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Eessõna

Minu vanaisa Ernst Gombrich ei kirjutanud harilikult lastele. Ta ei 
olnud ise õppinudki lihtsalt ajalugu, vaid kunstiajalugu. Seda enam 
rõõmustas teda ja pani samas imestama, et tema esimene raamat – 
„Maailma lühiajalugu noorele lugejale” – oli leidnud nõnda pikka 
aega nii palju lugejaid üle kogu maailma. 

Selle raamatu kirjutas ta noore mehena üsna suure ajalise surve 
all. Hiljem on ta oletanud, et raamatu püsivale edule võisid kaasa 
aidata mõlemad tegurid. Kummatigi võinuks see väike raamat 
jääda kirjutamata, kui 1935. aasta Viinis poleks juhtumisi kokku 
langenud mitu asjaolu.

Selle raamatu sünnilugu oli niisugune …
Pärast seda, kui mu vanaisa oli kaitsnud Viini Ülikoolis doktori

töö, jäi ta töötuks ja neil rasketel aegadel polnud tal ka erilist lootust 
mingit kohta leida. Üks kirjastamisega seotud sõber küsis vanaisalt, 
kas tal poleks tahtmist heita pilk ühte ingliskeelsesse lastele mõel
dud ajalooraamatusse ja kaaluda selle tõlkimist saksa keelde. Seda 
oli soovitanud üks nende mõlema ühine sõber, kes õppis Londonis 
meditsiini. Raamat pidi ilmuma uues sarjas „Teadus lastele”.

Mu vanaisale ei avaldanud see raamat erilist muljet ja ta ütles 
kirjastaja Walter Neurathile, kes asutas hiljem ise Inglismaal kir
jastuse Thames & Hudson, et seda ei tasu tõlkida. „Ma arvan, et 
võiksin ise parema kirjutada,” ütles vanaisa Neurathile, mispeale 
too palus tal proovipeatüki paberile panna ja talle saata.

Kui mu vanaisa oli doktoritööga lõpusirgele jõudnud, pidas ta 
kirjavahetust oma sõprade tütrega, kes uuris, millega ta kogu aeg 
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nii kangesti tegeleb. Vanaisa oli siis kirjale vastates oma doktoritöö 
sisu lapsele arusaadaval kombel selgitanud ja teinud seda mõnuga. 
Pealegi oli ta tollal enda sõnul üsna tüdinud teaduslike tööde kir
jutamisest, millega ta ülikooliõpingute vältel pidevalt oli tegelnud. 
Ta oli sügavalt veendunud, et intelligentsele lapsele saab suurema 
osa maailma asjadest lihtsal viisil ära seletada, ilma et peaks appi 
võtma keerukaid oskussõnu. Niisiis pani ta nüüd paberile ühe elava 
peatüki rüütliajast ja saatis selle Neurathile. Too oli kirjatööga 
ülimalt rahul, lisas aga kohe: „Et raamat saaks meie kava kohaselt 
ilmuda, on mul vaja kuue nädala pärast kogu käsikirja.”

Mu vanaisa polnud üldse kindel, kas ta sellega hakkama saab, 
kuid väljakutse oli meelitav ja ta lubas üritada. Kiiresti seadis ta 
kokku raamatu kondikava ja valis välja sündmused, mida maailma 
ajaloos peaks käsitlema. Ta püstitas lihtsalt küsimuse, millised 
minevikuseigad olid mõjutanud kõige suuremat hulka inimesi ja 
milliseid tema kaasajal kõige paremini mäletati. Siis asus ta kirju
tama plaaniga saada iga päev valmis üks peatükk. Enne lõunat luges 
ta kõike, mida vanematekodus järjekordse teema kohta leidis, võt
tes abiks ka suure entsüklopeedia. Pärastlõunal läks aga raamatu
ko kku ja luges seal võimalikult palju vastava ajajärgu tekste, et 
anda oma jutustusele rohkem usutavust. Õhtud olid reserveeritud 
kirjutamiseks. Ainult pühapäevad kulgesid vähe teisiti – aga et neid 
kirjeldada, pean ma teile kõigepealt tutvustama oma vanaema.

