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URYWKI KSIĘGI PIERWSZEJ 

Przeczytałem niemal wszystko, co niektórzy o nich napisali, ale nie 
wszystko umieściłem w swym dziele historycznym — jedynie to, co uznałem 
za godne wyboru. O ile na to pozwala treść, posłużyłem się pięknym stylem. 
Sądzę, że nikt z tego powodu nie podda w wątpliwość prawdziwości 
opowiadania, jak to się zdarzyło w wypadku niektórych pisarzy. Starałem się 
w miarę możności być jednakowo dokładny pod jednym i pod drugim 
względem. Wiadomości, jakie otrzymałem o zdarzeniach w tym kraju, który 
zamieszkujemy, od pewnego okresu stają się bardzo jasne; od niego zacznę. 
Ten kraj, w którym zbudowano miasto Rzym ... 

Odnośnie do Etrusków Dion powiada: „W tym miejscu opowiadania 
należało napisać o nich te fakty. Gdzie indziej podam i inne szczegóły, od 
czasu do czasu, we właściwych miejscach. Nastąpi to z chwilą, gdy nasuną 
się one w toku opowiadania historycznego, które porządkuje kolejne 
zdarzenia. Ta sama zasada musi wystarczyć także w wypadku innych 
zasadniczych faktów. W miarę najlepszych możliwości przedstawię w pełni 
dzieje Rzymian, zresztą opiszę tylko to, co się wiąże z ich sprawami". 

Człowiek nie może ani przewidzieć wszystkiego, ani znaleźć środka 
odwrócenia rzeczy nieuniknionych: musieli urodzić się z tej dziewicy mści-
ciele jego występku. 

Spór Romulusa i Remusa wykazał, że niektórzy ludzie z mniejszym 
ryzykiem wspólnie znoszą niebezpieczeństwa niż powodzenie. 

Sami1 nauczyli się dobrze i nauczyli innych, że nie zawsze odnoszą sukces 
ci, którzy chcą pomścić swe krzywdy tylko dlatego, że wcześniej padli ich 
ofiarą; że nie otrzymują ci, którzy domagają się czegoś od ludzi 
potężniejszych; przeciwnie, nieraz tracą i to, co przedtem posiadali. 

Hersylia i inne jej rodaczki zauważyły, że pewnego dnia ustawili się 
naprzeciw siebie we wrogim szyku. Zbiegły więc z Palatynu ze swymi 
dziećmi (gdyż już pewne się urodziły), nagle wpadły w przestrzeń pomiędzy 
dwoma wojskami, powiedziały i uczyniły wiele rzeczy celem wzbudzenia 
litości. Patrząc to na tych, to na tamtych krzyczały: „Czemu to robicie, 
ojcowie? Czemu to robicie, mężowie? Kiedy przestaniecie walczyć? Kiedy 
przestaniecie się nienawidzić? Pogódźcie się ze swymi zię- 

1 Caeninenses, Crustumini i Antemnates; por. Liwiusz I 10, 11. 



ciami, pogódźcie z teściami! Zaklinamy na Pana, oszczędźcie dzieci! Zakli-
namy na Kwirynusa, oszczędźcie wnuków! Ulitujcie się nad córkami, zli-
tujcie się nad żonami! Jeżeli jesteście naprawdę nieprzejednani, jeżeli jakiś 
grom szału spadł na wasze głowy i podżega was, najpierw zabijcie nas, bo z 
naszego powodu walczycie. Najpierw zabijcie te dzieci, które nienawidzicie, 
ażeby zniknęła już nazwa i węzeł pokrewieństwa między wami, abyście 
uzyskali największe z nieszczęść, to, że popełnicie mord na dziadkach 
waszych dzieci i na ojcach waszych wnuków". Z tymi słowami rozdarły 
szaty, obnażyły piersi i brzuchy. Niektóre cisnęły się na miecze, inne rzucały 
przed nich dzieci. Wzruszeni tym, co widzieli i słyszeli, mężczyźni zaczęli 
płakać, zaniechali walki i tak, jak byli, zeszli się na rozmowę w comitium. 
Stąd też jego nazwa. 

Jest wielka różnica pomiędzy zakładaniem nowych a nazywaniem już 
istniejących...2 

Romulus był usposobiony niezwykle szorstko wobec rady starszych i 
odnosił się do niej samowładnie. Zakładników zwrócił Wejentom samo-
wolnie, a nie na mocy wspólnego zdania, jak to zazwyczaj się działo. 
Oburzali się na to. Dotknięty tym, między innymi przykrymi słowami 
powiedział i to: „Wybrałem was, ojcowie, nie po to, abyście mną rządzili, ale 
— aby wam rozkazywać". 

Tak chyba z natury cały rodzaj ludzki nie znosi rządów ludzi podobnych i 
znajomych, częściowo z zazdrości, częściowo z lekceważenia. 

Narażając się za was na niebezpieczeństwa, poświęcał ciało i duszę3... 
Numa mieszkał na wzgórzu zwanym Kwirynałem, gdyż był Sabińczy-

kiem. Ale urzędową siedzibę miał przy Świętej Drodze. Zwykle spędzał czas 
blisko świątyni Westy, chociaż niekiedy pozostawał na miejscu. 

Pragnę spisać wszystkie godne pamięci czyny Rzymian, dokonane za-
równo podczas pokoju, jak na wojnie. Chciałbym, aby nikt — ani Rzy-
mianin, ani ktoś obcy — nie odczuł braku jakiegoś ważnego faktu. 

Dobrze wiedział, że większość ludzi gardzi tym, co jest mu pokrewne i 
bliskie współżyciu. Uważają bowiem, że to nie jest lepsze od nich samych. Z 
powodu wiary w bóstwo czczą to, co jest niewidzialne i odmienne, jako 
rzecz lepszą. Dlatego poświęcił Muzom pewien kawałek ziemi. 

Takie więc obrzędy ustanowił Numa. 
Skoro przyjęli wiarę w bóstwo z własnej woli, obrali stateczny tryb życia. 

Od tego czasu, podczas całego panowania Numy, zachowywali nieustanny 
pokój tak względem samych siebie, jak wobec obcoplemieńców. Mieli 
wrażenie, że boskie zrządzenie zesłało go im tak, jak Romulusa. Ludzie, 
którzy świetnie znają dzieje Sabinów, twierdzą, że urodził się on 

2 Może to się odnosi do curiae; por. Liwiusz I 13.  
3 Prawdopodobnie mowa o Romulusie. 



w dniu założenia Rzymu. W ten sposób, dzięki nim obu, miasto wnet stało się 
silne i dobrze uporządkowane. Jeden wyćwiczył je w sztukach wojennych, z 
konieczności, gdyż było niedawno założone. Drugi przyswoił mu 
umiejętności przydatne w czasie pokoju. Dlatego wyróżniło się zarówno w 
jednych, jak w drugich. 

Na początku niektórych działań chętnie ponosimy nawet dobrowolne 
wydatki, gorliwie zdążając do pewnych celów. 



URYWKI KSIĘGI DRUGIEJ 

[Rzymianie wiedzieli], że sława [Albańczyków] będzie przeszkodą na 
drodze ich własnego wzrostu. 
Żaden z nich — ani Tullus, ani Mettius — nie godził się na przesiedlenie 

swego ludu. Obaj bronili swych roszczeń. Tullus był dumny z powodu sławy 
Romulusa i potęgi, jaką wtedy mieli Rzymianie. Fufecjusza wzbijała w pychę 
starożytność Alby i to, że było to miasto macierzyste nie tylko Rzymian, ale i 
wielu innych. Obaj byli bardzo pewni siebie. Dlatego zarzucili ten spór i 
powaśnili się o przywództwo. Ludzie z natury kłócą się z równymi sobie i 
pragną rządzić drugimi. Wiedzieli bowiem, że byłoby rzeczą niemożliwą 
zawrzeć na równych prawach sojusz pewny i wolny od niesnasek. Przytaczali 
sobie nawzajem wiele uprawnień, także w tej sprawie. Próbowali, czy w jakiś 
sposób jedni dobrowolnie ustąpią drugim zwierzchnictwa. Ale nic nie 
wskórali ... Uzgodnili więc, że będą walczyć o władzę naczelną. 

Przypuścił atak na nich, kiedy nie spodziewali się innego niebezpie-
czeństwa ... 

Tullusa uważano za najdzielniejszego w walce z wrogami. Całkowicie 
lekceważył on i zaniedbywał cześć boską. W końcu, kiedy wybuchła zaraza, 
sam zapadł na zdrowiu. Wtedy sumiennie oddał cześć wszystkim bogom, a 
przede wszystkim ustanowił Saliów Kollinów. 

Marcjusz pojął, że nie wystarcza, by ludzie spragnieni pokoju nie 
krzywdzili innych; że nie zapewnia bezpieczeństwa umiłowanie pokoju bez 
sprężystego działania; że im bardziej ktoś łaknie pokoju, tym bardziej się 
naraża na ciosy ze strony większości ludzi. Z tego powodu zmienił 
postępowanie. Widział, że pragnienie pokoju nie jest skutecznym zabez-
pieczeniem, jeżeli mu nie towarzyszy przygotowanie do wojny. Rozumiał 
też, że ponęty polityki bierności bardzo szybko i łatwo rujnują tych, którzy ją 
posuwają za daleko. Uznał, że wojna stanowi bardziej honorową i pewniejszą 
rękojmię pokoju, tak pod względem materialnym, jak moralnym. Siłą oręża 
więc odebrał niechętnym Latynom wszystko, czego nie mógł otrzymać za ich 
zgodą i bez wyrządzenia im krzywdy. 

Tarkwiniusz wszędzie we właściwej porze robił użytek ze swego bo-
gactwa, rozsądku i obrotności. Toteż tak życzliwie usposobił Marcjusza, że 
ten przyjął go w poczet patrycjuszów i senatorów. Niejednokrotnie 



wybierano go wodzem, powierzono mu pieczę nad dziećmi królewskimi i 
nad królestwem. Niemniej miły był reszcie, dlatego chętnie przyjęli jego 
przywództwo. Powodem było to, że nie tracił głowy, kiedy czynił wszystko, 
co mogło mu zapewnić potęgę. Choć był wśród pierwszych obywateli, nie 
wywyższał się. Podejmował się zadań trudnych za innych, i to jawnie. 
Dobrowolnie zrzekał się przyjemności na korzyść innych, sam nie 
otrzymywał nic albo mało, i to w sposób niewidoczny. Przyczynę 
powodzenia przypisywał raczej wszystkim innym niż sobie. Korzystanie z 
sukcesów udostępniał potrzebującym. Nie obarczał nikogo niepowodzeniem, 
nie szukał wspólnika. Ponadto świadczył przysługi wszystkim przyjaciołom 
Marcjusza, każdemu z osobna, tak w czynie, jak w słowie. Pieniądze 
wydawał hojnie. Nie ociągał się z przysługą, jeśli ktoś czegoś potrzebował od 
niego. Nic złego nie mówił o nikim, z nikim nie obchodził się źle. 
Dobrowolnie nie występował wrogo przeciw nikomu. Ponadto zawsze 
wyolbrzymiał dobrodziejstwa doznane od innych. Rzeczy nieprzyjemnych 
nie dostrzegał w ogóle albo je pomniejszał i uważał za drobiazg. Nie tylko 
nie szukał odwetu w takich wypadkach, ale nawet wyświadczał 
dobrodziejstwa, tak że w końcu całkowicie zjednywał sobie winowajcę. 
Dlatego zdobył sobie pewną sławę mądrości, gdyż potrafił podbić Marcjusza 
i całe jego otoczenie. Jednakże późniejsze jego postępowanie podważyło 
zaufanie do większości ludzi. Można było sądzić, że są podstępni z natury 
albo zmieniają usposobienie zależnie od swej potęgi lub stanowiska. 

Kiedy jednak okazali mu posłuszeństwo we wszystkim ... 
Ale brat nie współpracował z nim, dlatego stracił go potajemnie, przy 

pomocy trucizny dostarczonej przez jego żonę. 
Tarkwiniusz poczynił dostateczne przygotowania, aby rządzić nimi, nawet 

niechętnymi. Najpierw zaczai wtrącać do więzienia najbardziej wpływowych 
senatorów tudzież innych obywateli. Wielu tracił publicznie, jeżeli mógł 
wysunąć jakiś prawdopodobny zarzut przeciwko nim, wielu potajemnie, 
niektórych wypędzał. Przed jednymi się bronił, cios drugich starał się 
uprzedzić. Niszczył ich nie tylko dlatego, że niektórzy kochali Tulliusza 
bardziej od niego, że mieli ród, bogactwo, dumę, popisywali się wybitną 
odwagą i świetną mądrością, ale też powodował się zazdrością i 
podejrzliwością. Wietrzył nienawiść ze strony ludzi niepodobnych do niego 
charakterem. Gubił nawet serdecznych przyjaciół, którzy go wsparli w 
zdobyciu władzy królewskiej, nie mniej niż resztę. Sądził, że i innemu daliby 
władze z zuchwałości i z chęci przewrotu, z której jemu samemu wyjednali 
rządy. Dlatego usunął najpotężniejszych członków senatu i rycerzy. W 
miejsce zgubionych w ogóle nikogo nie dopuszczał do tych stanów. Wierzył, 
że cała ludność go nienawidzi. Pragnął wspomniane stany całkowicie 
obezwładnić na skutek braku ludzi. Ba, próbował wręcz zu- 



pełnie obalić senat. Uważał, że każde zbiorowisko ludzi, zwłaszcza osób 
wybranych i mających jakiś pozór znaczenia od dawna, jest najbardziej 
nieprzyjazne tyranowi. Ale bał się, że tłum lub nawet strażnicy przyboczni 
jako obywatele mogą się zbuntować oburzeni zmianą ich ustroju. Dlatego nie 
czynił tego otwarcie, ale skutecznie osiągał cel w sposób bardzo stosowny. 
Nie wprowadzał nowych członków do senatu na miejsce dawnych i nie 
dzielił się niczym ważnym z pozostałymi. Co prawda, zwoływał senatorów, 
ale nie w tym celu, aby mu pomagali w załatwianiu ważnych spraw. Czynił 
to, aby wykazać ich znikomość, a tym samym, aby ich poniżyć i 
zlekceważyć. Większość spraw przeprowadzał sam albo z pomocą synów. 
Częściowo chciał, aby nikt inny nie miał żadnej władzy, a częściowo bał się 
podawać do publicznej wiadomości swoje występki. Był nieprzystępny, 
szorstki. Wobec wszystkich bez różnicy okazywał taką butę i brutalność, że 
nazywali go „Pysznym". On sam i jego synowie postępowali samowolnie. 
Między innymi pewnego razu na rynku, w obecności ludu kazał przywiązać 
nago do słupów pewnych obywateli i zachłostać ich rózgami na śmierć. 
Karę, którą on podówczas wynalazł, nieraz stosowano. 

Zgodnie z umową, publicznie obrzucał ojca licznymi, niezwykłymi 
obelgami i zarzucał mu, że jest tyranem i łamie układy. 

Lucjusz Juniusz, siostrzeniec Tarkwiniusza, przeraził się, kiedy król zabił 
jego ojca i brata ł zabrał ich majątek. Toteż udawał głupca w nadziei, że 
może jakoś przeżyje. Dobrze wiedział, że każda osoba zdrowa na umyśle, 
zwłaszcza gdy pochodzi ze świetnego rodu, budzi podejrzenie tyranów. 
Kiedy raz obrał tę drogę, odegrał swą rolę bardzo wiernie. Z tego powodu 
nazywano go Brutusem. Latynowie bowiem tak nazywali głupców. Wysłany 
wraz z Tytusem i Arrunsem jak gdyby przedmiot pośmiewiska, niósł kij, jak 
mówił, na ofiarę bogu, choć nie przedstawiał on dużej wartości sądząc z 
wyglądu. 

Kiedy został znaleziony w świątyni boga pytyjskiego ... 
Żartowali z Brutusa nie tylko z powodu daru, ale z następującego 

powodu. Kiedy posłowie zapytali, kto obejmie władzę po ich ojcu, wyrocz-
nia odpowiedziała, że władzę nad Rzymianami posiądzie ten, kto pierwszy 
pocałuje matkę. Brutus wtedy pocałował ziemię, udając, że upadł przy-
padkowo. Uważał ją za matkę wszystkich ludzi. 

Brutus obalił Tarkwiniusza z następującego powodu. Pewnego razu 
podczas oblężenia Ardei synowie Tarkwiniusza ucztowali wraz z Brutusem i 
Kollatinusem. Ci dwaj bowiem byli ich rówieśnikami i krewnymi. Zeszli na 
jakąś rozmowę, w końcu wszczęli spór na temat wierności swych żon. 
Każdy dawał pierwszeństwo własnej. Zrządzeniem losu żadnej nie było w 
obozie. Wobec tego postanowili od razu tejże nocy, zanim można byłoby je 
zawiadomić, dosiąść konia i pojechać do wszystkich 



jednocześnie. Tak uczynili. Zastali wszystkie na pohulance. Jedynie Lukrecję, 
żonę Kollatinusa, zastali przy obróbce wełny. Kiedy zdobyła rozgłos z tego 
powodu, Sekstus zapragnął ją zhańbić. Może nawet zakochał się w niej, gdyż 
była przepiękna, ale chciał zrujnować raczej jej sławę niż ciało. Poczekał na 
sposobność, kiedy Kollatinus będzie u Rutulów, i popędził do Kollatii. W 
nocy przybył do niej, jako do krewniaczki, otrzymał jadło i dach nad głową. 
Naprzód starał się nakłonić ją słowem do zbliżenia, ale kiedy nic nie mógł 
wskórać, próbował przemocy. Zawiódł się i na tej drodze. Dlatego obmyślił 
nowy plan i w jego wyniku — co niebywałe — zmusił ją do dobrowolnego 
oddania się. Nie zwracała uwagi na jego oświadczenie, że ją zabije. Z 
lekceważeniem słuchała słów, że na dodatek rozprawi się z pewnym sługą. 
Groził jej, że obok niej położy zwłoki niewolnika; że rozpuści pogłoskę, 
jakoby zastał ich razem śpiących i zabił. Tego już nie mogła znieść. Z obawy, 
że ludzie naprawdę uwierzą w to zdarzenie, wolała mu ustąpić i umrzeć po 
wyjawieniu zbrodni niż utracić dobre imię i od razu zejść ze świata. Z tego 
powodu nie odmówiła popełnienia cudzołóstwa. Potem jednakże 
przygotowała sztylet pod poduszką i wezwała męża i ojca. Gdy tylko 
przyszli, zaczęła gorzko płakać i z jękiem rzekła: „Ojcze — bo wstydzę się 
bardziej męża niż ciebie — popełniłam tej nocy czyn nieszlachetny. Zmusił 
mnie Sekstus. Groził, że zabije mnie razem z niewolnikiem, z którym 
rzekomo zastał mnie śpiącą. Ta pogróżka pchnęła mnie do grzechu. Nie 
chciałam dopuścić, abyście uwierzyli w ten fakt. Co do mnie — ponieważ 
jestem kobietą — postąpię ze sobą, jak należy. Wy zaś — jeśli jesteście 
mężczyznami i dbacie o swe żony i dzieci — pomścijcie mnie! Uwolnijcie 
siebie samych! Pokażcie tyranom, jakimi jesteście ludźmi i jaką kobietę 
pohańbili". Z tymi słowami nie czekając na odpowiedź wyciągnęła od razu 
sztylet z ukrycia i zabiła się. 

Opuściwszy ziemię Rzymian Tarkwiniusz wielokrotnie kusił sąsiednie 
ludy. 

Dowiedziawszy się o tym, ów przyszedł nazajutrz do nich. 



URYWKI KSIĘGI TRZECIEJ 

Wszelki tłum ocenia wartość czynów wartością ludzi, którzy nimi kierują. 
Wierzy, że one są takie, jakimi w ich przekonaniu są ludzie. 

Każdy woli rzecz nie wypróbowaną od dobrze znanej; przywiązuje wielką 
nadzieję do rzeczy niepewnej, w porównaniu z tym, co już mu obmierzło. 

Wszelkie zmiany są bardzo niebezpieczne. Szczególnie zmiany władzy 
wyrządzają bardzo liczne i wielkie szkody, zarówno jednostkom, jak pań-
stwom. Dlatego ludzie rozsądni wolą pozostać stale przy tych samych 
formach, chociażby nie były najlepsze, niż wprowadzać coraz to inne zmiany 
i ustawicznie się błąkać. 

Każdy ma życzenia i pragnienia zgodnie ze swym stanowiskiem; jakie są 
obecne jego warunki, takie są i sądy, które przyjmuje. 

Sprawowanie władzy królewskiej bardziej niż jakakolwiek inna rzecz 
wymaga nie tylko uzdolnień, lecz także dużej wiedzy i dużego doświad-
czenia. Człowiek, który ją obejmuje bez tych właściwości, nie może za-
chować umiarkowania. Wielu, jak gdyby niespodziewanie wzbiło się na dużą 
wysokość, nie może znieść wyniesienia. Przerażeni spadają, nie tylko sami 
siebie gruchoczą, ale zarazem rujnują wszystkie sprawy podwładnych. 

Sprawcami tego są nie tylko sami królowie, ale i ci, którzy mają udział w 
ich władzy. 

Także ojciec jego rządził wami nienagannie. 
Kocha was, czyż możecie otrzymać dowód lepszy od faktu, że pragnie żyć 

wśród was? 
Bardzo mu zależy, by odzyskać mienie, które dawniej należało do niego. 
Czyż opłaciłoby się komuś zrobienie tego? 
Jak to Romulus nam polecił. 
Na podstawie tego, co zrobili, wnioskujcie o przyszłości. Nie dajcie się 

zwieść tym, co zmyślają w swoich błaganiach. Bezbożne czyny wywodzą się 
u każdego ze szczerych zamiarów. Ale każdy może zmyślać słówka 
wiarygodne. Dlatego osądzajcie człowieka według czynów popełnionych 
przez niego, a nie według czynów, których, jak mówi, dokona. 



Kobiety trwały przez cały rok1 w bólu. 
Waleriusz, sprawując władzę razem z Brutusem, był najbardziej de-

mokratyczny z ludzi, mimo to mało brakowało, by tłum go własnoręcznie 
zamordował. Podejrzewali, że pragnie jedynowładztwa. I zabiliby go, gdyby 
szybko nie uprzedził ich i nie zjednał sobie. Przychodząc na zebranie pochylił 
rózgi, które poprzednio nosił wyprostowane, zdjął też topory z nimi związane 
i przyjął bardzo korną postawę. Przez dłuższą chwilę przybity płakał. W 
końcu odezwał się głosem drżącym, cichym, strwożonym. 

Markowi bowiem, kiedy wszedł na Kapitol i zanosił modły do bogów w 
sprawach ówczesnych ... 

W wyniku losowania Horacjusz poświęcił świątynię Jowisza, pomimo że 
Waleriusz oznajmił mu zgon syna. Postarał się, by ta wieść dotarła do 
Horacjusza podczas samej uroczystości. Chciał, by Horacjusz pod wpływem 
bólu ustąpił mu poświęcenia budowli. Zresztą byłoby rzeczą bezbożną, by 
ktoś w żałobie spełniał obowiązki kapłana. Jednakże Horacjusz nie odstąpił 
od świętego obrzędu, choć uwierzył doniesieniu. Mówiło o tym wielu 
wiarygodnych ludzi. Kazał im pozostawić zwłoki syna niepogrzebane, jak 
gdyby szło o obcego człowieka. Nie chciał, aby wydało się, że to może mieć 
wpływ na jego święty obowiązek, i dopełnił wszystkich potrzebnych 
obrzędów. 

1 Może aluzja do śmierci Brutusa. 



URYWKI KSIĘGI CZWARTEJ 

Porsenna podarował dziewczynie nie tylko zbroję, jak mówią niektórzy, 
ale i konia. 

Nie tylko wyznaczyli im obowiązki bardzo różne, ale i dali im różne 
tytuły. 

Zapuszczali zagony w ziemię rzymską. Pustoszyli wszystko aż do muru. 
W dużym stopniu powodzenie jest owocem skrytego planowania, dzia-

łania we właściwej chwili, trwania przy własnym zamyśle i tego, że człowiek 
nie ma żadnej możliwości odwołania się do kogoś innego, ale sam musi 
przejąć odpowiedzialność za wynik, jakikolwiek on będzie. 

Wkroczyli na drogę walk wewnętrznych. Przyczyną było to, że ludzie 
wpływowi z powodu pieniądza pragnęli pod każdym względem przewyższyć 
uboższych, tak jak gdyby byli ich władcami. Słabsi obywatele, w poczuciu 
równych praw, nie chcieli ich słuchać nawet w drobiazgach. Jedna klasa, 
nienasycona wolnością, starała się zagarnąć także mienie drugiej. Druga, 
niepohamowana w dążeniu do publicznych zaszczytów, usiłowała także 
pozbawić ich wolności osobistej. W ten sposób obalili poprzednie stosunki, 
kiedy zgodnie się wspomagali z wzajemnym pożytkiem. Już więcej nie 
czynili różnicy między obywatelem i obcym. Obie klasy lekceważyły 
umiarkowanie. Ci nade wszystko cenili najwyższą władzę, tamci odczuwali 
skrajną odrazę do niewoli. Ale nie osiągnęli swych celów. Co więcej, 
wyrządzili sobie mnóstwo okropnych krzywd, już to odpłacając za doznane 
nieszczęścia, już to uprzedzając cios drugich. Stąd żyli ze sobą w niezgodzie, 
bardziej niż reszta ludzi. Wyjątkowo inaczej zachowywali się podczas 
wielkich niebezpieczeństw, na które się narazili wskutek kolejnych wojen, 
wywołanych przede wszystkim ich waśniami. Z tego powodu wielu z 
najprzedniejszych obywateli nieraz umyślnie przygotowywało zbrojne 
konflikty celem przytłumienia waśni. Takie zatem były początki zła, którego 
o wiele więcej doznawali od siebie samych niż od obcych ludów. Biorąc pod 
uwagę te okoliczności skłonny jestem prorokować, że nie mogą utracić ani 
swej potęgi, ani władzy, jeżeli nie powalą ich własne niesnaski. 

Poza tym oburzali się na to, że senatorowie objawiali inne usposobienie, 
gdy o coś prosili, inne zaś, gdy to otrzymali. W niebezpieczeństwie 



czynili oni wiele pięknych obietnic, ale ocaleni nie wywiązywali się nawet z 
najdrobniejszej. 

Podzielili swe siły wojskowe, nie chcąc dopuścić, aby przeciwnicy1 

walczyli jako jedno wojsko. Dążyli do tego, aby każdy naród zmagał się 
oddzielnie w obronie własnej ziemi, a tym samym stał się łatwiejszą ofiarą 
podboju. 

Skoro tylko dyktator Waleriusz stał się zwykłym obywatelem, wybuchły 
wśród ludu bardzo gwałtowne waśnie. Lud posunął się nawet do zmian w 
ustroju. Zamożni obywatele nie obniżali ani trochę długów, ale bardzo 
skrupulatnie trwali przy umowach, wskutek tego nie otrzymywali ich zwrotu, 
nadto tracili wiele innych korzyści. Nie uświadamiali sobie, że skrajna bieda 
jest najdotkliwszą klęską, że poczęta z niej rozpacz jest bardzo trudna do 
pokonania, zwłaszcza gdy ogarnia tłum. Dlatego niemało polityków 
dobrowolnie obiera drogę raczej dogodną niż bardzo słuszną. Słuszność w 
starciu z naturą ludzką często przegrywa, niekiedy ginie doszczętnie. 
Tymczasem dogodna polityka, choć narusza po trochu słuszność, pozostawia 
większą jej część nietkniętą. W ten sposób bezwzględna postawa bogaczy 
względem biednych stała się przyczyną bardzo wielu nieszczęść Rzymian. 
Wolno im było zastosować wiele środków wobec ludzi zalegających z 
długiem, a między innymi następujący: jeżeli więcej wierzycieli pożyczyło 
komuś pieniądze, mogli poćwiartować ciało dłużnika na kawałki zgodnie z 
wysokością długu. Zasadę tę uznano za całkiem słuszną, ale na pewno jej 
nigdy nie urzeczywistniono. Czyż możliwe, aby posunęli się do takiego 
okrucieństwa? Przecież niejednokrotnie użyczyli zbawczego schronienia 
ludziom przyłapanym na jakimś przestępstwie i pozwalali żyć strąconym ze 
skał Kapitolu, jeżeli przeżyli tę próbę losu. 

Dłużnicy zajęli pewne wzgórze i przywódcą swoim zrobili Gajusza. 
Potem zaczęli zdobywać żywność w okolicy jakby w kraju nieprzyjaciel-
skim, pokazując, że prawa są słabsze od broni, a sprawiedliwość od roz-
paczy. Senatorowie bali się jeszcze większego ich rozjątrzenia i lękali się, że 
okoliczne ludy uderzą na nich jednocześnie, wyzyskując chwilę. Dlatego 
podali rękę do zgody ofiarowując wszystko, co, jak mieli nadzieję, mogło się 
im spodobać. Dłużnicy z początku zachowywali się zuchwale, ale wreszcie 
ustatkowali się w dziwny sposób. Kiedy krzvczeli bezładnie, Agrypa, jeden z 
posłów, poprosił ich o posłuchanie bajki. Gdy spotkał się z ich zgodą, rzekł: 

„Pewnego razu wszystkie Członki ciała ludzkiego zbuntowały się przeciw 
Brzuchowi. Mówiły, że pracują i znoją się bez jadła i bez napoju, że są na 
każde jego skinienie. Tymczasem Brzuch nie wykonuje żadnej pracy, a sam 
ma żywności pod dostatkiem. Wreszcie uchwaliły, że Ręce 

1 Mowa o Sabinach, Wolskach i Ekwach; por. Liwiusz II 30. 



nic już nie podadzą do Ust, a Usta nic nie wezmą, aby Brzuch zginął 
całkowicie pozbawiony jadła i napoju. Jak postanowiły, tak zrobiły. Naprzód 
całe ciało zaczęło słabnąć, wreszcie nie wytrzymało i zmarniało. Tak więc 
Członki w kiepskim położeniu poznały, że od Brzucha zależy ich zbawienie, i 
dały mu pożywienie". 

Po wysłuchaniu tych słów tłum pojął, że dostatek zamożnych też 
podtrzymuje los biednych. Dlatego złagodnieli i pojednali się, kiedy im 
zapewniono uwolnienie od długów i kar z powodu niedotrzymania terminów. 
Także senat uchwalił te warunki. 

Zdawało się, że to nie jest sprzeczne z naturą ludzką, także wielu innym, 
częściowo chętnym, częściowo niechętnym ... 

Kiedy wielka liczba ludzi się zjednoczy i siłą osiągnie przewagę, od razu 
poczyna sobie śmiało w oparciu o jakieś ustępstwo; kiedy jednak się 
rozproszą, ponoszą karę, każdy pod innym pozorem. 

Z natury większość ludzi nie zgadza się ze swymi kolegami w urzędzie. 
(Trudno bowiem, by wielka liczba ludzi, zwłaszcza na jakimś wpływowym 
stanowisku, wykazywała jednomyślność.) Dlatego cała ich siła ulegała 
rozdarciu i rozbiciu. Bo nie było żadnej korzyści z ich uchwał, jeżeli 
chociażby jeden z nich założył sprzeciw. Otrzymali władzę na początku 
jedynie w tym celu, aby stawić opór tym gnębicielom, którzy kogoś uciskali; 
dlatego ten, kto opierał się wprowadzeniu w życie jakiejś nowości, okazywał 
się silniejszy od tych, którzy ten krok popierali. 



URYWKI KSIĘGI PIĄTEJ 

Możni budząc w nich pewne nadzieje1... 
Tym uczciła go ludność2... 
Jest rzeczą niełatwą mieć siłę pod każdym względem albo celować w 

sztukach zarówno wojny, jak pokoju. Ludzie fizycznie silni z reguły są słabsi 
na umyśle, a nieprzerwane sukcesy z zasady nie dopisują jednako w każdej 
dziedzinie. Z tych względów obywatele swojego czasu wynieśli go na 
najwyższe stanowisko, ale niedługo potem wygnali. On zaś naprzód ujarzmił 
miasto Wolsków dla swej ojczyzny, ale potem z pomocą tegoż ludu naraził 
własny kraj na największe niebezpieczeństwo. 

Ten sam człowiek pragnął zostać pretorem. Kiedy nie osiągnął tego 
urzędu, rozgniewał się na lud. Ale nie tylko to. Był niezadowolony z 
wielkiego wpływu trybunów. Dlatego zwracał się do ludu z większą 
zuchwałością w porównaniu z innymi, którzy mu dorównywali swymi 
czynami. Kiedy zapanował wielki głód i miasto Norba żądało kolonii, lud 
oskarżył możnych z obu tych powodów. Utrzymywali, że z ich przyczyny 
pozbawieni są żywności i celowo wydani w ręce wrogów na jawną zagładę. 
Skoro bowiem ludzie nabiorą wzajemnej nieufności do siebie, wszystko 
tłumaczą na odwrót, nawet to, co dzieje się w ich interesie, i oceniają zgodnie 
ze swą buntowniczą postawą. Koriolan — jak zwykle — lekceważył lud. 
Kiedy przywieziono zboże z wielu źródeł (większość przysłali w darze 
władcy Sycylii), nie zezwolił, aby podzielili je między siebie, jak tego żądali. 
Dlatego trybunowie, których ogromnie pragnął obalić, oskarżyli go przed 
ludem o dążenie do tyranii i wygnali. Daremnie wszyscy senatorowie 
krzyczeli i oburzali się, że trybunowie mają śmiałość tak wyrokować o ich 
stanie. Wygnany, rozwścieczony tym, co go spotkało, udał się do Wolsków, 
choć to byli najwięksi jego wrogowie. Doświadczyli już dawniej jego 
męstwa, a teraz widzieli jego gniew na współobywateli. Dlatego liczył, że go 
chętnie przyjmą; wszak mogli się spodziewać, że przy jego pomocy 
wyrządzą Rzymianom krzywdy równe tym, których od nich doznali, o ile nie 
większe. Bo niejeden człowiek chociaż doznał wielkich krzywd, jednakże 
mocno wierzy, że od tych 

1 Prawdopodobnie odnosi się do fragmentu opisującego wypadki z 486 r., kiedy to 
patrycjusze poprzez swego przedstawiciela Werginiusza przyrzekli ludowi wyznaczenie 
gruntów, tzw. ager publicus. 

2 Może to o Gnejuszu Marcjuszu po zajęciu Koriolów. 



samych krzywdzicieli dozna i dobrodziejstw, jeżeli tylko oni zechcą i będą 
mogli je wyświadczyć. 

