). Kad sacensība par amatiem kļūs pārāk spēcīga, 

priekšplānā izvirzīsies populisms un demagoģija. Tas savukārt nostiprinās pūļa varu, veicinot 

haosu sabiedrībā. Par vienīgo risinājumu tam savukārt kļūs monarhijas nodibināšanās, 

pieliekot galīgu punktu demokrātiskajai valstij. Šķiet, ka Polībijs bija ļoti zinošs politiskais 

teorētiķis. 

Jau 68. gada vēlēšanās izvērsās nebijusī cīņa starp kandidātiem. Kassijs Dions apgalvo, 

ka tika organizētas speciālas aģentūras, kuras palīdzēja politiķiem veidot atbalstītāju loku, 

izplatot kukuļus (Dio 36.38.3). Velēšanās uzvarējušie tribūni uzreiz pēc stāšanas amatā 

izvērta aktīvu darbību. Tribūns L. Roscijs Otons nāca ar priekšlikumu iedalīt pirmās 

četrpadsmit rindas teātri jātnieku kārtas pilsoņiem (Cic. Mur. 40). Tribūns A. Gabīnijs ieradās 

forumā ar L. Licīnija Lukulla greznās villas attēlu, skaidri norādot tautas sapulcei, ka tik 

korumpēts karavadonis nedrīkst atrasties Romas karaspēka priekšgalā (Cic. Sest. 93). Tautas 

sapulce nolēma Lukullu atsaukt. Tāpat Gabīnijs ierosināja reiz un uz visiem laikiem atrisināt 

pirātu problēmu Vidusjūrā. Pirātu nekaunība tajā brīdī bija pārsniegusi visas robežas: 68. gadā 

viņi saņēma gūstā divus pretorus kopā ar pavadoņiem un goda zīmēm. Gabīnija ierosinājums 

paredzēja piešķirt trīs gadu pilnvaras, divsimt kuģu lielu floti, neierobežotus finanšu resursus 

un tiesības iebrukt sauszemē piecdesmit Romas jūdžu attālumā jebkuram bijušajam konsulam, 

kuru tautas sapulce uzskatīs par cienīgu.  

Vēl viens šī gada tribūns G. Kornēlijs ierosināja aizliegt senātam piešķirt pilsoņiem 

atbrīvojumu no likuma pildīšanas. Pēc cīņas tautas sapulcē un senātā, šis likums tika pieņemts 

ar nelielām izmaiņām: atbrīvojumu varēja piešķirt divi simti senatoru, un tautai bija lēmums 

jāapstiprina. Kornēlijs ierosināja arī vēl vienu likumu - par kukuļdošanu vēlēšanu laikā (Dio 

36.39). Atceroties iepriekšējā gada kampaņu, Kornēlijs piedāvāja bargus sodus par 

kukuļdošanu gan kandidātiem, gan viņu aģentiem. Senatori, uzskatot, ka šādi sodi atturēs 

tiesnešus atzīt aizdomās turētos par vainīgiem, pamudināja konsulus nākt klājā ar savu likuma 

variantu, kurš būtu mazāk bargs.  
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Kā redzams, no pieciem šeit minētiem likumiem trīs bija vērsti pret korupciju. 

Likumiem nebija tikai deklaratīvs spēks – jau 66. gadā konsulu vēlēšanās beidzās ar negaidītu 

pavērsienu. Zaudējušie kandidāti apsūdzēja kukuļdošanā uzvarējušos, un ievēlētie konsuli tika 

atzīti par vainīgajiem un sodīti (Dio 36.44). Kaut arī tiesnešu stingrība atbilda tautā 

virmojošai prasībai būt godīgiem, antikorupcijas kampaņa lika pamatus jaunai bīstamai 

parādībai. Ambiciozie politiķi, kuri bija ieguldījuši bagātības amatu gūšanai, nu bija atstāti 

bez sava darba augļiem. Viņi meklēja jebkādus citus ceļus atgūt savas pozīcijas. Sabiedrībā, 

kurā vairākums cieta no nabadzības, nebija nekādu grūtību savervēt atbalsta grupu savu 

interešu īstenošanai vardarbīgā ceļā
60

. 

65. gadā amatā esošie konsuli paziņoja par jaunu cenzu un lustrum organizēšanu. Par 

cenzoriem tika ievēlēti K. Lutācijs Katuls un M. Licīnijs Krass. Nespēdami rast kompromisu 

nevienā būtiskā jautājumā, drīz pēc stāšanas amatā abi cenzori atkāpās (Plut. Crass.13). Viņu 

vietā tika ievēlēti citi cenzori, kuriem bija jāveic senāta sarakstu pārskatīšana. Taču šoreiz, 

baidīdamies paši būt izmesti no senatoru saraksta, pret cenzu nostājās cīnītāji par godīgumu – 

tautas tribūni
61

.  

Ar katrām nākamām vēlēšanām politiskā situācija arvien saasinājās. 64. gadā par 

konsuliem tika ievēlēti nobilitātes pārstāvis M. Antonijs un homo novus M. Tullijs Cicerons 

(Sall. Cat. 24). Cicerons, pateicoties savai oratora mākslai un plašam atbalstam municipālās 

elites pārstāvju vidū guva pārliecinošu uzvaru. Savukārt Antonijs tikai nedaudz apsteidza 

trešo reālo kandidātu – L. Sergiju Katilīnu, kurš bija konstanti iesaistīts tiesvedībā par 

dažādiem pārkāpumiem. Katilīna pieteica savu kandidatūru arī nākamā gada vēlēšanām, 

tomēr arī tad viņš cieta sakāvi. Līdzīgi citiem amatu kandidātiem, Katilīna bija ieslīdzis dziļos 

parādos, lai nofinansētu savu kampaņu. Tomēr zaudējums konsulu vēlēšanās viņam nozīmēja 

arī zaudējumu kopumā – bez konsula varas un neaizskaramības Katilīnam nebija nekādu 

cerību izķepuroties no saistību bedres (Sall. Cat. 16). Katilīna bija pieņēmis lēmumu paņemt 

konsulātu ar varu. Par savu galveno mērķi pasludinot parādu atlaišanu, Katilīna sapulcināja 

dažādas sabiedrības grupas – no senāta padzītos senatorus, jaunus censoņas, kuriem secīga 

amatu ieņemšana likās pārāk laikietilpīga, bijušos Sullas veterānus, kuri bija iztērējuši 

kampaņu laikā nopelnītās naudas (Sall. Cat. 21). Katilīna un viņa līdzgaitnieki bija 

paredzējuši nogalināt lielu daļu senatoru un esošos konsulus un pārņemt varu valstī. 

Sazvērestību īstenot neizdevās – plāns tika atklāts, un galvenie sazvērnieki, izņemot Katilīnu, 

bez kavēšanas tika nonāvēti pēc senāta lēmuma (Sall. Cat. 57). Pats Katilīna stājas vadībā 

divu leģionu lielai armijai Etrūrijā. To sakaut bija nosūtīti pretors K. Cecīlijs Metells Nepots 
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un konsuls M. Antonijs. Katilīnas karaspēks iesaistījās kaujās ar abiem karavadoņiem un 

kaujā pret Antonija armiju Katilīna bija nogalināts (Sall. Cat. 60). Kopumā Katilīnas 

sazvērestība bija spilgta izpausme arvien sīvākai cīņai par varu Romā. 

62. gadā no militāras kampaņas austrumos atgriezās Pompejs. Senatori, kuriem 

Katilīnas dumpja apspiešana bija svaigi atmiņā, ar bažām raudzījās uz sabiedrībā populāra 

karavadoņa parādīšanos Romā. Turpmākie divi gadi ir atzīmējami ar Pompeja centieniem ar 

legālām metodēm ratificēt savus lēmumus Austrumos un senatoru pretdarbību (App. BCiv. 

2.9).  

Izeja no politiska strupceļa parādījās 59. gadā, kad par konsuliem kļuva ambiciozais 

patricietis un Pompeja atbalstītājs G. Jūlijs Cēzars un konservatīvo aprindu pārstāvis M. 

Kalpurnijs Bibuls. Rīkodamies drīzāk kā tautas tribūns, nevis konsuls, Cēzars nāca klājā ar 

priekšlikumiem publicēt senāta sēžu protokolus, kā arī iepirkt un iedalīt nabadzīgajiem Romas 

iedzīvotājiem, kā arī Pompeja veterāniem pamestas Itālijas zemes. Konservatīvie senatori 

kopā ar konsulu Bibulu bija pret jauninājumiem, tāpēc bez senāta atbalsta Cēzars nodeva 

likumprojektus tribu sapulcē, kura, protams, visus priekšlikumus atbalstīja (App. BCiv. 2.11). 

Vēlāk Cēzars ar tautas sapulces palīdzību guva 5 gadu pilnvaras Cizalpijas un Transalpijas 

Gallijas provinču, kā arī Illīrijas pārvaldei (App. BCiv. 2.13). Cēzara konsulāts bija jauns 

pavērsiens politiskās cīņas metodēs: priekšplānā tika izvirzīta politiķa personīga popularitāte 

un tautas sapulces atbalsts bija izšķirošs izdevīgu lēmumu pieņemšanai. Senāta autoritāte 

tādējādi tika būtiski mazināta.  

Lai mazinātu politisko spriedzi, 58. gada tribūns un Cēzara atbalstītājs P. Klodijs nāca 

klājā ar virkni priekšlikumu, kurus ar gatavību atbalstīja gan tautas sapulce, gan konsuli, 

kuriem bija vajadzīgs Klodija atbalsts vēlākajā provinču piešķiršanas jautājumā. Tika 

reformēta subsidētās labības piešķiršanas sistēma – tagad bezmaksas labību varēja dabūt visi 

Romas pilsoņi, kuri pastāvīgi dzīvoja pilsētā (Dio 38.13). Maģistrātiem tika aizliegts vērot 

putnu lidojumu ar mērķi bloķēt likumdošanas procesu. Cenzoriem bija aizliegts patvaļīgi 

izslēgt no senāta tā locekļus – bija nepieciešama iepriekšējā izmeklēšana un abu cenzoru 

piekrišana (Dio 38.13). Šīs reformas uz laiku mazināja politisko spriedzi valstī. 

Situācija strauji sāka mainīties pēc 55. gada, kad par konsuliem atkal kļuva Gn. 

Pompejs un M. Licīnijs Krass (Plut. Crass. 15). Pompejs ar Krasu savu ambīciju īstenošanu 

vāji maskēja ar rūpēm par vairākuma interesēm. Pēc neveiksmīgām debatēm senātā un forumā 

abiem konsuliem ar tautas sapulces akceptu tika piešķirtas 5 gadu pilnvaras provincēs Sīrija 

un Spānija (Plut. Crass. 15).  

Par vienu no nākamā gada konsuliem kļuva sīvs Pompeja, Cēzara un Krasa pretinieks L. 

Domīcijs Ahenobarbs. Viņš uzsāka lielu kampaņu, aicinot atņemt Cēzaram pilnvaras Gallijā. 
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Situāciju vēl vairāk saasināja ziņas no Austrumiem – 53. gada pavasarī Krass cieta 

katastrofālu sakāvi Partā un tika nogalināts (Plut. Crass. 19). Līdz pat gada vidum amatā 

nebija stājušies ievēlētie konsuli, jo viņi tika apsūdzēti kukuļdošanā (Cic. Q. fr. 2.14.4). Arī 

52. gads sākās bez maģistrātiem, jo vēlēšanas netika organizētas, un veidojās sabiedriskai 

kārtībai bīstams varas vakuums.  

Politiskā cīņa starp elites pārstāvjiem saasinājās arvien vairāk – tika nogalināts 

kandidāts pretora amatam P. Klodijs, un viņa bēru sārts tika izveidots pašā senāta mājā, 

sadedzinot to līdz pamatiem (Dio 40.49). Situācija bija ārkārtēja, un kārtības ieviešana bija 

uzticēta Pompejam, kurš ar savu autoritāti un resursiem vienīgais spēja dotajā brīdī krīzi 

atrisināt. Pat konservatīvākais senāta pārstāvis M. Porcijs Katons uzskatīja, ka jebkura valdība 

šādā situācijā ir labāka par valdības neesamību (Plut. Pomp. 54). Pompejs, atrisinot nekārtības 

ar milicijas ieviešanu ielās, iniciēja arī likumu, kurš paredzēja piecu gadu pauzi starp pretūru 

vai konsulātu un provinces pārvaldīšanu visiem nākotnes romiešu maģistrātiem (Dio 40.56). 

Jau nākamajā gadā ievēlētais konsuls M. Klaudijs Marcells izvirzīja jautājumu par jauna 

pārvaldnieku piešķiršanu Gallijai, kur gandrīz 10 gadus karoja G. Jūlijs Cēzars. Viņam stājās 

pretī kolēģis Ser. Sulpīcijs Rufs, pamatojot savu nostāju ar argumentu, ka provinču 

pārskatīšana pirms noteiktā termiņa var novest pie pilsoņu kara. Vajadzību pārdalīt provinces 

atkārtoti izvirzīja nākamā gada konsuls Klaudijs Marcells jaunākais, kurš, nesagaidot atbalstu 

no pārējiem senatoriem, devās pie Pompeja un pieprasīja viņu aizstāvēt valsti, ja Cēzars 

nepakļausies prasībai atkāpties no Gallijas provinču pārvaldnieka amata (Plut. Caes. 29). 

Cēzars bija nodevis ziņojumu, ka viņš atkāpsies tikai kopā ar Pompeju, un tauta var spriest 

par viņa darbību (Plut. Caes. 31). Ja Pompejs tomēr neatkāpsies, Cēzars atgriezīsies Romā, lai 

atriebtos saviem un valsts ienaidniekiem (Dio 41.1).  

49. gada 7. janvārī senāts Cēzara pretinieku vadībā pieņēma senatus consultum ultimum 

(Cic. Fam.16.11.2), kas nozīmēja, ka „konsuliem, pretoriem, tautas tribūniem un tiem, kas 

atrodas ārpus pilsētas un ir apveltīti ar prokonsula pilnvarām, ir jānodrošina, lai valsts 

neciestu nekādus zaudējumus” (Caes. Bel. Civ. 1.5). Trīs dienas vēlāk G. Jūlijs Cēzars, 

uzskatot, ka ienaidnieku kliķe ir atņēmusi viņa godu un visas romiešu tautas brīvību (Caes. 

Bel. Civ. 1.9), šķērsoja Rubikonas upi, kura bija robežšķirtne starp Itāliju un Cizalpijas 

provinci. Uzzinot par Cēzara tuvošanos, Romas redzamākos politiķus pārņēma šausmas – abi 

konsuli, lielākā daļa maģistrātu, kā arī pats Gn. Pompejs devās prom, tādā veidā pieliekot galu 

ierastai lietu kārtībai valstī, un sākot jaunu – pilsoņu karu - ēru. 
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2. POLITISKO PANĀKUMU IZPRATNE ROMIEŠU LITERATŪRĀ 

 

Nav iespējams saprast, ko Senajā Romā nozīmēja sasniegt politiskos panākumus, 

nevēršoties pie pašu romiešu atziņām par šo jautājumu. Karjeru fakti, apskatīti nākamajās 

nodaļās, sniedz praktisko informāciju par sasniegtajiem mērķiem, savukārt piepildāmie 

nodomi atklājās tikai laikmeta politiķu pārdomās. 

Notikumiem piesātināts laika posms starp L. Kornēlija Sullas un G. Jūlija Cēzara 

diktatūrām ir iedvesmojis rakstīšanai daudzus antīkos literātus un vēsturniekus – M. Tulliju 

Ciceronu, pašu G. Jūliju Cēzaru, G. Sallustiju Krispu, G. Svetoniju Trankvillu, Aleksandrijas 

Apiānu, arī L. Mestriju Plūtarhu. Tomēr jāņem vērā, ka daļa no šiem autoriem bija dzīvojusi 

krietni vēlāk – jau impērijas periodā. Tā kā īstu ieskatu politisko panākumu izpratnē var sniegt 

tikai šīs trīsdesmitgades laikabiedri, turpmāk pētījumā tiks apskatīti M. Tullija Cicerona, K. 

Tullija Cicerona, G. Sallustija Krispa un G. Jūlija Cēzara viedokļi. Jāatzīmē, ka kopumā 

avotos sniegto panākumu sasniegšanas shēmu var iedalīt trīs posmos – sagatavošanās 

politiskajai darbībai, vēlēšanu kampaņas un amatu iziešana un, visbeidzot, politiķa darbība 

pēc konsulāta. 

 

2.1. Sagatavošanās politiskajai darbībai 

 

Panākumu koncepta izpratnes stūrakmens ir atziņa, ka iesaistīšanās savas valsts 

pārvaldē bija cienījamākā nodarbošanās Romas pilsonim. Tas bija lielākais pilsoņa tikums un 

galvenais pilsoņa pienākums. Avotos netrūkst pārmetumu tiem sabiedrības locekļiem, kuri 

smādēja šo pienākumu:  

„Protams, var attaisnot talantīgus cilvēkus, kuri izlēma veltīt sevi zinātnei, kā arī tos, kuri 

vājas veselības vai citu svarīgu iemeslu dēļ nepiedalās valsts lietās, nododot citiem iespēju 

būt atbildīgiem par viņiem. Tomēr pārējos, kuriem nav šāda attaisnojuma un kuri sakās 

nicinām to, ko slavē lielākā daļa cilvēku – militārās pilnvaras un maģistratūras, par 

nepiedalīšanos valsts pārvaldē ne tikai nav jāslavē, bet viņiem tas jāpārmet. Šo cilvēku 

lēmumu nicināt slavu ir grūti atzīt par labu. Viņi acīmredzot baidās no darba un grūtībām, kā 

arī no kauna un negoda, kas izriet no neveiksmēm un sakāvēm.” (Cic. Off. 1.71) (Šeit un 

turpmāk I. Pasnakas tulkojumā) 

„Jāatzīst, ka pasīvu cilvēku dzīve ir daudz drošāka, mazāk grūta un citiem apgrūtinoša. 

Tomēr cilvēku dzimtai noderīgāka un augstā stāvokļa un atpazīstamības gūšanai daudz 
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piemērotāka ir to pilsoņu dzīve, kuri ir sevi veltījuši valsts lietām un dižo darbu paveikšanai.” 

(Cic. Off. 1.69-70) 

Tātad dalība valsts lietās bija sagaidāma un pieprasīta, un šī dalība izpaudās ļoti konkrēti – 

valsts amatu ieņemšanā un sabiedrības vadībā. M. Tullijs Cicerons uzsver, ka šāda karjera 

netika atzīta par visvieglāko – tieši otrādi. Tāpēc lēmums par pilsoniskā pienākuma 

godprātīgo pildīšanu bija cilvēka drosmes izpausme: 

„Drosme izpaužas tās pielietošanā, un galvenais pielietojums ir valsts pārvaldīšana un 

iecerētā realizācija, nevis runāšana kaktos.” (Cic. Rep. 1.1)  

Šim viedoklim piebalso arī G. Sallustijs Krisps: 

„Jo slava, kuru gūst ar bagātību un skaistumu, ir īslaicīga un nestabila, savukārt drosme ir 

spožs un mūžīgs tikums.” (Sall. Cat. 1) 

Protams, nevar neatzīmēt, ka savas pārdomas un pārmetumus Cicerons un Sallustijs neveltīja 

kuram katram pilsonim. Abu autoru uzmanības centrā bija viņu aprindu cilvēki – elites 

pārstāvji, kuru ģimenes paaudžu paaudzēs nodarbojās ar valsts pārvaldi, uzkrāja ievērojamu 

politisku reputāciju un pieredzi. 

Politiskās darbības uzsākšanai bija noteiktas tradīcijas. Cicerons, būdams ievērojams 

sava laika politiķis, tikpat spožu karjeru novēlēja arī savam dēlam Markam. Speciāli šim 

nolūkam viņš bija sarakstījis traktātu „Par pienākumiem”. Šajā darbā Cicerons izvērsti diskutē 

par ideālā maģistrāta morālo stāju un pienākumiem, kā arī sniedz praktiskas instrukcijas, kā 

jaunam cilvēkam veidot politisko karjeru.  

Pirmais posms bija sagatavošanās politiskajai darbībai: 

„Tam, kurš ķeras klāt kādai lietai, ir jāatceras, ka viņam ne tikai jāpārdomā, cik šī lieta ir 

morāli skaista, bet arī to, vai viņš pats ir spējīgs to paveikt. Tas viņam jāpārdomā, lai 

nenonāktu izmisumā, gaidot panākumus, kā arī lai neizrādītu pārlieku pašapziņu savu 

ambīciju dēļ. Visām lietām, pirms tās uzsākt, ir cītīgi jāgatavojas.” (Cic. Off. 1. 73) 

Cicerons atzīst, ka tiem, kuri ir nākuši no dižciltīgām ģimenēm, ir daudz vieglāk nonākt 

sabiedrības uzmanības lokā: 

„Ja kādam jau no mazotnes ir tiesības nēsāt slaveno vārdu, kuru viņš ir mantojis no tēva vai 

guvis, pateicoties kādiem citiem laimīgiem apstākļiem, tad visi cilvēki pievērš viņam 

uzmanību un vēlas zināt, ko viņš dara un kā viņš dzīvo. Turklāt ne viņa paziņojumi, ne viņa 

rīcības nevar palikt noslēpumā – jauneklis ir it kā izgaismots ar spožo gaismu. Gluži otrādi, 

tiem, kuru jaunība norit savrup viņu prastas izcelsmes dēļ, ko līdz viņi kļūst par vīriešiem, ir 

jāuzstāda augsti mērķi un jātiecas tie sasniegt ar godīgiem paņēmieniem. Tas jo vairāk 

jādara tāpēc, ka jaunais vecums ne tikai neizraisa noniecinājumu, bet tiek labvēlīgi uztverts 

sabiedrībā.” (Cic. Off. 2.44-45) 
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Cicerons norāda, ka neatkarīgi no izcelsmes pirmais solis, kas jaunietim jāsper atpazīstamības 

gūšanai, ir militārais dienests: 

„Tātad pirmā labvēlīgā atsauksme par jauno cilvēku, kurš ir ceļā uz slavas gūšanu, varētu 

būt iegūta ar militāriem varoņdarbiem. Daudziem valstsvīriem izdevās šādi izcelties mūsu 

senču laikos.” (Cic. Off. 2.45) 

Otrais solis ir izvēlēties godājamo un pieredzējušo valstsvīru, kuru izvirzīt par exemplum jeb 

piemēru sev, un kuram censties līdzināties: 

 „Jāatzīst, ka vienkāršāk un arī no labākas puses var iepazīt tos jauniešus, kuri stājās 

paspārnē slavenākiem un viedākiem vīriem, kas rūpējas par valsts labklājību. Ja jaunieši 

pastāvīgi sazinās ar šiem valstsvīriem, tad tas liek tautai uzskatīt, ka ar laiku viņi kļūs līdzīgi 

tiem, kuriem paši ir izvēlējušies sekot.” (Cic. Off. 2. 46) 

Cicerons lielu uzmanību pievērš arī draudzības saišu nodibināšanai: 

„Nekas nav patīkamāks, un nekas tā nespēj vienot, kā labo tikumu līdzība. Starp tiem, kuriem 

ir raksturīgas tās pašas vēlmes un viena griba, viens cilvēks apbrīno otru tāpat, kā viņš 

apbrīnotu pats sevi. Tādējādi tiek izpildīta Pitagora prasība draudzībai - lai daudzi būtu kā 

viens cilvēks. Cildena ir arī kopība, kuru rada savstarpējie pakalpojumi. Tā kā tie ir abpusēji 

un ir sirdij tīkami, tad tie, kuri palīdz viens otram, ir cieši saistīti.” (Cic. Off. 1. 56) 

Ciešai draudzībai ir liela nozīme karjeras veidošanā – domāšanā līdzīgie cilvēki izpalīdz viens 

otram, tāpēc draugiem ir vieglāk gūt panākumus savu mērķu īstenošanā. 

Kad jaunam politiķim ir jau nodibināta sākotnējā reputācija, tā ir jāvairo publisko uzstāšanu 

ceļā. Cicerons nenogurdināmi atkārto, ka runas spēks ir nenovērtējams popularitātes un 

ietekmes iegūšanai: 

 „Runa, kuru saka tautas priekšā debašu laikā, bieži nes runātājam publisko slavu. Gudra un 

krāšņa runa sajūsmina cilvēkus. Klausītāji uzskata, ka teicējs saprot lietas būtību un ir 

zinošāks par citiem. Visbeidzot, ja runa ir ne tikai pārliecinoša, bet arī teikta ar mēra izjūtu, 

tas ir brīnišķīgākais, kas var būt; īpaši, ja spēja teikt šādu runu piemīt jaunam cilvēkam.” 

(Cic. Off. 2. 48). sajēga 

Tomēr ar kompetences un samērīguma demonstrēšanu slavas gūšanai nebija gana. Jaunam 

politiķim tikpat svarīgi bijis apliecināt, ka viņš ir labvēlīgs un dāsns: 

„Tagad mums ir jāparunā par labdarību un dāsnumu, kuri izpaužas divos veidos. Galu galā, 

palīdzēt cietējiem var vai nu ar darbiem, vai nu ar naudu. Otrais veids ir vieglāks, īpaši 

turīgam cilvēkam. Tomēr pirmais veids ir cildenāks, spožāks un ir vairāk drosmīga un 

slavena vīra cienīgs. Tas, kurš būs labestīgs un dāsns ar saviem darbiem, pirmkārt, gūs 

vairāk palīgu labo lietu veikšanai, otrkārt, ieradums darīt labu padarīs viņu prasmīgāku 

pakalpojumu sniegšanā cilvēkiem.” (Cic. Off. 2. 52-53) 
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Cicerons strikti nodala dāsnumu no izšķērdības: 

„Izšķērdīgi ir tie, kuri savu bagātību iztērē svētku mielastiem, gaļas dalīšanai, gladiatoru 

cīņām, publiskām spēlēm un savvaļas zvēru medībām – visam, kas atmiņā paliek uz ļoti īsu 

laiku. Savukārt dāsni ir tie, kuri par savu naudu atpērk gūstekņus no pirātiem, uzņemas 

draugu parādus, palīdz laulību noslēgšanā un atbalsta draugus īpašuma iegādē un bagātības 

vairošanā.” (Cic. Off. 2. 55) 

Cicerons norāda, ka nedrīkst iekrist arī citā galējībā, jo izrādīt skopumu ir bīstami - tas draud 

ar popularitātes zaudēšanu: 

„Ir nepieciešams novērst aizdomas par skopumu. Mam. Emīlijs Lepids Liviāns, bagāts vīrs, 

zaudēja konsulu vēlēšanās, jo atteicās no edīla amata. Ja cilvēki prasa spēles, bet labākie 

vīri
62

, neizsakot šādu vēlmi tieši, tomēr to atbalsta, tad organizēt spēles ir nepieciešamība. 

Tās jārīko samērīgi saviem līdzekļiem, kā to darīju es.” (Cic. Off. 2. 58) 

Cicerons uzskaita lietas, uz kurām ideālā gadījumā vajadzētu tērēt naudu: 

„Priekšroka jāsniedz tādiem izdevumiem kā pilsētas mūru, kuģu būvētavu, ostu, 

ūdensapgādes sistēmu būvniecība – visam tam, kas kalpo valstij.” (Cic. Off. 2. 60) 

Jāatzīmē, ka dāsnums palīdzības sniegšanā bija ieguldījums ne tikai šī brīža mērķu 

sasniegšanā – atmiņa par to saglabājās gadu desmitiem: 

„Ja nepieļaut kļūdu, dāsnums cilvēkiem iet pie sirds. Vairākums slavē dāsnumu vēl jo vairāk 

tāpēc, ka katra izcila vīra laipnība ir patversme visiem. Tāpēc jāmēģina sniegt atbalstu 

iespējami lielākam cilvēku skaitam, lai atmiņu par to viņi nodotu saviem bērniem un 

pēcnācējiem, lai viņi nevarētu būt nepateicīgi.” (Cic. Off. 2. 63) 

Kopumā Cicerons atzīst, ka cilvēku mīlestību var iekarot ar dāsnumu, taisnīgumu, 

godīgumu un visiem tikumiem, kas ir saistīti ar draudzīgu dabu un pieejamību (Cic. Off. 2. 

32). Savukārt, ja cilvēki par kādu vīru jūsmo, viņi to atzīst par cienīgu ieņemt amatus valsts 

pārvaldē (Cic. Off. 2. 36). Līdz ar to nākamais posms politisko panākumu gūšanai bija dalība 

vēlēšanās. 

 

2.2. Vēlēšanu kampaņas un cursus honorum 

 

Kā varēja gūt panākumus vēlēšanās? Instrukcijas vēlēšanu kampaņas organizēšanai ir 

sniegti esejā par konsulu vēlēšanām, kuras sacerēšanu piedēvē M. Tullija Cicerona brālim – 

K. Tullijam Ciceronam
63

. Tā kā balsojumā varēja piedalīties visi Romas pilsoņi, bija ļoti 
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 Domāts boni, labie ļaudis – konservatīvā elites daļa. 
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 Piezīmes par šī darba autora autentiskumu ir avotu un literatūras apskata sadaļā. 
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svarīgi panākt atbalstu no visām kārtām, visu profesiju pārstāvjiem; ne tikai no Romas, bet arī 

no visas Itālijas iedzīvotājiem: 

„Ar savu draugu daudzumu un dažādību nodrošini, lai visu centūriju balsis pieder tev. 

Pirmkārt, tev jāsasniedz Romas senatori un jātnieki, kā arī aktīvi un populāri cilvēki visās 

pārējās kārtās. Ir daudz pilsētnieku, kuri ir godīgi uzņēmēji, daudz brīvlaistie, kuri enerģiski 

darbojas forumā – tev ir jāpanāk viņu atbalsts, vai nu ar paša aktīvo darbību, vai nu caur 

draugiem. Sazinies ar viņiem, nosūti vēstnešus, parādi viņiem, ka apmaiņā pret viņu atbalstu 

tu kļūsi par viņu parādnieku. Šādi tev jāstrādā ar visu pilsētu, visām kolēģijām, rajoniem un 

piepilsētām. Ja tu savai lietai pievērsīsi vadošos vīrus, ar saviem līdzekļiem viņi panāks 

tautas vairākuma atbalstu. Kad būsi to izdarījis, paņem visas Itālijas karti, kurā būs 

atspoguļota katra pilsētas triba. Iemācies to no galvas, lai nebūta neviena municipalitāte, 

kolonija, prefektūra, neviena pati vieta Itālijā, kurā tev nebūtu pietiekams atbalsts.” (Comm. 

pet. 8) 

Tikpat svarīgi bija nodrošināt, lai cilvēki ar lielu ietekmi, kā, piemēram, Gn. Pompejs, ja 

arī ne klaji atbalstītu kandidātu, tad vismaz nenostātos pret viņu (Comm. pet. 1). Tā kā 

vēlēšanās bija svarīga katra pilsoņa balss, Kvints uzsver, ka ir jāpanāk visu draugu ierašanās 

un balss nodošana konkrētam kandidātam. To varēja panākt, tikai atgādinot par pagātnē 

sniegtajiem un nākotnē iespējamajiem pakalpojumiem: 

„Paturi prātā visus draugus, kuri tev ir – publikāņi; gandrīz visa jātnieku kārta; municipālās 

pilsētas, kuras tevi atbalsta; cilvēki, kurus esi aizstāvējis tiesā; cilvēki no visām pārējām 

kārtām; profesiju kolēģijas; liels skaits jaunās paaudzes pārstāvju, kuri kļuva par taviem 

atbalstītajiem, būdami sajūsmā par tavu runāt prasmi; un, visbeidzot, draugi, kuri apmeklē 

tavu māju lielā skaitā un ar pastāvīgu regularitāti. Šīs saiknes jāpārvērš priekšrocībā – 

atgādini viņiem visiem, vērsies pie viņiem, izmanto jebkuru līdzekli, lai liktu viņiem saprast, 

ka šis brīdis ir vienīgais, kad tie, kuri ir tev parādā, var izteikt pateicību. Savukārt tiem, kuri 

vēlas tavus pakalpojumus nākotnē, šis ir brīdis, lai uzliktu tev pienākumu.” (Comm. pet. 1) 

Papildus visu atbalstītāju apzināšanai, nozīmīgi bija publiski demonstrēt sevi un savu 

ietekmi. Piemēram, svarīgs elements bija atbalstītāju svītas izrādīšana: 

„Runājot par apmeklēšanu, man jāpiebilst, ka tev rūpīgi jāgādā, lai liels cilvēku skaits nāk uz 

tavu māju katru dienu. Viņiem jāpārstāv visas kārtas, lai parādītu citiem, ka vēlēšanās tev būs 

tikpat plašs atbalsts.” (Comm. pet. 9) 

Politiķim bija visu laiku jāuzturas pilsētā, un ar savu klātbūtni jāreklamē sava kandidatūra: 

„Īstā priekšrocība nav tikai tajā, ka kandidāts uzturas Romā un forumā, bet ka viņš atkal un 

atkal vēršas pie vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, liedzot kādam apgalvot, ka kandidāts viņu 

nav uzrunājis, turklāt uzrunājis nopietni un uzmanīgi.” (Comm. pet. 11) 
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Sarunas ar vēlētājiem bija jāvada laipnā un brīvā manierē, bija jāapliecina, ka kandidāts ir 

priecīgs veltīt savu laiku sarunai (Comm. pet. 11). Visbeidzot, kandidātam bija jāparūpējas, 

lai viņš izskatās labs un publikai tīkams, lai viņš ir piemērs cieņas pilnam un diženam 

pilsonim, lai viņš iedveš cerību vēlētājiem (Comm. pet. 13). Ja kandidāts sekoja šiem 

ieteikumiem, viņš kļuva tīkams visiem, un panākumi vēlēšanās bija gandrīz garantēti. 