Ilse Heller, nii oli toona tema nimi, oli viie aasta eest Böömi
maalt (ehk tänapäeva Tšehhimaalt) Viini tulnud, et jätkata seal 
klaveriõpinguid. Õige pea võttis Leonie Gombrich – kelle järgi 
mina nime olen saanud – ta oma õpilaseks. Nii kohtas Ilse Heller 
oma tulevast ämma veel enne kui tulevast abikaasat. Jah, Leonie 
tutvustas neid omavahel ja palus mu vanaisa, et see näitaks ta 
uuele õpilasele Viini muuseume ja muid vaatamisväärsusi. 1935. 
aastaks olid nende ühised väljasõidud nädalalõppudel saanud juba 
ammu meeldivaks tavaks ja järgmisel aastal nad abiellusid. Ühel 
pühapäeval, kui nad retkel Viini metsades väikest puhkepausi 
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pidasid – „Istusime vist kuskil päikeselisel lagendikul rohul või 
mingil mahalangenud puutüvel,” meenutab mu vanaema –, tõm
bas mu vanaisa põuest välja paki pabereid ja küsis: „Kas ma tohin 
sulle midagi ette lugeda?”

„Ja tead, see oli muidugi parem, et ta ise ette luges,” ütleb mu 
vanaema nüüd tagantjärele, „tal oli juba siis kohutav käekiri.”

Too „midagi” oli muidugi seesama lühike maailma ajalugu. Mu 
vanaemale nähtavasti meeldis see, mida ta kuulis, ja nad jätkasid 
ettelugemisi ka järgmistel nädalatel, kuni raamat valmis sai: vana
isa andis käsikirja täpselt õigel ajal Walter Neurathile üle. Kui teksti 
kõva häälega lugeda, on kohe tunda, millise imelise varjundi selline 
ettelugemise toon kogu loole on andnud, ja pühendus laseb aimata, 
kui kõrgelt mu vanaisa neid lugemistunde hindas. Illustratsioonid 
telliti ühelt endiselt ratsutamisõpetajalt, kes tegi joonistused val
mis, viis šillingit tükk. Vanaisa juhtis ikka tähelepanu sellele, et 
piltidel on kõik hobused, keda seal on päris palju, paremini välja 
tulnud kui inimesed.

Kui raamat 1936. aastal ilmus, võeti see väga hästi vastu ja krii
tikud avaldasid arvamust, et vanaisa on kindlasti kogenud õpetaja. 
Juba varsti tõlgiti see viide keelde, aga siis olid mu vanavanemad 
juba Inglismaal, kuhu nad jäidki. Varsti keelasid natsid raamatu 
ära, mitte juudivastasuse pärast, vaid seetõttu, et pidasid selles 
avaldatud vaateid liiga patsifistlikeks.

Kuid sellega ei olnud „Maailma lühiajaloo” saaga veel lõppe
nud. Mõned aastad pärast sõda õnnestus mu vanaisal raamatu 
avaldamis õigus enda kätte saada, kuid maailm, kus tema oma 
väikese raamatu oli kirjutanud, näis nüüd olevat väga kaugele 
jäänud. Läks mööda hulk aastaid, mil ei juhtunud midagi, kuni 
siis ükskord 30 aastat hiljem tundis üks kirjastus raamatu vastu 
huvi. Nõnda ilmuski 1985. aastal teine saksakeelne väljaanne, 
millele oli lisatud uus lõpupeatükk. Ning taas sai vanaisa rõõ
mustada raamatu ja selle arvukate tõlgete edu üle. Õhinal kohan
das ta eraldi väljaandeid eri rahvastele, kuulates seejuures alati 
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tähelepanelikult tõlkijate märkusi. Ühe tõlke suhtes tekkis tal aga 
tõrge. Peale „Maailma lühiajaloo” oli mu vanaisa kirjutanud kõik 
raamatud algselt inglise keeles. Kui kunagi jõudis järg ingliskeelse 
„Maailma lühiajaloo” kätte, siis soovis ta selle ise teha. Ta võttis 
kümme aastat hoogu, et seda inglise keelde tõlkida, ehkki talt oli 
seda korduvalt palutud. Venitamise põhjus polnud üksnes see, et 
tal oli liiga palju tegemist. Lisaks sellele oli tal pidevalt tunne, et 
Inglismaa ajalugu keerles alati ainult kuningate ja kuningannade 
ümber. Ta kahtles, kas inglise lapsed oskaksid üldse euroopaliku 
vaatega ajaloole midagi pihta hakata.