Był bardzo rozgniewany, że nie ustępowali z cudzych posiadłości, choć 
groziła im utrata własnej ziemi. Kiedy wiec to im oznajmiono, mężczyźni nie 
wzruszyli się tym ani trochę. Byli tak zaciekle powaśnieni, że nawet 
niebezpieczeństwa nie mogły ich pogodzić. Ale kobiety, Wolumnia, żona 
Koriolana, i Weturia, jego matka, dobrały sobie inne najznakomitsze 
niewiasty i poszły do niego do obozu. Ze sobą prowadziły dzieci. Sprawiły, 
że zakończył wojnę nie żądając oddania zdobytej ziemi, ba, nie domagał się 
swego powrotu do Rzymu. Od razu je dopuścił, skoro tylko dowiedział się o 
ich obecności, zgodził się na rozmowę, która miała taki przebieg. Inne 
płakały w milczeniu, tymczasem Weturia zaczęła: 

,,Czemu się dziwisz, mój synu? Czemu zdumiewasz? Nie uciekłyśmy. 
Ojczyzna przysłała ci w naszych osobach, jeśli usłuchasz, matkę, żonę i 
dzieci, jeśli nie posłuchasz, łup. Jeżeli się teraz jeszcze gniewasz, zabij 
przede wszystkim nas. Czemu płaczesz? Czemu się odwracasz? Czy nie 
wiesz, że dopiero co przestałyśmy opłakiwać położenie naszego miasta, aby 
ciebie zobaczyć? Pogódź się zatem z nami, nie gniewaj się więcej na swoich 
współobywateli, swoich przyjaciół, świątynie, groby. Nie wpadaj do miasta 
w nieprzyjacielskiej wściekłości, nie zdobywaj ojczyzny, w której się 
urodziłeś, wychowałeś, zostałeś Koriolanem, posiadaczem tego wielkiego 
imienia. Usłuchaj mnie, dziecko, nie odsyłaj mnie z niczym, chyba że chcesz 
widzieć me samobójstwo". 

Po tych słowach wybuchnęła płaczem, rozdarła szaty, obnażyła piersi i 
dotykając brzucha zawołała: „Patrz, moje dziecko, ten cię urodził, te cię 
wyżywiły". Potem do lamentów dołączyła się żona jego, dzieci, reszta kobiet, 
tak że i on się załamał. W końcu z trudem przyszedł do siebie, objął matkę, 
pocałował ją i po chwili rzekł: 

„Patrz, matko, ustępuję ci. Zwyciężyłaś mnie. Niechaj wszyscy inni będą 
tobie za to wdzięczni. Nie mogę znieść nawet widoku tych ludzi, którzy tak 
mnie potraktowali, choć z mojej strony doznali tak wielkich dobrodziejstw. 
Dlatego nigdy nie przybędę do miasta. Skoro tak chciałaś, zatrzymaj sobie 
miasto zamiast mnie, ja zaś zejdę wam z drogi". 

Z tymi słowami oddalił się. Bał się ludu i wstydził się równych sobie, że 
w ogóle podjął wyprawę przeciwko nim. Dlatego nie przyjął nawet 
możliwości powrotu, choć mu ją ofiarowano, ale wycofał się do Wolsków i 
tam zmarł, na skutek spisku lub starości. 

Kasjusz, który wyświadczył dobrodziejstwa Rzymianom, poniósł śmierć z 
ich ręki. Tak okazało się i w tym wypadku, że w tłumach nie ma żadnej 
rzetelności; przeciwnie, gubią ludzi całkiem im oddanych na równi z 
największymi krzywdzicielami. Bez względu na aktualne położenie uważają 
za wielkich tych, którym zawdzięczają dobrodziejstwa; kie- 



dy jednak ich wyzyskają, wcale już nie uważają ich za bliższych od naj-
większych wrogów. Kasjusz wprawdzie im dogadzał, niemniej go zabili z 
powodu właśnie tych rzeczy, z których był dumny. Udowodnili, że zginął 
jako ofiara zawiści, a nie dlatego, że popełnił jakieś przestępstwo. 

Ludzie, którzy od czasu do czasu dochodzili do władzy, niekiedy w żaden 
sposób nie mogli ich utrzymać w ryzach. Wtedy celowo rozpętywali wojnę, 
jedną po drugiej, aby lud zajęty nią nie miał wolnego czasu i nie zaprzątał 
sobie głowy ziemią. 

W każdym razie jeden i drugi tak ich rozpalił, że pod przysięgą przyrzekli 
swym wodzom zwycięstwo. W obliczu natychmiastowego ataku uważali się 
za panów nawet losu. 

Jak się zdaje, większość ludzi spiera się z tymi, którzy stawiają opór nawet 
na przekór własnej korzyści; tym zaś, którzy ustępują, wyświadczają 
wzajemne przysługi nawet wbrew własnym możliwościom. 

Fabiusze, którzy z powodu swego pochodzenia i bogactwa dumą do-
równywali najprzedniejszym obywatelom, bardzo szybko spostrzegli przy-
gnębienie Rzymian. Kiedy bowiem ludzie zabrną w liczne i zarazem trudne 
sprawy, stają się bezradni wobec wielkiej liczby przeciwników i w obliczu 
nagromadzonych niebezpieczeństw powątpiewają w zadania nawet łatwe. 
Skutkiem tego wbrew oczekiwaniu upadają na duchu, tracą wiarę i 
dobrowolnie zarzucają podjęte kroki w przeświadczeniu, że będą się trudzić 
nadaremnie. W końcu zdają się na niepewne zrządzenie bóstwa i oczekują 
wszystkiego, co los zdarzy. 

Fabiusze, których było trzystu sześciu, padli z rąk Etrusków. W ten 
sposób pycha, podsycona wiarą we własne męstwo, częstokroć staje się 
ofiarą samej zuchwałości. Chełpliwość, której źródłem jest szczęście, do-
chodzi do szału i doznaje wprost przeciwnego losu. 

Rzymianie prywatnie i publicznie trwali w żałobie większej, niżby to 
uzasadniała liczba zmarłych. Oczywiście, nie była to mała liczba, zwłaszcza 
że szło o patrycjuszów. Kiedy zaś pomyśleli o znaczeniu i odwadze tych 
mężów, odczuwali, że zginęła cała ich siła. Dlatego dzień ich zgonu zaliczyli 
do dni nieszczęsnych, przeklęli bramy, którymi wyruszyli w pole. Żaden 
urzędnik nie mógł nimi przechodzić. Później oskarżono przed ludem pretora 
Tytusa Meneniusza — klęska nastąpiła w jego roku — że nie przyszedł im z 
pomocą, a potem poniósł klęskę w bitwie. Skazano go na śmierć. 

Kiedy skończył urzędowanie, pozwali go przed sąd3 i ukarali grzywną, ale 
ani nie narazili na niebezpieczeństwo jego życia ... 

Patrycjusze niezbyt jawnie się mścili; czynili to w nielicznych wypadkach, 
kiedy mogli przyzwać bogów na świadków. Ale potajemnie zabijali wielu 
spośród najśmielszych. Tak pewnego razu dziewięciu trybunów 

3 Prawdopodobnie aluzja do Meneniusza; por. Liwiusz II 52. 



zostało wydanych ludowi na spalenie. To jednak nie odstraszało innych. 
Przeciwnie, ci, którzy potem kolejno sprawowali urząd trybuna, raczej 
czerpali zachętę z własnej pochopności do sporów, niż doznawali strachu 
znając los poprzedników. Nie tylko nie tracili odwagi, ale jeszcze bardziej 
zachowywali się zuchwale pod wpływem tych zdarzeń. Śmierć poprzednich 
trybunów usprawiedliwiali zemstą, której oni chcieli dokonać we własnym 
interesie. Sami znajdowali wielką przyjemność w wierze, że wbrew 
oczekiwaniom wyjdą cało z niebezpieczeństw. Dlatego niektórzy 
patrycjusze, skoro nie mogli nic dokonać na innej drodze, przechodzili w 
szeregi ludu. Widzieli jego niski stan, ale w pragnieniu władzy trybuńskiej o 
wiele bardziej go woleli niż swoje piękne, a puste odznaki. Tym bardziej że 
wielu sprawowało ten urząd po raz drugi, trzeci, a nawet częściej, i to 
kolejno, choć było rzeczą zabronioną, by ktoś dwa razy zajmował to 
stanowisko. 

Sami patrycjusze doprowadzili lud do tego stanu. Stale przygotowywali 
dla nich pewne wojny, aby niebezpieczeństwa grożące z zewnątrz zmusiły 
ich do umiarkowania. Ale taka polityka, którą uprawiali dla własnej 
korzyści, tylko rozzuchwalała lud. Nie chcieli wyruszać w pole, o ile w 
określonym wypadku nie otrzymali tego, czego pragnęli. Jeżeli już wyszli, 
bili się niechętnie. W ten sposób osiągali wszystko, co chcieli. Tymczasem 
naprawdę wiele sąsiednich szczepów się buntowało, bo pokładały większą 
ufność w ich wewnętrznym rozdarciu niż we własnej sile. 

Po zdobyciu Tuskulum i pokonaniu Marka Minucjusza Ekwowie wzbili 
się w dumę. Rzymianie wyprawili do nich posłów, aby ich zganić z powodu 
zajęcia wspomnianej miejscowości. Na zarzut ten Ekwowie nic nie 
odpowiedzieli, ale za pośrednictwem swego wodza Kleliusza Grakchusa 
wskazali im jakiś dąb. Kazali im mówić do niego, jeśli mają jakieś życzenie. 

Na wieść, że Minucjusza odcięto w jakimś wąwozie zarosłym krzakami, 
obrali Lucjusza Kwinktiusa dyktatorem do walki z wrogiem. Nie zważali oni 
na jego ubóstwo ani na fakt, że wtedy własnoręcznie obrabiał pólko, jedyne, 
jakie miał. Pod względem ogólnych zalet dorównywał on pierwszym 
obywatelom, a wyróżniał się umiarkowaniem, choć nosił loki. Stąd też miał 
przydomek Cyncynat. 

Sytuacja zarówno w obozie, jak i w mieście była pełna napięcia. Ludzie 
pod bronią, współzawodnicząc ze sobą, nie chcieli dopuścić, aby jakiś 
sukces przypadł ludziom przy władzy; dlatego lekceważyli państwowe i 
prywatne interesy. Tamci zaś w mieście nie tylko cieszyli się ze śmierci 
przeciwników ginących z rąk wrogów, ale i sami w jakiś dogodny sposób 
niszczyli wielu z energicznych zwolenników ludu. Dlatego doszło do nie-
małej waśni między stronami. 



URYWKI KSIĘGI SZÓSTEJ 

Rzymianie po wielu porażkach i sukcesach odniesionych w licznych 
walkach, które stoczyli z Faliskami, zlekceważyli obrzędy ojczyste i gorliwie 
przyjęli obce. Sądzili, że one będą dla nich pomocne. Ludzie bowiem w 
nieszczęściach jakoś chętnie lekceważą to, co bliskie, choćby to była rzecz 
boska, i podziwiają to, co nie jest wypróbowane. Sądzą, że tamto im nic nie 
pomaga w obecnej trudności i nic dobrego od niego nie oczekują w 
przyszłości. Tymczasem znęceni nowością spodziewają się od tego, co jest 
niezwykłe, spełnienia wszelkich życzeń. 

Trybunowie konsularni posunęli się do tego stopnia współzawodniczenia i 
kłótliwości, że nie sprawowali władzy wszyscy naraz, jak to było w 
zwyczaju, ale każdy z nich osobno po kolei. Nic dobrego z tego nie wynikło. 
Każdy z nich miał na względzie własny zysk, a nie dobro publiczne. Wolał, 
by państwo poniosło gdzieś szkodę, niż żeby jego kolega zdobył uznanie. 
Toteż powstało wiele trudności. 

Demokracja nie polega na tym, że wszyscy otrzymują po prostu to samo, 
ale na tym, że każdy dostaje to, na co zasługuje. 

Rzymianie oblegali miasto Falisków. Dużo czasu tam straciliby na 
obozowaniu, gdyby nie nastąpił taki wypadek. Miejscowy nauczyciel, który 
szkolił wiele dzieci wysokiego rodu, czy to ze złości, czy w nadziei zysku 
wyprowadził wszystkie poza mur, pozornie w jakimś innym celu od rze-
czywistego. Bo mieli jeszcze na tyle swobody, że dzieci ich i wtedy chodziły 
do szkoły. Przyprowadził je do Kamillusa mówiąc, że w ich osobach oddaje 
mu całe miasto; mieszkańcy nie wytrzymają, kiedy najdroższe im istoty będą 
w niewoli. Ale nic nie wskórał. Kamillus pomny męstwa Rzymian i 
zmiennych losów ludzkich nie zgodził się na zatrzymanie ich podstępem. 
Kazał zdrajcy związać ręce do tyłu, oddał go tym samym dzieciom i polecił 
zaprowadzić z powrotem do domu. Potem Faliskowie już nie stawiali oporu. 
Pomimo że byli nie do zdobycia i mieli mnóstwo środków do dalszego 
prowadzenia wojny, dobrowolnie doszli do ugody z nimi. Ufali, że będą się 
cieszyć nadzwyczajną przyjaźnią męża, który, jak przekonali się, nawet jako 
wróg był sprawiedliwy. 

Obywatele odnosili się do Kamillusa z zawiścią jeszcze większą. Try-
bunowie zaskarżyli go pod zarzutem, że nie powiększył skarbca państwo-
wego łupem z Wejów. Ale przed rozprawą dobrowolnie usunął się. 



Nie tylko lud i ci, którzy z jakąś zazdrością odnosili się do jego sławy, ale i 
dobrzy przyjaciele i bliscy patrzyli krzywo na niego. Nawet nie próbowali 
tego ukryć. Niektórych prosił o poparcie jego sprawy, innych — by głosowali 
za jego uwolnieniem — ... ale przyrzekli, że nałożą karę grzywny i pomogą ją 
spłacić, jeżeli zostanie uznany za winnego. Z tego powodu w złości modlił 
się, by miasto go kiedyś potrzebowało, i udał się do Rutulów, zanim go 
oskarżono. 



URYWKI KSIĘGI SIÓDMEJ 

Przyczyna wyprawy przeciwko Galom była taka. Mieszkańcy Klusjum 
pokrzywdzeni przez Galów na wojnie zwrócili się o pomoc do Rzymian. 
Mieli niemałą nadzieję, że z całą pewnością doznają od nich jakiejś pomocy, 
gdyż nie stanęli po strome Wejentów, choć to byli ich współplemieńcy. 
Rzymianie nie uchwalili dla nich pomocy, ale wyprawili posłów do Galów i 
starali się wyjednać im pokój. Klusyńczycy zlekceważyli go, gdyż ofia-
rowano go im pod warunkiem, że oddadzą część ziemi. Zaraz po roko-
waniach napadli na barbarzyńców, a do walki dobrali sobie posłów rzym-
skich. Galowie z oburzeniem patrzyli na posłów rzymskich po stronie 
przeciwnej. Naprzód od siebie wysłali pewnych ludzi do Rzymu, aby 
oskarżyć posłów. Ale nie wymierzono im kary, przeciwnie, wszystkich 
uczyniono trybunami konsularnymi. Wtedy Galowie rozzłościli się — zresztą 
z natury są bardzo pochopni do gniewu. Ponieważ nie przywiązywali wagi do 
Klusjum, ruszyli przeciwko Rzymowi. 

Rzymianie, którzy postanowili się oprzeć napaści Galów, nie mieli chwili 
wytchnienia. Od razu z drogi, tak jak stali, poszli do boju i ponieśli klęskę. 
Przerazili się niespodziewanym wtargnięciem wroga, liczbą, olbrzymią 
postawą wojowników, niezwykłym i przeraźliwym dźwiękiem ich głosów. 
Zapomnieli o swej biegłości w wojaczce i utracili męstwo. Wiedza bowiem 
potęguje męstwo. Jeżeli jest, wzmacnia siłę decyzji, jeżeli jej brak, niszczy ją 
o wiele gruntowniej, niż gdyby jej w ogóle przedtem nie było. Oczywiście, 
wielu ludzi bez umiejętności odnosi dużo sukcesów dzięki porywczości i 
gwałtowności. Ale ci, którzy tracą przyswojoną poprzednio wiedzę, tracą 
także siłę. To było też powodem klęski Rzymian. 

Rzymianie, którzy byli oblegani na Kapitolu, nadzieję ocalenia pokładali 
jedynie w bóstwie. Sumiennie przestrzegali przykazań religijnych, chociaż 
byli w najwyższym niebezpieczeństwie. Zdarzyło się, że pontyfikowie 
musieli dopełnić jakiegoś świętego obrzędu w innej części miasta. Wówczas 
Fabiusz Cezon, któremu wtedy przypadała służba boża, przystrajał się jak 
zwykle, zstępował w tym celu z Kapitolu, przechodził przez szeregi wrogów, 
dopełniał obrzędu i tegoż dnia powracał. Dziwię się, że barbarzyńcy go 
oszczędzali ze względu czy to na bogów, czy to za jego odwagę. Ale jeszcze 
bardziej dziwię się jemu z dwóch powodów. Po pierwsze — że ośmielił się 
samotnie schodzić pomiędzy wrogów, po drugie — że choć mógł gdzieś ujść 
w bezpieczne miejsce, nie chciał i dobro- 



wolnie wracał na Kapitol narażając się na pewne niebezpieczeństwo. Ro-
zumiał, że nie chcą opuścić skrawka ojczyzny, który mieli jeszcze w swoim 
posiadaniu, ale zarazem wiedział, że z powodu ogromnej liczby oblegających 
nie mogliby uciec, chociażby bardzo tego chcieli. 

Wzywano go, aby objął dowództwo, ale nie usłuchał. Mówił, że jest 
wygnańcem i nie może zająć tego stanowiska wbrew ojczystemu zwycza-
jowi. Okazał się człowiekiem tak wiernym prawu i sumiennym, że nawet 
wobec wielkiego niebezpieczeństwa ojczyzny troszczył się o obowiązek i nie 
chciał pozostawić potomnym przykładu niepraworządności. 

Lud skazał Kapitolinusa na śmierć. Dom jego zrównano z ziemią, zajęto 
majątek, wymazano i zniszczono imię i podobiznę gdziekolwiek była. I 
dzisiaj wymierza się wszystkie te kary tym, którzy spiskują przeciwko dobru 
ogółu — z wyjątkiem zrównania z ziemią domu. Postanowili, aby żaden 
patrycjusz nie mieszkał na zamku, ponieważ przypadkiem tam mieszkał 
Kapitolinus. Ród Manliuszów zabronił, by jakiś jego członek nazywał się 
Markiem, gdyż tak on się nazywał. 

Tak wielka zmiana nastąpiła w charakterze i losie Kapitolinusa. Dos-
konale opanował rzemiosło wojenne, ale nie umiał żyć w pokoju. Kapitol, 
który ongiś ocalił, zajął celem wprowadzenia tyranii. Choć był patry-
cjuszem, stał się ofiarą kata; mimo że zdobył uznanie jako wojownik, 
pojmano go jak niewolnika, zrzucono z tej samej skały, z której zepchnął 
Galów. 

Rzymianie zrzucili w przepaść Kapitolinusa. Tak nic w ludzkich sprawach 
z zasady nie pozostaje na swoim miejscu. Szczególnie sukcesy doprowadzają 
wielu ludzi do odpowiednio wielkich klęsk. Budzą w nich nadzieje dalszego 
powodzenia; sprawiają, że zawsze pragną więcej, a potem spychają ich w 
zupełnie odmienne położenie, kiedy się potkną. 

Kamillus wyprawił się przeciwko Tuskulańczykom, ale oni dzięki 
osobliwej przybranej postawie nie ponieśli żadnej szkody. Zachowali się tak, 
jak gdyby nie dopuścili się żadnego wykroczenia, a Rzymianie nie żywili 
względem nich złości. Ot, przyjaciele przychodzą do przyjaciół albo przez 
ich kraj zdążają przeciwko innym ludom. Nie zmienili zwyczajnych zajęć, w 
ogóle nie popadli w popłoch. Przeciwnie, wszyscy bez wyjątku pozostali na 
swych miejscach, oddani zwykłym pracom i zajęciom jak gdyby w czasie 
pokoju. Przyjęli wojsko rzymskie w swoich granicach, dali im dary 
gościnności i na inny sposób uczcili ich jak przyjaciół. Dlatego Rzymianie, 
nie tylko nie wyrządzili im żadnej krzywdy, ale potem wpisali ich na listę 
obywateli. 

Tuskulańczycy nie podnieśli rąk na niego. 
Trybun konsularny Rufus załatwiał jakąś sprawę publiczną na rynku. 

Kiedy wracał do domu, liktor wedle dawnego zwyczaju uderzył w drzwi. 
Zaniepokoiło to i przeraziło jego żonę, która nigdy dotąd nie przeżyła cze- 



goś podobnego. Uśmiała się z niej serdecznie siostra i inni, żartowano z niej, 
jako z osoby nie obeznanej ze zwyczajami urzędowymi, gdyż mąż jej nigdy 
nie zajmował zwierzchniego stanowiska. Wtedy ona, jak to zwykle czynią 
kobiety w swej małoduszności, wzięła sobie rzecz do serca. Nie stłumiła 
urazy, aż poruszyła całe miasto. Tak drobne i przypadkowe zdarzenia stają 
się czasem przyczyną licznych i wielkich nieszczęść, jeżeli ktoś je przyjmuje 
z zawiścią i zazdrością. 

Oczekiwanie ratunku wśród nieszczęść potrafi wzbudzić u niejednego 
wiarę nawet w rzeczy nieuzasadnione. 

Waśniami ustawicznie naruszali pod jakimś względem ład w państwie; z 
reguły zdobywali z czasem bez mała wszystkie rzeczy, o które poprzednio 
zazwyczaj wszczynali największe wojny — oczywiście, nie bez sporów 
stronniczych, ale i bez większych trudności. 

Niewiele brakowało, by Publiusz1 pogodził obywateli powaśnionych ze 
sobą. Bo wybrał dowódcą konnicy Licyniusza Stolona, pomimo że był to 
człowiek z ludu. Wprowadzenie tej nowości zmartwiło patrycjuszów, ale tak 
ujęło resztę, że już nie zgłaszali roszczeń do konsulatu na rok przyszły, lecz 
zgodzili się na wybranie trybunów konsularnych. Następnie także w innych 
rzeczach poczynili sobie pewne ustępstwa i prawdopodobnie pogodziliby się 
ze sobą. Niestety, trybun Stolon rzucił uwagę2, że nie mogą pić, jeśli nie będą 
jeść, i tak skłonił ich, by nie wyrzekli się niczego, ale przeprowadzili 
wszystko, co podjęli, jako reformy konieczne. 

Wśród istot śmiertelnych nie ma lepszej ani silniejszej od człowieka. Czy 
nie widzicie, że wszystkie inne stworzenia są pochylone, zawsze patrzą na 
ziemię i czynią tylko to, co jest związane z odżywianiem i rozmnażaniem 
się? Sama natura skazała je na te czynności. Tymczasem jedynie my 
patrzymy wzwyż, stykamy się z samym niebem, patrzymy z góry na sprawy 
ziemskie, przestajemy z samymi bogami. Wierzymy, że są oni do nas 
podobni, jako że jesteśmy ich potomstwem i tworem niebiańskim, a nie 
ziemskim. Z tego też powodu malujemy i rzeźbimy ich na nasze 
podobieństwo. Jeżeli mogę wyrazić się śmielej, człowiek nie jest niczym 
innym jak bogiem w ciele śmiertelnym, a bóg człowiekiem bezcielesnym i 
stąd nieśmiertelnym. Toteż górujemy nad wszelkimi stworzeniami. 
Ujarzmiamy wszystkie istoty chodzące na nogach, jedne dosięgamy 
szybkością, drugie podbijamy siłą, inne chwytamy jakimiś sztu- 

1 Prawdopodobnie Publiusz Manliusz dyktator; por. Liwiusz VI 39. 
2 Powiedzenie przysłowiowe, mające oparcie w zwyczajach greckich i rzymskich, 

według których picie jest połączone z jedzeni m. Zgodnie z Liwiuszem (VI 39) lud przyjął 
tylko wniosek Stolona odnoszący się do ager publicus i do procentów, ale odrzucił 
wniosek konsula plebejskiego, po czym trybun objaśnił, że albo wszystkie wnioski będą 
przyjęte, albo żaden. 



karni. Nie ujdą przed nami zwierzęta żyjące w wodzie i powietrzu. Jedne 
wywlekamy z głębiny, nawet nie widząc ich, drugie ściągamy z nieba, nie 
docierając do nich bezpośrednio. 

Zwykle nie pozwalam sobie na odstępstwa od tematu w opowiadaniu. Ale 
z tego względu wspomniałem o tym wypadku, dodałem olimpiadę, aby czas 
przesiedlenia3 nie znany większości ludzi, stał się dzięki temu jaśniejszy. 

Przedkładali te i parę dalszych wniosków podobnej natury, nie dlatego, by 
spodziewali się, że urzeczywistnią jakiś z nich. (Jeżeli ktoś, to właśnie oni 
dobrze rozumieli zamiary Rzymian.) Ale w razie niezaspokojenia swych 
żądań chcieli mieć usprawiedliwienie dla swych skarg jako ludzie 
pokrzywdzeni. 

Z tego powodu cię ukarzę, abyś otrzymał zapłatę za swe nieposłuszeń-
stwo, tak jak odebrałeś nagrodę za męstwo. 

Było dla każdego rzeczą jasną, że poczekali na wynik walki i stanęli po 
stronie zwycięzcy. Jednakże Torkwatus nie wytknął im tego. Bał się ich 
buntu, podczas kiedy stosunki między Rzymianami a Latynami były jeszcze 
napięte. Bo nie w każdym wypadku był szorstki; w innych okolicznościach 
nie był człowiekiem takim, jakim okazał się względem swego syna. 
Przeciwnie, jednomyślnie przyznano, że jest świetny w radzie i w boju. 
Zarówno obywatele, jak wrogowie mówili, że trzyma rękę na losie wojny; że 
bezsprzecznie zapewniłby zwycięstwo Latynom, gdyby był ich wodzem. 

Rzymianie byli do tego stopnia oburzeni na Torkwatusa z powodu 
zgładzenia syna, że posługując się jego imieniem najsurowsze czyny na-
zywali „Manliuszowymi". Byli źli, że święcił triumf pomimo śmierci swego 
syna i śmierci swego kolegi. Jednakże, kiedy zagroziła im kiedyś inna wojna, 
wybrali go ponownie, po raz czwarty konsulem. Ale on nie chciał być ich 
zwierzchnikiem i zrzekł się stanowiska oświadczając: „Ani ja nie zniósłbym 
was, ani wy mnie". 

Dziwię się, że śmierć Decjusza nadała walce lepszy obrót, pokonała 
zwyciężających i dała zwycięstwo uciskanym. Nie mogę dojść, co było tego 
powodem. Kiedy pomyślę o czynach pewnych ludzi (bo wiemy, że już wiele 
podobnych rzeczy przytrafiło się wielu ludziom), nie mogę nie dowierzać 
tradycji. Kiedy jednak wnikam w ich przyczyny, popadam w wielkie 
zakłopotanie. Bo jakże tu wierzyć, że na skutek takiego samopoświęcenia 
człowieka tak wielki tłum zdołał się od razu uratować i zwyciężyć? 
Zostawmy innym troskę o zbadanie stanu rzeczywistego i jego powodów. 

3 Nie wiadomo, o jakie przesiedlenie chodzi, czy o najazd Aleksandra z Epiru na Italię, 
czy też o pierwsze zejście Galów do Italii; por. Liwiusz V 34. 



Rzymianie ze swej strony zjednując sobie życzliwość Latynów nadali im 
obywatelstwo. Toteż mogli oni korzystać z tych samych przywilejów, co 
Rzymianie. Jako zwycięzcy dobrowolnie uchwalili im prawa, których nie 
udzielali, jak długo ten naród groził wojną, i z których powodu narażali się na 
tyle niebezpieczeństw. W ten sposób odwdzięczali się jednym za sojusz 
wojskowy, drugim za to, że się nie zbuntowali. 

Rzymianie powzięli uchwałę w stosunku do mieszkańców Priwernum. 
Przedtem zapytali ich, na co zasługują ludzie, którzy postępują tak jak oni. 
Odpowiedzieli: „Na to, czego doznać powinni ludzie prawdziwie wolni i 
chcący nimi być dalej". Konsul znowu zapytał: „Co zrobicie, jeśli osiągniecie 
pokój?" Odpowiedzieli: „Jeśli osiągniemy go na przystępnych warunkach, 
zachowamy się spokojnie. Jeżeli narzuci się nam rzecz trudną do zniesienia, 
będziemy walczyć". Podziwiając ich ducha Rzymianie nie tylko zawarli 
układ o wiele dla nich korzystniejszy niż z innymi... 



URYWKI KSIĘGI ÓSMEJ 

Bo we wszystkich podobnych sprawach był całkiem samowystarczalny1... 
Wiedz dobrze, że okropne kary w takich wypadkach nie tylko gubią 

oskarżonych, którzy mogliby się poprawić, ale i wcale nie ostrzegają innych. 
Natura ludzka nie chce sprzeniewierzyć się sobie pod wpływem gróźb. Do 
występku skłania ludzi przymus strachu, zuchwała śmiałość, dufność poczęta 
z niedoświadczenia, pochopność wynikająca z mocy lub inny zbieg 
okoliczności, jakie często całkiem nieoczekiwanie występują w życiu wielu 
ludzi. Jedni z nich nawet nie myślą o karach, lecz bez względu na nie pędzą 
do wytkniętego celu. Drudzy całkiem je lekceważą na myśl o osiągnięciu 
rzeczy, których pożądają. Tymczasem mądra wyrozumiałość odnosi skutek 
zupełnie różny od wspomnianego. Pod wpływem przebaczenia w 
odpowiedniej chwili winowajcy często ulegają zmianie, zwłaszcza gdy 
działali na skutek męstwa, a nie złych motywów; na skutek ambicji, a nie 
podłości. Bo mądra wyrozumiałość potrafi podbić i doprowadzić do 
opamiętania szlachetnego ducha. Także reszta dobrowolnie zmienia swój 
sposób myślenia widząc możliwość ratunku. Każdy z większą przyjemnością 
słucha, niż poddaje się przemocy i woli raczej dobrowolnie niż pod 
przymusem przestrzegać praw. To, co człowiek wybrał dobrowolnie, stara się 
wykonać jak gdyby rzecz własną. Rzecz nakazaną odrzuca jako niegodną 
wolnego człowieka. 

Cechą najwyższego męstwa i mocy nie jest zabijanie kogoś (nieraz to 
robią ludzie najgorsi i najsłabsi), lecz oszczędzanie, ratowanie, ale nikt z nas 
tego nie może uczynić bez twej zgody. 

Chciałbym już przestać mówić2. Mój biedny duch jest już zmęczony, głos 
się załamuje, łzy tamują wypowiedź, strach pęta usta. Ale nie wiem, jak 
skończyć. Cierpienie niewątpliwie wyłaniające się przede mną, nie pozwala 
mi zamilknąć — chyba że ty inaczej postanowisz. Zmusza mnie ono mówić 
więcej, niby w modlitwach, jak gdyby ocalenie mego syna zależało od tego, 
co powiem na końcu. 

1 Mowa prawdopodobnie o Lucjuszu Papiriuszu Kursorze lub o Kwintusie Fabiuszu 
Maksymusie; por. Liwiusz X 26. 

2 Wyjątek z przemówienia ojca Rullusa. 



Wzdragał się przed obaleniem imienia i formy władzy, w którą był 
wyposażony. Co prawda, zamierzał oszczędzić Rullusa (bo widział zapał 
ludu), ale przez pewien czas zwlekał. W ten sposób chciał okazać większą 
łaskę i bardziej ustatkować młodych pozorem nieoczekiwanego przebaczenia. 
Dlatego zmarszczył brwi, spojrzał ostro na lud, podniósł głos i przemówił. 
Ustały rozmowy, ale nie było wśród nich spokoju. Jak to zwykle dzieje się w 
takim wypadku, wzdychali nad losem dowódcy konnicy, szeptali do siebie. 
Choć nie wyrzekli żadnego słowa, sprawiali wrażenie, że pragną jego 
ocalenia. Widząc to Papiriusz bał się, by nie wszczęli buntu. Dlatego spuścił 
z bardzo władczego tonu, który przybrał w niepomiernym stopniu celem 
przywrócenia ich do porządku. Zachowując umiar w swym pozostałym 
postępowaniu znowu zjednał sobie ich przyjaźń i zapał. Dlatego spisali się 
mężnie w starciu z przeciwnikiem. 

Samnici pokonani przez Rzymian zwrócili się o pokój do Rzymian w 
mieście. Posłali im wszystkich rzymskich jeńców, których mieli. Nadto 
zniszczyli mienie pewnego Papiusza zaliczanego do pierwszych obywateli i 
ponoszącego całą odpowiedzialność za wojnę. Rozrzucili jego kości, gdyż 
uprzedził ich popełniając samobójstwo. Nie osiągnęli jednak pokoju, gdyż 
budzili nieufność. Sądzono, że zawierają pokój w obliczu klęski jedynie w 
tym celu, aby oszukać potęgę, która brała górę nad nimi. Nie tylko nie doszli 
do zgody, ale ściągnęli na siebie nieprzejednaną wojnę. Bo Rzymianie, 
chociaż otrzymali jeńców, postanowili z nimi prowadzić bezlitosną wojnę. 

Można się dziwić wprawdzie licznym zdarzeniom w dziejach ludzkości, 
ale szczególnie budzi zdziwienie to, co się wtedy zdarzyło. Rzymianie wzbili 
się w dumę, bo uchwalili, że już nie przyjmą herolda od Samnitów w sprawie 
pokoju. Ponadto liczyli, że pojmą ich wszystkich za pierwszym uderzeniem. 
Tymczasem doznali okropnej klęski i zhańbili się jak nigdy. Wrogowie 
przedtem bali się niepomiernie i za wielkie nieszczęście uważali fakt, że nie 
udało się im zawrzeć pokoju, potem jednakże ujęli żywcem całe wojsko 
rzymskie. Wszystkich ich wprowadzili pod jarzmo. Tak odmienił się ich los. 

Dobrodziejstwa3 zależą raczej od świadomego postanowienia niż od 
konieczności, niewiedzy, gniewu, oszustwa lub tego rodzaju rzeczy. Wy-
świadcza je dusza samorzutnie, dobrowolnie i ochoczo. Dlatego należy 
litować się, upominać, pouczać tych, którzy popełniają jakiś zły krok, a 
podziwiać, kochać, nagradzać tych, którzy czynią dobrze. A jeśli się zdarzy, 
że ci sami ludzie zachowają się i dobrze, i źle, przystoi naszym charakterom 
pamiętać raczej o ich dobrych niż o niestosownych czynach. 