Kā bija jārīkojas, kad tīkamais amats tika iegūts? Cicerons norāda, ka, sasniedzot pirmo 

amatu un iekļūstot senātā, jaunam politiķim ir jāapzinās, ka viņa politiskā pieredze vēl nav 

pietiekama. Tieši tāpēc viņa pienākums ir ne tikai cienīt tos, kuri ir vecāki par viņu, bet arī 

klausīt gudrāko un pieredzējušo senatoru padomam:  

„Jauno pienākums - izrādīt godu gados vecākajiem, no kuru vidus jāizvēlas labākos un 

cienījamākos, lai balstītos uz viņu gudrību un autoritāti. Jo jaunībai piemītoša nezināšana 

prasa veco vīru tālredzību, lai uz tās balstītos un pēc tās vadītos.” (Cic. Off. 1. 122) 

Cicerons izvērsti runā par maģistrāta galvenajiem pienākumiem. Neatkarīgi no amata, viņa 

uzdevums bija gādāt par kārtību valstī un cilvēku īpašumu neaizskaramību: 

„Cilvēkam, kurš būs atbildīgs par valsts lietām, galvenokārt ir jāseko tam, lai katrs pilsonis 

pārvaldītu savu īpašumu un lai privātpersonu īpašums netiktu pakļauts samazinājumam valsts 

labā. Jārūpējas arī par to, lai neparādītos nepieciešamība ieviest nodokļus. Mūsu senčiem 

bieži nācās to darīt naudas trūkuma dēļ valsts kasē un pastāvīgo karu dēļ. Ir savlaicīgi jāveic 

pasākumi, lai tas nenotiktu.” (Cic. Off. 2. 73-75) 

Cicerons asi vēršas pret tiem, kuri jebkādā formā vēlas pārskatīt pastāvošo īpašumu 

sadalījumu: 

„Tie, kuri sevi uzskata par tautas atbalstītājiem un aktualizē zemes jautājumu, lai padzītu 

īpašniekus, vai piedāvā atlaist parādniekiem viņu parādus, grauj valsts pamatus un 

sabiedrības saliedētību. Tā nav iespējama gadījumos, kad dažiem īpašums tik atņemts, bet 

citiem uzdāvināts. Viņi paceļ roku uz taisnīgumu, kurš tiek iznīcināts, ja neviens nevar valdīt 

par savu īpašumu. Galu galā, valstij un pilsētai ir raksturīgi, lai katrs brīvi un bez trauksmes 

sargātu savu mantu.” (Cic. Off. 2. 78) 

Atceroties Cicerona laikam aktuālās vēsturiskās tendences, kļūst skaidrs, ka viņa pozīcija šajā 

jautājumā nebija universāla. Cicerons bija boni jeb labo ļaužu - konservatīvās elites daļas - 

pārstāvis. Boni uzstājās par status quo saglabāšanu, pieņemto likumu nepārskatīšanu, tradīciju 

ievērošanu un kārtību valstī. G. Sallustijam Krispam, kurš nebija viens no boni, bija pavisam 

citāds redzējums uz konservatīvās elites īstenoto politiku: 

„Kad Gn. Pompeju nosūtīja cīnīties ar jūras pirātiem un ar Mitridatu, plebsa spēki 

mazinājās, bet nelielas cilvēku grupas ietekme pieauga. Viņu rokās nonāca maģistratūras, 

provinces un viss pārējais. Viņi paši, neciešot kaitējumu, plaukstot, dzīvoja bez bailēm, un 
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savus pretiniekus iebiedēja ar tiesu spriedumiem par to, ka viņu pretinieki, būdami 

maģistrāti, pārāk maigi pārvaldīja plebsu.” (Sall. Cat. 39) 

Neatkarīgi no īstenotā politiskā kursa, pildot amata pienākumus, maģistrātam bija 

jāievēro arī noteiktās ētiskās normas: 

„Maģistrāta tiešais pienākums ir saprast, ka viņš pārstāv pilsētas kopienu un ir jāsaglabā tās 

cieņa un gods; ievērot likumus; noteikt tiesības un atcerēties, ka tas viss ir uzticēts viņa 

godprātīgumam.” (Cic. Off. 1. 124) 

„Izpildot katru valsts uzdevumu un pienākumu svarīgākais ir izvairīties par no mazākām 

aizdomām par alkatību.” (Cic. Off. 2. 75) 

Arī G. Sallustijs Krisps piekrita, ka valstsvīram bija jābūt apveltītām ar daudziem tikumiem. 

Kā piemēru izcilam valstsvīram viņš min savu laikabiedru M. Porcija Katonu jaunāko, kurš 

gan par konsulu nekad tā arī nekļuva:  

„Katons izcēlās ar savaldību, ar pienākuma apziņu, bet visvairāk – ar stingrību. Viņš 

nesacentās bagātībā ar bagātajiem, varā ar ietekmīgajiem, bet drosmē ar nelokāmajiem, 

sirdsapziņā ar pieticīgajiem, atturībā ar nesavtīgajiem. Viņš deva priekšroku būt godīgam, 

nevis tādam likties. Tādējādi, jo mazāk viņš meklēja slavu, jo vairāk tā viņam sekoja.” (Sall. 

Cat. 54) 

Augstāko maģistratūru pildīšanas laikā, un īpaši pēc konsulāta, valstsvīriem bija 

iespējas ņemt dalību militārajās kampaņās. Interesanti, ka Ciceronam ir īpatnējs viedoklis par 

militāro panākumu nozīmi valstsvīra autoritātei: 

„Lai gan cilvēku vairākums militāros nopelnus vērtē augstāk par pilsoniskajiem, šādam 

viedoklim nevar piekrist pilnībā. Daudzi bieži vien centās iet karā, būdami pārņemti ar alkām 

pēc slavas. Vairumā gadījumu tā notiek ar talantīgiem un garā spēcīgiem cilvēkiem. Tomēr, 

ja mēs vēlamies izdarīt prātīgu spriedumu, tad mums jāatzīst, ka pilsoniskajā jomā bija daudz 

nozīmīgāko un krāšņāko rīcību piemēru, kā militārajā.” (Cic. Off. 1. 74) 

Cicerons atsaucas uz savu karjeru, kurā nebija dižu militāro panākumu, tāpēc daļēji ar šo var 

skaidrot, kāpēc viņa novērtējums militārajiem sasniegumiem nav pārāk augsts. Tajā pašā laikā 

Cicerons atgādina, ka militāriem sasniegumiem ir vērtība tikai tad, ja ir kāds, kas to novērtē 

dzimtenē: 

„Jo nav vērtības ieročiem ārpus valsts, ja gudra padoma nav mājās.” (Cic. Off. 1. 76) 

Svarīgākais priekšnoteikums militāras slavas atzīšanai ir dzimtās valsts pastāvēšana: 

„Vīrs, kurš nepašaubāmi ir paveicis daudzus varoņdarbus karā, Gn. Pompejs, daudziem 

cilvēkiem klātesot, pateicās man, ka viņš velti būtu nopelnījis savu trešo triumfu, ja vien 

viņam – pēc labā darba, ko es izdarīju valsts labā – nebūtu vietas, kur to svinēt. Līdz ar to 

drosmīga rīcība, izdarīta Romā, nav mazāk vērtīga par drosmi kara laukā.” (Cic. Off. 1. 78) 
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Cicerons te min savu nozīmīgu lomu L. Sergija Katilīnas sazvērestības apspiešanā, kura 

notika Cicerona konsulāta beigās – īsi pirms Gn. Pompejs atgriezās ar uzvarām no 

Austrumiem. 

Godam izpildījis savus pienākumus maģistrāta amatā, valstsvīra karjerā iestājās pēdējais 

posms: laiks pēc konsulāta. 

 

2.3. Dalība valsts lietās pēc konsulāta 

 

Laiks pēc konsulāta beigām Cicerona atziņās ir visu sapņu piepildījums. Maģistratūras 

izgājušajam valstsvīram ir nenovērtējama pieredze, prestižs sabiedrībā un gods nākamo 

paaudžu atmiņās: 

 „Ticiet man, tas ir vienīgais ceļš uz slavu, godu un cieņu – būt slavinātam un godinātam 

godīgu un viedo vīru vidū, pārzināt valsts iekārtu, kuru gudrākā veidā iedibināja mūsu 

senči.” (Cic. Sest. 137) 

Jāatzīmē, ka gods un slava bija galvenokārt jāpanāk sev līdzīgo cilvēku vidū – Cicerons 

principā nerunā par universālo autoritāti. Iegūtā pieredze bija jāturpina pielietot valsts 

labklājības veicināšanai. Cicerons uzsver, ka atteikšanās no dalības politikā ir nosodāma, pat 

ja valstsvīrs jau ir gana rūpju veltījis valsts pārvaldei: 

„Ir un bija daudz cilvēku, kuri miera meklējumus atsvešinājās no valsts lietām un atraduši 

patvērumu bezdarbībā. Viņu vidū ir pazīstamākie filozofi un daži stingro un bargo tikumu 

cilvēki, kuri nespēja samierināties ne ar tautas tikumiem, ne ar vadošo cilvēku paradumiem. 

Daži no viņiem dzīvoja laukos, gūstot gandarījumu no savu īpašumu pārvaldīšanas.” (Cic. 

Off. 1. 69-70) 

Tas esot nepareizi, un Cicerons saka: 

„Kas attiecas uz veciem vīriem, tad viņiem, šķiet, ir jāmazina sava ķermeņa vingrināšana un 

vairāk jāvingrina prāts. Viņiem ir jācenšas ar savu gudrību un tālredzību sniegt iespējami 

lielāku atbalstu draugiem un jauniešiem, un – vissvarīgāk – valstij.” (Cic. Off. 1. 123) 

Tāpēc kā piemēru visiem Cicerons min M. Porciju Katonu Vecāko: 

„Marks Katons, mazpazīstams un jauns cilvēks, mums visiem, kas tiecas uz tādiem pašiem 

mērķiem, ir piemērs neatlaidībai un drosmei. Viņam bija ļauts baudīt brīvo laiku Tuskulā, 

veselīgā vietā netālu no Romas. Tomēr viņš, būdams, kā daži domā, neprātīgs, izvēlējās, kaut 

arī tam nebija nepieciešamības, līdz sirmam vecumam traukties pa viļniem negaisa laikā, 

nevis pavadīt patīkamu dzīvi mierā un atpūtā. Apgalvoju, ka daba ir cilvēku apveltījusi ar tik 

lielu tieksmi rīkoties drosmīgi un kalpot kopējam labumam, ka šī tieksme ņem virsroku par 

visām prieka un atpūtas ēsmām.” (Cic. Rep. 1.1) 
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Cicerons uzsver, ka pilsoņiem ir atbildība par valsts likteni, tāpēc viņi nedrīkst palikt 

bezdarbībā – īpaši tas attiecās uz vecākajiem valstsvīriem, kuri ir uzkrājuši nenovērtējamo 

pieredzi, kura ir jānodod tālāk. Pretējā gadījumā valsts var nonākt briesmās, kā tas bija līdz ar 

L. Sergija Katilīnas sazvērestības izcelšanos: 

„Nemirstīgo dievu vārdā es mudinu jūs, kuri savas mājas, villas, statujas un gleznas ir 

vienmēr likuši augstāk par valsts interesēm, ja jūs vēlaties saglabāt visu, kas jums dārgs, lai 

arī kas tas nebūtu, ja jūs vēlaties baudīt savu atpūtu, tad mostieties beidzot un pārņemiet 

valsts lietas!” (Sall. Cat. 52) 

Ja pieredzējuši valstsvīri noniecina savu pienākumu, tad tiesības noteikt valsts kursu tiek 

viņiem liegta: 

„Galu galā tas, ko es gaidīju, izpildot godpilno pienākumu un pārciešot vislielākās grūtības, 

bija ar cieņu izteikt savu viedokli un neatkarīgi iesaistīties valsts lietās. Tas viss ir pilnīgi 

iznīcināts, un tikpat lielā mērā visiem citiem, kā man. Atliek vai nu bez jebkādas cieņas 

piekrist mazākumam, vai veltīgi nepiekrist.” (Cic. Fam 1.8.3) 

G. Jūlijs Cēzars, aprakstot senāta lēmuma pieņemšanu par viņa pilnvaru izbeigšanu, laupītās 

tiesības izteikties arī uzskata par galvenās privilēģijas pārkāpšanu: 

„Visi konsulu draugi, Pompeja atbalstītāji un vecie Cēzara ienaidnieki tiek uzaicināti senātā; 

kliedzieni un cilvēku masas iebiedē vājos un pārliecina tos, kuri šaubās. Lielākai daļai laupa 

iespēju runāt patstāvīgi.” (Caes. Bel. Civ. 9) 

 Kas ir tie spēki, kuri atņem valstsvīriem viņu tiesības? Cicerons norāda, ka galvenās 

briesmas netraucētai nopelnīto privilēģiju īstenošanai ir atsevišķo cilvēku vēlme kļūt par 

pirmajiem valstī: 

 „Skumji ir tas, ka cilvēkiem, kuri ir apveltīti ar dižu garu, viegli rodas neatlaidība un 

pārmērīga vēlme izcelties. Tādi cilvēki necieš, lai kāds būtu pārāks par viņiem – ne jautājuma 

apspriešanā, ne pamatojoties uz publiskām tiesībām un likumiem. Piedaloties valsts lietās, 

viņi vairumā gadījumu ir pakļauti kukuļdošanai un nemieru uzsākšanai. Sev par mērķi viņi 

izvirza iespējami lielākas varenības sasniegšanu, dodot priekšroku spēkam, nevis 

taisnīgumam.” (Cic. Off. 1. 64) 

Tādu cilvēku bija daudz, tomēr visas robežas pārkāpa G. Jūlijs Cēzars: 

„To nesen pierādīja G. Jūlija Cēzara neprāts. Cēzars pārkāpa visus dievu un cilvēku likumus 

dēļ tā, ko viņš ir izdomājis savos maldos – dēļ principāta.” (Cic. Off. 1.26) 

Principāts šajā gadījumā nenozīmē principāts senātā – tiesības izteikties pirmajam, kuras pēc 

L. Kornēliju Sullas diktatūras vairs īsti netika piešķirtas pirmajam senatoram senatoru 

sarakstā. Te ir runa senāta līderību. Jāatzīmē, ka Cicerons te atsaucās uz teorētisko 

apzīmējumu princeps civitatis – pirmais pilsonis, senāta līderis, piemēram: 
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„Pirmo vietu valstī ieņem Gn. Pompejs, kurš ir sasniedzis šo varenību un slavu ar 

vislielākajiem pakalpojumiem valstij un visizcilākajiem varoņdarbiem.” (Cic. Fam 1.9.11.) 

Princeps civitatis nav amats, tas ir statuss, kurš ir jānopelna. Tas apzīmē cilvēku, kura 

viedoklis veido sabiedrības viedokli, kurš nosaka tās dienaskārtību. Svarīgi norādīt, ka šis 

statuss ir iegūstams tikai miermīlīgā ceļā – rūpējoties par valsti un pildot savus pienākumus, 

radot citiem piemēru. G. Jūlijs Cēzars, kārodams šo statusu, pārkāpa likumus – viņš kļuva par 

diktatoru. Tomēr, kaut arī viņa varā bija pārvaldīt senātu un sabiedrību, viņam trūka cieņas un 

autoritātes, tāpēc par sabiedrības līderi īstajā nozīmē viņš tā arī nekļuva: 

„Ja kāds sakopo savus spēkus cīņai par pirmo vietu, kurai vispār nebūtu jābūt, tad viņš ir 

rīkojas aplami, ja cer ar netikumu pārspēt drosmi. Kā skriešanā uzvar skrienot, tā arī 

drosmīgus cilvēkus uzvar ar drosmi.” (Cic. Phill. 14.18) 

Drosme un pienākumu nevainojama pildīšana ir ceļš uz senāta līderību. Cicerons stāda priekšā 

savu redzējumu šim princeps civitatis: 

„Nostādīsim pretī Tarkvīnijam Lepnajam citādu vīru – labvēlīgu, viedu un zinošu visā tajā, 

kas attiecas uz labumu un pilsoņu cieņu, kurš ir valsts aizstāvis un pārvaldnieks. Jo tieši tā ir 

jāsauc katru, kurš būs „valdnieks un stūrmanis”. Protiet atpazīt šādu vīru, jo tieši viņš, ar 

savu prātu un darbību, spēj saglabāt valsti.” (Cic. Rep.2.51) 

Apkopojot visu iepriekš teikto, pēc pašu romiešu domām politisko panākumu gūšanai 

vispirms bija nepieciešams atzīt, ka dalība valsts pārvalde bija lielākais romiešu pilsoņa 

tikums. Panākumu sasniegšanai bija jāseko tradīcijai karjeras veidošanā – politiskajai darbībai 

bija jāgatavojas, bija jāvairo sava popularitāte un autoritāte, un, ja politiķis bija sekmīgs, 

elektorāts viņu atzina par cienīgu ieņemt augstāko valsts pārvaldes posteni - konsulātu. Tikai 

pēc konsulāta sasniegšanas romiešu politiķis varēja beidzot bez ārējā spiediena izmantot savu 

prestižu – neatkarīgi izteikt savu viedokli un piedāvāt savu redzējumu valsts politiskajam 

kursam. Ja visas savas karjeras garumā šis valstsvīrs nevainojami pildīja savus pienākumus un 

rūpējās par kopienas labklājību, pēc šī grūta ceļa iziešanas viņš varēja rēķināties ar 

godināšanu un atbalstu no līdzpilsoņu vidus, kļūt par valsts „pārvaldnieku un stūrmani” – 

pirmo starp pilsoņiem, princeps civitatis. 
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3. POLITIĶA KARJERAS MODELIS MŪSDIENU HISTORIOGRĀFIJĀ 

 

Politisko panākumu izpratnes definēšanai mūsdienu historiogrāfijā nepieciešams 

izkristalizēt viedokļus par veiksmīgas politiskās karjeras gaitu. Jāsaka, ka vēsturnieku darbos 

valda liela vienprātība šajā jautājumā. Pastāv atsevišķi aspekti, par kuriem vēsturnieku 

viedokļi atšķīrās – kā klientelas un patronāža loma vēlēšanās
64

, vecuma kvalifikācijas 

iespējamās atšķirības patriciešiem un plebejiem un tās iespējamās sekas amatu iegūšanai
65

, 

vai priestera stāvokļa iegūšanas nozīme politiķa karjerā
66

. Tomēr kopumā historiogrāfijā 

pastāv vienots karjeras modelis, pie kura pieturās visi pētnieki, un kas savā būtībā ļoti 

sasaucas ar Cicerona aprakstītajiem posmiem politiskajā karjerā.  

 

3.1. Sagatavošanās politiskajai darbībai 

 

Visupirms mūsdienu pētnieki, kā briti L. R. Teilore
67

 un E. Lintots
68

, amerikāņu 

pētnieks E. S. Gruens
69

, vācu pētnieks B. Dreiers
70

 un zviedru pētniece H. van der Bloma
71

, 

izsaka viedokli, ka priekšnoteikums dalībai lielajā Romas politika bija dižciltīga izcelsme. 

Aktīvā politiskā pozīcija un augstāko valsts pārvaldes amatu ieņemšana bija Romas elites 

mantotās tiesības, kuras tika cītīgi sargātas
72

.  

Tiksim skaidrībā, ko nozīmēja būt dižciltīgam politiķim Senajā Romā laikā starp divām 

diktatūrām. Lai raksturotu perioda politiķu izcelsmi, jāsaprot, kas īsti ir nobilis jeb nobilitātes 

pārstāvis, senatoru kārtas pārstāvis un homo novus jeb jaunpienācējs politikā. Jāsaka, ka 

mūsdienu historiogrāfijā jau ilgstoši notiek diskusijas par terminiem nobilis un homo novus. 

T. P. Vaismans norāda, ka termins homo novus varēja attiekties gan uz tiem senatoriem, kuru 

senči nav ieņēmuši konsulātu, gan uz senatoriem, kuru senči vispār nav bijuši senāta locekļi
73

. 

R. Saims
74

, kā arī D.R.S. Beilijs par homo novus sauc tos, kuri pirmie dzimtā sasniedza 
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konsulātu
75

. Runājot par nobiļiem, P. A. Brants pauž viedokli, ka par tādiem ir uzskatāmi visi 

patricieši, ka arī plebeji, kuri ieņēma pārvaldes amatu, apveltītu ar imperium jeb militārām 

pilnvarām
76

. H. van der Bloma uzskata, ka romiešu politiķis bija nobilis tikai tad, ja citi viņu 

sauca par nobili – šajā gadījumā sabiedrības vērtējums bija galvenais kritērijs
77

. Visbeidzot, 

vācu pētnieks F. Goldmans pauž viedokli, ka nobilitātei piederēja tikai konsulātu sasniegušie 

politiķi un viņu pēcnācēji
78

.  

Šajā pētījumā termini nobilis un homo novus tiek lietoti sekojoši: nobilis ir prominentās 

plebeju vai patriciešu dzimtas pārstāvis, kura senči vairākās paaudzēs ir ieņēmuši augstāko 

valsts pārvaldes amatu – konsulātu. Senatoru kārtas pārstāvis ir patriciešu vai plebeju dzimtas 

pārstāvis, kura senči ir bijuši senatori un ieguva amatus līdz pat pretūrai. Visbeidzot, homo 

novus ir politiķis, kura dzimtā nav neviena priekšteča-senatora.  

Tēzi par dižciltības nepieciešamību spilgti argumentē E. S. Gruens pētījumā par Romas 

republikas pēdējām desmitgadēm
79

. Lai pieteiktu kandidatūru konsula vēlēšanām, politiķim 

bija pirms tam jāiziet divi amati valsts pārvaldē - kvestūru un pretūru. Kā jau iepriekš tika 

minēts, apskatāmajā posmā astoņi pretori tika ievēlēti katru gadu. Šis skaitlis ir diezgan 

ievērojams. Vai visi šie cilvēki bija dižciltīgi? Gruens ir veicis izcelsmes analīzi pretoriem, 

kuri pildīja savus amata pienākumus no 78. līdz 49. gadam – laika posmā, kas ir gandrīz 

identisks pētāmajam laika periodam. Kopējais šī posma pretoru skaits ir 240, 178 no šiem 

pretoriem ir zināmi arī vārdi. Gruens atklāja, ka septiņdesmit septiņi pretori, balstoties uz viņu 

vārdu analīzi, noteikti ir piederējuši nobilitātei
80

. Vēl desmit pretoru iekļaušana šajā kategorijā 

ir iespējama, bet ne droša. Divdesmit trīs pretori nebija nobilitātes pārstāvji, tomēr bija pēcteči 

agrāko laiku pretoriem
81

. Visbeidzot trīsdesmit seši šī posma pretori bija pēcteči politiķiem, 

kuri nebija sasnieguši augstus amatus valsts pārvaldē, bet tomēr bija senatori
82

. Kopumā, 

vismaz 146 no 178 pretoriem, kuru vārdi ir zināmi, bija nākuši no dižciltīgām ģimenēm ar 

ilgstošu pieredzi Romas politikā. Tātad patiešām var apgalvot, ka dižciltība bija ļoti svarīgs 

priekšnoteikums vēlākajiem politiskajiem panākumiem. 
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Par politiskās karjeras sākumu mūsdienu pētnieki vienprātīgi uzskata daudzpusīgas 

izglītības iegūšanu
83

. Protams, formāls apliecinājums par iegūto izglītību politiķiem netika 

prasīts, jo Romā izglītības sistēmas mūsdienu izpratnē nepastāvēja
84

. Parasti turīgo ģimeņu 

vīriešu kārtas atvases izglītoja latīņu valodā, grieķu valodā, kā arī ģeometrijā, astronomijā un 

mūzikā. Ja zēnu gatavoja arī politiskajai karjerai, kā tas bija visās dižciltīgajās ģimenēs, tad 

īpašs uzsvars tika likts uz prasmju izkopšanu retorikā. Apmācība sākās septiņu gadu vecumā, 

kad zēnu nosūtīja uz skolu, lai sāktu literatūras studijas – lielākoties tā bija tekstu 

iegaumēšana no Divpadsmit tabulu likumiem un Romas vēstures
85

. Vēlāk zēns pārgāja uz 

apmācību pie gramatiķa, kurš padziļināja audzēkņa rakstīšanas un runāšanas prasmes gan 

latīņu, gan grieķu valodā. Augstākais izglītības pakāpiens bija studijas pie retorikas 

pasniedzēja, kuras uzsāka jau pusaudža gados ar mērķi sagatavot jaunieti publiskām 

uzstāšanām. Pabeidzot ierasto izglītošanās ceļu, jaunietis parasti devās ilglaicīgā braucienā uz 

Grieķiju un Mazāziju, apmeklējot slavenākos grieķu filozofus un retorus un bagātinot dzīves 

pieredzi. 

Izglītības nozīmi H. van der Bloma ilustrē ar faktiem no M. Tullija Cicerona dzīves. 

Cicerona ģimene nāca no municipālās Arpinuma pilsētas, tomēr zēna vecāki pārcēlās uz 

Romu, lai zēnam sniegtu vislabāko apmācību
86

. Cicerons tika nodots izglītošanai slavena 

romiešu oratora L. Licīnija Krasa mājā. Pēc pilngadības sasniegšanas Cicerons uzsāka 

padziļinātu tiesību zinātnes apgūšanu pie pazīstama jurista K. Mucija Scevolas. Pamatīgas 

filozofijas zināšanas Cicerons apguva pie Larisas Filona, kurš pirms ierašanas Romā bija 

Jaunās akadēmijas vadītājs Atēnās (Plut. Cic. 3.1). Antikvārs Elijs Stilons apgaismoja jauno 

Ciceronu vēstures jautājumos (Cic. Brut. 205-207). Pabeidzot ierasto izglītošanās ceļu, 

Cicerons bija devies divu gadu braucienā uz Grieķiju un Mazāziju (Cic. Brut. 315). Var 

piebilst, ka tos pašus skolotājus savulaik apmeklēja arī G. Jūlijs Cēzars (Plut. Caes. 3). Tomēr 

neapšaubāmi, ka ar izglītību vien bija krietni par maz, ja jaunietim nebija ģimenes draugu vai 

patrona, kurš varēja vadīt turpmāko karjeras veidošanu. 

L. R. Teilore
87

, H. van der Bloma
88

, T. P. Vaismans
89

 pauž viedokli, ka pirmais solis 

ceļā uz politisko karjeru bija militārās pieredzes gūšana. Polībijs apgalvoja, ka desmit gadu 
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ilgs militārais dienests bija obligāts nosacījums publiskā amata ieņemšanai (Pol. 6.19.3). 

Šķiet, ka pirmajā gadsimtā šis noteikums vairs nebija strikta prasība, tomēr vairums Romas 

elites pārstāvju par savu pienākumu uzskatīja dalību kaut pāris kampaņās
90

. Romieši 

uzskatīja, ka karadienestam ir pakļauti jaunieši no 17 gadiem, kas sakrīt ar toga virilis 

uzvilkšanu, bet vairums topošo politiķu militāro dienestu pildīja pēc 20 gadu vecuma 

sasniegšanas. P. Sauterna norāda, ka visbiežāk jauni cilvēki kļuva par tribunus laticlavus 

leģionā, parasti provincē, kurā par pārvaldnieku bija nozīmēts kāds radinieks vai ģimenes 

draugs
91

. Amatu meklēja gan paši topošie politiķi, gan arī viņu radi un draugi – šī prakse bija 

ierasta un ļoti cienījama. Ilustrējot tēzi par militārā dienesta nepieciešamību, pētnieki 

visbiežāk min vienus un tos pašus piemērus no ievērojamo romiešu dzīvēm: Gn. Pompejs 

savu militāro karjeru uzsāka tēva Gn. Pompeja Strabona vadībā, kurš bija 89. gada konsuls un 

karoja pret itāļu sabiedrotajiem Itālijas ziemeļos (Plut. Pomp. 3). G. Jūlijs Cēzars 20 gadu 

vecumā pretora M. Minucija Terma pakļautībā uzsāka dienestu Āzijas provincē. Par 

drošsirdību Mitilēnas pilsētas ieņemšanā Cēzars tika apbalvots ar pilsoņa vainagu (Suet. Caes. 

2). Savukārt G. Antonijs Hibrida savu karjeru uzsāka kā legāts un kavalērijas komandieris L. 

Kornēlija Sullas vestajā karā pret Mitridatu. Jāatzīmē, ka iepriekšējā sagatavotība netika 

prasīta. Ja jaunpienācējam bija šāda interese, pastāvēja iespēja iepazīties ar militāriem 

traktātiem, kā arī konsultēties ar ģenerāļiem, kuri jau bija vadījuši vairākas kampaņas. Tomēr 

kopumā nekādas formālas militāras izglītības topošie politiķi neguva – tikai pieredzi kaujas 

laukā
92

. Izietais militārais dienests ne tikai apliecināja jaunā vīrieša gatavību uzņemties 

atbildību par valsts pārvaldi, turpmākajā karjerā tam bija arī liela nozīme virspavēlniecību 

gūšanā nozīmīgajās kampaņās – pretendēts bija uzskatāms par kvalificētu.  

Nākamais solis pēc militāra dienesta pildīšanas, pēc kopīga pētnieku viedokļa, bija 

atpazīstamības iegūšana sabiedrībā
93

. Jaunie censoņas atpazīstamību parasti guva tiesāšanas 

ceļā, izvirzot apsūdzību kādam jau pazīstamam politiķim, vai uzņemoties aizstāvību lietā, 

kurai potenciāli varēja būt plaša sabiedriska rezonanse. L. R. Teilore atsaucas uz Cicerona 

teikto, kurš, rakstot par pamatojumiem tiesvedības uzsākšanai, popularitātes iegūšanu lika 

pirmajā vietā, atriebību - otrajā, bet trešajā – patronāta īstenošanu par provinci (Cic. Off. 2.49-

51). Patiešām, 90. gadā topošie konsuli brāļi L. Licīnijs Lukulls un M. Terencijs Varrons 

Lukulls karjeras sākumā uzsāka tiesvedību pret sava tēva ienaidnieku, auguru G. Servīliju. 79. 

gadā G. Jūlijs Cēzars apsūdzēja Gn. Kornēliju Dolabellu, 81. gada konsulu, par naudas 
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izspiešanu provincē (Plut. Caes. 4). M. Tullijs Cicerons, tieši otrādi, 80. gadā uzņēmās 

aizstāvību S. Roscijam, kuru apsūdzēja tēva slepkavībā. Visiem par pārsteigumu Cicerons 

prāvu uzvarēja (Cic. Brut. 312).  

Neapšaubāmi, spoža uzstāšanās tiesā veidoja topošā politiķa tēlu, parādīja oratora 

prasmi, zināšanas un uzdrīkstēšanos. Piemēram, 52. gada konsuls Ser. Sulpīcijs Rufs 

vēlēšanās uzvarēja, pateicoties savai labai slavai, kuru viņš guva kā advokāts (Plut. Cato min. 

49.2). Tajā pašā laikā ir jāatzīmē interesanta tendence – dižciltīgās un varenās dzimtas 

pārstāvji Lukulli uzsāka tiesvedību personīgās atriebības dēļ, panīkušās patriciešu dzimtas 

atvase Cēzars uzņēmās apsūdzību korupcijā, lai atjaunotu sava vārda atpazīstamību 

sabiedrībā, savukārt homo novus Cicerons kļuva par aizstāvi, cenšoties iegūt draugus 

ietekmīgo politiķu vidū.  

Apsūdzības vairoja inamici jeb ienaidniekus, veiksmīga aizstāvība varēja kļūt par 

pamatu ilgstošai amicitia jeb draudzībai. L.R. Teilore un R.T. Skots norāda, ka veiksmīgai 

apsūdzībai sekoja arī vēl viens bonuss – uzvarētājs ieguva zaudējušā statusu
94

. Piemēram, M. 

Tullijs Cicerons, 70. gadā pierādot bijušā Sicīlijas pārvaldnieka, propretora G. Verra 

ļaunprātības provincē, papildus slavai ieguva arī pretora statusu. Tas ievērojami pacēla 

Cicerona prestižu un palielināja viņa nozīmi politikā. Pateicoties tiesvedībai, pretora statusu 

Cicerons ieguva 4 gadus ātrāk, nekā to paredzēja amatu iziešanas kārtība - faktiski par pretoru 

viņš kļuva tikai 66. gadā.  

R. Saims uzsver, ka personīgo saišu nodibināšana bija vēl viens ārkārtīgi nozīmīgs 

aspekts karjeras veidošanā
95

. Amicitia romiešu izpratnē bija atbildības pilnas attiecības. Tās 

tika izkoptas dzīves laikā, sākot ar skolas solu, un visbiežāk turpinājās līdz mūža galam. L.R. 

Teilore norāda, ka dažreiz draudzība tika nodota mantojumā dēliem, savu apgalvojumu 

ilustrējot ar L. Gellija Publikolas piemēru: Publikola izveidoja ciešu draudzību ar Gn. 

Pompeju Strabonu, kura ar laiku pārgāja arī uz viņa dēlu, Gn. Pompeju
96

. No drauga tika 

sagaidīts atbalsts vēlēšanās, tiesvedībā, amatu pildīšanas laikā. L. R. Teilore uzsver, ka drauga 

pienākumi bija jāpilda pat tad, ja tas bija pretrunā ar cita drauga interesēm
97

. T. Annijs Milons 

bija uzņēmies M. Tullija Cicerona atsaukšanu no izsūtījuma, Cicerons savukārt samaksāja 

Milona parādus. Tajā pašā laikā Cicerons bija arī viens no Gn. Pompeja atbalstītājiem, kuram 

bija sīva pretī stāšanās ar Milonu. Cicerona palīdzība savam draugam bija sagaidāma un 

atbalstāma: Pompejs neturēja ļaunu prātu uz Ciceronu (Cic. Fam. 3.10.10). Tāpat L. R. 
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Teilore atgādina, ka draudzības saišu nodibināšanai ļoti vērtīgi bija doties ceļojumā pa Itāliju, 

iepazīstot un sadraudzējoties ar vietējās municipālās elites pārstāvjiem, kuri vēlāk ar lielu 

varbūtību brauks uz Romu piedalīties amatpersonu vēlēšanās
98

.  

Amicitia bija ārkārtīgi cieši saistīta arī ar laulību noslēgšanu. M. Harlova un R. Lorencs 

uzskata, ka laulības bija viena no draudzības izpausmēm, jo topošais politiķis drīzāk izvēlējās 

sievastēvu par savu draugu, nekā meiteni par savu sievu
99

. Pirmās laulības vīrietis parasti 

noslēdza ap 25 gadiem, līgava tradicionāli bija 15-17 gadus veca. Saskaņā ar R. Sallera 

simulatīvo modeli, līgavas tēvs šādā variantā bija 47 gadus vecs – tātad, visai nesen sasniedzis 

augstākos valsts pārvaldes amatus un politiski ārkārtīgi ietekmīgs. Iegūt tādu sabiedroto bija 

liels ieguvums kandidātam uz pirmo amatu valsts pārvaldē. Kā piemēru šādai tradīcijai M. 

Harlova un R. Lorencs min M. Tullija Cicerona piemēru, kurš apprecējās 25 vai 26 gadu 

vecumā ar Terenciju, meiteni no pazīstamas ģimenes
100

. S. Tregiari precizē, ka Cicerona 

līgava Terencija bija senatoru dzimtas Terenciju Varronu atvase, un viņas pūrs bija novērtēts 

ap 400 000 sesterciju, kas bija mantiskais cenzs iekļūšanai senatoru kārtā
101

. Nevar apšaubīt, 

ka draudzības saišu nodibināšana ar tik spēcīgu ģimeni bija nozīmīgs atspēriens jaunajam 

vīrietim. E. S. Gruens min, ka šī sistēma darbojās arī otrādi - sasniedzis augstākos amatus, 

vīrs varēja veicināt arī sievas brāļu karjeras
102

. Tā tas notika Gn. Pompeja un Mucijas laulībā 

– abi viņas pusbrāļi K. Cecīlijs Metells Celers un K. Cecīlijs Metells Nepots kļuva par 

Pompeja legātiem Austrumos (Dio 37.43). Jāatzīmē, ka laulības ilgums bija tieši atkarīgs no 

politiskās situācijas. Kolīdz sievas ģimene nespēja sniegt atbalstu ambīciju apmierināšanā, 

sekoja šķiršanās. Jau minētās Mucijas un Pompeja laulība tika izbeigta pēc 17 laulības gadiem 

un trīs bērnu dzimšanas, kad Pompejam kļuva nepieciešams M. Porcija Katona atbalsts senātā 

Austrumu kampaņas nolīgumu ratificēšanai
103

. Plūtarhs raksta, ka Katonam bija divas 

māsasmeitas – vienu sev par sievu iecerēja pats Pompejs, otru – par sievu savam dēlam. 

