
LUTA'JE ЦЕЗАР ЗАПРАВО РЕКАО 
ПРЕЛАЗЕЋИ РУБИКОН?Ако пођемо од Светонијеве биографије Јулија Цезара (с. 32, ed. М. Ihm): iacta alea est, можемо констатовати да у погледу ових Цезарових речи владају у модерној историо- графији углавном три мишљења. По првом од њих, Цезар није пред прелазак Рубикона ништа рекао, него су те речи други измислили и уметнули у историју Цезаровог грађан- ског рата. По другом мишљењу, Цезар je рекао оно што стоји код Светонија, тј. коцка je бачена (или у.смислу:

одлука je пала, натраг се више не може: напред, у рат! Ова интерпретација, која се строго држи Светонијевог текста, преовлађује у науци. Најзад, треће мишљење прихвата емен- дацију у Светонијевом тексту коју je учинио још Erasmus: iacta alea esto, na преводи:. „Нека, je коцка бачена! (или: 
Нека 'коцка падне!“) — у смислу који je сличан оном прет- ходном. Ово je мишљење најмлађег датума.Циљ je ових редова да одбаце сва три мишљења, за- државајући међутим Еразмову емендацију, и да даду нову интерпретацију познатих Цезарових речи. .

IМишљење да ово уопште нису Цезарове речи први je измео Drumann, а прихватио Qroebe (Geschichte RomsI 2 III 374—5 [Leipzig 1906]): „Er selbst (sc. Caesar) und mehrere andere Schriftsteller erwähnen dies nicht; Asinius Pollio mag die Erzählung in seine Geschichte des Bürgerkrieges aufgenommen und sie erdichtet oder doch ausgeschmückt haben. Was jetzt geschah, war längst beschlossen, und es ist völlig ungereimt, den Imperator bei der Ausführung schwanken oder erschrecken zu lassen; sogar Plutarch, welcher seine kurzen Aeußerungen, wenn e rsieh  überhaupt äußerte, in eine Unterredung verwandelt, muß dies bei einer anderen Gelegenheit zugeben; aber ein Gaukelspiel, wodurch er das Heer von seinem Widerwillen gegen einen solchen Krieg überzeugen und es zugleich ermutigen wollte, ist wenigstens nicht undenkbar, und dann waren seine letzten Worte nicht griechisch.“



54 М. МарковићHermann Peter („Die littferatur der witzworte in Rom und die geflügelten worte im munde Caesars“ , Fleckeisens Jahrb. f. class. Philol. XLIII [1897] 859—60) понавља и проширује Друманове аргументе: „Caesar selbst und andere schriftsteiler (Vellejus und Dion) erwähnten es nicht, und es sei völlig ungereimt, den imperator bei der ausführung einer längst beschlossenen Sache schwanken zu lassen . . . “ „Außerhalb des bereichs der möglichkeit liegt es also nicht, daß auch das . . .  von anderen erfunden, dem Asinius mitgeteilt und von ihm, der gegen solche aussprüche weniger scharfe kritik übte, in seinem geschichtswerk wiederholt worden sind.“Против горњег мишљења може се рећи следеће.1- Друман и Петер сумњају у аутентичност Цезарових речи зато што њих не спомиње сам Цезар ни неки други писци (Патеркул, Дион Касије). Међутим, прво, редак je тај догађај из историје старог века уопште који би нам поми- њали сви извори. Ако je догађај ситан, поменуће га, по пра- вилу, само један део извора. To je опште познато. Цеза- рове речи помињу, поред Светонија, Плутарх на три места (Caes. 32, Pomp. 60, Apophthegm. 206) и Апијан (II 35 = 140), нај- зад, Зонара (X 7). Зар то није довољно? Друго, није слу- чајност што баш горепоменути писци не помињу Цезарову изреку код Рубикона. Смешно je и очекивати да би je сам Цезар поменуо у Civile: прво, зато што он у својим ме- моарима лапидарно фиксира најважније догађаје и моменте, не упуштајући се у детаље. Где би у овај војнички-отсечан извештај стала наша изрека: Cognita militum voluntate Ariminum cum ea legione proficiscitur ibique tribunos plebis, qui ad eum confugerant, convenit (1 8, 1 Kubier)! Друго, зами- слите човека од духа, какав je Цезар без сумње био, који вам у својој аутобиографији понавља своје духовитости и вицеве (dicta urbana), изречене у животу! — Ш то се тиче Велеја Патеркула и његове на брзу руку склепане истори- јице од Троје до Тиберија у две књиге, где би наша изрека нашла места, кад се о читавом Цезаровом спремању за рат и преласку Рубикона каже свега о в о : ratus bellandum Caesar cum exercitu Rubiconem transiit (II 49, 4 Haim)! С лијно  важи и за лапидарни извештај Диона Касија: πυθόμενος οδν ταϋτα έχεϊνος ές τε Ά ρίρ-ivov ηλθεν, ε£ω της έαυτοϋ άρχής τότε πρώ
τον  προχωρήόας (XLI 4, 1 Boissevain). Поред тога што нам поменути писци дају само сулгарне извештаје, треба истаћи још и овај, свакоме познат моменат: пред нама су два на- чина рада. Цезар, Патеркул, Дион пишу ; Плу-тарх, Светоније — биографст; зато се и интересују за масу детаља, анегдота и изрека, које карактеришу ήθος њихових јунака, па нам их зато и саопштавају. Зато се код њих наша изрека већ унапред може очекивати, насупрот првима.