3 Ustępy 11, 12 i 13 zdaje się należą do różnych przemówień wygłoszonych w 
Kaudyńskich Widłach. Ustęp 14 pochodzi z mowy Herenniusza Poncjusza. 



Dobrodziejstwa kładą kres kłótniom. Przypuśćmy, że ktoś niespodzianie 
spotka się z ocaleniem, a nie z zemstą, choć zbyt daleko posunął się w swej 
wrogości. Wtedy tym skwapliwiej ją tłumi i z radością poddaje się dobroci. 
Na odwrót, bywa, że z jakiegoś powodu dochodzi do waśni, wtedy dawni 
przyjaciele przemienieni w nieprzyjaciół płoną do siebie o wiele większą 
nienawiścią. Podobnie dzieje się wśród tych, którzy doznają jakichś 
dobrodziejstw, jeżeli spotkają się z dobrym sercem u dawnych wrogów, tym 
goręcej kochają swych dobroczyńców. Otóż Rzymianie pragną oczywiście 
wybijać się na wojnie i jednocześnie czczą cnotę. Dlatego powodowani swą 
wielkodusznością uzyskują sukcesy w obu wypadkach. Starają się przecież 
zawsze odpłacić pięknym za nadobne, i to z nadwyżką. 

Trzeba być dumnym z karania krzywdzicieli, ale należy osiągać większą 
sławę z odwdzięczania się dobroczyńcom. 

Wszyscy ludzie z natury bardziej boleją z powodu doznanych zniewag, niż 
cieszą się z otrzymanych dobrodziejstw. Łatwiej ścigają tych, którzy 
wyrządzili im jakąś przykrość, niż odpłacają dobrocią za dobroć. Pochłonięci 
własną korzyścią wcale nie dbają o niesławę, jaką ściągną na siebie, jeżeli nie 
okażą życzliwości swemu wybawicielowi; folgują w złości, choćby nawet 
takie postępowanie sprzeciwiało się ich interesowi. 

Taka była rada, której im udzielił z wrodzonego rozsądku i doświadczenia 
zdobytego w długim życiu. Nie miał na względzie doraźnej ich 
przyjemności, ale brał pod uwagę to, co mogło im sprawić ból w przyszłości. 

Kiedy pokonani Rzymianie przyszli do Kapui, mieszkańcy tego miasta nie 
wyrządzili im krzywdy ani słowem, ani czynem. Dostarczyli im żywności i 
koni. Przyjęli ich jak zwycięzców. Litowali się nad nieszczęściem ludzi, 
których zwycięstwa mogli sobie nie życzyć, ze względu na to, czego 
wcześniej od nich doznali. Kiedy Rzymianie usłyszeli o tym, co się stało, byli 
w ogromnym zakłopotaniu. Trudno im było cieszyć się z ocalenia żołnierzy, 
trudno narzekać. Ubolewali bardzo nad okropnością hańby. Szczególnie nie 
chcieli pogodzić się z faktem, że spotkało ich to od Samnitów. Z jednej 
strony pragnęli, żeby wszyscy ich żołnierze zginęli, z drugiej brali pod uwagę 
to, że w razie podobnej klęski naraziliby się na niebezpieczeństwo utraty 
wszystkiego, co im pozostało. Dlatego chętnie słuchali o ich ocaleniu. 

Jest rzeczą konieczną i zrozumiałą, że wszyscy ludzie myślą o własnym 
ocaleniu; że popadłszy w niebezpieczeństwo robią wszystko, aby się ocalić. 

Zarówno bogowie, jak ludzie przebaczają tym, którzy popełnili coś wbrew 
woli. 

Biorą winę na siebie i przyznają się do krzywoprzysięstwa. 



Samnici widzieli, że Rzymianie nie zachowują warunków umowy i nie 
okazują im wdzięczności w inny sposób; że wydawali im kilku ludzi zamiast 
wielu, łamiąc przysięgę. Z tego powodu popadli w okropne oburzenie. 
Zaklinali ich w imię bogów, przypominali im poręki, żądali zwrotu jeńców. 
Po czym rozkazali im nago wejść pod to samo jarzmo, spod którego uwolnili 
ich z litości. Chcieli, aby pouczeni doświadczeniem, nauczyli się przestrzegać 
umów raz zawartych. Wydanych im ludzi odesłali, czy to dlatego, że nie 
chcieli gubić niewinnych, czy też z tego powodu, że pragnęli obarczyć 
krzywoprzysięstwem cały lud, a nie uniewinniać reszty ukaraniem kilku. 
Uczynili to w nadziei, że dzięki temu spotkają się z pewnym wyrozumieniem. 

Rzymianie nie poczuwali się do wdzięczności za ocalenie wydanych 
żołnierzy. Przeciwnie, zachowywali się tak, jakby z tego powodu spotkała ich 
jakaś krzywda. Rozgniewani prowadzili wojnę dalej, a odniósłszy 
zwycięstwo tak samo postępowali z Samnitami. Bo sprawiedliwość na polu 
bitwy z reguły nie odpowiada obiegowemu znaczeniu tego wyrazu. Nie 
muszą zwyciężać ludzie skrzywdzeni. Wojna jest panem niezależnym, 
dostosowuje wszystko do korzyści zwycięzcy i często każe uważać za rzecz 
sprawiedliwą jej przeciwieństwo. 

Rzymianie po zwycięstwie nad Samnitami wprowadzili jeńców pod 
jarzmo. Uważali, że znajdą zadośćuczynienie, jeżeli odpłacą im podobną 
hańbą. W ten sposób los, w bardzo krótkim czasie całkowicie zmienił po-
łożenie obu ludów. Sprawił, że przeciwnik zelżony tak samo zachował się 
wobec Samnitów, a zarazem wykazał, że i w tym wypadku jest wszech-
potężny. 

Papiriusz wyprawił się przeciwko Samnitom. Kiedy zepchnął ich do roli 
oblężonych, okopał się przed nimi. Wtenczas ktoś wytknął mu częste picie 
wina. Odpowiedział: „Nie jestem pijakiem, każdy to przyzna widząc, że 
wstaję najwcześniej, a najpóźniej idę na spoczynek. Stale, zarówno w dzień, 
jak i w nocy, troszczę się o sprawy ogółu i trudno mi usnąć. Dlatego piję 
wino, aby mnie ukoiło do snu". 

Ten sam pewnego razu objeżdżał straże i oburzył się, kiedy nie zastał 
wodza Prenestyńczyków na stanowisku. Potem go wezwał, a liktorowi kazał 
przygotować siekierę. Tamten na ten widok przeraził się i struchlał. Papiriusz 
zadowolił się jego strachem i nie uczynił mu nic złego. Liktorowi zaś polecił 
wyciąć pewne korzenie obok namiotów, aby nie raniły przechodniów. 

U większości ludzi powodzenie wcale nie jest trwałe, ale doprowadza 
wielu do nieostrożności i do ruiny4. 

4 Por. Liwiusz IX 18,8. 



Ludzie w mieście wysunęli na stanowisko dyktatora Papiriusza. Bali się 
jednak, że Rullus nie zechce go mianować z powodu tego, co go spotkało, 
kiedy był dowódcą jazdy. Dlatego wyprawili do niego wysłanników i prosili 
go, aby dobro ogółu postawił wyżej od waśni prywatnej. Ten nie dał posłom 
żadnej odpowiedzi. Jednakże z nastaniem nocy (według dawnego zwyczaju 
było rzeczą bezwzględnie konieczną, aby dyktatora mianowano w nocy) 
mianował Papiriusza i tym krokiem zdobył sobie największą sławę. 

Apiusz Ślepy i Wolumniusz byli ze sobą w niezgodzie. Z tego powodu 
pewnego razu Apiusz na zgromadzeniu zarzucił mu czarną niewdzięczność, 
pomimo że dzięki niemu stał się mądrzejszy. Wolumniusz oświadczył, że tak 
jest i nie wypiera się tego, ale dodał, że Apiusz w ogóle nie przyczynił się do 
postępu w sztuce wojennej. 

W związku z proroctwem lud nie mógł na razie ani wierzyć, ani nie-
dowierzać Maniuszowi. Nie chciał spodziewać się wszystkiego, gdyż nie 
pragnął spełnienia wszystkiego, ale nie odważył się też nie wierzyć pod 
każdym względem, gdyż pragnął zwyciężyć. Stąd pomiędzy nadzieją a 
strachem przeżywał bardzo trudne chwile. W miarę jak zachodziły po-
szczególne wypadki, lud je tłumaczył zgodnie ze swym rzeczywistym 
doświadczeniem, a sam Maniusz zaczynał zjednywać sobie sławę mądrości 
w związku ze znajomością rzeczy niejasnych. 

Samnici oburzeni tym, co zaszło, uznali za hańbę ciągłe ponoszenie klęski. 
Poderwali się do czynu śmiałego i szaleńczego, zamierzając zwyciężyć albo 
całkowicie zginąć. Zebrali wszystkich mężczyzn zdatnych do służby 
wojskowej, zagrozili im śmiercią, jeżeli ktoś z nich pozostanie w domu, i pod 
straszliwymi przysięgami ich zobowiązali, że nikt nie ucieknie z pola walki i 
zabije tego, kto by usiłował to zrobić. 

Na wieść, że konsul Fabiusz poniósł klęskę na wojnie, Rzymianie popadli 
w okropne oburzenie i wezwali go do miasta. Zaczęli odprawiać nad nim sąd. 
Spotkał się z gwałtownym oskarżeniem przed ludem, choć więcej bolał nad 
szarpaniem sławy swego ojca niż nad zarzutami skierowanymi przeciw 
niemu. Nie pozwolono mu odpowiadać. Starszy Fabiusz nie powiedział 
słowa w obronie syna, tylko wyliczył zasługi własne i przodków, ponadto 
przyrzekł, że syn nie popełni czynu ich niegodnego. W ten sposób stłumił ich 
gniew, zwłaszcza że postępek syna tłumaczył młodością. Od razu przyłączył 
się do niego w wyprawie, pobił Samnitów, choć byli pewni siebie z powodu 
zwycięstwa, zdobył ich obóz i bogaty łup. Rzymianie z tego powodu wielbili 
go. Polecili, by syn jego także w przyszłości dowodził jako prokonsul i 
korzystał z pomocy ojca jako zastępcy. Ten zaś porządkował i układał 
wszystko dla syna, ani trochę nie oszczędzając swej starości. Siły zaś 
sprzymierzone chętnie pomagały ojcu, pomne dawnych jego czynów. Nie 
dawał jednak do poznania, że po- 



dejmuje kroki na własną odpowiedzialność. Przeciwnie, przestawał z synem 
tak jak gdyby naprawdę sam był doradcą i podwładnym, działał z umiarem i 
sławę czynów jemu przypisywał. 

Żołnierze Juniusza po wyruszeniu z Postumiuszem zachorowali w drodze 
i robili wrażenie wyczerpanych wycinaniem lasku. Z tego powodu odwołano 
Postumiusza, który i podówczas okazał im pogardę. Mówił, że senat nie jest 
jego panem, lecz on jest panem senatu. 

Gajusz Fabrycjusz pod innymi względami był podobny do Rufinusa, ale 
znacznie go przewyższał w uczciwości. Był bardzo daleki od przyjmowania 
darów i z tego powodu nie podobał się mu. Co więcej, zawsze z nim wiódł 
spory. Jednakże wybrał go uważając, że jest on najodpowiedniejszym 
człowiekiem do prowadzenia wojny. Licząc się z pożytkiem ogółu, 
zlekceważył osobistą nieprzyjaźń. Także tym postępowaniem zjednał sobie 
sławę, gdyż okazał się wyższy od zawiści, która się rodzi w sercach nawet 
najlepszych ludzi na skutek współzawodnictwa. Był szczerym patriotą, nie 
praktykował cnoty na pokaz. Dlatego uważał za rzecz obojętną, czy państwo 
odniesie korzyść dzięki niemu, czy jakiemuś innemu człowiekowi, choćby 
tym człowiekiem był jego przeciwnik. 

Zagadnięty, dlaczego powierzył sprawy swemu wrogowi, Gajusz Fa-
brycjusz pochwalił ogólne przymioty Rufinusa i dodał: „Lepiej być ob-
dartym przez obywatela niż sprzedanym przez wroga". 

Kuriusz broniąc przed ludem swoich czynów oświadczył: „Zdobyłem tyle 
ziemi, że nie mogłaby jej obronić mniejsza liczba ludzi; pojmałem tylu ludzi, 
że nie wystarczyłby im mniejszy obszar". 

Trybunowie występowali z wnioskami o zniesienie długów; częstokroć 
proponowano prawo zabraniające wtrącania do więzienia za niedotrzymanie 
terminów płatniczych — ale bezskutecznie, gdyż wierzyciele pragnęli 
odzyskać wszystko, a trybunowie dawali bogaczom do wyboru, albo poddać 
to prawo pod głosowanie i odzyskać tylko kapitał, albo też ... odzyskać ... w 
trzech rocznych ratach. Na razie biedniejsi z obawy, że mogą wszystko 
utracić, zgodzili się na obie możliwości, natomiast bogatsi nabrawszy 
pewności, że nie będą zmuszeni do żadnej, nie ukrywali swego oburzenia. 
Ale kiedy ... wtedy odmienił się układ stosunków dla obu stron. Dłużnikom 
już nie wystarczał ani jeden, ani drugi plan, bogacze uważali, że będą 
szczęśliwi, jeżeli uratują przynajmniej kapitał. Stąd spór nie rozstrzygnął się 
bezpośrednio. Potem długi czas nieustannie ścierali się z zawziętością i na 
każdym kroku tracili swe zwykłe panowanie nad sobą. W końcu lud nie 
pogodził się, choć możni chcieli mu ustąpić o wiele więcej, niż spodziewano 
się tego na początku, przeciwnie, im większe ustępstwa widzieli ze strony 
wierzycieli, tym zuchwałej postępowali, jak gdyby sukces zawdzięczali 
jakiemuś prawu. Bagatelizowali ustępstwa, jakie im od czasu do czasu 
przyznawano; czuli, że godzą się na 



nie pod przymusem. Żądali więcej, a podnietę brali z faktu, że już coś 
osiągnęli. 

Kiedy przeciwnicy widzieli, że przyszedł drugi wódz, przestali dbać o 
wspólne dobro wyprawy. Każdy miał na względzie własne ocalenie, jak to 
zwykle czynią ludzie, którzy nie tworzą związku opartego na pokre-
wieństwie, nie wojują z powodu wspólnych uraz i nie mają jednego wodza. 
Jak długo im dobrze idzie, są zgodni w poglądach. Ale w nieszczęściach 
każdy patrzy tylko na własny interes. O zmroku rzucili się do ucieczki bez 
porozumienia się ze sobą. Sądzili, że w gromadzie nie zdołaliby się przedrzeć 
ani ujść niepostrzeżenie; że łatwiej się wymkną, jeżeli każdy będzie działał na 
własną rękę i — jak sądzili — samotnie. Tak każdy z nich przygotowywał 
ucieczkę w sposób, który jego zdaniem był najpewniejszy. 



URYWKI KSIĘGI DZIEWIĄTEJ 

Na wieść, że Tarentyjczycy i inni przygotowują wojnę przeciwko nim, 
Rzymianie wybrali Fabrycjusza jako posła do miast sprzymierzonych, aby 
zapobiec buntom z ich strony. Ale ich mieszkańcy uwięzili go, co więcej, 
wyprawili poselstwa do Etrusków, Umbryjczyków i Galów. Wielu z nich 
skłonili do zbuntowania się, jednych zaraz, drugich później. 

Tarentyjczycy przygotowali wojnę, ale na razie nie odczuwali jej grozy. 
Rzymianie bowiem pojmowali ich kroki, ale udawali, że o tym nie wiedzą z 
powodu bieżących kłopotów. Dlatego Tarentyjczycy sądzili, że sprawa ujdzie 
im bezkarnie lub że z pewnością nie ściągną na siebie uwagi, gdyż nie 
spotkali się z żadnym zarzutem. Dlatego postępowali coraz bardziej zuchwale 
i zmusili Rzymian do wojny nawet wbrew ich woli. To potwierdza 
prawdziwość poglądu, że nawet powodzenie, o ile kogoś spotka w nadmiarze, 
staje się źródłem nieszczęść. Doprowadza człowieka do szaleństwa 
(umiarkowanie zazwyczaj nie idzie w parze z pychą) i wyrządza mu 
najcięższe szkody. Tak samo Tarentyjczycy, po okresie nadzwyczajnego 
powodzenia, z kolei doznali niepowodzenia, które było zapłatą za ich 
zuchwałość. 

Lucjusz Waleriusz, który był dowódcą floty rzymskiej i został przez nich 
dokądś wysłany ... 

Rzymianie wysłali Lucjusza do Tarentu. Tarentyjczycy, którzy obchodzili 
święto na cześć Dionizosa i upojeni winem siedzieli po południu w teatrze, 
podejrzewali, że on płynie przeciwko nim. Od razu uniesieni gniewem, a 
także podochoceni wypłynęli przeciwko niemu. Pomimo że Waleriusz nie 
podniósł ręki i w ogóle nie liczył się z krokami wojennymi, natarli na niego i 
posłali go na dno morza wraz z wieloma innymi. Kiedy Rzymianie 
dowiedzieli się o tym, rzecz jasna unieśli się oburzeniem, ale nie chcieli od 
razu wyruszyć przeciwko Tarentowi. Wysłali posłów, by ich nie 
rozzuchwalać pozorem, że zdarzenie to zbyli milczeniem. Ale Tarentyjczycy 
nie przyjęli ich uprzejmie i nie udzielili żadnej miarodajnej odpowiedzi. Mało 
tego, od razu, zanim dali im posłuch, szydzili z ich szat i z innych rzeczy. 
Rzymianie bowiem mieli na sobie strój miejski, jakiego używamy na rynku. 
Posłowie go przywdziali czy to dla dodania sobie dostojeństwa, czy też z 
przezorności, by wpoić w nich większe poszano- 



wanie. Bandy hulaków kpiły z nich (właśnie obchodzili święto, podczas 
którego jeszcze bardziej broili, a zresztą nigdy nie stało im umiarkowania). 
W końcu jakiś człowiek zaszedł drogę Postumiuszowi, kucnął, wypróżnił się 
i skalał jego szatę. Wywołało to wielki zgiełk wśród reszty. Chwalili go, jak 
gdyby dokonał jakiegoś czynu godnego podziwu, i śpiewali wiele 
błazeńskich wierszy przeciw Rzymianom, wśród oklasków i podrygów. 
Postumiusz krzyknął: „Śmiejcie się, śmiejcie, jak długo możecie. Bardzo 
długo będziecie płakać, kiedy tę szatę obmyjecie własną krwią". 

Słysząc to wstrzymali się od żartów, ale nic nie zrobili, by ich przeprosić 
za obelgę. Ba, poczytywali za swoje dobrodziejstwo fakt, że posłów 
wypuścili bez wyrządzenia im krzywdy. 

Meton, kiedy nie udało mu się odwieść Tarentyjczyków od wojny z 
Rzymianami, wycofał się niepostrzeżenie ze zgromadzenia, uwieńczył sobie 
głowę i powrócił z pewnymi towarzyszami hulanek i fletnistką. Kiedy ujrzeli, 
że śpiewa i tańczy nieprzyzwoicie, odłożyli sprawy, którymi się zajmowali, 
zaczęli mu wtórować krzykami i oklaskami, jak to ludzie zwykle czynią w 
podobnych okolicznościach. On zaś uciszył ich i rzekł: „Teraz możecie pić i 
bawić się, ale jeżeli spełnicie swój plan, staniemy się niewolnikami". 

Król Pyrrus podobno zajął więcej miast przy pomocy Cyneasza niż swoją 
włócznią. Bo Cyneasz, jak mówi Plutarch1, był tęgim mówcą, jedynym, 
którego można było w tej sztuce zestawić z Demostenesem. Jako człowiek 
mądry zdawał sobie sprawę z szaleństwa wyprawy i starał się w rozmowie 
powstrzymać Pyrrusa od tego. Król bowiem zamierzał swoim męstwem 
zdobyć władzę na całej ziemi. Cyneasz zaś zachęcał go, aby poprzestał na 
tym, co ma, gdyż to wystarczy do szczęścia. Ale Pyrrusowe zamiłowanie do 
wojny i dążenie do pierwszeństwa wzięły górę nad radą Cyneasza. To było 
przyczyną, że haniebnie wycofał się z Sycylii i Italii po stracie we wszystkich 
bitwach mnóstwa tysięcy własnych żołnierzy. 

Król Pyrrus panował nie tylko w kraju zwanym Epirem, ale przyłączył do 
siebie większą część świata greckiego, częściowo dobrodziejstwami, 
częściowo strachem. Zabiegali o jego względy Etolowie, którzy podówczas 
mieli wielką potęgę, Filip Macedoński2 i władcy w Ilirii. Bo też znacznie 
przewyższał wszystkich wybitnymi zdolnościami, potęgą wykształcenia, 
doświadczeniem praktycznym. Wręcz przypisywano mu zna- 

1 Zdaniem U. Ph. Boissevaina cytat ten, jak również fragment drugi z tegoż autora 
(frg. 107) nie jest autentyczny, gdyż nie występuje nigdzie w zachowanych rękopisach 
Diona. 

2 Jeżeli tekst jest poprawny, to odnosi się do syna Kassandra, który rządził tylko 4 
miesiące w r. 296 p.n.e. 



czenie, które przerastało jego siły i siły sprzymierzeńców, choć one były 
wielkie. 

Pyrrus, król Epiru, miał szczególnie wysokie wyobrażenie o swojej po-
tędze, gdyż obce narody uważały go za przeciwnika potrafiącego sprostać 
Rzymianom. Uznał, że będzie z korzyścią dla niego, jeżeli przyjdzie z 
pomocą zbiegom, którzy schronili się u niego, zwłaszcza że to byli Grecy; 
jeżeli pod jakimś pozorem wiarygodnym uprzedzi Rzymian, zanim zadadzą 
mu jakiś cios. Od dawna patrzał łasym okiem na Sycylię i rozważał, jak 
obalić potęgę Rzymian. Ale tak mu zależało na dobrym imieniu, że ociągał 
się z rozpoczęciem kroków wojennych przeciwko nim, skoro go w niczym 
nie skrzywdzili. 

Pyrrus wyprawił posłów do Dodony i zapytał wyroczni o wynik wyprawy. 
Kiedy dotarła do niego odpowiedź: ,,Jeżeli przeprawisz się do Italii, ujrzysz 
zwycięstwo", wytłumaczył ją po swojej myśli (bo pragnienie potrafi 
otumanić człowieka) i nie czekając na nadejście wiosny wyruszył. 

Mieszkańcy Region poprosili Rzymian o załogę. Dowódcą jej był De-
cjusz. Strażnicy ci mieli pod dostatkiem zapasów i poza tym łatwe życie, 
gdyż jego tryb znacznie zelżał w porównaniu z tym, jaki prowadzili w kraju. 
Dlatego większość ich podżegana przez Decjusza zapragnęła zgładzić co 
znamienitszych mieszkańców Region i opanować miasto. Mniemali, że zgoła 
bezkarnie zrobią, co chcą, gdyż Rzymianie byli zajęci Tarentyjczykami i 
Pyrrusem. Ponadto podsycał ich ufność fakt, że widzieli Messanę w 
posiadaniu Mamertyńczyków. Ci bowiem byli Kampanami i otrzymali od 
Agatoklesa, ówczesnego władcy Sycylii, rozkaz strzeżenia Messany, a mimo 
to wycięli mieszkańców i zajęli miasto. Spiskowcy jednak nie podjęli 
jawnego zamachu, bo znacznie ustępowali liczbą. Decjusz sfałszował jakieś 
listy. Mówił, że napisali je do Pyrrusa pewni obywatele, aby zdradzić 
Rzymian. Na zebraniu żołnierzy odczytał listy oświadczając, że je 
przychwycono. Słowami odpowiednimi w takiej chwili rozjuszył ich jeszcze 
bardziej. Ponadto ktoś według umowy doniósł, że część floty Pyrrusa dobiła 
gdzieś do brzegu i nawiązała rozmowy ze zdrajcami. Inni odpowiednio 
pouczeni ludzie wyolbrzymili sprawę i krzyczeli, że należy uprzedzić 
Regińczyków, zanim Rzymianie doznają jakiegoś ciosu, że nieświadomi 
tego, co się robi, z trudem stawią opór. Następnie niektórzy wpadli do ich 
pomieszczeń, drudzy do domów i zabili wielu. Kilku zaprosił na ucztę i zabił 
Decjusz. 

Decjusz, dowódca załogi, po zabiciu Regińczyków zawarł uroczyście 
przyjaźń z Mamertyńczykami. Sądził, że będą oni najwierniejszymi 
sprzymierzeńcami dzięki podobieństwu występków. Dobrze wiedział, że 
wielu ludzi łączą silniejsze więzy z powodu jakiegoś wspólnego bezprawia 
niż z powodu prawnego stowarzyszenia lub pokrewieństwa. 

Rzymianie znosili przez pewien czas oszczerstwa z ich strony, aż 



w końcu wyprawili się przeciwko nim. Bo zdawało się, że lekceważą tę 
sprawę, kiedy zajmowały ich rzeczy ważniejsze i pilniejsze. 

Na wieść o zbliżaniu się Pyrrusa Rzymianie zlękli się. Słyszeli bowiem, że 
jest to dobry wojownik i posiada wojsko ogromne, nie mające sobie równego. 
Zazwyczaj takie wieści dochodzą ludzi, którzy pytają o osoby im nie znane, a 
bardzo oddalone. 

Jest rzeczą niemożliwą, by kiedyś zapanowała przyjaźń między osobami, 
które wychowały się w różnych zwyczajach, mają różne pragnienia i nie 
uznają tych samych rzeczy za piękne i brzydkie. 

Ambicja i nieufność zawsze towarzyszą tyranom, toteż z konieczności nie 
mają żadnego prawdziwego przyjaciela. Bo człowiek, który spotyka się z 
niewiarą i zazdrością, nie może nikogo kochać szczerze. Ponadto 
podobieństwo obyczajów, równość sposobu bycia, fakt, że te same rzeczy są 
zgubne i zbawcze dla pewnych ludzi, są jedynymi siłami, które mogą 
stworzyć prawdziwych, mocnych przyjaciół. Jeśli nie staje choćby jednego z 
tych warunków, widzisz sztuczny pozór przyjaźni, ale przekonasz się, że brak 
jej pewnej podpory. 

Dowództwo — o ile je wspierają poważne siły — przyczynia się w bardzo 
dużym stopniu do ich ocalenia i zwycięstwa. Samo w sobie jednak nic nie jest 
warte. Także żadna inna sztuka nic nie znaczy bez ludzi, którzy będą 
współpracować i pomagać jej w przeprowadzeniu planu. 

Walka przybrała inny obrót, kiedy padł Megakles, a Pyrrus zrzucił swą 
czapkę. Fakt, że jest cały i ocalał wbrew ich obawom, dodał jednej stronie 
większej odwagi, niż gdyby jego życie nie budziło u nich najmniejszej 
wątpliwości. Strona przeciwna po raz drugi zawiedziona straciła wszelki 
animusz. Ponownie zrażeni bezcelowością swej odwagi ulegli nagłej zmianie 
nastroju, oczekiwali swej klęski i nie spodziewali się, aby Pyrrus mógł 
jeszcze zginąć. 

Niektórzy ludzie gratulowali Pyrrusowi zwycięstwa. On zaś nie przeczył 
sławie zdobytej czynem, ale dodał, że raczej zginie, jeśli kiedyś w podobny 
sposób ma odnieść zwycięstwo. Taka krąży jego wypowiedź. Ponadto 
opowiadają, że patrzył z podziwem nawet na pobitych Rzymian i stawiał ich 
ponad własnych żołnierzy. Wyraził się tak: „Gdybym był królem Rzymian, 
podbiłbym już cały zamieszkały świat". 

Pyrrus stał się sławny z powodu tego zwycięstwa i zdobył wielki rozgłos. 
Stąd wielu, którzy dotąd zachowali neutralność, przeszło na jego stronę, poza 
tym wszyscy sprzymierzeńcy, którzy śledzili rozwój wypadków. Nie okazał 
im jawnie gniewu, ale i całkiem nie ukrywał swych podejrzeń. Zganił ich 
trochę za zwłokę, zresztą przyjął ich życzliwie. Bał się, że wyraźnie 
zniechęciłby ich do siebie, gdyby gwałtownie ich ścigał. Ale sądził, że 
zlekceważyliby go, gdyby w ogóle nie wyraził swych uczuć. Przypisaliby mu 
naiwność, gdyby nie dorozumiewał się, co zrobili, 



lub podejrzewaliby go o utajoną złość. Spodziewał się, że te uczucia zrodzą u 
nich pogardę dla niego, nienawiść i spiskowanie, by nie zdążył im wcześniej 
wyrządzić krzywdy. Z tego powodu rozmawiał z nimi przystępnie i dał im 
część łupu. 

Pyrrus z początku próbował nakłonić jeńców rzymskich — a było ich 
sporo — aby z nim wyprawili się przeciw Rzymowi. Jednakże nie chcieli. 
Wtedy odniósł się do nich przychylnie. Nikogo z nich nie wtrącił do wię-
zienia ani nie skrzywdził w inny sposób. Pragnął ich zwrócić za darmo i przy 
ich pomocy zjednać sobie miasto bez walki. 

Słonie postawiły Rzymian w trudnym położeniu, gdyż jeszcze nigdy nie 
widzieli takich zwierząt. Brali jednak pod uwagę ich śmiertelną naturę i fakt, 
że żadne zwierzę nie przewyższa człowieka, ale wszystkie bezwzględnie mu 
ustępują, jeżeli nie w sile, to w każdym razie w mądrości. Dlatego zaczęli 
czuć się pewnie. 

Ponadto żołnierze Pyrrusa — zarówno jego wojska rodzime, jak i 
sprzymierzeńcy — byli okropnie pochopni do grabieży, którą uważali za 
całkiem dostępną i wolną od niebezpieczeństwa. 

Mieszkańcy Epiru oburzyli się, że nie mają nic poza kłopotami, choć 
wyruszyli w pole wśród wielkich nadziei i pustoszyli kraj przyjaciół. Stało 
się to w samą porę dla Rzymian. Mieszkańcy Italii, którzy przechodzili na 
jego stronę, wycofali się. Widzieli, że jego wojska niszczą posiadłości 
zarówno sprzymierzeńców, jak wrogów. Brali bowiem pod uwagę raczej jego 
czyny niż obietnicę. 

Pyrrus zląkł się, że Rzymianie odetną go zewsząd w miejscach nieznanych. 
Kiedy sprzymierzeńcy okazywali niezadowolenie z tego powodu, 
oświadczył, że sam wygląd kraju jasno wskazuje różnicę między nimi a 
Rzymianami. Mówił, że ziemia podległa Rzymianom ma wszelkie drzewa, 
winnice, role uprawne i kosztowne urządzenia gospodarcze. Tymczasem 
włości jego przyjaciół są tak zniszczone, że trudno poznać, czy kiedyś były 
zamieszkane. 

Ten sam człowiek podczas odwrotu zobaczył wojska Lewinusa o wiele 
większe niż przedtem i rzekł: „Legiony rzymskie choć się je ścina, odrastają 
na kształt hydry". Ale to go wcale nie odstraszyło. Ustawił wolska przeciwko 
nim, choć nie wydał walki. 

Pyrrus na wieść, że nadchodzi Fabrycjusz i inni posłowie, aby rokować w 
sprawie jeńców, wysłał do nich straż, aż do granicy, aby nie doznali jakiejś 
przykrości od Tarentyjczyków. Potem wyszedł sam naprzeciw nich, 
wprowadził ich do miasta, podejmował wystawnie i uczcił na ich sposób. 
Oczekiwał, że będą prosić o rozejm i podadzą warunki, których można się 
spodziewać po pokonanych. 

Fabrycjusz powiedział tylko tyle: „Rzymianie wysłali nas, abyśmy 
odzyskali ludzi ujętych w walce i zapłacili za nich okup uzgodniony 



przez nas obu". Zbiło to całkiem z tropu Pyrrusa, gdy poseł oświadczył, że 
nie przychodzi w sprawie zawarcia pokoju. Kazał im się oddalić, a sam 
naradzał się ze swymi przyjaciółmi, którzy byli jego stałymi doradcami, 
omawiał z nimi częściowo sprawę zwrotu jeńców, ale głównie wojnę i 
sposób jej prowadzenia. Zastanawiali się, czy należy ją prowadzić ener-
gicznie, czy w jakiś inny sposób. 

,,... prowadzić lub odważyć się na bitwy i starcia, których wynik jest 
niepewny. Toteż posłuchaj mnie, Milonie, i starego zdania: nie posługuj się 
ani teraz, ani kiedykolwiek siłą w miejsce rozwagi, skoro można zastosować 
ostatnią. Bo Pyrrus wie najlepiej, co należy robić, i nie musi się od nas uczyć 
niczego w tym zakresie". Tak powiedział Cyneasz, a wszyscy podjęli 
jednocześnie postanowienie, szczególnie dlatego, że takie postępowanie nie 
narażało ich na stratę ani na niebezpieczeństwo. Tymczasem innym 
postępowaniem ściągnęliby na siebie jedno i drugie. A Pyrrus podobnie 
sądząc, tak się odezwał do posłów: „Rzymianie, poprzednio nie wojowałem z 
wami z własnej woli i nie chciałbym teraz z wami wojować. Ogromnie mi 
zależy na waszej przyjaźni. Dlatego zwalniam wszystkich jeńców bez okupu 
i zawieram pokój". Osobiście też opiekował się tymi ludźmi, aby — jeśli 
możliwe — przeszli na jego stronę albo w każdym razie wyjednali mu 
upragniony pokój. 