Katons tomēr laulību piedāvājumu noraidīja (Plut. Pomp.44). Pāris gadu vēlāk Pompejs 

nodibināja draudzību ar citu politiķi – G. Jūliju Cēzaru – un jauno politisko aliansi 

nostiprināja, apprecot viņa meitu Jūliju. Jāpiebilst, ka Mucijas brāļi Pompeja nodevību 

neaizmirsa, un turpmāk bija sīvi Pompeja pretinieki (Dio 38.50). 

No pētnieku teiktā izriet, ka romiešu sabiedrībā politiķa arods tika uztverts ļoti 

profesionāli: topošie valstsvīri no mazotnes tika gatavoti dalībai valsts pārvaldē. Šim nolūkam 
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viņi ieguva atbilstošu izglītību – gan civilai, gan militārai darbībai, veidoja plašu sociālo tīklu 

ar draudzības un laulību noslēgšanu, kā arī ieguldīja pūles, lai padarītu savu vārdu zināmu 

elektorātam. Tas viss tika darīts ar vienu mērķi – kļūt par konkurētspējīgu kandidātu valsts 

pārvaldes amatu vēlēšanās. 

 

3.2. Vēlēšanu kampaņas un cursus honorum 

 

Kampaņu norises un amatu iziešanas rekonstrukciju mūsdienu pētnieki balsta uz M. 

Tullija Cicerona vēstulēm un runām, kā arī K. Tullija Cicerona pamācības konsulu vēlēšanām. 

Vēsturnieku darbos iezīmējas tendence uzsvērt noteiktus vēlēšanu kampaņas un amatu 

iziešanas aspektus, ar kuriem ir vērts iepazīties. 

Vēlēšanu kampaņa bija ļoti dārgs prieks, un tā bija jāsāk laicīgi: Cicerons aktīvu 

darbību uzsāka jau gadu pirms kandidēšanas konsulu vēlēšanās (Cic. Att. 1.1.2). Kandidātam 

bija ar visiem spēkiem jāapliecina sabiedrībai sava atbilstība amatam. R. Saims norāda, ka 

atšķirībā no mūsdienām, kandidātam nebija jāpierāda sava kompetence vai jānāk klājā ar 

pasākumu programmu
104

. Solījumi tika doti reti, daudz biežāk politiķis uzsvēra, ka šis amats 

viņam pienākas – izcelsmes vai sasniegumu dēļ. Kandidāts nekad neizteica savu viedokli par 

aktuālām politiskām norisēm, lai nepazudinātu savas izredzes tikt ievēlētam (Comm. pet. 13). 

L. R. Teilore uzskata, ka, ja kandidāts nāca no senas un prominentas ģimenes, viss, kas 

viņam bija jādara, bija jāuztur tradīcijas
105

. Piemēram, tas iekļāva ik rīta salutatio jeb 

sasveicināšanos ar klientiem un draugiem (Cic. Mur. 44). Speciāli šim nolūkam mājai, kur 

dzīvoja politiķis, bija jāatrodas viegli pieejamā vietā un bija jābūt ar plašu atriju, lai vietas 

pietiktu visiem (Cic. Off. 1.139).  

Turpinot iesākto dienu, kandidātam bija jāparādās forumā ar svītu un jāuzrunā iespējami 

lielāku cilvēku skaitu. Ļoti noderīga šādiem pasākumiem bija nomenclatores palīdzība, kuri 

zināja sastapto cilvēku vārdus un varēja neuzkrītoši to pateikt priekšā kandidātam, radot 

iespaidu, ka visus cilvēkus viņš pazīst personīgi (Cic. Mur. 77). Šeit ir vietā minēt interesantu 

H. Moritsena piezīmi, kurš norādīja, ka 1. gadsimtā pirms mūsu ēras forums nebūt nebija 

tirgus laukums, kurā ikdienas darīšanās uzturējās cilvēki no dažādiem sociāliem slāņiem
106

. 

Tieši otrādi – netīro tirdzniecību pārcēla uz blakus ielām, forumā palika luksusa preču veikali, 

finansistu kantori un laukumi publisko lietu apspriešanai. Līdz ar to kandidāts parasti uzsāka 

sarunu ar prominentu un turīgu pilsoni, kurš visdrīzāk piederēja pie lauku tribas vai pirmās 

klases centūrijas un kura balss bija ļoti vērtīga. Kandidāta svītai arī bija ārkārtīgi liela nozīme. 
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Tai bija jābūt daudzskaitlīgai, jāsastāv no dažādu kārtu cilvēkiem – senatoriem, jātniekiem un 

tirgotājiem (Comm. pet. 9). V. Dž. Tatums uzsver arī parasto iedzīvotāju nozīmi - popularitāte 

plebsā, kaut arī nedeva priekšrocību balsu skaita ziņā centūriju sapulces veidošanas īpatnību 

dēļ, pozitīvi ietekmēja kandidāta tēlu, liekot svārstīgiem balsotājiem pieņemt lēmumu viņam 

par labu
107

. 

Kampaņā tika iedarbināts arī plašs radu un draugu tīkls, kuriem bija jāaģitē par 

kandidātu savā lokā un municipalitātē. Palīdzība tika sniegtā apmaiņā pret nākotnes vai 

pagātnes labumiem. Īpašs svars bija prominentajiem draugiem, kuri paši jau bija sasnieguši 

augstākos amatus – viņu atbalsts deva kandidātam lielāku autoritāti, norādot sabiedrībai, ka 

kandidāts ir patiešām nopelnījis būt ievēlēts (Comm. pet. 1). 

Neiztika arī bez balsu uzpirkšanas. A. Lintots norāda, ka gadījumā, ja kandidāts dalīja 

labumus savas tribas balsotājiem, tas netika uzskatīts par balsu uzpirkšanu
108

. Savukārt balsu 

dalīšana ārpus savas tribas bija nelikumīga, un par to kandidāts ievēlēšanas gadījumā varēja 

tikt iesūdzēts tiesā. Savdabīga balsu uzpirkšana bija arī publisko banketu rīkošana, kā arī 

teātra izrāžu un ceremoniju finansēšana no savas kabatas. Šādu pasākumu īstenošanai bija 

vajadzīgas ievērojamas skaidras naudas summas. R. Saims uzsver, ka daudzi kandidāti, 

būdami lieli zemes īpašnieki, nepārvaldīja tik lielas naudas summas
109

. Īpašums bija 

pamatojums iekļaušanai noteiktā kārtā cenza laikā, tāpēc tā pārdošanā tika reti piekopta. Tā 

vietā ievērojama daļa kandidātu savas kampaņas finansēja uz kredītu. Plūtarhs ziņo, ka G. 

Jūlijam Cēzaram parāda apmērs sastādīja 1300 talantu vēl pirms pirmā amata iegūšanas (Plut. 

Caes. 5). 

Romas valstī pastāvēja noteikta amatu iziešanas shēma, kura bija strikti nodefinēta L. 

Kornēlija Sullas diktatūras laikā. Maģistratūru secība, precīzāk, cursus honorum, paredzēja 

divu amatu obligātu ieņemšanu pirms politiķis varēja izvirzīt savu kandidatūru augstākajam 

amatam – konsulātam. Sākot ar 30 gadu vecumu Romas pilsonis kvalificējas kvestūrai, bet 

pēc 39 gadiem – pretūrai. Par konsulu varēja kļūt tikai tas cilvēks, kurš bija sasniedzis 42 

gadu vecumu.  

T. P. Vaismans atzīmē, ka šie trīs posteņi nebija vienīgie, kurus ieņemt alka ambiciozie 

pilsoņi
110

. G. Jūlijs Cēzars civilo dienestu uzsāka ar Apija ceļa uzrauga amatu, un ceļa 

sakārtošanai iztērēja prāvu summu no personīgiem krājumiem (Plut. Caes. 5). Ievērojamu 

atbalstu popularitātes vairošanai bija arī edīla vai tribūna amata iegūšana, kaut arī abi amati 

nebija daļa no pieprasītā cursus honorum. Edīla amata pienākumi prasīja lielus izdevumus, 
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tāpēc daudzi politiķi uz šo posteni nekandidēja, konsolidējot savus spēkus un, galvenokārt, 

finanses pretoru vēlēšanu kampaņai. Patiešām, G. Jūlijs Cēzars, būdams edīls, iztērēja visu 

bagātību – viņš izrotāja sapulču laukumu forumā, bazilikas, Kapitolijā uzcēla pagaidu 

portikus. Gladiatoru spēles, kuras sarīkoja Cēzars par godu savam mirušajam tēvam, kļuva par 

leģendārām – cīņā piedalījās 320 pāri un viņu bruņas bija darinātas no sudraba (Suet. Caes. 

10). Faktam, ka Cēzara tēvs bija nomiris divdesmit gadus iepriekš, nebija pilnīgi nekādas 

nozīmes. Svetonijs raksta, ka Cēzara centieni vainagojas ar milzīgu popularitāti sabiedrībā – 

kaut zvēru medības un spēles viņš rīkoja gan pats, gan kopā ar sava amata kolēģi M. 

Kalpurniju Bibulu, visa slava tika tikai Cēzaram. Bibuls publiski pauda savu neapmierinātību 

– kā Kastora un Poluksa templi sauc tikai pēc pirmā dvīņa vārda, tā arī tautas mīlestība par 

spožo amata pienākumu pildīšanu tiek tikai Cēzaram (Suet. Caes. 10). Jānorāda, ka arī 

topošais 71. gada konsuls Gn. Aufīdijs Orests popularitāti tautā ieguva ar grezno publisko 

spēļu rīkošanu edīla pienākumu pildīšanas laikā (Cic. Off. 2.58). 

Kandidēt uz tribūna amatu varēja tikai plebeju izcelsmes pilsoņi. Uzreiz pēc Sullas 

diktatūras šis amats bija mazāk populārs dažādu ierobežojumu dēļ
111

, tomēr pēc Gn. Pompeja 

un M. Licīnija Krasa konsulāta 70. gadā visi ierobežojumi bija atcelti. Tribunāts atkal kļuva 

par lielisku veidu, kā iegūt popularitāti, aizstāvot parastos pilsoņus apsūdzības gadījumos, 

noraidot sabiedrībā nepopulārus likumus un piedāvājot tīkamas iniciatīvas. E. S. Gruens 

izsaka viedokli, ka, kaut romiešu sabiedrība no tribūniem sagaidīja aktīvu darbību, tas nekad 

nebija pretrunā ar faktu, ka parasti tribunātam sekoja visai konservatīva karjera – arī tribūni 

lielākoties nāca no vecām dižciltīgām romiešu dzimtām
112

. 

L. R. Teilore norāda, ka sacensība par kvestora amatu, kas bija kvalifikācija iekļūšanai 

senātā, nebija ļoti sīva
113

. E. S. Gruents skaidro, ka amata iegūšanas vieglums saistījās ar 

elektorāta konservatīvismu – balsotāji izvēlējās pazīstamos vārdus
114

. Prominetu ģimeņu 

pārstāvji edīla amatu parasti ieņēma ātrākajā iespējamajā laikā, un tad gadu darbojās augstāko 

maģistrātu paspārnē vai nu Itālijā, vai kādā no provincēm. Šis amats neparedzēja lielu 

publicitāti, tomēr bija arī izņēmumi: M. Porcijs Katons, ievēlēts par kvestoru, valsts kasē 

organizēja kadru tīrīšanu un visu lietu sakārtošanu. Par to vēlāk romieši runāja, ka Katons 

kvestūrai pievienoja konsulāta godu (Plut. Cat.17). 

Cīņa par pretora amatu bija asāka. Pretora amatu varēja sasniegt tikai deviņus gadus pēc 

kvestūras – 39 gadu vecumā. Pretoriem bija militāras pilnvaras jeb imperium (Cic. Verr. 

5.142). Pēc gada dienesta pilsētas, svešzemnieku vai krimināltiesneša amatā, politiķis devās 
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pārvaldīt kādu no miermīlīgām provincēm un guva iespēju ievērojami vairot savu bagātību. 

G. Jūlijs Cēzars pēc savas propretūras Tālajā Spānijā atgriezās kā turīgs vīrs un spēja atmaksāt 

visus parādus, kaut gadu pirms tam viņa kreditori neļāva doties prom no Romas, un M. 

Licīnijs Krass garantēja Cēzara parādu dzēšanu (Suet. Caes. 11). 

Visi pētnieki atzīst, ka konsulu vēlēšanu kampaņa bija vissīvākā. Kandidātu skaits bija 

liels, uzvarēt varēja tikai divi, turklāt vienam no viņiem pēc lex Licinia Sextia obligāti bija 

jābūt plebejam pēc izcelsmes. Uzvarai gūšanai netika smādēti nekādi līdzekļi. Lai piespiestu 

atkāpties kādu no kandidātiem, visbiežāk viņu apsūdzēja vai nu pilnvaru pārsniegšanā 

provincē propretūras laikā vai arī kukuļdošanā pirms vēlēšanām. J. Gārdnere gan norāda, ka, 

ja arī apsūdzētā vaina tika atzīta, tas ne vienmēr nozīmēja politiskās karjeras beigas – infamia 

jeb kauna piespriešana, ja tā nebija savienota kopā ar tādu praktisku sodu kā īpašuma 

atņemšana, neliedza politiķim pēc laika atsākt dalību valsts lietās
115

.  

R. Saims uzsver, ka, lai nomelnotu oponentu, kandidāti nekad nerunāja par 

nekompetenci – priekšgalā vienmēr tika virzīti personīgie apvainojumi. Sāncensis bieži tika 

raksturots kā morāli pagrimis, pārņemts ar savām kaislībām un personīgām ambīcijām, zemās 

izcelsmes, vai pat sievišķīgs
116

. Piemēram, P. Vatīnijs, kaut arī bija kandidāts pretūrai, tika 

apsūdzēts cilvēku upurēšanā un melnās togas uzvilkšanā uz banketu (Cic. Vat. 14.30). 

Konsuls L. Kalpurnijs Pizons Cezonins tika apsūdzēts mantkārībā un piedauzīgā uzvedībā: 

Bizantijas labāko ģimeņu jaunavas leca akās, lai izvairītos no miesaskārā prokonsula (Cic. 

Sest. 71; De prov. cons. 6). Konsulāta kandidāta nobiļa S. Sulpīcija Rufa dižciltība tika 

apšaubīta: Cicerons pauda nostāju, ka Rufa senči jau labu laiku nav ieņēmuši konsula amatu, 

tāpēc arī viņu vajadzēja skaitīt pie homines novi (Cic. pro Mur. 7.15). Skandāla uzsākšana par 

konkurentiem bija obligātas pasākums jebkura amatu kandidāta vēlēšanu kampaņā (Comm. 

pet. 13). 

Ja visi pūliņi vainagojās ar panākumiem, veiksmīgais politiķis guva augstāko amatu 

Romas valstī – konsulātu. H. Beks akcentē, ka kopš Sullas diktatūras laikiem konsulu 

militārās funkcijas tika īstenotas tikai Romas un Itālijas robežās
117

. Gadījums, kad konsuli 

karoja ārpus Romas, bija tikai viens: 74. gadā konsuli L. Licīnijs Lukulls un M. Aurēlijs Kota 

devās uz austrumiem karot ar Pontas ķēniņu Mitridatu. Tomēr izņemot Beka piezīmi par 

konsulāta ierobežošanu tikai ar Itāliju, mūsdienu vēsturnieki pārsteidzošā kārtā konsulāta 
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laikam nevelta padziļinātu uzmanību. Gan E. S. Gruens
118

, gan L. R. Teilore
119

, gan E. 

Lintots
120

, gan T. P. Vaismans
121

 aprobežojas tikai ar tradicionālo konsulu pienākumu 

uzskaitījumu. Citi pētnieki, kā autori specializētam Kembdrižas universitātes izdevumam par 

konsuliem un Romas valsti, apskata tikai noteiktus ar konsulu statusu un pilnvarām saistītus 

jautājumus – imperium, dievu labvēlības nodrošināšanu, konsulu tēlu teātra kultūras ietvaros. 

Tomēr rodas jautājumi – kādu konsulātu uzskatīja par labi novadītu? Vai nespēja pildīt amata 

pienākumus ietekmēja politiķa autoritāti un pozīcijas nākotnē? Vēsturnieku darbi daudz 

uzmanības velta vēlēšanu kampaņu norisei un ieņemamo amatu nozīmei karjeras gaitā. 

Aprakstot politiķu gaitas līdz šim liktenīgam brīdim, pētnieki uzreiz pievēršas laikam pēc 

konsulāta. 

 

3.3. Dalība valsts lietās pēc konsulāta 

 

Senās Romas pētnieku vidū valda vienprātība, ka konsulāts bija romiešu politiķa 

panākumu iemiesojums, ambīciju piepildījums augstākajā pakāpē
122

. Piepildījuši sapni, uz 

kuru viņi tiecās visu savu mūžu, šie bijušie konsuli jeb konsulāri varēja baudīt prestižu un 

cieņu līdz pat savai nāvei. L. R. Teilore
123

 un T. P. Vaismans
124

 norāda, ka izcilākiem 

politiķiem pēc konsulāta varēja paveikties izcīnīt uzvaras provincēs un kļūt par triumfētājiem, 

vēlreiz kļūt par konsuliem, vai tikt ievēlētiem par cenzoriem. Šie visi pagodinājumi gan bija 

reti, tāpēc lielākā daļa konsulāru savu ikdienu pavadīja, rūpējoties par savu dēlu karjerām un 

veltot laiku sev. 

Sākumā apskatīsim katru no iespējamiem tālākiem pagodinājumiem. Uzreiz pēc 

konsulāta sekoja vēl viens gads ar provinces pārvaldīšanu. Šoreiz prokonsulam bija daudz 

lielākas iespējas tikt pie virspavēlniecības nozīmīgā militārā kampaņā. Veiksmīgas 

karadarbības gadījumā senāts izteica pateicību dieviem jeb supplicatio par prokonsula 

sasniegumiem (Cic. Fam. 15.10.2). Visbiežāk pēc pateicības senāts piešķīra arī tiesības 

nosvinēt triumfu par savām uzvarām. Ja konsulāts bija politisko panākumu iemiesojums, tad 
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triumfs bija militāro panākumu kvintesence. M. Berda atzīmē, ka senāts nepiešķīra triumfu 

pēc savas iniciatīvas
125

. Veiksmīgam ģenerālim bija jāpierāda savu uzvaru nozīmīgums un 

jāpārliecina senatori, ka viņš ir pelnījis šo augsto godu. Nepastāvēja nekādu formālu kritēriju, 

pēc kuriem tika piešķirtas tiesības svinēt triumfu
126

. Vienīgais aizliegums topošam 

triumfētājam bija šķērsot svēto Romas pilsētas robežu (pomerium), jo tad viņam bija jānoliek 

militārās pilnvaras jeb imperium. Senāta labvēlības gadījumā ģenerālis saņēma vai nu ovatio 

jeb ovāciju, vai nu triumfu. Līvijs atzīmē, ka ovācija bija maza mēroga triumfs ar mazāku 

prestižu – to piešķīra tad, ja uzvarētājs nebija tīkams senatoriem, bet atteikt triumfu bija 

politiski bīstami (Liv. 26. 21.4). 

Triumfa ceremonija bija ļoti grezna un svinīga. Agri no rīta svinīgā procesija virzījās no 

Marsa lauka, kas bija ārpus pilsētas robežām uz forumu un, visbeidzot, uz Kapitoliju, kur 

atradās procesijas gala punkts – Jupitera templis. Procesija sastāvēja no trim daļām
127

: sākuma 

tika rādīts kara laupījums, gleznas ar kaujas skatiem, kā arī gūstekņi. Tad sekoja triumfētāja 

rati ar purpura togā un lauru vainagā tērpto ģenerāli, aiz kura sekoja viņa bērni un vadošie 

virsnieki. Visbeidzot, galā sekoja Romas kareivji, kuri piedalījās kaujās un izcīnīja uzvaras. 

Pie Jupitera tempļa notika upurēšana un dāvanu veltīšana dieviem. Pēc tam senatori un 

pilsētas iedzīvotāji rīkoja dzīres, lai pienācīgi atzīmētu Romas varonību un uzvaras. Vēlāk 

triumfētāja vārds tika ierakstīts marmora plāksnē, kura atradās forumā. M. Berda pieļauj, ka 

šajās plāksnēs tika uzrakstīti visu Romas triumfētāju vārdi, triumfu datumi un iekaroto 

pretinieku vārdi, sākot ar pirmo Romas ķēniņu Romulu
128

. 

Līdzās triumfam, prominentākie konsulāri varēja pretendēt uz cenzora amatu, kurš tika 

uzskatīts par ārkārtīgi prestižu. A. H. Makdonalds
129

, kā arī J. Meļņičuks
130

, visdrīzāk 

atsaucoties uz M. Tullija Cicerona piezīmi par cenzoru kā vissakrālāko maģistrātu 

(Cic.Sest.55), norāda, ka cenzūra bija viscienījamākais pagodinājums, uz kuru varēja cerēt 

veiksmīgais politiķis. Cenzori veidoja pilsoņu sarakstus un uzskaitīja gan īpašumus, gan 

vergus, gan pēcnācējus; sadalīja iedzīvotājus tribās un centūrijās, uzraudzīja pilsētas tempļus, 

ūdensvadus, ceļus, valsts kasi un nodokļu iekasēšanu, kā arī iekļāva jaunus senatorus senātā 

(Cic. Leg. 3.3). A. Lintots norāda, ka tautas skaitīšana un mantas novērtēšana bija laikietilpīgs 

darbs, tāpēc šis maģistratūras ilgums bija nevis gads, bet 18 mēneši
131

. Ik pēc pieciem gadiem 
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tika ievēlēti jauni cenzori, un, neskaitot jau minētos pienākumus, viņiem bija jāveic arī 

lustrum – attīrīšanas rituāls, kas atjaunoja dievu labvēlību romiešu kopienai
132

. H. Heftners 

pauž viedokli, ka vislielāko ietekmi un prestižu cenzoriem deva tiesības dot vērtējumu 

sabiedrības tikumiem un izslēgt no senāta tos, kuri bija zaudējušo senatora godu
133

. L. R. 

Teilore norāda, ka šīs tiesības cenzors varēja izmantot, lai izslēgtu no senāta savus politiskos 

oponentus, kā arī veikt izdevīgas izmaiņas draugiem pilsoņu reģistrācijas laikā. Tieši tāpēc 

par cenzora amatu allaž notika sīva cīņa konsulāru vidū
134

. 

Otrreizēja konsulāta ieņemšana bija iespējama tikai ar 10 gadu pauzi (Plut. Mar.12). 

L.R. Teilore norāda, ka periodā starp L. Kornēlija Sullas un G. Jūlija Cēzara diktatūrām tikai 

divi politiķi – Gn. Pompejs un M. Licīnijs Krass – kļuva par konsuliem divreiz. M. Tullijs 

Cicerons esot sapņojis par otru konsulātu pēc Cēzara nāves
135

. 

Vēl viens pagodinājums, uz kuru varēja cerēt konsulāris, bija dalība kādā no priesteru 

kolēģijām
136

. Kopš Sullas diktatūras laikiem priesteru vēlēšanas notika ar kooptācijas metodi 

– kolēģijas locekli nominēja un akceptēja jaunus biedrus. Šī kārtība gan tika mainīta 63. gadā, 

un priesterus sāka vēlēt tāpat, kā maģistrātus – tautas sapulcē
137

. Priesteri tika ievēlēti uz 

mūžu un savu amatu zaudēja tikai nāves vai notiesāšanas gadījumā
138

. Ir zināms, ka M. Tullijs 

Cicerons visu dzīvi tīkoja pēc priestera amata, un 10 gadus pēc konsulāta savu sapni viņam 

izdevās piepildīt – viņš kļuva par auguru.
139

.  

Apskatāmajā laika periodā no visām priesteru kolēģijām nozīmīgākās bija trīs – 

pontifiku, auguru un kvindecimvīru kolēģija. Pontifiki konsultēja senātu reliģiskajos 

jautājumos; nodrošināja ceremoniju noriti atbilstoši priekšrakstiem; glabāja lūgšanu tekstus, 

kā arī organizēja kalendāru, nosakot, kurās dienās var rīkot sapulces
140

. Auguru galvenā 

nodarbošanās bija auspicia jeb dievu gribas nolasīšana pēc putnu lidojuma. Maģistrāts 

organizēja vērošanas procesu, un auguri interpretēja zīmes pēc noteiktiem priekšrakstiem, 

nosakot, vai plānotam pasākumam ir atbalsts no dievu puses
141

. Ņemot vērā, ka auspicia bija 
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obligāts pasākums pirms maģistrātu stāšanos amatā, tautas sapulcēm un kara pieteikumiem, ir 

skaidrs, ka auguriem piederēja liela politiska ietekme (Cic. Leg.2.31). Auguru padoms tika 

prasīts arī tad, ja kādā rituālā tika pieļauta kļūda jeb vitium. Visbeidzot, trešā kolēģija bija 

kvindecimvīri, kuru uzdevums bija Sibillas grāmatu glabāšana un to konsultēšana briesmu 

gadījumos Romas valstij
142

. Šīs kolēģijas priesteri parasti sniedza instrukcijas, kas būtu 

darāms, lai atjaunotu dievu labvēlību un novērstu katastrofu, kura draud pilsētai.  

Jāatzīmē, ka bijušie konsulāri varēja pretendēt vēl uz vienu pagodinājumu - kļūt par 

principes senatus jeb pirmajiem senatoru rindā. A. Lintots akcentē, ka goda statusa galvenā 

izpausme bija tajā, ka senāta princepam bija tiesības pirmajam izteikt viedokli senāta sēdēs
143

. 

R. Broutons gan norāda, ka pēc L. Kornēlija Sullas diktatūras šis pagodinājuma reāls 

pielietojums ir diskutabls – joprojām kāds no senatoriem bija pirmais sarakstā, tomēr viņa 

viedoklis, visdrīzāk, vairs netika jautāts pirmais
144

. 

Kā jau tika minēts, iespējas gūt militārus panākumus un nosvinēt triumfu, otrreiz kļūt 

par konsulu, tikt ievēlētam par cenzoru vai princeps senatus bija mazākai konsulāru daļai. 

Tāpēc pārējie bijušie konsuli savu laiku veltīja dēlu karjeru virzīšanai, neregulāriem senāta 

apmeklējumiem un sev
145

. V. K. Leisijs norāda, ka ideja par laiku sev pašam, otium, romiešu 

sabiedrībā parādījās samērā vēlu – 2. gs. p.m.ē., līdz ar padziļinātu iepazīšanos ar grieķu 

filozofiju
146

. E. S. de Anheli uzsver, ka mūsu apskatāmajā periodā romiešu sabiedrība dalījās 

divās nometnēs – tiem, kuri otium atzina par pilsonim cienījamu un pelnītu atpūtu – kā K. 

Hortenzijs Hortāls, un tiem, kuri uzskatīja to par bezatbildīgu uzvedību no pilsoņa puses – kā 

M. Tullijs Cicerons
147

. Pēc būtības, otium nozīmēja brīvību no valsts pienākumiem – 

nepiedalīšanos politiskajā dzīvē (Cic. Off. 3.2). S. K. Strupa atzīmē, ka šī nepiedalīšanās 

politiskajā dzīvē nemaz neparedzēja brīvo laiku. Tieši otrādi – otium bija laiks rakstīšanai
148

. 

Dž. P. Balsdons novelk stingras robežas starp godājamo otium, honestum otium, un 

slinkošanu, kas bija nosodāma
149

. Godājamo otium viņš ilustrē ar citātu no G. Sallusta Krispa 

ievada darbam par L. Sergija Katilīnas organizēto sazvērestību: 

„Kad mans gars nomierinājās pēc daudzām nelaimēm un pārbaudījumiem un es nolēmu 

pavadīt atlikušo dzīvi prom no valsts lietām, man nebija nodoma izšķērdēt savu brīvo laiku, 

nododoties slinkumam un bezdarbībai, ne arī dzīvot, cītīgi pievēršoties lauksaimniecībai un 
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medībām, kas ir vergu pienākums. Nē – es atgriezos pie savas jaunības nodomiem, no kuriem 

mani novērsa netikumīgas ambīcijas – es nolēmu aprakstīt pa daļām Romas tautas darbus, 

kuri man likās pieminēšanas vērti.” (Sall. Cat. 4).  

Līdz ar to sagaidāms karjeras turpinājums bijušajam konsulārim bija pievēršanās Romas 

politikas aprakstīšanai, neapšaubāmi – ar domu pamācīt nākamās paaudzes, kas sekmētu 

valsts plaukšanu arī nākotnē. K. Viršubskim ir interesanta piezīme, ka pilnvērtīga otium 

pavadīšanai ir nepieciešami noteikti apstākļi: tikai valstī, kurā valda kārtība un tradicionālie 

varas institūti, šo brīvo laiku var pavadīt ar cieņu – cum dignitate otium
150

. Šī kārtība paredz 

vairākuma mieru un klusumu, un labāko, boni, cieņu
151

. 

Kopumā mūsdienu vēsturnieku darbos iezīmējas ļoti konkrēts karjeras ceļš – izglītība, 

vārda popularizēšana, amatu iziešana, - tas viss, lai sasniegtu romiešu politiķa galveno dzīves 

mērķi, konsulātu. Konsulāts ir politisko panākumu iemiesojums, un pēc tā sasniegšanas 

romiešu politiķim principā vairs nav uz ko tiekties – triumfs, cenzora amats vai senāta 

princepa statuss ir rets gods, tāpēc bijušie konsuli, piepildījuši savas ambīcijas, devās pensijā, 

atbrīvojot vietu saviem dēliem, lai tie atkārtotu šo ceļu no jauna. 
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4. 79.G.- 49.G. KONSULU KARJERU ANALĪZE 

 

Iepriekšējā nodaļā tika nodefinēts mūsdienu historiogrāfijā pastāvošs veiksmīgā politiķa 

karjeras modelis, no kura izriet, ka politiskie panākumi Romas Republikā bija augstākais 

valsts pārvaldes amats – konsulāts. Lai verificētu šo pieņēmumu, apskatīsim konkrētu konsulu 

karjeras, un par laika rāmjiem izvēlēsimies trīsdesmit gadus starp L. Kornēlija Sullas un G. 

Jūlija Cēzara diktatūrām, kad valstī valdīja likuma un tradīciju kārtība. 

 

4.1. Sagatavošanās politiskajai darbībai 

 

Laika posmā no 79. līdz 49. gadam par konsuliem bija kļuvuši 59 Romas politiķi. M. 

Licīnijs Krass par konsulu kļuva divreiz, bet Gn. Pompejs – trīs reizes. Jāatzīst, ka šī perioda 

konsulu biogrāfiju analīze liecina, ka politiķu karjera līdz pat konsulātam kopumā atbilst 

historiogrāfijā pastāvošajam modelim.  

Konsulu izcelsmes analīze gandrīz pilnībā atbalsta iepriekš minēto tēzi, ka pirmais 

priekšnoteikums politisko panākumu gūšanai bija dižciltīgā izcelsme. No 59 konsuliem 54 

piederēja nobiļu dzimtām. 66. gada konsuls L. Vokācijs Tulls, 62. gada konsuls L. Licīnijs 

Murena un 58. gada konsuls A. Gabīnijs bija senatoru pēcteči
152

. Tikai divi konsuli – 63. gada 

konsuls M. Tullijs Cicerons un 60. gada konsuls L. Afrānijs bija pieskaitāmi pie homines 

novi, jo nāca no municipālām ģimenēm, kuras iepriekš Romas politikā nebija ņēmušas dalību. 

M. Tullijs Cicerons, uzstājoties ar runu pret tautas tribūna P. Rutīlija Rufa piedāvāto 

likumprojektu par zemju izdalīšanu pilsoņiem, īpaši uzsvēra, ka viņa viedoklis ir autoritatīvs, 

jo par konsulu viņš kļuva personīgu sasniegumu dēļ, nevis pateicoties savai izcelsmei (Cic. 

Agr. 2. 100). Patiešām, šajā ziņā Cicerons krasi atšķīrās no citiem sava laika politiķiem. 

Tomēr citādi viņa karjera pilnībā atbilst ierastajam panākumu sasniegšanas ceļam. Par 

Cicerona gūto izglītību un nodibinātām ģimenes saitēm ir jau minēts iepriekš. 90. gadā 

Cicerons iestājās militārajā dienestā. Viņš piedalījās Sabiedroto karā L. Kornēlija Sullas un 

Gn. Pompeja Strabona pakļautībā. 83. gadā viņš uzsāka advokāta karjeru, īpaši pazīstama ir S. 

Roscija aizstāvēšana 80. gada tiesas prāvā. 79. gadā Cicerons paņēma pārtraukumu un devās 

ceļojumā uz Grieķiju. 75. gadā viņš tika ievēlēts par kvestoru, amata pienākumus pildīja 

Sicīlijā. 70. gadā Cicerons uzvarēja tiesas prāvā pret G. Verru, Sicīlijas pārvaldnieku, 

apsūdzētu savas provinces izlaupīšanā. Šī uzstāšanās kļuva par Cicerona izlaušanos politiskajā 

karjerā. 69. gadā viņš kļuva par edīlu, 66. gadā - par pretoru. 63. gadā Cicerons tika ievēlēts 
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par Romas valsts konsulu, un bija ārkārtīgi lepns, ka tas notika suo anno – „viņa gadā”, jeb 

ātrākajā vecumā, ko pieļāva likums – 42 gados (Cic. Off. 2.59). Patiešām, Cicerona aktīva 

darbība tiesās ir palīdzējusi viņam gūt plašu atbalstītāju loku gan senatoru, gan jātnieku kārtas 

pārstāvju vidū. Tomēr jāatgādina, ka nobiļi konsula amatu uzskatīja par piemērotu tikai 

viņiem, svešinieka pielaišana konsulātam nozīmētu šī nozīmīgāka amata apgānīšanu (Sall. 

Cat. 23.6). Elite atbalstīja Ciceronu tikai pēc tam, kad uzzināja par divu citu kandidātu, M. 

Antonija Hibridas un L. Sergija Katilīnas, vienošanos par konsulāta iegūšanu un paredzēto 

sacelšanos pret valsts kārtību (Sall. Cat. 23.4). Turklāt, Cicerons vienmēr uzstājās kā elites, 

labo cilvēku jeb boni, vērtību uzturētājs - viņš bija konservatīvs un paredzams. 

Pavisam atšķirīga situācija izveidojās sakarā ar L. Afrānija kandidēšanu vēlēšanās. 

Dzimis nepazīstamajā ģimenē Picenumā, viņš bija Pompeju ģimenes klients, tāpat kā lielāka 

daļa citu šīs pilsētas iedzīvotāju. Afrānijs Gn. Pompeja pakļautībā piedalījās karā pret K. 

Sertoriju Spānijā, vēlāk dienēja kā Pompeja legāts karā pret Mitridatu. Afrānija pārziņā bija 

Armēnijas pārvaldīšana (Plut. Pomp. 34), vēlāk viņš veiksmīgi vadīja karaspēku pret Amana 

arābiem. Avoti liecina, ka Afrānijs nav ieņēmis nevienu cursus honorum amatu. Grūti spriest, 

kāpēc Gn. Pompejs virzīja tieši Afrāniju uz konsula amatu. Ir saprotams, ka tas tika darīts, 

cerot panākt senāta apstiprinājumu Pompeja nolīgumiem Austrumos. Afrānija novitas, kā arī 

amatu iziešanas kritērija neizpilde izraisīja milzīgu elites pretdarbību Afrānija kandidatūrai 

(Cic. Att. 1.16.12). Ironiski, ka Afrānijs uzliktās cerības attaisnot nespēja. Konsulāta laikā 

viņš esot izcelies ar pilnīgu neizpratni par saviem pienākumiem (Cic. Att. 1.18.5); Austrumu 

kampaņas rezultāti tā arī netika akceptēti. 