Шта je Цезар заправо рекао прелазећи Р.убикон? 55Стога овај аргумент Друмана, Гребеа и Петера против аутен- тичности Цезарових речи отпада као неуместан.2. Сва je прилика да je главни извор Дезарове изреке Историја грађанских ратова Азинија Полиона, као што je она извор и за многе друге догађаје из Цезаровог рато- вања. И то je добро: баш то сведочи <у аутентичности Це- зарових речи. Полион je био присутан кад je Цезар прелазио Рубикон; шта више, Цезар се са њим саветовао („А  много се посаветовао и са својим присутним' пријатељима, међу којима се налазио и Азиније Полион“ Плут. Цезар 32, прев. проф. Ђурика). Светоније се позива на Полиона кад говори о догађајима за време битке код Фарсале (Caesar 30). Сам Азиније, и иначе престрог критичар („Asinius Pollio fuit acris vehementiae“ Plin. n. h. X X X V I 33), имао je строг суд о Це- заровим Коментарима: Pollio Asinius parum diligenter parumque integra veritate compositos putat, cum Caesar pleraque et quae per alios erant gesta, temere crediderit et quae per se, vel consulto vel-etiam memoria lapsus perperam ediderit, existi- matque rescripturum et correcturum fuisse (Sufet. 56, 4). O bo ce тиче поглавито Коментара о грађанском рату. Дакле, овај акрибични Полион-очевидац нема потребе да од дру- гих прима измишљену Цезарову изррку, к~ао што то хоће Друман, Гребе и Петер.Уосталом, Петер противречи самом себи, на једној истој стракици: он прима. да je Полион присутан при Цезаровом преласку Рубикоиа и да о томе говори у својој Историји грађанских ратова, одакле црпу Светоније и Плутарх, а мало доцније изричито вели: „außerhalb des bereichs der möglich- keit liegt es also nicht, daß auch das . . .  (Цезарова изрека) von anderen erfunden, dem Asinius mitgeteilt und von ihm . . .  in seinem geschichtswerk wiederholt worden sind.“ A ko je По- лион очевидац и саветник Цезаров код преласка^Рубикона, чему онда претпостављати да je о.догађајима и изреци код Рубикона од других чуо?3. У потврду тога да je Полион изреку могао сам изми- слити или je од других радо примити, наводи Петер познату Полионову духовитост и љубав за вицеве (сетимо се, ре- цимо, оног познатог Полионовог вица о Августовим фесце- нинима: at ego taceoTnon est enim facile in eum scribere, qui potest proscribere. Macrob. II 4, 51).Али тешко да ce Азинијева духовитост може мерити са Цезаровом; не само отуда што je Цезар био далеко већи таленат и стваралац, док je Полион више учени лите- рата, него и стога што je Цезаров бурни политички живот пружао више хране и прилика за прегнантне животне сен- тенције и максиме. Тако наспрам сачуване 2—3 Полионове изреке стоје 33 сачуване Цезарове (код разних писаца, само 
15 код Плутарха, Apophth.). Ш та више, сигурно je да je Це-