Pyrrus pozyskał sobie przyjaciół wśród pozostałych i tak rozmawiał z 
Fabrycjuszem: „Fabrycjuszu, wcale nie życzą sobie już wojny z wami 
Rzymianami. Żałuję, że w ogóle uległem Tarentyjczykom i że tu przy-
szedłem, choć w bitwie zadałem wam dotkliwą klęskę. Chętnie pozostałbym 
przyjacielem wszystkich Rzymian, szczególnie twoim. Widzę, że jesteś 
mężem dobrym i sławnym. Toteż proszę, pomóż mi w zawarciu pokoju, a 
później towarzysz mi w drodze do domu. Pragnę wyprawić się przeciwko 
Grecji i potrzebuję cię jako doradcy i wodza". Fabrycjusz odpowiedział: 
„Chwalę twoją skruchę z powodu wyruszenia przeciwko Rzymianom i 
pragnienia pokoju. Gorąco poprę ciebie, o ile pokój jest dla nas korzystny. 
Przecież nie będziesz prosił mnie, męża dobrego — jak mówisz — abym 
uczynił coś przeciwko mej ojczyźnie. Ale przenigdy nie dobieraj sobie 
doradcy i wodza z łona demokracji. Co się mnie tyczy, nie mam ani chwili 
wolnego czasu. Nie mogę przyjąć nawet tych podarków, gdyż w ogóle nie 
wypada, aby poseł otrzymywał prezenty. Zapytuję ciebie: czy naprawdę 
uważasz mnie za człowieka prawego, .czy też nie. Jeśli jestem łajdakiem, 
jakoż uważasz mnie za godnego podarków? Jeśli zaś jestem uczciwy, jakże 
możesz mi polecić, abym je wziął? Bądź pewny, mam bardzo wiele rzeczy i 
nie potrzebuję więcej. To, co mam, wystarczy mi, nie pragnę żadnej rzeczy 
cudzej. Ty zaś żyjesz w skrajnej biedzie, choć uważasz siebie za wielkiego 
bogacza. Nie przeprawiłbyś się tutaj, nie porzuciłbyś Epiru i reszty swoich 
posiadłości, gdybyś na nich 



poprzestawał i nie pragnął więcej. Człowiek tak nastrojony, który nie widzi 
kresu swej zachłanności, jest największym dziadem. Dlaczego? Dlatego, że 
pragnie każdej rzeczy, której mu brak, jako niezbędnie potrzebnej, jak gdyby 
bez niej nie mógł żyć. Mówisz, że jesteś moim przyjacielem. Wobec tego z 
przyjemnością podaruję ci część mego bogactwa. Jest ono wiele pewniejsze i 
bardziej niezniszczalne od twojego, nikt nie patrzy na nie z zawiścią, nie 
spiskuje przeciwko niemu — żaden naród, żaden tyran! Co najważniejsze, 
tym bardziej wzrasta, im większą liczbę ludzi dopuści się do niego. Na czym 
ono polega? Na tym, że człowiek korzysta z tego, co ma, z takim 
zadowoleniem, jakby jego mienie było niewyczerpane; że powstrzymuje ręce 
od rzeczy cudzych, jak gdyby kryły one w sobie wielkie nieszczęście; że 
nikogo nie krzywdzi, świadczy licznym ludziom dobrodziejstwa; ma 
mnóstwo innych rzeczy, które ktoś mógłby wymienić mając czas. Co do 
mnie, wolałbym zginąć jako ofiara raczej przemocy z cudzej strony niż 
własnego rozczarowania, gdyby bezwzględnie trzeba było znieść jedno albo 
drugie. Pierwsze przytrafia się ludziom ze zrządzenia losu, drugie jest 
wynikiem szaleństwa i wielkiej żądzy zysku. Dlatego lepiej upaść raczej z 
powodu większej potęgi nieba niż z powodu własnej podłości. W pierwszym 
wypadku ponosi klęskę ciało człowieka, w drugim ulega ruinie także jego 
dusza ... wtedy człowiek staje się w pewnym stopniu zabójcą swojej osoby, 
gdyż ten, który raz nauczył swą duszę niezadowolenia z rzeczy posiadanych, 
popada w bezgraniczną żądzę zachłanności". 

Do poboru zgłosili się z największą ochotą; każdy wierzył, że brak jego w 
służbie oznaczałby zagładę ojczyzny. 

Taka jest natura wymowy i tak wielka jej potęga, że pod jej wpływem 
wtedy i oni się zmienili i popadli w przeciwne nastroje; odwaga wyparła 
strach przed Pyrrusem, a nienawiść — chwiejność spowodowaną jej 
podarkami. 

Każda potęga, która wbrew oczekiwaniom upada na duchu, traci siłę. 



URYWKI KSIĘGI DZIESIĄTEJ 

Pyrrus wyprawił do Decjusza posła z oświadczeniem, że nie powiedzie mu 
się ta rzecz, gdyby chciał ją wykonać, i zagroził, że ujęty żywcem marnie 
zginie. Konsulowie na to odpowiedzieli, że nie muszą uciekać się do tego 
czynu, gdyż na pewno go pokonają i w inny sposób. 

Nie wiedział, jak ma najpierw odeprzeć jednego z nich ani jak odeprzeć 
ich obu naraz. Dlatego był bezradny. Bał się dzielenia swego wojska, które 
było mniejsze od wojska przeciwnika, a wielkim nieszczęściem wydawało 
mu się pozwolić jednemu z nich na bezkarne pustoszenie kraju. 

Jednakże odnosił się do nich na ogół z dużą ostrożnością. Większą rę-
kojmię swego bezpieczeństwa widział w tym, że nikt, nawet gdyby chciał, 
nie mógłby mu wyrządzić krzywdy, niż w tym, że prawdopodobnie nikt nie 
chciałby tak postąpić. Z tego powodu wypędził i zgładził wielu, którzy 
piastowali godności, i wielu, którzy go wezwali na pomoc w swych sporach. 
Zrobił to częściowo urażony na nich, gdyż mówiono, że dzięki nim stał się 
panem miasta. Częściowo zaś dlatego, że miał ich w podejrzeniu; sądził, że 
mogą przyłączyć się do kogoś innego tak, jak przeszli na jego stronę. 

Kiedy sprzymierzeńcy nie chcieli wesprzeć Pyrrusa żadną daniną, dobrał 
się do skarbców Prozerpiny, bardzo sławnych z powodu bogactwa. Złupił je, 
a łupy posłał na statkach do Tarentu. Ludzie nieomal wszyscy zginęli w 
sztormie, a pieniądze i ofiary zostały wyrzucone na ląd. 

Wszyscy podziwiali następujący krok Pyrrusa. Jacyś młodzieńcy żartowali 
z niego na uczcie. Z początku chciał udowodnić im winę i ukarać, kiedy 
jednak oświadczyli: „O, powiedzielibyśmy o wiele więcej przykrzejszych 
rzeczy, gdyby nie zabrakło nam wina", zaśmiał się i puścił ich wolno. 

Na wieść, że Rzymianie pragną z nimi toczyć wojnę, Agilejczycy wy-
prawili posłów do Rzymu, zanim powzięto jakąkolwiek uchwałę; otrzymali 
pokój pod warunkiem, że oddadzą połowę swej ziemi. 

Król Egiptu, Ptolemeusz z przydomkiem Filadelf, dowiedział się o nie-
powodzeniach Pyrrusa i wzrastającej potędze Rzymian. Posłał więc im dary i 
zawarł umowę. Rzymianie ucieszyli się, że ceni ich władca mieszkający 
bardzo daleko, i ze swej strony wyprawili do niego posłów. Ci 



otrzymali od króla wspaniałe dary i ofiarowali je do skarbca państwowego. 
Ale nie przyjęto ich. 

Pomimo takich czynów i stale wzrastającej ich potęgi, Rzymianie jeszcze 
nie okazywali buty. Przeciwnie, wydali mieszkańcom Apollonii (byli to 
koloniści z Koryntu osiadli nad Zatoką Jońską) Kwintusa Fabiusza, senatora, 
który zelżył ich posłów. Apolloniaci jednakże nie wyrządzili mu krzywdy, co 
więcej, odesłali go do domu. 

Ci nawet w dodatku was podejrzewają ... 



URYWKI KSIĘGI JEDENASTEJ 

Przyczyny sporu pomiędzy nimi były takie. Po stronie rzymskiej fakt, że 
Kartagińczycy pomagali Tarentyjczykom; po stronie kartagińskiej fakt, że 
Rzymianie zawarli przyjaźń z Hieronem. Ale to były ich wymówki. 
Zazwyczaj wynajdują je sobie ludzie, którzy w rzeczywistości pragną 
własnych korzyści, ale wstydzą się uchodzić za takich. Prawda jest inna. 
Kartagińczycy, którzy mieli potęgę od dawna, i Rzymianie, którzy już do niej 
dochodzili, patrzyli na siebie podejrzliwie. Pchnęła ich do wojny żądza 
większych posiadłości, zgodna z naturą większości ludzi, zwłaszcza gdy im 
się szczęści, a z drugiej strony strach. Jedni i drudzy uważali, że zdołają 
pewnie utrzymać swoje mienie jedynie pod tym warunkiem, że zdobędą 
ziemie drugiej strony. Zresztą było rzeczą bardzo trudną i niemożliwą, by 
dwa narody wolne, potężne, dumne, oddzielone od siebie odległością 
znikomą, by tak rzec, jeśli się weźmie pod uwagę szybkość żeglugi, rządziły 
innymi, a chciały powstrzymać ręce od siebie samych. Następujący 
przypadek spowodował złamanie ich rozejmu i pogrążył ich w wojnie. 

Przedmiotem konfliktu pozornie była Messana i Sycylia, naprawdę zaś 
obie strony widziały, że zaczynając tam wojnę, każda będzie walczyć o 
własną ziemię. Sądzili, że wyspa, która leży w pośrodku, użyczy temu, kto ją 
opanuje, bezpiecznego punktu wypadowego na przeciwnika. 

Gajusz Klaudiusz przyszedł na zebranie, powiedział wiele słów prze-
konywających, między innymi to, że przychodzi celem uwolnienia miasta. 
Rzymianie bowiem wcale nie potrzebują Messany; że od razu odpłynie, gdy 
doprowadzi do porządku ich sprawy. Następnie polecił Kartagińczykom się 
wycofać albo poddać pod orzeczenie sądu, jeżeli mogą wysunąć jakieś 
słuszne roszczenia. 

Nikt z Mamertyńczyków ze strachu nie otwarł ust, a Kartagińczycy, którzy 
zajmowali miasto przemocą, lekceważyli go. Wobec tego oświadczył, że w 
milczeniu obu ma dostateczny dowód. Najeźdźcy milcząc udowodnili, że 
dopuścili się bezprawia, przecież usprawiedliwiliby się, gdyby mieli uczciwe 
zamiary. Mamertyńczycy zaś dali do zrozumienia, że pragną wolności; 
przecież mogliby swobodnie mówić, gdyby brali stronę Kartagińczyków, tym 
bardziej że na miejscu były ich siły. Ponadto przyrzekł, że im pomoże ze 
względu na ich italskie pochodzenie oraz z powodu prośby o pomoc, z jaką 
się zwrócili. 



Gajusz Klaudiusz stracił niektóre trójrzędowce i z trudem się uratował. 
Niemniej ani on, ani Rzymianie w mieście nie ustali w wysiłkach 
opanowania morza z tego powodu, że doznali porażki w pierwszej próbie. A 
tak zazwyczaj postępują ludzie, którzy w pierwszej próbie spotykają się z 
niepowodzeniem; sądzą, że nigdy więcej się im nie powiedzie, gdyż 
zdarzenia przeszłe biorą za złą wróżbę. Tymczasem Rzymianie zabrali się do 
opanowania morza z jeszcze większym zapałem, a jedną z pobudek była 
ambicja, by nie wydało się, że nieszczęście odwiodło ich od celu. 

Hannon żadną miarą nie lekceważył wojny, ale gdy doszło do niej, pragnął 
przerzucić odpowiedzialność na tamtego za złamanie rozejmu. Nie chciał, by 
posądzono go o wszczęcie wojny. Dlatego odesłał mu okręty i jeńców i 
wzywał do pokoju. Ponadto mu radził, by nie wtrącał się do spraw morza. 

Ale Klaudiusz nie chciał o niczym słyszeć. Wtedy Hannon rzucił groźbę 
butną i oburzającą. Oświadczył, że nigdy nie pozwoli Rzymianom nawet 
umyć rąk w morzu. Jednakże w niedługim czasie utracił nie tylko morze, ale 
i Messanę. 

Kiedy Klaudiusz zastał Mamertyńczyków zebranych w porcie, zwołał 
zgromadzenie i tak powiedział: „Nie potrzebuję oręża, ale wam samym 
pozostawiam rozstrzygnięcie każdej sprawy". W ten sposób skłonił ich do 
wezwania Hannona. Ale on nie chciał zejść. Wtedy Klaudiusz oskarżył go 
gwałtownie i napastliwie. Oświadczył, że na pewno przyszedłby na rozmowę 
z nim, gdyby miał po swej stronie choćby odrobinę słuszności; że nie 
zajmowałby miasta przemocą. 

,,Co się tyczy ciebie, to karzesz nawet przyjaciół, którzy popełnili jakąś 
pomyłkę; ja zaś przebaczam i wrogom1". 

Konsul Klaudiusz ponadto polecił żołnierzom być dobrej myśli i nie 
upadać na duchu z powodu porażki trybuna. Pouczył ich, że zwycięstwa 
przypadają ludziom lepiej przygotowanym, ale że męstwo ich znacznie 
góruje nad sztuką przeciwnika. Mówił, że wkrótce przyswoją sobie umie-
jętność żeglugi morskiej. Tymczasem Kartagińczycy nigdy nie dorównają im 
w męstwie. Tamta umiejętność bowiem jest rzeczą, którą ludzie mogą posiąść 
w krótkim czasie, jeśli poświęcą jej starania, i można ją opanować w 
praktyce. Ale nie sposób osiągnąć męstwa przy pomocy nauki, jeżeli brakuje 
go naturze człowieka. 

Afrykańczycy z pewnością siebie, jak gdyby zwycięstwo zawdzięczali 
własnemu męstwu, a nie naturalnym właściwościom miejsca, urządzili 
wypad. Klaudiusz jednak napędził im takiego strachu, że już więcej nie 
wychylili się z obozu. 

Zazwyczaj zdarza się, że ludzie, którzy obawiają się czegoś w wyniku 
1 Może ten wyjątek pochodzi z mowy Hannona. 



przewidywania, odnoszą sukces z powodu wcześniej powziętych kroków 
ostrożności. Tymczasem ci, którzy z lekkomyślności działają zuchwale, giną 
na skutek nieprzezorności. 

Umiarkowanie zarówno odnosi zwycięstwa, jak zachowuje już odnie-
sione. Tymczasem rozwiązłość nie bierze góry nad niczym. A choćby po-
wiodło się jej w czymś, bardzo łatwo to gubi. Chociażby nawet zachowała 
jakąś zdobycz, pogarsza się coraz bardziej przez to samo, że powodzenie 
przyszło jej nieoczekiwanie. Stąd nie tylko nie odnosi korzyści ze swego 
sukcesu, ale wręcz sama ulega ruinie. Ponadto wszelka zuchwałość 
niezgodna z rozumem z natury jeszcze jest skłonna popaść w nieuzasadniony 
strach. Przewidywanie pociąga za sobą postanowienie wzmocnione 
przezornością i nadzieją rzetelną na skutek jej wiarygodności. Nie pozwala 
ono człowiekowi upadać na duchu ani wzbijać się w dumę. Z drugiej strony 
nierozumny zryw często każde bujać swobodnie w powodzeniu, a ściąga w 
dół w nieszczęściach, jako że nie ma w sobie nic trwałego, ale zawsze 
dostosowuje się do przypadku. 

Rzymianie i Kartagińczycy, kiedy starli się w bitwie morskiej, do-
równywali sobie liczbą okrętów i odwagą. Wtedy to obie strony po raz 
pierwszy ruszały do boju na morzu z jednakowym wyposażeniem. Sądzili, że 
ta bitwa rozstrzygnie o całej wojnie. Sycylia leżała przed ich oczyma jako 
nagroda. Podejmowali bój w sprawie niewoli i władzy, zdecydowani nie 
ulec, by nie doświadczyć pierwszej, zdecydowani zwyciężyć, by zdobyć 
drugą. Jedni górowali doświadczeniem załóg na trójrzędowcach, gdyż od 
dawna panowali na morzu. Drudzy górowali siłą żołnierzy na okrętach i ich 
śmiałością. Im bardziej niedoświadczeni byli w sprawach prowadzenia wojny 
na morzu, z tym większą zapalczywością i odwagą przystępowali do walki. 
W dziedzinie znanej z doświadczenia wszyscy ludzie z reguły 
przeprowadzają dokładne obliczenia i wykazują pewną powściągliwość, 
chociaż sąd wytycza im jedną określoną drogę. Tymczasem w przypadku 
rzeczy nie wypróbowanych są nierozumnie śmiali i z nierozwagi rwą się do 
walki. 

Kartagińczycy pokonani w bitwie morskiej przez Rzymian niemal skazali 
na śmierć Hannibala. Z natury bowiem wszyscy prawie ludzie, którzy 
wysyłają gdzieś wojska, roszczą sobie prawo do sukcesów, ale klęskami 
obarczają wodzów. A Kartagińczycy bardzo chętnie karali tych, którym 
potknęła się noga. Jednakże, przestraszony Hannibal zaraz po klęsce zapytał 
ich, tak jak gdyby sprawy stały zupełnie dobrze, czy rozkazują mu stoczyć 
bitwę morską, czy też nie. Istotnie polecili, jak się tego spodziewał, gdyż 
szczycili się bardzo swoją przewagą we flocie. Wtedy dodał ustami tych 
samych posłów: „Nie zrobiłem zatem nic złego, gdyż stoczyłem walkę, w tej 
samej nadziei, która i was ożywia. Ode mnie zależała decyzja, a nie los 
walki". 



Kiedy trwał sztorm, nadto powstała mgła, przy pomocy rzekomych 
zbiegów zwiódł Hannibala ... 

Kartagińczycy uważali, że zdobywanie cudzego kraju jest równie ważne, 
jak nieoddawanie własnego. Dlatego walczyli z odwagą i siłą. Większość 
ludzi broni swych posiadłości nawet wtedy, gdy brakuje im siły, ale nie chce 
walczyć o posiadłości cudze, jeśli to łączy się z niebezpieczeństwem; 
tymczasem oni jednakowo się odnosili do tego, co podbili, i do tego, czego 
się spodziewali, i dlatego byli jednakowo zawzięci w obu kierunkach. 
Rzymianie zaś uważali, że lepiej będzie, jeżeli więcej nie będą prowadzić 
wojny daleko od Kartaginy ani ryzykować wstępnego starcia na wyspach, 
ale podejmą bój na ziemi Kartagińczyków. Jeżeli bowiem przegrają, nie 
stracą nic, jeżeli odniosą zwycięstwo wzrosną ich nadzieje na przyszłość. 
Dlatego po przygotowaniu odpowiednim do planu wyruszyli przeciwko 
Kartaginie. 

Wodzami ich byli Regulus i Lucjusz, wybrani z powodu ich zalet. 
Regulus istotnie był w tak wielkiej biedzie, że z jej powodu nie chciał z 
początku objąć dowództwa. Dlatego uchwalono dostarczyć jego żonie i 
dzieciom ze skarbca państwowego środków do życia. 

Hamilkar wysłał Hannona do Rzymian, pozornie w sprawie pokoju, a 
naprawdę, aby zyskać na czasie. A on, kiedy niektórzy krzyczeli, aby go 
pojmać, dlatego że Kartagińczycy podstępnie schwycili Korneliusza ... 

Kartagińczycy z obawy, by nie wpaść w przemoc wrogów, pierwsi 
wyciągnęli do konsula rękę do zgody. Liczyli, że zawrą jakiś korzystny 
układ, odprawią go i zaraz unikną niebezpieczeństwa. Jednakże odmówili 
wycofania się z całej Sycylii i Sardynii, wydania jeńców rzymskich za 
darmo, wykupienia własnych, pokrycia wszystkich kosztów, jakie ponieśli 
Rzymianie na wojnie, poza tym składania innych corocznych danin. Dlatego 
nic nie uzyskali. 

Oprócz wspomnianych warunków gnębiły ich jeszcze te żądania: bez 
zgody Rzymian nie mogli zawierać pokoju ani prowadzić wojny; na własny 
użytek mogli zachować co najwyżej jeden okręt wojenny; ale byli 
zobowiązani przyjść na pomoc Rzymianom z pięćdziesięcioma trójrzę-
dowcami, ilekroć otrzymają wezwanie; ponadto odbierano im możliwość 
działania na równych prawach pod innymi względami. Wobec tych żądań 
uznali, że rozejm oznaczałby dla nich skrajną niewolę, i postanowili raczej 
prowadzić wojnę z Rzymianami. 

Kartagińczycy wypatrzyli ich okręty odpływające do kraju i wiele 
napełnionych pieniędzmi zdobyli. 

Podejmował ucztą lud ... 
Mówią, że Kartagińczycy za pośrednictwem posłów zwrócili się do 

Rzymian o rozejm, między innymi z powodu wielkiej liczby jeńców. Przede 
wszystkim badali, czy potrafią zawrzeć pokój na przystępnych 



warunkach, a gdyby się to nie udało, chcieli odzyskać przynajmniej jeńców. 
Opowiadają, że wśród posłów wyprawiono także Regulusa, ze względu na 
jego sławę i męstwo. Przypuszczali, że Rzymianie wszystko zrobią, aby go 
odzyskać; że osoba jego jedynego będzie zapłatą za pokój lub w każdym 
razie za jeńców. Zobowiązali go wielkimi przysięgami, że z całą pewnością 
wróci, jeżeli nie przyprowadzi żadnej z tych dwóch rzeczy, i wyprawili go 
jako posła z innymi. Regulus pod wszystkimi innymi względami zachowywał 
się jak Kartagińczyk, a nie jak Rzymianin. Nawet żony nie dopuścił do słowa, 
nie wszedł do miasta, choć go zaproszono. Kiedy senat zgromadził się poza 
murami, jak to było w zwyczaju podczas rokowań z posłami 
nieprzyjacielskimi, poprosił o zezwolenie zbliżenia się wraz z innymi, tak 
przynajmniej głosi wieść. 

Regulus dopiero wtedy ich posłuchał, kiedy Kartagińczycy mu na to 
pozwolili... 

Ktoś inny wynosiłby w pochwałach dzielność wrogów, pragnąc złagodzić 
nieszczęście, które go spotkało2. 

2 Może wyjątki z mowy Romulusa do senatorów. 



URYWKI KSIĘGI DWUNASTEJ 

Doprawdy, można było w jakiś sposób oderwać ciało i dać w obce ręce... 
Jedni nie żyją, drudzy są w niewoli — przynajmniej ci, którzy zasługują 

na jakąś wzmiankę... 
Bo nie wypada ani mnie, ani innemu dobremu mężowi wyrzekać się 

żadnej rzeczy, która przynosi pożytek ogółowi. 
Uważał, że człowiek, który chce dokonać czegoś przy pomocy tajnych 

środków, nie powinien tego w ogóle wyjawiać nikomu1. Wierzył, że nie ma 
człowieka tak opanowanego, by zechciał po wysłuchaniu tajemnicy wytrwać 
i zachować milczenie. Wręcz przeciwnie, im bardziej nakazuje się komuś 
milczenie, tym bardziej pragnie on to wygadać. Gdyby ktoś poznał tajemnicę 
od drugiego i był przekonany, że jest jedyną osobą wtajemniczoną, 
zdradziłby ją. 

Kiedy Klaudiusz ugodził się z Korsykańczykami, Rzymianie wydali im 
wojnę i podbili ich. Naprzód wysłali i wydali im Klaudiusza, twierdząc, że 
nie oni, ale on złamał umowę. Skoro jednak Korsykańczycy nie przyjęli 
Klaudiusza, Rzymianie skazali go na wygnanie. 

Rzymianie ściągnęli z Kartagińczyków więcej pieniędzy i odnowili 
rozejm. Ponieważ Kartagińczycy widzieli przygotowania swych wrogów, a 
sami byli zajęci wojną z sąsiednimi szczepami, wyprawili poselstwo do 
Rzymian. Ci udzielili im cierpkiej odpowiedzi. Jednak potem wysłano 
Hannona, człowieka młodego, który umiał rąbać prawdę w oczy. Wygarnął 
on bez osłonek wiele innych rzeczy, a w końcu dorzucił: „Jeżeli nie chcecie 
żyć w pokoju, oddajcie nam Sardynię i Sycylię, bo za nie kupiliśmy wieczną 
przyjaźń, a nie chwilowe zawieszenie broni". Zawstydzeni nie tylko 
złagodnieli... 

... a drudzy, by ze swej strony nie doznać tego samego losu. Toteż bardzo 
chętnie grali na zwłokę. Jedna strona miała zamiar zachować szczęście z 
poprzedniego okresu, druga utrzymać się przynajmniej przy tym, co miała. 
Jeżeli idzie o pogróżki, to już nie żyli w pokoju; co się tyczy czynów, to 
jeszcze ciągle nad nim radzili. Dla każdego stało się jasne, że rozpęta wojnę 
ten z dwóch narodów, któremu wcześniejsze naruszenie pokoju przyniesie 
korzyść. Większość ludzi tak długo docho- 

1 Może się odnosi do planów Hamilkara Barkasa co do zajęcia góry Eryx. 



wuje umowy, jak długo to im dogadza. Ale mając na względzie jakąś większą 
korzyść dla siebie, nawet łamanie rozejmu uważają za rzecz bezpieczną. 

Pewnego razu za konsula Marka Pomponiusza i Gajusza Papiriusza 
wyprawili posłów celem zbadania ruchów Hamilkara, pomimo że jeszcze nie 
interesowali się sprawami Hiszpanii. Hamilkar przywitał ich w należyty 
sposób i zabawiał ich zręczną rozmową. Między innymi oświadczył, że 
wojuje z Hiszpanami z konieczności, aby można było spłacić Rzymianom 
dług, który jeszcze się im należy od Kartagińczyków; bo nie mogą zdobyć w 
inny sposób pieniędzy. Z tego powodu posłowie nie wiedzieli, co mu 
zarzucić. 

Wyspa Issa dobrowolnie poddała się Rzymianom. Wtedy to mieszkańcy 
wysp mieli po raz pierwszy zapoznać się z nimi. Ale uważali ich za ludzi 
bardziej przyjaznych i rzetelniejszych od tych, przed którymi już drżeli. 
Rozumowali, że odniosą większy zysk z tego, co nieznane, niż z tego, co już 
doznali. Drugie budziło odrazę, gdyż już im dopiekło, pierwsze zaś rokowało 
im dobrą nadzieję, podsycaną oczekiwaniem. 

Kiedy Issejczycy przeszli na ich stronę, Rzymianie pragnęli od razu i z 
ochotą się im jakoś odwdzięczyć. Chcieli uchodzić za ludzi, którzy pomagają 
swym zwolennikom, a zarazem ukarać Ardiejczyków za to, że napastowali 
ludzi żeglujących z Brundizjum. Dlatego skierowali posłów do Agrona, 
ujmując się za Issejczykami. Obwiniali go, że ich krzywdzi bez przyczyny. 
Agrona nie zastali już przy życiu. Umarł pozostawiając dziecko zwane 
Pinnes. Ardiejczykami rządziła Teuta, żona Agrona i macocha Pinnesa ... W 
swej zuchwałości udzieliła im krnąbrnej odpowiedzi, co więcej, jak to 
kobieta z natury popędliwa i dumna z posiadanej władzy, jednych posłów 
wtrąciła do więzienia, a drugich zabiła za to, że śmiało mówili Tak wtedy 
postąpiła, ba, była dumna z tego, jak gdyby popisała się jakąś siłą w swoim 
pochopnym okrucieństwie. Jednakże w bardzo krótkim czasie ujawniła 
słabość rodu niewieściego, który z braku sądu szybko popada w gniew, a z 
tchórzostwa — w strach. Gdy tylko dowiedziała się, że Rzymianie uchwalili 
wojnę przeciwko niej, struchlała. Przyrzekła oddać im ludzi, których 
zatrzymała, a co do zmarłych, próbowała się bronić twierdzeniem, że zabili 
ich jacyś rozbójnicy. Z tego powodu Rzymianie wstrzymali wyprawę i 
zażądali wydania zbójców. Tymczasem ona jeszcze raz ich zlekceważyła, 
gdyż niebezpieczeństwo jej jeszcze nie zagrażało. Odmówiła wydania 
kogokolwiek i wysłała wojsko przeciwko Issie. 

Na wieść o bliskości konsulów znowu przeraziła się, upadła na duchu i 
była gotowa okazać im posłuch w każdej dziedzinie. Jednakże nie opamiętała 
się całkowicie. Kiedy konsulowie popłynęli na Korcyrę, odzyskała śmiałość, 
zbuntowała się i wysłała wojsko przeciwko Epidamnos i Apollonii. 
Rzymianie jednak przyszli z odsieczą tym miastom, zajęli 



jej okręty obładowane skarbami. Wtedy ona ponownie zamierzała być po-
słuszna. Tymczasem Rzymianie weszli na wysokie wzniesienie nad morzem i 
ponieśli porażkę koło Wzgórza Atyryjskiego. Wtedy ona się ociągała, licząc 
na ich odwrót, gdyż już była zima. Jednakże doszła ją wieść, że Albinus 
pozostał na miejscu, a Demetriusz zrażony jej niepoważnym postępowaniem 
i ze strachu przed Rzymianami przeszedł na ich stronę, nadto skłonił innych 
do ucieczki. Wtedy przerażona złożyła władzę. 

Rzymian zatrwożyła pewna wyrocznia Sybilli, która kazała im wystrzegać 
się Galów, kiedy piorun spadnie na Kapitol w pobliżu świątyni boga 
Apollona. 

Galowie stracili animusz widząc, że Rzymianie już zajęli najdogodniejsze 
stanowiska. Bo wszyscy ludzie po osiągnięciu celu pierwszego pragnienia 
chętniej zdążają do dalszych celów; zawiedzeni zaś tępieją pod każdym 
względem. Jednakże Galowie w większym stopniu niż reszta ludzi bardzo 
gorliwie usiłują opanować przedmioty swych pragnień i bardzo uporczywie 
trwają przy sukcesach, w razie natknięcia się na najmniejszą przeszkodę tracą 
wszelką nadzieję na przyszłość. W swoim szaleństwie skłonni są oczekiwać 
wszystkiego, czego pragną, a w zapale — wykonywać wszystko, cokolwiek 
podejmą. Odznaczają się nieumiarkowaną namiętnością i niezmierną 
popędliwością. Z tego powodu brak im w tych właściwościach elementu 
trwałości (bo jest rzeczą niemożliwą, by pochopna zuchwałość utrzymała się 
przez długi czas). A skoro raz się zrażą, nie potrafią przyjść do siebie, 
zwłaszcza gdy dołączy się strach. Popadają w panikę dorównującą ich 
poprzedniej nieustraszonej zuchwałości. W krótkim czasie ulegają 
gwałtownej i gruntownej zmianie nastrojów, gdyż nie mogą podać 
rozumnego powodu ani jednej, ani drugiej skrajności. 

Po pokonaniu Insumbrów Emiliusz odbył triumf, podczas którego kazał 
przyprowadzić na Kapitol głównych jeńców w zbroi. Naigrawał się z nich. 
Dowiedział się bowiem, że poprzysięgli sobie, iż zdejmą pancerze dopiero po 
wejściu na Kapitol. 

Zdarzyło się, że zaniedbano jakiegoś szczegółu nawet bardzo drobnego w 
zwyczajach świątecznych. Wtedy zawsze dopełniano obrzędu po raz drugi, 
trzeci, nawet częściej, jak daleko to było możliwe w ciągu jednego dnia, tak 
długo, aż w ich przekonaniu wszystko stało się nienaganne. 

Demetriusz ośmielony swoim stanowiskiem jako opiekun Pinnesa i 
faktem, że poślubił jego matkę, Triteutę, po śmierci Teuty gnębił nie tylko 
ludność miejscową, ale i sąsiednie szczepy. Na wiadomość o tym konsulowie 
wezwali go do siebie, gdyż mieli wrażenie, że Demetriusz krzywdzi ich 
nadużywając przyjaźni Rzymian. Ale nie usłuchał, co więcej, zaczął 
napastować ich sprzymierzeńców. Wobec tego wyruszyli przeciwko niemu. 



URYWKI KSIĘGI TRZYNASTEJ 

Rzymianie byli u szczytu potęgi wojskowej i żyli w doskonalej zgodzie 
między sobą. Niepodobni byli do większości ludzi, których niezmącone 
powodzenie pcha do zuchwałości, a silny strach do łagodności. Rzymianie 
podówczas zachowywali się zgoła inaczej. Wykazywali tym większą trze-
źwość, im większe były ich sukcesy. Wobec nieprzyjaciół okazywali śmia-
łość, która jest częścią męstwa, a względem siebie samych łagodność, której 
towarzyszy karność. Stosowali siłę, by robić użytek ze swej niezagrożonej 
mocy, hołdowali ładowi, by zdobyć prawdziwe męstwo. Nie pozwalali 
powodzeniu wyrodzić się w butę, a łagodności — w tchórzostwo. Wierzyli, 
że w ostatnim wypadku ofiarą męstwa pada trzeźwość, a z powodu strachu 
ginie śmiałość. Tymczasem u nich odwaga bardziej zabezpieczała 
umiarkowanie, a dobry porządek utrwalał powodzenie. Głównie z tego 
powodu znakomicie uporali się z wojnami, które na nich spadły, i świetnie 
pokierowali sprawami zarówno własnymi, jak sprzymierzeńców. 

Wszyscy ludzie, którzy mieszkali po bliższej stronie Alp, zbuntowali się, 
by przystać do Kartagińczyków. Uczynili to nie dlatego, że woleli 
Kartagińczyków od Rzymian jako przywódców. Nienawidzili potęgi, która 
nimi rządziła, i lgnęli do rzeczy niewypróbowanej. Kartagińczycy mieli 
sojuszników przeciwko Rzymianom we wszystkich szczepach, które wtedy 
istniały. Jednakże jeden Hannibal bezsprzecznie mógł zrównoważyć ich 
wszystkich razem. Potrafił on bardzo bystro przeniknąć sprawy i bardzo 
szybko zaplanować każdą rzecz, która mu przyszła na myśl. Tymczasem w 
przeważnej liczbie wypadków pewność rodzi się z powolności, a owocem 
pochopnego sposobu myślenia jest chwiejność. Umiał sobie świetnie 
zaradzić, i to bez żadnego przygotowania, a swoją wytrwałością budził 
zaufanie w stopniu najwyższym. Nie tylko w sposób niezawodny załatwiał 
obecne sprawy, ale i dokładnie przewidywał przyszłość. Okazał się bardzo 
zdolnym doradcą w rzeczach zwykłych i wykazywał bardzo trafną 
dociekliwość w rzeczach niezwykłych. Dzięki tym zdolnościom potrafił 
uporać się bardzo gładko i w bardzo krótkim czasie z sytuacją, która się 
przed nim bezpośrednio wyłoniła. Co więcej, w obliczeniach wyprzedzał 
daleką przyszłość i badał ją, jak gdyby już była rzeczywistością. Wskutek 
tego górował nad wszystkimi ludźmi w dostosowaniu 



słów i czynów do każdej okoliczności. Uwzględniał bowiem jednako fakty 
rzeczywiste i spodziewane. Potrafił postępować tak dlatego, że z zaletami 
wrodzonymi łączył duże wykształcenie fenickie oparte na wzorach 
ojczystych już to na nauce greckiej. Ponadto znał się na wieszczbiarstwie 
opartym na badaniu wnętrzności. 

