
INDEX NOMINUM1 

A 
Afričan- glej Scipion. 
Agesilaj- spa11anski kralj 
( 445-35 9), Ksenofontov 
zaščitnik (3, 139). 
Aglaof6nt s Tasosa
slikar s konca 6. st.; oče in 
učitelj slovitega slika~a 
Polignota (3, 26). 
Ahil-največji izmed 
grških herojev v trojanski 
vojni; glavni junak 
Holl!:J~~eve Iliade (3, 57). 
Ajaht, Oil ej ev sin-mitični 
grški heroj pred Troj o, za 
razliko od »Aj an ta Večjega« 
imenovan tudi »Ajant 
Manjši« (2, 265). 
Ajant, Telam6nov sin
mitični grški heroj pred 
TI·ojo, ogromne postave, 
največji junak za Ahilom(2, 
193). 
Ajlij Pajt, Sek st- rimski 
odvetnik, ki so ga zaradi 

njegovega pretkanega 
pragmatizma imenovali tudi 
Catus, »Prebrisani«; 
njegovo delo 11-ipertita je 
veljalo za »zibelko prava« 
(cunabula iuris) (1, 193; 198; 
212; 240; 3, 133). 
Ajnlllij Lep id Porkina, 
Mark- pomemben rimski 
govornik, konzul l. 13 7 (1, 40). 
Ajnlllij Ska ver, Mark- glej 
Ska ver. 
Ajshil- prvi izmed treh 
velikih grških tragikov 
(525-456), avtor Oresteje 
in Vklenjenega Prometeja(3, 
27). 
Ajslrin -l. filozof 
akademske smeri, iz 
Neaplja (1, 45); 2. znamenit 
atiški govornik (397-322), 
Demostenov nasprotnik (2, 
94; 3, 28; 213). 
Ajs6p- igralec v 
tragedijah, ljubljenec 

1 Slovenjenje imen se v prevodu ravna po treh osnovnih načelih: 
1) Izgovor in naglas imena se ujemata z izvinukom; nobenega 
prepričljivega razloga ni, da bi imena iz klasične dobe danes iz
govmjali poklasično, grška pa naglašali po latinskih pravilih. II) 
Slovenska oblika je že v imenovalniku takšna, da jo lahko bralec 
pravilno sklm~a tudi brez poglabljanja v slovnico klasičnih jezikov; 
imenovalniki tipa Ciceron in Gorgija vnaprej onemogočajo na
pačnerodilmke (Cicera, Gorgiasa ... ).III) Usus tyrannus-neka
tere (razmeroma maloštevilne) oblike so v slovenščini žeuvelja
vljene in jih ne kaže spreminjati.- To so le tri najbolj temeljne 
smemice; problem slovenjenja antičnih imen je sicer v podrob
nostih veliko bolj zapleten inbi zahteval posebno obravnavo. 
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občinstva, prav kot Roskij v Aleksander Veliki- Antonij, Mark- ena Arhinted iz Sirakuz-
komedijah; mlajšega makedonski kralj {356- glavnih oseb v dialogu, matematik in izumitelj 
Cicerona je po~čeval v 323), kije do svoje s1mti pretor 1.103, ded triumvi1ja (287-212), Evklidov 
izgovmjavi (1. 259; 3, 102). osvojil večino takrat Marka Antoni ja. učenec; med d1ugim je 
4Jcidin- glej Manlij. znanega sveta (2, 58; 341; 3, 141). Apel- najslavnejši antični iznašel škripec, znan je tudi 
Akij, Lukij- tragik (170- Alkibijad- nada1jen, a slikm; menda edini, ki mu po kriku hiureka, »našel 
86), od njegovih več kot 40 pokvarjeno pragmatičen je izdelavo pmtreta zaupal sem« (3, 132). 
del so ohranjeni le atenski general in politik tudi Aleksander Veliki; Arhita- pitagorejski filozof 
fragmenti (3,27; 154; 158; 217; (451--405), Periklov 1~egovo najbolj znano delo in matematik iz 4. st. (3, 139). 
219). gojenec in Sokratov učenec jeAphrodite anadyomene, Aristid- atenski 
Akllleon, Gaj Viselij- (2, 93; 3, 139). botticellijevska slika aristokratski politik iz 5. st., 
priznan odvetnik, mož Anaksagora iz Klazomen Afrodite, ki se dviga iz znan po svoji pravičnosti (2, 
Cicerouove tete, ki je v - predsokratski filozof morske vode in si jo ožema 341). 
Rimu zanj nekaj časa (500-428), prvi, ki se je i~ las (3, 26). Aristip iz Kirene -grški 
skrbel in ga seznanil s nastanil v Atenah (3, 56; 138). Apij -l. verjetno oče filozof, Sokratov učenec, ki 
številnimi pomenili nimi Antifont- oseba iz razvpitega ljudskega je kasneje ustanovil šolo 
ljudmi svoje dobe (1, 191; 2. 2; komedije (2, 242). tribuna Klodija (2, 246); 2. kirenaikov oziroma 
262). Anti oh III. Veliki- kralj iz nekdo d1ug, a ni znan (2, hedonikov; nanjo se je nato 
Akusilaj iz Argosa- grški dinastije Selevkidov (242- 284). s svojo šolo navezal Epikur 
zgodovinar iz 5. st., 187); uvedel je kult Apolon, pitijski.,__ grški (3, 62). 
sestavljal je mitološke vlada1j a (2, 75). bog, sin Ze vsa in Le tone, Arist6fan iz Bizanca-
rodovnike bogov in herojev Anti opa- v grški mitologiji Artemidin brat; s pridevkom filolog, eden najbolj znanih 
(2, 53). mati Amfioua in Zeta, pitijski je nastopal predvsem predstavnikov 
Akvilij, Manij- konzuli. Zevsovih sinov, ki sta v Delfih, kjer je izrekal aleksandrijske filološke 
1 O 1, zatrl je upor ua Siciliji; sezidala sedmerovrate Tebe prerokbe (1, 199). šole, Zenodotov in 
kasneje je prišel pred (2, 155). Apolonij iz Alabaude- Eratostenov učenec, 
sodišče zaradi izžemanja Antipater iz Sidona- grški učitelj govorništva ua Aristarhov učitelj; sredi 3. 
(de repetundis), aje bil tam pesnik s konca 2. st., Rodosu v 2. st.; med učenci st. je vodil aleksandrijsko 
-čeprav kriv- spoznan za Antlwlogia Graeca hrani je imel tudi Kvinta Mukija kl~ižnico (3, 132). 
nedolžnega, predvsem nekaj njegovih epigramov(3, Skajvolo in Marka An tonija Aristoksen iz Threnta-
zaradi posredovanja Marija 194). (1' 75; 126; 130). Aristotelov učenec, ki bi 
in Marka Antoni ja (2, 188; 194 Antipater, Lukij Kajlij- Apulej Satun1in, Lukij- skorajda (namesto Teofrasta) 
il'!, na,sl.). rimski pisec iz 2. st., Enijev predlagatelj zakona o žalitvi postal tudi 1~egov naslednik 
Albij ·~sicer neznan posnemovalec (2, 54; 3, 153). dostojanstva (Appuleia lex kot predstojnik Like ja; znan 
Skajvoliu k ves tor v Aziji l. Antisten iz Aten- grški de maiestate) okrogli OO (2, predvsem po svojih spisih o 
120 (2, 281). učitelj govon1ištva in 197; 201). glasbi, menda je napisal 
Alhllkij, Tit-Rimljan, iz filozofije s konca 5. st., Arat- helenisti čni pesnik 453 ki~ ig (3, 132). 
katerega se je Lukilij Gorgijev in Sokratov učenec iz 3. st.; njegovo učeno Aristotel- Platonov 
norčeval zaradi 1~egove (3, 62). pesnitev o nebesnih pojavih učenec (384-322), 
navezanosti na grško Antistij iz Pirge- sicer Phain6mena je v latinščino ustanovitelj peripatske šole, 
kulturo (2, 281; 3, 171). neznan (2, 287). prevedel sam Ciceron (1, 69). učitelj Aleksandra Velikega 
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in eden največjih filozofov pred sodišče (2, 283). Ciceron, Mark- Ciceronov Dent6krit iz Abdere-
vseh časov (1, 43; 49; 55; 2. 43; 58; Brllla- sicer neznan(3, BB). ded (2, 265). grški filozof iz 5. st., 
116; 152; 160; 3, 62; 67; 71; 80; 141; Brut, Lukij Junij- eden od naravoslovec, atomist; 