56________________  М. Марковмћзар саставио и једну збирку изрека, чије je издавање доц- није Август забранио и коју у својим писмима помиње Ци- церон, Цицерон о њој говори 46 г. као готовој; сасвим je дакле могуће да je Цезар јануара 49 (Рубикон) такође био расположен за духовитости и да их je и правио, тако да му ту библиофил Полион није био потребан. (Suet. 56, 7: item Dicta collectanea, quos omnis libellos vetuit Augustus publicari in epistula, quam brevem admodum ac simplicem ad Pompeium Macrum, cui ordinandas' bibliothecas delegaverat, misit; Cicero ad fani. IX 16, 4 (Sjögren).: audio Caesarem, cum volumina iam confecerit Αποφθεγμάτων, si quod adferatur ad eum pro meo, quod meum non sit, rei cere solere; ynop. Schanz— Hosius, Gesch. röm. Lit. I 335).Духовитост и љубав за вицеве и изреке није само ка- рактеристична црта Цезара и појединаца, већ je и signum temporis, битно обележје једног urbanus homo, кога још Ка- тон (преко Домидија Марса, код Квинтилијана, Inst. or. VI 3 [de risu] 105 Radermacher) дефинише: urbanus homo erit, cuius multa bene dicta responsaque erunt, et qui in sermonibus, circulis, conviviis, item in contionibus, omni denique ioco (Ai. „.✓ ridicule commodeque dicet. Дакле, захтев je и астеизма, и атикизма чинити у свакој прилици у животу вицеве и духо- витости, избацивати изреке и сл., а Цезар je не само ишао за својим временом, него и тежио астеизму и атичкој соли (о свему Квинтилијан, на н. м., Петер 854 и мн. др.).4. Друманов аргумент: „Was jetzt geschah, war längst beschlossen, und es ist völlig ungereimt, den Imperator bei der Ausführung schwanken zu lassen“ , који понављају Гребе и Пе- тер, нити има потврде у изворима, нити je логичко-психолошки оправдан. Зар je мало операција и подухвата који су већ одавно били до танчина одлучени и припремљени, а пре чи- јег почетка војсковођа још једном рекогносцира план и наум, проверавајући погодност момента и све последице поду- хвата! И заш то' би било ungereimt да се Цезар, који се добро сећа Маријеве судбине, замисли за часак по последњи пут, на самојграници (Рубикон) која га дели од — coup d’etat, о правним и другим последицама свога наума!Уосталом, то нам "потврђују и Светоније, и Плутарх, и Апијан: Consecutusque cohortis ad Rubiconem flumen, qui provinciae eius finis erat, paulum constitit, ac reputans'quantum moliretur, conversus ad proximos: etiam nunc, inquit, regredi possumus; quod si ponticulum transierimus, omnia armis agenda erunt. Cunctanti ostentum tale factum e s t . . .  (Suet. Div. Iui. 41); „Кад je стигао до реке Рубикона, која овострану Галију дели од остале Италије, утоне у дубоко размишљање. Ту се приближавао пресудан тренутак,' и Цезар, узнемира- ван величином свог вратоломног потхвата, прекине вожњу. Пошто се зауставио на свом путу, још једаред je сам у ти-



Шта je Цезар заправо рекао прелазеки Рубикон? 57шини своју основу и с ове и с оне стране испитао, и ње- гова одлука имала je свакојаке обрте. А  много се посаве- товао и са својим присутним пријатељима, међу којима се налазио и Азиније Полион, и није се могао ослободити од мисли у колике ће невоље цео свет увалити својим прелас- ком преко те реке и колику ће одговорност имати за то пред потоњим нараштајима“ (реченица од „и није се могао“ надаље јесте Плутархово рационалистичко објашњење узрока Цезаровог размишљања, које je икаче locus communis у ан- тици: упор. Арр. ниже, Thuc. II 12, 3; Herod. V  97: изд. Апи- јанових Emph. Mendelssohn-Viereck, Teub, 1905, II p. 170); „напослетку ce из овог размишљања као прене и с неким поуздањем преда у руке будућности . . . Отада се већ брзо кретао напред и још пре зоре продре у Аримин . . . “ (Плут. Цезар 32, прев. проф. Ђурића); δρόμω δ’έλθών έπΐ τόν 'Ρουβί- 
χωνα ποταμόν, δς ορίζει την ’Ιταλίαν, ί-Ρτη τοΰ δρόμου xat ές τό ρεΰμα άφορών περιεφέρετο τι) γνό'ψ'β, λογιί,όμενος των έΡο- ρ.ένων χαχών, εί τόνδε τόν ποταμόν düv δπλοις περάΡειε (Αρρ. II 139 Mendelssohn—Viereck2).Нека je, дакле, Цезарово заустављаше и размишљање и ungereimt (а оно то, по нашем мишљењу, као што смо видели, није), оно je ипак документовано изворима.Друман налази да Плутарх противречи самом себи, јер у Цезаровој биографији говори о Цезаровом „schwanken und erschrecken“ , a y Антонијевој (c. б) o томе да je Цезар одавно већ припремио свој план напада на Рим. Ми смо на- пред већ поменули да једно не мора противречити другом. Но осим тога, Плутарх на овом другом месту само поле- мише против Цицеронових речи: „Повод за Тројански par дала je Јелена, а за грађански — Антоније“ . Плутарх сасвим оправдано вели: Цезар није био толико луд да загази у грађански рат зато што je пред собом видео Антонија и Касија, како су му добегли бедно одевени и у најмљеним колима; не, то му je био само згодан повод, јер су Анто- није и Касије били народни трибуни, повод за рат који je он већ одавно смерао, у својој безумној тежњи за влашћу (као год и Александар Македонски или Кир и др.). To каже Плутарх. Јасно je да ово не противречи »Ллутарховом кази- вању у Цезар 32.5. Најзад, сам Друман (и Гребе) показује колебљивост: можда je Цезар предузео трик или опсенарство са знаме- њем и са својом изреком, да приволв војску на један такав рат, и онда -je своју изреку изговорио на латинском (да би га војници разумели) („aber ein Gaukelspiel, wodurch er das Heer von seinem Widerwillen gegen einen solchen Krieg überzeugen und es zugleich ermutigen wollte, ist wenigstens nicht undenkbar, und dann waren seine letzten Worte nicht griechisch“)., Из овога излази да и сам Друман (и Гребе) прихвата нај-