Takie były jego właściwości duchowe. Dorównywało im wyposażenie 
fizyczne, które częściowo zawdzięczał naturze, częściowo trybowi życia. 
Dlatego mógł z łatwością wykonać każdą rzecz, którą podjął, utrzymywał 
ciało zwinne, a zarazem w najwyższym stopniu w tężyźnie. Stąd mógł 
bezpiecznie biec, stać mocno, jechać co koń wyskoczy. Nigdy nie obciążał 
się nadmiernym jadłem, nie cierpiał z jego braku. Jednako chętnie 
przyjmował więcej jak mniej pokarmu czując, że jedno i drugie mu 
wystarcza. Znoje go hartowały, bezsenność wzmacniała. 

Obdarzony tymi zaletami duchowymi i fizycznymi kierował sprawami na 
ogół w sposób następujący. Widział, że większość ludzi postępuje rzetelnie 
tylko ze względu na własny interes. Otóż tą zasadą kierował się w stosunku 
do nich i podobną postawę zakładał u nich względem siebie. Stąd bardzo 
często udawało mu się zwieść niejednego, a sam bardzo rzadko stawał się 
ofiarą spisku. Uważał za wroga każdego, kto mógł zdobyć jakąś przewagę, 
jednako — czy to szło o kogoś obcego, czy swojego. Nie czekał, aż pozna ich 
zamiary na podstawie czynów. Bardzo szorstko odnosił się do tych ludzi 
przyjmując, że pragną wyrządzić krzywdę, na jaką ich stać. Sądził, że jest o 
wiele lepiej być pierwszym w działaniu niż w cierpieniu, i żądał, by raczej 
oni jemu się podporządkowali niż on im. Krótko mówiąc, baczył raczej na 
prawdziwą naturę rzeczy niż na pochwały o nich głoszone, ilekroć zachodziła 
rozbieżność między jednym a drugim. Jednakże nadzwyczajnie czcił tego, 
kogo potrzebował. Uważał, że w większości ludzie są niewolnikami takiego 
postępowania, i widział, że z tego powodu pragną narażać się na 
niebezpieczeństwa, nawet wbrew własnym interesom. Dlatego sam nieraz 
powściągał się od zysków i różnych najprzyjemniejszych rzeczy, chętnie zaś 
innych dopuszczał do ich uczestnictwa. Dzięki temu pozyskiwał w nich 
ochoczych wspólników, także w trudach. Poza tym nie tylko żył na tej samej 
stopie, co i oni, ale i narażał się na różne niebezpieczeństwa. Pierwszy 
przykładał się do tego, czego od nich żądał. Wierzył, że w ten sposób poprą 
go we wszystkim bez namysłu i skwapliwie, gdyż widzą u niego nie tylko 
czcze słowa. Do reszty zawsze odnosił się bardzo butnie. Z tego powodu ogół 
żywił do niego życzliwość albo strach. Pierwszą zaskarbiał sobie podobnym 
sposobem życia, powodem drugiego była jego pycha. Dlatego też w wyjąt-
kowym stopniu potrafił poniżać to, co wyniosłe, dźwigać to, co poniżone, i w 
bardzo krótkim czasie w dowolną osobę wszczepiać lęk, śmiałość, nadzieję, 
rozpacz w sprawach najważniejszych. 



Czyny jego świadczą, że nie są to plotki o nim, ale tradycja oparta na 
prawdzie. W krótkim czasie przyłączył do siebie wiele okręgów Hiszpanii, a 
stamtąd przeniósł wojnę do Italii poprzez kraj Galów, choć większość z nich 
nie tylko nie była w sojuszu z nim, ale wręcz była mu nie znana. Był to 
człowiek pierwszy spośród nie-Europejczyków, o ile o tym wiemy, który z 
wojskiem przeprawił się przez Alpy. Potem ruszył na sam Rzym i oderwał 
od niego niemal wszystkich sprzymierzeńców, jednych siłą, drugich 
namową. Dokonał tego samodzielnie, bez pomocy rządu kartagińskiego. Ani 
na początku nie wysłali go ludzie, którzy byli u steru władzy w kraju, ani 
później nie otrzymał wielkiej pomocy z ich strony. Co prawda, mieli 
uszczknąć niemałą sławę i korzyść z jego czynów, ale bardziej im dogadzało 
oddalenie od siebie pozoru, że zostawiają go na pastwę losu, niż energiczne 
wspieranie go w jakimś działaniu. 

Pokój dostarcza i zachowuje bogactwa, wojna je trwoni i niszczy1. 
Wszyscy ludzie z natury pragną panować nad tymi, którzy ustępują, i 

wyzyskać przewagę zesłaną przez los przeciwko tym, którzy dobrowolnie 
przyjmują niewolę. 

Jak to? Wiecie o tym dobrze i z doświadczenia znacie tych ludzi, a mimo 
to uważacie, że ustępliwość i łagodność wystarczają do zapewnienia wam 
bezpieczeństwa? Obojętnie odnosicie się do wszelkich krzywd, które mogą 
wam wyrządzić kradzieżą, oszustwem lub nawet siłą? Czyż nie dodacie 
sobie ducha nawzajem, czyż nie będziecie się mieć w porę na baczności i nie 
będziecie się bronić? Doprawdy nigdy nie pomyśleliście, że takie wasze 
postępowanie jest stosowne względem was samych, wobec Kartagińczyków 
jest haniebne i tchórzliwe. Do naszych obywateli musimy się odnosić w 
sposób łagodny i godny obywatela; bo naszym zyskiem jest, jeżeli ktoś się 
ocali w sposób nieoczekiwany. Ale do wrogów musimy odnosić się bez 
litości. Bo nie ocalimy się, jeżeli poniesiemy klęski oszczędzając wrogów, 
ale nastąpi to, jeżeli odniesiemy zwycięstwa ich ujarzmiając. 

Wojna zachowuje ludziom ich własne posiadłości, ponadto zdobywa 
cudze. Pokój burzy nie tylko to, co dostarczyła wojna, ale i samego siebie. 

Jest rzeczą haniebną, jeżeli człowiek robi wrażenie, że obrał złą drogę na 
początku, albo żałuje później, gdy nie ma potrzeby. Bieda, jeżeli człowiek w 
pośpiechu popełnia pomyłkę na początku, jeszcze większa bieda, jeżeli 
człowiek w popłochu burzy plan raz przyjęty. 

Ci, którzy żyją, jak należy, szlachetnie kierują biegiem spraw, muszą z 
góry rozważyć, co należy wykonać, a potem trzymać się postano- 

1 Fragmenty mów, zdaje się wygłoszonych w senacie (§ l przez kogoś nieznanego, 
sprzeciwiającego się wojnie; § 2—3 przez Lentulusa żądającego wojny; § 3a—8 
odpowiedź Fabiusza dana Lentulusowi). 



wień. Bo jest rzeczą szpetną przystępować do czynów przed ich omówie-
niem. W wypadku, jeżeli się wam powiedzie, powiedzą, że mieliście raczej 
szczęście niż dobrą głowę; w razie niepowodzenia wyda się, że nieopatrznie 
pogrążacie się w rozmyślaniach, kiedy już nie ma żadnej z tego korzyści. Jest 
rzeczą bardzo łatwą ganić i oskarżać ludzi, którzy kiedyś z nami wojowali. 
Każdy to potrafi. Któż o tym nie wie? Ale i to jest jasne: powinnością 
człowieka występującego w roli doradcy jest podawać rzeczy korzystne dla 
państwa, nie popadając w złość z powodu czynów pewnych ludzi, lecz 
uwzględniając jego dobro. Nie podżegaj nas, Lentulusie, nie nakłaniaj do 
wojny, chyba że wykażesz, iż to istotnie będzie z korzyścią dla nas. Między 
innymi zważ, że mówienie tutaj o sprawach wojny nie pokrywa się z 
rzeczywistym udziałem w niej. 

Nieszczęścia poprawiają wielu ludzi. Niejednemu, który umie z nich 
zrobić dobry pożytek, powodzi się lepiej niż temu, który doznał pełnego 
szczęścia i z tego powodu popadł w pychę. Zdaje się, że niepowodzenie 
jakoś kryje w sobie sporo korzyści, gdyż nie pozwala człowiekowi tracić 
głowy i brnąć w pysze. Oczywiście, najlepiej jest mieć naturalną skłonność 
do wszystkich rzeczy lepszych i odmierzać pragnienie rozumem, a nie 
swymi możliwościami. Ale jeżeli ktoś nie potrafi kochać tego, co lepsze, 
wyjdzie mu na dobre, jeżeli nauczy się umiarkowania nawet wbrew swej 
woli; jeżeli za szczęście będzie poczytywał nawet to i owo niepowodzenie. 

Ależ to niedorzeczność, żebyśmy gorąco pragnęli sukcesów w działaniach 
poza granicami kraju i daleko, zanim postawimy samo miasto na mocnej 
podstawie. Czyż to nie okropne, że staramy się zwyciężać wrogów, zanim 
doprowadzimy do ładu nasze sprawy. 

Trzeba mieć się na baczności, by znowu nie doświadczyć podobnego 
losu. Jest to jedyna korzyść, jaką można odnieść z nieszczęść. Sukcesy 
czasem rujnują tych, którzy bezmyślnie opierają na nich swe nadzieje 
wierząc, że znowu odniosą zwycięstwo. Tymczasem porażki zmuszają każ-
dego, w wyniku przeszłych doświadczeń, aby troszczył się w sposób pewny 
o przyszłość. 

Unikanie pozoru, że się zaczyna wojnę, i stwarzanie pozoru, że z ko-
nieczności daje się odprawę napastnikowi, w niemałym stopniu przyczyniają 
się do zjednania życzliwości bogów i sławy wśród ludzi. 

Kiedy z jednej i z drugiej strony padły tego rodzaju słowa, postanowili 
przygotować się do wojny. Nie chcieli jednak jej uchwalać. Postanowili 
wyprawić posłów do Kartaginy i oskarżyć Hannibala. Gdyby Kartagińczycy 
nie pochwalali jego czynów, chcieli sprawę oddać pod sąd; gdyby zrzucali 
odpowiedzialność na niego, chcieli zażądać jego wydania; wreszcie gdyby 
wydali — w porządku; w przeciwnym razie mieli wypowiedzieć im wojnę. 



Kartagińczycy nie udzielili posłom żadnej jasnej odpowiedzi, ba, oka-
zywali im lekceważenie. Wtedy Marek Fabiusz wsunął ręce pod togę i 
trzymając je dłońmi do góry rzekł: „Kartagińczycy, niosę tu wam pokój i 
wojnę. Wybierajcie bez ogródek, czego sobie życzycie". Na to wezwanie 
odpowiedzieli, że nie wybierają ani jednego, ani drugiego; chętnie przyjmą 
to, co im Rzymianie zostawią. Marek Fabiusz wypowiedział im wojnę. 

Rzymianie zaprosili Narboneńczyków do przymierza wojskowego. Ci 
oświadczyli, że nigdy nie doznali ani krzywdy od Kartagińczyków, ani 
dobrodziejstwa od Rzymian, tak aby mogli z jednymi wojować, a drugich 
bronić. Byli na nich bardzo rozgniewani. Oskarżyli ich, że wyrządzili wiele 
krzywd ich bliskim. 



URYWKI KSIĘGI CZTERNASTEJ 

Takie były ich oczekiwania i z tych źródeł płynęły. Rzymianie i Kar-
tagińczycy szykowali się do boju mając zupełnie odmienne wyobrażenia o 
sposobie prowadzenia wojny. Bo dobra nadzieja wprawia wszystkich ludzi w 
dobry nastrój, dodaje im ochoty i budzi w nich mocną wiarę w zwycięstwo; 
utrata nadziei odbiera im zapał, pogrąża w rozpacz i nawet animusz 
pozbawia siły. 

Rzeczy bardzo odległe i nieznane zazwyczaj niepokoją wielu ludzi; po-
dobnie wtedy napędzili niemałego strachu Hiszpanom. Większość bowiem 
zwykłych ludzi, którzy wyprawiają się na wojnę nie z jakiegoś osobistego 
powodu, ale jako sprzymierzeńcy, stanowi mocną siłę tak długo, jak długo 
liczą na pewną korzyść wolną od ryzyka. Kiedy jednak staną przed starciem, 
porzucają nadzieję zysku i tracą wiarę w obietnice ... Przeważnie są 
przeświadczeni, że bezwzględnie odniosą sukces w każdym wypadku, toteż, 
chociażby się im coś nie udało, uważają to za drobiazg w porównaniu z tym, 
czego spodziewali się zamiast tego. 

Poczynione przygotowania okazały się całkiem niewspółmiernie małe do 
wielkości wojsk Hannibala. Z tego powodu ktoś mu poddał myśl, by 
nakarmił żołnierzy ciałem swych przeciwników. Hannibal nie wzgardził tym 
pomysłem, ale zauważył: „Boję się, że zaczną zjadać sami siebie, kiedy im 
zabraknie tego rodzaju mięsiwa". 

Przed walką Hannibal zwołał żołnierzy, kazał wprowadzić jeńców, 
których dostał w swe ręce po drodze. Potem zapytał ostatnich, czy życzą 
sobie zakucia w kajdany i ciężkiej niewoli, czy też chcą stoczyć ze sobą 
pojedynki: w tym wypadku zwycięzcy uzyskają wolność bez okupu. Przyjęli 
drugą możliwość. Kazał im walczyć, a po walce rzekł: „Żołnierze, nasi jeńcy 
są tak mężni, że wolą umrzeć niż służyć. Czyż to nie hańba, żebyśmy się 
wzdragali przed narażeniem się na pewny trud i niebezpieczeństwo, by 
zdobyć niezawisłość od innych, ba, władzę nad nimi?" 

Jako zwycięzcy odpłacimy im wszystkimi cierpieniami, których dozna-
liśmy pokonani przez wrogów. Bądźcie pewni, po zwycięstwie osiągniemy 
to wszystko, o czym wspomniałem. Pobici nie będziemy mieli nawet 
bezpiecznego sposobu ucieczki. Zwycięzca spotyka się wszędzie z przy-
jaźnią, choćby go w rzeczy samej nienawidzono, z pokonanym nikt się 
więcej nie liczy, nawet domownicy. 



Ci, którzy raz odnieśli porażkę w starciu z wrogami, lękają się ich stale i 
już nie odważają się na zuchwałość. 

Bo cały szczep galicki z natury jest płochy, tchórzliwy i nierzetelny. Jak 
skłonny jest do zuchwałości w obliczu nadziei, tak jeszcze skłonniejszy jest 
do paniki, gdy ulegnie strachowi. Fakt, że wcale nie byli wierniejsi 
Kartagińczykom, nauczy innych ludzi, by nigdy nie odważyli się napadać na 
Italię ... 

Przedmiotem rozmów stały się liczne niezwykłe zjawiska. Niektóre z nich 
przytrafiły się naprawdę, inne były czczą plotką. Bo kiedy ludzie ulegną 
silnemu strachowi i udowodni się im, że pewne zjawiska zaszły naprawdę, 
wyobraźnia ich często dotwarza inne. Wystarczy raz uwierzyć w jakieś 
zjawisko z grupy pierwszej, a reszta szybko spotyka się z wiarą. Składano 
więc ofiary i przestrzegano obrzędów, których zazwyczaj dopełniają ludzie 
celem odwrócenia obecnej grozy i uniknięcia oczekiwanej klęski. Większość 
zawierza ufnie podobnym środkom, wbrew własnej korzyści. Podobnie wtedy 
oczekiwali wielkiego niebezpieczeństwa i byli przekonani, że spadnie na nich 
najgorszy los, mimo to mieli nadzieję, że nie ulegną. 

Rzymianie mianowali dyktatorem Fabiusza, zadowoleni, że sami pozo-
staną przy życiu. Ani nie wysłali sprzymierzeńcom pomocy, ani ... Jednakże 
na wieść, że Hannibal zboczył z drogi prowadzącej do Rzymu i ruszył do 
Kampanii, zapewnili wtedy bezpieczeństwo sprzymierzeńcom z obawy, że 
mogą się oderwać dobrowolnie lub pod przymusem. 

Fabiusz wolał czyhać na niego z bezpiecznej odległości niż narazić się na 
niebezpieczeństwa. Nie odważał się zrobić próby z ludźmi biegłymi w 
rzemiośle wojennym. Bardzo dbał o bezpieczeństwo swoich żołnierzy, 
szczególnie ze względu na małą liczbę obywateli. Nie uważał za klęskę faktu, 
że nie zdoła rozbić sił wroga. W jego oczach wielką klęską była utrata 
jakiegoś własnego oddziału. Wierzył, że Kartagińczycy dzięki ogromnej swej 
liczbie ponownie rzucą się w bój, choćby raz ponieśli klęskę. Tymczasem 
sam, jak obliczał, byłby w skrajnie trudnym położeniu, gdyby doznał nawet 
drobnej porażki. Powodem tego nie byłaby w tym wypadku liczba poległych, 
lecz wzgląd na ogrom poprzednich niepowodzeń. Mawiał, że ludzie 
częstokroć znoszą bez trudu najgorsze straty, jak długo ich sprawy dobrze 
stoją; ale najmniejsze niepowodzenia dobijają tych, którzy są już wyczerpani. 
Pewnego razu syn radził mu odważyć się na niebezpieczną próbę i 
przebąknął o stracie ludzi nie więcej niż stu. Ojciec nie uległ namowie i 
zapytał go, czy chciałby być jednym z tej setki. 

Kartagińczycy nie tylko dobrowolnie nie wysłali żadnej pomocy Han-
nibalowi, ale żartowali sobie z niego: „Ustawicznie pisze nam o swoim 
powodzeniu i o wielu sukcesach, tymczasem żąda od nas pieniędzy i żoł- 



nierzy. Żądania te wcale nie zgadzają się z pomyślnymi wynikami. Zwy-
cięzcy powinni poprzestać na wojsku, jakie mają, posyłać pieniądze do kraju 
zamiast żądać jeszcze więcej od nas". 

Spotyka mnie zarzut nie dlatego, że pochopnie zapuszczam się w walkę, 
nie dlatego, że jako wódz wyzywam niebezpieczeństwa chcąc po stracie 
wielu żołnierzy i po wybiciu wielu wrogów zdobyć tytuł imperatora i 
obchodzić triumf; jestem oskarżony dlatego, że ociągam się, zwlekam i stale 
ogromnie troszczę się o wasze ocalenie. 

Większość ludzi zwykle łatwo przyłącza się do tych, którym zaczyna się 
dobrze wieść, zwłaszcza w celu pogrążenia osób mających już dobre imię. Z 
natury bowiem pomagają w rozwoju sile, która dopiero co wychodzi na 
światło dzienne, a obalają to, co już wzięło górę. Nikt przecież nie potrafiłby 
od razu dorównać tym, którzy go daleko prześcignęli; tymczasem cudzy 
niespodziewany sukces napawa nadzieją podobnego szczęścia ludzi dotąd bez 
znaczenia1. 

Hannibal czy to z uprzejmości dla Fabiusza — gdyż jego postępowanie 
było istotnie dogodne dla nich — czy to w celu zniesławienia go, nie 
splądrował jego posiadłości. Miało to taki skutek. Z czasem doszło do 
wymiany jeńców między Rzymianami a Kartagińczykami pod warunkiem, że 
należy wykupić nadwyżkę ludzi, która wystąpi po jednej lub drugiej stronie. 
Otóż Rzymianie nie chcieli przeznaczyć na wykupienie swych ludzi 
pieniędzy ze skarbca państwowego. Wtedy Fabiusz wyprzedał swe włości i 
wysłał za nich okup. Z tego powodu go nie usunęli, ale przyznali taką samą 
władzę, jaką on miał, dowódcy konnicy, tak iż obaj dowodzili jednocześnie i 
z równymi uprawnieniami. Fabiusz nie sarkał ani na obywateli, ani na 
Rufusa. Przebaczył im postępek tłumaczący się ludzką naturą i wystarczało 
mu, że mogą się w jakiś sposób ocalić. Pragnął bowiem raczej ocalenia i 
zwycięstwa państwa niż własnej sławy. Ponadto wierzył, że męstwo tkwi w 
duszy każdego człowieka, a nie w uchwałach, że zwycięstwo lub klęska jest 
owocem mądrości lub niewiedzy, a nie zarządzenia. Rufus jednak już 
poprzednio nie okazywał zdrowego sądu, a wtedy jeszcze bardziej dał się 
ponieść bucie. Nie mógł powściągnąć się w ryzach, gdyż otrzymał władzę 
równą władzy dyktatora jako nagrodę za nieposłuszeństwo. Co więcej, żądał 
samodzielnej władzy co drugi dzień lub przez szereg dni z rzędu. Fabiusz bał 
się, że mógłby on ściągnąć na nich jakieś nieszczęście, gdyby zdobył 
niepodzielną władzę. Dlatego nie godził się ani na jedno, ani na drugie. 
Podzielił wojsko w ten sposób, że także oni dwaj, podobnie jak konsulowie, 
mieli oddzielne siły. Rufus od razu stanął obozem osobno, by tym krokiem 
pokazać, że jest samodzielny i nie podlega dyktatorowi. 

1 Może jest to fragment mowy Marka Terencjusza Warrona na temat zrównania władzy 
dyktatora i dowódcy konnicy (magister equitum). 



Rufus osiągnął władzę równą władzy dyktatora, ale pokonany przez 
Kartagińczyków zmienił się i dobrowolnie zrzekł się dowództwa. Nie-
szczęścia jakoś otrzeźwiają ludzi nie całkiem obranych z rozumu. Wszyscy 
bardzo go chwalili za ten czyn. Nie wydawał się im godny nagany z tego 
powodu, że na początku nie poznał właściwej drogi postępowania; raczej 
wyrażano się o nim z uznaniem, że nie wahał się zmienić zdania. Uważali, że 
obranie właściwej drogi zaraz na początku jest naprawdę zrządzeniem 
szczęśliwego trafu. Tymczasem ogromnie chwalili krok człowieka, który 
dzięki praktycznemu doświadczeniu poznał lepszą drogę i nie wstydził się 
zmienić postępowania. Również w tym wypadku pokazało się jasno, jak 
bardzo jeden człowiek różni się od drugiego, a prawdziwa cnota od pozornej. 
To, co obywatele odebrali Fabiuszowi pod wpływem zawiści i oczernienia, 
otrzymał z powrotem z dobrej woli, ba, na żądanie kolegi. 

Zamierzając ustąpić z urzędu wezwał konsulów, przekazał im wojsko, 
nadto udzielił bardzo wyczerpujących wskazówek co do wszystkich rzeczy, 
które należało wykonać. Ocalenie miasta stawiał wyżej od opinii, jakoby był 
jedynym dobrym dowódcą. Spodziewał się sławy dla siebie nie z porażek 
spowodowanych ich uporem, ale raczej z sukcesów, które odnieśliby dając 
posłuch. Konsulowie zgodnie z radą Fabiusza nie uczynili żadnego śmiałego 
kroku. Uważali, że lepiej będzie czegoś nie dokonać niż pogrążyć się w 
nieszczęściu. Dlatego pozostali na miejscu przez cały okres swego 
dowództwa. 



URYWKI KSIĘGI PIĘTNASTEJ 

O sztuce wieszczbiarskiej i o astrologii Dion mówi tak: „Doprawdy nie 
mogę sobie urobić zdania ani o tych, ani o innych wypadkach, które 
przepowiada sztuka wieszczbiarska. Bo jaki sens ma wieszczenie, jeżeli coś 
bezwzględnie musi nastąpić, jeżeli nie można tego odwrócić ani ludzką 
zaradnością, ani boską opatrznością? Niechże wtedy każdy człowiek za-
patruje się na te sprawy, jak mu się podoba". 

Dowódcami byli Paulus i Terencjusz, ludzie niepodobni z usposobienia i 
różniący się zarówno pochodzeniem, jak charakterem. Pierwszy był 
patrycjuszem, człowiekiem, którego ozdobą było wykształcenie. Bezpie-
czeństwo stawiał wyżej od pośpiechu. Na skutek nagany, którą ściągnął na 
siebie poprzednim postępowaniem podczas sprawowania urzędu, był 
powściągliwy i nie porywał się na śmiałe czyny. Zależało mu raczej na tym, 
by znowu nie wpaść w jakieś nieszczęście niż na sukcesie okupionym 
rozpaczliwą odwagą. Terencjusz wychował się wśród motłochu, zaprawił się 
w prostaczym zuchwalstwie i z tego powodu wszędzie okazywał brak 
rozsądku. Z góry sobie obiecywał główną rolę na wojnie, stale gromił 
patrycjuszów i uważał, że on jeden ma dowództwo ze względu na łagodność 
kolegi. 

Doprowadziła ich do klęski nierozwaga Terencjusza i łagodność Paulusa, 
który co prawda zawsze chciał tego, co trzeba, ale przeważnie ustępował 
koledze. Tak łagodność może się stać ofiarą zuchwałości. 

W starciu wojennym nawet u najodważniejszych strach wyprzedzał 
nadzieję ze względu na niepewny wynik. Im bardziej liczyli na zwycięstwo, 
tym bardziej się bali, aby nie doznać porażki i by w jakiś sposób nie potknęła 
się im noga. Ludzie nieświadomi jakiejś rzeczy, w swym szaleństwie nie 
cofają się przed żadną grozą, tymczasem odwaga wynikająca z 
przewidywania ... 

Scypion dowiedział się, że niektórzy Rzymianie przygotowują się do 
opuszczenia Rzymu i całej Italii przekonani, że ona przypadnie Kartagiń-
czykom. Jednakże znalazł sposób na powstrzymanie ich od tego zamiaru. Z 
mieczem w ręku nagle wpadł do pomieszczenia, w którym obradowali, sam 
przysiągł, że zastosuje w słowie i czynie wszystkie potrzebne środki; zażądał 
od nich przysięgi; zagroził, że natychmiast zginą, jeżeli nie dotrzymają 
przyrzeczenia. Na skutek tego doszli do jednomyślności i na- 



pisali do konsula, że są ocaleni. Scypion jednakże nie od razu napisał ani nie 
wysiał zwiastuna do Rzymu. Udał się do Kanuzjum, uporządkował tamtejsze 
sprawy, do okolicznych mieszkańców wysłał załogi, na jakie pozwalały 
ówczesne warunki, i odparł atak konnicy na miasto. W ogolę nie upadł na 
duchu, nie załamał się, ale nieugięty, jak gdyby nie spotkało ich żadne 
nieszczęście, obmyślił i wykonał wszystkie rzeczy odpowiednio do 
ówczesnego położenia. 

Hannibal zajął Nucerię zgodnie z umową, że każdy mieszkaniec opuści 
miasto w jednej szacie. Skoro dostał ich w swoje ręce, zaniknął radnych w 
łaźni i zadusił. Innym co prawda pozwolił odejść, gdzie chcą, ale także wielu 
z nich zabił w drodze. Nie wyszło mu to na dobre. Reszta bowiem się zlękła, 
że dozna podobnego losu, nie wdała się w rokowania z nim i stawiała opór, 
jak długo mogła wytrzymać. 

Marcellus odznaczał się wielką odwagą, umiarkowaniem i sprawiedli-
wością. Żądania, które stawiał swoim podwładnym, nie zawsze były bez-
względne ani przykre. Nie dbał, by i oni wykonywali swe obowiązki. Tym, 
którzy popełnili jakiś błąd, przebaczał z ludzkiej wyrozumiałości i nie 
gniewał się, jeżeli nie byli podobni do niego. 

Wielu obywateli miasta Nola bało się ludzi pojmanych pod Kannami, a 
później uwolnionych przez Hannibala. Sądzili, że sprzyjają jemu i chcieli ich 
zabić, ale sprzeciwił się temu Marcellus. Potem stłumił podejrzliwość, jaką 
żywił względem Nolańczyków, i tak się do nich odniósł, że opowiedzieli się 
po jego stronie i w końcu położyli największe zasługi tak dla swej ojczyzny, 
jak dla Rzymian. 

Tenże Marcellus zauważył, że jeden jeździec lukański kocha się w pewnej 
kobiecie, i pozwolił mu ją trzymać w obozie, gdyż to był świetny wojownik. 
Uczynił to, mimo że zabronił jakiejkolwiek kobiecie wchodzić poza szańce. 

Postąpił z Acerańczykami tak samo, jak z mieszkańcami Nucerii, z tą 
różnicą, że radnych wepchnął do studni, a nie do łaźni. 

Fabiusz odzyskał niektórych obywateli wziętych do niewoli w po-
przednich walkach wymieniając głowę za głowę i uzgodnił, że pozostałych 
wykupi za pieniądze. Jednakże senat nie zgodził się na ten wydatek, gdyż w 
ogóle nie pochwalał ich wykupienia. Wtedy Fabiusz wystawił na sprzedaż 
własne włości, jak wspomniałem, i z uzyskanej za nie zapłaty dał okup za 
nich. 

Z obawy, że Syrakuzańczycy zwątpiwszy w pomoc mogą wszcząć jakiś 
bunt ... 

Ze względu na swe bardzo dawne znaczenie i starą przyjaźń z Rzymia-
nami nie mogli znieść zasądzenia. Próbowali oskarżać: Kampanowie — 
Flakkusa, Syrakuzańczycy — Marcellusa. Jednak oskarżyciele zostali po-
tępieni w senacie. 



URYWKI KSIĘGI SZESNASTEJ 

Rzymianie rozpoczęli rokowania z Hannibalem i żądali wymiany jeńców. 
Nie doszli jednak do porozumienia, chociaż Hannibal wysłał do nich w tym 
celu Kartalona. Rzymianie nie chcieli go przyjąć w obrębie murów, jako że 
był wrogiem. Wobec tego odmówił rozmowy z nimi i od razu w złości 
zawrócił. 

Scypion, wódz, który ocalił zranionego ojca, wyróżniał się ogromnie 
wrodzonymi zaletami i znakomitym wykształceniem. Okazywał bardzo dużą 
szlachetność myśli i słowa, kiedy tego zaszła potrzeba. Cechę tę w 
szczególnym stopniu potwierdzał czynami. Uchodził więc za człowieka 
wielkodusznego i zdolnego do wielkich czynów, powodowanego nie cheł-
pliwością, lecz namysłem dającym rękojmię pewności. Wybrano go z tych 
powodów oraz dlatego, że skrupulatnie czcił bogów. Istotnie, nie podejmował 
żadnego kroku ani państwowego, ani prywatnego przed wstąpieniem na 
Kapitol i spędzeniem tam pewnego czasu. Toteż zdobył rozgłos, że jest 
potomkiem Zeusa, który przybrał postać węża podczas zbliżenia się do jego 
matki. Również z tego powodu liczni wiązali z nim swoje nadzieje. 

Scypion, choć nie otrzymał prawnego tytułu wodza podczas swego 
wyboru, pozyskał sobie życzliwość wojska. Ćwiczeniami wyrwał je z le-
nistwa wywołanego brakiem wodza i strząsnął z nich bojaźń spowodowaną 
niepowodzeniem. Co do Marcjusza1, to Scypion nie postąpił tak, jak 
postąpiłaby większość ludzi, nie uważał go za wroga dlatego, że zdobył 
popularność. W słowie i czynie zawsze okazywał mu cześć. Miał tę naturę, 
że chciał dojść do znaczenia dzięki własnym zaletom, a nie przez oczernianie 
i obalanie bliskiego człowieka. Głównie z tego względu pozyskał sobie 
żołnierzy. 

Kiedy wybuchł bunt żołnierzy, Scypion rozdał im wiele darów i wiele 
przeznaczył do skarbca państwowego. Niektórych jeńców skierował na 
służbę we flocie, a wszystkich zakładników oddał ich krewnym bez okupu. Z 
tego powodu przeszło na jego stronę wiele ludów i wielu władców, między 
innymi Indibilis i Mandonios z Ilergetes. Ilergetanie jest to szczep 
celtyberyjski, najludniejszy i najsilniejszy spośród okolicznych. Ujął go 

1 Lucjusz Marcjusz po śmierci Scypionów został wybrany przez żołnierzy wodzem. 



sobie w ten sposób. Wśród jeńców pojmał do niewoli przepiękną dziewicę. 
Ogólnie przypuszczano, że zakocha się w niej. Na wiadomość, że jest to 
narzeczona Alucjusza, jednego z dostojników celtyberyjskich, sam go 
wezwał do siebie i oddał mu dziewczynę wraz z okupem, który przynieśli jej 
krewni. Czynem tym zobowiązał sobie i ich, i resztę. 

Scypion był surowy jako wódz, lecz przystępny w stosunkach towarzy-
skich, groźny wobec stawiających mu opór, lecz ludzki wobec ustępujących. 
Ponadto dzięki uznaniu, jakim się cieszył jego ojciec i stryj, w bardzo dużym 
stopniu potrafił wzbudzać zaufanie do tego, co robi. Ludzie czuli, że dobrą 
sławę zawdzięcza odziedziczonej cnocie, a nie przypadkowi. A wtedy brali 
też pod uwagę szybkość zwycięstwa i fakt, że Hazdrubal wycofał się do 
wnętrza kraju; przede wszystkim zaś przepowiednią Scypiona — wyrzeczoną 
czy to z natchnienia boskiego, czy to z przypadku — że stanie obozem w 
ziemi wrogów (co też istotnie nastąpiło). Dlatego bardziej niż kiedykolwiek 
wszyscy go czcili jako człowieka od nich potężniejszego, a Hiszpanie nawet 
go nazywali wielkim królem. 

„Wszyscy zasługujecie na śmierć, jednakże co do mnie, nie uśmiercę was 
wszystkich. Ukarzę tylko kilku, których już ująłem, innych puszczam wolno". 



URYWKI KSIĘGI SIEDEMNASTEJ 

Masynissa i pod innymi względami zaliczał się do najwybitniejszych 
mężów, ale celował głównie w sprawach wojennych, zarówno w radzie, jak 
w czynie. A pod względem wierności górował nie tylko nad swymi rodakami 
— z zasady są to ludzie wiarołomni — ale nawet nad tymi, którzy bardzo 
chełpili się tą cnotą. 

Masynissa zakochał się ogromnie w Sofonisbie, która odznaczała się nie 
tylko wspaniałą urodą — wyróżniała się proporcjonalnością budowy i była w 
rozkwicie młodości — ale i otrzymała wyborne wykształcenie, literackie i 
muzyczne. Była dowcipna, ujmująca mądrością, w ogóle tak urocza, że sam 
jej widok lub nawet głos wystarczał do zawojowania każdego człowieka, 
nawet zupełnie niewrażliwego. 