Kopumā, abu šo personību kļūšana par konsuliem nekādā mērā neapstrīd tendenci, ka 

panākumus varēja gūt tikai dižciltīgie. Cicerona un Afrānija ievēlēšana nebija sistēmas maiņa 

– tie bija izņēmumi, kurus elite bija spiesta pieņemt stabilitātes saglabāšanai. 

Runājot par topošo konsulu iesaistīšanos militārajā dienestā, ir jāatzīst, ka par to ir 

saglabājies visai maz ziņu. Avoti sniedz drošas liecības par 19 politiķiem, kuri pavisam 

noteikti ir ņēmuši dalību militārās kampaņās pirms civilā dienesta sākuma. Gn. Pompeja, G. 

Jūlija Cēzara un M. Antonija Hibridas debija šajā laukā tika aprakstīta jau iepriekšējā nodāļā. 

P. Servīlijs Vatija Izauriks, K. Lutācijs Katuls, D. Jūnijs Bruts, G. Skribonijs Kurions militāro 

dienestu uzsāka konfliktā ar G. Saturnīnu 100. gadā. Mam. Emīlijs Lepids Liviāns, L. Licīnijs 

Lukulls, K. Hortenzijs Hortāls, M. Tullijs Cicerons piedalījās Sabiedroto karā no 91. līdz 88. 

gadam. M. Licīnijs Krass militāro karjeru uzsāka 96. gadā Spānijā, dienējot sava tēva 

prokonsula P. Licīnija Krasa vadībā karā ar luzitāņiem. L. Licīnijs Murena dienestu uzsāka 

83. gadā sava tēva, L. Kornēlija Sullas legāta, pakļautībā Āzijas provincē. Pārējie seši topošie 

konsuli militārā dienestā iesaistījās vēlākos karjeras gados – īsi pirms, vai uzreiz pēc pirmā 
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vēlētā amata iegūšanas. Tā, M. Terencijs Varrons Lukulls, būdams 33 gadus vecs, 83.g. 

pievienojās L. Kornēlija Sullas atbalstītāju pulkam, kļuva par legātu Ziemeļitālijā K. Cecīlija 

Metella Pija vadībā. Pie Fidentijas Varrons ar 15 kohortu karaspēku sakāva 50 kohortu 

karaspēku Kvinktija, G. Papīrija Karbona legāta, vadībā. Par L. Gelliju Publikolu ir ziņas, ka 

viņš ir bijis G. Papīja Karbona kontubernālis jeb telts biedrs. L. Afrānija militāra karjera jau 

bija aprakstīta iepriekš. K. Cecīlijs Metells Nepots no 67. līdz 63. gadam bija Gn. Pompeja 

legāts karā pret pirātiem, kā arī Austrumu kampaņā. Gn. Domīcijs Kalvins 62. gadā bija 

propretora L. Valērija Flaka legāts Āzijas provincē. Visbeidzot, L. Kornēlijs Lentuls Kruss 

70. gados bija Gn. Pompeja legāts un dienēja Spānijā. 

Diemžēl par pārējiem konsuliem avoti nesniedz pilnīgi nekādu informāciju par militāro 

dienestu pirms konsulāta. Taču tas nav pamats uzskatam, ka dienests nebija iziets. Uz pirmo 

cursus honorum amatu romiešu pilsonis varēja pretendēt tikai pēc 30 gadu vecuma 

sasniegšanas. Ko šie topošie konsuli darīja pirms tam? Kā jau tika minēts, iegūt virsnieka 

posteni rada vai drauga vadītajā provincē dižciltīgam romietim nebija grūti, turklāt militārās 

personas baudīja Romā īpašu legālu statusu
153

. Līdz ar to piedalīšanās militārajās kampaņās 

bija gan noderīga nākotnei, gan izdevīga finansiāli, gan arī vienkārši interesanta. Tas liek 

domāt, ka arī ievērojama daļa no avotos neminētajiem konsuliem kādā no savas karjeras 

etapiem izgāja dienestu armijā. 

 

4.2. Vēlēšanu kampaņas un cursus honorum 

 

Iepriekš aplūkotajā historiogrāfijas modelī tālākais solis uz panākumiem ir cursus 

honorum iziešana. Tas ir likumsakarīgi, jo L. Kornēlijs Sulla noteiktu amatu iziešanas kārtību 

bija ierakstījis likumos. Tomēr 79.-49. gada konsulu biogrāfiju analīze liecina, ka šis 

noteikums nebija absolūts. Divi no perioda 59 konsuliem nebija izgājuši kvalifikācijas amatus 

konsulātam – 70., 55. un 52. gada konsuls Gn. Pompejs un jau minētais 60. gada konsuls L. 

Afrānijs.  

Jāatzīst, ka Gn. Pompeja dzīves gaita ir pārsteidzoša. Izmantojot sava tēva, 89. gada 

konsula Gn. Pompeja Strabona autoritāti un saņemdams lielu mantojumu, 83. gadā Pompejs 

savā pakļautībā sapulcināja 3 leģionus un nāca atbalstīt L. Kornēliju Sullu karā pret 

mariāņiem (Liv. per. 85). 82.g. viņš uzvarēja mariāņus Sicīlijā un nodrošināja drošu labības 

piegādi uz Romu. Piegāde līdz tam bija traucēta, noskaņojot Romas iedzīvotājus pret Sullu. 

81. gadā Pompejs izcīnīja pēdējās uzvaras pilsoņu karā Āfrikā. Tā kā Āfrikā tika sakauts arī 
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vietējais ķēniņš Hiarbass, Pompejs pieprasīja atļauju nosvinēt triumfu. Tas savukārt bija 

legāls precedents – faktiski Pompejs joprojām bija privātpersona, kuram pat nebija tiesību 

sasaukt karaspēku. Triumfu savukārt drīkstēja svinēt tikai pretors vai konsuls
154

. Šantažējot 

Sullu ar sava karaspēka klātbūtni, Pompejs tomēr guva atļauju nosvinēt triumfu (Plut. Pomp. 

14). 77. gadā Pompejs izspieda no senāta prokonsula pilnvaras karam pret K. Sertoriju 

Spānijā. Karš turpinājās līdz 71. gadam, kad Pompejs veiksmīgi tika galā ar sacelšanos un 

Romā nosvinēja savu otro triumfu. Uzreiz pēc triumfa Pompejs pieprasīja atļauju kandidēt 

konsula vēlēšanās. Būdams vairāku leģionu virspavēlnieks, Pompejs baudīja arī neredzētu 

popularitāti sabiedrībā. Situācija bija bez precedenta. Vai senātam bija jāliek Pompejam 

kandidēt sākumā uz kvestūru? Kandidēšana uz konsula amatu 35 gadu vecumā bez 

iepriekšējās politiskās karjeras būtu liels aizvainojums Romas nobiļiem, kuriem tradīciju 

ievērošana karjeras veidošanā bija viens no sabiedrības eksistences stūrakmeņiem. Nobilitāte 

piekāpās – izņēmums tika pieļauts, un Pompejs uzvarēja vēlēšanās. 

Desmit gadus vēlāk L. Afrānijs varēja lepoties tikai ar ievērojamiem sasniegumiem kara 

dienestā Gn. Pompeja pakļautībā. Kā jau iepriekš tika minēts, par konsulu viņš kļuva, tikai 

pateicoties milzīgām pūlēm, ko viņa ievēlēšanai pielika Pompejs. 

Jāatzīmē arī interesants fakts, ka deviņi no apskatāmā posma 59 konsuliem karjeras 

gaitā bija kļuvuši par tautas tribūniem. P. Servīlijs Vatija Izauriks, G. Skribonijs Kurions, K. 

Cecīlijs Metells Kretiks, G. Antonijs Hibrida, K. Cecīlijs Metells Celers, Gn. Domīcijs 

Kalvins un K. Cecīlijs Metells Pijs Scipions Nasika sava tribunāta laikā nav nākuši ar tādam 

iniciatīvām, kuras būtu pretrunā ar elites konservatīvo politisko pozīciju. Arī šo personību 

turpmākā karjera attīstījās konservatīvajā virzienā. Citu taktiku piekopa K. Cecīlijs Metells 

Nepots un Auls Gabīnijs. Metells Nepots, būdams 62. gada tautas tribūns, uzreiz pēc stāšanas 

amatā izvērsa kampaņu pret M. Tulliju Ciceronu par L. Sergija Katilīnas sazvērestības 

dalībnieku sodīšanu ar nāvi bez tiesas sprieduma. Viņš tāpat ierosināja Pompeja atsaukšanu uz 

Itāliju kārtības nodibināšanai, tomēr šī iniciatīva tika noraidīta. Pats Metells pēc šī incidenta 

atkāpās no tribūna amata (Dio 36.43) un devās pie Pompeja uz austrumiem. Gabīnijs nāca 

klājā ar likumu, kas deva Pompejam neierobežotas pilnvaras pirātu apkarošanai Vidusjūrā - 

lex Gabinia.  

Atšķirībā no mūsdienu historiogrāfijā akceptētā panākumu modeļa, jāuzsver, ka lielākā 

daļa topošo konsulu par priesteru kolēģiju locekļiem kļuva pirms konsulāta. Kā jau tika 

minēts trešajā nodaļā, dalība reliģiskajā kolēģijā bija ļoti cienījama un vairoja personas 

autoritāti. Tomēr konsulu biogrāfijas parāda, ka dalība kolēģijās parasti bija nevis godalga par 

jau sasniegtajiem panākumiem, bet tikai pakāpiens autoritātes gūšanā nākotnes konsulātam. 
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Astoņpadsmit no 59 konsuliem bija kādas priesteru kolēģijas locekļi, un lielākā daļa no šiem 

cilvēkiem par priesteriem kļuva pirms konsulāta. Piemēram, K. Hortenzijs Hortāls ar 

sievastēva K. Lutācija Katula atbalstu tika ievēlēts auguru kolēģijā 23 gadu vecumā. M. 

Valērijs Messalla Nigers tika uzņemts pontifiku kolēģijā ap 20 gadu vecumu. K. Lutācijs 

Katuls kļuva par pontifiku kolēģijas locekli divus gadus pirms konsulāta sasniegšanas. K. 

Cecīlijs Metells Pijs Scipions Nasika par pontifiku kļuva 5 gadus pirms konsulāta. Mam. 

Emīlijs Lepids Liviāns par pontifiku kļuva 14 gadus pirms konsulāta. Ap. Klaudijs Pulhrs jau 

9 gadus pirms konsulāta bija augurs. M. Terencijs Varrons Lukulls par pontifiku kļuva 35 

gadu vecumā – tātad, 7 gadus pirms konsulāta. Arī P. Kornēlijs Lentuls Spinters līdz 

konsulāta laikam tika ievēlēts pontifiku kolēģijā. 62. gada konsuls D. Jūnijs Silāns bija 

augurs, un par tādu viņš kļuva līdz 64. gadam. G. Skribonijs Kurions un P. Servīlijs Vatija 

Izauriks bija pontifiku kolēģijas locekļi. Vatija 63. gadā kandidēja vēlēšanās uz galvenā 

pontifika amatu, bet zaudēja G. Jūlijam Cēzaram, kurš bija pontifiks no 22 gadu vecuma (Vel. 

2.43.1). Tātad no astoņpadsmit topošajiem konsuliem divpadsmit kļuva par priesteru kolēģiju 

locekļiem krietni pirms konsulāta. Vēl par trīs konsuliem ziņas ir nepietiekamas. Tikai trīs 

konsuli dalību kolēģijās sasniedza pēc konsulāta – kā godalgu, kā tas ir izvirzīts iepriekšējā 

nodaļā analizējamā modelī: L. Jūlijs Cēzars un M. Tullijs Cicerons, kuri kļuva par auguriem, 

un Gn. Domīcijs Kalvins, kurš ar Cēzara atbalstu kļuva par pontifiku kolēģijas locekli jau 

pilsoņu kara laikā.  

Konsulu biogrāfijas tāpat atbalsta panākumu modeļa izvirzīto draudzības un laulības 

saišu veidošanas principu. 79. gada konsuls Ap. Klaudijs Pulhrs apprecēja Cecīliju Metellu, 

Metellu dzimtas pārstāvi. K. Cecīlijs Metells Celers, L. Licīnijs Lukulls un K. Marcijs Rekss 

visi bija precējušies ar Klaudijām, konsula Ap. Klaudija Pulhra trim meitām. Lukulls vēlāk 

bija precējies arī ar Servīliju, M. Porcija Katona māsu. L. Gellijs Publikola izveidoja ciešu 

draudzību ar Gn. Pompeju Strabonu, kura ar laiku pārgāja arī uz viņa dēlu, Gn. Pompeju. K. 

Hortenzijs Hortāls bijis K. Lutācija Katula, pazīstamā konservatīvā politiķa un 78. gada 

konsula, meitas vīrs. Manijs Acīlijs Glabrions par sievu bija apņēmis Emīliju, 115.g. konsula 

M. Emīlija Skavra meitu; vēlāk apprecēja Cecīliju Metellu, L. Kornēlija Sullas audžumeitu. 

M. Kalpurnijs Bibuls bija precējies ar M. Porcija Katona meitu Porciju. G. Jūlijs Cēzars 

sākumā bija precējies ar Kornēliju, L. Kornēlija Cinnas meitu. Pēc viņas nāves – ar Pompeju, 

L. Kornēlija Sullas mazmeitu, un pēc šķiršanas ar Pompeju – ar Kalpurniju, 58. gada konsula 

L. Kalpurnija Pizona meitu. 56. gada konsuls L. Marcijs Filips bija precējies ar Atiju Balbu, 

G. Jūlija Cēzara māsasmeitu. L. Domīcijs Ahenobarbs ciešo draudzību bija izveidojis ar M. 

Porciju Katonu, ko apstiprināja, apņemot par sievu Katona māsu Porciju. 
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Vēl viens saišu izveidošanas princips bija adopcija. Dižciltīgie romieši, kuriem nebija 

savu vīriešu kārtas pēcnācēju, visai bieži izvēlējās adoptēt dēlu no citām prominentām 

ģimenēm – parasti tas bija jau pieaudzis vīrietis. Tā, topošais 77. gada konsuls Mam. Emīlijs 

Lepids Liviāns bija slavena tribūna, konsula un cenzora M. Līvija Druza dēls, kurš vēlāk tika 

adoptēts Emīliju Lepidu dzimtā. M. Terencijs Varrons Lukulls bija adoptēts Varronu ģimenē, 

kaut patiesībā bija brālis L. Licīnijam Lukullam. Gn. Kornēlijs Lentuls Klodiāns dzima 

plebeju Klaudiju Marcellu ģimenē, tomēr tika adoptēts patriciešu Kornēliju Lentulu dzimtā. 

Visbeidzot, 52. gada konsuls K. Cecīlijs Metells Pijs Scipions Nasika bija dzimis kā P. 

Kornēlijs Scipions Nasika, bet vēlāk ar testamentu tika adoptēts K. Cecīlija Metella Pija 

ģimenē. 

Avoti bieži arī sniedz precīzas ziņas, kura drauga atbalsts bija visnozīmīgākais 

panākumu gūšanā konsulu vēlēšanās. P. Servīlijs Vatija Izauriks, Ap. Klaudijs Pulhrs 

(79.gada konsuls), K. Lutācijs Katuls, D. Jūnijs Bruts – viņi visi guva konsulātu pateicoties 

diktatora L. Kornēlija Sullas ietekmei. 72. gada konsuls Gn. Kornēlijs Lentuls Klodiāns, 61. 

gada konsuls M. Pupijs Pizons Frugi Kalpurniāns, daudzkārt pieminētais L. Afrānijs, 58. gada 

konsuls A. Gabīnijs, kā arī 50. gada konsuls L. Emīlijs Lepids Pauls kļuva par konsuliem, 

pateicoties dāsnam materiālam un autoritatīvam atbalstam no Gn. Pompeja puses. Visbeidzot, 

L. Kalpurnijs Pizons Cezonijs par 58. gada konsulu kļuva, pateicoties meitas vīra, G. Jūlija 

Cēzara, un dēla sievastēva, M. Tullija Cicerona, atbalstam. 

Visi šie fakti liecina, ka topošie konsuli rūpīgi veidoja kontaktu tīklu, lai virzītos uz 

priekšu savā karjerā. Tomēr jāsaprot, ka pēc vēlētāju skaita palielināšanos līdz ar 70. gada 

cenzu pat atbalsts visplašākajās aprindās nevarēja garantēt pozitīvu rezultātu vēlēšanās. 

Vēlēšanas kļuva neparedzamas un nevadāmas, bet aizdevumus kampaņai bija jāatmaksā 

jebkurā gadījumā. Arvien lielāks skaits kandidātu sāka pielietot arī mazāk cienījamas taktikas 

balsu gūšanai vēlēšanās. 60. gadi Romas politikā bija pastāvīgo krāpšanās skandālu laiks. 

Liels kukuļdošanas skandāls izvērtās 68. gadā, jo vēlēšanu kampaņas laikā balsu uzpirkšana 

bija sasniegusi neredzētus apmērus. Uzvarējis konsuls G. Kalpurnijs Pizons, īpaši ievērojams 

kukuļdevējs, nostājas pret tribūna G. Kornēlija priekšlikumu noteikt atbildību par 

kukuļdošanu vēlēšanās. Senāts, lai glābtu savu reputāciju, abus konsulus piespieda ierosināt 

līdzīgu likumu ar daudz mazākiem sodiem – lex Acilia Calpurnia de ambitu. 66. gada 

vēlēšanās kukuļdošanas fakta pierādīšanas rezultātā abi ievēlētie konsuli zaudēja savus 

amatus un par konsuliem tika pasludināti apsūdzības virzītāji – zaudējušie kandidāti L. 

Manlijs Torkvats un L. Aurēlijs Kota. Kukuļdošanas skandāls aptumšoja arī L. Licīnija 

Murenas uzvaru konsulu vēlēšanās. Vēlēšanās zaudējušie kandidāti apsūdzēja Murenu 

kukuļdošanā, tomēr tiesa viņu attaisnoja, aizstāvību vadīja M. Tullijs Cicerons. Murenas 
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kolēģis, D. Jūnijs Silāns arī tika apsūdzēts negodīgā vēlēšanu kampaņā. Apsūdzētājs bija M. 

Porcijs Katons, tomēr pārsteidzošā kārtā apsūdzība tika atsaukta, kolīdz Silāns apprecēja 

Katona pusmāsu Servīliju. M. Valērija Mesallas Rufa un Gn. Domīcija Kalvina vēlēšanu 

kampaņa 54. gadā bija bēdīgi slavena ar balsu uzpirkšanu centuria prerogativa – centūrijā, 

kura balsoja pirmā (Cic. ad Q. fr. 2.14.4). Ievēlētajiem konsuliem izvirzīja apsūdzības, un līdz 

pat gada vidum amatā viņi nestājās. 51.g. pret Mesallu Rufu vēlreiz tika izvirzīta apsūdzība 

balstu uzpirkšanā konsula vēlēšanās. Viņš tika atzīts par vainīgu un viņam piesprieda prāvu 

naudas sodu. (Cic. Fam. 8. 2.1).  

Kukuļdošanas skandālu ietekme uz tālāko karjeru bija neviennozīmīga. G. Kalpurnijs 

Pizons pēc konsulāta kļuva par Narbonnas Gallijas pārvaldnieku. Prokonsulāta laikā viņš 

apspieda allobrogu cilts sacelšanos, kā arī nodarbojās ar provinces izlaupīšanu. Par šādu 

pārvaldību viņu vēlāk iesūdzēja tiesā, kur veiksmīgu aizstāvību novadīja M. Tullijs Cicerons. 

Politisko karjeru ir turpinājis arī Man. Acīlijs Glabrions. Ir zināms, ka Glabrions uzstājās par 

nāves soda piespriešanu L. Sergija Katilīnas sazvērestības dalībniekiem. Turpretī Gn. 

Domīcijs Kalvins un M. Valērijs Messalla Rufs aktīvajā politikā atgriezās tikai līdz ar pilsoņu 

kara izcelšanos. Abi konsulāri nostājās G. Jūlija Cēzara pusē. Var secināt, ka skandāla 

ietekme uz politisku karjeru, pat ja tā bija ievērojama, nebija ilgstoša, un politiķi agri vai vēlu 

atsāka dalību valsts pārvaldē.  

Visbeidzot, pievērsīsimies pašam konsulātam. Sasnieguši augstāko varu valstī, konsuli 

varēja noteikt politisko dienaskārtību Romā. 66. gadā konsuli L. Volkācijs Tulls un Man. 

Emīlijs Lepids atcēla tribūna G. Manīlija iepriekšējā gadā iniciēto likumu par brīvlaistajiem, 

kas piešķīra viņiem tiesības balsot tajās pašās tribās, kur balsoja bijušie saimnieki. Ņemot 

vērā, ka L. Sergijs Katilīna pretendēja uz dalību 65.g. konsulu vēlēšanās, Volkācijs Tulls 

izdarīja visu iespējamo, lai nepieļautu Katilīnas pielaišanu kandidēšanai. G. Marcijs Figuls 

sava konsulāta laikā 64. gadā nāca klājā ar likumu, kas ierobežoja konsula amata kandidāta 

svītas lielumu. Tāpat vairākas romiešu kolēģijas tika atzītas par nelegālām. G. Jūlijs Cēzars, 

stājoties amata 59. gadā, ierosināja publicēt ikdienas atskaites par darbu senātā un tautas 

sapulcēs (Suet. Caes. 20). Viņš piedāvāja agrāro likumu, kurš paredzēja zemes gabalu 

iedalīšanu Kampānijā. Cēzars iniciēja arī lex de pecunis repetundis, kas pastiprināja sodu par 

amatpersonu pilnvaru pārsniegšanu. 56. gada konsuls gn. Kornēlijs Lentuls Marcellīns 

konsulāta laikā ieņēma stigru antipompejisku pozīciju. Tautas sapulces viņš nekautrējās 

apsūdzēt Gn. Pompeju, G. Jūliju Cēzaru un M. Licīniju Krasu varas uzurpācijā (Dio 39.28). 

52. gada konsuls K. Cecīlijs Metells Pijs Scipions Nasika amata pienākumu pildīšanas laikā 

Kapitolijā uzstādīja bronzas statujas saviem senčiem (Cic. Att. 6.1.17). Kā redzams, konsulu 

iniciatīvas bija ļoti dažādas. 
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Tomēr avoti liecina, ka tikai 35 no 59 konsuliem ir bijuši patiešām aktīvi, atrodoties 

amatā. Protams, šo apgalvojumu ļoti ietekmē informācijas pieejamība par katra konsula 

darbību, tomēr jāatzīmē, ka visas vērā ņemamas iniciatīvas no šī Romas vēstures posma ir labi 

dokumentētas. Gn. Oktāvijs bija smagi slims cilvēks, tāpēc visu konsulāta laiku atradās 

kolēģa G. Skribonija Kuriona ēnā. L. Cecīlijs Metells nomira neilgu laiku pēc stāšanas amatā. 

Savukārt pārējie 22 konsuli nav nākuši ar kādiem vērā ņemamiem piedāvājumiem. Tas, 

protams, nebūt nenozīmē, ka viņi nepildīja savus tiešos pienākumus, kā senāta sēžu 

sasaukšana, nākamā gada maģistrātu vēlēšanu organizācija, upurēšanu dieviem un auspīcijas. 

Tomēr tas liecina, ka aktīva darbība konsula amatā bija politiķa personīgā izvēle, nevis 

tradīcija, un pavisam noteikti ne prasība. Var pat teikt, ka savā ziņā G. Jūlija Cēzara konsulāts 

bija izņēmums, jo tik liels likumdošanas iniciatīvu skaits bija raksturīgs tribūniem, nevis 

konsuliem. Jāņem vērā arī apstāklis, ka konsula amatu sasniegušie politiķi ne vienmēr bija 

talantīgākie un spējīgākie. Ievērojamā daļa politiķu „par konsuliem kļuva jau silītē” (Cic. Agr. 

2. 100), pateicoties politiskajai sistēmai, kurā apdāvinātībai bija otršķirīga loma, bet primārā 

nozīme bija izcelsmei un sakariem.  

Kopumā, ir jāatzīst, ka faktiskās topošu konsulu karjeras un darbība konsulāta laikā 

patiešām atbilst historiogrāfijā pastāvošajam modelim. Neliels izņēmums ir dalība kolēģijās, 

kura patiesībā tika iegūta nevis pēc konsulāta, kā balva, bet pirms konsulāta – kā 

palīglīdzeklis autoritātes iegūšanai vēlētāju acīs un uzvarai vēlēšanās. 

 

4.3. Dalība valsts lietās pēc konsulāta 

 

Kā jau tika minēts šī pētījuma trešajā nodaļā, mūsdienu historiogrāfijā atzīts ir 

viedoklis, ka politisko panākumu iemiesojums Senajā Romā bija konsulāts. Pēc tā 

sasniegšanas tipiskais konsulāris vai nu devās pelnītā atpūtā, vai nu nodarbojās ar savu dēlu 

karjerām, vairojot personīgu autoritāti caur dalību priesteru kolēģijas vai cieņas pilno cenzora 

amata iegūšanu. Tomēr 79.-49. gada konsulu karjeras apstrīd šo uzskatu.  

No 59 perioda konsuliem deviņi cilvēki nomira konsulāta laikā vai gadu pēc tā. Līdz ar 

to Ap. Klaudija Pulhra (79.g. konsula), M. Emīlija Lepida, L. Oktāvija, G. Aurēlija Kotas, L. 

Cecīlija Metella, K. Cecīlija Metella Celera, K. Cecīlija Metella Nepota, G. Klaudija Marcella 

Vecākā, kā arī L. Kornēlija Lentula Krusa vārdi vairs netiks pieminēti šajā pētījumā.  

Divi politiķi, P. Kornēlijs Lentuls Sura un M. Aurēlijs Kota, neilgi pēc konsulāta 

zaudēja konsulāru statusu. P. Kornēlijs Lentuls Sura 70. gada cenzā tika izslēgts no senāta par 

senatora necienīgu uzvedību. Lai iekļūtu atpakaļ senātā, viņš 63. gadā atkal kļuva par pretoru. 

Tāpat viņš pievienojās L. Sergija Katilīnas sazvērnieku pulkam, kur ieņēma ievērojamu vietu. 
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Lentuls Sura esot ticējis Sibillas grāmatu pareģojumam, ka trim Kornēlijiem ir lemts valdīt 

par Romu, un sevi uzskatīja par trešo Kornēliju, pēc Sullas un Cinnas. (Cic. Cat. 3). 63. gadā 

viņš tika sodīts ar nāvi par dalību Katilīnas sazvērestībā. Savukārt M. Aurēlijs Kota pēc 

konsulāta kļuva par Bitīnijas provinces pārvaldnieku. Kota divus gadus aplenca stratēģiski 

svarīgu pilsētu Herakleju, un 70. gadā atgriezās Romā, kur viņu uzņēma ar pagodinājumiem 

par uzvarām austrumos. 67. gadā G. Papīrijs Karbons apsūdzēja Kotu kara laupījuma 

piesavināšanā. Kota bija atzīts par vainīgu un izslēgts no senatoru kārtas. Par viņa tālāko dzīvi 

nav saglabājušās nekādas ziņas. 

Pieci no 59 konsuliem patiešām kļuva par privātpersonām un nodevās otium pēc 

konsulāta. D. Jūnijs Bruts turpmāk nodarbojās ar grieķu un latīņu valodas studijām. K. 

Hortenzijs Hortāls pēc konsulāta aktīvi pievērsās advokatūrai. Gn. Kornēlijs Lentuls 

Marcellīns no politikas aizgāja, jo bija vīlies Romas pārvaldes sistēmā un triumviru 

dominēšanu politikā. L. Emīlijs Lepids Pauls līdz ar pilsoņu kara sākumu kļuva par 

privātpersonu un ieturēja neitralitāti (Cic. Att. 14.7.1). Līdzīgi rīkojās arī G. Klaudijs Marcells 

Jaunākais. Jāatzīmē, ka pēdēji trīs konsulāri no politikas drīzāk aizgāja nevis dēļ vēlmes 

atpūsties, bet politiskās situācijas iespaidā, tāpēc viņu pasivitāti pēc konsulāta var arī apšaubīt.  

Vēl par četriem bijušajiem konsuliem avoti nesniedz nekādas ziņas. Tie ir Gn. Oktāvijs, 

Gn. Aufīdijs Orests, L. Licīnijs Murena un M. Pupijs Pizons Frugi Kalpurniāns.  

Pētāmā perioda konsulu karjeru analīze liecina, ka visi pārējie politiķi, tas ir, 39 cilvēki 

no 59 konsuliem ir palikuši aktīvi arī pēc konsulāta. No kopskaita atņemot tos vienpadsmit 

cilvēkus, kuri vairs nebija konsulāri dažādu objektīvo iemeslu dēļ, un četrus, par kuriem nav 

informācijas, 39 no 44 cilvēkiem jeb 88% palika aktīvi politiķi. Šis cipars uzskatāmi apstrīd 

historiogrāfisko modeli, kura postulē, ka pēc konsulāta politiķi pārtrauca aktīvu dalību valsts 

lietās. 

Rodas jautājums: ja reiz konsulāta sasniegšana bija panākumu iemiesojums jebkuram 

Romas dižciltīgajam un ambiciozajam pilsonim, tad kāpēc visi šie cilvēki turpināja 

nodarboties ar politiku arī pēc tā? Iespējams, patiesie politiskie panākumi bija kas cits, nevis 

konsulāts? Kā jau tika noskaidrots 1. nodaļā, elite savu ikdienu pavadīja cīņā par savu interešu 

īstenošanu. Ja reiz konsulāts nepiepildīja elites ambīcijas līdz galam, tad bija jābūt kādam 

citam mērķim, kura dēļ 88% konsulu uzcītīgi turpināja dalību politiskās cīņās. Ir jānoskaidro, 

kas bija šis mērķis, pēc kura visi tiecās. 

Var izvirzīt vairākus pieņēmumus. Pirmkārt, šis mērķis varēja būt militārā 

virspavēlniecība kādā no provincēm ar mērķi vairot savu bagātību un gūt triumfu. Kara slava, 

laupījums un leģionu uzticība bija ievērojamie resursi, kas neapšaubāmi spēja nodrošināt 

spēcīgu pozīciju Romas politikā. 
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 Otrkārt, politiķu īstais mērķis varēja būt saistīts ar civilo darbību, piemēram, cenzora 

amatu vai princeps senatus jeb pirmā senātā rindās goda statusu. Šāds pieņēmums būtu 

saskaņā ar historiogrāfijas modeli.  

Virspavēlniecības privilēģijas iegūšana neapšaubāmi bija atraktīva gan tiem, kuri kāroja 

pēc finansiāliem ieguvumiem, gan arī tiem, kuri kāroja militāro slavu. Jāatzīmē, ka 27 konsuli 

pēc konsulāta kļuva par provinču pārvaldniekiem. P. Servīlijs Vatija 78. gadā prokonsula 

statusā kļuva par Kilikijas provinces pārvaldnieku un karoja pret jūras pirātiem, kā arī pakļāva 

nomadu ciltis gar provinces robežām, iegūstot iesauku „Izauriks”. G. Skribonijs Kurions 

devās uz Maķedoniju, lai vadītu militāro kampaņu pret dardaniešu un mēziešu ciltīm, un 73.g. 

par uzvarām Balkānos nosvinēja Romā triumfu. G. Aurēlijs Kota pēc konsulāta devās uz 

Galliju. Par militāriem panākumiem Kota guva tiesības svinēt triumfu. Dienu pirms svinībām 

viņam atvērās vecā brūce un viņš nomira. L. Licīnijs Lukulls pēc konsulāta pārvaldījumā 

saņēma Cizalpijas Galliju, tomēr, uzzinot par Kilikijas provinces pārvaldnieka negaidīto nāvi, 

panāca nosūtījumu uz šo provinci, lai kļūtu pie reizes par virspavēlnieku kārtējā karā pret 

Mitridatu. Par uzvarām austrumu karos 63. gadā viņš nosvinēja triumfu. M. Terencijs Varrons 

Lukulls pēc konsulāta kļuva par Maķedonijas provinces pārvaldnieku. Tur viņš veiksmīgi 

karoja pret trāķiešu ciltīm un iekaroja vairākas grieķu pilsētas, kas bija atbalsta bāzes 

Mitridatam. Par šiem sasniegumiem viņš saņēma tiesības uz triumfu, kuru nosvinēja 71. gadā. 

G. Antonijs Hibrida pēc konsulāta kļuva par Maķedonijas pārvaldnieku, tomēr viņa darbība 

bijusi tik represīva, ka provinci viņam nācās atstāt. Pēc konsulāta Cēzars ar tautas sapulcē 

apstiprināto likumu kļuva par Cizalpijas, Transalpijas un Illīrijas provinču pārvaldnieku uz 5 

gadiem, kas bija daudz garāks posms, kā parasti. Cēzara pakļautībā tika nodoti arī četri 

leģioni. 55.g. Gn. Pompeja un M. Licīnija Krasa konsulāta laikā šīs pilnvaras tika Cēzaram 

pagarinātas vēl uz 5 gadiem. Kopumā no 58. līdz 50. gadam Cēzars vadīja veiksmīgu karu ar 

Gallijas ciltīm, ievērojami paplašinot Romas pakļautībā esošās teritorijas. Ap. Klaudijs Pulhrs 

(54. gada konsuls) devās pārvaldīt Kilikijas provinci. Prokonsula amatā viņš pavadīja divus 

gadus, izraisot haosu un vardarbību pārvaldītajā provincē. 

Jāatzīmē, ka deviņi konsulāri militāro panākumu rezultātā guva tiesības nosvinēt 

triumfu – P. Servīlijs Vatija Izauriks, G. Skribonijs Kurions, G. Aurēlijs Kota, L. Licīnijs 

Lukulls, M. Terencijs Varrons Lukulls, Gn. Pompejs, K. Cecīlijs Metells Kretiks, G. Jūlijs 

Cēzars un Gn. Domīcijs Kalvins. Kopumā tas ir katrs trešais no 27 konsulāriem, kuri saņēma 

provinci pārvaldījumā. Pēc avotu sniegtām ziņām, viskrāšņākais triumfs apskatāmajā laika 

posmā bijis Gn. Pompejam pēc atgriešanas no kara ar Mitridatu 61. gadā. Svinības ilga 

veselas divas dienas. Uz sludinājumu tabulām, ko nesa priekšā procesija, bija norādītas 

valstis, par kurām tika svinēta uzvara – Ponta, Armēnija, Kapadokija, Medija, Kolhīda, 
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Ibērija, Sīrija, Kilikija, Feniķija, Palestīna un Jūdeja. Tika ieņemti vismaz tūkstotis cietokšņu 

un 900 pilsētas; no pirātiem tika atņemti 800 kuģu. No esošām zemēm bija iekasēti 50 miljoni 

drahmu, savukārt iekarotajām zemēm bija jāienes vismaz 85 miljonu drahmu valsts kasē. 