58 М. Марковићзад аутентичност Цезарових речи! Само што je смешно објашњавати omina у римској војсци, а нарочито ону масу сваковрсних знамења, prodigia, ostenta, portenta, signa, monstra) dira, auspicia, auguria итд. код Светонија и Плутарха не дејсидајмонијом итд., већ — намерним опсенарством! Уосталом, већ и из овога се види колико je прво мишљење неодрживо, противречећи изворима.
IIДруго мишљење — „коцка je пала“ (у смислу: одлј'- чено je, назад се не може! и сл.) — јесте најраширеније. Неколико примера: Mommsen R G 8 III 373: „Indem er (sc. Caesar) nach neunjähriger Abwesenheit den Boden des Vaterlandes wieder betrat, betrat er zugleich die Bahn der Revolution. „Die Würfel waren geworfen“ .“ — Највећа монографија o Цезару' — Eduard Meyer, Caesars Monarchie . . .8 (1922) 292: „Auch für Caesar gab es nach dem 7. Januar keine Wahl mehr: „die Würfel waren geworfen“ .“ — Једно од најпоузда- нијих и најмодернијих дела: Јегбте Carcopino, Cesar (Hist. Rom. II 2; G . Glotz Hist. Anc.) (1936) 818: „Les des sont jetes“ . — Од совјетских: Машкин, Историја старог Рима (1946) 307: „Жребии брошен“ . (Од средњошколских уџбе- ника, примера ради: Weingartner—Prelog, Povijest staroga vi- jeka, Sarajevo 1917, 123: „Kocka je pala"; Jos. Bucar, Zgodo- vina starega veka, Ljubljana 1920, 164: „Kocka je padla“ ;. Мкл. Костић, Општа историја, I, стари век, Београд 1926, 158: „Коцка je бачена“ ; Ст. Ловчевић, Општа историја, старк век4, Београд 1928, 113: „Кодка je бачена“ ; Васиљ ПоповиК, Историја старог века, Београд 1934, 128: „Коцка je пала!; Мишулин, Историја старога века, сро. лревод „Просвета“ , Београд 1947, 125: „Коцка je пала!“ итд.).Да je ово мишљење погрешио и да je Еразмова емен- дација Светонијевог текста оправдана (iacta alea esto), може се доказати следећим.1. Kao год што je у погледу изреке vidi vici си- гурно да ју je Цезар изрекао на латинском [прво, jep-ίιλθον, είδον, έν-ίκηδα (Pint. Caes. 50) немају ни алитерације, ни хо- мојотелеутона, ни једнак број слова, док у латинском све то имају; друго, јер je το депеша о победи (о чему в. ли- тературу код Schanz— Hosiusa I 334 нап. 1); .треће, јер нам то Плутарх потврђује (Caes. 50: „У латинском језику имају те речи једнак завршетак и нарочиту краткоћу израза“ , прев. М. Ђурића) и четврто, јер. су те речи у виду натписа ношене на тријумфу испред плена, па су морале бити исписане ла- тински (Suet. Div. Iui. 37)], — тако je и у погледу iacta alea est готово сигурно да ју je Цезар изговорио на грчком.