147; 182; 193). prvih dveh rimskih D imenovan tudi »sme joči se 
Arkesilaj- matematik in konzulov l. 509, zaslužen za D anton- atenski filozof«, saj si je za enega 
filozof, Teofrastov učenec in izgon Tarkvinija Superba, muzikolog iz 5. st., Periklov življenjskih ciljev postavil 

kasneje voditelj Akademije; zadnjega od kraljev(1, 37; 2. učitelj, velja za izumitelja vedrino, euthym[e (1, 42; 49; 2, 

na Platonov nauk je cepil 225). lidijske lestvice; občudoval 194: 235: 3, 56). 

skepticizem in tako postal Brut, Mark Junij- l. eden ga je Sokrat, pa tudi Platon Dent6sten- največji 

začetnik »srednje« izmed utemeljiteljev · (3, 132). atenski govon1ik (384-
Akademije (3, 67; so). rimskega civilnega prava,"o Dejnarh-atiški govon1ik 322); njegov slog je 

Asel, Tiberij Klavdij~ katerem je (v 2. st.) napisal (360-290), zadnji iz raznolik, zdaj lisijevsko 

ljudski tlibun l. 139, znan sedem knjig (2, 142; 223; 226); 2. kanonične deseterice, preprost, zdaj izokratovsko 
po svoji nemoralnosti (2, 258; 1~egov sin, znan govon1ik (2, atiško govon1ištvo je šlo z izbrušen, nikoli zadrto 

268). 220 in nasi.). njim že v zaton; bolj shematičen (1, 58; BB; B9; 260; 2. 

Asklepijad- zdravnik, ki Bukulej, Mark- sicer imitator kot izviren umetnik, 94; 3, 28; 71; 213). 

je p1išel v Rim iz Bitinije, se neznan (1, 179). večkrat pretirava, njegov Didij, Tit-ljudski tribun l. 
izučil v govon1ištvu, nato pa okus je pomanjkljiv(2, 94). 95, sicer neznan(2.197J. 

se posvetil medicini in c Dekij Subul6n, Publij - Dlf:tl- sicer neznan (1, 136). 

zaslovel; mm·l je v l. st. (1, 62). Cerera -limska boginja govon1ik iz 2. st.; gibal se je Diodor- grški filozof iz 2. 
Atrej- v gtški mitologiji rasti in plodnosti, v krogih bratov Grakhov, l. st., peripatetik, Krit6lajev 

sin Pelopa in Hipodameje; vzporedna grški Demetri (3. 120 je kot ljudski tribun učenec (1, 45). 

bratu Tiestu, ki mu je 167). zaman tožil Lukija Opimija Di o gen-grški filozof 

nataknil rogove, se je Cezar Strabon Vopfsk, Gaj (2, 132; 135). (240-152), stoik, Panajtijev 

maščeval tako, da mu je Julij- govornik in pravni Dentetrij Faler6nski- sin učitelj, kot predstojnik šole 

postregel z mesom njegovih zastopnik, ne pa znani filozofa Fanostrata, atenski je nasledil Zenona; z 

otrok (3, 217; 219). politik in vojskovodja; eden državnik s konca 4. st.; l. obiskom l. 155 je v Rimu 

Avrifeks, Ltlkij -sicer od nastopajočih v dialogu 318 je dobil absolutno zasadil zanimanje za stoiško 

neznan (2, 245). De oratore, Katulov polbrat oblast v Atenah in jo filozofijo (2, 155; 160). 
Cezar, Lukij Julij -brat obdržal celo desetletje; ko Dion- Platonov učenec 

B govon1ika Gaja Julija je Atene zasedel Demetrij (408-353) in zet 

Bakh- glej Liber. Cezmja, konzuli. 90; v Poliorket,je pobegnil in sirakuškega tirana 

Balh-l. KvintLukilij, krvavem letu 87 sta oba kasneje postal knjižničar v Dionizija; na Siciliji je-

zastopnik stoiške filozofske izgubila življenje (3, 10). Aleksandriji (2, 95). zaman- skušal vzpostaviti 

šole (3,7BJ; 2. Sek st Lukflij, Ciceron, Kvint- Demo har- atenski nekakšno platonsko 

njegov brat (3, 78). Ciceronov mlajši brat (1 02- govon1ik, zgodovinar in aristokratsko monarhijo(3, 139). 

Bestija, Lukij Kalpurnij- 43), ki mu je dialog državnik (360-275), Dionizij l. -sirakuški 

konzul l. 111, proti volji posvečen (1, 1 in nasi.; 2, 1 in nasi.; Demostenov nečak; kot vladar (430-367), 
senata je sklenil mir z 3, 1 in nasi.; 13). goreč domoljub je ostro zgodovinski arhetip 

Jugurto; l. 90 je prišel v Ciceron, Lukij- Ciceronov nasprotoval Makedoncem in sumničavega, zatiralskega 

nekem političnem procesu stric (2, 2). Demetriju Faleronskemu(2, 95). in oblastnega tirana (2, 57). 
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Domitij Ahenobarb, Gnaj Eni j, Kvint - eden prvih in · zgradil je prvi slavolok v Dionizija Il., nasprotnik 

-konzul l. 96, cenzor najvplivnejših rimskih Rimu (2, 267). Platonovih in Dionovih 

skupaj s Krasom; čeprav sta pesnikov (239-169), znan Fabrlkij Luskin, Gaj- političnih refonn(2, 57; 94). 

bila ves čas s prta, sta se predvsem po zgodovinskem konzuli. 282 ini. 278, Filoktet- mitološki junak 

vendarle globoko strinjala v epuAnali (18 knjig v znan po pravičnosti in po iz trojanskega cikla, po 

tem, da je treba govon1iški heksametrih) in številnih bojih s kraljem Pirom(2,268; katerem je dal Sofokles 

pouk v latinščini tragedijah (1, 154; 198 in nasi; 2, 290; 3, 56). naslov eni svojih tragedij (3, 

prepovedati (2, 45; 227; 230). 156; 222; 276; 3, 27; 164; 167; 217). Fajdros- pripadnik 141). 