Tomēr vislielāko slavu Pompejs guva ar to, ka iekaroja visas trīs pasaules daļas. Arī pirms 

viņa bija slavenie ģenerāli, kuri guva trīs triumfus, tomēr Pompejs bija vienīgais, kurš pakļāva 

visu zināmo pasauli: viņa pirmais triumfs bija par uzvarām Āfrikā, otrais – par uzvarām 

Eiropā, bet trešais triumfs tika nosvinēts par panākumiem Āzijā (Plut. Pomp. 45). 

Tomēr liekas, ka provinču pārvaldīšana un militārais triumfs, lai cik prestižs tas nebūtu, 

nebija universālais mērķis visiem konsulāriem. Nav ziņu, vai un kādas provinces pārvaldīja 

M. Emīlijs Lepids (66. gada konsuls), L. Volkācijs Tulls, Gn. Domīcijs Kalvins, K. Cecīlijs 

Metells Pijs Scipions Nasika. Pārējie 28 konsuli par pārvaldniekiem nekļuva dažādu iemeslu 

dēļ. Protams, kā jau tika minēts, daļa no konsuliem nomira uzreiz pēc konsulāta. 72. gada 

konsuli L. Gellijs Publikola un Gn. Kornēlijs Lentuls Klodiāns tika nosūtīti apspiest Spartaka 

sacelšanos. Karadarbība aizvērsās konsuliem par sliktu, tāpēc abus konsulus atsauca no kara 

lauka. M. Pupijs Pizons Frugi Kalpurniāns dēļ strīda ar Ciceronu nekļuva par Sīrijas 

provinces pārvaldnieku. 

11 konsuli – D. Jūnijs Bruts, Gn. Aufīdijs Orests, L. Aurēlijs Kota, L. Jūlijs Cēzars, G. 

Marcijs Figuls, M. Tullijs Cicerons, M. Kalpurnijs Bibuls, L. Marcijs Filips, L. Domīcijs 

Ahenobarbs, Ser. Sulpīcijs Rufs un M. Klaudijs Marcells - no provinces pārvaldīšanas 

atteicās. Piemēram, D. Jūnijs Bruts no spāņu provinces atteicās, lai nebūtu jāpiedalās karā pret 

K. Sertoriju, L. Kornēlija Sullas režīma opozicionāru. M. Licīnijs Krass pēc pirmā konsulāta 

atteicās no provinces pārvaldīšanas, jo nevēlējās atstāt Romu. Līdzīgi apsvērumi bija arī M. 

Tullijam Ciceronam. 

Jāatzīmē arī fakts, ka vairākiem militāros panākumus guvušajiem politiķiem bija 

grūtības gan ar paša triumfa saņemšanu, gan ar kara laukā īstenotās politikas ratifikāciju 

senātā. Piemēram, 74. gada konsuls L. Licīnijs Lukulls pēc uzvaras Trešajā karā pret 

Mitridatu nespēja iegūt pietiekamo elites atbalstu, tāpēc viņa prasība uz triumfa rīkošanu tika 

noraidīta. Tautas sapulcē pat tika pieņemts likums, kas atlika triumfa svinēšanu uz trim 

gadiem pēc uzvaras. Savukārt triumfētājs Gn. Pompejs 3 gadus centās panākt senāta akceptu 

Austrumu kampaņas nolīgumiem. 50. gadā senāts pavēlēja G. Jūlijam Cēzaram nolikt 10 

gadus ilgušās pilnvaras, atstāt savu karaspēku un ierasties Romā. Cēzaram nepakļaujoties, 

49.g. izcēlās pilsoņu karš. M. Tullijs Cicerons pēc neskaidriem militāriem panākumiem 

Kilikijā arī pretendēja uz triumfu. Lai saņemtu supplicatio, Cicerons bija uzrakstījis vēstules 

visiem senāta locekļiem ar lūgumu viņu atbalstīt (Cic. Att. 7.1.8). Cicerons izteica cerību, ka 

senatoru kārta uzskatīs viņu par cienīgu saņemt šādu pagodinājumu, kurš pie tam nav nekas 
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neparasts (Cic. Fam. 15.6.) Cicerons uzstājīgi prasīja arī savu draugu atbalstu, lai viņi 

pacenstos nodrošināt pārējo senatoru labvēlīgo attieksmi (Cic. Fam. 15.10). Cicerona lūgumi 

vainagojās ar panākumiem – pateicību dieviem senāts patiešām izteica, kaut arī ne tik ilgu, kā 

Ciceronam, iespējams, gribētos (Cic. Att. 7.2.6). Cicerons plānoja arī saņemt no senāta 

tiesības svinēt triumfu, tomēr šos nodomus izjauca pilsoņu kara sākums 49. gadā (Cic. Fam. 

16.11.3). Kopumā ir skaidrs, ka veiksmīgā karavadoņa vai pat triumfētāja statuss nebija 

atslēga, kas vēra visas durvis romiešu politikā.  

Tātad jāsecina, ka patiesie panākumi bija saistīti ar civilo darbību. Vai cenzūru varētu 

nosaukt par šo panākumu kvintesenci? Desmit no apskatītā posma konsulāriem vēlāk kļuva 

arī par cenzoriem. 

L. Gellijs Publikola un Gn. Kornēlijs Lentuls Klodiāns par cenzoriem kļuva 70. gadā un 

izslēdza no senāta vismaz 64 senatorus (Liv. per. 98). K. Lutācijs Katuls par cenzoru kļuva 

65. gadā kopā ar M. Licīniju Krasu. Krass piedāvāja pārvērst Ēģipti par provinci, tomēr amata 

kolēģis to aizliedza. Abi cenzori nolika pilnvaras, un ne tautas skaitīšana, ne arī senatoru listes 

pārbaude, ne lustrum nenotika (Plut. Crass. 13). Gadu vēlāk tika ievēlēti jauni cenzori – L. 

Aurēlijs Kota un nezināms kolēģis
155

. Arī šie cenzori atteicas no amata pienākumu pildīšanas, 

jo nespēja vienoties svarīgos jautājumos. 55. gadā par cenzoru kļuva P. Servīlijs Vatija 

Izauriks, kuram uz to brīdi bija jau 79 gadi. Viņa amata biedrs bija M. Valērijs Messalla 

Nigers. 50. gadā L. Kalpurnijs Pizons Cezonijs kopā ar Ap. Klaudiju Pulhru kļuva par 

cenzoriem. G. Antonijs Hibrida par konsulu kļuva 42. gadā, iespējams, viņa amata kolēģis 

bija kāds P. Sulpīcijs Rufs
156

. Ne 55. gadā, ne 50. gadā, ne arī 42. gadā cenzoriem neizdevās 

līdz galam izpildīt savus pienākumus.  

Lai cik prestižs nebūtu cenzūras institūts, paši cenzori visai bieži bija personības ar 

pretrunīgu reputāciju. Piemēram, L. Kalpurnijs Pizons Cezonins pēc konsulāta kļuva par 

Maķedonijas provinces pārvaldnieku, kuru administrēja no 57. līdz 55. gadam. Pēc 

atgriešanās Romā Cicerons apsūdzēja Pizonu provinces izlaupīšanā, tomēr tiesas process tā 

arī nenotika. Ap. Klaudijs Pulhrs, kā jau tika minēts iepriekš, pēc konsulāta beigām 54. gadā 

divus gadus pavadīja Kilikijā, izraisot haosu un vardarbību pārvaldītajā provincē. Īpaši 

pretrunīga reputācija bija G. Antonijam Hibridam – būdams legāts un kavalērijas komandieris 

L. Kornēlija Sullas vestajā karā pret Mitridatu, Antonijs palika Grieķijā ar uzdevumu 

nodrošināt kārtību. Provincē viņš uzsāka pilsētu aplaupīšanu un vietējo iedzīvotāju 

apspiešanu, par ko 76. gadā tika iesūdzēts tiesā un attaisnots pēc apelācijas pie tribūniem. 70. 

gadā Antoniju pat izslēdza no senatoru kārtas. Viņam nācās no jauna iziet kvestūru, un jau 66. 
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gadā Antonijs tika ievēlēts par pretoru. Šī pretrunīgā cenzoru reputācija, kā arī nespēja līdz 

galam izpildīt savus pienākumus – piemēram, revidēt senatoru sarakstus - liedz uzskatīt 

cenzūru par politisko panākumu iemiesojumu apskatāmā perioda politiķiem.  

Princeps senatus goda status nozīmēja, ka konkrētā senatora vārds stāvēja pirmais 

senatoru sarakstā. Tas ļāva tā īpašniekam pirmajam izteikt viedokli senāta debatēs, ja vien 

sēdē nepiedalījās kāds konsulāris, kas bija arī senāta priekšsēdētāja radinieks. Tad 

prezidējošais konsuls jautāja pirmo viedokli radiniekam
157

. Avoti liecina, ka apskatāmajā 

periodā vismaz trīs konsulāri saņēma princeps senatus goda statusu – P. Servīlijs Vatija 

Izauriks, Mam. Emīlijs Lepids Liviāns un K. Lutācijs Katuls. P. Servīlijs Vatija Izauriks par 

senāta princepu kļuva 55. gadā, kad bija ievēlēts par cenzoru. Par Emīlija Lepida Liviāna un 

Lutācija Katula kļūšanu par princepiem avoti sniedz pretrunīgas ziņas - abi šo goda statusu 

esot guvuši 70. gadā, kas nav iespējams, jo par senāta princepu varēja vienlaicīgi būt tikai 

viens senators. Tas gan neliedz uzskatīt, ka abi bija princepi, tomēr jānorāda, ka šis goda 

statuss bija piešķirts mums nezināmajā laikā un noteikti ne vienlaicīgi. Visbeidzot, pastāv 

viedoklis, kā arī M. Tullijs Cicerons 43. gadā bija kļuvis par princeps senatus
158

. Jāsaka gan, 

ka šis viedoklis nerod apstiprinājumu esošajos avotos. Jebkurā gadījumā var izdarīt 

viennozīmīgu novērojumu – saskaņā ar pieejamo informāciju, trīsdesmit gados starp divām 

diktatūrām princeps senatus goda statusu bija guvuši tikai 3 cilvēki, vidēji tikai viens desmit 

gados. Var teikt, ka šis gods bija patiešām ekskluzīvs. Ņemot vērā arī jau iepriekš minētās 

dažu pētnieku šaubas, vai šim statusam bija reāls pielietojums pēc L. Kornēlija Sullas 

diktatūras, jādomā, ka arī kļūšana par senāta princepu nevarēja būt galamērķis ambiciozākiem 

senatoriem. 

Jāuzdod jautājums: Kādas vēl privilēģijas, izņemot provinču pārvaldīšanu, nozīmīgāko 

militāro kampaņu vadīšanu, cenzora amata ieņemšanu un princeps senatus goda statusa 

iegūšanu, pēc konsulāta guva politiķi? Visi minētie sasniegumi nedeva absolūto pārākumu 

politikā, un veiksmīgais karavadonis kā Gn. Pompejs, vai bijušais cenzors kā M. Licīnijs 

Krass varēja nokļūt politiskajā izolācijā. Gadījumā ar Pompeju un Krasu tas noveda pie 

politiskās shēmas izveidošanas ar G. Jūliju Cēzaru, kuru vēsturē nodēvēja par Pirmo 

triumvirātu.  

Paturot prātā eksistējošo hierarhiju starp senatoriem, par ko jau tika runāts iepriekš, 

jāatzīmē, ka bijušajiem konsuliem bija priekšroka viedokļa izteikšanai senāta sēdēs. 

Diskusijas noritēja pēc striktas procedūras, kura balstījās uz maģistrātu amatu pakāpēm. 
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Sākumā sententiae jeb viedokli izteica ievēlētie konsuli, tad bijušie konsuli, ievēlētie pretori, 

tad bijušie pretori, tad bijušie edīli, tribūni un kvestori
159

. Runas secību starp pašiem 

konsulāriem noteica maģistrāts, kurš sēdi vadīja (Cic. Sest. 73). Jāatzīmē, ka bijušie edīli, 

tribūni un kvestori reti tika pie vārda
160

. Senāta sēdēs liels uzsvars bija likts uz iespēju 

izteikties pašam pirmajam. Cicerons, ziņojot par sēdi 61. gadā, pauda dziļu neapmierinātību, 

ka prezidējošais konsuls pirmajam lika izteikties 67. gada konsulam G. Kalpurnijam Pizonam, 

savukārt Cicerons bija tikai otrais (Cic. Att. 1.13.2). Pirmajam runātājam bija vislielākās 

iespējas iespaidot kolēģus un pārliecināt viņus par labu savam viedoklim. Jāatzīmē, ka senāta 

sēde bija ierobežota pēc laika – tai bija obligāti jābeidzas līdz tumsas iestāšanai (Cic. Att. 

1.17.9). Turpretī senatora runas garums nebija ierobežots – ir zināms, ka M. Porcijs Katons 

mēdza runāt līdz pat sēdes beigām, liedzot citiem iespēju oponēt (Cic. Att. 4.2.4).  

Apskatāmajā periodā senāta locekļu skaits bija seši simti. Uz vienu no senāta sēdēm 61. 

gada februārī bija ieradušies ap 415 senatoriem (Cic. Att. 1.14.5.) Amerikāņu pētniece E. 

Parriša ir veikusi senāta sastāva analīzi 62. gadā un noskaidroja, ka tajā brīdī senāta sastāvā 

bija tikai divdesmit divi konsulāri
161

. Pieņemot, ka arī 62. gada sēdes apmeklēja kādi 400 

senatori, pēc ļoti aptuvena aprēķina sanāk, ka konsulāri sastādīja ap 5% no senāta locekļu 

kopskaita. Pētot ziņas par konkrētu konsulāru dalību sēdēs, viņa konstatēja, ka tikai 

septiņpadsmit konsuli potenciāli ņēma dalību sēdēs. Pārējie nepiedalījās dažādu iemeslu dēļ: 

piemēram, 92. gada konsuls M. Perperna bija pārāk vecs; Gn. Pompejs bija prom Austrumos; 

K. Cecīlijs Metells Kretiks, 69. gada konsuls, atradās ārpus pilsētas robežas, gaidot atļauju 

svinēt triumfu; G. Antonijs bija pārvaldnieks Maķedonijā. Sešu konsulāru darbība šajā gadā 

tikpat kā netiek minēta
162

. L. Licīnijs Lukulls, M. Terencijs Varrons Lukulls un K. Hortenzijs 

Hortāls šajā laikā bija daudz vairāk pievērsušies greznajam zivju dīķu hobijam, kā valsts 

lietām un senāta apmeklēšanai (Cic. Att.1.18.6). Līdz ar to tikai 8 konsulāri - M. Tullijs 

Cicerons, P. Servīlijs Vatija Izauriks, K. Lutācijs Katuls, M. Licīnijs Krass, G. Kalpurnijs 

Pizons, M. Emīlijs Lepids, L. Jūlijs Cēzars un G. Skribonijs Kurions – bija tie, kuri 62. gadā 

pauda savu viedokli senātā. 

E. Parrišas pētījums uzskatāmi parāda, ka prominentāko senāta locekļu skaits, kuri 

izteica viedokli, bija ārkārtīgi mazs. Tas nozīmē, ka pārējiem senatoriem bija jāakceptē kāds 

no jau paustiem viedokļiem. Kas varēja būt kritērijs konkrēta viedokļa akceptēšanai? F. 

Raijans, atsaucoties uz tikko minēto 61. gada sēdi, kur piedalījās M. Tullijs Cicerons, norāda, 

ka prezidējošais maģistrāts, konsuls M. Pupijs Pizons Frugi Kalpurniāns sākumā jautāja savu 

                                                 
159

 Gruen E. The Last Generation of the Roman Republic. P. 162. 
160

 Taylor L.R., Scott R. Seating Space in the Roman Senate and the Senatores Pedarii. P. 557. 
161

 Parrish E.J. The Senate on January 1, 62 BC. The Classical World, 1972,Vol. 65, No. 5, P. 162. 
162

 Ibid. P. 165. 



69 
 

radinieku G. Kalpurniju Pizonu, savukārt pēc tam izvēlējās konsulārus pēc to autoritātes – 

atbilstoši M. Tulliju Ciceronu un K. Lutāciju Katulu
163

. Ņemot vērā, ka abiem konsulāriem 

bija negatīvs viedoklis par konsulu interesējošo jautājumu, top skaidrs, ka nekādi citi 

apsvērumi, piemēram, vēlme saņemt viedokli no draudzīga konsulāra, patiešām netika 

izmantoti. Senātā Katuls baudīja īpašu cieņu par savu gudrību un taisnīgumu; viņš bija viens 

no svarīgākajiem cilvēkiem Romā, kura viedoklī ieklausījās un tam sekoja (Plut. Pomp. 16). 

Ja reiz valstsvīra autoritāte bija kritērijs viedokļu izteikšanas secībai, iespējams, tas bija arī 

kritērijs viņa viedokļa akceptēšanai? 

Autoritātes jeb auctoritas nozīmi palīdzēs padarīt skaidrāku otrajā nodaļā apskatītās 

pašu romiešu atziņas par politisko panākumu būtību. Kā jau tika minēts, Cicerons norādīja, ka 

būt godinātam citu senatoru vidū ir vienīgais ceļš uz slavu (Cic. Sest. 137). To varēja panākt, 

godprātīgi pildot pilsoņa pienākumus – uzņemoties valsts pārvaldi kā maģistrāts un 

darbojoties gan civilajā, gan militārajā laukā. Daži politiķi ar varu centās iegūt šo autoritāti – 

kā G. Jūlijs Cēzars, bet tas bija pretēji cilvēku un dievu likumiem (Cic. Off. 1.26). Īstenais 

princeps civitatis, pirmais pilsoņu rindā, bija tas, kas savu varenību sasniedzis ar 

vislielākajiem pakalpojumiem valstij un visizcilākajiem varoņdarbiem (Cic. Fam. 1.9.11). 

Viņa autoritāte bija tā, kas liek citiem sekot viņa paustām viedoklim, padarot viņu par valsts 

„valdnieku un stūrmani” (Cic. Rep.2.51). 

No visa iepriekš teiktā izriet, ka politisko panākumu būtība apskatāmajā periodā nebija 

ne konsulāts, ne triumfs, ne cenzūra. Konsulāts bija priekšnoteikums konsulāra statusa 

iegūšanai, kas ļāva politiķim būt to senatoru rindā, kuri pirmie pauda savu viedokli senāta 

sēdēs. Tomēr, lai panāktu, ka tieši viņa viedoklis tiek akceptēts no visu pārējo senatoru puses 

un tieši viņa politiskā koncepcija kļūst par valsts kursu, politiķim bija jābūt apveltītam ar 

milzīgu autoritāti, kura bija iegūstama tikai caur ilgu un veiksmīgu valsts pārvaldīšanas 

pieredzi, tai skaitā dalību priesteru kolēģijās un militāro panākumu gūšanu. Būtībā 

apskatāmajā periodā politisko panākumu kvintesence ir valsts līderība, kuru Romas 

republikāņu politiskā sistēma ietērpa senāta, kā Romas varas orgāna, līderībā. 
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SECINĀJUMI 

 

Laika posmā starp L. Kornēlija Sullas un G. Jūlija Cēzara diktatūrām romiešu 

augstākajā sabiedrībā valdīja uzskats, ka dalība valsts pārvaldē ir cienījamākā nodarbošanās 

pilsonim. Kaut formāli iesaistīšanās politikā bija atvērta visiem pilngadīgiem pilsoņiem un 

izpaudās tiesībās vēlēt un tikt ievēlētiem, praksē amatus valsts pārvaldē guva tikai augstāko 

aprindu pārstāvji – vīri no dižciltīgām patriciešu un plebeju ģimenēm, kuri paaudzēs ieņēma 

maģistratūras. Viņi lepojās ar uzkrāto pieredzi un paveiktajiem darbiem un cītīgi sargāja savas 

pozīcijas no jaunpienācējiem politikā – homines novi. Pastāvēja noteikta karjeras tradīcija, 

kurai sekojot, politiķis varēja cerēt uz panākumiem.  

Ko nozīmēja gūt politiskos panākumus Senajā Romā? Romas vēstures pētnieki 

mūsdienās ir vienisprātis, ka politisko panākumu kvintesence bija konsulāts, augstākais valsts 

pārvaldes amats republikas posmā. Tomēr tuvāka iepazīšanās ar prominentāko politiķu 

karjerām parāda, ka viedoklis par konsulātu kā vislielāko politisko panākumu liedz pilnībā 

izprast elites īstenoto politiku. 

Šī pētījuma ietvaros tika analizēti konsulu karjeras, kuri augstāko valsts pārvaldes 

amatu sasniedza laika posmā no 79. līdz 49. gadam. Šajā laikā par konsuliem kļuva 59 

politiķi. Atklājās, ka ievērojama daļa konsulu, divdesmit divi cilvēki, bija neaktīvi konsulāta 

laikā. Kāpēc, iegūstot varenāko amatu valstī, šie cilvēki nesteidzās izmantot savu potenciālu? 

Vēl vairāk, 88% no konsulāriem pēc konsulāta nevis devās pensijā un nodevās otium, kā 

ierasto karjeru raksturo historiogrāfija, bet aktīvi turpināja iesaistīties valsts politiskajos 

procesos. Kāds bija viņu mērķis? Politisko panākumu koncepts historiogrāfijā nesniedz 

atbildes uz šiem jautājumiem. 

Saskaņā ar historiogrāfijā esošo veiksmīgā politiķa karjeras modeli, retie konsulāri 

varēja pretendēt vēl uz dažiem pagodinājumiem – triumfu militāro panākumu gadījumā, 

cenzora amatu, princeps senatus goda statusu. Tomēr provinču pārvaldīšanu neuzņēmās visi 

konsulāri, vienpadsmit bijušie konsuli vispār atteicās no prokonsulu pilnvarām. Par cenzoriem 

šajā laika posmā bieži tika ievēlēti konsulāri ar pretrunīgu reputāciju, un sava amata 

pienākumus ievērojama daļa cenzoru nemaz neizpildīja līdz galam. Princeps senatus goda 

statusu trīsdesmit gadu laika posmā ieguva tikai trīs cilvēki, tomēr praktiski arī šim godam 

bija simboliska nozīme – avotos dokumentētajā 61. gada senāta sēdē pirmais izteicās nebūt ne 

pirmais senatoru sarakstā. 

Izpētot laikabiedru teikto par sasniegumiem politikā, kā arī izanalizējot konkrēto 

politiķu karjeras, jāizdara secinājums, ka konsulāts tomēr nebija politisko panākumu 

kvintesence. Patiešām, konsulāra statuss ne tikai cēla tā īpašnieka un viņa dzimtas godu un 
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prestižu, tas ļāva arī būt to senatoru vidū, kuru viedoklis tiek uzklausīts pirmais. Senāta 

hierarhija un sēžu procedūra vārda tiesības deva absolūtam mazākumam, tāpēc senāts 

pieņēma lēmumus, izvēloties kādu no nedaudzajiem viedokļiem. Tomēr viedokļa 

akceptēšanai ar konsulāra statusu nebija gana. Vai kāds ieklausījās konsulāra L. Afrānija 

viedoklī, ņemot vērā, ka šis politiķis augstāko amatu guva, tikai pateicoties Gn. Pompeja 

ietekmei, un nebija izpildījis maģistratūru secības kritēriju? Konsulāram bija jābūt arī ļoti 

autoritatīvam, lai pārējie senatori viņa viedokli uzskatītu par pareizāko. Avoti skaidri liecina, 

ka autoritātes gūšanai politiķim bija jārāda priekšzīmīgā pilsoņa, priekšzīmīgā maģistrāta 

piemērs – viņam bija jākļūst par princeps civitatis, pirmo starp pilsoņiem, jāgūst panākumi 

civilajā un militārajā laukā. 

Romiešu senatori un elite kopumā varēja sekot tikai tāda cilvēka viedoklim, kurš bija 

apveltīts ar milzīgu autoritāti. Sabiedrībā, kura bija balstīta uz sacensību un teorētisku 

vienlīdzību amatu gūšanā, tikai vislielākā auctoritas varēja pamatot kāda cilvēka politisko 

pārākumu. K. Lutācijs Katuls, izglābjot valsti no M. Emīlija Lepida organizētās sacelšanas 78. 

gadā, 70. gados kļuva par politiķi, bez kura akcepta gūt senāta atbalstu jebkādām iniciatīvām 

bija gandrīz neiespējami. Gn. Pompejs, neskatoties uz savu netradicionālo karjeras sākumu, 

dzīves otrajā pusē sāka pārliecinoši uzstāties par senāta autoritāti, izcīnīja nozīmīgas uzvaras 

Romas valstij un, neskatoties uz milzīgo personīgo ietekmi, neatļāvās pārkāpt rakstītus un 

nerakstītus romiešu sabiedrības likumus – tieši viņam uzticēja glābt valsti situācijā, kad G. 

Jūlijs Cēzars šķērsoja Itālijas robežas. M. Tullijs Cicerons visu savu karjeras gaitu cildināja 

elites vērtības un rūpējas par to saglabāšanu, tāpēc pēc diktatora G. Jūlija Cēzara slepkavības 

tieši viņš kļuva par to politiķi, kurš vadīja dialogu ar Cēzara pēctečiem. L. Līcīnija Lukulla un 

M. Licīnija Krasa karjeras bija veltītas militāro uzvaru gūšanai un sabiedriskās autoritātes 

vairošanai, tomēr Lukulls bija pārāk aizrāvies ar dzīves baudīšanu, bet Krass – ar īpašumu 

vairošanu, lai viņi varētu kļūt par priekšzīmīgajiem pilsoņiem. Savukārt G. Jūlijs Cēzars, pāri 

visam liekot personisko godu, savu interešu īstenošanai cieņu no elites puses centās gūt 

vardarbīgā ceļā. Viņa gadījumā auctoritas tika paņemts ar varu, nevis labvēlīgi piešķirts no 

citiem. Jāatzīmē, ka tas ir likumsakarīgi, ka G. Jūlijs Cēzars galu galā tika nonāvēts, un 

atentātu veica tā pati elite, kuras tradīcijas viņš pārkāpa. 

Kļūšana par pirmo pilsoni, faktiska valsts politiskā kursa noteikšana, senāta līderība 

patiešām bija visaugstākais piepildījums romiešu politiķim. Milzīga autoritāte, cieņa no 

līdzpilsoņiem un slava par paveikto bija visu sapņu īstenošana sabiedrībā, kur senču piemērs 

un personīgais diženums bija vislielākā vērtība.  

Kopumā jāatzīmē, ka šāds skatījums uz politisko panākumu būtību republikas beigu 

posmā ne tikai paskaidro, kāpēc pēc konsulāta sasniegšanas vairums politiķu turpināja aktīvu 
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dalību politikā, kāpēc M. Tullijs Cicerons, Gn. Pompejs vai G. Jūlijs Cēzars noteiktajās dzīves 

situācijās pieņēma konkrētus lēmumus, tas paskaidro arī to, kāpēc pāreja no republikāniskās 

valsts iekārtas uz principātu notika tik plūstoši un strauji. Ideja par valsts vadītāju, kurš balstās 

uz savu autoritāti, nebija imperatora Augusta izgudrojums. Pētījumā gūtās atziņas apstiprina, 

ka vēlme vadīt valsti un likt citiem sekot savam viedoklim virmoja romiešu politiķu prātos 

vismaz no L. Kornēlija Sullas diktatūras laikiem. Gan Cicerons, gan Pompejs par valsts 

vadītājiem bija kļuvuši uz pārāk īsu laika periodu, Cēzars savu mērķi centās sasniegt ar elitei 

nepieņemamām metodēm, savukārt Augusts, savu autoritāti pasludinot par savu galveno 

tikumu, valsts vadītāja amatā atradās 41 gadu, pārvēršot autoritatīvā vadītāja institūtu – 

principātu - par valsts drošības garantu.  

Nobeigumā jāatzīmē, ka maģistra darba ietvaros gūtās atziņas ļauj ne tikai piedāvāt 

jaunu skatījumu uz politisko panākumu būtību, kurš ir pilnīgāks par historiogrāfijā pastāvošo 

panākumu definējumu, tās arī var kļūt par pamatu fundamentāli citādai republikas krīzes 

iemeslu interpretācijai. Šādas interpretācijas izstrāde gan būtu pavisam cita, plašāka pētījuma 

uzdevums. 
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1.Pielikums: 79.g.p.mē. – 49.g.p.m.ē. Romas konsulu CV 

 

 

Publijs Servīlijs Vatija Izauriks 
P. Servilius Vatia Isauricus 

 
Pirmā konsulāta gads: 79.g.

164
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 134.g.-44.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari  
 Servīliju plebeju dzimtas atvase, pretora dēls, brāļadēls K. Metellam 

Makedonikam. 

 Kopš 60.g. – ļoti tuvs brāļu Licīniju Lukullu lokam. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 
 Ap 100.g. piedalījies kampaņā pret L. Apulēju Saturnīnu. 

 Pilsoņu karā piedalījās Sullas pusē, 87.g. bēga no G. Marija pārņemtās 

Itālijas uz Sullas nometni Grieķijā. 

 82. gadā izcīnīja uzvaru pie Kluzija, sakaujot Marija karaspēku. 
 

Civilais dienests 
 Tribunāts – 97.g. 

 Pretūra – 90.g. 

 Uzreiz pēc pretūras tika nosūtīts propretora amatā uz Spāniju (nav 

skaidrības, uz kuru provinci), no kuras 88.g. atgriezās ar triumfu par 

veiksmīgu karadarbības vešanu pret vietējām ciltīm. 

 Pretendēja uz konsula amatu jau 87.g., bet neguva vēlētāju atbalstu. 
 

Konsulāts 
 Par konsulu kļuva 79.g., pateicoties Sullas atbalstam. 

 Konsulāta ievērojamās iezīmes - nav zināmas. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 
 78.g. prokonsula statusā kļuva par Kilikijas provinces pārvaldnieku. 

 Karoja pret jūras pirātiem, kā arī pakļāva nomadu ciltis gar provinces 

robežām, iegūstot iesauku „Izauriks”. 

 Kļuva par pontifiku kolēģijas locekli līdz 76.g. 

 74. g. nosvinēja triumfu par uzvarām Kilikijā. 

 63.g. piedalījās vēlēšanās uz galvenā pontifika amatu, bet zaudēja G. 

Jūlijam Cēzaram. 

 55.g. tika ievēlēts par cenzoru, kā arī kļuva par senāta princepu. 

 
Politiskās karjeras beigas 
 Politisko darbību turpināja līdz pat savai nāvei 44. gadā. 

 

 

Piezīmes  

  

 

 

                                                 
164

 Šeit un turpmāk: Fakti apkopoti, balstoties uz Brill's New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient World. 

Classical Tradition. Ed. by M. Landfest. Leiden; Boston: Brill, 2006-2011. 
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Apijs Klaudijs Pulhrs 
Ap. Claudius Pulcher 
 
Pirmā konsulāta gads: 79.g.  

 

Dzimšanas un nāves dati: 139.g. – 76.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari  
 Piederēja bagātai, ietekmīgai patriciešu Klaudiju dzimtai . 

 Bija precējies ar Cecīliju Metellu, Metellu dzimtas pārstāvi. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu par militāro dienestu pirms edīla amata iegūšanas. 
 

Civilais dienests 

 Edīla amats – precīzs gads nav zināms. 

Pretūra – 88.g. 

 87.g. kā propretors vadīja karaspēku Kampānijā, kuru savā pusē pārvilināja 

Cinna. 

 86.g. tika izslēgts no senāta un izsūtīts trimdā par atbalsta sniegšanu L. 

Kornēlijam Sullam. 

 78.g., iespējams, pildīja interreksa pienākumus. 
 

Konsulāts 

 79.g. kļuva par konsulu, pateicoties L. Kornēlija Sullas atbalstam. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 78.g. tika nozīmēts par Maķedonijas pārvaldnieku, vadīja veiksmīgu kara 

kampaņu pret nomadu ciltīm provinces ziemeļos, 76. gadā saslima un 

nomira. 
 

Politiskās karjeras beigas 

 Nomira, pildot provinces pārvaldnieka pienākumus. 

 
 

Piezīmes Vēsturē Ap. Klaudijs Pulhrs ir bedīgi slavena aristokrāta piemērs, jo viņš nomira, bez 

uzturēšanas līdzekļiem atstājot 5 bērnu ģimeni (Varro R.R. 3.16.2.) 
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Kvints Lutācijs Katuls 
Q. Lutatius Catulus 
 
Konsulāta gads: 78.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 121.g.-61.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari  
 Tēvs K. Lutācijs Katuls. 

 Piederīgs K. Metela Pija domubiedru lokam, bija ienaidnieks G. Marijam, 

kļuva par dedzīgo L. Kornēlija Sullas atbalstītāju. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Kopā ar tēvu K. Lutāciju Katulu ņēma dalību L. Apulēja Saturnīna 

sacelšanas apspiešanā, karoja Kimbru karā, kā arī Sabiedroto karā. 
 

Civilais dienests 

 87.g. – kvestūra. 

 81.g. ar Sullas atbalstu kļuva par pretoru. 

 No 80.g. pontifiku kolēģijas loceklis. 
 

Konsulāts 

 78. kļuva par konsulu, pateicoties Sullas atbalstam.  

 Konsulāts ir pazīstams ar abu konsulu sīvu pretī stāšanos. M. Emīlijs 

Lepids piedāvāja atcelt Sullas lēmumus, Katuls un senāts tam bija sīvi 

pretinieki. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsula pilnvaru beigām 77.g. ieguva prokonsula impēriju Lepida 

sacelšanas apspiešanai, kā arī kļuva par pārvaldnieku nezināmai provincei. 

 Pēc 70.g. cenza kļuva par senāta princepu. 

 Tika ievēlēts par cenzoru, tomēr amata pienākumus neizpildīja līdz galam, 

jo nevienojās ar otro cenzoru par pilsonības piešķiršanu Transpadānas 

Gallijas iedzīvotājiem. 

 64. gadā izvirzīja savu kandidatūru uz galvenā pontifika vakanci, bet 

zaudēja G. Jūlijam Cēzaram. 

 Aktīvi piedalījās Katilīnas tiesas procesā, uzstājot uz nāves soda 

piespriešanu sazvērniekiem.  
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nomira, būdams aktīvs politiķis. 
 

Piezīmes Senātā Katuls tika uzskatīts par laba un gudra pilsoņa paraugu, brīvības un 

kārtības sargātāju, visu atzītu senāta konservatīvā spārna līderi. 
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Marks Emīlijs Lepids 
M. Aemilius Lepidus 
 
Pirmā konsulāta gads: 78.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 120.g.-77.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 
 Piederīgs patriciešu Lepidu ģimenei 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 100.g. L. Apulēja Saturnīna sacelšanas laikā cīnījās senāta pusē. 
 

Civilais dienests 

 80. kļuva par Sicīlijas pārvaldnieku. Provinci izlaupīja un par iegūtajiem 

līdzekļiem uzbūvēja sev greznāko mājokli Romā, kā arī Emīlija baziliku. 

Par savtīgu saimniekošanu Sicīlijā viņam bija izvirzīta apsūdzība, bet 

popularitāte cilvēku vidū liedza novest prāvu līdz galam.  