Шта je Цезар заправо рекао прелазећи Рубикон? 59Прво, јер то Плутарх изричито вели (Pomp. 60 Lindskog—Ziegler: %αϊ todovrov μόνον Ελληνιστί ντρος τους jrocp όντας έχβοήόας, »άνερρίφθω χυβος«, διεβίβα^ε τον Στρατόν. Друго, jep je то хемиетихион из Менандрове комедије Άρρηφύρος η αύλητρίς, у којој једна јшчност саветује другој да се не жени, а ова одговара:δεδογμένον to tfpαγμ'* άνερρίφθ-ω κύβος.'(CAF K ock III frg. 65; ynop. Athen. XIII 559 e Kaibel). У истом облику саопштавају нам изреку и остали извори о Цезару: App. II 140: ό κύβος άνερρίφθω; PI ut. Caes. 32: άνερρίφθχυ κύβος; Zonafas (X 7 Dindorf): έρρίφθω κύβος. Цезар je до~ душе добро познавао Менандра (за шта je најбољи доказ његово поређење Теренција са Менандром, написано у сти- ховима, у Светонијевој Vita Terenti, одакле и потиче већ по- словични надимак Теренција, који му je дао Цезар, — „мали Менандар“ (dimidiatus Menander; в. Ter. com. ed. Fleckeisen, 1936, p. IX), али овде ипак нијеморао цШирати Менандра, jep je пословица била у његово време већ опште позната. Уосталом, њу налазимо још код Аристофана (Kock I frg. 673); остала места в. Otto, Die Sprichw. d. Körner 12; Kock I p. 557; Peter, н. д . 858. (Nauck,. Mölanges greco-rorh. VI p. 108 — мени недоступно).Сва je прилика да je Цезар пословицу изрекао на грчком. Из тога излази да латински превод у Светонијевом тексту iacta alea est не одговара грчком оригиналу и да je Ераз- мова емендација у esto оправдана.2. Претходној реченици код Светонија боље одговара емендација esto: eatur, inquit, quo deorum ostenta et inimicorum iniquitas vocat, iacta alea est (Div. Iui. 32). (Запазио још Otto [3890], н. м., ynop. Peter, н. м ,; узгред, већ често inquit у Светонијевом тексту упућује на цитирање туђих, тј. Це- зарових, речи).3. Петроније (bellum civile с. 122, v. 173—4) овако ре- продукује Цезарове речи: iudice Fortuna cadat alea. Sumite bellum et temptate manus. Конјунктив cadat боље одговара грчком императиву άνερρίφθω.4. Iacta alea est (уколико губитак o y esto није кривица каквог преписивача, у шта сумњам, јер ни Memmianus ни ост. codd. не показују овде var. lect. в. ed. Max. Ihm, 1907) могло je настати отуда што су учени Светоније, или његов извор, погрешно схватили и превели на латински грчку из- реку άνερρίφθω κύβος, можда под утицајем значења прве по- ловине цитираног Менандровог стиха:..δεδογμένον to ίτράγμ’* άνερρίφδ-ω κύβος.Пословица међутим нема то значење, о чему в. даље. Тешко je веровати да би Цезар, такав познагалац и грчког, и по-



60 М. Марковићсловица, погрешно превео ову пословицу, — да ју je икад изговорио налатинском. _Стога je треће мишљење најближе истини (iacta alea esto). Њега се држе, поред Ота 32, Петера 858, Друмана— Гребеа2 374 (при чему последња тројица, разуме се, одричу те речи Цезару), и: Ernst Kornemann, RQ II 49 (Kroner 133, 1939): „Der Würfel sei geworfen!“ ; Matthias Geizer, Caesar der Politiker und Staatsmann (1942) 232: „Der Würfel soll fallen“ (Ein Halbvers seines griechischen Lieblingsdichters Menander).“ ; M. Ђурић: „Нека падне коцка!“ (срп. прев. Плутарховог Цезара, Матица српска, Нови Сад 1950, 225).Међутим нас ни та интерпретација не задовољава. Са тог простог разлога што израз άνερρίφθω κύβος нигде у ан- тици не значи, quantum scio, „Нека падне коцка !“ „Der Würfel sei geworfen“, „Der Würfel soll fallen!“ итд. Погледајмо примере код старих писаца (Th. G . L. s. άναρριπτέω и κύβος; Liddel—Scott—Jones [=■  L S J] G E  Lex. s. v. итд.; Th. L. L . s. alea; PW RE s. alea [Hartmann, I col. 1358—9] итд.).
II!Неколико примера, којих je у антици маса: Άναρρίπτειν κίνδυνον 7— Periculum temerarie adire, run a risk, stand the hazard of a thing (κίνδυνον άναρρί\]/αι λέγουδι μεταφέροντες 

άπο ιών κύβων Phot.): Herod. VII 50: κινδύνους άναρριπτέοντες ές τούτο δφεα προηγάγο-ντο (стављајући све на коцку, видиш докле х у *догурали! [sc. Персијанци]); Thuc. VI 13: ύπέρ της 
πατρίδος, ώς μέγι6τον δή των πριν κίνδυνον άναρριπτουόης (за спас отаџбине, која ако икада раније, а оно понајпре сада све ставља на коцку3 изложена je крајњој опасности и сл. — Никијине речи против Сицилијанског гшхода); Pint. Demosth. 20: τον υπέρ της ηγεμονίας καί του δώματος άναρρίψαι - κίνδυνον (да стави ese на коцку, да се изложи крајњој опасности (sc. Филип), да би спасао живот и престо); subire periculum, Vel ut se praecipitando in ipsum, praecipitem se dare in periculum, et quasi quis diceret aleam periculi iacere. Dicitur vero et άναρρίψαι μάχην a Plut. Caesare (άναρρΐψαι μάχην ?τερί τηλικούτων — да рескира, да се упусти у битку, и тако све стави на коцку [sc. Помпејј); Phryn. Bekk. р. 18,1: άναρρϊψαι κίνδυνον, παρά τό άναρρΐψαι κύβον, περί των αφειδώς εαυτούς εις κινδύνους άφιέντων Dicitur etiam άναρρίψαι τον περί του παντός κύβον et: άναρρύ]/αι πάντα κύβον: Ό  δέ ΓΙύρρος τον περί του παντός άναρρύΡας κύβον, τοΐς δλοις έδφάλη (Пир, који je све био ставио на коцку, изгуби све). Sudas s. άνέρριπτον (Ada Adler): άνέρριπται κύβος* οΐον άποκεκινδύνευται. »φράζε τοίνυν, ώς εγώ dpi πας άνέρριμμαι κύβος« (Kock CAF I frg. 673, ρ. 557; Aristophanes) (реци да си све ставио на коцку