Drakon- po izročilu Epanrin6nda- tebanski Sokratovega kroga, po Fil6laj iz Kro tona- grški 

atenski zakonodajalec, ki je general iz 4. st., izviren katerem je dobil ime tudi filozof (4 70-390), 

l. 621 prvi poskrbel za taktik, znan predvsem po eden Platonovih dialogov(1. pitagorejec; prvi, kije 

pisno obliko zakonodaje; ko bojevanju proti S partancem 28). pitagorejski nauk uredil v 

so ga vprašali, zakaj so in po zmagah pri Levktrah Fanij Strabon, Gaj -l. sistem in zapisal v knjigi (3, 

njegovi zakoni tako strogi, je in pri Mantineji (1, 21o; 2, 341; rimski zgodovinopisec iz 2. 139). 

odvrnil, da manjši prestopki 3, 139). st., avtor Analov (2. 270J; 2. Filon iz Elevzine- atenski 

zaslužijo smrt, za večje pa Epikur- grški filozof ljudski tribun s Tiberi jem arhitekt iz 4. st., kije 

se ni mogel spomniti (341-270), začetnik Grakhom l. 133, konzul l. zgradil orožan1o v Pireju(1, 

nobene druge kazni(1,197). epikurejske šole; v 122 (3, 183). 62). 

Druz, Mark Li vij -ljudski nasprotju~ Aris tipom, kije Fejdija- znamenit grški Filon iz Larise- grški 

tribun l. 91, nada~ en pouda~al ideal aktivnega, kipar iz 5. st.; znan po filozof (159-84), 

govon1ik (1, 24; 97; 3, 2). dinamičnega užitka (hedone ogromnem kipu Atene na predstojnik Akademije; 

Dur6nij, Mark -ljudski en kinesei), se je Epikur Akropoli, še bolj po kipu med vojnami z Mitridatom 

tribun l. 96 (2, 274). zavzemal za negativno, Zevsa v Olimpiji, kije veljal se je preselil v Rim, kjer je 
statičnohedone enstasei, za eno izmed sedmih našel nekaj predanih 

E stanje brez telesnih in svetovnih čudes (2. 73). učencev, med njimi 

Ef or iz Kfme- grški duševnih bolečin- Ferekidz Lerosa-grški Cicerona (3, 110). 

zgodovinar ( 405-330), ataraks'ia (3, 62 in nasi.; 78). zgodovinar in pisec Fimhrija, Gaj Flavij-

Izokratov učenec; Evklid- grški matematik z rodovnikov; njegovo glavno konzull.104, kasneje 

pomemben predvsem zaradi začetka 3. st.; njegovo delo ~oHistorfai v desetih vojaški poveljnik v Aziji, 

svoje obsežne Zgodovine v glavno delo Elementi je knjigah (2, 53). kjer ga je napadel Sula in 

30 knjigah, poudarjal je dobri dve tisočletji ostalo Filip Il. Makedonski- prisilil v samomor(2, 91). 

tudi pomembnost sloga {2, 57; standarden matematični makedonski kralj (382- Flak, Mark Fulvij -znan 

94; 3, 36). učbenik (3, 132). 336), oče Aleksandra pri vržen ec bratov Grakhov, 

Egilij - sicer neznan (2, 277). Evripid- zadnji od treh Velikega (2. 341; 3, 141). konzul l. 125 (2, 285). 

En1pedoldej iz Akraganta velikih grških tragikov Filip, Lukij Markij- konzul Flavij, Gnaj- tajnik Apija 

-grški filozof (492-432), (480-406), avtorMedeje, l. 91,izbraninduhovit Klavdija Slepega s konca 4. 

naravoslovec, Parmenidov Hipolita in Bakh (3, 27; 141). govornik, S ulov pristaš (1. 24; st.; objavil je knjigo o 

mlajši sodobnik; postavil je 2, 220; 245; 249; 255; 316; 3, 2; 4). civilnem pravu(1.186J. 

teorijo o štirih temeljnih F Filist Sirakuški- sicilski F6jniks- mitološki junak 

prvinah, namreč zemlji, Fabij MaksimAlobr6gik, zgodovinar ( 430-356), iz trojanskega cikla, Pele jev 

vodi, ognju in zraku(1, 217). Kvint-konzull.121, svetovalec Dionizi ja I. in prijatelj (3, 57). 
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Formion- grški filozof s 
konca 3. st., peripatetik(2, 75 
in nasi.). 

FUfij, Lukij- sicer malo 
znan; Mani ja Ak vilija je 
obtožil izžemanja, 
de repetundis (1, 179; 2, 91; 3, 50). 
Filrij Fil, L11kij- konzul l. 
136, Scipionov prijatelj {2, 
154). 
Filrij, Numerij- sicer 
neznan (3, 87). 

G 
Gal- sicer neznan (2, 265). 
Galba- glej S ul piki j. 
Glavkija, Gaj Servflij
vešč in duhovit govornik ter 
politik iz 2. st.; umrl l. 100 
(2, 249; 263; 3, 164). 
Gorgija Leontfnski- eden 
najvplivnejših grških 
govon1ikov in sofistov (485-
380), njegov obisk v 
Atenah l. 427 je pravi 
mejnik v razvoju atiškega 
govorništva; Platon je po 
njem naslovil dialog, kjer je 
retoriko izenačil s sofistiko 
in jo označil kot nasprotni co 
filozofije (1, 47; 103; 3, 59; 129). 
Grakh-glej Sempronij. 
Granij, Kvint- Ciceronov 
znanec, sicer izklicevalec 
pri dražbah; znan šaljivec(2, 
244; 254; 281-2). 
Gratidijan, Mark Marij
Ciceronov daljni sorodnik, 
Marijev adaptivni nečak; za 
njegovo smrt je l. 82 
poskrbel Sula (1, 178; 2. 262). 

90A 

H 
Hanibal- znamenit 
kartažanski poveljnik, ki je 
v drugi punski vojni (218-
201) večkrat potolkel 
rimsko vojsko (1, 210; 2, 75 in 

nasi.). 

Harmada- grški filozof iz 
2. st., Kan1eadov učenec, 
ustanovitelj »Četrte 
Akademije«, nasprotnik 
govon1ika Menedema; znan 
po izbranem slogu, menda 
je imel veliko učencev(1, 45; 
47; 84; 93; 2, 360). 
Hekuba- žena 
trojanskega kralja Priama, 
mati devetnajstim izmed 
njegovih petdesetih sinov, 
tudi Hektmju in Parisu(3, 
219). 
Helanik z Lesbosa- grški 
pisec (480-395), zlasti 
etnografskih in 
zgodovinskih del (2. 53). 
Helena- prelepa hči 
{labodjega) Zevsa in Lede, 
žena spartanskega kralja 
Menelaja; Paris je z njeno 
ugrabitvi jo zanetil trojansko 
vojno (3, 219). 
Beril- grški stoik, 
Zenonov učenec, ki se je s 
svojim naukom precej 
oddaljil od »pravovenle« 
Hrisi pove šole (3, 62). 
Herkul- mitični silak; 
Rimljani so se ga zlasti radi 
spominjali pri pridušanju
mehercle!, medtem ko je bil 
Rimljankam ljubši Kas tor-