 Pēc neizdevušās tiesas prāvas kļuva par populāru programmas piekritēju. 
 

Konsulāts 

 Pretēji Sullas pēdējai gribai, ar G. Pompeja palīdzību 78. g. Lepids kļuva 

par konsulu.  

 Uzreiz pēc stāšanas amatā nāca klajā ar priekšlikumiem atteikties no Sullas 

pieņemtajiem lēmumiem, ļaut atgriezties izsūtītajām personām, atgriezt 

politiskās tiesības izsūtīto bērniem, kā arī atgriezt īpašniekiem pilsoņu kara 

laikā atņemtās zemes.  

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsulāta beigām Lepidam bija jādodas uz Transalpu Galliju 

prokonsula amatā, tomēr būdams opozīcijā pret senātu, viņš palika Etrūrijā, 

kur sapulcināja armiju gājienam uz Romu. Kaujā Marsa laukumā Lepida 

spēki tika sakauti, viņš devās uz Sardīniju cerībā turpināt cīņu, tomēr 

saslima un nomira. 
 

Politiskās karjeras beigas 

 Nomira nākamajā gadā pēc konsulāta. 
 

Piezīmes  
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Mamerks Emīlijs Lepids Liviāns 
Mam. Aemilius Lepidus Livianus 
 
Konsulāta gads: 77.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: ?- 62.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Slavena tribūna, konsula un cenzora M. Līvija Druza dēls. 

 Adoptēts Emīliju Lepidu dzimtā. 

 Precējies ar Sullas meitu Kornēliju Sullu. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Ar panākumiem piedalījās Sabiedroto karā (91.g.-88.g.), iespējams, bija K. 

Cecīlija Metella Pija legāts. 

 Plaši pazīstams ar varoņdarbu Venūzijas ieņemšanas laikā, nogalinot marsu  

ģenerāli K. Popēdiju Silonu.  
 

Civilais dienests 

  91. gadā kļuva par pontifiku kolēģijas locekli. 

  Vairakkārt pretendēja uz pretora posteni, sasniedza amatu 81.g. 
 

Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 77.g., kad viņa konkurents G. Skribonijs Kurions atsauca 

savu kandidatūru 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Uzreiz pēc konsulāta nezināmu iemeslu dēļ nav devies uz Spāniju karot 

pret K. Sertoriju prokonsula amatā. 

 74. g. bija promaģistrāts M. Antonija Kretika pakļautībā, piedaloties karā 

pret ligūriešu pirātiem Vidusjūrā. 

 70.g. kļuva par senāta princepu. 
 

Politiskās karjeras beigas 

 Nav ziņu par politiskās karjeras beigām, iespējams, palika aktīvs līdz mūža 

beigām. 
 

Piezīmes  
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Decims Jūnijs Bruts 
D. Iunius Brutus 
 
Konsulāta gads: 77.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 120.g.-? 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Piederēja Romas vēsturē ļoti slavenajai Jūniju plebeju dzimtai. 

 Piederīgs L. Kornēlija Sullas piekritēju lokam. 

 Precējies ar Semproniju, Sepmroniju Tuditānu dzimtas pārstāvi. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 20.g. vecumā piedalījās L. Apulēja Saturnīna sacelšanas apspiešanā.  
 

Civilais dienests 

  80.g. ieguva pretora amatu. 
 

Konsulāts 

 Konsulātu sasniedza, tikai pateicoties „Sullas žēlastībai” (Sall. Hist. 1.55).  

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Atteicās no spāņu provinces prokonsula rangā, lai nebūtu jāpiedalās karā 

pret K. Sertoriju, L. Kornēlija Sullas režīma opozicionāru. 
 

Politiskās karjeras beigas 

 Politisko karjeru noslēdza 77. gadā, atsakoties no prokonsula pienākumu 

pildīšanas. 

 Turpmāk nodarbojies ar grieķu un latīņu valodas studijām. 

 Miris pēc 63.g., kad viņa sieva tika apsūdzēta dalībā Katilīnas sazvērestībā. 
 

Piezīmes  

  

 

  



85 
 

Gneijs Oktāvijs 
Gn. Octavius 

 

Konsulāta gads: 76.g.  
 

Dzimšanas un nāves dati: Nav ziņu. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

  Plebeju Oktāviju dzimtas pārstāvis.  

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 
  Nav ziņu. 

 
Civilais dienests 
  Vēlākais 79.g. bija ievēlēts par pretoru. 

 
Konsulāts 
 Kļuva par konsulu 76.g., bijis smagi slims, tāpēc visu konsulātu atradās 

kolēģa G. Skribonija Kuriona ēnā.   

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 
  Nav ziņu. 

 
Politiskās karjeras beigas 
 Nav ziņu.  

 

Piezīmes Bijis labs orators, bet dēļ saslimšanas ar podagru reti piedalījās publiskajā dzīvē, avotos 

gandrīz nemaz nav pieminēts. 
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Gaijs Skribonijs Kurions 
G. Scribonius Curio 
 
Konsulāta gads: 76.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 125.g. – 53.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

  Piederēja Skriboniju plebeju dzimtai. 

  90. gadā par sievu apņēma L. Memija meitu. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 100. gadā ņēma dalību Saturnīna celšanas apspiešanā.  

  88.- 84.g. piedalījās karā pret Mitridatu, veiksmīgi vadīja Atēnu 

aplenkumu. 
 

Civilais dienests 

 Popularitātes iegūšanai uzsāka advokāta karjeru, bijis labs orators, īpaši 

pazīstama ir viņa 97.g. tiesas prasība pret ietekmīgo K. Metellu Nepotu, 

bijušo konsulu. 

 90.g. tika ievēlēts par tribūnu, uzturēja labas attiecības ar  91.g. tribūnu M. 

Liviju Druzu, kaut arī neatļāvās klāji atbalstīt Druza revolucionāros 

priekšlikumus. Pēc neveiksmīgas uzstāšanās contio zaudēja tautas atbalstu, 

atturējās no turpmākas publiskās darbības un 88. gadā kopā ar L.Kornēliju 

Sullu devās karā pret Mitridatu. 

 81.vai 80.g. ar Sullas atbalstu kļuva par pretoru. 

 Bija pontifiku kolēģijas loceklis. 
 

Konsulāts 

 Konsula vēlēšanās piedalījās jau 78.g., tomēr atsauca savu kandidatūru, lai 

ļautu uzvarēt savam draugam Mam. Emīlijam Lepidam Liviānam.   

 Gadu vēlāk tika ievēlēts par 76.g. konsulu. 

 Pazīstams ar savu dievbijību, kā konsuls iesniedza priekšlikumu par 

Sibillas grāmatu atkal izmantošanu. 

 Cīnījās pret piedāvājumiem atcelt Sullas uzliktos ierobežojumus tribūniem. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

  Jau 76.g. kā prokonsuls devās uz Maķedoniju, lai vadītu militāro kampaņu 

pret dardaniešu un mēziešu ciltīm. 

  73.g. par uzvarām Balkānos nosvinēja Romā triumfu, pēc tam aktīvi 

piedalījās Romas politiskajā dzīvē – balsoja par militāras pavēlniecības 

piešķiršanu Gn. Pompejam karā pret Mitridatu.  

 65.g. apsūdzēja G. Jūliju Cēzaru dalībā pirmajā L. Sergija Katilīnas 

sazvērestībā, vēlāk uzstāja uz otrās sazvērestības dalībnieku sodīšanu ar 

nāvi. 

 M Tullija Cicerona konfliktā ar P. Klodiju ieņēma pēdējā pusi, kļūstot par 

Klodija advokātu. 

 No 55.g. uzsāka ilgu publisku konfliktu ar Cēzaru. 
 

 

Politiskās karjeras beigas 

 Politisko karjeru turpināja līdz pat nāvei 53.g.  
 

Piezīmes  
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Lūcijs Oktāvijs 
L. Octavius 
 
Konsulāta gads: 75.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 116.g.-74.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

  Plebeju Oktāviju dzimtas pārstāvis 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu  
 

Civilais dienests 

 Bijis pretors, iespējams, pēc senāta lēmuma kopā ar pretoru G. Pomponiju 

uzņēmās ceļa būvi uz Nursiju. 
 

Konsulāts 

 Guva uzvaru konsula vēlēšanās ar sava brālēna G. Oktāvija (76.g. konsula) 

atbalstu. 

 Viņa amata kolēģis M Aurēlijs Kota bijis daudz spējīgāka un spilgtāka 

personība. 

 Konsulāta laikā Romā iestājās bads; lai nomierinātu tautas nemierus, 

senātam abi konsuli ierosināja likumprojektu par labības importu no 

Sicīlijas. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Izlozes rezultātā kā prokonsuls saņēma nosūtījumu uz Kilikiju, kur gada 

laikā nomira. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nomira 74.g. 
 

Piezīmes  
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Gaijs Aurēlijs Kota 
G. Aurelius Cotta 
 
Konsulāta gads: 75.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 120.g.-73.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Plebeju Aurēliju dzimtas pārstāvis. 

 Bijis L. Kornēlija Sullas atbalstītājs. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 92.g. piedalījās tiesas prāvā par Āzijas provinces izlaupīšanu, aizstāvot 

bijušo pārvaldnieku P. Rutīliju Rufu. 
 

Civilais dienests 

 Neveiksmīgi kandidēja uz tribūna amatu 90.g.  

 Bijis tribūna M. Līvija Druza atbalstītājs; vēlāk par atbalstu itāļiem 

Sabiedroto karā tika notiesāts un devās izsūtījumā. 

 No izsūtījuma atgriezās tikai 82.g., līdz 78.g. kļuva par pretoru. 
 

Konsulāts 

 Par konsulu tika ievēlēts 75.g. 

 Atcēla Sullas likumus par amatu ieņemšanas ierobežojumiem tribūniem; 

bijis autors likumam de judiciis privatis, par kuru nekas nav zināms. 

 Konsulāta laikā Romā iestājās bads; lai nomierinātu tautu, abi konsuli 

ierosināja likumu par labības importu no Sicīlijas. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsulāta devās uz Galliju. Par militāriem panākumiem Kotta guva 

tiesības svinēt triumfu. Dienu pirms svinībām viņam atvērās vecā brūce un 

viņš nomira. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nomira gadu pēc konsulāta. 

 

Piezīmes Pēc Cicerona teiktā, Kotta kopā ar P. Sulpīciju Rufu tika uzskatīti par labākajiem sava 

laika oratoriem (Cic. Or. 1.25) 
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Marks Aurēlijs Kota 
M. Aurelius Cotta 
 
Konsulāta gads: 74.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: Nav ziņu 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Plebeju Aurēliju dzimtas pārstāvis, abi viņa brāļi (vecākais - 75.g., 

jaunākais -65.g. bija konsuli). 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 77.g. bija ievēlēts par pretoru.   
 

Konsulāts 

 74.g. kļuva par konsulu, konsulāta beigās strauji saasinājās situācija 

jauniegūtajā Bitīnijas provincē. Abi konsuli tika nosūtīti vadīt karadarbību. 

Kotta bija atbildīgs par floti; tā tika sakauta vēl pirms otrs konsuls tika līdz 

kara laukam. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Būdams Bitīnijas prokonsuls, divus gadus aplenca stratēģiski svarīgu 

pilsētu Herakleju, kas padevās 71.g. 

 70.g. atgriezās Romā, kur viņu uzņēma ar pagodinājumiem par paveikto 

austrumos.  
 

Politiskās karjeras beigas 

 67.g. G. Papīrijs Karbons apsūdzēja Kottu kara laupījuma piesavināšanā. 

Kotta bija atzīts par vainīgu un izslēgts no senāta un senatoru kārtas. 

 Par tālāko darbību ziņu nav. 
 

Piezīmes  
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Lūcijs Licīnijs Lukulls 
L. Licinius Lucullus 
 
Konsulāta gads: 74.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 118.g.-57.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Lukulls bija Licīniju plebeju dzimtas pārstāvis. Viņa vectēvs bija 151.g. 

konsuls, tēvs – 104.g. pretors, māte bija Cecīlija Metela. 

 Bija precējies ar Klaudiju, Ap. Klaudija Pulhra jaunāko meitu, un vēlāk ar 

Servīliju, M. Porcija Katona māsu. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Piedalījās Sabiedroto karā, kur pierādīja sevi kā apzinīgu un drosmīgu 

virsnieku-kara tribūnu (Plut. Luc. II 1). 

 90.g. kopā ar brāli M. Terenciju Varronu Lukullu uzsāka neveiksmīgu 

tiesvedību pret sava tēva ienaidnieku, auguru G. Servīliju. 
 

Civilais dienests 

 88.g. kļuva par kvestoru, esot bijis vienīgā šā ranga amatpersona, kas 

pavadīja L. Kornēliju Sullu karagājienā uz Romu. Tajā pašā gadā Sulla 

viņu nosūtīja uz Grieķiju, lai uzņemtos pavēlniecību karā pret Mitridatu.   

 86.-85.g. nodarbojās ar flotes gatavošanu izšķirošai cīņai pret Mitridatu 

 Līdz 80.g. pildīja kvestora pienākumus Āzijas provincē. 

 80.g. atgriezās Romā, tika ievēlēts par 79.g. kurulo edīlu un sarīkoja 

greznas sabiedriskās spēles.  

 78.g. gadā kļuva par pretoru, un propretora amatā nākamos divus gadus 

pārvaldīja Āfrikas provinci, kur izpelnījas atzinību par pārdomātu un 

godīgu pārvaldi. 
 

Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 74.g. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsulāta pārvaldījumā saņēma Cizalpīnas Galliju, tomēr, ņemot vērā 

Kilikijas provinces pārvaldnieka negaidīto nāvi, panāca nosūtījumu uz šo 

provinci, lai kļūtu pie reizes par virspavēlnieku Trešajā karā pret Mitridatu. 

 Līdz 71.g. Pontas karaliste tika iekarota, Mitridats bēga.   

 69.g. Lukulls iebruka Armēnijā un uzsāka karu ar tās ķēniņu Tigranu. 

 Neskatoties uz teritoriāliem ieguvumiem, ilgais karš bez atalgojuma kļuva 

par pamatu neapmierinātībai un insubordinācijai romiešu karaspēkā, kas 

piespieda Lukullu 66.g. atgriezties Romā un nodot virspavēlniecību G. 

Pompejam. 
 

Politiskās karjeras beigas 

 Pēc atgriešanas Romā Lukulls nespēja iegūt pietiekamo elites atbalstu, 

tāpēc viņa prasība uz triumfa rīkošanu tika noraidīta. Tautas sapulcē tika 

pieņemts likums, kas atlika triumfa svinēšanu uz trim gadiem pēc uzvaras. 

Šajā politiskajā kontekstā Lukulls izvairījās no dalības politiskajā dzīvē, 

laiski pavadot laiku savos greznajos īpašumos. Pompejs pat esot saucis 

Lukullu par Kserksu togā (Plin. NH. IX).  

 63.g. pateicoties Katona un Cicerona atbalstam tomēr nosvinēja pienākušos 

triumfu. 

 Pēdējos dzīves gadus bija zaudējis prātu un nomira 57.g. 
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Marks Terencijs Varrons Lukulls 
M. Terentius Varro Lucullus 
 
Konsulāta gads: 73.g. 

 

Dzimšanas un nāves dati: 116.g.-56.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Dzima L.Licinija Lukulla ģimenē. Viņa vectēvs bija 151.g. konsuls, tēvs – 

104.g. pretors, māte bija Cecīlija Metela, bija brālis L. Licīnijam Lukulam, 

74.g. konsulam. 

 Bija adoptēts M. Terencija Varrona ģimenē. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 90.g. kopā ar brāli L. Licīniju Lukullu uzsāka neveiksmīgu tiesvedību pret 

sava tēva ienaidnieku auguru G. Servīliju. 

 83.g. pievienojās L. Kornēlija Sullas atbalstītāju pulkam, kļuva par legātu 

Ziemeļitālijā K. Cecīlija Metella Pija vadībā. Pie Fidentijas ar 15 kohortu 

karaspēku sakāva 50 kohortu karaspēku Kvinktija, G. Papīrija Karbona 

legāta, vadībā.  

 81.g. tika ievēlēts pontifiku kolēģijā. 
 

Civilais dienests 

 79.g. bija kurulais edīls , kopā ar savu brāli L. Licīniju Lukullu, abi sarīkoja 

greznas publiskās spēles. 

 76.g. tika ievēlēts par svešzemnieku pretoru, piedalījās tiesā pret G. 

Antoniju Hibridu, kur panāca apsūdzētā attaisnošanu.  
 

Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 73.g. 

 Kopā ar amata kolēģi ierosināja likumu (lex Terentia Cassia) par labības 

iepirkšanu Sicīlijā un to pārdošanu Romā par zemām cenām. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsulāta kļuva par Maķedonijas provinces pārvaldnieku. 

 Veiksmīgi karoja pret traķu cilti besiem, iekaroja vairākas grieķu pilsētas, 

kas bija atbalsta bāzes Mitridātam. Par šiem sasniegumiem saņēma tiesības 

uz triumfu, kuru nosvinēja 71.g. 

 Piedalījās karā pret Spartaku. 

 66.g. bija apsūdzēts pārkāpumos, dienējot Sullas vadībā, tomēr panāca 

attaisnošanu. 

 63.g. sīvi iestājās pret L. Sergiju Katilīnu un viņa sazvērniekiem. 

 58.g. aktīvi lobēja M. Tullija Cicerona atgriešanu no izsūtījuma. 

 Kad viņa brālis L. Lukulls zaudēja savas mentālas spējas, M. Lukulls kļuva 

par viņa aizgādni. 

 Mira 56.g. vai neilgi pēc tam. 
 

 

Politiskās karjeras beigas: iemesli un turpmākā nodarbošanās 

  Aktīvi līdzdarbojās politikā līdz pat savai nāvei. 
 

Piezīmes  

  

 

 

 



92 
 

Gaijs Kassijs Longins 
G. Cassius Longinus 

 
Konsulāta gads: 73.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: Nav ziņu. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Antīkās Kasiju dzimtas pārstāvis, agrīnos laikos dzimta bija patriciešu, 

pēdējos divus republikas gadsimtus visi dzimtas pārstāvji bija plebeji. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 83.g. organizēja monētu emisiju. 
 

Civilais dienests 

 Par pretoru kļuva līdz 66.g. 

 
Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 73.g. 

 Kopā ar amata kolēģi ierosināja likumu (lex Terentia Cassia) par labības 

iepirkšanu Sicīlijā un to pārdošanu Romā par zemām cenām. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsulāta kļuva par Cizalpīnas Gallijas pārvaldnieku; iesaistījās karā 

pret Spartaku, Mutinas kaujā tika katastrofāli sakauts. 

 70.g. kā liecinieks piedalījās Cicerona slavenajā tiesas prāvā pret G. Verru 

 66.g. kopā ar M. Tulliju Ciceronu bija viens no Manīlija likuma lobētājiem. 

 

Politiskās karjeras beigas Nav ziņu. 

 

Piezīmes  
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Lūcijs Gellijs Publikola 
L. Gellius Publicola 
 
Konsulāta gads: 72.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 132.g.-54.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Pirmais no Gelliju dzimtas, kas sasniedza konsulātu.  

 Izveidoja stipru draudzību ar Gn. Pompeju Strabonu, kura ar laiku pārgāja 

uz arī viņa dēlu, Gn. Pompeju. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Karjeru uzsāka ar militāro dienestu, bijis G. Papīrija Karbona 

kontubernālis. 
 

Civilais dienests 

 102.g. kļuva par kvestoru. 

 96.g. tika ievēlēts par edīlu. 

 92.g. kļuva par svešzemnieku pretoru; pēc pretūras tika nozīmēts par Āzijas 

provinces pārvaldnieku. 

 89.g. bija legāts Gn. Pompeja Strabona pakļautībā. 
 

Konsulāts 

 Konsulātu sasniedza 72.g. Tā laikā īstenoja politiku par labu Pompejam – 

ierosināja atzīt pilsonības piešķiršanas aktus Spānijā (Cic. Balb. 19). 

 72. g. izvērsās Spartaka sacelšanās, kuru apspiest bija nosūtīta abi konsuli. 

Karadarbība bija ļoti neveiksmīga, tāpēc abus konsulus atsauca no kara 

lauka.   

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Neveiksmes karā ar Spartaku nebija ievērojami iedragājušas Publikolas 

reputāciju. Ar Pompeja atbalstu Publikola 70.g. kļuva par cenzoru un 

izslēdza no senāta vismaz 64 senatorus (Liv. ep. XCVIII). 

 67.g. Publikola bija Pompeja legāts karā pret pirātiem. Viņa uzdevums bija 

sargāt Itālijas piekrasti pie Toskānas (App. Mithr.95). Vadību par floti 

Publikola saglabāja līdz 63.g. 

 Katilīnas sazvērnieku tiesas prāvā dedzīgi atbalstīja M. Tulliju Ciceronu. 

Tieši Publikola bija tas, kas aicināja senātu piešķirt Ciceronam vainagu 

(corona civica) par valsts izglābšanu. 

 Bijis optimātu partijas redzamais pārstāvis. 

 57.g. uzstāja uz Cicerona atgriešanas no izsūtījuma. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nomira ap 54.g., būdams politiski aktīvs. 
 

Piezīmes  
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Gneijs Kornēlijs Lentuls Klodiāns 
Gn. Cornelius Lentulus Clodianus 
 
Konsulāta gads: 72.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: Nav ziņu. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Dzima plebeju Klaudiju Marcellu ģimenē, tomēr tika adoptēts patriciešu 

Kornēliju Lentulu dzimtā.  

 Cieši saistīts ar Gn. Pompeja ģimeni. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Iespējams, dienēja Gn. Pompeja vadībā Spānijā. 
 

Civilais dienests 

 75.g. tika ievēlēts par pretoru. 
 

Konsulāts 

 72.g. ar Pompeja atbalstu kļuva par konsulu. 

 Konsulāta laikā īstenoja politiku par labu Pompejam – ierosināja atzīt 

pilsonības piešķiršanas aktus Spānijā (Cic. Balb. 19). 

  72. g. izvērsās Spartaka sacelšanās, kuru apspiest bija nosūtīti abi konsuli. 

Karadarbība bija neveiksmīga, Lentuls zaudēja divas ļoti nozīmīgas kaujas, 

un senāts atsauca komandieri.   

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Neveiksmes karā ar Spartaku nebija ievērojami iedragājušas Lentula 

reputāciju. Ar Pompeja atbalstu Lentuls 70.g. kļuva par cenzoru un izslēdza 

no senāta vismaz 64 senatorus (Liv. ep. XCVIII). 

  67.g. Lentuls bija Pompeja legāts karā pret pirātiem. Viņa uzdevums bija 

sargāt Adrijas jūras piekrasti (App. Mithr. 95). 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Par karjeras beigām ziņu nav. Nomira līdz 60.g. (Cic. Flac. 45). 
 

Piezīmes  
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Gneijs Aufīdijs Orests 
Gn. Aufidius Orestes 
 
Konsulāta gads: 71.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: Nav ziņu. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

  Dzimis plebeju Aurēliju dzimtā, viņu adoptēja vēsturnieks Gn. Aufīdijs. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 Neveiksmīgi kandidēja uz tribūna amatu. 

 79.g. vai pirms tam kļuva par edīlu. 

 77.g. kļuva par pilsētas pretoru. 

 Pēc pretūras kļuva par pārvaldnieku Cizalpīnas vai Transalpīnas Gallijā. 
 

Konsulāts 

 Kļuva par konsulu 71.g., popularitāti tautā ieguva ar grezno publisko spēļu 

rīkošanu edīla pienākumu pildīšanas laikā (Cic. off. II 58). 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

  Pēc konsulāta atteicās no provinces pārvaldīšanas. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nav ziņu 
 

Piezīmes  
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Publijs Kornēlijs Lentuls Sura 
P. Cornelius Lentulus Sura 
 
Konsulāta gads: 71.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: ? – 63.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Bijis ietekmīgās patriciešu dzimtas Kornēliju pārstāvis.  

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 81.g. bija kvestors, L. Kornēlijs Sulla viņu apsūdzēja valsts naudas 

izšķērdēšanā.  

 75.g. kļuva par pretoru. 

 74.g. bija nosūtīts pārvaldīt Sicīlijas provinci. 
 

Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 71.g. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 70.g. cenzā tika izslēgts no senāta par senatora necienīgu uzvedību 

 Lai iekļūtu atpakaļ senātā, 63.g. atkal kļuva par pretoru, tomēr vēlāk 

pievienojās L. Sergija Katilīnas sazvērnieku pulkam, kur ieņēma 

ievērojamu vietu. Esot ticējis Sibillas grāmatu pareģojumam, ka trim 

Kornēlijiem ir lemts valdīt par Romu, sevi uzskatīja par trešo Kornēliju, 

pēc Sullas un L. Kornēlija Cinnas. (Cic. Cat. 3) 
 

Politiskās karjeras beigas 

  63.g. tika sodīts ar nāvi par dalību Katilīnas sazvērestībā. 
 

Piezīmes  
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Marks Licīnijs Krass 
M. Licinius Crassus 
 
Konsulāta gads: 70.g.; 55.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 115.g.-53.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Krasa tēvs bija 97.g. konsuls, triumfētājs un cenzors. Gan Krasa tēvs, gan 

Krasa jaunākais brālis izdarīja pašnāvību, lai nenonāktu mariāņu gūstā. 

 Bija nodibinājis draudzības saites ar G. Jūliju Cēzaru. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Militāro karjeru uzsāka 96.g., dienējot sava tēva, prokonsula P. Licīnija 

Krasa vadībā karā ar luzitāņiem. 

 84.g. pievienojas Sullas spēkiem, 82.g. viņa vadītais karaspēks kaujā pie 

Kollinas vārtiem Romā guva izšķirošu uzvaru pilsoņu karā. 

 Sullas uzsāktas proskripcijas ļāva Krasam kļūt par turīgāko cilvēku Romā. 

 Cītīgi veidoja klientu tīklu, lai vairotu savu politisko ietekmi (Plut. Crass. 7 

2-4). 
 

Civilais dienests 

 73.g. kļuva par pretoru.  

 72.g. bija nosūtīts karā pret Spartaku. Kaut sākumā Krasam, līdzīgi kā viņa 

priekšgājējiem, nebija panākumu, stingras metodes karaspēka pārvaldīšanai 

(īpaši decimācija) nodrošināja strauju situācijas uzlabošanos. Līdz 71.g. 

vasarai Spartaka sacelšanās tika veiksmīgi apspiesta. Neskatoties uz to, 

daļu no slavas par uzvaru Krasam atņēma Pompejs.  
 

Konsulāts 

 Guvis lielo popularitāti pēc uzvaras par Spartaku, kļuva par konsulu 70.g. 

 Par godu ievēlēšanai sarīkoja iedzīvotājiem pusdienas uz 10 000 galdu, kā 

arī katrai ģimenei uzdāvināja labības daudzumu, kuras pietika trim 

mēnešiem. 

 Atcēla Sullas laikā pieņemtos ierobežojumus tribūniem iniciēt likumus. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsulāta nevēlējās atstāt Romu, tāpēc atteicās no provinces 

pārvaldīšanas. 

 65.g. kļuva par cenzoru, tomēr ne tautas skaitīšana, ne arī senatoru listes 

pārbaude nenotika. Krass piedāvāja pārvērst Ēģipti par provinci, tomēr 

amata kolēģis to aizliedza, un abi nolika pilnvaras (Plut. Crass. 13). 

 59.g. noslēdza vienošanos par ietekmes sfēru sadalījumu kopā ar G. Jūliju 

Cēzaru un Gn. Pompeju. 

 55.g. otrreiz kļuva par konsulu. Vēlēšanu kampaņa bija bēdīgi slavena ar 

balsu pirkšanu un sabiedriskām nekārtībām. 

 Pēc  konsulāta termiņa beigām 54.g. kļuva par Sīrijas provinces 

pārvaldnieku. 

  Uzsāka militāro kampaņu pret Partiju, gāja bojā kaujā pie Karrām. 
 

 

Politiskās karjeras beigas 

  Gāja bojā militārās kampaņas laikā, būdams prokonsuls. 
 

Piezīmes  
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Gneijs Pompejs Lielais 
Gn. Pompeius Magnus 
 
Konsulāta gads: 70.g.; 55.g.; 52.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 106.g.-48.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Nāca no turīgas provinciālas ģimenes. Pompeja tēvs bija pirmais ģimenē, 

kas sasniedza konsulātu 

 Viens no galvenajiem L. Kornēlija Sullas ģenerāliem. Bijis Sullas 

audžumeitas vīrs. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Militāro karjeru uzsāka 17.g. vecumā sava tēva vadībā. 

 Piedalījās Sabiedroto karā. 

 Mēģināja tuvināties L. Kornēlijam Cinnam, mariāņu karavadonim, tomēr 

tas neizdevās. Izmantojot tēva iegūto autoritāti un turību, 83.g. savā 

pakļautībā sapulcināja 3 leģionus un nāca atbalstīt Sullu karā pret 

mariāņiem (Liv. per. 85). 

 82.g. uzvarēja mariāņus Sicīlija un nodrošināja drošu labības piegādi uz 

Romu 

 81.g. izcīnīja pēdējas uzvaras pilsoņu karā Āfrikā. Tā kā Āfrikā tika sakauts 

arī vietējais ķēniņš Hiarbas, Pompejs izcīnīja atļauju nosvinēt triumfu, kas 

bija legāls precedents – Pompejs bija privātpersona, kuram nebija tiesību 

sasaukt karaspēku. 

 77.g. ar sava karaspēka šantāžu piespieda senātu piešķirt viņam prokonsula 

pilnvaras karam pret K. Sertoriju Spānijā. Karš turpinājās līdz 71.g., kad 

Pompejs veiksmīgi tika galā ar sacelšanos un Romā nosvinēja triumfu. 

 
Civilais dienests 

 Neieņēma nevienu cursus honorum amatu.   
 

Konsulāts 

 70.g. kļuva par konsulu. Būdams vairāku leģionu virspavēlnieks, kā arī 

baudot neredzētu popularitāti tautas masās, Pompejs saņēma bezprecedenta 

atļauju kandidēt konsula vēlēšanās. Iespēja ieņemt šo amatu 35 gadu 

vecuma un bez iepriekšējās politiskās karjeras bija liels aizvainojams 

Romas nobiļiem, kuriem tradīciju ievērošana karjeras veidošanā bija viens 

no sabiedrības eksistences stūrakmeņiem. 

 Atcēla Sullas laikā pieņemtos ierobežojumus tribūniem iniciēt likumus.  

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 68.g.  ar Lex Gabinia ieguva pilnvaras uzveikt pirātus Vidusjūras reģionā, 

ko Pompejs esot veicis 40 dienās.   

 66.g. saskaņā ar Lex Manilia ieguva prokonsula pilnvaras karam ar 

Mitridatu, nomainot šajā amatā L. Licīniju Lukullu. Līdz 62g. karu ar 

Mitridatu Pompejs veiksmīgi noslēdza pievienojot Romai 4 jaunas 

provinces – Pontu, Sīriju, Kilikiju un Krētu. 61.g. Pompejs nosvinēja savu 

trešo triumfu – krāšņāko no visiem, sarīkoja pusdienas milzīgas skaitam 

iedzīvotāju un apņēmās Romas tautai uzbūvēt teātri. 

 59.g. Pompejs kļuva par Tālās Spānijas pārvaldnieku, ko pārvaldīja ar 

legātu palīdzību. Pats palika Romā, būdams atbildīgs par regulāru labības 

piegādi uz Romu. 

 55.g. kopā ar M. Licīniju Krasu atkal kļuva par konsulu. Vēlēšanu kampaņa 

bija bēdīgi slavena ar balsu pirkšanu un sabiedriskām nekārtībām. 
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 52.g. atkal kļuva par konsulu, lai tiktu galā ar turpinošos sabiedrisko 

nekārtību. Kā konsuls, ierosināja likumu, kas paredzēja atbildību par 

kukuļdošanu vēlēšanās. 

 Tālākas Pompeja legālās pilnvaras nav skaidras. 49.g. viņš bija senatoru 

grupas un karaspēka vadītājs, kas stājās pretī Cēzaram. 
 

Politiskās karjeras beiga 

 Zaudējis Farsāla kauju, Pompejs bēga uz Ēģipti, kur viņu Ēģiptes ķēniņa 

uzpirktie romiešu karavīri. 
 

Piezīmes  
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Kvints Hortenzijs Hortāls 
Q. Hortensius Hortalus 
 
Konsulāta gads: 69.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 114.g.-50.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Nāca no Hortenziju plebeju dzimtas. Dzimtas pārstāvji regulāri ieņēma 

zemākos kurulos amatus.  

 Bijis K. Lutācijas Katula, pazīstama konservatīvā politiķa, meitas vīrs. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 19.g. teica pirmo veiksmīgu runu. Plašu popularitāti guvis Bitīnijas 

Nikomēda prāvā, kur bijis ķēniņa aizstāvis. 

 Paralēli veiksmīgai advokāta karjerai, 90.-89.g. Hortāls bija kara tribūns 

Sabiedroto karā (Cic. Brut. 304).  
 

Civilais dienests 

 91.g. ar sievastēva atbalstu tika ievēlēts auguru kolēģijā. 

 81.g. kļuva par kvestoru. 

 75.g. kļuva par edīlu. 

 72.g. tika ievēlēts par pretoru. 
 

Konsulāts 

 69.g. kļuva par konsulu. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsulāta izlozē guva Maķedonijas provinci, tomēr no pārvaldes 

atteicās un palika Romā. 
 

Politiskās karjeras beigas 

 Pēc konsulāta aktīvi pievērsās advokatūrai. Kaut arī nav ziņu par aktīvu 

politisko darbību, Hortāls uzņēmās aizstāvēšanu lietās, kurām bija liela 

politiska nozīme. 

 Mira 50.g.  
 

Piezīmes  
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Kvints Cecīlijs Metells Kretiks 
Q. Caecilius Metellus Creticus 
 
Konsulāta gads: 69.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 135.g.-54.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Piederēja vienai no ietekmīgākajām plebeju nobiļu dzimtām Romā, kuras 

pārstāvji no 2.gs.p.m.ē. regulāri ieņēma konsula amatu. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests: ieņemtie amati, ievērojamās iniciatīvas, darbība amatu pienākumu 

pildīšanas starpposmos 

 Bijis tautas tribūns. 

 75.g. piedalījās pretoru vēlēšanās, amata iegūšanas gads nav zināms.  
 

Konsulāts 

 69.g. kļuva par konsulu. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 68.g. kā prokonsuls tika nosūtīts uz Krētu, lai apkarotu uz salas mājojošus 

pirātus. Viņa pakļautībā bija 3 leģioni. 

 67.g. Gn. Pompejs guva pilnvaras karam pret pirātiem visā Vidusjūrā, kas 

kļuva par pamatu lielam konfliktam starp abiem karavadoņiem. 

Karadarbība Krētā turpinājās līdz pat 63.g., kad salas pilsētas bija pilnīgi 

pakļautas un Metells nodibināja romiešu pārvaldi. Sala kļuva par provinci, 

par ko Metells guva triumfa tiesības (Krētas pievienošanu Romai svinēja 

arī Gn. Pompejs). Dēļ konflikta ar Pompeju, triumfu Metells nosvinēja tikai 

62.g. 