61Шта je Цезар заправо рекао прелазећп Рубикон?ради мене!); Zosim . IV 55, 3: άναρρίψαι τόν ύπόρ πάντων όμοΰ των πραγμάτων κύβον (све ставити на коцку). Исто значење има и само άναρρίπτειν absolute. ·— Άναρρίπτειν τόν κύβον — Tesseram iacere s. mittere, aleam iacere: quod metaphorice plerumque accipitur pro Periclitari, ut et ,lat. aleam iacere: Plut. Fab. 14: άπειρίαι καί θραάύτητι τόν περί των δλων άναρ- ρί-ψ-ων κύβον итд. — Alea: Liv. I. 23, 9: non contenti libertate certa in dubiam imperii servitiique aleam imus; X X X I 35, 1: tam celerem aleam universi certaminis timens; X X X V II 36, 7: tutam fore belli aleam; Ovid. Ars I 376: talibus admissis alea grandis adest; Hör. Carm. II 3, 6: periculosae plenum opus aleae; итд. итд. (Ihm).„Bei den Juristen heißt alea nicht bloß das Würfelspiel, sondern jedes Glückspiel. Dig. XI 5; de aleatoribus. Dig. XVII 2, 59, 1; XX II 2, 5 prooim. In einem abgeleiteten Sinne bedeutet es die Hoffnung auf das Spiel des Zufalls. So heißt es von der emptio spei, dem Kaufe der Hoffnung auf einem ungewissen Erwerb, die auf alle Fälle bezahlt wird, quasi alea emitur Dig. XVIII 1 . . . “ (Hartmann, н. м.).Пословица άναρρίπτειν κύβον— metaphorice — има слично значење које и (из истог домена!): τόν άπό γραμμάς κινεΐν λίθον — try one’s last chance (LSJ); extrema experiri (Th. G . L . s. γραμμή p. 766); πάντα λίθον κινεΐν (Zen. 5, 63: Schneide- win—Leutsch, Paroemiogr. G r .; K ock I p. 557).Према томе, Цезарове речи заправо значе: „Ресшрајмо, 
пробајмо срећу!“, „Ставамо свена коцку/“ (дословно: „Некаje све стављено на коцку!“), „Све или ништа!“ и сл.Исто значење има изрека и у поменутом Менандровом фрагменту (65 K ock): „Н е жени се, ако имаш памети, не на- пуштај овај живот! Сам cam ожењен: зато ти и саветујем да се не жениш!“ - -  вели прва личност, а друга одговара: „Ствар je већ одлучена: сад рескирајмо, пробајмо срећу!“ Ова друга личност ступа у брак, што je, no песнику (и уопште у новој комедији, као locus communis), исто као да je запловила најбурнијим морем, тј. изложила се крајњој опасности и ризику (в. даље речи дијалога). У сличној се опасности налази и Цезар на прагу грађанског рата против надмоћног противника. И његове речи имају исто значење.Поред тога што израз άναρρίπτειν κύβον има у ан- тици једино то значење, у прилог горњег тумачења го- вори и следеће.1. У својој збирци изрека краљева и војсковођа Плу- тарх помиње нашу изреку у овом облику: πας άνερρίφθω κύβος (Apophth. 206: M oralia'vol. II ed. Nachstädt—Sieveldng— Titehener 1935). Нека Цезар и није рекао πδς, Плутархов Beleg показује да je и Цезарова изрека схватана у антици онако као што то потврђују лексикографи. („Рескирајмо! Ставимо све на коцку!“' итд.).