mecastor! (1, 71; 79; 99; 161; 164; 
174; 195; 245; 256; 258; 2, 7; 14; 17; 59; 
70; 71; 76; 144; 154; 180; 188; 189; 202; 
244; 246; 260; 271: 275; 279; 286; 296; 
3, 82; 90; 225). 
Herntodor -ladjedelničar 
s Salamine, prvi grški 
arhitekt v Rimu(1, 62). 
Herodot iz Halikan1asa
grški zgodovinopisec iz 5. 
st., »oČe zgodovine«; 
popisal je grško~perzijske 
vojne (2, 55). 
Hieroldej iz Alabande
znan govon1ik, Ciceron ga 
nekje skupaj z bratom 
Meneklejem imenuje »knez 
azijanske us!Peritve« (2, 95). 
Hiperej d-eden naj boljših 
atiških govon1ikov (389-
322), po mnenju starih ga 
je prekašal samo Demosten 
(1' 58; 2, 94; 3, 28). 
Hipija iz Elfde- mlajši 
Protagorov sodobnik, eden 
najbolj bleščečih, a tudi 
najbolj ošabnih sofistov 
svojega časa (3, 127). 
Hipokrat s Kosa- eden 
najbolj znamenitih antičnih 
zdravnikov, Sokratov 
sodobnik (3, 132). 
Hipsaj, Mark Plavtij
konzul l. 125 (1, 166). 
Homer -najznamenitejši 
grški pesnik, avtor Iliade in 
Odiseje (3, 57; 137). 
Hortenzij· H6rtal, Kvint
znan rimski govon1ik (114-
49), Ciceronov sodobnik, 
azijanist (3, 228; 230). 

Hostilij- sicer ni znan (1, 245). 
Hrisida- oseba iz 
Terencijeve komedije (2, 327). 
Hrisip- stoiški filozof 
{280-207), ki je v Atenah 
kot predstojnik stoiške šole 
nasledil Kleanta; govorili 
so, da brez Hrisipa tudi 
Stoe ne bi bilo (1. 50). 

1 
lzokrat- eden 
najpomembnejših grških 
učiteljev govon1ištva (436-
338), njegovi govori so 
dragocen komentar k 
politični podobi 4. st. (2, 10; 
57; 94; 3, 28; 36; 59; 139; 141; 173). 

J 
Junija- starka, ki je 
pripadala istemu rodu 
&fens) kot govon1ik Brut; 
s1cer neznana (2, 225). 

K 
Kajkilij Statij, Gaj -eden 
prvih rimskih piscev 
komedij, z začetka 2. st. (2, 
40; 257). 
Kajlij, Gaj Kald- rimski 
govon1ik brez 
aristokratskega porekla, 
konzul l. 94 (1, 117;morda 2, 257). 
Kajpion, Kvint Servilij -
pro konzul l. ·1 05, znan po 
ponesrečeni bitki s Kimbri 
(1, 225; 2, 197; 199). 
Kalimah iz Kirene
filolog, helenistični učenjak 
in pesnik, od 260 do 240 
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predstojnik aleksandrijske Maksimom l. 228 (2, 249). Klavdiji- rimska Kota, Gaj Avre lij -eden 
knjižnice (3, 132). Kasandra- hči patricijska dmžina(1, 176). glavnih nastopajočih v 
Kalisten- zgodovinar iz 4. trojanskega kralja Priama; Klitontah iz Kartagine- dialogu, mlajši zastopnik 
st., Aristotelov nečak; leta Apolon ji je med grški filozof kartažanskega Antonij evih stališč; sicer 
327 je bil po krivem dvmjenjem podaril rodu (187-llO),skeptik, konzul l. 7 5. 
obtožen sodelovanja v zaroti sposobnost prerokovanja, ko Kan1eadov učenec; Kota, Lukij Avn§lij -tribun 
proti Aleksandru Velikemu pa ga je zavrnila, jo je pregovonw marljiv, menda 1.103; kotgovon1ikje s 

in usmrčen- ve1jetno zato, spremenil v prekletstvo, je napisal več kot 400 knjig svojim podeželskim jezikom 

ker ni hotel pristati na tako da njenim mračnim- a (1, 45). in celo glasom skušal 

proskinezo (božansko resničnim- prerokbam ni Kong, Junij- Ciceronov posnemati starejše 
počastitev), kot jo je zase nikoli nihče ve~ el (2, 265). sodobnik, uče1l zbiralec govon1ike (2, 197; 3, 42; 46). 

zahteval Aleksander(2, 58). l(astorinPoluks- najrazličnejših starin, Kr an tor- grški filozof 

Kal v- ta vzdevek božanska dvojčka vendar ne najbolj prodoren (335-275), akademik (3, 67). 

(»plešec«) je imela rimska (Dioskura) iz grške kritik (1, 256). Kras Mukijan, Publij 

gens Licinia; Kal v, iz mitologije, Helenina brata, Konon- atenski general s Likfnij -sin Publija M ukija 

katerega se norčujejo v2, Tindarejeva sinova- konca 5. st. (3, 139). Skajvole, ime je dobil po 

2so,je morda govon1ik Gaj Tindarida (2, 277; 352)~ Koponij, Mark- posvojitvi; dober in 

Likini j Kal v. Ka ton, Mark P6rkij -l. udeleženec v nekem nadmjen govon1ik, konzul l. 
Kalvin, Gaj Sekstij - tudi Kat011 Starejši ali Ka ton znanem zapuščinskem 131, nasprotnik Scipiona 

prokonzull. 123, ustanovil Cenzor (234--149); eden sodnem procesu, Aj milijana in podpon1ik 

je mestoAquae Sextiae, najpomembnejših rimskih imenovanem causa Curiana Tiberija Grakha (1, 170; 21s; 239; 

danes Aix-en-Provence v državnikov in pisec (1, 180; 242; 2, 24; 140 in nasi.). 240; 2, 262; 265; 269; 3, 1 O; 171 ). 

Franciji (2, 249, morda tudi 2, 246). govon1iških, pravniških in Korak- prvi grški Kras, Lukij Likfnij -

Kanij, Gaj- izobražen in didaktičnih knjig(1, 171; 215; govon1iški učitelj, živel je glavna oseba v dialogu 
duhovit 1i.mski vitez (2, 280).' 227; 2, 51; 142; 256; 260; 271; 279; 290; na Siciliji, v 5. st.; njegovo (140-91); najslavnejši 

Karbon Arvfna, Gaj Papfrij 3, ss; 135; 165); 2. njegov sin, ki ime pomeni »krokar«, rimski govon1ik pred 

- ui.b unl. 90, Kinin je umrl še pred očetom(2, 142). njegov »piščanec« je bil Ciceronom. 

sodelavec, pretor l. 85; na Ka tul, Kvint Lutatij ~· Tejsija (1, 91; 3, 81). Kras, Mark Likfni j -morda 

grozovit način so ga usmrtili stranska oseba v dialogu, l(ornelij, Publij Ruffn- ded tri um vira Krasa; znan 

Mmi.jevi pristaši (1, 40; 2. 9; 106; Ci ce ron ga je občudoval poveljnik, ki se je izkazal v po svoji resnobi (1, 166). 