 60.g. piedalījās diplomātiskajā misijā uz Galliju. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Mira pēc 54.g.. Nav ziņu, ka būtu atstājis aktīvo politiku. 
 

Piezīme  
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Kvints Marcijs Rekss 
Q. Marcius Rex 
 
Konsulāta gads: 68.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 111.g. – 61.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

  Piederēja ļoti senai patriciešu Marciju dzimtai. 

  Bija precējies ar Ap. Klaudija Pulhra (79.g. konsula) meitu Klaudiju. 

  

Karjeras 

gaita 

Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests:  

 Nav ziņu.  

 
Konsulāts 

 Tika ievēlēts par 68.g. konsulu. Viņa kolēģijs L. Cecīlijs Metells nomira 

uzreiz pēc stāšanas amatā; viņa vietā tika ievēlēts cits konsuls, kas nomira, 

pat neuzņemoties konsula pienākumus. Līdz ar to Marcijs palika vienīgais 

šī gada konsuls (Dio. XXXVI 4, 1). 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsula pilnvaru beigām tika nosūtīts uz Kilikiju. Jau 66.g. Marcijs 

nolika prokonsula pienākumus,Gn. Pompejam uzņemoties vadību karā pret 

pirātiem, kuru galvenās bāzes atradās tieši Kilikijā. Par Marcija militārām 

darbībām Kilikijas provincē ziņu nav, tomēr viņš uzstāja uz triumfa 

piešķiršanu, kuru viņš tā arī nesaņēma.  

 63.g. Marcijam piešķīra militāras pilnvaras cīņai ar Katilīnas sazvērestības 

dalībniekiem, precīzāk, G. Manliju, tomēr aktīvi ņemt dalību šajā konfliktā 

Marcijam tā arī neizdevās.  
 

Politiskās karjeras beigas 

  61.g. nomira. 
 

Piezīmes  
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Lūcijs Cecīlijs Metells 
L. Caecilius Metellus 
 
Konsulāta gads: 68.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: ? – 68.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Piederēja vienai no ietekmīgākajām plebeju nobiļu dzimtām Romā, kuras 

pārstāvji no 2.gs. p.m.ē. regulāri ieņēma konsula amatu. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 Par pretoru kļuva 71.g., pēc pretūras kļuva par Sicīlijas pārvaldnieku.  
 

Konsulāts 

 Par konsulu tika ievēlēts 68.g., mira neilgu laiku pēc darba uzsākšanas 

konsula amatā. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Nomira konsulāta gadā.  
 

Politiskās karjeras beigas 

 Nomira konsulāta gadā.  
 

Piezīmes  
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Manijs Acīlijs Glabrions 
Manius Acilius Glabrio 
 
Konsulāta gads: 67.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: Nav ziņu. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Slavenā romiešu jurista P. Mucija Scevolas mazdēls. 

 Bija precējies ar Emīliju, 115.g. konsula M. Emīlija Skavra meitu; vēlāk 

apprecēja Cecīliju Metellu, L. Kornēlija Sullas audžumeitu. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 70.g. bija pilsētas pretors un vadīja slaveno tiesas prāvu pret G. Verru. 

 Bijis pontifiku kolēģijas loceklis.  
 

Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 67.g. Lai ierobežotu balstu pirkšanu vēlēšanās, kopā ar 

amata kolēģī ierosināja likumu Lex Acilia Calpurnia de ambitu. 

 Tajā pašā gadā bija nosūtīts nomainīt L. Licīniju Lukullu Kilikijas 

provinces pārvaldnieka un kara pret Mitridatu komandiera amatā. Glabrions 

šajā postenī panākumus neguva, un gadu vēlāk viņu nomainīja Gn. 

Pompejs. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Politisko karjeru, šķiet, ir turpinājis. Ir zināms, ka Glabrions uzstājās par 

nāves soda piespriešanu L. Sergija Katilīnas sazvērestības dalībniekiem.  
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nav ziņu. 
 

Piezīmes  

  

 

  



105 
 

Gaijs Kalpurnijs Pizons 
C. Calpurnius Piso 
 
Konsulāta gads: 67.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: Nav ziņu. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Piederēja ievērojamai Kalpurniju plebeju dzimtai.  

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 Pretora amatu visdrīzāk ieguva 68.g.  
 

Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 67.g., ievēlēšanas kampaņa bija bēdīgi slavena ar 

kukuļdošanas neredzētiem apmēriem. 

 Nostājas pret tribūna G. Kornēlija priekšlikumu noteikt atbildību par 

kukuļdošanu vēlēšanās; lai glābtu senāta reputāciju, ierosināja līdzīgu 

likumu ar daudz mazākiem sodiem – Lex Acilia Calpurnia de ambitu. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsulāta kļuva par Narbonnas Gallijas pārvaldnieku. Prokonsulāta 

laikā apspieda allobrogu cilts sacelšanos, kā arī nodarbojās ar provinces 

izlaupīšanu, par ko viņu vēlāk iesūdzēja tiesa, tomēr attaisnoja, pateicoties 

M. Tullija Cicerona aizstāvībai. 
 

Politiskās karjeras beigas 

 Pizons mira pirms pilsoņu kara uzliesmošanas, precīzs gads nav zināms. 
 

Piezīmes  
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Manijs Emīlijs Lepids 
Manius Aemilius Lepidus 
 
Konsulāta gads: 66.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: Nav ziņu. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Patriciešu Emīliju Lepidu dzimtas pārstāvis. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 Pildīja prokvestora pienākumus starp 84.g. un 78.g.  

 Kļuva par pretoru līdz 69.g. 
 

Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 66.g. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Acīmredzot piedalījās Romas politiskajā dzīvē, vairākas reizes ir pieminēts 

Cicerona darbos. 

 49.g. devās baudīt mieru no politiskām peripetijām uz savu villu Formijā, 

pēc pompejiešu sakāves atgriezās darbā senātā. 
 

Politiskās karjeras beigas 

 Nav ziņu. 
 

Piezimes  
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Lūcijs Volkācijs Tulls 
Lucius Volcatius Tullus 
 
Konsulāta gads: 66.g. 

 

Dzimšanas un nāves dati: 109.g.-? 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

  Nav ziņu. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu 

 

Civilais dienests 

 Edīlu vēlēšanās cieta neveiksmi, tomēr līdz 69.g. kļuva par pretoru.  

 68.g. kļuva par ceļu kuratoru. 
 

Konsulāts 

 Kļuva par konsulu 66.g. 

 Kopā ar amata kolēģi atcēla tribūna G. Manīlija iepriekšējā gadā iniciēto 

likumu, kurš paredzēja, ka brīvlaistie var balsot tajās pašās tribās, kur balso 

viņu bijušie saimnieki. 

 Ņemot vērā, ka L. Sergijs Katilīna pretendēja uz dalību 65.g. konsulu 

vēlēšanās, Tulls izdarīja visu iespējamo, lai nepieļautu Katilīnas 

nomināciju. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Atbalstīja M Tulliju Ciceronu nāves soda piespriešanā Katilīnas 

sazvērestības dalībniekiem. 

 49.g. piedāvāja sūtīt miera delegāciju pie G. Jūlija Cēzara, lai atrisinātu 

uzliesmojošo konfliktu. 

 Pakļāvās Pompeja pavēlei visiem senatoriem doties prom no Romas, vēlāk 

gan atgriezās, kad Cēzars apsolīja drošību un neaizskaramību visiem tiem, 

kuri atgriezīsies. Pilsoņu karā dalību neņēma. 

 Kopumā Tulls tika uzskatīts par senatoru bez viedokļa un ietekmes (Cic. 

Att. 7.3). 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nav ziņu. 
 

Piezīmes  
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Lūcijs Manlijs Torkvāts 
L. Manlius Torquatus 
 
Konsulāta gads: 65.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 108.-? 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Piederēja patriciešu dzimtai Manlijiem.  

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 84.g. bija prokvestors L. Kornēlija Sullas pakļautībā Āzijas provincē, 

organizēja zelta un sudraba monētu emisiju.  

 82.g. kopā ar Sullu piedalījās kaujā pie Kollinas vārtiem. 

 Līdz 68.g. kļuva par pretoru. 

 Bija Pompeja legāts karā pret pirātiem, sargājot Spānijas austrumu 

piekrasti. 

 67.g. pieņēma promaģistrāta posteni Āzijas provincē. 
 

Konsulāts 

 65.g. tika ievēlēts par konsulu, kad 65.g. iepriekš ievēlētie konsuli tika 

apsūdzēti kukuļdošanā un noņemti no amatiem.  

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 64.g. kļuva par Maķedonijas provinces pārvaldnieku. Dienējot provincē, 

izpelnījās imperatora titulu. 

 63.g. ņēma aktīvu dalību L. Sergija Katilīnas sazvērestības apspiešanā. 

 58.g. bija viens no Cicerona atbalstītājiem, kas uzstāja uz oratora atgriešanu 

no izsūtījuma. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nav ziņu. 
 

Piezīmes  
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Lūcijs Aurēlijs Kota 
L. Aurelius Cotta 
 
Konsulāta gads: 65.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: Nav ziņu. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Ievērojamās plebeju Aurēliju dzimtas pārstāvis. Gan Kotas tēvs, gan 

vectēvs, gan abi vecākie bijuši konsuli. 

 G. Jūlija Cēzara tēvocis. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 Par pretoru kļuva 70.g., iniciēja likumu, kas paredzēja, ka tiesnešus varēs 

izvēlēties ne tikai no senatoriem, bet arī jātniekiem un plebsa pārstāvjiem - 

tribuni aerarii. 
 

Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 65.g. Konsulāta laikā apsūdzēja nākamam gadam 

ievēlētos konsulus P. Kornēliju Sullu un P. Autroniju Petu kukuļdošanā. 

Viņu vaina tika atzīta, un tika ievēlēti citi konsuli. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsula pilnvaru beigām ne par vienas provinces pārvaldnieku Kota 

nekļuva. 

 64.g. tika ievēlēts par cenzoru, tomēr atteicās no amata pienākumu 

pildīšanas, jo nespēja vienoties ar amata kolēģi. 

 Pēc L. Sergija Katilīnas sazvērestības apspiešanas ierosināja publisku 

pateicības izteikšanu M. Tullijam Ciceronam.  
 

Politiskās karjeras beigas 

  Pārtrauca dalību politiskajā dzīvē pēc G. Jūlija Cēzara nogalināšanas. 
 

Piezīmes  
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Lūcijs Jūlijs Cēzars 
L. Julius Caesar 
 
Konsulāta gads: 64.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: ? – 43.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Piederēja patriciešu Jūliju dzimtai, viņa tēvs L. Jūlijs Cēzars bija 90.g. 

konsuls. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Uzsāka karjeru 90.g. kā monētu emitētājs. 
 

Civilais dienests 

 77.g. tika ievēlēts par kvestoru, savus pienākumus pildīja Āzijas provincē  

  Starp 74.g. un 67.g. Cēzars kļuva par pretoru. 
 

Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 64.g. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsulāta kļuva par auguru. 

 L. Sergija Katilīnas tiesas prāvas laikā uzstājās par nāves soda piespriešanu 

sazvērniekiem. 

  52.g. -49.g. bija sava brālēna G. Jūlija Cēzara legāts Gallijā 

 Pilsoņu karā ieņēma G. Jūlija Cēzara pusi, tomēr aktīvi konfliktā starp 

Cēzaru un Pompeju nepiedalījās. 

 47.g. uz īsu laika posmu kļuva par Romas prefektu, tomēr nebija spējīgs 

iedibināt kārtību. 

 44.g. pēc G. Jūlija Cēzara noslepkavošanas atteicās no dalības politiskajā 

dzīvē un devās uz Neapoli. 

 Gadu vēlāk atgriezās un pievienojās M. Tullija Cicerona senatoru grupai, 

kura nostājās pret M. Antonija īstenoto politiku. Vēlāk par šādas pozīcijas 

ieņemšanu Cēzars tika ierakstīts proskripcijas listēs. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nomira 43.g.  
 

Piezīmes  
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Gaijs Marcijs Figuls 
G. Marcius Figulus 
 
Konsulāta gads: 64.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: Nav ziņu. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Iespējams, dzima kā G. Minūcijs Terms ģimenē un vēlāk tika adoptēts 

Marciju Figūlu ģimenē. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 Par pretoru tika ievēlēts 67.g.  
 

Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 64.g. Viņa konsulāta laikā tika pieņemts likums, kas 

ierobežoja personu skaitu, kāds var pavadīt kandidātu vēlēšanās. Tāpat 

vairākas romiešu kolēģijas tika atzītas par nelegālām. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

  Pēc konsulāta atteicās no provinces pārvaldīšanas. 

  63.g. atbalstīja M. Tulliju Ciceronu viņa darbībās L. Sergija Katilīnas 

sazvērestības apspiešanā. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nomira īsi pēc 63.g. 
 

Piezīmes  
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Marks Tullijs Cicerons 
M. Tullius Cicero 
 
Konsulāta gads: 63.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 106.g.-43.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Piederēja turīgai jātnieku kārtas ģimenei no Arpinuma. 

 Bija precējies ar Terenciju, Terenciju Varronu plebeju dzimtas pārstāvi. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 90.-88.g. iestājās militārā dienestā, piedalījās Sabiedroto karā L. Kornēlija 

Sullas un Gn. Pompeja Strabona pakļautībā. 

 83.g. uzsāka advokāta karjeru, īpaši pazīstama ir S. Roscija aizstāvēšana 

80.g. tiesas prāvā. 79.g. Cicerons paņēma pārtraukumu un devās ceļojumā 

uz Grieķiju. 

 70.g. uzvarēja tiesas prāvu pret G. Verru, Sicīlijas pārvaldnieku, apsūdzētu 

savas provinces izlaupīšanā.  
 

Civilais dienests 

 75.g. tika ievēlēts par kvestoru, amata pienākumus pildīja Sicīlijā.  

 69.g. kļuva par edīlu. 

 66.g. tika ievēlēts par pretoru. 
 

Konsulāts 

 63.g. tika ievēlēts par konsulu. Par likumdošanas iniciatīvām ziņu nav, 

toties daudz informācijas ir pieejams par konsulāta laikā notikušo L. Sergija 

Katilīnas sazvērestību, tās atklāšanu un apspiešanu. Par aktīvu lomu 

paredzētā apvērsuma novēršanā Cicerons no senāta saņēma pater patriae 

(dzimtenes tēva) goda titulu. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 58.g. Ciceronam nācās doties izsūtījumā, jo tika pieņemts tribūna P. 

Klodija Pulhra ierosinātais likums par atbildības noteikšanu amatpersonām, 

kuras sodīja ar nāvi Romas pilsoņus bez tiesas sprieduma.  

  57.g., pateicoties viņa draugu aktīvai darbībai, tautas balsojums ļāva 

Ciceronam atgriezties. 

 51.g. kļuva par Kilikijas provinces pārvaldnieku. 

 Izceļoties pilsoņu karam, Cicerons pievienojās Pompeja nometnei, pēc 

Farsāla kaujas gan atgriezās Romā. 

 Aktīvu dalību Cēzara noslepkavošanā Cicerons neņēma, pēc diktatūras 

iznīcināšanas Cicerons kļuva par vienu no vadošajiem senāta politiķiem. 

Cenšoties nepieļaut G.Jūlija Cēzara politiskā pēcteča M. Antonija varas 

nostiprināšanos, vērpa politiskās intrigas, kuras beigās pagriezās pret viņu 

pašu. 43.g. tika izveidots jauns izpildvaras orgāns, trīs cilvēku komisija 

valsts lietu sakārtošanai (t.s. „otrais triumvirāts”), kuras pārstāvji M. 

Antonijs, M. Emīlijs Lepids un G. Jūlijs Cēzars Oktaviāns iekļāva Ciceronu 

proskripcijas sarakstos, un Cicerons tika nogalināts. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Tika nogalināts 43.g. politiskās darbības dēļ. 
 

 

 



113 
 

Gaijs Antonijs Hibrida 
G. Antonius Hibrida 
 
Konsulāta gads: 63.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: Nav ziņu. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

  Slavenā oratora M. Antonija otrais dēls. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Karjeru uzsāka kā legāts un kavalērijas komandieris L. Kornēlija Sullas 

vestajā karā pret Mitridatu. Pēc Sullas došanās uz Romu Antonijs palika 

Grieķijā ar uzdevumu nodrošināt kārtību, tomēr uzsāka teritorijas 

aplaupīšanu un vietējo iedzīvotāju apspiešanu, par ko 76.g. tika iesūdzēts 

tiesā un attaisnots pēc apelācijas pie tribūniem. Iesauku Hibrīda ieguva tieši 

dēļ saviem noziegumiem Grieķijā (Plin. NH. 8.213) un 70.g. tika pat 

izslēgts no senāta. 
 

Civilais dienests 

 Nav skaidrs, kad Antonijs pirmo reizi iekļuva senātā. 71.g., neskatoties uz 

slikto reputāciju, viņš tika ievēlēts par tautas tribūnu.   

 66.g. kļuva par pretoru. 
 

Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 63.g. kopā ar M. Tulliju Ciceronu. 

 Būdams konsuls, viņam bija pienākums vadīt kara operāciju pret L. Sergija 

Katilīnas sazvērnieku spēkiem Etrūrijā. Antonijs no šī pienākuma 

izvairījās, aizbildinoties ar sliktu veselību.  

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsulāta kļuva par Maķedonijas pārvaldnieku, viņa darbība provincē 

bijusi tik represīva, ka Maķedoniju viņam nācās atstāt.  

 59.g. M. Celijs Rufs apsūdzēja Antoniju par Katilīnas sazvērestības 

atbalstīšanu, Antonijs tika atzīts par vainīgu un nosūtīts trimdā uz 

Ketalonijas salu. 

 No trimdas viņu atsauca atpakaļ Cēzars: vismaz ir ziņas, ka Antonijs ņēma 

dalību 44.g. senāta sēdē. 

 42.g. kļuva par cenzoru, neilgi pēc tam mira. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nav ziņu. 
 

Piezīmes  

  

 

  



114 
 

Lūcijs Licīnijs Murena 
L. Licinius Murena 
 
Konsulāta gads: 62.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 105.g.- ? 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Pārstāvis no Licīniju plebeju dzimtas Murenu atzaram. Bija pirmais Licīnijs 

Murēna, kas sasniedza konsulātu. Pirms tam senči sasniedza tikai pretūru. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Militāro karjeru uzsāka 83.g., dienējot sava tēva, L. Kornēlija Sullas legāta, 

pakļautībā Āzijas provincē. 
 

Civilais dienests 

 75.g. bija kvestors. 

 Edīla amatu iegūt Murenam neizdevās, tāpēc viņš devās karā pret Mitridatu 

kā L. Licīnija Lukulla legāts. 

 67.g. atgriezās Romā un kļuva par decimvīru komisijas locekli. 

 65.g. bija pilsētas pretors, atstāja grandiozu iespaidu uz iedzīvotājiem, 

sarīkojot neiedomājami greznas publiskās spēles par godu dievam 

Apolonam (Cic. Mur. 35-41). 

 Pēc pretūras 64.g. kā pārvaldnieks devās uz Narbonnas Galliju. 
 

Konsulāts 

 Tika ievēlēts par 62.g. konsulu. Vēlēšanās zaudējušie kandidāti apsūdzēja 

Murena kukuļdošanā, tomēr tiesa viņu attaisnoja, aizstāvību vadīja M. 

Tullijs Cicerons. 

 Konsulāta laikā kopā ar kolēģi pieņēma lex Licinia Iunia, kas paredzēja, ka 

par tautas sapulce var balsot par likumprojektu tikai ar 3 tirgus dienu 

intervālu pēc tā ierosināšanas.  

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Nav ziņu par Murenas darbību pēc konsulāta.  
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nav ziņu. 
 

Piezīmes  
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Decims Jūnijs Silāns 
D. Junius Silanus 
 
Konsulāta gads: 62.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 107.g.-? 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

  Piederēja Romas vēsturē ļoti slavenajai Jūniju plebeju dzimtai. 

  Bija precējies ar Servīliju, Cēzara slepkavas māti. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 

 

Civilais dienests 

 Līdz 69.g. kļuva par edīlu. 

 Līdz 66.g. tika ievēlēts par pretoru. 

 Līdz 64.g. kļuva par auguru. 
 

Konsulāts 

 Par konsulu tika ievēlēts 63.g., tajā pašā gadā M. Porcijs Katons apsūdzēja 

Silānu kukuļdošanā. Apsūdzība tika atsaukta, ko līdz Silāns aprecēja 

Katona pusmāsu Servīliju. 

 Konsulāta laikā kopā ar kolēģi pieņema lex Licinia Iunia, kas paredzēja 

balsošanu par likumu tikai ar 3 tirgus dienu intervālu pēc tā ierosināšanas. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

  Pēc konsulāta esot vēlējies doties pārvaldīt provinci (Cic. Pis. 56). 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Mira līdz 57.g., jo viņa vārds vairs neparādās pontifiku sarakstos. 
 

Piezīmes  
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Marks Valērijs Mesalla Nigers 
M. Valerius Messalla Niger 
 
Konsulāta gads: 61.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 104.-? 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

  Piederēja senajai patriciešu Valēriju dzimtai 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 Jauns būdams, tika uzņemts pontifiku kolēģijā, kura Sullas laikā tika 

paplašināta.  

 64.g. kļuva par pilsētas pretoru.  

 Dzīves laikā divas reizes dienēja armijā kā kara tribūns. 
 

Konsulāts 

 61.g. kļuva par konsulu. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Turpmākajos gados par Mesallu nav daudz ziņu. 59.g. viņš tika iekļauts 

komisijā, kura piešķīra zemi saskaņā ar Cēzara likumu. 

 55. g. viņš kļuva par cenzoru, kā arī trīs reizes bija interrex (55., 53. un 

52.g.). 
 

Politiskās karjeras beigas 

 Par politiskās darbības beigām ziņu nav, tomēr Mesalla mira pirms pilsoņu 

kara sākuma.  
 

Piezīmes  
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Marks Pupijs Pizons Frugijs Kalpurniāns 
M. Pupius Piso Frugi Calpurnianus 
 
Konsulāta gads: 61.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: ? – 48.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Dzimis Kalpurniju plebeju dzimtas ģimenē, vēlāk viņu adoptēja M. Pupijs. 

 Bija precējies ar L. Kornēlija Cinnas sievu, tomēr šķirās ar viņu, kad 

pārgāja L. Kornēlija Sullas pusē. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 83.g. kļuva par kvestoru.  

 Edīla amatu Pizonam iegūt neizdevās, toties 72.g. viņš kļuva par pretoru. 

 Pēc pretūras kļuva par spāņu provinces pārvaldnieku. 69.g. viņš atgriezās 

Romā un nosvinēja triumfu par veiksmīgu karadarbības vešanu provincē. 

 Kopš 67.g. kā Gn. Pompeja legāts ņēma dalību Trešajā karā ar Mitridātu.  
 

Konsulāts 

 61.g. kļuva par konsulu. Bija vispārzināms, ka Pizons ir Gn. Pompeja 

kandidāts, kura galvenais uzdevums ir panākt senāta akceptu Pompeja 

nolēmumiem Āzijā. 

 Reliģiskā skandālā ar Labās dievietes rituāla pārkāpšanu Pizons atbalstīja 

P. Klodiju Pulhru, tādējādi sanaidojoties ar M. Tulliju Ciceronu. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

  Dēļ strīda ar Ciceronu nekļuva par Sīrijas provinces pārvaldnieku. 
 

Politiskās karjeras beigas 

 Tālāk ziņu par Pizonu nav, bet viņš mira līdz 47.g., jo tad viņa mājā jau 

dzīvoja M. Antonijs (Cic. Phil. 2.62). 
 

Piezīmes  
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Kvints Cecīlijs Metells Celers 
Q. Caecilius Metellus Celer 
 
Konsulāta gads: 60.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 100.g. – 59.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

  Piederēja prominentai Metellu plebeju dzimtai. 

  Bija precējies ar Klodiju vecāko, konsula Ap. Klaudija Pulhra meitu. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 71.g. tika ievēlēts par tautas tribūnu. 

 Metells bija auguru kolēģijas loceklis.  

 66.g. bija legāts Gn. Pompeja armijā, un 65.g. izcīnīja svarīgu uzvaru par 

Orezu, Albānijas ķēniņu. Tomēr vēlāk Metellam ar Gn. Pompeju radās 

domstarpības, kuru dēļ viņš pat īslaicīgi tika ieslodzīts. 

 63.g. kļuva par pilsētas pretoru, piedalījās L. Sergija Katilīnas sazvērestības 

apspiešanā. 

 62.g. devās uz Cizalpijas Gallijas provinci kā promagistrāts. 
 

Konsulāts 

 60.g. kļuva par konsulu. Konsulāta laikā stingri nostājās pret tribūna 

ierosinājumiem par zemes gabalu piešķiršanu Pompeja veterāniem (Dio 

38.50). 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

  59.g. pēkšņi mira. Pēc laikabiedru domām, viņu noindēja sieva, tomēr 

izmeklēšana netika uzsākta. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nāve uzreiz pēc konsulāta. 
 

Piezīmes  
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Lūcijs Afrānijs 
L. Afranius 
 
Konsulāta gads: 60.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: ? – 46.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Dzimis nepazīstamajā ģimenē Picenumā. Kā lielāka daļa šīs pilsētas 

iedzīvotāju, bija Gn. Pompeja klients. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums 

 Gn. Pompeja pakļautībā piedalījās karā pret K. Sertoriju Spānijā. Kaujā pie 

Sukro 75.g. Afrānijam bija izšķiroša loma. 

 Dienēja kā Pompeja legāts arī karā pret Mitridatu. Afrānija pārziņā bija 

Armēnijas pārvaldīšana (Plut. Pomp. 34), vēlāk viņš veiksmīgi vadīja 

karaspēku par Amana arābiem. 
 

Civilais dienests 

 Līdzīgi Gn. Pompejam, nav ziņu, ka Afrānijs būtu ieņēmis kādus amatus. 
 

Konsulāts 

 Neskatoties uz sabiedrības negatīvu attieksmi, Gn. Pompejs panāca, ka 

Afrānijs tiek ievēlēts par 60.g. konsulu. 

 Konsulāta laikā Afrānijs esot izcelies ar pilnīgu neizpratni par saviem 

pienākumiem (Cic. Att. 1.18.5). 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsulāta Afrānijam bija jādodas uz Galliju, lai cīnītos ar dumpīgām 

ciltīm. Vai viņš to ir darījis, ziņu nav.  

 55. g. Afrānijs kļuva par vienu no legātiem, kas pārvaldīja Tuvo Spāniju 

prokonsula Gn. Pompeja prombūtnē (Plut. Pomp. 53). Līdz ar pilsoņu kara 

sākumu Afrānija kara spēks iesaistījās kara darbībā ar G. Jūliju Cēzaru. 

Afrānija armija tika sakauta, tomēr pats Afrānijs tika apžēlots apmaiņā pret 

solījumu, ka viņš nedosies pie Pompeja uz Grieķiju. Afrānijs solījumu 

neturēja un pievienojās Pompeja spēkiem Epirā. Pēc Farsāla kaujas 

Afrānijs kopā ar M. Porciju Katonu devās uz Tapsu Āfrikā, kur viņu 

sagūstīja un nonāvēja cezārieši. 
 

Politiskās karjeras beigas 

 Politiskā karjera beidzās 46.g., kad viņš tika nogalināts kā Pompeja 

atbalstītājs. 
 

Piezīmes  
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Marks Kalpurnijs Bibuls 
M. Calpurnius Bibulus 
 
Konsulāta gads: 59.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 102.g.-48.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

  Piederīgs plebeju Kalpurniju dzimtai. 

  Bija precējies ar M. Porcija Katona meitu Porciju. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 65.g. kļuva par edīlu. 

 62.g. kļuva par pretoru. 
 

Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 59.g., tika ievēlēts, pateicoties Cēzara pretinieku 

atbalstam.  

 Stājoties amatā, Bibuls noraidīja jau pašu pirmo Cēzara likuma iniciatīvu par 

zemes gabalu izdalīšanu. Tomēr, nespējot prasmīgi novadīt likumprojekta 

noraidīšanu arī tautas sapulcē, Bibuls cīņu zaudēja, un uz pārējo termiņa 

laiku ieslēdzās savās mājās, lai vērotu debesis. Debesu vērošana bija viens no 

likumprojektu bloķēšanas veidiem, jo, kamēr viens no konsuliem vēroja 

debesis (t.i., sagaidīja zīmes no Romas dievībām), otra konsula pieņemtie 

likumi bija spēkā neesoši. Likumprojekts tomēr tika pieņemts, un Bibuls no 

marta mēneša senātā vairs nerādījās, ļaujot Cēzaram brīvu vaļu tiktāl, ka šo 

gadu iedzīvotāju vidū sauca par Jūlija un Cēzara konsulāta gadu (Suet. Caes. 

20.2).   

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Nav ziņu, ka Bibuls būtu devies pārvaldīt provinci uzreiz pēc konsulāta. 

50jos gados Bibuls aktīvi iesaistījās politiskajā cīņā ar Pompeju, Pompejs pat 

turēja viņu aizdomās par atentāta plānošanu pret sevi. 

 51.g. Bibuls kļuva par Sīrijas pārvaldnieku, jo 52.g. konsuls Gn. Pompejs 

pieņēma likumu, saskaņā ar kuru bijušie pretori un konsuli varēja kļūt par 

pārvaldniekiem provincēs tikai ar 5 gadu laika atstarpi. 

 49.g. Bibuls iesaistījās pilsoņu karā Pompeja pusē. Būdams atbildīgs par floti 

Adrijas jūrā, Bibuls uzdevumu izgāza pilnībā. Pēc vairākām militārām 

neveiksmēm viņš saslima un nomira 48.g. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nomira no slimības 48.g.  
 

Piezīmes  
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Gaijs Jūlijs Cēzars 
G. Julius Caesar 
 
Konsulāta gads: 59.g., 48.g., 46.g., 45.g., 44g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 100.g.-44.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Piederēja patriciešu Jūliju dzimtai, kura savu izcelšanos saistīja ar Jūlu, 

trojiešu prinča Eneja dēlu. 

 Cēzara tante bija precējusies ar G. Mariju; pats Cēzars sākumā bija 

precējies ar Kornēliju, L. Kornēlija Cinnas meitu; pēc viņas nāves – ar 

Pompeju, L. Kornēlija Sullas mazmeitu, un pēc šķiršanas ar Pompeju – ar 

Kalpurniju, L. Kalpurnija Pizona (58.g. konsula) meitu. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 80.g. pretora M. Minucija Terma pakļautībā uzsāka dienestu Āzijas 

provincē, par drošsirdību Mitilēnas pilsētas ieņemšanā Cēzars tika 

apbalvots ar pilsoņa vainagu. 

 78.g. atgriezās Romā un uzsāka advokāta karjeru, strauji iegūstot 

popularitāti un atzinību ar savu oratora mākslu. 

 74.g., lai atvairītu Mitridata karavadoņa uzbrukumus uz sabiedroto 

kopienām Āzijā, Cēzars uz savu roku sapulcināja nelielu karavienību un 

Ponta ķēniņa padoto no provinces padzina. 
 

Civilais dienests: ieņemtie amati, ievērojamās iniciatīvas, darbība amatu pienākumu 

pildīšanas starpposmos 

 Pēc atgriešanās no Āzijas Cēzars tika uzņemts pontifiku kolēģijā (Vel. II 

43,1), kā arī tika ievēlēts par kara tribūnu. Par dalību kāda militārā 

kampaņā ziņu nav, toties ir zināms, ka Cēzars šajā laikā aktīvi vairoja savu 

popularitāti iedzīvotāju vidū, uzņemoties apsūdzētāja lomu vairākās prāvās 

par provinču izlaupīšanu (Plut. Caes. 4).   

 68.g. Cēzars kļuva par kvestoru, amata pienākumus viņš pildīja Spānijā. Ar 

provinces pretora piekrišanu Cēzars nodarbojās arī ar juridisko jautājumu 

risināšanu, iegūstot labu slavu provinciālu vidū. 

 65.g. Cēzars kļuva par edīlu. Cēzara spēles, kuras viņš organizēja, būdams 

šajā amatā, kļuva par leģendārām – no gladiatoriem vien spēlēs piedalījās 

320 pāri (Plut. Caes. 5). 

 63.g. Cēzars tika ievēlēts par galveno pontifiku, apsteidzot K. Lutāciju 

Katulu, ar kuru dēļ šī notikuma izvērsās ilgstošs naids. 

 62.g. kļuva par pretoru. 

 61.g. Cēzars devās uz Tālo Spāniju propretora amatā, veiksmīgi pakļāva 

divas vietējas ciltis, tika pasludināts par imperatoru un guva tiesības svinēt 

triumfu.  
 

Konsulāts: ievēlēšanas īpatnības, konsulāta ievērojamās iniciatīvas 

 Lai varētu piedalīties konsulu vēlēšanās, Cēzaram nācās atteikties no 

triumfa svinēšanas. Par konsulu Cēzars kļuva 59.g. 

 Cēzara konsulāts ir slavens ar daudzām iniciatīvām. Pirmkārt, Cēzars 

ierosināja publicēt ikdienas atskaites par darbu senātā un tautas sapulcēs 

(Suet. Caes. 20). Otrkārt, ir pazīstams ir Cēzara agrārais likums, kurš 

paredzēja zemes gabalu iedalīšanu Kampānijā. Tāpat tika apstiprināti Gn. 

Pompeja nolīgumi Āzijā (Dio 38.7.5). Cēzars iniciēja arī lex de pecunis 

repetundis, kas pastiprināja sodu par amatpersonu pilnvaru pārsniegšanu. 

  

Darbība pēc Turpmākā politiskā karjera: ieņemtie amati, uzsāktas iniciatīvas 

 Pēc konsulāta Cēzars ar tautas balsojumā apstiprināto likumu kļuva par 
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konsulāta Cizalpijas, Transalpijas un Illīrijas provinču pārvaldnieku uz 5 gadiem, kas 

bija daudz garāks posms, kā tradicionāli ierasts. Cēzara pakļautībā tika 

nodoti arī četri leģioni. 55.g. Gn. Pompeja un M. Licīnija Krasa konsulāta 

laikā šīs pilnvaras tika Cēzaram pagarinātas  vēl uz 5 gadiem. 

 58.-50.g. Cēzars veda veiksmīgu karu ar Gallijas ciltīm, ievērojami 

paplašinot Romas pakļautībā esošās teritorijas. 

 50.g. pēc pagarinātā termiņa beigām, senāts pavēlēja Cēzaram nolikt 

pilnvaras, atstāt savu karaspēku un ierasties Romā. Cēzaram nepakļaujoties, 

49.g. izcēlās pilsoņu karš. 

 48.g. kaujā pie Farsālas Cēzaram sakāva opozicionāru senatoru galveno 

karaspēku, un otro reizi tika ievēlēts par konsulu, 49., 48. un 47.g. un 46.g. 

(uz 10 gadu posmu) tika pasludināts par diktatoru. 

 47.g. Cēzars ņēma dalību Ēģiptes pārvaldes sakārtošanā, kā arī ātri izbeidza 

uzliesmojušu konfliktu Pontā, vēlāk sakot, ka Pompejs kļuva par dižo 

karavadoni tāpēc, ka karoja ar pretiniekiem-neprašām (Suet. Caes. 35, 2) 

 46.g.-45.g. Cēzars uzvarēja opozīcijas senatoru spēkus Āfrikā un Spānijā.  