Alles 1990. aastate sündmused ja Euroopa Liidu kasvav roll 
veensid teda lõpuks, et see võiks ehk siiski ka neid huvitada.

Nii asuski ta oma pika ja sisuka elu lõpul veel oma kõige esimese 
raamatu ingliskeelset väljaannet kokku panema. Varsti pärast seda, 
kui ta oli tõlkimisega alustanud, ütles ta mulle kerge üllatusega 
hääles: „Ma võtsin oma „Maailma lühiajaloo” uuesti ette ja nägin, 
et seal on tõesti päris palju lugeda. Tead, ma arvan, et see on päris 
hea!” Loomulikult tegi ta mõningaid parandusi, lisas uusi fakte 
eelajaloolise inimese kohta ja palus oma pojal, minu isal, kes on 
varajase budismi asjatundja, parandada 10. peatükki.

Kui mu vanaisa 2001. aastal 92 aasta vanusena suri, oli tal raa
matu ingliskeelne versioon ikka veel pooleli. Nõnda peaks viimane 
sõna jääma talle. „Ma tahaksin rõhutada,” kirjutas ta mõne aasta 
eest türgikeelse raamatu eessõnas, „et see raamat ei ole ega ole ka 
kunagi olnud mõeldud asendama ajalooõpikut, millel on koolis 
hoopis teistsugune otstarve. Ma tahan, et mu lugejad lõõgastuksid 
ja loeksid ajaloost, ilma et peaksid endale märkmeid tegema või 
nimesid ja aastaarve meelde jätma. Ma luban ka, et ma ei hakka 
nende teadmisi kunagi kontrollima.”

Juuli 2004, Leonie Gombrich
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Oli kord …

Kõik lood algavad sõnadega „Oli kord …”. Meie lugu hakkab jutus
tama sellest, mis ükskord oli. Ükskord olid sa väike ja ulatusid vaevu 
ema käest kinni võtma. Kas mäletad veel? Kui tahad, võid jutustada 
loo, mis algab nii: Oli kord üks väike poiss – või väike tüdruk – ja 
see olin mina. Ja ükskord olid sa päris tita, mähkmetes. Seda sa ise 
ei mäleta, aga tead küll. Ükskord olid ka su isa ja ema väikesed. Ja 
vanaisa ja vanaema. Sellest on veel rohkem aega möödas. Ometi 
tead sa seda. Me ütleme ju: nemad on juba vanad. Ning ka neil olid 
vanaisad ja vanaemad ja nemadki said öelda: Oli kord. Ja nii aina 
kaugemale ja kaugemale tagasi. Iga „oli kord” taga on ikka veel üks. 
Kas sa oled kunagi seisnud kahe peegli vahel? Peaksid seda proovima! 
Seal näed sa üha uusi ja uusi peegleid, need muutuvad aina väikse
maks ja ebaselgemaks, ikka veel ja veel ja veel, aga mitte ükski neist 
pole viimane. Isegi kui sa enam ühtegi ei näe, on seal taga ikkagi 
veel üks. Ja selle taga veel teisi, seda sa nüüd tead.

Samasugune lugu on ka selle lausega „Oli kord”. Me ei saa endale 
ette kujutada, et sellele kunagi lõppu tuleks. Vanaisal oli vanaisa, 
kel oli vanaisa, kel oli vanaisa, kel oli vanaisa – see paneb juba pea 
ringi käima. Aga ütle seda veel kord päris aeglaselt, ajapikku hak
kad sa teda juba ette kujutama. Ja siis veel ühte. Nii jõuad kiiresti 
vanasse aega ja siis juba igivanasse aega. Aina kaugemale nagu 
peeglite vahel. Aga algusesse ei jõua sa kunagi. Iga alguse taga on 
ju ikka veel üks „Oli kord”.