165; 3, 28). tudi zaradi literamega samnitski vojni l. 290, Kras, Publij Likfnij-

Karnead iz Kirene -grški posluha; konzul l. 102 kasneje pa v vojnah s konzuli. 205, umrll.183 (3, 

filozof (214--129), skeptik, skupaj z Mari jem. Pirom; znanje bil po 134). 

predstavnik nove Kenton, Gaj -sicer svojem pohlepu (2, 268). Kras, Publij Likfnij- oče 

Akademije; leta 155 je neznan (2, 286). Korunkanij, Tiberij- triumvira Krasa, konzul l. 
skupaj s stoik om Di6genom Kinkij Aliment, Mark- konzul l. 280, izvrsten 97, umrl med strahotami l. 

in peripatetikom Krit6lajem ljudski tribun; l. 204 je vojaški poveljnik, hkrati pa 87 (3, 10). 

obiskal Rim (1, 45; 49; 2, 155; 161; predlagal zakon, ki je znan pravnik in državnik (3, Kritija- razvpit član 

3, 68; 71; BO; 147). prepovedoval v zameno za 56; 134). trideseterice tiranov, ki si je 

Karvilij, Spurij -konzul govor sprejemati denar ali Kos -cognomen stare in l. 404 prisvojila oblast v 

skupaj s K vintom Fabijem darila (2, 286). vplivne rimske rodbine (2, 98). Atenah (2, 93; 3, 139). 

')()'7 
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Kri to laj -grški filozof, govornik in državnik (190- prvi spartanski Maksint,KvintFabij-
predstojnik Peripata; l. 155 129), pripadnik zakonodajalec (1, 58; 197; 3, 56); rimski poveljnik iz 3. st., 
je skupaj s stoikom Scipionovega krožka, 2. atiški govornik in Hanibalov nasprotnik, znan 
Di6genom in skeptikom prijateljevanje z Diogenom državnik (390-325), eden tudi kot Cunctator, 
KanH~adom obiskal Rim (1, in Panajtijemmu je prineslo izmed kanonične »Obotavljivec« (1, 21o; 2, 273; 
45; 2, 155; 160). vzdevek »Modri«; osrednja deseterice, bolj kot za slog 290). 
Ksenofont-grški filozof oseba v Ciceronovem je skrbel za vsebino (2, 94). 1\'!aksim, Kvint F ab ij 
in vojaški poveljnik, dialogu O pr0'ateijstvu(1, 35; Llsij iz Tarenta- filozof {Ebun1)- konzul l. 116(1, 
Sokratov učenec, avtor 58; 211; 215; 255; 265; 2, 22; 154; 286; pitagorejske smeri, 121). 
Anabaze, Ki rove vzgoje in 341; 3, 28; 45). Epaminondov učitelj (3, 139). Manilij, Manij-
Spominov na SokT·ata; Lajlija- hči Gaja Lajlija Lisija- atiški govon1ik pomemben pisec pravniških 
zaradi prijetnega sloga Modrega, poročena s (459-380), eden izmed besedil, konzul l. 149(1, 212: 
imenovan tudi atiška če bela K vin tom M ukijem Skajvolo kanonične deseterice, znan 246; 3, 133). 
(2, 58; 3, 139). (3, 45). po svojem preprostem in Mankija, Hel vij- sicer 
Ksenokrat iz Halked6na- Lamija, Lukij Aj lij- sicer jasnem slogu (1, 231; 2. 93; 3, 28). neznan (2. 266; 274). 
grški filozof, Platonov neznan, očitno ne posebej Llsip - znamenit grški Mankin, Gaj Hostflij-
učenec in Spevzipov izobražen (2, 262; 269). kipar iz 4. st., menda edini, konzull.l37, ko je njegovi 
naslednik kot predstojnik Larg - sicer neznan (2, 240). ki mu je izdelavo kipa voj ski nekoč pred 
Akademije od l. 339 do l. Lentul, Publij Kornelij- zaupal tudi Aleksander Numantijo grozila poguba, 
314 (3, 62; 67). konzul l. 162, kasneje eden Veliki (3, 26). je njegov kvestor, Tiberij 
Ktesifont- oseba iz izmed množice senatorjev, li vij Salinator, Mark- Grakh, sklenil mir v zameno 
znanega Ajshinovega in ki je pregnala in ubila konzul l. 219, skupaj z za življenje vojakov; senat 
Demos teno vega govora (3. Tibeti.ja Grakha(1, 211). Ga jem Klavdijem Neronom tega miru ni hotel priznati 
213). Lepid, Mark Ajmflij- zmagovalec nad in je v Numantijo kot 
Kurij, Manij- udeleženec konzul l. 187 in l. 175, Hasdrubalom 1. 206 (2, 273). nadomestilo poslal 
v nekem znanem cenzor l. 179 (2, 287; 290). Lukilij- ni znan; vsekakor Mankina, ki ga tam niso 
zapuščinskem sodnem Llbon- glej Skribonij. ne gre za satirika Lnkilij a (2, hoteli sprejeti, zato se je 
procesu, imenovanem Liber- tudi Liber Pater, 284). vn1il (1, 181; 238; 2, 137). 
causa Curiana (1, 180; 238; 242; italski bog plodnosti in Lukilij, Gaj- rimski satirik Manlij Akidin, Lukij -
2, 24; 140 in nasi.). vina, kasneje izenačen z (180-102), Horacijev konzul l. 179, skupaj z 
Kurion, Gaj Skrib6nij - grškim Dionizom(3, 168). predhodnik in vzon1ik, lastnim bratom, K vin tom 
konzul l. 7 6; član znane Likinij- osvobojenec, ki je prijatelj Lajlija in Scipiona Ful vijem Flakom(2, 260). 
družine, ki je dala v l. st. dobil ime po Likiniji, ženi (1, 72; 2, 25; 253; 3, 86; 171). Manlij, Gnaj- konzul l. 
Rimu kar tri govon1ike Gaja Grakha (3, 225). 105, veljal je za 
zaporedoma (2, 98). Likinij Var, Publij- pre tor M netalentiranega 
Kvint- glej Ci ce ron. l. 208 (2, 250). Magij - sicer neznan (2, 265). pokvarjenca (2, 125). 