62 М, Марковић2. У Цезаровој биографији Плутарх донекле тумачи Цезарову изреку речима: κα'ι τούτο δή το κοινόν τοϊς ·εϊς τύχας έμβαίνουΡιν άπορους και τόλμας προοίμιον ύπειπών »άνερρίφθω κύβος« (32) („Пошто je изрекао пословицу коју обично изго- варају они који се бацају у смеле и вратоломне потхвате . .  прев, М. Ђурића). Јасно je да се са тим не слажу следеће. речи реченице: „Коцка je пала!“ или „Нека коцка падне!“ (Ђурић), већ да наш израз и овде значи: „Пробајмо срећу! Ставимо све на коцку!“ и сл.3. Апијан нам каже да je Цезар изрекао ону опште
знату изреку: το κοινόν τόδε έπειπών »ό κύβος άνερρίφθω« 
(II 140), aнаша je изрека у читавој антици била веома ра- ширена, од Херодота, преко Аристофана и Менандра до Зосима итд., и то увек у истом значењу: изложити се крај- њој опасности и сл. _ / (4. Овакво Цезарово поуздавање у срећу (;,Пробајмо срећу“ ! „Ставимо све на коцку!“) потпуно одговара чита- вом његовом карактеру и поступцима. Није потребно овде посебно говорити о томе колико je Цезар веровао у срећу. Поменимо две три илустрације. Cam Цезар пише у Gall. VI 30 (Dinier): Multum cum in omnibus rebus, turn in re militari potest fortuna . . .  Sic et ad subeundum periculum et ad vitandum multum fortuna valuit. Civ. III 68 (Kiibler): Sed fortuna, quae plurimum potest cum in reliquis rebus tum praecipue in bello. (Ha реч fortuna врло ce често наилази y Цезаровим делима). Сетимо се 'са м о  анегдоте о Цезаровом incognito преласку у лађици из Аполоније у Епиру у Брундизиј за време буре: „Хајде, добри човече“ , — рекао je Цезар пре- плашеном крмилару — „прегни и ништа се не бој! Цезара возиш у својој лађи и Цезарову срећу“ (Плут. Цез. 38; прев. М. Ђурића): ΚαίΡαρα φέρεις καί την ΚαίΡαρος τύχην ΡυμπλεουΡαν. Отуда je ушло у пословицу: ΙΙίΡτευε ху τύχτ/ γνούς δτι ΚαίΡαρα κομίζεις (Plut. Apophth. 206 (9) Titchener, где види Parallelbelege). Већ поменуто место код Петронија (Bell. civ. с. 122 v. 173—4) овако преноси Цезарове речи код Рубикона: iudice fortuna (cadat alea). Али можда нај- верније преноси Цезарову мисао код Рубикона Лукан I 226—7 (ed. Getty, Cambridge 1940):„Te, Fortuna, sequor. Procul hinc iam foedera sunto;Credidimus fatis, utendum est iudice bello.“Ha Fortuna Caesaris (VII 547) Лукан и иначе често алудира.** *Према томе, предложена интерпретација једино одго- вара језичком значењу тетафоре άνερρίφθω κύβος, к-опкрет-



Шта je Цезар заправо рекао прелазеки Рубикон? 63ним подацима извора и Цезаровом карактеру. Даљи смисао Цезарових речи je, доиста, Aut Caesar, aut nihil! Бити ил’ не бити, питање je сад, Νυν ύπέρ πάντων αγών и сл. Чврстина и решеност иа борбу, која одјекује из ових речи, најбоље сад побија речи Друмана, Гребеа, Петера: „Es ist völlig un7 gereimt, den Imperator bei der Ausführung schwanken oder erschrecken zu lassen“ (RG III2 375).
Београд. Мирослав Марковип.

Z U S A M M E N F A S S U N G

M. Markovic: WAS HAT CAESAR BEI RUBICO EIGENTLICH G E SA G T ?Die Beweise Drumänn—Groebes (G R 2 III 374—5) und H. Peters 
(Fleckeisen XLIII 859—60) gegen die Authentizität von Caesars iacta alea 
est (Säet Div. Iul. 82 Ihm), άνβρρίφθ-ω κύβος (Plat. Caes. 32, Pomp. 60, Apophth. 206 (6); Appian. Ц 140; Zonaras X  7) sind unhaltbar:1. Es ist kaum zu erwarten, daß den Spruch Caes. Civ. 18, 1; Veil. II 49, 4; Diö Cass. XL! 4, 1 erwähnen werden, da sie nur konzise Berichte, ohne Einzelheiten und Episoden, darbieten (a); da sie etwa annalistisch und nicht biographisch (wie Plut. u. Suet.) schreiben (b); außerdem, strebt doch Caesar danach, ein urbanus homo zu sein, ein Mann von Geiste aber erzählt eigene Witze zweimal nicht2. Es ist nicht nötig anzunehmen, daß Pollio den Spruch von anderen gehört hat; denn er ist bei Rubico ein Augenzeuge gewesen (Plut. Caes. 32) (a) und ist sonst eine akribische Natur (Suet. Iul. 56, 4) (b).3. Pollios Neigung zu den commode dicta kann sich mit Caesars ähnlicher Leidenschaft nicht messen (2 -3  erhaltene Aussprüche Pollios gegen 33 erhaltene Caesars; Caesars Dicta collectanea (Suet. 56, 7), volumina α.τοφθ-βγμάτων (Cic. ad fam. IX 16, 4).4. Caesars Erwägungen über die Folgen seines Unternehmens unmittelbar vor dem coup d'etat scheinen mir nicht „ungereimt“ z u . sein. Die Stelle Plut. Caes. 82 widerspricht nicht der Stelle Plut. Ant. 6: hier polemisiert nur Plutarch mit Cicero über die wahren Kriegsursachen. Wenn aber Caesars Zögern bei Rubico „ungereimt“ sein sollte, ist es doch quellenbelegt (Suet. 31; Plut. 82; Appian. II 139).5. Die Annahme über das „Gauckelspiel“ läßt die Möglichkeit der Authentizität des Spruches zu (die Verfasser also widersprechen sich selbst). Es ist doch lächerlich, die Fülle verschiedener omina, prodigia, 
ostenta, portenta, signa, monstra et c. bei Sueton und Plutarch durch ein „Gaukelspiel“ erklären zu wollen.