18

m aa i l m a l ü h i a ja lu g u n o o r e l e lu g e ja l e

See on ju põhjatu auk! Kas sul käib pea allavaatamisest juba 
ringi? Mul ka! Sestap viskame sinna sügavasse kaevu ühe põleva 
paberilehe. See langeb aegamisi allapoole, aina sügavamale ja süga
vamale. Ja valgustab langedes kaevu seinu. Kas näed seda veel seal 
all? Aina sügavamale – ja nüüd on see juba nii kaugel, et paistab 
nagu pisitilluke täht kaugel sügavikus –, üha väiksem ja väiksem, 
ja nüüd me seda enam ei näe.

Nii on ka mäletamisega. See valgustab meile teed minevikku. 
Kõigepealt meie enda minevikku, siis küsitleme vanu inimesi, siis 
otsime kirju inimestelt, kes on juba surnud. Nii heidame valgust 
aina kaugemale tahapoole. On olemas majad, kus hoitakse ainult 
vanu sedeleid ja pabereid, millele on kunagi midagi kirjutatud, neid 
nimetatakse arhiivideks. Sealt leiad kirju, mis on kirjutatud mitu
sada aastat tagasi. Ma hoidsin kunagi ühes sellises arhiivis käes 
kirja, milles seisis: „Armas ema! Eile anti meile söögiks maitsvaid 
trühvleid. Sinu Wilhelm.” Selle oli kirjutanud üks väike Itaalia 
prints 400 aastat tagasi. Trühvlid on muuseas väga hinnaline toit.

Kui seisad kahe peegli vahel ja püüaksid kokku lugeda, mitut iseennast sa 
näed, ei jõuaks sa kunagi lõpuni.
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Rooma kodanik oli aga alati midagi muud kui põliselanik. Tema 
allus Rooma õigusele. Kus iganes ta suures Rooma riigis viibis, 
võis ta alati pöörduda Rooma ametnike poole. „Ma olen Rooma 
kodanik!” – see oli toona omamoodi võlusõna. Kui keegi sind enne 
ehk tähelegi ei pannud, siis nende sõnade peale muutusid kõik 
inimesed ühtäkki su vastu viisakaks ja vastutulelikuks.

Tõelised maailmavalitsejad olid aga tollal tegelikult Rooma sõdu
rid. Nemad hoidsid ju seda hiiglaslikku riiki koos, nemad rõhu
sid tõrksaid põliselanikke ja karistasid julmalt igaüht, kes püüdis 
vastupanu osutada. Vaprad, sõjakad ja auahned nagu nad olid, 
vallutasid nad igal aastakümnel mõne uue maa põhjas, lõunas või 
idas. Kui nende väeosad ühtsel marsisammul saabusid, metallist 
tugevdustega nahksetes turvistes, kilpide ja odadega, viskelingude 
ja mõõkadega, noole ja kiviheitemasinatega, ise drillitud ja tree
nitud, siis oli vastuhakk neile üsna lootusetu üritus. Võitlemine 
oli nende lemmiktegevus. Ja pärast järjekordset võitu sammusid 
nad Rooma, väejuhid kõige ees, kaasas vangid ja sõjasaak. Nad 
marssisid pidulike pasunahelide ja rahva juubelduste saatel läbi 
auväravate ja triumfikaarte linna, kandes pilte ja tahvleid, millel 
olid nende võidud näha nagu plakatitel. Väejuht, triumfaator, sei
sis, loorberipärg peas, sõjavankril – tikitud tähtedega kaunistatud 
purpurses rüüs, pühas Jupiteri rüüs, millel oli trooniva peajumala 
pilt. Nii sõitis ta justkui teine Jupiter mööda järsult tõusvat tänavat 
Kapitooliumile, roomlaste linnuse juures paikneva templi juurde. Ja 
samal ajal kui tema ülal pidulikult jumalale tänuohvrit tõi, surmati 
all alistatud vaenlase väejuhid.