Likinija- hči govon1ika Mag on- Kartažan, ki je Marij, Gaj -rimski 
L Krasa, poročena s Publij em napisal tako dober priročnik poveljnik in politik (157-
Lajlij De kum- sicer Scipionom Nasiko (3, 8). o kmetovanju, da ga je sam 86), zmagovalec nad 
neznan (2, 25). Likurg- l. po rimski senat ukazal prevesti Jugurto in Kimbri, 
Lajlij Sapiens, Gaj -rimski ( nezanesl ji vem) izročilu v latinščino (1, 249). nasprotnik Sule in njegove 
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aristokratske stranke (1, 66; 2. voditeljev, kot cenzor je učitelj (1, 180; 244; 229 ter drugje). Nevij (Najvij), Mark-
196; 266; 3, 8). hotel vreči Satun1ina in MUkij Shijvola, Publij- ljudski tribuni. 185, 
Mark eli- rimska Glavkijo iz senata »Zaradi konzuli. 133, zagovornik Scipionov nasprotnik (2, 249). 
plebejska dtužina (1, 57; 176). njunega sramotnega Tiberija Grakha, izvrsten Nikander iz Kolofona-
Mars- bog vojne, grški življenja«, kasneje za nekaj pravnik (1, 166 in nasi.; 212; 217; aleksandrijski pesnik iz 2. 
Are s; sicer dtugi časa izgnan (2, 263; 276; 3, 68). 240; 244; 2, 52; 285). st., pisal je didaktične 
najpomembnejši italski bog, Metel, Kvint Kajkilij- Mlinrij Aluiik, Lukij - pesnitve (1, 69). 
takoj za Jupitrom(1, 166;3, konzuli. 143, zaradi zmag v konzuli. 146, ki je oplenil Nohilior, Mark Ful vij-
167). Makedoniji imenovan tudi Korint (2, 268). zmagovalec nad Aj tolci l. 
Menrij, Gaj -ljudski tribun Makedonik (1, 211; 215). Mlinrij, Publij- sicer 189, zavzet ljubitelj kulture; 
l.lll, kije napadel Metel, Kvint Kajkflij- sin neznan (2, 271). kot spremljevalca je na 
aristokrate zaradi njihove Metela Numidika;zaradi svoje vojne pohode jemal 
podkupljivosti v zvezi z ttuda za očetovo V111itev iz N pesnika Eni ja (2, 256). 
Jugurto; med potegovanjem pregnanstva je dobil tudi N ajvij, Gnaj- rimski N orban, Gaj -k ve s tor l. 
za konzulat ga je l. 99 ubil vzdev~k Pij, »Spoštljivi«; pesnik (273-204), znan po 103 (2, 89; 107; 164; 197 in nasi.). 
njegov tekmec Gaj Servilij konzul s Sulo l. 80(2, 167). komedijah in epu o prvi N6vij, Gaj- rimski 
Glavkija (2, 240; 264; 267; 283). Metro dor iz Stratonikeje ~ punski vojni; nasprotnik dramatik z začetka l. st., 
Menedent- atiški re tor, ki grški filozof, akademik (1, 45). zgledovanja po Grkih, zato pisal je atelane, nekakšne 
je skušal retoriki znova Metr6dor Skepsiški- je svoj ep napisal v rimskih burleskne farse (2, 255; 279; 
priboriti poseben pomen, grški filozof in učitelj satun1ijcih in ne v grških 285). 
ločen od filozofije, prisojal ji govon1ištva z začetka l. st., heksametrih (3, 45). Nlinta Pompilij- po 
je področje politike in jo akademik, znan po svojem Naslka, Publij Kontelij izročilu dtugi rimski kralj 
imenoval episteme politike, izrednem spominu (2, 360; 365; Scipion- rimski držaVltik z (715-673), ki je postavil 
politično vedo; temu je 3, 75). začetka 2. st. (2, 260; 276). institucionalno ogrodje za 
ostro nasprotoval Harmada, Minerva- rimska boginja N avkrat- grški govontik rimsko religijo (1; 37; 2, 154; 3, 
ki se je zavzemal za umetnosti, kasneje latinsko iz 4. st., lzokratov učenec (2, 73; 197). 
brezpogojno prevlado ime za grško Ate no (2, 73). 94; 3, 173). Nmuerij, Furij- sicer 
filozofije (1, 85 in nasi.). Miron- grški kipar N eopt6len1-Ahilov sin, o neznan (3, 87). 
Meneklej iz Alabande- (sredina 5. st.), znan zlasti katerem je Enij napisal Nunrij- eden izmed 
znan govon1ik, Ciceron ga po bronastih kipih atletov in tragedijo, v kateri pravi, da »razdeljevalcev«, ki so tik 
nekje skupaj z bratom živali (3, 26). je treba »filozof~ o samo pred volitvami z denarjem 
Hieroklejem imenuje »knez Mnesarh- Panajtijev poskusiti in se varovati kupovali glasove volilcev(2, 
azijanske usmeritve« (2, 95). učenec, od l. 109 potapljanja vanjo« (2, 156; 257). 257). 
Metel, Gaj Kaj lij- konzuli. predstojnik atenske Stoe(1, Nep tun- italski bog vode, 
113; imenovan tudi 45; 83). vzporeden grškemu o 
Kaprarij, »Kozji« (2,267). MUkij SkajvolaAvgilr, fozejdonu (3, 167). Odisej- mitološki junak iz 
Metel, Kvint Kajkflij- Kvint- eden izmed Neron, Gaj Klavdij - trojanskega cikla, znan po 
konzuli. 109, poveljnik v nastopajočih v prvem delti skupaj z Li vijem prebrisanosti innamazanem 
vojni proti Jugurti, zato dialoga, najpomembnejši Salinatoijem zmagovalec jeziku, glaV11a oseba v 
imenovan tudi Numidik; izmed Muki jev, stoik, nad Hasdrubaloml. 206 (2, Homeijevi Odiseji (1, 196; 3, 69; 
eden od aristokratskih pravnik, tudi Ciceronov 248). 162). 
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Okta vij, Gnaj -konzul l. Pidni; telesni oče Scipiona P:iron iz Eli de- grški PoUmton-grški filozof iz 
128; njegov istoimenski sin Ajmilijana(2, 272). filozof, Aristotelov mlajši četrtega stoletja (3, 67). 
je bill. 87 konzul skupaj s Pejs:istrat- atenski tiran iz sodobnik, začetnik Pol:idor-najmlajši sin 
Kino (1, 166). 6. st., Tukidid imenuje skeptiške smeri; njegov trojanskega kralja Priama (3, 
Opinrij, Kvint- oče Lukija njegov čas »zlata doba«; nauk, akatalepsfa, uči, da 219). 
Opimija, konzul l. 154(2, med dn1gim je poskrbel za resnično spoznanje ni Poliklejt iz Siki6na- grški 
277). zapis Homeijevih epoV(3, mogoče (3, 62). kipar iz 5. st.; vzpostavil je 
Op:inrij, Lukij- konzul l. 137). P:ison -l. Kalpurnijan, sistem, po katerem je vsak 
121, kije v krvi zadušil Pel ej- mitič ni mož bogi1~e Mark Pupij, konzul l. 61, del telesa v matematičnem 
upor Gaja Grakha; njegov Teti de in Ahilov oče (3, 57). Ciceronov kasnejši sorazmerju z drugimi (2, 70; 3, 
konzulat je bolj kot zaradi Pel:ij a- hudobni kralj. v nasprotnik, sicer peripatetik 26). 
tega pokola prešel v Jolku, pobudnik odprave po (1, 104J; 2. Lukij Kalpun1ij, Po luks- glej Kas tor. 
pregovor zaradi izvrstne zlato nmo, s katero se je konzull.133, tudi govon1ik Pontpej Frigion- sicer 
vinske letine (2, 106; 132; 134; 165). hotel znebiti Jazona; ta se je in zgodovinopisec (2, 51); 3. neznan (2, 283). 
Orata- glej Sergij. vrnil s čarovnico Medej o, ki nekdo tretji, ni določljiv(2, Pontpej Ruf, Kvint-