Iacta alea est (Mommsen R G 8 III 373: „Die Würfel waren geworfen“ ; Ed. Meyer, Caesars Monarchie3 292: „Die Würfel waren geworfen“ ; Jer. Carcopino, Cesar (H R  II 2 818): „Les des sont jetes“ u. a.) ist abzulehnen. Erasmus’ Emendation (esto) ist notwendig: denn sie entspricht besser dem griech. Original, und Caesar hat die Worte griechisch ausgesprochen (Plut. Pomp. 60) (a); denn esto besser paßt zu den vorangehenden eatur (Suet. 32; Otto, Die Sprichw. 12) und cadat (Petron. Bell. civ. c. 122 v. 173—4) (b)f
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Esi mag kein Abschreiberfehler sein, sondern es ist eine falsche Ueber- setzung des griech. Spruches (vielleicht unter dem Einfluß der ersten Hälfte von Menandros Vers δεδογμένον το Λράγμ’· άνερρίφθ-ω κύβος Kock III frg. 65).fi. Kornemann, R G  II 49 („Der Würfel sei geworfen!“), Matth. Geizer, Caesar der Politiker u. Staatsmann 212 („Der Würfe! soll fallen“), M. ©uric, serbische Uebersetzung des P la t  Caes., 1959, 225 (Neka padne kocka!“ = „Der Würfel soll fallen!“) u. a. nehmen zwar die iacta alea esto an, geben aber eine falsche Uebersetzung. ^

'Avappfeeiv κύβον, κίνδυνον, μάχην und absolut dvappijtreiv heißt: 
run a risk, stand the hazard of a thing (L S J); periculum temerarie adire, periclitari et sim. (ThGL); riskieren, wagen, aufs Spiel setzen u. ähnl. (cf. ThLL s. alea, R E  s. alea-; Sudas s. άνέρρικιον; Kock I frg. 678 u. 
Paroemiogr. Cf. ähnliche Sprichwörter rdv cbto γραμμάς κινείv λίάον — 
try one’s last chance (LSJ);  extrema experiri (ThGL); πάννα λίθρν κινεί v u. ähnl. Schneidewin—Leutsch: Zen. 5, 63).Dieselbe Bedeutung hat auch Menandros’ Vers (frg. 65, 4): „Die Sache ist beschlossen: jetzt wagen, wir mal!“ . — Der Spruch Caesars heißt also: „Wagen wir mal (das· Äußerste)! Setzen wir mal alles aufs Spiel! Versuchen wir mal das Glück!“ u ähnl.Zugunsten dieser Deutung ist anzuführen: Plut. Apophth. 206 Titche- 
ner hat: # ά ς άνερρίφθ-ω κύβος. Wenn ?τάς dem Caesar etwa nicht gehören soll, bezeugt es doch, daß Plutarch den Spruch gerade so wie wir a,ufge- faßt hat (1); Plutarch (Caes. 82) erklärt den Spruch näher: καί τούτο ђ>ц το κοινόν τοϊ'ς εις τνχας έμβαίνουοιν απόρους και τολμάς Λροοιμιον ύ^εΐίτών, wonach eher ein „ Setzen wir mal alles aufs Spie l! Versuchen wir mal das Glück*!“, als „ Der Würfel sei geworfen!“ u. ä. zu erwarten ist (2); Appian. II 140 sagt, daß'Caesar mit jenem allgemein bekannten oder üblichen Sprich- worte sich bedient habe (to κοινόν τάδε): unser Spruch aber war nur in der vorgeschlagenen Bedeutung allgemein bekannt od. üblich (3); solche Interpretation stimmt mit Caesars wohlbekanntem Glauben ans Glück 
(z. B. Civ. Ш 68; Gall. VI 30; Pint. Caes. 88; Apophth. 206 (9); Petron. a. a. O .; Lucan. I 226—7, VII 547 u. m. a.) überein (4).