Kes oli väejuhina vaenlase üle palju võite saavutanud, rikkalikku 
sõjasaaki kogunud ja oma vägede võitlejatele tasuks maavaldusi 
jaganud, aga vanaks jäi ja teenistuse lõpetas, teda austasid sõdu
rid nagu omaenese isa. Nad olid valmis tema eest kõike tegema. 
Mitte ainult vaenlase maal, vaid ka kodus. Niisugune sõjasangar 
pidi nende arvates oskama kindlasti ka kodus korra majja lüüa. Ja 
seda oskust oli mõnikord väga vaja, sest Roomas ei sujunud asjad 
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mitte alati hästi. See oli saanud hiigelsuureks linnaks, kus elas 
palju vaeseid inimesi, kel polnud millestki elada. Kui provintsidest 
vilja ei saadetud, puhkes Roomas näljahäda.

Umbes aastal 130 eKr (seega 16 aastat pärast Kartaago hävita
mist) püüdis üks vennaste paar nende vaeste nälginud inimestega 

Võidukas väejuht – triumfaator – juhib nelja hobusega kaarikut võidumarsil 
Roomas Kapitooliumile Jupiteri templi juurde.
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midagi ette võtta ja asustada nad talupoegadena ümber Aafrikasse. 
Need olid vennad Gracchused. Kuid poliitiliste võitluste käigus 
löödi nad mõlemad maha.

Täpselt nagu sõduridki, nii oli ka see rahvamass valmis tegema 
kõike igaühe jaoks, kui too neile vaid vilja andis ja toredaid vaate
mänge pakkus. Vaatemänge armastasid roomlased väga. Siin ei 
olnud need küll sellised nagu kreeklaste juures, kus auväärsed 
kodanikud ise peajumala auks sporti tegid ja laulsid. See oleks 
roomlastele tundunud naeruväärne. Milline tõsiselt võetav, vää
rikas mees hakkaks siis laule laulma või heidaks oma piduliku, 
uhkelt kroogitud tooga ült ja asuks teiste inimeste ees oda viskama? 
Sääraste asjadega tegelgu vangid. Nemad pidid nüüd tuhandete ja 
kümnete tuhandete pealtvaatajate ees teatris maadlema ja vehk
lema, metsloomade vastu võitlema ja terveid lahinguid etendama. 
Need kulgesid kole tõsiselt ja veriselt. See aga erutaski just room
laste meeli; võitlema ei saadetud üksnes treenitud sportlasi, vaid 
sageli heideti teatris metsloomade – lõvide ja karude, ka tiigrite ja 
elevantide – ette surmamõistetuid.

Kes rahvale palju sääraseid toredaid võitlusmänge etendas ja oht
ralt vilja jagas, see oli linnas armastatud ja võis endale kõike lubada. 
Võid nüüd ette kujutada, et paljud üritasidki seda teha. Mõnikord 
võitis keegi enda poole sõjaväe ja ülikud, teine aga linna elanike 
massid ja vaesunud talupojad. Siis võitlesid nad kaua võimu pärast, 
kord jäi peale üks, kord teine. Kaks sellist vaenlast olid Marius 
ja Sulla. Marius oli sõdinud Aafrikas ja päästnud hiljem Rooma 
riigi suurest hädaohust. Aastal 113 eKr tungisid taas põhja poolt 
Itaaliasse sõjakad rahvad (nagu kunagi doorlased Kreekasse või 
700 aastat hiljem gallid Rooma). Need olid kimbrid ja teutoonid, 
praeguste sakslaste sugulashõimud. Nad võitlesid nii vapralt, et 
lõid Rooma leegionid põgenema. Alles Marius oma väega suutis 
nad kinni pidada ja sai neist jagu. 

Nõnda sai temast Rooma kõige kõrgemalt austatud mees. Aga 
Sulla oli vahepeal Aafrikas edasi sõdinud ja samuti triumfaatoriks 
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saanud. Nüüd algas nende vahel võitlus. Marius lasi kõik Sulla 
lähikondsed hukata. Sulla jällegi koostas pikad nimekirjad room
lastest, kes Mariust pooldasid, ja lasi omakorda nemad mõrvata. 
Oma varad kinkis ta suuremeelselt riigile. Siis valitses ta oma 
sõduritega Rooma riiki kuni aastani 79 eKr. 