Jednakże Masynissa też pragnął zemścić się na Hazdrubalu; ściągnąwszy 
na siebie podejrzenie uciekł, a po przybyciu do Afryki dał się we znaki 
zarówno Syfaksowi, jak Kartagińczykom, już to sam o własnych siłach czy 
wspólnie z Rzymianami. Scypion po podboju całego kraju na południe od 
Pirenejów, częściowo przy pomocy siły, częściowo drogą układów, 
przygotowywał wyprawę do Afryki, która zawsze była jego celem. Pomimo 
sprzeciwu wielu ludzi otrzymał wtedy zlecenie i na tę wyprawę oraz dostał 
rozkaz przyłączenia się do Syfaksa. Z pewnością dokonałby jakiegoś czynu 
godnego jego wielkich dążeń, zająłby Kartaginę osaczywszy ją zewsząd 
wojną albo wypędziłby Hannibala z Italii, co też później uczynił. Jednakże na 
przeszkodzie stanęli mu Rzymianie w kraju, powodowani bądź zawiścią, 
bądź obawą przed nimi. 

Brali pod uwagę, że każdy młodzieniec stale pragnie większych zdobyczy, 
a powodzenie często jest niesyte sukcesów. Zdaniem ich dusza młodzieńca na 
skutek zuchwałej ufności bardzo trudno ... 

Odnieść się do niego tak, jak byłoby z korzyścią dla ich wolności i bez-
pieczeństwa, a nie dla jego potęgi i sławy. W ten sposób dobrowolnie usunęli 
człowieka, któremu sami zlecili kierownictwo, kiedy go potrzebowali. 
Uczynili to, gdyż swoją potęgą zagrażał bezpieczeństwu publicznemu. Nie 
zastanawiali się więcej, jak mogliby z jego pomocą pokonać 
Kartagińczyków; myśleli tylko nad tym, aby nie wychować sobie tyrana, 
którego sami obrali. Wysłali więc dwóch pretorów, by przejęli jego władzę i 
odwołali go do kraju. Ponadto nie uchwalili mu triumfu, gdyż kierował 
wyprawą jako człowiek prywatny i nie występował w roli żadnego 



prawnego wodza. Pozwolili mu jednak ofiarować sto białych wołów, ob-
chodzić święto i zabiegać o konsulat na trzeci rok, gdyż wybory na rok 
najbliższy odbyły się niedawno. 

W tym samym okresie także Sulpicjusz z Attalosem zajął Oreos zdradą, 
Opus siłą. Filip bowiem, choć był w Demetrias, nie zdołał przyjść im szybko 
z odsieczą, gdyż Etolowie już zajęli przejścia. Jednakże w końcu przybył, 
zastał Attalosa zajętego rozdziałem łupów z Opus (bo jemu przypadł łup z 
Opus, Rzymianom z Oreos) i przegnał go do okrętów. Z tego powodu Attalos 
szybko odpłynął do swego kraju, a poza tym dlatego, że Pruzjasz, król 
Bitynii, wpadł do jego kraju i pustoszył go. 

Filip daleki był od chełpienia się tym sukcesem, przeciwnie, chciał za-
wrzeć pokój z Rzymianami, tym bardziej że Ptolemeusz wyprawił posłów z 
Egiptu i starał się ich pogodzić. Po pewnych ich rozmowach ... już więcej nie 
prosił o pokój ... lecz ... obciągnął Etolczyków od sojuszu z Rzymianami na 
skutek jakiegoś ... i uczynił z nich swoich przyjaciół. Jednakże ani ci, ani inni 
nie dokonali nic godnego pamięci, ani wtedy, ani w następnym roku, kiedy 
konsulami zostali Lucjusz Weturiusz i Cecyliusz Metellus. Co prawda 
wystąpiło wiele złowieszczych znaków dla Rzymian. Na przykład urodziło 
się jagnię obojnacze i widziano rój ... Dwa węże wśliznęły się pod drzwi 
świątyni Jowisza Kapitolińskiego. Zarówno drzwi, jak ołtarz w świątyni 
Neptuna zrosiły się obfitym potem. Pewni żniwiarze widzieli krwawe kłosy, 
gdzie indziej pojawiła się kobieta z rogami, wiele piorunów ... do świątyń. 

Licyniusz Krassus był uprzejmy, piękny i bogaty (stąd też miał przydomek 
Bogacza), nadto był najwyższym kapłanem; z tych powodów miał pozostać 
w Italii bez udziału w prowincjach. 

Bóg pityjski nakazał Rzymianom zlecić najlepszemu z obywateli prze-
niesienie do miasta bogini z Pessinus. Zgodnie z tym wyróżnili i zaszczycili 
przed wszystkimi innymi Publiusza Scypiona1, syna Gnejusza, który umarł w 
Hiszpanii. Przyczyną było to, że był nie tylko pod innymi względami ... ale i 
uchodził za człowieka pobożnego i sprawiedliwego. Sprowadził ją wtedy do 
miasta i na Palatyn w świcie najwybitniejszych kobiet: 

Na wieść o losie Lokryjczyków Rzymianie wpadli w oburzenie. Sądzili, że 
to się stało z powodu niedbalstwa Scypiona. W złości od razu postanowili 
odebrać mu dowództwo, odwołać go, by się stawił przed sąd. Ponadto 
podżegał ich fakt, że przybrał obyczaje greckie, nosił togę przerzuconą do 
tyłu przez ramię i odwiedzał plac ćwiczeń. Ponadto mówiono, że pozwala 
żołnierzom plądrować mienie sprzymierzeńców. Podejrzewano też, że 
celowo odkłada podróż do Kartaginy, aby utrzymać się przez dłuższy czas 
przy władzy. Chcieli go wezwać głównie poduszczeni przez 

1 Publiusz Scypio z przydomkiem Nazyka. 



osoby, które od początku odnosiły się do niego zawistnie. Nie nastąpiło to 
jednak, gdyż lud ze względu na swoje nadzieje okazywał mu życzliwość. 

... wylądowali i rozłożyli się obozem w dogodnym miejscu. Otoczyli je 
całe palisadą, gdyż właśnie w tym celu wzięli ze sobą ostrokoły. Zaledwie 
urządzili obóz, gdy obok niego wypełznął ogromny wąż na drodze prowa-
dzącej do Kartaginy. Także ten znak w związku z pogłoską rozpowszech-
nioną o jego ojcu dodał odwagi Scypionowi. Ze wzmożonym zapałem pu-
stoszył kraj i napadał na miasta. Niektóre zajął. Kartagińczycy zachowywali 
się spokojnie, jako że jeszcze nie byli przygotowani. Syfaks, ich przyjaciel z 
imienia, w rzeczywistości pozostawał bezstronny. Pragnął bowiem w ich 
interesie doprowadzić do pokoju ze Scypionem. Uważał, że jedna strona po 
odniesieniu zwycięstwa nie tylko zapanuje nad drugą, ale i nad nim. Miał 
nadzieję, że ich pogodzi pomimo zagorzałej wrogości. Kiedy więc Scypion 
pustoszył kraj, Hannon, dowódca konnicy, syn Hazdrubala, wnuk Gisgona ... 
uległ namowie Masynissy. Kartagińczykom ... wojowniczych ... był uważany. 
Dlatego Scypion, za radą Masynissy, wysłał naprzód pewnych jeźdźców, 
urządził zasadzkę w okolicy rokującej łup, aby mogli uczynić wypad, a potem 
pozornie uciekać i pociągnąć za sobą Kartagińczyków, którzy będą chcieli ich 
ścigać. I tak się stało. Kartagińczycy zaatakowali ich. Kiedy Rzymianie 
zgodnie z umową zwrócili się do ucieczki, Kartagińczycy pognali co sił za 
nimi. Wtedy Masynissa, który pozostawał w tyle z przyboczną konnicą, runął 
na tyły ścigających. Scypion zaś wyszedł z zasadzki i ruszył na ich spotkanie. 
Zostali otoczeni i odcięci z dwóch stron. Wielu zginęło, wielu dostało się do 
niewoli, wśród nich Hannon. Na wieść o tym Hazdrubal pojmał matkę 
Masynissy. Ci dwaj jeńcy stali się przedmiotem wymiany. Syfaks dobrze 
wiedział, że Masynissa będzie wojował z nim nie mniej niż z 
Kartagińczykami; ponadto bał się, że sam utraci sprzymierzeńców, jeżeli 
opuszczeni przez niego doznają czegoś złego. Dlatego wyrzekł się udanej 
przyjaźni z Rzymianami i przyszedł z jawną pomocą Kartagińczykom. Nie 
uczynił jednak tego tak rzetelnie, by istotnie stawić czoła Rzymianom. Stąd 
mogli oni bezkarnie najeżdżać kraj i zgarniać wiele łupu. Odbili tam mnó-
stwo jeńców z Italii, których poprzednio Hannibal wysłał do Afryki. Dlatego 
zlekceważyli wrogów i podjęli wyprawę przeciwko Utyce. Widząc to Syfaks 
i Hazdrubal tak zlękli się o tę miejscowość, że nie dając za wygraną ze swej 
strony wyruszyli w pole i przerwali oblężenie. Rzymianie nie odważyli się 
nawiązać boju naraz z obu wodzami. Potem Rzymianie poszli na leże 
zimowe, tam gdzie byli. Żywność zdobywali częściowo w bezpośrednim 
sąsiedztwie, częściowo sprowadzali ją z Sycylii i Sardynii. Bo okręty, które 
zawoziły im łupy na Sycylię, przywoziły im zapasy żywnościowe. 



W Italii nie stało się nic ważnego w wojnie z Hannibalem. Publiusz 
Semproniusz co prawda przegrał z Hannibalem w drobnej potyczce, ale 
potem odniósł nad nim zwycięstwo. Pewni Latynowie odmówili udziału w 
wyprawach i otrzymali rozkaz dostarczenia podwójnych kontyngentów 
żołnierzy. Cenzorowie Liwiusz i Neron polecili tym Latynom wydać spisy, 
aby jeszcze inni wnieśli im sumy pieniężne. Opodatkowali też sól, która 
dotąd nie podlegała podatkowi. Wspomniałem ten ich krok dlatego umyślnie, 
gdyż Liwiusz przeprowadził go w tym celu, aby pomścić się na obywatelach 
za wyrok skazujący. Stąd też otrzymał przydomek Salinatora2. To był jeden 
powód rozgłosu cenzorów; drugi brał się stąd, że jeden drugiemu odebrał 
konie i nawzajem uczynili się obywatelami zwanymi aerarii3, zgodnie z ... 

Scypion zajął statek kartagiński, ale zwolnił go w stanie nienaruszonym, 
gdyż ludzie na pokładzie kłamali, że przybywają do niego w poselstwie. 
Oczywiście wiedział, że była to wymówka obmyślona celem zapewnienia 
bezpieczeństwa pojmanym. Jednak wolał uniknąć jakiejkolwiek możliwości 
zarzutu, niż ich zatrzymać. Syfaks jeszcze wtedy usiłował ich pogodzić pod 
warunkiem, że Scypion opuści Afrykę, a Hannibal Italię. Scypion wysłuchał 
jego słów nie dlatego, że mu naprawdę wierzył, lecz w tym celu, by go 
zwieść. 

Do Scypiona przybyli Rzymianie z wieloma łupami, przyprowadzili też 
Syfaksa. Scypion nie zniósł widoku jego w więzach. Wspomniał gościnę, 
jakiej doznał na jego dworze, i pomyślał o kruchości ludzkich spraw. Wszak 
jeniec, którego miał przed sobą, był władcą niemałego państwa. Sam też 
uznał ongiś przyjaźń z nim za rzecz godną zabiegów. Dlatego zerwał się z 
krzesła, uwolnił go i odniósł się do niego z wielkim szacunkiem. 

Mnóstwo ludzi wzięło udział w wyprawie. Zdarza się bowiem, że wielu 
ludzi dobrowolnie czyni sporo rzeczy, z których nie uczyniliby żadnej, gdyby 
ich zmuszono. Niechętnie przyjmują rozkaz jako coś narzuconego, ale 
kochają to, co sami obrali, gdyż uważają się za niezależnych panów. 

Kartagińczycy podjęli rokowania o pokój ze Scypionem. Zgodzili się na 
każdą rzecz, której od nich zażądał, ponieważ nie mieli zamiaru wykonać 
żadnej. Co prawda, pieniądze dali mu zaraz i zwrócili wszystkich jeńców, ale 
co do innych spraw wyprawili posłów do Rzymu. Rzymianie wtedy ich nie 
przyjęli. Mówili, że nie mają w zwyczaju roztrząsać sprawy pokoju z ludźmi, 
jak długo ich wojska są w Italii. Ale potem, kiedy odjechał Hannibal i 
Magon, dali posłuch posłom i sami między sobą za- 

2 Salinator, dosłownie — sprzedawca soli. 
3 Aerarii, obywatele najniższej klasy, płacili tylko podatek wyborczy, a sami nie mieli 

prawa głosu. 



częli się spierać, gdyż nie było między nimi jednomyślności. W końcu 
uchwalili pokój na warunkach, które ustalił Scypion. 

Kartagińczycy zaatakowali Scypiona zarówno na lądzie, jak i na morzu. 
Kiedy Scypion oburzył się na to i wytoczył im zarzut, udzielili posłom 
szorstkiej odpowiedzi, co więcej, knuli zasadzkę na nich, kiedy oni płynęli z 
powrotem. Na szczęście powstał wiatr i przyszedł im z pomocą; gdyby nie to, 
dostaliby się do niewoli lub zginęliby. Dlatego Scypion odmówił zawarcia 
pokoju, choć podówczas przybyli pełnomocnicy rzymscy z pokojem dla 
Kartagińczyków. 

... rozważający ... 

... nagle zatrzymał jego bieg ... 
Ponadto strona przeżywająca powodzenie na ogół jest skłonna do zu-

chwałości, nieszczęśliwa do umiarkowania. Stąd też strona bojaźliwa wy-
kazuje powściągliwość, a śmiała — rozwiązłość. To wyszło na jaw szcze-
gólnie w tym wypadku. 

Rozeszła się wśród ludzi taka wieść o nich4. 
Kartagińczycy podjęli rokowania ze Scypionem w sprawie pokoju. 

Uzgodniono następujące warunki: Kartagińczycy dadzą zakładników, zwrócą 
jeńców i zbiegów, czy to rzymskich, czy też sprzymierzeńców rzymskich, 
których mieli u siebie, wydadzą wszystkie słonie i trójrzędowce z wyjątkiem 
dziesięciu; w przyszłości nie będą mieć ani słoni, ani okrętów, wycofają się 
ze wszystkich posiadłości Masynissy, które zajmowali, a które mu oddadzą, 
zwrócą mu kraj i miasta, które mu podlegały, nie będą urządzać zaciągów ani 
korzystać z najemników, nie będą nikomu wydawać wojny bez zgody 
Rzymian. 

Wielu Rzymian, wśród nich Korneliusz Lentulus konsul, sądziło, że 
należy zburzyć Kartaginę. Ostatni mawiał, że jest rzeczą niemożliwą, by byli 
wolni od strachu, jak długo to miasto istnieje. 

Jednakże na zgromadzeniu ludowym ... wszyscy jednomyślnie głosowali 
za pokojem. Rozważywszy, co przeszli ... mieli ... niebezpieczeństwa i inne 
... sprawy ... ukarali ... i te rzeczy ... z wielkich ... 

Większa część słoni została odwieziona do Rzymu, resztę podarowano 
Masynissie ... Kartagińczyków ... i Afrykę. 

... zetrzeć się z ... 

... pozwolili ... i ... Scypion ... po umowie ... 

... i przyjaźń ... ustanowili i ofiarowali jeńców ... 
Terencjusz jeden ... należący do senatu ... czapkę i jak jakiś ... towa-

rzyszyć. Scypion więc dzięki tym czynom doszedł do wielkiego znaczenia. 
Hannibal zaś został nawet pozwany przed sąd przez rodaków. Oskar- 

4 Fragmenty o niepewnej lokalizacji. Poprzedni może się odnosi do Massynisy, który 
zaślubił Sofonisbę bez powiadomienia Scypiona. 



żono go, że odmówił zajęcia Rzymu, choć mógł to zrobić, i że przywłaszczył 
sobie łupy z Italii. Nie udowodniono mu jednak winy i wkrótce potem 
powierzono mu najwyższy urząd w Kartaginie. 

... Marek ... wysłany ... przez wodzów ... od nich odniósł sukces ... posł ... 
Filipa ... jednego, którego sam posłał ... Kartagińczykom ... wcale nie ... pokój 
... odniósł zwycięstwo ... wojny ... w nie mniejszej sławie ... uczynił ich 
bardziej ... 



URYWKI KSIĘGI OSIEMNASTEJ 

Zwlekali przez parę dni unikając starcia w szyku bojowym. Ograniczali 
się do zaczepek i próbnych utarczek oddziałów lekkozbrojnych i konnicy. 
Rzymianie pragnęli bardzo szybko stoczyć walkę. Mieli bowiem duże siły, a 
mało żywności, dlatego częstokroć podchodzili nawet do palisady wroga. 
Filip zaś był słabszy pod względem liczby uzbrojonych, ale górował nad 
Rzymianami zaopatrzeniem w żywność, gdyż jego kraj był blisko. Zwlekał, 
gdyż liczył, że zniszczy ich bez walki. Gdyby zwycięsko wytrwał w tym 
postanowieniu, z pewnością dopiąłby czegoś. Tymczasem zlekceważył 
Rzymian sądząc, że się go boją, gdyż przenieśli obóz w pewne miejsce, gdzie 
łatwiej mogli zdobyć żywność. Nieoczekiwanie zaskoczył ich, kiedy 
uprawiali grabież, nawet zabił kilku. Na wieść o tym Galba urządził wypad z 
obozu, napadł na niego niespodziewanie i w odwecie zabił o wiele więcej 
ludzi. Filip pokonany, ponadto zraniony, nie dotrzymał już placu. Zawarł 
parodniowy rozejm rzekomo celem uprzątnięcia i pogrzebania trupów, 
następnie w pierwszą noc wycofał się. Galba jednak nie ścigał go; brak mu 
było żywności, nie był obznajomiony z krajem, nie znał sił przeciwnika. 
Dlatego bał się doznać klęski, gdyby nierozważnie się gdzieś posunął. Z tych 
powodów nie chciał postępować naprzód, ale wycofał swych ludzi do 
Apollonii. W tym czasie Apustiusz z Rodyjczykami i z Attalosem krążył po 
morzu i podbił wiele wysp ... 

Wśród Insumbrów powstało zamieszanie. Hamilkar Kartagińczyk, który 
odbył wyprawę wraz z Magonem, pozostał nie zauważony w tych okolicach. 
Na razie zachowywał się spokojnie. Był rad, że ujdzie uwagi. Skoro jednak 
wybuchła wojna macedońska, skłonił Galów do oderwania się od Rzymian, 
następnie z buntownikami urządził wyprawę przeciw Ligurom i także 
niektórych z nich przeciągnął na swą stronę. Następnie stoczyli walkę z 
pretorem Lucjuszem Furiuszem, ponieśli klęskę i wysłali posłów z prośbą o 
pokój. Ligurowie osiągnęli to ... Żądał przyznania dla siebie triumfu. Z obu 
stron wysunięto wiele argumentów. Jedni mając na względzie szczególnie zły 
charakter Aureliusza gorąco popierali jego sprawę, wyolbrzymiali 
zwycięstwo posługując się wieloma przykładami. Drudzy mówili, że bił się 
siłami konsula i nie miał samodzielnej władzy; co więcej, żądali od niego 
wytłumaczenia, dlaczego nie wykonał jego roz- 



kazów. Jednakże otrzymał triumf, który uroczyście odbył (przed powrotem 
Aureliusza). 

Wermina ... 
Filip po klęsce wszczął układy o pokój z Flaminusem. Ostatni w naj-

wyższym stopniu pragnął także Macedonii i chciał całkowicie wyzyskać swe 
obecne powodzenie, niemniej zawarł rozejm. Uczynił to z obawy, że w razie 
usunięcia Filipa Grecy mogą odzyskać swego dawnego ducha i już więcej nie 
zechcą okazywać czci Rzymianom; sądził, że Etolczycy już rozzuchwaleni, 
gdyż najwięcej przyczynili się do zwycięstwa, mogą stać się dla nich bardziej 
uciążliwi; że Antioch może przybyć do Europy, jak donoszono o nim, i 
zawrzeć sojusz z Filipem. 



URYWKI KSIĘGI DZIEWIĘTNASTEJ 

Na początku Antioch i jego wodzowie zniewieścieli. Z zasady gnuśny, 
zakochany w jakiejś dziewczynie, pogrążył się w rozkoszach, a jednocześnie 
innych uczynił niezdatnych do wojny. 

... ale zawsze opiekuję się waszymi sprawami1. 
Seleukos2, syn Antiocha, pojmał syna Afrykańczyka, który płynął z Grecji, 

i otoczył go szczególną opieką. Choć ojciec bardzo prosił o możliwość 
wykupienia syna, Seleukos odmawiał, ale nie uczynił mu nic złego. 
Przeciwnie, troskliwe dbał o niego, w końcu zwolnił go bez okupu, choć nie 
udało mu się wyjednać rozejmu. 

Wielu z zawiścią odniosło się do Scypionów, gdyż dwaj bracia znamienici 
rodem i zaletami dokonali tego wszystkiego, o czym była mowa, i otrzymali 
takie przydomki. Wszak także poprzednie moje uwagi świadczą, że nie 
popełnili żadnego złego czynu. Wyszło to jeszcze bardziej na jaw przy 
sposobności konfiskaty mienia Azjatikusa na rzecz skarbu (przekonano się, 
że pochodzi ono tylko z jego pierwotnego dziedzictwa). Świadczyło o tym 
także wycofanie się Afrykanusa do Liternum i bezpieczeństwo, którym tam 
się cieszył do końca żywota. Z początku oczywiście stawił się w sądzie, 
uważając, że prawda o jego nieskazitelności zapewni mu ocalenie. 

Pewni młodzieńcy, którzy zelżyli posłów kartagińskich przybyłych do 
Rzymu, zostali odesłani do Kartaginy i wydani im. Ci jednak nie wyrządzili 
im żadnej krzywdy, lecz ich uwolnili. 

Rzymianie zakosztowali przepychu azjatyckiego i spędzili pewien czas w 
podbitych posiadłościach, wśród obfitości łupów i swobody uwarunkowanej 
sukcesem orężnym. Dlatego wkrótce zaczęli współzawodniczyć z 
rozwiązłością tych ludów i niedługo potem deptać obyczaje przodków. W ten 
sposób zło tam poczęte przerzuciło się na miasto. 

Grakchus był to bezsprzecznie człowiek z ludu, bardzo biegły mówca 
publiczny, ale bardzo się różnił usposobieniem od Katona. Choć bowiem 
żywił jakąś starą wrogość do Scypionów, nie zniósł tego, co się dzieje, 

1 Por. Liwiusz XXXVI 35. 4. Prawdopodobnie z mowy Flamininusa do Naupak-
tyjczyków. 

2 Seleukos. syn Antiocha — wzięty przez ekscerptora za samego Antiocha. 



i przemówił w obronie Afrykańczyka oskarżonego zaocznie. Dokładał 
wszelkich starań, by nie przywarła żadna plama do jego imienia, zapobiegł 
także wtrąceniu do więzienia Azjatikusa. Z tego powodu Scypionowie 
uśmierzyli nieprzyjaźń względem niego i weszli z nim w związek rodzinny. 
Afrykańczyk dał mu córkę za żonę. 

Ponieważ i tak mieli czas wolny, konsulowie przy ich pomocy zbudowali 
drogi3. 

3 Via Flaminia z Ariminum do Placentia została zbudowana przez żołnierzy 
Flaminiusza i Emiliusza konsulów z r. 187 p.n.e.; por. Liwiusz XXXIX 2, 6 i 10. 



URYWKI KSIĘGI DWUDZIESTEJ 

Perseusz miał nadzieję, że całkowicie wyrzuci Rzymian z Grecji. Stał się 
słaby na skutek nadmiernej i nieodpowiedniej oszczędności i związanego z 
nią lekceważenia sprzymierzeńców. Kiedy bowiem wpływ Rzymian słabnął, 
a jego potężniał, zachował się butnie i sądził, że już więcej nie potrzebuje 
sprzymierzeńców. Wierzył, że pomogą mu za darmo albo że samodzielnie 
może odnieść zwycięstwo. Dlatego nie wypłacił przyrzeczonych pieniędzy 
ani Eumenesowi, ani Gentiosowi. Sądził, że mają oni swe własne powody do 
wrogości wobec Rzymian. Dlatego zarówno oni, jak Trakowie, którzy też nie 
otrzymali pełnego wynagrodzenia, zobojętnieli. Skutkiem tego Perseusz 
popadł w takie zwątpienie, że nawet prosił o pokój. 

Perseusz zwrócił się o pokój do Rzymian i otrzymałby go, gdyby w jego 
poselstwie nie brali udziału Rodyjczycy. Przyłączyli się bowiem z obawy, że 
rywal Rzymian może być usunięty. Słowa ich były zgoła dalekie od 
umiarkowania, które winni wykazywać ludzie proszący. Mówili tak, jak 
gdyby nie prosili o pokój dla Perseusza, ale go przyznawali. W ogóle 
przemawiali bardzo butnie. W końcu zagrozili odpowiedzialnością za 
niedoprowadzenie do układów i oświadczyli, że będą z innymi walczyć 
przeciwko nim. Już poprzednio Rzymianie mieli ich w podejrzeniu, a wtedy 
swym postępowaniem narazili się im jeszcze bardziej. W ten sposób 
uniemożliwili Perseuszowi uzyskanie pokoju. 

Kiedy Perseusz był w świątyni w Samotrake, zażądano od niego wydania 
niejakiego Euandrosa, z pochodzenia Kreteńczyka. Był to jego najwierniejszy 
zwolennik i pomógł mu w wielu innych planach przeciwko Rzymianom. 
Przyłożył też rękę do uknucia spisku urzeczywistnionego w Delfach 
przeciwko Eumenesowi. Perseusz lękał się, że mógłby wyjawić wszystkie 
knowania, w które był wtajemniczony, nie wydał go. Zabił go potajemnie, a 
rozpuścił pogłoskę, że popełnił samobójstwo, zanim wpadł w ręce wroga. 
Towarzysze Perseusza z obawy przed jego niewiernością i okrucieństwem 
zaczęli go opuszczać. 

Perseusz dobrowolnie się ujawnił i został zaprowadzony do Amfipolis. 
Paulus nie obszedł się z nim źle ani w słowie, ani w czynie. Przeciwnie, 
powstał na jego widok, powitał go na inny sposób i dopuścił do stołu. 
Trzymał go jako więźnia nie okutego w kajdany i okazywał mu wielką cześć. 



Paulus był nie tylko dobrym wodzem, ale i człowiekiem w najwyższym 
stopniu nieprzekupnym. Oto dowód. Choć wtedy został po raz drugi 
konsulem i zdobył niewypowiedziane łupy, żył dalej w tak wielkiej biedzie, 
że kiedy umarł, z trudem oddano posag jego żonie. Taka była natura tego 
człowieka, takie jego czyny. Sądzę jednak, że do jego charakteru przylgnęła 
jedna rzecz, jakby plama, mianowicie to, że pozwolił swoim żołnierzom łupić 
posiadłości. Zresztą okazał się człowiekiem nie pozbawionym wdzięku, 
umiarkowanym w powodzeniu. Przekonano się, że był człowiekiem bardzo 
szczęśliwym, zarazem bystrym w sprawach wojennych. Na przykład, nie 
przybrał butnej i chełpliwej postawy wobec Perseusza, a wojny przeciwko 
niemu nie prowadził źle ani w sposób nierozważny. 

Rodyjczycy poprzednio mieli o sobie wysokie mniemanie, myśleli, że 
także oni zwyciężyli Filipa i Antiocha i są silniejsi od Rzymian. Podówczas 
popadli w tak wielki strach, że wezwali Popiliusza, który był skierowany jako 
poseł do króla Syrii, Antiocha. W jego obecności potępili wszystkich, którzy 
sprzeciwiali się polityce Rzymian, a tych, których ujęli, wydali, by ponieśli 
karę. 

Ci sami ludzie często wysyłali posłów do Rzymian, ilekroć mieli jakąś 
potrzebę. Potem zaprzestali odnosić się do nich z żądaniami, jakie mieli 
poprzednio. Przypominali jedynie, jakie mogli przytoczyć wypadki wy-
świadczonych im kiedyś przysług, które mogły się przydać dla odwrócenia 
ich zapamiętałości. Szczególnie wtedy pragnęli zapewnić sobie tytuł sprzy-
mierzeńców rzymskich, od którego poprzednio się uchylali, chcąc zastraszyć 
Rzymian faktem, że nie są zobowiązani do przyjaźni żadną przysięgą i 
dlatego mogą się kiedyś od nich oderwać; liczyli też na to, że o ich względy 
będą zabiegać te państwa, które z biegiem czasu będą wojować z Rzymem. 
Wówczas starali się spotęgować życzliwość Rzymian ku sobie, a 
jednocześnie ubiegali się o cześć, którą na skutek tego zdobędą u innych. 

Pruzjasz sam przybył do Rzymu i wchodząc do senatu pocałował próg. 
Senatorów nazwał bogami i oddał im cześć. Dzięki temu od razu spotkał się z 
ich litością, choć walczył przeciw Attalosowi wbrew postanowieniu 
Rzymian. Mówiono, że także w swym kraju oddawał hołd posłom rzymskim, 
ilekroć do niego przybyli, nazywając się wyzwoleńcem ludu, a nieraz 
przywdziewał czapkę wolności. 



URYWKI KSIĘGI DWUDZIESTEJ PIERWSZEJ 

Scypion Afrykański umiał wybornie planować, co należy, po dłuższym 
namyśle, świetnie też wnikał w naglące potrzeby, a we właściwym czasie 
potrafił zastosować obie metody. Czekające go zadania rozważał śmiało, ale 
wykonywał je jak gdyby z bojaźnią. Dlatego dzięki nieustraszonemu i 
rozsądnemu rozważaniu dokładnie rozumiał wszystkie swe powinności. 
Wywiązywał się z nich w sposób niezawodny dzięki temu, że brał w rachubę 
element niestałości. Z tego powodu nie mylił się w zastosowaniu 
potrzebnych kroków, ilekroć popadł w położenie przymusowe wykluczające 
spokojne rozważanie, jak to zazwyczaj się dzieje w nieprzewidzianych 
okolicznościach wojny lub zmianach losu. Z przyzwyczajenia nie wierzył 
lekkomyślnie losowi w żadnej sprawie. Stąd też nie był nie przygotowany na 
atak rzeczy nagłej. Ponieważ nieustannie był czynny, potrafił uporać się 
nawet i z rzeczami nieprzewidzianymi, tak jak gdyby od dawna liczył się z 
nimi. Z tego powodu był bardzo śmiały w sprawach, w których był 
przekonany, że ma słuszność. Podobnie nadzwyczaj był odważny tam, gdzie 
się czuł pewnie. Pod względem siły fizycznej dorównywał najlepszym 
żołnierzom. Stąd pochodziła u niego cecha charakteru, która zasługuje na 
najwyższy podziw; mianowicie, obmyślał najlepsze plany, jak gdyby miał 
wydawać innym rozkazy, ale w działaniu wykonywał je, jak gdyby ich 
wykonanie nakazali mu inni. Pod wszelkimi względami był uczciwy, 
ponadto okazywał się człowiekiem wiernym na wskroś nie tylko wobec 
towarzyszy i obywateli, ale nawet wobec obcych i największych wrogów. 
Dlatego przyłączyło się do niego wiele osób i wiele miast. Nigdy nie mówił 
ani nie postępował nierozważnie pod wpływem gniewu czy strachu. Na 
skutek niezawodnych obliczeń był przygotowany na wszelkie okoliczności. 
Dostatecznie uwzględniał kruchość ludzkich planów, nie wykluczał żadnej 
niespodzianki, każdą rzecz z góry widział w świetle jej prawdziwej natury. 
Dlatego bardzo łatwo dostrzegał właściwą drogę postępowania, zanim 
jeszcze zaszła tego potrzeba, i kroczył nią niewzruszenie. 

Z tego też powodu oraz dzięki umiarkowaniu i łagodności jedynie on 
wśród ludzi lub w stopniu większym niż inni nie wzbudzał zawiści u ludzi 
równych mu godnością i u nikogo. Postanowił bowiem być równy niższym 



ludziom, nie lepszy od podobnych do siebie i słabszy od większych. W ten 
sposób wziął górę nad zawiścią, jedyną rzeczą, która wyrządza krzywdę 
ludziom najszlachetniejszym. 

Fameas zwątpiwszy całkiem w sprawę Kartagińczyków... 
Jaki wiek ustalono jako porę na początek rozsądnego myślenia, przyj-

mując, że ktoś przestał być chłopcem, jaką liczbę lat określano jako ko-
nieczną do podejmowania stosownych czynów? Nieprawdą jest, że wszyscy, 
którzy się cieszą przyrodzonymi zdolnościami i dobrym losem, od samego 
początku myślą i czynią wszystko, co trzeba, a ci, którzy w tym okresie życia 
swego mają mało rozumu, nigdy nie zmądrzeją, choćby nawet upłynęło wiele 
lat. Z biegiem lat człowiek może poprawić swój poprzedni stan, ale nigdy 
dureń nie stanie się mądrym, a prostak mędrcem. 

Nie zniechęcajcie jednak młodych uprzedzeniem jakoby nie stać ich było 
na oddanie żadnej potrzebnej przysługi. Przeciwnie, powinniście ich 
zachęcać, by gorliwie wprawiali się w wykonaniu wszelkich powinności, 
które do nich należą. Niechże będą przekonani, że zdobędą zaszczyty i 
godności, zanim dosięgnie ich starość. W ten sposób i ludzi starszych 
uczynicie lepszymi z dwóch powodów. Po pierwsze, dodacie im wielu 
współzawodników, po drugie udowodnicie, że za podstawę nadawania jakimś 
obywatelom zaszczytów, zwłaszcza stanowisk kierowniczych, przyjmujecie 
wrodzone talenty, a nie liczbę lat. 

Achajowie wszczęli spór oskarżając Lacedemończyków, z którymi byli w 
niezgodzie, że spowodowali ich nieszczęścia. Podżegał ich głównie wódz 
Diajos. Rzymianie posyłali do nich raz po raz rozjemców, ale tamci nie 
usłuchali, nieomal zabili posłów, których do nich potem wyprawili Rzy-
mianie. Rzymianie wyprawili posłów, chcąc w jakiś sposób rozerwać grecki 
sojusz, aby jego członkowie stali się słabsi. Tymczasem pozornym zadaniem 
poselstwa było naleganie, aby w tym związku nie uczestniczyły miasta, które 
należały do Filipa, wśród nich Korynt, miasto kwitnące pod innymi 
względami, nadto mające przewagę w związku. Posłowie więc wymknęli się 
z Akrokoryntu, gdzie przebywali, a Grecy wysłali posłów do Rzymu, by 
usprawiedliwić zajście. Twierdzili, że targnęli się nie na przedstawicieli 
Rzymu, lecz na Lacedemończyków, którzy byli z nimi. Rzymianie nie 
odrzucili ich wywodu, gdyż wojowali z Kartagińczykami i jeszcze nie dość 
mocno opanowali sprawy macedońskie, wysłali ludzi i przyrzekli im 
przebaczenie, o ile już wstrzymają się od dalszych buntów. Jednakże związek 
nie dał posłuchania tym wysłannikom, odprawił ich do drugiego zebrania, 
które miało nastąpić sześć miesięcy później. 