je prepričala 1~egovi hčeri, 265; 285). konzul l. 88 skupaj s S ul o (1, 
p da sta ga razsekali in vrgli v Pitagora s Samosa- grški 168). 
Pakuvij, Mark- rimski kotel, nai vu o misleč, kako filozof iz 6. st.; vplival je na Pompej, Sekst- brat 
tragik (220-130), Enijev ga bo to pomladil o (3, 217). znanost- Pitagorov izrek, Gnaja Pompeja Strabona in 
nečak in učenec (1, 246; 2. 155; Periklej- najpomembnejši razmerja med glasbenimi ujec Pompeja Velikega, 
187; 193; 3, 27; 157). atenski državnik (495- toni -in vero - pravnik, matematik in stoik 
Pantfu- učitelj govon1ištva 429), atensko polis je vodil preseljevanje duš (1, 42; 2. 154; (1, 67; 3, 78). 
iz 2. st. (3, 81). med njeno zlato dobo (1, 216; 3, 56; 139). Pontponij, Gnaj- ognjevit 
Panajtij z Rodosa- eden 2, 93; 3, 59; 71; 138). Pi tak iz Mi til ene- grški govon1ik, tribun l. 90, ubit 
najpomembnejših stoiških Perperna, Mark- konzul državnik in zakonodajalec l. 82 (3, 50). 
filozofov (185-109), s l. 92 (2, 262). (650-570), eden izmed Pont:idij- sicer neznan(2, 
svojim prihodom v Rim je Persij, Gaj- znan kot sedmih modrih (3, 56). 275). 
odločilno vplival na razcvet bi. tik z začetka l. st., eden Plankij, Gnaj- sicer Popili ja-mati K vin ta 
stoiške filozofije v največjih učenjakov svoje neznan (2, 220). Lutatija Katula(2,44). 
Scipionovem krogu(1, 45; 75; dobe (2, 25). Platon- Sokratov učenec Porkij Nasfka, LUkij-
3, 78). P:iktor, Kvint Fabij- (429-34 7), ustanovitelj sicer neznan (2, 260). 
Paris-mitološki sin najstarejši rimski Akademije, Aristotelov Por kina- glej Ajmilij. 
trojanskega kraljevskega zgodovinopisec, živel je v 3. učitelj in eden največjih Priant- trojanski kralj, 
para, Priama in Hekube, st. in verjetno pisal v grščini filozofov vseh časov(1, 28; 47; oče Hektarja, Parisa, 
imenovan tudi Aleksander; (2, 51). 49; 89; 217; 224; 233; 260; 2, 194; 3, 15; Ka san dre in mnogih drugih; 
ker je Menelaju odpeljal Pinarij Ruska, Mark- 21; 60; 62; 67; 129; 139). po padcu Troje ga je, starca, 
ženo, lepo Heleno, je prišlo sicer neznan (2, 261 ). Plavt, Tit Makij- rimski ubil Ahilov sin Neoptolem, 
do trojanske vojne (3, 219). Pinarij, Tit-pol~gtega,da pisec komedij, povzetih po čeprav se je zatekel k ' 
Pavel, Lukij Ajmflij - je pri govoru prežvekoval grških vzorih, avtor Komedije Zevsovemu oltmju (3, 102; 217). 
konzull.168, zmagovalec besede, ni o njem znanega o loncu in Bahavega Pr6dik s Keosa- grški 
nad Makedonci v bitki pri ničesar (2, 266). ·vojščaka; umrll.l84(3,45). sofist in učitelj govorništva, 
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Sokratov sodobnik; znan po slogovna sredstva za 183); rimski vojskovodja, ki seveda ni želel (2, 269). 
nesra1m1o visokih vsotah, ki doseganje učinkov (1, 227; 229; je v drugi punski vojni v Sergij Sil Onita, Gaj -
jih je zahteval za pouk (3, 128). 2, 280; 313). bitki pri Zami dokončno pre tor l. 97, znan po svojem 
Protagora iz Abdere- Rutilij, Publij -ljudski porazil Hanibala (1, 211; 2, 170; razkošju in uživaštvu(1, 178; 
najbolj znamenit med tribun l. 136 (1, 181). 250; 262; 341; 3, 87). 2, 285). 
grškimi sofisti (49(Wl20), Sekstij- glej Kal vin. Servij Tulij -šesti rimski 
avtor stavka, da je človek s 'Sentpronij Muska, Avel kralj (578-535), po 
merilo vsega; govorništvo je Salinator-glej Livij. in Mark- sicer malo znana pripovedki sin sužnje (1, 37). 
pojmoval kot pretvmjanje Sc:lpion- glej tudi pripadnika rimske gens Servilij Kaj pi on- glej 
šibkejše pravde v močnejšo Kon1elij. Sempronia (2, 247). Kaj pi on. 
(3, 128). Sc:lpionAjmilijan, Publij Sentpronij, Gaj Grakh- Servilij, Mark- sicer 
Puhlikij, Gaj- sicer Kon1elij- tudi Numan tin, mlajši od bratov Grakhov, neznan (2, 261). 
neznan (2, 271 ). Afričan Mlajši (185-129); rimski reformator; 1.121 je Sil- glej Sergij. 

rimski politik in zaman poskušal z oboroženo Sintonid s Keosa- grški 
R vojskovodja, Ciceronov vzor vstajo, pokopal ga je prvi pesnik iz 6. st., pisal je 
Reg, Kvint Markij -rimski kultiviranega državnika; senatus consultwn ultimum epigrame in zborsko liriko, 
poveljnik, skupaj s središče (domnevnega) (1, 38; 154; 2, 106; 132; 269; 3, 214; marsikdaj po naročilu 
konzulom Gnajem Mali jem stoiško nagnjenega 225). premožnih veljakov(2, 299; 351 
so ga l. l 05 močno porazili Scipionovega krožka (1, 211; Sentpronij, Tiberij Grakh in nasi.; 357). 
Kimbri, po splošnem 215; 255; 2, 22; 106; 154; 249; 253; 258; - l. oče obeh Grakhov in Skajvola-glej Mukij. 
prepričanju po krivdi 260; 262; 267 -8; 270-2; 3, 28; 56; 81; mož Konwlije, Scipionove Skaver, Mark Ajrnilij-
prokonzula Servilija 134). hčerke (1, 38; 211); 2. njegov konzuli. l 05, eden 
Kajpijona (2, 125). Sc:lpion Maluginens, Mark sin, starejši od bratov najvidnejših predstavnikov 
Rontul- mitični Kon1elij- pre tor l. 176, Grakhov, ljudski tribun l. aristokratov; kot govon1ik je 
ustanovitelj Rima, sin boga znan po svoji duhovitosti (2, 133, zagovon1ik agranw bil resnoben in naravno 
Marsa in vestalke Ree 260). reforme, ki ga je pokončala prepričljiv (1, 214; 2. 197; 203; 257; 
Silvije ter Remov brat Sc:lpion Nasika Korkul, llliložica senatmjev in 265; 280; 283). 
dvojček (1, 37). Publij Kon1elij- konzul l. 1~ihovih klientov(1, 38; 2, 106; Skopas- eden izmed 
Ro ska- glej Pinarij. 162 in 1.155, zet Scipiona 285). Skopadov, tesalske 
Roskij Gal, Kvint- Afričana Starejšega(3, 134). Septuntulej Anagnin, aristokratske rodbine iz 6. 
znamenit rimski igralec v Sc:lpion Nasika Serapi6n, Lukij- znan po obljubi, ki st. (2, 352). 
komedijah iz l. st., Publij Kon1elij -rimski mu jo je dal konzul Opimij, Skrihonij Libon, Lukij -
ljubljenec občinstva in državnik, kot konzull.l33 da mu bo odtehtal glavo ljudski tribun l. 149 (1, 227; 2, 
diktatm:ja S ule; Ciceron ga je naščuval drhal, ki je nato Gaja Grakha z zlatom; 263). 
je l. 76 branil na sodišču(1, pobila Tiberija Grakha in Septumulej je truplu Sofokles- drugi izmed 
124; 129; 130; 132; 251; 254; 258; 2, druge zagovornike agrarne nekdanjega prijatelja res treh velikih grških tragikov 
233; 242; 3, 102; 221). reforme (2, 285). odrezal glavo in jo nato (495-406), avtor Antigone 
Rutilij Ruf, Publij- konzul Sclpion, pre tor- sicer napolnil s s taljenim in Kralja Ojdipa(3,27). 
1.105, učenec.stoiškega neznan (2, 280). svincem, da bi iztržil kar Sokrat- atenski filozof 
filozofa Panajtija; kot Sclpion, Publij Kornelij - največ; tako pohlepnega (469-399); Platonov in 
govornik je preziral tudi Afričan Starejši (236- spremljevalca si Skaj vola Ksenofontov učitelj, ki ni 
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napisal ničesar, a velja za Sulpikij Galba, Gaj- sin Tem.istoklej- atenski pogreb, ki sta mu ga hotela 