 45.g. Cēzars nosvinēja triumfus par uzvarām Gallijā, Ēģiptē, Pontā un 

Āfrikā. 

 Diktatūras laikā viņš izvērsa plašas reformas: tika pārveidots kalendārs, 

veikts iedzīvotāju cenzs, aizliegtas vairākas profesionālas kolēģijas dēļ to 

vardarbībās iejaukšanas politiskajā dzīvē. Romas pilsētā tika izvērsti plaši 

būvdarbi; lētās labības saņēmēju skaits tika samazināts, paši saņēmēji tika 

ierakstīti speciālajos reģistros. Tāpat Cēzars izdeva likumus, kas ļāva viņam 

norīkot galvenos maģistrātus 43. un 42.g., tādējādi pārveidojot maģistrātus 

no tautas pārstāvjiem par diktatora pārstāvjiem. 

 44.g. atkal tika ievēlēts par konsulu, šoreiz uz 10 gadu ilgu laika posmu. 
 

Politiskās karjeras beigas: iemesli un turpmākā nodarbošanās 

 Tika nogalināts atentātā 44.g.  

 
 

Piezīmes  
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Lūcijs Kalpurnijs Pizons Cezonins 
L. Calpurnius Piso Caesoninus 
 
Konsulāta gads: 58.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: Nav ziņu. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

  Plebeju dzimtas Kalpurniju pārstāvis. 

  Pizona meita bija G. Jūlija Cēzara (59.g. konsula) sieva. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 Ir ieņēmis gan kvestora, gan edīla, gan pretora amatus. Pretora amatu 

ieņēma, visdrīzāk, 61.g. Pēc pretūras viņš bija kādas provinces 

pārvaldnieks.  
 

Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 58.g., pateicoties meitas vīra, G. Jūlija Cēzara, un dēla 

sievas tēva, M. Tullija Cicerona, atbalstam. 

 Konsulāta laikā kļuva par lielu P. Klodija Pulhra atbalstītāju, atbalstīja arī 

M. Tullija Cicerona apsūdzēšanu Romas pilsoņu sodīšanā ar nāvi bez tiesas 

sprieduma. Kopš šī brīža Pizons kļuva par Cicerona lielāko ienaidnieku. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsulāta ar P. Klodija Pulhru palīdzību (lex Clodia de provinciis) 

Pizons kļuva par Maķedonijas provinces pārvaldnieku, kuru administrēja 

no 57.g. līdz 55.g. 

 Pēc atgriešanās uz Romu Cicerons apsūdzēja Pizonu sliktajā provinces 

pārvaldīšanā. Lieta gan tālāk virzīta netika. 

 50.g. Pizons kopā ar Ap. Klaudiju Pulhru kļuva par cenzoru. 

 Pilsoņu karā nepievienojās nevienai grupai. Pēc Cēzara nāves Pizons lasīja 

senātā viņa testamentu. 

 43.g. Pizons atradās kopā ar M. Antoniju nometnē Mutinā. Neilgi pēc tam 

viņš mira. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Mira neilgi pēc 43.g. 
 

Piezīmes  
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Avls Gabīnijs 
Aulus Gabinius 
 
Konsulāta gads: 58.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: ? – 48.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

  Jaunības gados bija tuvs L. Sergijam Katilīnai. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 67.g. kļuva par tautas tribūnu; nāca klājā ar likumu, kas deva Pompejam 

neierobežotas pilnvaras pirātu apkarošanai Vidusjūrā (lex Gabinia). Tajā 

pašā laikā tika ierosināts arī likums par pavēlniecības atņemšanu L. 

Licīnijam Lukullam karā ar Mitridatu, un tās nodošanu konsulam M. 

Acīlijam Glabrionam.  

 66.g. bija Gabīnijs bija jākļūst par Pompeja legātu, tomēr, tā kā visi legāti 

jau bija izvēlēti, senāts Pompeja lūgumam nepiekāpās. 65.g. Gabīnijs tomēr 

kļuva par Pompeja legātu Sīrijā. 

 61.g. Gabīnijs ieņēma pretora amatu. 
 

Konsulāts 

 58.g. kļuva par konsulu, pateicoties Gn. Pompeja un G. Jūlija Cēzara 

atbalstam. 

 Būdams triumviru pārstāvis, Gabīnijs īstenoja viņiem tīkamo politiku.  

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsulāta ar drauga P. Klodija palīdzību (lex Clodia de provinciis) 

Gabīnijs kļuva par Kilikijas, un vēlāk arī Sīrijas pārvaldnieku. 

  55.g. Pompejs bez senāta akcepta nosūtīja Gabīniju uz Ēģipti, lai atjaunotu 

Ptolemeju XII faraona tronī. Viņa prombūtnes laikā Sīrijas provincē 

izvērtās nemieri, kā rezultātā Romas nodokļu atpircēji cieta milzīgus 

zaudējumus, par ko vēlāk Gabīnijs tika iesūdzēts tiesā. 

 54.g. Gabīnijs nodeva provinces pārvaldību M. Licīnijam Krasam. 
 

Politiskās karjeras beigas 

 Par nesankcionētu darbību Ēģiptē un provinces līdzekļu izšķēršanu 

Gabīnijs tika notiesāts. Viņa īpašumi tika konfiscēti, un pats Gabīnijs devās 

trimdā. 

  49.g. G. Jūlijs Cēzars atsauca Gabīniju no izsūtījuma un uzdeva viņam 

nodrošināt karaspēka pārcelšanu no Itālijas uz Illīriju. Tiekot līdz 

Dalmācijai,  Gabīnijs nomira 48.g. beigās slimības dēļ. 
 

Piezīmes  
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Kvints Cecīlijs Metells Nepots Jaunākais 
Q. Caecilius Metellus Nepos Iunior 
 
Konsulāta gads: 57.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 100.g.-55.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Piederēja vienai no ietekmīgākajām plebeju nobiļu dzimtām Romā, kuras 

pārstāvji no 2.gs. p.m.ē. regulāri ieņēma konsula amatu. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums 

 80.g., lai gūtu atpazīstamību, kopā ar savu brāli Metells iesniedza sūdzību 

pret M. Lepidu, 77.g. pret P. Gabīniju. 

 No 67. g. līdz 63.g. bija Gn. Pompeja legāts karā pret pirātiem un Āzijas 

provincē 

 

Civilais dienests 

 62.g. bija tautas tribūns, uzreiz pēc stāšanas amatā izvērsa kampaņu pret M. 

Tulliju Ciceronu par L. Sergija Katilīnas sazvērestības dalībnieku sodīšanu 

ar nāvi bez tiesas sprieduma. Tāpat ierosināja atsaukt Pompeju uz Itāliju 

kārtības nodibināšanai, tomēr šī iniciatīva tika noraidīta, un pats Metells 

atkāpās no tribūna amata (Dio 37. 43) un devās pie Pompeja uz 

austrumiem. 

 60.g. kļuva par pretoru un ierosināja likumu par muitas nodevu atcelšanu 

visā Itālijā (Dio 37.51). 
 

Konsulāts 

 57.g. kļuva par konsulu. Kad viņa kolēģis ierosināja M. Tullija Cicerona 

atsaukšanu no trimdas, Metells ieņēma neitrālu pozīciju. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 56.g. devās prokonsula amatā uz Tuvo Spāniju. Provincē Metells bija 

iesaistīts pāris kaujās, kurām bija pozitīvs iznākums. Pēc diviem provincē 

pavadītajiem gadiem Metells atgriezās Romā un ātri pēc tam nomira. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nomira 55.g. Romā. 
 

Piezīmes  
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Publijs Kornēlijs Lentuls Spinters 
P. Cornelius Lentulus Spinther 
 
Konsulāta gads: 57.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: ?- 48.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Piederēja prominentai patriciešu dzimtai Kornēlijiem. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 63.g. kļuva par kurulo edīlu un sarīkoja ļoti greznas publiskās spēles. Tajā 

pašā gadā palīdzēja konsulam M. Tullijam Ciceronam apspiest L. Sergija 

Katilīnas sazvērestību. 

 60.g. Lentuls kļuva par pretoru, bet 59.g. – par propretoru Tuvajā Spānijā. 

 Līdz konsulāta laikam Lentuls tika ievēlēts pontifiku kolēģijā. 
 

Konsulāts 

 57.g. Lentuls kļuva par konsulu. Vēlēšanās viņu atbalstīja G. Jūlijs Cēzars. 

 Pirmajā konsulāta dienā Lentuls ierosināja izsūtītā Cicerona atsaukšanu. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsulāta Lentuls devās pārvaldīt Kilikijas provinci. Viņa pārvalde bija 

atzīsta par godīgu un pārdomātu, būdams bagātas provinces administrators, 

Lentuls vadīja sudraba monētas kalšanu. 

 Neskatoties uz saitēm ar G. Jūliju Cēzaru, pilsoņu karā Lentuls iestājās 

Pompeja grupā. Kaut arī Lentuls bija labs pārvaldnieks, kareivis viņš bija 

slikts. Pēc sakāves Korfiniumā Lentuls tika sagūstīts un piedots. 48.g. 

Lentuls atkal atgriezās Pompeja nometnē; pēc Farsāla kaujas viņš meklējis 

patvērumu Rodas salā, kur vēlāk tika notverts un nonāvēts. 
 

Politiskās karjeras beigas 

 Tika nogalināts 48.g. 
 

Piezīmes  
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Lūcijs Marcijs Filips 
L. Marcius Philippus 
 
Konsulāta gads: 56.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 102g.-? 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Piederēja patriciešu Marciju dzimtai, kas savu izcelsmi saistīja ar Romas 

ķēniņu Anku Marciju. 

 Marcija tēvs bija 91.g. konsuls un cenzors L. Marcijs Filips. 

 Bija precējies ar Atiju Balbu, G. Jūlija Cēzara māsasmeitu. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 Par pretoru kļuva 60.g. Pēc pretūras devās pārvaldīt Sīrijas provinci.  
 

Konsulāts 

 Par konsulu Marcijs kļuva 56.g. Neskatoties uz ģimenes saitēm ar G. Jūliju 

Cēzaru, konsulāta laikā Marcijs nesteidzās piepildīt triumviru intereses.  

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Kopumā Marcijs centās ieturēt neitralitāti. Pilsoņu karā viņš nolēma 

neņemt tajā aktīvu dalību, tā vietā viņš izlūdzās Cēzaram atļauju palikt 

Itālijā. 

  44.g. pēc Cēzara slepkavības Marcijs ieteica savam audžudēlam G. 

Oktāvijam nepieņemt G. Jūlija Cēzara mantojumu. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nav ziņu. 
 

Piezīmes  
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Gnejs Kornēlijs Lentuls Marcellīns 
Gn. Cornelius Lentulus Marcellinus 
 
Konsulāta gads: 56.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 90.g.-48.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Bijis ietekmīgās patriciešu dzimtas Kornēliju pārstāvis, dzimis P. Kornēlija 

Lentula Marcellīna ģimenē, kurš pats tika adoptēts no M. Klaudija 

Marcella. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 Bija kvestors 74.g. un organizēja monētu emisiju.  

 70.g. kā Sicīlijas patrons piedalījās tiesas prāvā pret G. Verru. 

 67.g. viņš bija Gn. Pompeja legāts pro praetore karā pret Vidusjūras 

pirātiem. Viņa uzdevums bija atbrīvot Āfrikas piekrasti no pirātu 

klātbūtnes. 

 60.g. viņš kļuva par pretoru un divus nākamos gadus pārvaldīja Sīrijas 

provinci. 
 

Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 56.g. Konsulāta laikā ieņēma stigru antipompejisku 

pozīciju. Tautas sapulcē bija uzdrošinājies runāt par varas uzurpāciju no 

triumviru puses (Dio 39.28). 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Redzot, ka stāties pretī triumviru varai nav viņa spēkos, Lentuls pārtrauca 

aktīvu dalību politikā. 

 Lentuls mira ap 48.g. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Vīlās Romas politiskajā situācijā. 
 

Piezīmes  
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Lūcijs Domīcijs Ahenobarbs 
L. Domitius Ahenobarbus 
 
Konsulāta gads: 54.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: ?- 48.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Prominentas Domīciju plebeju dzimtas pārstāvis. 

 Bija precējies ar M. Porcija Katona māsu Porciju. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 70.g. kā liecinieks piedalījās tiesas prāvā pret G. Verru. 
 

Civilais dienests 

 61.g. bija kurulais edīls, sarīkoja greznas un ilgas spēles ar simts numidiešu 

lauvām (Plin. NH 8.131). Šajā pašā gadā Ahenobarbs kopā ar M. Porciju 

Katonu sīvi cīnījās pret Gn. Pompeja kandidāta L. Afrānija ievēlēšanu par 

konsulu. 

 58.g. kļuva par pretoru, par savu uzdevumu izvirzīja pilnvaru atņemšanu G. 

Jūlijam Cēzaram, kurš jau bija devies uz Galliju četru leģionu vadībā.  
 

Konsulāts 

 Neveiksmīgi kandidēja 56.g. vēlēšanās, mēģinājumu atkārtoja nākamgad, 

un 54.g. kļuva par konsulu. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsula pilnvaru beigām nedevās uz provinci. 

 52.g. bija priekšsēdētājs tiesas prāvā pret T. Anniju Milonu. 

 50.g. kandidēja uz auguru kolēģijas locekļa amatu, tomēr vēlēšanās 

uzvarēja G. Jūlija Cēzara kandidāts M. Antonijs. 

 49.g. Ahenobarbam bija jānomaina Cēzars Gallijas pārvaldnieka amatā 

(Suet. Caes. 34). Cēzara karaspēkam iebrūkot Itālijā, Ahenobarbs ar 

divdesmit kohortām devās satikt Cēzaru pie Korfīnija. Ahenobarbs tika 

sakauts, viņa karaspēks pārņemts, bet viņš pats palaists brīvībā. Pēc tam 

viņš devās pie Gn. Pompeja uz Tesāliju, un Farsāla kaujas laikā tika 

nogalināts. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Tika nogalināts Farsālas kaujā. 
 

Piezīmes  
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Apijs Klaudijs Pulhrs 
Ap. Claudius Pulcher 
 
Konsulāta gads: 54.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 97.g.-49.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Piederēja bagātai, ietekmīgai patricieši Klaudiju dzimtai. 

 Dēls Ap. Klaudijam Pulhram, 79.g. konsulam.  

 Vienu no savām meitām izprecināja Gn. Pompeja dēlam, otru – M. Jūnijam 

Brutam. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 75.g. piedalījās tiesas prāvā pret M. Terenciju Varronu, kas bija atgriezies 

no Āzijas provinces. 

 Sākot ar 73.g. Pulhrs piedalījās Trešajā karā pret Mitridatu, būdams L. 

Licīnija Lukulla, savas māsas vīra, dienestā. 71.g. viņš bija nosūtīts pie 

Armēnijas ķēniņa Tigrana, tomēr misija izgāzās Klaudija augstprātības dēļ. 

69.g. L. Licīnijs Lukulls bija spiests uzsākt karu arī ar Armēniju.  

 Vismaz no 63.g. bija auguru kolēģijas loceklis. 
 

Civilais dienests 

 63.g. jau bija senāta loceklis un protokolēja L. Sergija Katilīnas procesu. 

 61.g. kandidēja edīlu vēlēšanās, amatu viņš tomēr neguva.  

 57.g. ar konsulāra L. Pizona atbalstu uzreiz kļuva par pretoru. 

 No 56 līdz 55.g. Pulhrs pārvaldīja Sardīnijas provinci. 

 55.g. ņēma dalību triumviru konferencē Lukā, gūstot atbalstu savai 

kandidatūrai konsula vēlēšanās. 
 

Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 54.g. 

   

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pēc konsulāta devās pārvaldīt Kilikijas provinci. Prokonsula amatā viņš 

pavadīja divus gadus, izraisot haosu un vardarbību pārvaldītajā provincē. 

 50.g. Pulhrs kļuva par cenzoru. Uzreiz pēc vēlēšanām viņš tika apsūdzēts 

kukuļdošanā, tomēr tiesa atzina viņu par nevainīgu. 

 Nenoliekot cenzora pilnvaras, Pulhrs pievienojās Gn. Pompejam karā pret 

G. Jūliju Cēzaru. Viņš kļuva Grieķijas pārvaldnieku, tomēr tajā paša gadā 

nomira. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nomira 49.g., būdams aktīvs politikā. 
 

Piezīmes  
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Marks Valērijs Mesalla Rufs 
M. Valerius Messalla Rufus 
 
Konsulāta gads: 53.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 103.g.-26.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Piederēja senajai patriciešu Valēriju dzimtai. 

 Mesallas māte Hortenzija bija 69.g. K. Hortenzija Hortāla māsa. 

 Bija precējies ar Terenciju, M. Tullija Cicerona bijušo sievu. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Kopš jaunības bija auguru kolēģijas loceklis (Macrob. Sat. 1). 
 

Civilais dienests: ieņemtie amati, ievērojamās iniciatīvas, darbība amatu pienākumu 

pildīšanas starpposmos 

 62.g. pildīja pretora amata pienākumus.  
 

Konsulāts: ievēlēšanas īpatnības, konsulāta ievērojamās iniciatīvas 

 Par konsulu kļuva 53.g., vēlēšanu kampaņa bija bēdīgi slavena ar balsu 

uzpirkšanu centuria praerogativa (Cic. Q. fr.2.14.4). Ievēlētajiem 

konsuliem izvirzīja apsūdzības, un līdz pat gada vidum amatā viņi nestājās. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera: ieņemtie amati, uzsāktas iniciatīvas 

 51.g. pret viņu tika izvirzīta apsūdzība balstu uzpirkšanā konsula vēlēšanās. 

Valērijs tika atzīts par vainīgu un viņam piesprieda prāvu naudas sodu. 

(Cic. Fam 8.2.1). 

 Pilsoņu karā ieņēma G. Jūlija Cēzara pusi un kopš 48.g. bija viņa legāts. 

Dienēja Itālijā, Āfrikā un Spānijā.  
 

Politiskās karjeras beigas: iemesli un turpmākā nodarbošanās 

 Pēc Cēzara noslepkavošanas Valērijs pārtrauca dalību politikā. Viņš veltīja 

sevi augura pienākumu pildīšanai un literatūrai. Sarakstīja darbu De 

auspiciis. 

 Nomira 26.g. 
 

Piezīmes  
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Gneijs Domīcijs Kalvins 
Gn. Domitius Calvinus 
 
Konsulāta gads: 53.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: Nav ziņu. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Prominentas Domīciju plebeju dzimtas pārstāvis. 

 G. Jūlija Cēzara uzticamais līdzgaitnieks. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 62.g. bija L. Valērija Flaka legāts Āzijas provincē. 
 

Civilais dienests 

 59.g. tika ievēlēts par tautas tribūnu.  

 56.g. ar optimātu atbalstu kļuva par pretoru (Cic. Sest. 113). 

 
Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 53.g., vēlēšanu kampaņa bija bēdīgi slavena ar balsu 

uzpirkšanu centuria praerogativa (Cic. Q. fr. II 14,4). Ievēlētajiem 

konsuliem izvirzīja apsūdzības, un līdz pat gada vidum amatā viņi nestājās. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pilsoņu karā iestājās G. Jūlija Cēzara pusē. Piedalījās Farsāla kaujā 48.g., 

kur komandēja Cēzara karaspēka centru. 

 Pēc kaujas kļuva par Āzijas provinces pārvaldnieku, kur nespēja atvairīt 

Bosforas ķēniņa uzbrukumu. Konfliktam pielika galu Cēzara iejaukšanās. 

 Ar Cēzara atbalstu kļuva par pontifiku kolēģijas locekli, tāpat viņam bija 

jākļūst par magister equitum (kavalērijas komandieri) 43.g., kas 

nepiepildījās Cēzara noslepkavošanas dēļ.  

 43.g. Kalvins kļuva viens no nedaudzajiem elites pārstāvjiem, kas atbalstīja 

G. Jūliju Cēzaru Oktaviānu cīņā par varu valstī. 

 42.g. viņa vadītā flote cieta katastrofālu sakāvi Jonijas jūrā no Oktaviānam 

un M. Antonijam opozicionāru senatoru karaspēka. Neskatoties uz šo 

sakāvi, 40.g. Kalvins atkal kļuva par konsulu.  

 Pēc otra konsulāta no 39.-36.g. Kalvins bija visas Spānijas pārvaldnieks. 

Tur viņš ir guvis uzvaras, guva imperatora titulu no sava karaspēka un 36.g. 

nosvinēja triumfu. 

 20.g. viņš bija arvalu brāļu kolēģijas loceklis. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nav ziņu. 
 

Piezīmes  
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Kvints Cecīlijs Metells Pijs Scipions Nasika 
Q. Caecilius Metellus Pius Scipio Nasica 
 
Konsulāta gads: 52.g. 

 

Dzimšanas un nāves dati: 98.g.-46.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Piederēja vienai no ietekmīgākajām plebeju nobiļu dzimtām Romā, kuras 

pārstāvji no 2.gs. p.m.ē. regulāri ieņēma konsula amatu. 

 Dzima kā P. Kornēlijs Scipions Nasika, vēlāk ar testamentu tika adoptēts 

K. Cecīlija Metella Pija ģimenē. 

 Bija precējies ar Emīliju Lepidu, Mamerka Emīlija Lepida Liviāna (77.g. 

konsula) meitu. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Kopā ar M. Tulliju Ciceronu piedalījās S. Roscija aizstāvēšanā 80.g. tiesas 

prāvā.  

 Iespējams, no 63.g. bija pontifiku kolēģijas loceklis. 

 63.g. kopā ar M. Krasu un M. Marcellu devās pie M. Tullija Cicerona, lai 

pavēstītu par L. Sergija Katilīnas plāniem Ciceronu nogalināt (Plut. Cic. 15, 

1). 
 

Civilais dienests 

 59.g.  kļuva par tautas tribūnu.  

 57.g., iespējams, bija kurulais edīls un sarīkoja piemiņas spēles par godu 

savam tēvam, kas mira 6 gadus iepriekš. Tajā pašā gadā tika uzņemts 

pontifiku kolēģijā. 

 55.g. Metells Scipions bija pretors. 

 53.g. kopā ar M. Valēriju Mesalu Metells Scipions bija interrex. 
 

Konsulāts 

 52.g. bija konsuls. Konsulāta laikā Kapitolijā uzstādīja bronzas statujas 

saviem senčiem (Cic. Att. 6.1.17). 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 49.g. pārliecināja senātu uzstādīt ultimātu G. Jūlijam Cēzaram (Plut. Caes. 

30,3). Tajā paša gadā viņš kļuva par Sīrijas provincijas pārvaldnieku, kur 

cīnījās ar partiešiem un saņēma imperatora titulu. Lai pielabinātu 

karaspēku, pārvaldāmajā provincē iekasēja naudu visos iespējamos veidos. 

 48.g. Metells Scipions kopā ar savu karaspēku pārcēlās uz Grieķiju un 

ņēma dalību Farsāla kaujā. Pēc sakāves viņš devās uz Āfriku, kur zaudēja 

vēl vienu kauju – pie Tapsas. Pēc šī zaudējuma viņš bēga uz Spāniju, viņu 

panāca Cēzara flote, un Metells Scipions izdarīja pašnāvību. 
 

Politiskās karjeras beigas 

  Izdarīja pašnāvību, nonākot ienaidnieka rokās. 
 

Piezīmes  
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Servijs Sulpīcijs Rufs 
Ser. Sulpicius Rufus 
 
Konsulāta gads: 51.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 106.g.-43.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Piederēja vienai no vissenākajām patriciešu dzimtām – Sulpīcijiem. Pirmais 

šīs dzimtas pārstāvis kļuva par konsulu jau 500.g. 

 Kopš bērnības bija M. Tullija Cicerona biedrs, nespējot pārspēt viņu 

oratora mākslā, Rufs pievērsās advokatūrai. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests: ieņemtie amati, ievērojamās iniciatīvas, darbība amatu pienākumu 

pildīšanas starpposmos 

 75.g. kļuva par kvestoru. Amata pienākumus pildīja Ostijā. 

 65.g. kļuva par pretoru, pēc pretūras neuzņēmās nevienas provinces 

pārvaldīšanu. 

 63.g. kandidēja vēlēšanās, tomēr zaudēja L. Licīnijam Murēnam, kuru 

vēlāk apsūdzēja balsu uzpirkšanā.  
 

Konsulāts: ievēlēšanas īpatnības, konsulāta ievērojamās iniciatīvas 

 52.g. kļuva par konsulu. Viņa panākumi daļēji ir skaidrojami ar Rufs labo 

slavu, ko viņš iemantoja kā advokāts, kā arī ar nepatiku pret viņa 

konkurentu M. Porciju Katonu (Plut. Cato min. 49.2).  

 Konsulāta laikā uzstājās senāta ar brīdinājumiem par jauna pilsoņu kara 

iespējamību. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera: ieņemtie amati, uzsāktas iniciatīvas 

 Pilsoņu karā sākumā ieņēma neitrālu pozīciju, aizbraucot no galvaspilsētas 

uz Kampāniju. Vēlāk Rufs, iespējams, ir devies uz austrumiem ar mērķi 

nevis atbalstīt pompejiešus, bet pavadīt brīvo laiku. 

 Pēc Farsāla kaujas Rufs atbalstīja G. Jūlija Cēzaru, un 46.g. kļuva par 

Ahaijas prokonsulu.  

 44.g. g. ierosināja aizliegumu publicēt G. Jūlija Cēzara rīkojumus vai ziņas 

par viņa labdarību. 
 

Politiskās karjeras beigas: iemesli un turpmākā nodarbošanās 

  43.g. mira, dodoties ar senāta misiju pie M. Antonija uz Mutinu. 

 
 

Piezīmes  
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Marks Klaudijs Marcells 
M. Claudius Marcellus 
 
Konsulāta gads: 51.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: ? – 45.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

  Piederēja bagātai, ietekmīgai patricieši Klaudiju dzimtai. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests: ieņemtie amati, ievērojamās iniciatīvas, darbība amatu pienākumu 

pildīšanas starpposmos 

 65.g. kopā ar savu draugu M.Porciju Katonu kļuva par kvestoru.  

 63.g. atbalstīja konsula M. Tullija Cicerona rīcību attiecībā uz L. Sergija 

Katilīnas sazvērestības dalībniekiem. 

 Līdz 56.g. kļuva par kurulo edīlu. 

 52.g. Marcells bija pretors un piedalījās M.Emīlija Skavra aizstāvēšanā 

tiesā. 
 

Konsulāts: ievēlēšanas īpatnības, konsulāta ievērojamās iniciatīvas 

 51.g. kļuva par konsulu. Konsulāta laikā aktīvi uzstājas ar priekšlikumiem, 

vērstiem pret G. Jūliju Cēzaru. 

 Lika publiski nopērt Kornuma iedzīvotāju, kurš saskaņā ar Cēzara 

norīkojumiem bija Romas pilsonis (Romas pilsoni nedrīkstēja pakļaut 

pēršanai). 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera: ieņemtie amati, uzsāktas iniciatīvas 

 49.g. neatbalstīja Gn. Pompeja izvirzīšanu cīņai pret G. Jūliju Cēzaru; 

Marcells aicināja atlikt kara pieteikumu. Vēlāk kopā ar Pompeju un citiem 

senatoriem bēga uz Grieķiju.  
 

Politiskās karjeras beigas: iemesli un turpmākā nodarbošanās 

 Pēc Farsāla kaujas Marcells pārtrauca cīņu pret G. Jūliju Cēzaru un devās 

labprātīgā izsūtījumā uz Mitilēnu, kur nodarbojās ar studijām. 45.g. 

Klaudijs  saņēma piedošanu no Cēzara. Pa ceļam mājup, Grieķijā, Marcells 

tika nodurts neskaidros apstākļos. 
 

Piezīmes  
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Lūcijs Emīlijs Lepids Pauls 
L. Aemilius Lepidus Paullus 
 
Konsulāta gads: 50.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: ? 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

  Brālis triumviram M. Emīlijam Lepidam. 

  Viņa tēvs bija M. Emīlijs Lepids, 78.g. konsuls. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums 

 63.g. atbalstīja konsula M. Tullija Cicerona rīcību attiecībā uz L. Sergija  

Katilīnas sazvērestības dalībniekiem. 
 

Civilais dienests 

 59.g. kļuva par kvestoru. Amata pienākumus pildīja Maķedonijā propretora 

G. Oktāvija vadībā. 

 57.g. uzstājās par M. Tullija Cicerona atgriešanu no trimdas (Cic. ad fam. 

XV 13,2). 

 55.g. kļuva par edīlu un atjaunoja Emīlija baziliku Romā. 

 53.g. kļuva par pretoru. 
 

Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 50.g. Viņa uzvara ir saistāma ar Gn. Pompeja interešu 

īstenošanu, kuru mērķis bija tādu konsulu ievēlēšana, kuri pavisam noteikti 

nostātos pretim G. Jūlijam Cēzaram. 

 Pompeja plāns izgāzās – Cēzars par 1500 talantiem panāca, ka Lepids Pauls 

ieņēma pasīvu pozīciju jautājumā par Gallijas provinces pārvaldnieka 

nomaiņu.  

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Pilsoņu karā Lepids Pauls ieņēma neitrālo pozīciju un aktīvu dalību politikā 

atjaunoja tikai 44.g. (Cic. Att. 14.7.1). 

 Pauls nostājās pret otro triumvirātu un bija iekļauts proskripcijas sarakstos. 

Viņam izdevās izvairīties no nāvesun Lepids Pauls pievienojas triumviru 

politiskajam pretiniekam M. Junijam Brutam. 
 

Politiskās karjeras beigas 

 Pēc Bruta pašnāvības Lepids Pauls tika apžēlots un atlikušo mūžu 

nodzīvoja Miletā, Āzijas provincē.  
 

Piezīmes  
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Gaijs Klaudijs Marcells Jaunākais 
G. Claudius Marcellus Minor 
 
Konsulāta gads: 50.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 88.g.-40.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Piederēja bagātai, ietekmīgai patriciešu Klaudiju dzimtai. 

 Bija precējies ar Oktāviju, G. Oktāvija māsu, G. Jūlija Cēzara māsas 

mazmeitu. 54.g. Cēzars mēģināja izdod Oktāviju par sievu Gn. Pompejam, 

tomēr laulība noslēgta nebija, un Oktāvija palika Marcella sieva. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 Iespējams, 56.g. kļuva par edīlu, bet 53.g. kļuva par pretoru.  
 

Konsulāts 

 Par konsulu kļuva 50.g. Kā konsuls īstenoja izteikti anticezārisku politiku, 

mēģinot panākt G. Jūlija Cēzara atgriešanos no Gallijas ātrāk par noteiktu 

termiņu. Tāpat nepieļāva, lai Cēzars izliktu savu kandidatūru konsula 

vēlēšanās in absentia, t.i., prombūtnē esot. Konsulāta beigās Marcells 

pasludināja Cēzaru par tēvijas ienaidnieku un lūdza Gn. Pompeju 

uzņemties valsts aizstāvību. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Izvēršoties pilsoņu karam, Marcells nepievienojās Pompejam, tāpēc vēlāk 

Cēzars nevērsa pret Marcellu nekādas darbības. Cēzara diktatūras laikā 

Marcells neņēma dalību politikā, tomēr atgriezās senātā uzreiz pēc marta 

īdām. Vēlāk Marcells izrādīja lielu atbalstu sievas brālim Oktaviānam, kad 

tas atgriezās Romā, lai pārņemtu G. Jūlija Cēzara novēlēto mantojumu. 

 
Politiskās karjeras beigas 
   Nomira 40.g. 
 

Piezīmes  
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Lūcijs Kornēlijs Lentuls Kruss 
L. Cornelius Lentulus Crus 
 
Konsulāta gads: 49.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 97.g.-48.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

  Bijis ietekmīgās patriciešu dzimtas Kornēliju pārstāvis. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 70.jos gados Lentuls bija Gn. Pompeja legāts un dienēja Spānijā. 

 61.g. vadīja apsūdzību pret P. Klodiju par reliģiozu pārkāpumu, 

piedaloties sieviešu Labās dievietes reliģiskās svinībās. Klodijs 

tomēr tika attaisnots, jo lielāka daļa zvērināto bija piekukuļoti (Cic. 

ad Att. I 16) 
 

Civilais dienests 

 58.g. kļuva par pretoru. 

 51.g. neveiksmīgi kandidēja uz vakanto kvindecimviru kolēģijas locekļa 

vietu. 
 

Konsulāts 

 Par konsulu Lentuls kļuva 49.g. Stājoties amatā, Lentuls ar kolēģi vadīja 

slavenā senatus consultum pieņemšanu, pēc kura tautas tribūni M. Antonijs 

un K. Kasijs Longins aizbēga no Romas un G. Jūlijs Cēzars izvēlējās 

šķērsot Rubikonas upi. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 49.g. vasarā Lentuls rekrutēja karaspēku Āzijas provincē (Caes. BC III 4,1). 

Kā prokonsuls viņš piedalījās Farsāla kaujā, vēlāk kopā ar Gn. Pompeju 

devās uz Ēģipti, kur bija sagūstīts un ieslodzīts. 
 

Politiskās karjeras beigas 

 Nogalināts ieslodzījumā Ēģiptē 48.g. 

 
 

Piezīmes  
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Gaijs Klaudijs Marcells Vecākais 
G. Claudius Marcellus Maior 
 
Konsulāta gads: 49.g.

 
 

 

Dzimšanas un nāves dati: 91.g.-48.g. 

 

Priekšnoteikumi 

veiksmīgai 

karjerai 

Kandidāta izcelsme, dibinātie sociālie sakari 

 Piederēja bagātai, ietekmīgai patriciešu Klaudiju dzimtai. 

 Brālis M. Klaudijam Marcellam, 51.g. konsulam; brālēns G. Klaudijam 

Marcellam, 50.g. konsulam. 

  

Karjeras gaita Karjeras sākums: militārais dienests, publiskās iniciatīvas 

 Nav ziņu. 
 

Civilais dienests 

 Iespējams, 57.g. kandidēja uz kurulā edīla amatu.  

 Par pretoru kļuva līdz 52.g. 
 

Konsulāts 

 Konsulāta laikā turpināja brāļa un brālēna īstenoto anticezārisku politiku. 

Stājoties amatā, Marcells ar kolēģi vadīja slavenā senatus consultum 

pieņemšanu, pēc kura tautas tribūni M. Antonijs un K. Kasijs Longins 

aizbēga no Romas un G. Jūlijs Cēzars izvēlējās šķērsot Rubikonas upi. 

  

Darbība pēc 

konsulāta 

Turpmākā politiskā karjera 

 Kopā ar Gn. Pompeju Marcells devās prom no Romas, par neveicot 

tradicionālo upurēšanu dieviem, kas tika uzskatīts par nepieņemamu rīcību 

(Plut. Caes. 43,1).   

 Marcellam bija nodota flotes komandēšana Rodas salā. Vairāk nekādu ziņu 

ne par viņa dalību pilsoņu karā, ne par turpmāko dzīvi nav. Tiek pieņemts, 

ka viņš gāja bojā Farsāla kaujā.  
 

Politiskās karjeras beigas 

  Nav ziņu. 

 

Piezīmes  
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