URYWKI KSIĘGI DWUDZIESTEJ DRUGIEJ 

Wiriatus Luzytańczyk, pochodzenia bardzo niejasnego, jak myślą nie-
którzy, zdobył wielki rozgłos, gdyż z pasterza stał się rozbójnikiem, potem 
nawet wodzem. Dzięki naturalnym zdolnościom i zaprawie był bardzo szybki 
w pościgu i w ucieczce, bardzo silny w starciu z bliska. Z największym 
smakiem przyjmował pokarm, który wpadł mu w ręce, i napój, jaki się 
zdarzył. Przeważnie żył pod gołym niebem i poprzestawał na naturalnym 
posłaniu. Dlatego znosił każde gorąco, każde zimno, nie dobijał go głód, nie 
nękał żaden inny niedostatek. Doskonale zaspokajał wszystkie swe potrzeby 
tym, co miał pod ręką, jak gdyby to były rzeczy wyborne. Takie to 
właściwości fizyczne zawdzięczał naturze i ćwiczeniom. Ale o wiele bardziej 
wyróżniał się. zaletami duchowymi. Potrafił szybko obmyśleć i wykonać 
wszystko, co trzeba, gdyż nie tylko wiedział, co należy uczynić, ale i 
wyczuwał właściwą chwilę działania. Był jednakowo zdolny w udawaniu 
nieznajomości rzeczy najoczywistszych i w znajomości najskrytszych 
tajemnic. Ponadto był nie tylko wodzem, ale i swoim własnym pomocnikiem 
w każdym działaniu. Nie widziano u niego ani uniżoności, ani buty. 
Niejasność pochodzenia i sława siły tak się w nim zespoliły, że nie wydawał 
się ani gorszym, ani lepszym od nikogo. Wreszcie wojnę prowadził nie dla 
osobistego zysku, nie dla władzy ani nie z powodu gniewa. Pociągały go 
same czyny wojenne. Głównie z tego powodu uchodził za miłośnika wojny i 
za jej mistrza. 

Klaudiusz, kolega Metellusa, dumny ze swego urodzenia i zawistny wobec 
Metellusa, przypadkiem wylosował jako swą prowincję Italię, gdzie nie 
wyznaczono mu do zwalczania żadnego wroga. Niemniej za wszelką cenę 
pragnął jakoś upozorować swe prawo do triumfu. Dlatego wciągnął do wojny 
przeciw Rzymianom Salassów, szczep galicki, choć nie czyniono im żadnych 
zarzutów. Wysłano go bowiem, by pogodził ich z sąsiadami, którzy spierali 
się z nimi o wodę potrzebną do kopalń złota. Najechał całą ich ziemię ... 
Rzymianie wysłali mu dwóch z dziesięciu kapłanów ... 

Klaudiusz świetnie zdawał sobie sprawę, że nie odniósł zwycięstwa. 
Mimo to wtedy okazał bardzo wielką butę. Ani w senacie, ani na zgro-
madzeniu słowem nie wspomniał o triumfie, zachowując się tak, jak by 
bezwzględnie się mu należał, choćby nikt za nim nie głosował, i żądał 
koniecznych środków pieniężnych do odbycia triumfu. 



Co się tyczy charakterów, Mummiusz i Afrykańczyk ogromnie różnili się 
między sobą pod każdym względem. Afrykańczyk sprawował swój urząd 
jako cenzor nieskazitelnie i bezstronnie, nie wynosząc jednej osoby nad 
drugą. Pociągał do odpowiedzialności wielu senatorów, wielu rycerzy tudzież 
inne osoby. Mummiusz zaś raczej popierał lud i kierował się względami 
ludzkimi. Sam nie tylko nie piętnował nikogo, ale nawet obalał wiele czynów 
Afrykańczyka, ilekroć to było możliwe. Z natury był łagodny do tego stopnia, 
że użyczył kilka posągów Lukullusowi na poświęcenie świątyni Szczęścia. 
(Zbudował ją z łupów zdobytych w wojnie hiszpańskiej.) Kiedy Lukullus nie 
chciał ich zwrócić twierdząc, że na skutek poświęcenia stały się nietykalne, 
Mummiusz nie okazał cienia gniewu, zgodził się, by jego łupy złożono jako 
ofiary w imieniu tamtego. 

Pompejusz doznał wielu niepowodzeń i ściągnął na siebie wielką hańbę. 
Pragnął bowiem wyprowadzić z dawnego łożyska rzekę płynącą przez kraj 
Numantyjczyków i skierować ją na ich pola. Po ogromnych wysiłkach 
dokonał tego, ale utracił mnóstwo żołnierzy. Ani Rzymianom nie przyszła 
żadna korzyść z tego posunięcia, ani wroga nie spotkała szkoda. 

Cepion nie dokonał żadnego czynu godnego wzmianki w walce z wro-
gami, ale wyrządził wiele zła własnym ludziom, toteż o mało nie zginął z ich 
ręki. Odnosił się tak surowo i szorstko do wszystkich, zwłaszcza do jeńców, 
że podczas nocy opowiadano o nim wiele nieprzystojnych żartów i plotek. Im 
bardziej oburzał się, tym bardziej kpili, by doprowadzić go do wściekłości. 
Kiedy to wyszło na jaw, nie można było znaleźć winowajcy, choć 
przypuszczał, że dzieje się to za sprawą konnicy. Ponieważ nie mógł nikogo 
obarczyć odpowiedzialnością, obrócił swą złość na wszystkich. Rozkazał im, 
a było ich sześćset, przeprawić się przez rzekę, przy której obozowali, w 
towarzystwie jego koniuszych i przynieść drwa z góry, na której biwakował 
Wiriatus. Niebezpieczeństwo było oczywiste dla wszystkich. Trybunowie i 
poddowódcy prosili go, by ich nie gubił. Konnica przez chwilę stała w 
nadziei, że posłucha tamtych, ale on nie ustępował. Wtedy uznali błagania za 
niegodne, choć Cepion ich sobie życzył, postanowili raczej doszczętnie 
zginąć niż go prosić i wyruszyli, by spełnić rozkaz. Dołączyli się do nich 
jeźdźcy sprzymierzeńców i inni ochotnicy. Przeprawili się przez rzekę, 
wycięli las i drwa nagromadzili wokół namiotu wodza. Zamierzali go 
żywcem spalić. I zginąłby w płomieniach, gdyby na czas nie uciekł. 

Popiliusz tak przeraził Wiriatusa, że ten od razu wyprawił do niego posłów 
w sprawie pokoju, zanim w ogóle zmierzyli się w walce; następnie zabił 
niektórych przywódców buntowników, których wydania domagali się 
Rzymianie, wśród nich swego zięcia, choć miał on własne zbrojne siły, a 
resztę wydał. Konsul rozkazał im wszystkim odciąć ręce. Wiriatus zgodziłby 
się na zupełny rozejm, gdyby nie żądano broni. Na ten warunek nie przystał 
ani on sam, ani reszta żołnierzy. 



URYWKI KSIĘGI DWUDZIESTEJ TRZECIEJ 

Kiedy przybyli posłowie numantyjscy, Rzymianie przyjęli ich na zewnątrz 
murów, aby się nie wydawało, że wpuszczając ich do miasta tym samym 
zatwierdzają rozejm. Niemniej wysłali im dary gościnności, gdyż nie chcieli 
ich jeszcze pozbawiać nadziei, że dojdą do zgody. Ludzie z otoczenia 
Mancinusa mówili o konieczności zawartej już umowy i o licznie ocalonych. 
Twierdzili, że mają jeszcze wszystkie poprzednie posiadłości. Nalegali, żeby 
rodacy uwzględniali nie swoje obecne bezpieczeństwo, lecz ówczesne 
niebezpieczeństwo, jakie zagrażało żołnierzom; by brali pod uwagę nie to, co 
powinno było się stać, lecz to, co było możliwe. Numantyjczycy ze swej 
strony rozwodzili się o swej poprzedniej życzliwości względem Rzymian i o 
późniejszej ich niesprawiedliwości, która popchnęła ich do wojny i 
krzywoprzysięstwa Pompejusza. Prosili o względy za ocalenie Mancinusa i 
reszty. Rzymianie jednak położyli kres rozejmowi oraz postanowili wydać 
Mancinusa Numantyjczykom. 

Klaudiusz1 w swojej szorstkości dopuściłby się wielu niewłaściwych 
czynów, gdyby go nie powstrzymał kolega Kwintus. Był to człowiek łagodny 
i miał całkiem odmienne usposobienie. W niczym nie przeciwstawiał mu się 
ze złością, ale mu ustępował w pewnych wypadkach. Łagodnym 
zachowaniem tak go opanował, że Klaudiusz miał bardzo mało powodów do 
rozdrażnienia. 

Furiusz zabrał spośród swoich poddowódców Pompejusza i Metellusa, 
choć byli wrogo usposobieni względem niego i względem siebie samych. 
Ufny, że dokona czegoś wielkiego, pragnął mieć w nich rzetelnych świadków 
swych czynów i nawet u nich niechętnych uzyskać potwierdzenie swego 
męstwa. 

1 Appiusz Klaudiusz Pulcher i Kwintus Fulwiusz Nobilior byli cenzorami z r. 136 
p.n.e. 



URYWKI KSIĘGI DWUDZIESTEJ CZWARTEJ 

Tyberiusz Grakchus wywołał zamęt w państwie rzymskim, choć należał 
do jednego z czołowych rodów, jako że dziadkiem jego był Afrykańczyk. 
Odznaczał się wrodzonymi zdolnościami, godnymi dziada; otrzymał bardzo 
gruntowne wykształcenie. Cechowała go duma. Odpowiednie do dużej ilości 
i wielkości zalet, jakie posiadał, były wywodzące się z nich pokusy, które 
pchały go do zaspokojenia ambicji. Skoro raz odstąpił od tego, co najlepsze, 
pogrążył się nawet wbrew swej woli w tym, co najgorsze. Zaczęło się od 
tego, że odmówiono mu triumfu1 nad Numantyjczykami. Poprzednio miał 
nadzieję, że spotka go ten zaszczyt, jako że przeprowadził rokowania; 
tymczasem nie tylko nie otrzymał takiej nagrody, lecz niewiele brakowało, 
by go wydano. Wtedy uświadomił sobie, że czyny są oceniane nie na 
podstawie wartości ani prawdziwości, ale jak los zdarzy. Wobec tego 
porzucił tę drogę do sławy jako niepewną. A ponieważ pragnął za wszelką 
cenę zdobyć w jakiś sposób przodownicze stanowisko i wierzył, że dopnie 
tego raczej przy pomocy ludu niż senatu, przystał do pierwszego. 

Marek Oktawiusz z powodu rodowego sporu z Grakchusem chętnie stał 
się jego przeciwnikiem. Odtąd prysło umiarkowanie w czynach. Gorliwie 
współzawodnicząc ze sobą pragnęli wziąć górę raczej jeden nad drugim niż 
przysłużyć się państwu. Dopuszczali się wielu gwałtownych czynów, 
stosownych raczej w ustroju despotycznym niż w demokracji. Doznawali też 
wielu niezwykłych klęsk, odpowiednich raczej na wojnie niż podczas 
pokoju. 
Ścierali się ze sobą pojedynczo, ponadto wielu tworząc związki obrzucało 

się ciężkimi obelgami i zwalczało, nie tylko ogólnie po mieście, lecz także w 
samym budynku senatu i na zgromadzeniu ludowym. Zasłaniali się 
przedkładanym przez Grakchusa prawem, w rzeczywistości na wszelki 
sposób usilnie dążyli, by w niczym nie ulec drugiemu. Dlatego nie prze-
prowadzano żadnej ze zwykłych spraw w sposób porządny: urzędnicy nie 
mogli się wywiązać ze swych zwyczajnych obowiązków, sądy zamarły, nie 
zawierano żadnej umowy, wszędzie panował wszelki zamęt i wielki 

1 Ekscerpta tutaj są winne niedbałości, jak wskazuje słowo πουτανεύσας Zdaje się, 
zamiast „triumf" możemy czytać „traktat". 



bałagan. Miejsce nazywało się miastem, ale ani krzty nie różniło się od 
obozu. 

Grakchus przedkładał pewne prawa dla dobra tej części ludu, która służyła 
w wojsku, i przenosił sądy z senatu do rycerzy; w ten sposób kłócił i mącił 
wszystkie ustalone zwyczaje, by dzięki temu osiągnąć jakieś bezpieczeństwo. 
Ale nawet to nie przybierało dla niego korzystnego obrotu, a czas jego urzędu 
zbliżał się ku końcowi, po czym miał od razu stać się pastwą swych wrogów. 
Próbował więc zapewnić sobie urząd trybuna także na rok następny, wraz ze 
swym bratem, a teścia uczynić konsulem. By osiągnąć ten cel, nie wahał się 
składać żadnych oświadczeń i czynić obietnice ludowi. Częstokroć wdziewał 
szatę żałobną, wprowadzał przed lud swą matkę i dzieci, aby dołączyły się do 
jego próśb. 

Scypion Afrykańczyk kierował się ambicją w większym stopniu, niż to 
było stosowne i zgodne z jego pozostałymi zaletami. Dlatego żaden z jego 
przeciwników nie cieszył się z jego śmierci. Nawet oni odczuli jego stratę, 
choć uważali go za człowieka uciążliwego dla nich. Widzieli bowiem, że był 
pożyteczny dla państwa, i nie przypuszczali, żeby nawet im mógł wyrządzić 
jakieś zło. Kiedy zszedł ze świata, wszystkie wpływy możnych znowu tak 
zmalały, że pełnomocnicy do spraw nadziału ziemi bezkarnie pustoszyli 
prawie całą Italię. Zdaje mi się, że grad kamieni, który spadł z nieba na 
pewną świątynię i zabił mnóstwo ludzi, oraz łzy Apollona wróżyły te 
wypadki. Bo płakał on przez trzy dni tak, że Rzymianie za radą wieszczów 
uchwalili pociąć posąg na kawałki i zatopić w morzu. 



URYWKI KSIĘGI DWUDZIESTEJ PIĄTEJ 

Grakchus miał te same zasady, co jego brat; jednakże drugi, choć 
szlachetny, dał się ponosić ambicji, która go spychała w nikczemność. 
Pierwszy zaś z natury był gwałtowny i z własnej woli zachował się jak 
łajdak; znacznie przewyższał drugiego darem słowa. Z tych powodów 
pomysły jego były bardziej przewrotne, śmiałość bardziej pochopna, a buta 
większa wobec wszystkich. To on pierwszy chodził tam i z powrotem na 
zgromadzeniach podczas wygłaszania mowy, pierwszy obnażał ramię. Od 
tego czasu żaden z tych dwóch nawyków nie uchodził za niewłaściwy. Mowy 
jego na ogół odznaczały się wielkim zagęszczeniem myśli i siłą języka, tak iż 
z tego powodu nie mógł się łatwo powstrzymać i nieraz w porywie mówił to, 
czego sobie nie życzył. Dlatego przyprowadzał ze sobą flecistę, który mu 
wtórował grą. Pod jego wpływem przywodził się do ładu i umiaru, a jeśli 
nawet gdzieś przekroczył granice, wracał do równowagi. Taki to człowiek 
zaatakował ustrój państwowy. Przyjmując, że nie ma rzeczy zakazanej w 
słowie i w uczynku, w bardzo krótkim czasie zdobył największy wpływ u 
ludu i u rycerzy. Gdyby żył dłużej ... całą szlachtę i senat. Tymczasem wielka 
potęga ściągnęła na niego zawiść nawet zwolenników. Własne sztuki 
doprowadziły go do upadku. 



URYWKI KSIĘGI DWUDZIESTEJ SZÓSTEJ 

Kapłanki same poniosły główny ciężar kary i hańby. Ale stały się źródłem 
wszelkich nieszczęść również dla wielu innych. Całe miasto z ich powodu 
popadło w zamęt. Ludzie uważali, że ze strachu przed karą zbezczeszczeniu 
uległo to, co było z mocy prawa nieskalane, uświęcone religią i przyzwoite. 
Toteż podejrzewali, że może nastąpić wszystko, co najhaniebniejsze i 
najbezbożniejsze. Z tego powodu wymierzali kary nie tylko uznanym za 
winnych, ale także wszystkim innym posądzonym, aby pokazać wstręt do 
tego, co zaszło. Dlatego zdawało się, że cała sprawa, w którą były uwikłane 
kobiety, nastąpiła nie tyle z powodu niewieściej rozpusty, ile z gniewu 
jakiegoś bóstwa. 

Trzy poznały stosunek z mężczyzną jednocześnie, z tych Marcja działała 
samodzielnie, darząc swymi względami jakiegoś jednego rycerza. Nigdy by 
jej nie wyśledzono, gdyby dochodzenie w sprawie innych nie zatoczyło 
szerszych kręgów i nie objęło także jej. Emilia i Licynia zaś miały mnóstwo 
kochanków i oddawały się rozpuście przy wzajemnej pomocy. Z początku 
przestawały z jakimiś nielicznymi na osobności i potajemnie. Każdemu 
wmawiały, że jest jedynym kochankiem. Potem same zobowiązywały do 
niezawodnego milczenia każdego, który mógł coś podejrzewać i donieść. Z 
góry płaciły stosunkiem. Ci, którzy poprzednio korzystali z ich łask, co 
prawda to wiedzieli, ale godzili się z tym, aby w swej złości ich nie zdradziły. 
Przestawały z różnymi innymi mężczyznami, pojedynczo bądź w grupie, 
czasami oddzielnie, czasem wszystkie razem. Poza tym Licynia obcowała z 
bratem Emilii, a Emilia z bratem Licynii. Sprawki te bardzo długo uchodziły 
uwagi i choć wielu mężczyzn i wiele kobiet, ludzi wolnych, niewolników 
było wtajemniczonych, przez bardzo długi okres były nie wyjawione. W 
końcu niejaki Maniusz, który był chyba pierwszym pomocnikiem i 
współdziałającym w całym tym nieszczęściu, zdradził to, gdyż nie otrzymał 
wolności ani żadnego innego przedmiotu swoich nadziei. A ponieważ był 
bardzo biegły nie tylko w sprowadzaniu kobiet na drogę nierządu, lecz także 
w szerzeniu oszczerstw i niezgody między nimi ... 

To miało jemu [Markowi Druzusowi] przynieść chwałę, po pierwsze — 



samo przez się, po drugie — na tle klęski Katona1. Ponieważ zanadto 
okazywał wielką łagodność wobec żołnierzy i zdawało się, że odniósł sukces 
większy niż w rzeczywistości, zdobył sławę za wielką jak na czyny. 

Metellus, kiedy Jugurta wyprawił do niego posłów w sprawie pokoju, 
stawiał mu wiele żądań, jedno po drugim, tak jakby każde miało być 
ostatnim. W ten sposób otrzymał od niego zakładników, broń, słonie, jeńców 
i zbiegów. Ostatnich wszystkich zabił. Pokoju jednak nie zawarł, bo Jugurta, 
bojąc się pułapki, odmówił pójścia do niego i na przeszkodzie stanęli 
Mariusz i Gnejusz2. 

Mariusz w ogóle był warchołem i mącicielem, sprzyjał całemu motło-
chowi, z którego się wywodził, i dybał na zgubę całej szlachty. Bardzo 
chętnie ośmielał się na jakieś zwierzenie, obietnicę, kłamstwo, krzywo-
przysięstwo tam, gdzie spodziewał się korzyści z tego. Za igraszkę dziecinną 
poczytywał oczernianie jakiegoś z najlepszych obywateli lub chwalenie 
skończonego łajdaka. Niechaj nikt się nie dziwi, że taki człowiek mógł przez 
taki długi czas ukrywać swe łotrostwo. Był bardzo kuty i cieszył się 
nieustannym szczęściem w najwyższej mierze, dlatego też zdobył opinię 
cnotliwego. 

Mariusz mógł tym łatwiej oczerniać Metellusa z tego powodu, że ostatni 
należał do patrycjuszów i świetnie prowadził wojnę, tymczasem on sam 
bardzo niejasnego i nieznacznego pochodzenia, zaczynał torować sobie 
drogę w społeczeństwie. Tłum naturalnie był skłonny do obalenia Metellusa 
z zawiści, a do poparcia Mariusza ze względu na jego obietnice. Szczególnie 
podziałała na tłum pogłoska, że Metellus tak się odezwał do Mariusza, kiedy 
ten prosił o zwolnienie na wybory: „Musisz być zadowolony, jeśli zostaniesz 
konsulem razem z moim synem". Tymczasem jego syn był chłopięciem. 

Gauda gniewał się na Metellusa, gdyż pomimo próśb nie otrzymał od 
niego ani zbiegów, ani załogi żołnierzy rzymskich, albo też dlatego, że nie 
mógł siedzieć blisko niego; był to przywilej zazwyczaj przyznawany przez 
konsulów królom i władcom. 

Kiedy Cyrta poddała się, Bokchus rozpoczął "rokowania z Mariuszem. 
Naprzód żądał państwa Jugurty jako nagrody za swe odstępstwo; kiedy go 
nie otrzymał, po prostu prosił o rozejm. Wyprawił posłów do Rzymu. 
Jugurta zaś, kiedy się to działo, wycofał się w najbardziej opuszczone części 
swej ziemi. 

Mariusz przyjął posłów Bokchusa, ale oświadczył, że nie zawrze z nim 
umowy, jeżeli nie otrzyma z jego ręki Jugurty jako jeńca. Tak się też stało. 

1 Klęska Katona w wyprawie przeciwko szczepowi trackiemu Skordysków w r. 114 
p.n.e. 

2 Błędnie podano „Gnejusz" zamiast „Gauda". 



URYWKI KSIĘGI DWUDZIESTEJ SIÓDMEJ 

Tolosa, która poprzednio była sojuszniczką Rzymian, zbuntowała się pod 
wpływem nadziei pokładanych w Cymbrach. Co więcej, uwięziła załogę. 
Tymczasem Rzymianie wpuszczeni przez przyjaciół zajęli ją nagle nocą, 
splądrowali świątynie, potem zdobyli dużo pieniędzy. Miejscowość od 
dawna była bogata i zawierała między innymi ofiary, z których Galowie pod 
wodzą Brennusa ograbili Delfy. Jednakże żaden godny wzmianki skarb nie 
przypadł Rzymianom w kraju. Żołnierze sami przywłaszczyli sobie 
większość łupów. Z tego powodu wielu pociągnięto do odpowiedzialności. 

Serwiliusz ściągnął wiele nieszczęść na wojsko przez zawiść względem 
kolegi. Bo chociaż na ogół miał równe zadania do wykonania, znaczenie 
jego oczywiście było mniejsze, skoro tamten był konsulem. Po śmierci 
Skaurusa Malliusz zawezwał Serwiliusza. Ten jednak odpowiedział, że 
każdy z nich powinien strzec swojej prowincji. Potem przypuszczając, że 
Malliusz może samodzielnie odnieść jakiś sukces, zapłonął do niego 
zawiścią. Bał się, że on może zdobyć sławę sam jeden, i poszedł do niego. 
Jednakże ani nie rozbił obozu w tym samym miejscu, ani nie przystąpił do 
żadnego wspólnego planu. Zajął stanowisko pomiędzy Malliuszem a 
Cymbrami, aby uprzedzić go w starciu i zdobyć całą sławę wojenną. Mimo 
tych stosunków z początku budzili strach u wroga, jak długo ich waśń była 
nie znana. Co więcej, wzbudzili u wrogów pragnienie pokoju. Kiedy jednak 
Cymbrowie podjęli rokowanie w tej sprawie z Malliuszem jako konsulem, 
Serwiliusz oburzył się, że nie skierowali posłów do niego. Nie udzielił im 
odpowiedzi pojednawczej i niewiele brakowało, by posłów zabił. 
Żołnierze zmusili Serwiliusza, by udał się do Malliusza i naradził się z 

nim nad położeniem. Ale tak daleko było im do zgody, że w wyniku 
spotkania stali się gorszymi wrogami niż przedtem. Wszczęli kłótnię i rzucili 
obelgi rozstając się w sposób haniebny. 

Kiedy Gnejusz Domicjusz wytoczył skargę przeciwko Skaurusowi, jeden 
z niewolników Skaurusa zbliżył się do Domicjusza i przyrzekł, że obarczy 
swego pana wieloma ciężkimi zeznaniami. Domicjusz nie wchodził w 
sprawę, kazał ująć niewolnika i przekazać go Skaurusowi. 

Pretorem na wyspie był Publiusz Licyniusz Nerwa. Możliwe, że do- 



wiedział się on o pewnych krzywdach wyrządzonych niewolnikom, nie 
wykluczone, że szukał sposobności zysku, bo nie był nieprzekupny. W każ-
dym razie obwieścił, żeby przyszli do niego ci, którzy obwiniają o coś swych 
panów, i przyrzekł, że im pomoże. Skutkiem tego wielu z nich zeszło się. 
Jedni twierdzili, że doznali krzywdy, drudzy wysuwali jakieś inne zarzuty 
przeciw swym panom. Myśleli, że dorwali się chwili, w której będą mogli 
dopiąć wszystkiego, co chcą, w odniesieniu do nich, bez rozlewu krwi. 
Jednakże ludzie po naradzie stawili im opór i nie chcieli w niczym im ustąpić. 
Licyniusz przeląkł się zwartej postawy jednych i drugich, bał się, że 
pokonana strona spowoduje jakieś wielkie nieszczęście. Dlatego nie przyjął 
żadnego z niewolników, odprawił ich przekonany, że nie spotka ich żadna 
krzywda lub że w każdym razie rozproszą się i nie będą mogli wywołać 
dalszych zamieszek. Tymczasem niewolnicy zlękli się swych panów, że w 
ogóle odważyli się im coś zarzucić, złączyli się razem i po wspólnej naradzie 
przystąpili do rozbojów. 

Barbarzyńcy ponieśli klęskę, wielu padło w walce, nieliczni się uratowali. 
Wtedy Mariusz dla zachęcenia i wynagrodzenia swych żołnierzy sprzedał im 
cały łup po cenie zniżonej, nie chciał, aby się wydawało, że kogoś obdarza 
podarkami. 

Mariusz poprzednio cieszył się tylko względami ludu, gdyż z niego 
pochodził i dzięki niemu doszedł do potęgi; wtedy zaś wspomnianym czynem 
zjednał sobie nawet szlachtę, która go nienawidziła, tak że chwalili go 
wszyscy bez różnicy. U ludzi chętnych i zgodnych uzyskał ponowny wybór 
na rok następny, aby mógł dopełnić swych podbojów. 

Cymbrowie, skoro raz się zatrzymali, stracili wiele animuszu i z tego 
powodu stępieli i zgnuśnieli na duchu i na ciele. Przyczyną było to, że 
zamiast żyć jak poprzednio pod gołym niebem, mieszkali w domach, zamiast 
zanurzania się w zimnej wodzie korzystali z ciepłej kąpieli; poprzednio jedli 
surowe mięso, teraz opychali się łakociami i tamtejszymi przysmakami. 
Wbrew swemu zwyczajowi pławili się w winie i mocnych napojach. Ten tryb 
życia zniszczył doszczętnie ich dumnego ducha, nadwątlił ciało, tak iż nie 
znosili trudów, znojów, upału, zimna i bezsenności. 

Ludzie z Messany, przekonani, że nie doznają żadnego ciosu, skrycie 
złożyli tam celem zabezpieczenia wszystkie najwartościowsze i najcenniejsze 
rzeczy. Na wieść o tym Atenion Cylicyjczyk, herszt rozbójników, napadł na 
nich, kiedy obchodzili publiczne święto na przedmieściu. Zabił wielu 
rozproszonych i niemal szturmem wziął miasto. Potem zbudował mur celem 
umocnienia jakiejś warowni Macella i zaczął gwałtownie pustoszyć ziemię. 



URYWKI KSIĘGI DWUDZIESTEJ ÓSMEJ 

Syn Metellusa tak bardzo prosił wszystkich prywatnie i publicznie, aby 
pozwolono jego ojcu wrócić z wygnania, że otrzymał przydomek Pius, tj. 
Pobożny. 

Furiusz żywił taką wrogość względem Metellusa dlatego, że ten ostatni 
jako cenzor odebrał mu konia. 

Rzymianie na samym zgromadzeniu zabili Publiusza Furiusza oskarżonego 
o czyny, których się dopuścił jako trybun. Niewątpliwie wysoce zasługiwał 
on na śmierć, bo był to mąciciel; z początku przystał do Saturnina i Glaucii, 
potem zmienił kierunek, uciekł do przeciwników i wraz z nimi napadał na 
poprzednich sprzymierzeńców. Ale nie godziło się, by zginął w taki sposób. 
Wydawało się, że postępek ten jest jakoś usprawiedliwiony ... 

Całkiem niesłusznie skazali Rutiliusza człowieka uczciwego. Na skutek 
planu z góry ułożonego przez rycerzy pozwano go przed sąd pod zarzutem 
przyjmowania darów, czego miał się dopuścić w Azji jako poddowódca u 
Kwintusa Mucjusza, i ukarano go grzywną. Uczynili to ze złości, gdyż 
położył kres licznym ich uchybieniom w zbieraniu podatków. 

Rutiliusz bronił się bardzo dzielnie. Mówił wszystko, co mógł powiedzieć 
oczerniony człowiek uczciwy, którego martwiło o wiele bardziej położenie 
państwa niż własna dola. Jednakże uznano go winnym i od razu wyzuto z 
majątku. Szczególnie na tym procesie ujawniło się, że wcale nie zasłużył na 
wyrok, który na niego wydano. Przekonano się, że posiadał o wiele mniej niż 
zarzucili mu oskarżyciele obwiniając o przywłaszczenie z Azji. Ponadto mógł 
wykazać się sprawiedliwym i prawym źródłem nabycia wszystkiego, co miał. 
Tak obelżywie z nim postąpiono. Mariusz także przyczynił się do jego 
skazania. Bo ciężarem dla niego był człowiek bardzo prawy i cieszący się 
dobrym imieniem. Toteż Rutiliusz potępiwszy to, co się stało w mieście, 
poczytał za niegodne dalsze życie w towarzystwie takiego człowieka i usunął 
się, choć nikt go do tego nie zmuszał. Udał się dc samej Azji i tam przez 
pewien czas żył w Mitylenie. Potem, gdy to miasto uległo spustoszeniu 
podczas wojny z Mitrydatesem, przesiedlił się do Smyrny. Tam dopełnił 
żywota, nigdy nie pragnąc wrócić do kraju. Jednakże z tego powodu nie 
stracił nic na sławie ani na bogactwie. Otrzymał wiele podarków od 
Mucjusza, bardzo dużo od 



wszystkich ludów i królów, którzy kiedykolwiek mieli z nim do czynienia. 
Dlatego posiadał teraz o wiele więcej mienia niż pierwotnie. 

Byli także inni przywódcy stronnictw, ale największe znaczenie miał 
Marek1 w jednym ugrupowaniu, a Kwintus w drugim. Byli to ludzie 
spragnieni władzy, nienasyceni w żądzy zaszczytów i dlatego bardzo skłonni 
do kłótni. Te właściwości mieli wspólne. Ale Druzus górował urodzeniem, 
bogactwem oraz hojnością w wydatkach na ludzi, którzy kiedykolwiek 
zwrócili się do niego z prośbą. Drugi przewyższał go śmiałością, odwagą, 
knowaniem w porę spisków i złośliwością w ich urzeczywistnieniu. Do 
pewnego stopnia jeden był równoważny drugiemu, już to z powodu ich 
podobieństw, już to ze względu na różnice. Nic więc dziwnego, że zażegli 
niezgodę tak wielką, że utrzymała się ona nawet po ich śmierci. 

Druzus i Cepion, którzy poprzednio byli wielkimi przyjaciółmi i spo-
winowaceni przez związki małżeńskie, stali się osobistymi wrogami i prze-
nieśli waśń nawet w dziedzinę polityki. 

... i spiskującego2 na konsulów. 
Nie mówiąc o tym, że nie udało mu się nikogo przekonać, chociaż mówił 

pewne rzeczy prawdziwe. 
1Marek Liwiusz Druzus; Kwintus Serwilius Cepion.  
2 Mowa o M. Liwiuszu Druzusie w czasie procesu przed senatem. 



URYWKI KSIĘGI DWUDZIESTEJ DZIEWIĄTEJ 

Lupus przypuszczał, że patrycjusze, którzy razem z nim odbywali 
wyprawę, wyjawiali jego plany przeciwnikom, i doniósł o tym senatorowi, 
zanim się upewnił. Skutkiem tego poróżnił ich jeszcze bardziej, choć i tak nie 
byli sobie życzliwie usposobieni. Doszłoby do większych zaburzeń, gdyby 
nie przyłapano pewnych Marsów, którzy przyłączyli się do Rzymian 
szukających paszy i z przeciwnikami wchodzili na szańce niby 
sprzymierzeńcy. Następnie podchwytywali to, co się mówi i robi w obozie, i 
zgłaszali swoim. W wyniku tego przestali się złościć na patrycjuszów. 

Mariusz miał w podejrzeniu Lupusa, choć to był jego krewny. Czynił to z 
zawiści i w nadziei, że będzie wybrany konsulem po raz siódmy, jako jedyny 
człowiek, który może wybrnąć z powodzeniem z obecnego położenia. 
Nakazał więc mu zwłokę. Mówił, że ich ludzie nawet w wypadku tej zwłoki 
będą mieć żywność, tymczasem przeciwnik dłużej nie wytrzyma, gdyż wojna 
się toczy w jego kraju. 

Picentowie podbili tych, którzy nie przyłączyli się do ich buntu, i katowali 
ich na oczach przyjaciół, z głów ich żon zdzierali włosy wraz ze skórą. 



URYWKI KSIĘGI TRZYDZIESTEJ DO TRZYDZIESTEJ PIĄTEJ 

Po przybyciu posłów rzymskich Mitrydates wcale nie okazał niepokoju. 
Przeciwnie, ze swej strony oskarżył Rzymian, nadto pokazał posłom 
mnóstwo pieniędzy, które wydaje na państwo i na jednostki prywatne, i 
zachował spokój. Jednakże Nikomedes dufny w sojusz rzymski i potrze-
bujący pieniędzy wtargnął do jego kraju. 