Gladiaatorid võitlesid Rooma Colosseumis metsloomadega. Tohutut areeni 
täitis päikeselõõsk ja rahvamasside möll.
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Neil kole segastel aegadel toimus roomlastega suur muutus. Nad 
ei olnud enam talupojad. Mõned jõukad inimesed olid kokku ost
nud hulga väiksemaid talumajapidamisi ja lasid nüüd orjadel neil 
hiiglaslikel maavaldustel töötada. Üleüldse tavatsesid roomlased 
lasta orjadel enda heaks nüüd kõike teha. Mitte ainult töölised 
kivimurdudes ja kaevandustes, vaid isegi ülikute laste kodu õpetajad 
olid enamasti orjad, sõjavangid või sõjavangide järeltulijad. Nen
dega kaubeldi nagu tavalise kaubaga. Neid osteti ja müüdi nagu 
lambaid või härgi. Kes oli endale orja ostnud, see oli tema isand. Ta 
võis temaga teha, mida iganes tahtis, isegi tappa. Orjadel polnud 
mingeid õigusi. Mõned isandad müüsid neid võitlusteks amfiteatri
tes, kus nad pidid heitlema metsloomadega. Selliseid orje nimetati 
gladiaatoriteks. Kord üritasid gladiaatorid sellise kohtlemise vastu 
mässu tõsta. Üks ori, kelle nimi oli Spartacus, kutsus neid üles ja 
temaga ühinesid paljud suurte maavalduste juures töötanud orjad. 
Nad võitlesid meeleheitlikult ja roomlastel läks suure vaevaga korda 
nende ülestõus maha suruda. Kättemaks oli loomulikult kohutav. 
See oli aastal 71 eKr.

Sel ajal said roomlaste seas populaarseks uued väejuhid. Enne
kõike üks – Gaius Julius Caesar. Nagu teised, nii oskas temagi hiigel
suuri summasid kokku laenata, et rahvale toredaid vaatemänge 
korraldada ja vilja kinkida. Aga ta oskas muudki. Ta oli tõepoolest 
kuulus väejuht. Üks suurimaid, kes kunagi elanud. Kord läks ta sõtta 
ja mõne päeva pärast saabus talt Rooma kiri, milles ei seisnud muud 
kui kolm ladinakeelset sõna: veni, vidi, vici. See tähendab tõlkes: 
tulin, nägin, võitsin. Nii kergesti käis see tema käes. 

Ta vallutas tänase Prantsusmaa, mida tollal nimetati Galliaks, 
ja tegi sellest Rooma riigi provintsi. See polnud mingi pisiasi, sest 
seal elasid erakordselt vaprad ja sõjakad hõimud, kes ei lasknud 
end niisama lihtsalt heidutada. Caesar sõdis seal ühtekokku seitse 
aastat – aastatel 58 kuni 51 eKr. Sõdis helveetidega, kellest osa elas 
tänases Šveitsis, samuti gallide ja germaanlaste vastu. Kaks korda 
läks ta üle Reini jõe praegusele Saksamaale ja kaks korda üle mere 
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praegusele Inglismaale, mida roomlased nimetasid Britanniaks. 
Seda kõike selleks, et panna naaberrahvaid roomlaste ees piisa
valt aukartust tundma. Ehkki gallid suutsid end aastaid innukalt 
kaitsta, noppis Caesar ühe võidu teise järel ja jättis igale poole 
maha oma väeosi. Sestpeale oli Gallia Rooma provints. Rahvas har
jus peagi ladina keeles rääkima. Täpselt samuti nagu Hispaanias. 
Sestap nimetatakse selliseid keeli nagu prantsuse ja hispaania keel, 
mille aluseks on olnud ladina keel, ka romaani keelteks.

Pärast Gallia vallutamist liikus Caesar oma sõjaväega Itaaliasse 
ja sai seal tuntuks kui maailma võimsaim mees. Ta võitles ka 
teiste väejuhtide vastu, kellega oli enne liidus, ja võitis neid. Lisaks 
sõlmis ta soojad suhted Egiptuse kauni kuninganna Kleopatraga 
ning Egiptusest ja Roomast said liitlased. Siis asus ta korda looma. 
Seda ta oskas. Tal oli ka oma peas kindel kord. Ta suutis dikteerida 
korraga kaht kirja, ilma et järg oleks käest kadunud. Püüa seda 
endale ette kujutada!