očeta filozofije; naproh1ik Servija Sulpikija Galbe, politik (524-459), zaslužen Atrida odreči (1, 246; 2. 193; 3, 

sofistov, češ, »vem, da nič obsojen zaradi za izgradnjo atenskega 217). 

ne vem«, znan po sVOJl podkupljivosti v vojni z ladjevja in za posledično Ti est- v grškimitologiji 
ironiji (1, 28; 42; 63; 204; 231 in Jugurto; izvrsten govon1ik (1, zmago nad Perzijci (2, 299; 351; sin Pel opa in brat Atreja; 

nasi.; 2, 270; 3, 15; 60; 61; 67; 72; 78; 239). 3, 59). temu je nataknil rogove, ta 

129; 139). Sulpikij Galba, Servij- Te6frast- grški filozof pa se mu je maščeval tako, 

Solon- atenski državnik, konzull.144,eden (371-287), Aristotelov da mu je postregel z mesom 

refonnator, zakonodajalec in največjih govon1ikov učenec in njegov naslednik njegovih lastnih sinov(3, 164; 

elegični pesnik, umrl l. 560 svojega časa; ko je prišel kot predstojnik Peripata, 219). 

(1, 58; 197; 3, 56). pred sodišče zaradi avtor Značajev; ime Tinuij iz Tavromenija-

S oran, Kvint Valerij - izdajalskega pokola in (»božanski govorec«) je pomemben grški zgodovinar 

rimski učenjak in pesnik, prodaje 8.000 Lusitancev, menda dobil zaradi (350-260); po 

V aronov predhodnik; kot ki jim je kot pre tor obljubil bleščečega govorniškega retoriziranosti presega celo 

ljudski tribun je bill. 82 minw predajo, je z talenta (1, 43; 49; 55; 3, 184; 221). Teo pom pa, azijanist(2, 58). 

usmrčen, ker je izgovoril nezaslišanim teatrom pred Te6pontp s Hiosa- Tint6tej iz Aten- vojaški 

skrivno ime Rima (3, 43). sodniki dosegel, da ga niso pomemben grški zgodovinar poveljnik iz 4. st., znan po 

Spevzlp-atenski filozof obsodili (1, 40; 58; 227 in nasi.; 239; ~ 
iz 4. st., lzokratov učenec in skromnosti, zadržanosti in 

(407-339), Platonov nečak 255; 2, 9; 263; 3, 28). eden glavnih predstavnikov modrosti; prepričljiv 

in njegov naslednik kot Sulpikij Ruf, Publij -eden govon1iškega govon1ik (3, 139). 

predstojnik Akademije; glavnih nastopajočih v zgodovinopisja (2, 57; 94; 3, 36). Titij, Sekst -ljudski tribun 

užaljeni Aristotel, ki je dialogu, mlajši zastopnik Teranten- Sokratov l. 99, zagovon1ik agranw 

upravičeno računal na to Krasovih pogledov. učenec, eden izmed reforme (2, 48; 253; 265; 3, 88). 

mesto, je zato odšel in atenske tii.deseterice Traslntah iz Halked6na-

ustanovil svojo šolo- T tiranov, ki ga je nazadnje na atenski sofist in govornik iz 

Peripat(3, 67). Tales iz Mileta- grški Kritij evo zahtevo l. 404 5. st., znan predvsem po 

Stasea iz Neaplja- prvi filozof, matematik in ~ole tela smrtna obsodba (2, svoji trditvi v Platonovi 

peripatetski filozof, ki se je astronom, predsokratik, 93; 3, 59). državi, da je pravica tisto, 

naselil v Rimu; Mark Pupij eden izmed sedmih modrih; Terencij Afer, Publij - kar koristi močnejšemu; 

Pisan Kalpun1ijan je l. 92 napovedal je sončni mrk l. rimski pisec komedij (194- pomemben tudi za razvoj 

postal njegov učenec in gost 585 (3, 137). 159); avtor Evnuha in govon1ištva (3, 59; 128). 

(1, 104; 2, 2). Ta vrisk- sicer neznan (3, Dekleta z Androsa (2, 172; 326 in TUheron, KvintAjlij-

Statij- glej Kajkilij. 221). nasi.). Panajtijev učenec, stoik, 

Sulpikij Gal, Gaj- vojaški Tej sija- eden prvih Terentij V es pa- sicer oster nasprotnik Gaja 

tribun, ki je napovedal učiteljev govorništva, neznan (2, 253). Grakha; povprečen 

lunin mrk pred bitko pri Korakov učenec, živel je v Tev ker- Telamonov sin, govon1ik, a pronicljiv v 

Pidni, konzul l. 167; njegov 5. st.; o obeh je le malo Ajantovpolbrat; v času razpravah (2, 341; 3, 87). 

mladoletni sin Kvint je trdnih podatkov (1, 91; 3, 81). Ajantovega samomora je bil Tukidid- grški zgodovinar 

prišel po očetovi smrti pod Telam6n-mitični Pelejev odsoten, ase je vn1il še iz 5. st., avtor 

skrbništvo Servija Sulpikija brat in Ahilov stric, Ajantov pravi čas, daje lahko (nedokončane) Zgodovine 

Galbe (1, 228). in Tevkrov oče (2, 193). poskrbel za dostojen peloponeške vojne; vanjo je 
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vpletel veliko govorov (2. 56; 

93). 

v 
Valerij - sicer neznan (3, 86). 

Var, Publij Likfnij
kurulski edill. 210, med 
d1ugo punsko vojno (2, 250). 

v argula - sicer neznan (2, 

244; 247). 

V arij Sever Hib rida, Kvint 
-tribun l. 90; po njem je 
dobil ime zakon o žali tvi 
dostojanstva, lex Varia de 
maiestate (1,117). 

Velej, Gaj -ljudski tribun 
l. 90, eden 
najpronicljivejših 
zastopnikov epikurejske 
filozofije v Rimu(3. 78). 

338 

Vel6kij, K vi nt- sicer 
neznan (3, 86). 

v es ta- rimska boginja 
ognjišča; njene deviške 
svečenice so se imenovale 
vestalke (3. 10). 

Vigelij- sicer neznan(3, 78). 

z 
Zet- oseba iz Pakuvijeve 
tragedijeAntiopa (2, 155). 

Zevks1d iz Herakleje
grški slikar s konca 5. st., 
slovit po nara vnos ti in 
prepričljivosti svojih slik; 
na narisano grozdje so se 
menda spuščali celo ptiči 
(3, 26). 