Ta ei seadnud aga uut korda sisse mitte üksnes oma riigis, vaid 
ka ajas. Kuidas seda mõista? Ta jaotas nimelt kalendri uutmoodi 
ümber. Umbes nii, nagu see meil tänapäeval on, kaheteistkümne 
kuu ja liigaastaga. Seda nimetatakse nüüd tema, Gaius Julius Cae
sari järgi Juliuse kalendriks. Ja kuna ta oli nii suur mees, nimetati 
ka üks kuu tema järgi – juulikuu. See sai niisiis nime tolle kõhna 
kiilaspäise mehe järgi, kes kandis meelsasti peas loorberipärga ja 
kelle nõrgas, haiges kehas oli nii tugev tahe ja selge mõistus.

Caesar oli toona maailma võimsaim mees. Temast võinuks saada 
Rooma impeeriumi kuningas. Ja ta olekski selleks saanud. Aga 
roomlased olid kadedad. Isegi ta parim sõber Brutus. Nad ei taht
nud lasta tal enda üle valitseda. Kuna nad aga kartsid, et ta võib 
neist jagu saada, otsustasid nad ta tappa. Rooma riiginõukogus, 
senatis, piirasid nad ta ootamatult sisse ja torkasid pistodadega 
surnuks. Caesar püüdis end kaitsta. Kui ta aga Brutust nägi, olevat 
ta hüüdnud: „Ka sina, mu poeg Brutus?” ja lasknud ründajatel end 
vastupanuta tappa. See oli aastal 44 eKr.
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Juulile järgneb kalendris august. Caesar Octavianus Augustus oli 
nimelt Caesari kasupoeg. Pärast pikki võitlusi mitmete väejuhti
dega maal ja merel õnnestus tal viimaks aastast 30 eKr saada kogu 
riigi ainuvalitsejaks. Ta oli esimene Rooma keiser. Kas tead, kust 
sõna „keiser” üldse tuleb? Sa ei oska seda ehk kohe arvatagi: nimest 
„Caesar”. Nimelt ei hääldanud roomlased seda toona nii, nagu 
meie – „tseesar” –, vaid „kaesar”. Sellest sai siis hiljem „keiser”.

Kuna Julius Caesari järgi oli üks kuu juba nimetatud, nimetati 
Augustuse järgi ka üks. Selle oli ta tõesti ära teeninud. Ta ei olnud 
küll nii silmapaistev nagu Caesar, kuid väga õiglane ja arukas mees, 
kes oskas end hästi valitseda ja sestap oli tal ka õigus teisi valitseda. 
Temast räägitakse, et ta ei andnud kunagi ühtki käsku ega langeta
nud ainsatki otsust, kui oli parajasti vihane. Kui ta vihastas, olevat 
ta kõigepealt endamisi lugenud tähestikku. Nii läks natuke aega 
mööda ja ta pea sai taas selgeks. Just niisugune ta oligi: selge peaga 
mees, kes valitses suurt riiki hästi ja õiglaselt. Ta polnud üksnes 
sõjamees ega hoolinud ainult sõjakatest vaatemängudest. Ta elas 
üsna lihtsalt ning hindas kauneid kujusid ja ilusaid luuletusi. Ja 
kuna roomlased ei osanud nii ilusaid kujusid luua ega nii kauneid 
luuletusi kirjutada nagu kreeklased omal ajal, siis lasi ta kreeklaste 
ilusaid kujusid järele teha ning oma paleedesse ja aedadesse püsti 
seada. Ka tema ajal elanud Rooma luuletajad (need olidki kuulsai
mad Rooma luuletajad) püüdsid luuletada võimalikult kreeklaste 
moodi. Kreeklased olid neile eeskujudeks. Kreeka keelt peeti siis ka 
ilusaimaks keeleks. Seepärast oli Roomas heaks kombeks kreeka 
keeles rääkida, vanade kreeka poeetide luuletusi lugeda ja kreeka 
kunstiteoseid koguda. See oli suur õnn ka meie jaoks. Sest kui 
roomlased seda poleks teinud, siis vaevalt me neist asjust praegu 
midagi teaksime.

 