Zarówno lud, jak senat wybrali go1 przeciwko Mitrydatesowi. 
Mitrydates wyprawił posłów do Rzymu. Prosił Rzymian, aby nakłonili lub 

zmusili Nikomedesa do sprawiedliwego postępowania z nim, jeżeli uważają 
Nikomedesa za swego przyjaciela; w przeciwnym razie — niechaj mu, 
Mitrydatesowi, pozwolą rozprawić się z wrogiem. Ci zaś nie tylko nie 
spełnili żadnego jego życzenia, ale wręcz zagrozili mu karą, jeżeli nie zwróci 
Kapadocji Ariobarzanesowi i nie zachowa pokoju w stosunku do 
Nikomedesa. Odprawili posłów w tym samym dniu i zakazali mu przysyłać 
kogokolwiek, jeżeli nie okaże im posłuchu. 

Przypominając innych jako potrzebujących jakiejś pomocy od niego. 
Katon, którego żołnierze w większości byli z miasta i raczej za starzy do 

służby wojskowej, na ogół miał małe znaczenie. Kiedy pewnego razu 
ośmielił się ich zganić, że niechętnie się trudzą i wykonują rozkazy, nieomal 
nie zginął pod gradem pocisków, które miotali na niego. Niechybnie swój 
krok przypłaciłby życiem, gdyby mieli kamieni pod dostatkiem. Ale miejsce, 
na którym się zgromadzili, było uprawiane i przypadkiem bardzo wilgotne, 
dlatego bryły ziemi nie wyrządziły mu szkody. Pojmano człowieka, który 
wszczął rozruchy, Gajusza Titiusza2; był to łazik rynkowy, który żył z sądów, 
swobodny w słowach i nadzwyczaj bezczelny. Wysłano go do Rzymu do 
trybunów, ale uniknął kary. 

Na rozkaz Mitrydatesa wszyscy mieszkańcy Azji zabijali Rzymian. 
Jedynie ludzie z Tralles osobiście nie targnęli się na nikogo. Wynajęli jednak 
w tym celu niejakiego Teofilosa Paflagończyka, jak gdyby w ten sposób 
mieli odsunąć od siebie widmo zagłady albo jak gdyby to stanowiło różnicę 
dla ofiar, z czyjej ręki zginą. 

1 Wedle T. Reinacha to odnosi się do Flakkusa lub Sulli.  
2 Właściwie Gajusz Titiniusz (Sizenna). 



Trakowie nakłonieni przez Mitrydatesa napadli na Epir i między innymi aż 
na Dodonę, tak że złupili nawet świątynię Zeusa. 

Cynna, skoro tylko otrzymał urząd, niczego tak nie pragnął jak wygnać 
Sullę z Italii. Pozorował sprawę Mitrydatesem, w istocie zaś chciał go usunąć 
ze swej drogi, tak aby ów czatując z bliska nie mógł pokrzyżować jego 
działań. Jednakże swój wybór zawdzięczał poparciu Sulli i przyrzekł, że 
wszystko zrobi po jego myśli. Sulla bowiem, który widział konieczność 
wojny i gorliwie zabiegał o sławę wojenną, przed wyruszeniem wszystko 
ułożył w kraju w sposób dla siebie najdogodniejszy. Między innymi wy-
znaczył na swoich następców Cynnę i pewnego Gnejusza Oktawiusza w 
nadziei, że w ten sposób utrzyma największą potęgę nawet podczas swej 
nieobecności. Bo wiedział, że Oktawiusz cieszy się uznaniem z powodu 
łagodności, i sądził, że nie sprawi on żadnego kłopotu. Dobrze uświadamiał 
sobie, że drugi jest człowiekiem złym, ale nie chciał robić sobie w nim 
wroga, gdyż miał on pewne znaczenie, do którego już doszedł samodzielnie. 
Ponadto Cynna mawiał i oświadczył pod przysięgą, że gotów jest mu pomóc 
we wszystkim, co wypadnie. Sulla zatem sam, chociaż świetnie potrafił 
przejrzeć umysły ludzi i przeniknąć naturę spraw, popełnił w tym wypadku 
bardzo wielką pomyłkę i przekazał w spadku państwu wielką wojnę. 

Oktawiusz z natury był powolny w prowadzeniu spraw państwowych. 
Kiedy wybuchła wojna domowa, Rzymianie przyzwali Metellusa z roz-

kazem, aby im pomógł. 
Rzymianie powaśnieni z sobą wezwali Metellusa i rozkazali mu w miarę 

możliwości ugodzić się z Samnitami. Podówczas bowiem oni sami jeszcze 
pustoszyli Kampanię i ziemię poza nią położoną. Ale on nie zawarł rozejmu z 
nimi, gdyż domagali się praw obywatelskich nie tylko dla siebie, ale i dla 
tych, którzy zbiegli na ich stronę. Nie chcieli też oddać nic z łupu, jaki 
zagarnęli, żądali zwrotu wszystkich jeńców i zbiegów, którzy porzucili ich 
szeregi. Toteż nawet senatorowie odrzucili myśl zawarcia pokoju z nimi na 
tych warunkach. 

Kiedy Cynna odnowił prawo dotyczące powrotu wygnańców, Mariusz i 
inni, którzy razem z nim poszli na wygnanie, wpadli do miasta z resztą 
wojska jednocześnie wszystkimi bramami. Zamknęli je, aby nikt nie mógł się 
wymknąć, i zabijali bez różnicy każdego napotkanego. Wszystkich na równi 
traktowali jako wrogów. Żądni bogactwa niszczyli przede wszystkim tych, 
którzy coś mieli. Obchodzili się nieludzko z ich dziećmi i żonami, jak gdyby 
ujarzmili jakieś obce miasto. Głowy najwybitniejszych obywateli wystawili 
na mównicy. Widok ten był nie mniej okrutny niż ich zagłada. Bo między 
innymi to mogło przyjść widzom na myśl, że głowy obywateli hańbiły wtedy 
miejsce, które ich przodkowie ozdobili dziobami nieprzyjacielskich okrętów. 



Krótko mówiąc Mariuszem owładnęła ogromna żądza i nienasycenie w 
mordach. W końcu, kiedy zabił większość swoich wrogów i z powodu 
ogromnego zamieszania nie mógł sobie uprzytomnić, kogo pragnie stracić, 
wydał rozkaz żołnierzom: „zabijać po kolei każdego z przechodniów, do 
którego on nie wyciągnie ręki". Stosunki rzymskie doszły do tego, że 
człowiek musiał ginąć nie tylko bez sądu i z samej wrogości, ale z tej jedynie 
przyczyny, że Mariusz nie wyciągnął ręki. Oczywiście, w tak wielkiej ciżbie 
i wśród takiego zgiełku Mariusz nie dbał o ruch ręki, a chociażby nawet tego 
pragnął, nie mógł jej dowolnie użyć. Dlatego wielu umarło niepotrzebnie, 
ludzie, których śmierci wcale nie pragnął. Ogólna liczba tych, którzy wtedy 
zginęli, jest nieznana. Bo rzeź trwała pięć pełnych dni i tyleż nocy. 
Wtedy, skoro zwątpił3 we wszelką pomoc boga, skończył ze sobą. Na 
początku roku Rzymianie składali zwyczajowe ofiary i zgodnie z ojczystymi 
obyczajami zanosili modły za swoich urzędników. Wtedy to syn Mariusza 
własnoręcznie zabił jednego trybuna, a głowę jego posłał konsulom, innego 
strącił z Kapitolu — los, który nigdy nie przypadł takiemu urzędnikowi — i 
zakazał użycia ognia i wody dwom pretorom. Kiedy Flakkus przybył do 
Bizancjum, zbuntował się przeciwko niemu poddowódca jego, Fimbria. Był 
to człowiek śmiały, zdolny do wszystkiego, żądny jakiejkolwiek sławy. 
Lekceważył każdego zwierzchnika. Z tych powodów i wtedy po opuszczeniu 
Rzymu udawał, jeżeli chodzi o pieniądze, uczciwość i troskliwość o 
żołnierzy. Na skutek tego przywiązał do siebie żołnierzy, ale poróżnił się z 
Flakkusem. Mógł tego dokonać, gdyż Flakkus wykazywał nienasyconą 
żądzę pieniędzy. Nie zadowalał się przywłaszczeniem tego, co zbywało, ale 
wzbogacał się nawet na żywności żołnierzy i na łupie, który nieustannie 
uważał za swoją własność. 

Kiedy Flakkus i Fimbria przybyli do Bizancjum, Flakkus rozkazał im 
rozbić obóz poza murem i poszedł do miasta. Fimbria skorzystał z tej 
sposobności i oskarżył go o zabranie pieniędzy, i oczerniał wywodząc, że 
pławi się w mieście w zbytku, kiedy oni mozolą się pod namiotami podczas 
burzy i zimna. Rozzłoszczeni żołnierze wpadli do miasta, zabili pewnych 
ludzi, którzy się na nich natknęli, i rozproszyli się po domach. 

Na skutek jakiejś sprzeczki pomiędzy Fimbria a kwestorem Flakkus 
zagroził mu, że go odeśle do Rzymu bez względu na jego wolę. A kiedy 
Fimbria odpalił jakąś obelgą, pozbawił go dowództwa. Fimbria udając, że 
sposobi się do odwrotu z bardzo ciężkim sercem, dotarł do żołnierzy z Bi-
zancjum, przywitał się z nimi jak gdyby zabierał się do odjazdu, prosił o 
listy, ubolewał nad sobą i nad losem, na który rzekomo nie zasłużył. Nalegał, 
by pamiętali o przysługach, które im wyświadczył, i by mieli się na 
baczności. Zagadkowo potrącał o Flakkusa i dawał do zrozumienia, 

3 Lucjusz Korneliusz Merula, flamen Dialis, tj. kapłan Jowisza. 



że knuje on na nich spisek. Widząc, że chłoną wywody, że do niego odnoszą 
się z życzliwością, a do wodza z podejrzliwością, wstąpił na jakieś 
wzniesienie i zaczął ich podżegać. Oskarżał go o różne inne rzeczy, wreszcie 
obciążył zarzutem, że dla pieniędzy ich zdradzi. Z tego powodu żołnierze 
wypędzili Termosa, którego postawiono na ich czele. 

Fimbria gubił wielu ludzi nie kierując się tym, co sprawiedliwe, nie dla 
zapewnienia największej korzyści Rzymowi, ale z gniewu i z żądzy mordu. 
Oto dowód. Pewnego razu kazał przygotować wiele słupów, do których 
przywiązał ofiary, i katował na śmierć. Ale okazało się, że słupów było o 
wiele więcej niż przyszłych straceńców. Wtedy kazał ująć pewnych ludzi 
spośród widzów wokół stojących i przywiązać ich do zbywających słupów, 
aby się nie wydawało, że przygotowano je na próżno. 

Ten sam człowiek zająwszy Ilion zabił tyle osób, ile mógł, nie oszczę-
dzając nikogo i niemal spalił całe miasto. Zdobył to miejsce nie szturmem, 
ale oszustwem. Bo udzielił im pochwały za poselstwo wyprawione do Sulli i 
dodał, że nie ma żadnej różnicy, z którym się ugodzą: wszak on i Sulla są 
Rzymianami. Potem wszedł między nich jak gdyby do przyjaciół i dopuścił 
się tych zbrodni. 

Z tych więc powodów ... do tego czasu ani nie zgłaszał roszczeń do 
niczego z tych ... 

Metellus pobity przez Cynnę przybył do Sulli i okazał mu bardzo dużą 
pomoc. Niemało z tych, którzy byli przeciwni postępowaniu Sulli, widziało u 
Metellusa sławę uzyskaną sprawiedliwością i synowskie oddanie. Uznali, że 
Metellus przystał do niego nie bez przyczyny, ale wybiera to, co istotnie jest 
słuszniejsze i korzystniejsze dla ojczyzny. Dlatego przeszli na ich stronę. 

Pompejusz był synem Strabona. Plutarch4 zestawiał go z Lacedemoń-
czykiem Agesilaosem. Oburzony na tych, którzy zawładnęli miastem, na 
własną rękę wyruszył do Picenum, choć jeszcze nie całkiem zaliczał się do 
dorosłych. Dzięki poprzedniej władzy ojca zebrał mały oddział z tamtejszych 
mieszkańców, ustanowił własne zwierzchnictwo i myślał, że sam dokona 
jakiegoś sławnego czynu. Potem przyłączył się do Sulli. Po tych początkach 
stał się człowiekiem nie mniej potężnym od Sulli, lecz jak wskazuje jego 
przydomek, wyrósł na „Wielkiego". 

...5 jest w Kampanii i może szybko odpowiedzieć na stawiane mu zarzuty; 
byłoby więc rzeczą śmieszną, gdybym ja mówił w jego obronie. 

Jakże ktoś mógłby mu ... uwierzyć?5 
Sulla przekazał wojsko człowiekowi [Ofelli], który nie zasłużył na 

pochwały nawet z innych względów, ale uczynił to, bo miał wielu, którzy 

4 Powołanie się na Plutarcha nie pochodzi od Diona, który nie ma zwyczaju cytować 
swoich źródeł. 

5 Może z mowy Sertoriusza do jego wojsk, wygłoszonej w obronie Scypiona. 



towarzyszyli mu od początku, wyróżniali się doświadczeniem i działalnością. 
Aż dotąd posługiwał się nimi jako ludźmi najodpowiedniejszymi w każdej 
potrzebie. Zanim zwyciężył, zwracał się do nich z prośbami i korzystał bez 
skrupułów z ich usług. Kiedy jednak zaświtała mu nadzieja, że zdobędzie 
nieograniczoną władzę, nie liczył się z nimi ani trochę. Polegał raczej na 
ludziach najgorszych i tych, którzy nie wyróżniali się ani pochodzeniem, ani 
sławą uczciwości. Oto dowód. Wiedział, że tacy są gotowi pomagać we 
wszystkich zamysłach, nawet najpodlejszych. Mniemał, że będą mu 
ogromnie wdzięczni, choćby osiągnęli jakąś drobnostkę; że nigdy nie 
przewyższą ani nie przywłaszczą sobie jego czynów i planów. Tymczasem 
mniemał, że ludzie cnotliwi nie zechcą mu pomagać w złych czynach, lecz 
wręcz będą go ganić; zażądają nagród za wyświadczone dobrodziejstwa, 
zgodnie ze swą zasługą, nie będą się poczuwać do wdzięczności za 
otrzymane, ale będą je przyjmować jako im należne i zgłoszą roszczenia do 
jego czynów i planów jako do swych własnych. 

Sulla aż do dnia, w którym zwyciężył Samnitów, był człowiekiem 
wybitnym i cieszył się największą sławą dzięki posunięciom swym jako 
wodza i dzięki swym planom. Ludzie sądzili, że wyróżnia się bardzo ludz-
kością i pobożnością. Wszyscy wierzyli, że z powodu swej dzielności żyje w 
sojuszu z Fortuną. Ale po tym zdarzeniu zmienił się ogromnie. Nikt nie 
mógłby już utrzymywać, że jego poprzednie i późniejsze czyny są czynami 
tej samej osoby. Do tego stopnia, jak się zdawało, nie mógł znieść szczęścia. 
Bo też teraz popełniał czyny, które zarzucał innym osobom, kiedy był słaby, 
dopuszczał się też więcej innych, bardziej niezwykłych. Niewątpliwie 
zawsze miał na nie ochotę, ale ujawnił je w okresie swej władzy. Dlatego 
niektórzy doszli do mocnego przekonania, że niepowodzenie ma niemały 
udział w kształtowaniu się zalet. Przykładem był Sulla. Skoro tylko pobił 
Samnitów i sądził, że położył kres wojnie (bo wszystko inne uważał za rzecz 
całkiem nieważną), zmienił się zupełnie. Pozostawił swą poprzednią 
osobowość jakby poza murami, na polu bitwy, i starał się prześcignąć Cynnę, 
Mariusza i wszystkich innych ich następców. Wojowały z nim obce ludy, ale 
z żadnym nie obszedł się tak, jak postąpił z własną ojczyzną, jak gdyby ją 
ujarzmił. W tym samym dniu wysłał głowy Damasipposa i jego zwolenników 
do Praeneste i wbił je na pale. Zabił wielu z tych, którzy dobrowolnie się 
poddali, jak gdyby ujął ich wbrew ich woli. Nazajutrz rozkazał senatorom 
zgromadzić się w świątyni Bellony niby w tym celu, by usprawiedliwić jakoś 
swe postępowanie. Rozkazał też jeńcom zebrać się na tzw. polu 
państwowym, jak gdyby zamierzał wciągnąć ich na listy. Ci na jego rozkaz 
wymordowali się wzajemnie; zginęło tam także wiele osób z miasta, które 
zmieszały się z nimi. Sam zwrócił się z bardzo cierpką mową do senatorów. 

Rzeź pojmanych pod przewodem Sulli wtedy nie ustawała. A ponieważ 
ginęli w pobliżu świątyni, do miejsca posiedzeń senatu dochodził ogromny 



zgiełk, lamenty, jęki, skargi. Na senatorów więc padł strach podwójny, gdyż 
sami byli już bliscy wiary, że doznają jakiegoś okropnego losu, skoro 
dopuszczał się w słowie i czynie rzeczy tak bezbożnych. Z tego powodu 
liczni, przeżywając podwójne udręki, pragnęli sami należeć do ludzi już 
ginących na zewnątrz, byleby w końcu uwolnić się od strachu. Ale los ich 
został odroczony. Tymczasem resztę zarzynano i wrzucano do rzeki. Stąd 
uznana za okropną zbrodnia Mitrydatesa, który w jednym dniu wyciął 
wszystkich Rzymian w Azji, wydawała się błahostką w porównaniu z liczbą 
ludzi wtedy wymordowanych i ze sposobem ich zgonu. Zgroza na tym się nie 
skończyła. Mordy, które tam się rozpętały, jakby na dany ?nak ogarnęły 
stolicę, kraj, wszystkie miasta Italii. Bo wielu nienawidził sam Sulla, wielu 
także jego zwolennicy, jedni naprawdę, inni na pozór. Popełniając podobne 
zbrodnie chcieli pokazać, że mają charakter podobny do jego charakteru i w 
ten sposób umocnić przyjaźń z nim. Bali się, że na skutek różnicy mógłby ich 
posądzić o potępienie jakiegoś jego czynu i że przez to narażą się na 
niebezpieczeństwo. Zaczęli mordować wszystkich, którzy, jak widzieli, 
przewyższali ich bogactwem lub pod innym jakimś względem, jednych z 
zawiści, drugich ze względu na ich majątek. W takich okolicznościach pada 
ofiarą mnóstwo ludzi nawet obojętnych, choć nie przystają do żadnej z dwóch 
stron. Kamieniem prywatnej obrazy staje się fakt, że kogoś przewyższają 
cnotą, pochodzeniem lub bogactwem. Nikt nie mógł znaleźć żadnego środka 
ratunku przed tymi, którzy posiadali jakąś władzę i chcieli się dopuszczać 
bezprawia. 

W takich klęskach pogrążył się Rzym. Po co opowiadać o gwałtach 
popełnianych na żywych? W wielu wypadkach znęcano się nad kobietami i 
chłopcami najszlachetniej urodzonymi i najsławniejszymi, jakby to byli jeńcy 
wojenni. Były to zbrodnie bardzo ciężkie, ale podobne do innych poprzednio 
już przeżytych. Dlatego wydawały się znośne przynajmniej ludziom, którzy 
stali poza ich zasięgiem. Jednakże Sulli to nie wystarczało i nie zadowolił się 
czynami, które mogli inni popełniać. Ogarnęła go żądza, by niepomiernie 
przewyższyć wszystkich różnorodnością swych mordów. Widocznie za cnotę 
poczytywał fakt, że nikomu się nie da prześcignąć także w przelewie krwi. W 
związku z tym wpadł na nowy pomysł i wyłożył pobielaną tablicę, na której 
wpisywał imiona. Niemniej wszystko działo się tak jak przedtem, w 
niebezpieczeństwie byli nawet ci, których imiona nie widniały na tablicy. Bo 
dopisywano do spisów imiona wielu już to żywych, już to zmarłych, aby 
zapewnić mordercom bezkarność. Toteż pod tym względem postępowanie 
nie różniło się wcale od poprzedniego: jego groza i niezwykłość oburzały 
każdego bez wyjątku. Tablice były wystawione na widok publiczny jak 
gdyby jakiś rejestr senatorów lub lista zatwierdzonych żołnierzy. Od czasu do 
czasu tłumnie zbiegali się w pośpiechu przy nich wszyscy przechodnie, jak 
gdyby zawierały jakąś dobrą wiadomość. Tymczasem wielu znajdowało 
wpisane nazwiska krew- 



nych, a niektórzy swoje własne. Dosięgał ich los okropniejszy, gdyż niesz-
częście spadało na nich znienacka. Wielu z nich ginęło, gdyż zdradzali się 
samym zachowaniem. Nikt poza otoczeniem Sulli ani trochę nie czuł się 
pewny. Jeżeli ktoś zbliżył się do tablic, stawał pod zarzutem, że jest osobą 
wścibską; jeżeli się nie ubliżał, uchodził za niezadowolonego. Człowiek, 
który czytał listę i zadawał jakieś pytanie o to, co tam napisane, narażał się na 
podejrzenie, że dowiaduje się o sobie lub o swoich towarzyszach. Człowiek, 
który nie czytał i nie dowiadywał się, budził podejrzenie, że jest oburzony i z 
tego powodu ściągał na siebie nienawiść. Łzy lub śmiech groziły 
natychmiastową zgubą. Ginęło więc wielu nie dlatego, że powiedzieli lub 
uczynili coś zakazanego, lecz dlatego, że byli markotni lub uśmiechali się. 
Tak starannie śledzono ich postawy. Nikomu nie wolno było boleć nad utratą 
przyjaciela ani triumfować nad zabitym wrogiem; także ich ścinano pod 
zarzutem, że naigrawają się z kogoś. Na wielu same imiona sprowadzały 
nieszczęście. Bo niektórzy nie znali wykazanych na liście, ale odnosili ich 
imiona do każdego, jak się im podobało. W ten sposób ginęło wielu śmiercią, 
która miała spotkać innych. Powstał wtedy wielki zamęt; nazywali każdego 
napotkanego człowieka tak, jak im się chciało, tamci wypierali się tych 
imion. Jedni ginęli nieświadomi, że umrą, drudzy przeczuwali swój koniec. 
Dosięgał ich los wszędzie, gdziekolwiek byli przypadkiem. Żadne miejsce 
święte czy świeckie nie było dla nich bezpieczne i nietykalne. Jedni ginęli 
nagle, zanim dowiedzieli się o zagrażającej zagładzie albo w samej chwili 
odebrania wiadomości o niej. Tacy oczywiście mieli szczęście, ulgą dla nich 
był fakt, że nie przeżyli trwogi przed zgonem. Ale ci, którzy przewidzieli 
klęskę i kryli się, byli w położeniu bardzo ciężkim. Nie śmieli się ani oddalić 
ze strachu, że ich przyłapią, ani nie mieli też odwagi pozostać tam, gdzie byli, 
z obawy przed zdradą. Istotnie wielu z nich padało ofiarą zdrady ze strony 
towarzyszy i najdroższych i tak ginęli. Toteż w nieustannym oczekiwaniu 
śmierci cierpieli nie tylko ci, których imiona wypisano na tablicach, ale w 
równej mierze także pozostali. 

Głowy wszystkich gdziekolwiek pomordowanych zaniesiono na Rynek 
Rzymski i wystawiono na postrach. Wokół nich działy się te same sceny, co 
wokół list proskrypcyjnych. 

Kreteńczycy wysłali posłów do Rzymian w nadziei, że odnowią dawny 
układ, a nadto doznają jakiegoś dobrodziejstwa za ocalenie kwestora i jego 
żołnierzy. Rzymianie raczej popadli w gniew, że nie udało się im pobić 
Kreteńczyków, niż poczuwali się względem nich do wdzięczności, że nie 
zniszczyli ich ludzi. Dlatego odpowiedzieli im szorstko, a przy tym zażądali 
od nich jeńców i zbiegów. Zażądali też zakładników i dużo pieniędzy, 
domagali się większych okrętów i czołowych mężów. Nie czekali na odpo-
wiedź posłów z kraju, ale natychmiast wysłali jednego z konsulów, by przyjął 
te rzeczy i wojował z nimi, jak gdyby ich nie dali. Tak też 



istotnie się stało. Bo jakże by? Ludzie ci na początku nie chcieli się ugodzić, 
zanim zwrócono się do nich z podobnym żądaniem i zanim zwyciężyli. Czyż 
mieli po zwycięstwie poddać się tak licznym i takim rozkazom? Rzymianie 
jasno to wiedzieli, nadto podejrzewali, że posłowie będą próbowali 
przekupić pewne osoby pieniędzmi, aby przeszkodzić wyprawie. Dlatego 
uchwalili w senacie, by nikt im nic nie pożyczał. ... lub pomagać naszym 
wrogom. 

Urywki pochodzące z bliżej nie określonych 
miejsc 

Kilka najlżejszych łodzi było przymocowanych przy brzegu; ale wię-
kszość z nich, i to większe, z powodu mielizn stała na kotwicy na otwartym 
morzu. 

Będzie wam zobowiązany za dobrodziejstwo... 
Toteż nie nazywali się nawet urzędnikami, dopóki nie ustanowiono 

dotyczącego ich prawa ... 
... nie tylko nie usłuchali go 
... i odparli tych, którzy urządzili przeciwko niemu wypad. Tarentyjczycy 

więcej nie liczyli się nawet z nim ... 
... łatwiej ponadto dokonać i resztę 
... z których jedne wziął siłą, a drugie zdobył na skutek ich poddania się. 
... pod warunkiem, że opuszczą całkowicie swój kraj. 
... i konie oddały przysługę żołnierzom. 
Jest rzeczą niemożliwą, by człowiek, który postępuje sprzecznie ze 

słusznymi zasadami, odniósł z nich jakąś korzyść. 
Tytuły nie zmieniają charakteru ludzi: zależnie od tego jak ktoś kieruje 

sprawami, nadaje tytułom nowe znaczenie. Wielu jedynowładców staje się 
źródłem dobrodziejstw dla podwładnych, dlatego taki ustrój nazywa się 
królestwem; tymczasem wielu żyjących w demokracji wyrządza sobie 
nieszczęść bez liku. 
Z natury poddani zawsze przystosowują się do zdania swych władców. 
Nic tak nie prowadzi wojska lub jakiejś innej rzeczy, która wymaga 
dowództwa, ku lepszemu lub ku gorszemu, jak charakter i obyczaje 
zwierzchnika. Większość ludzi upodabnia się do zasad i czynów dowódców, 
czyni to samo, co i oni, jedni szczerze, drudzy pozornie. 

Zawiedzione nadzieje zwykle martwią ludzi jakoś bardziej niż utrata 
rzeczy, której się nie oczekiwało. Wszak uważają te drugie przedmioty za 
odległe i dlatego nie pożądają ich, jak gdyby były cudzą własnością; 
tymczasem skoro przybliżą się do pierwszych, boleją tak, jak gdyby tracili 
własne mienie. 

O wiele lepiej jest odnieść jakiś sukces i wzbudzać zazdrość, niż przeżyć 
klęskę i zasługiwać na litość. 



URYWKI KSIĘGI TRZYDZIESTEJ SZÓSTEJ 

... i dlatego, że [Mitrydates] w dużym stopniu doświadczył szczęścia i 
nieszczęścia, Tygranes powierzył mu najwyższe dowództwo. Bo wierzono, 
że po wielu klęskach, po nie mniej licznych zwycięstwach stał się dzięki 
temu bieglejszy w prowadzeniu wojny. Ci dwaj władcy zatem nie tylko sami 
przystąpili do przygotowań, jak gdyby wtedy po raz pierwszy zaczynali 
wojnę, ale i wyprawili poselstwa do różnych sąsiadów. Skierowali posłów 
także do Arsacesa Parta, chociaż był wrogo usposobiony wobec Tygranesa z 
powodu jakiejś spornej ziemi. Odstępowali mu ją, nadto oczerniali Rzymian. 
Mówili, że Rzymianie w razie zwycięstwa nad swymi obecnymi 
przeciwnikami, zdanymi na samych siebie, zaraz ruszą przeciwko niemu. Bo 
żadna siła zwycięska z natury nie może się nasycić swym powodzeniem i nie 
stawia granic swojej zachłanności; Rzymianie, którzy już wielu ujarzmili, nie 
zechcą go oszczędzać. 

Takie podjęli kroki. Tymczasem Lukullus nie ścigał Tygranesa, lecz 
pozwolił mu całkiem swobodnie ujść cało. Z tego powodu obywatele i inni 
stawiali mu zarzut, że nie chciał wojny doprowadzić do końca, aby zatrzymać 
dowództwo przez dłuższy czas. Dlatego wtedy przywrócili prowincję Azję 
pretorom, a później, kiedy przypisywano mu ponownie takie samo 
postępowanie, posłano do niego ówczesnego konsula, który miał przejąć jego 
władzę. Niemniej zajął Tygranocertę, kiedy cudzoziemcy żyjący w tym 
mieście zbuntowali się przeciw Armeńczykom. Większość z nich była Cy-
licyjczykami, których ongiś usunięto z ich własnego kraju. Oni to wpuścili 
Rzymian w nocy. Potem rozgrabiono wszystko z wyjątkiem mienia Cyli-
cyjczyków. Jednakże Lukullus uchronił przed zniewagą wiele żon czołowych 
mieszkańców, które pojmano. Tym krokiem zjednał sobie także ich mężów. 
Ponadto przyjął Antiocha, króla Kommageny (jest to część Syrii blisko 
Eufratu i Taurus), i Achaudoniosa, naczelnika arabskiego, i innych, którzy 
wyprawili do niego posłów w sprawie pokoju. 

Kiedy dowiedział się od nich o poselstwie, które Tygranes i Mitrydates 
wysłali do Arsacesa, ze swej strony wysłał do niego pewnych sprzy-
mierzeńców. Nieśli oni groźby na wypadek, gdyby pomagał wrogom, a 
obietnice, o ile zamiast tego przystanie do Rzymian. Arsaces żywił jeszcze 
gniew na Tygranesa i wcale nie miał Rzymian w podejrzeniu. Dlatego 
wówczas wzajemnie wysłał posłów do Lukullusa, zawarł przyjaźń i sojusz. 



Ale później przybył do niego Secyliusz. Kiedy go ujrzał Arsaces, zaczął 
podejrzewać, że zjawił się on celem szpiegowania kraju i jego potęgi. Bo 
myślał, że w tym celu, nie z powodu układu już zawartego, wysłano 
człowieka znamienitego w sprawach wojennych. Dlatego nie dał mu więcej 
pomocy. Z drugiej strony nic nie przeciwdziałał, zajmował bezstronne 
stanowisko, rzecz jasna, nie chcąc wzmacniać ani jednych, ani drugich. 
Sądził bowiem, że zrównoważone ich zmagania zapewnią mu bezpieczeń-
stwo. 

Poza tymi czynami Lukullus podbił w tym roku sporą część Armenii. A w 
roku Kwintusa Marcjusza — mąż ten sam sprawował urząd, chociaż nie jego 
samego wybrano konsulem; bo wybrany z nim Lucjusz Metellus zmarł na 
początku roku, a człowiek wybrany na jego miejsce umarł przed objęciem 
urzędu, dlatego nie obrano nikogo innego — Lukullus podjął wyprawę w 
połowie lata, gdyż na wiosnę nie mógł napaść na nieprzyjaciela z powodu 
zimna. Część ziem spustoszył, aby niespostrzeżenie wciągnąć do walki 
barbarzyńców, podczas gdy będą jej bronić. Ale nawet wtedy nie ruszyli się. 
Wobec tego urządził przeciwko nim napad. W tym starciu konnica 
nieprzyjacielska dała się dobrze we znaki konnicy rzymskiej, ale nikt z 
wrogów nie zbliżył się do piechoty. Co więcej, ilekroć piechota pomagała 
konnicy, wróg zwracał się do ucieczki. Nic złego jednak nie spotykało 
wrogów, co więcej, nieustannie miotali strzałami w tył na swoich 
prześladowców. Niektórych natychmiast uśmiercali, bardzo wielu ranili. 
Rany były ciężkie, trudne do wyleczenia. Używali bowiem strzał z 
podwójnymi grotami, i to zatrutymi. Dlatego pociski bardzo szybko gubiły 
ciało, niezależnie od tego czy gdzieś utkwiły, czy je wyciągano, bo w ranie 
zostawał drugi grot, gdyż nie był on silnie przymocowany. Wielu odnosiło 
rany, z których umierali albo zostawali kalekami. Zabrakło im żywności. 
Dlatego Lukullus wycofał się stamtąd i ruszył przeciwko Nisibis. Miasto to 
jest zbudowane w krainie zwanej Mezopotamia (nazwa ta obejmuje całą 
ziemię między Tygrysem a Eufratem), obecnie należy do nas i uważane jest 
za naszą kolonię. Ale podówczas Tygranes, który odebrał je Partom, złożył w 
nim swe skarby i większość mienia, a straż nad nim zlecił swemu bratu. 
Lukullus dotarł do tego miasta w lecie, ale nic nie osiągnął, choć zaatakował 
je energicznie. Mury z cegły były podwójne, bardzo grube i oddzielone 
głębokim rowem. Dlatego nie można ich było nigdzie zwalić ani przekopać, 
toteż nawet Tygranes nie pomagał oblężonym. Ale nastała zima. Barbarzyńcy 
zachowywali się dość beztrosko, gdyż byli górą i spodziewali się odwrotu 
Rzymian. Wtedy Lukullus poczekał na burzliwą noc bezksiężycową, kiedy 
lunął gwałtowny deszcz z grzmotami i piorunami. Wróg, który nie mógł nic 
widzieć przed sobą ani słyszeć żadnego głosu, porzucił obwód zewnętrzny — 
pozostawiając tam tylko kilka strażników — i rów w pośrodku. Wtedy 
Lukullus 



zbliżył się do muru w wielu punktach i bez trudu wspiął się nań z nasypów. Z 
łatwością wyciął pozostawionych na nim strażników, gdyż było ich niedużo. 
Dzięki temu wypełnił część rowu — barbarzyńcy przedtem z góry zburzyli 
mosty — i przeprawił się. W ulewie nie mogli mu wyrządzić szkody ani 
łucznicy, ani ogień. Bezzwłocznie zajął prawie wszystko. Obwód 
wewnętrzny nie był tak silny, gdyż pokładano ufność w zewnętrznym 
szańcu, który się przed nim ciągnął. Jednakże niektórzy uciekli na zamek, 
między innymi brat Tygranesa. Ale później zmusił ich do poddania się. 
Zdobył też wiele skarbów i spędził tam zimę. 

W ten sposób zajął Nisibis, ale utracił wiele okręgów Armenii i innych 
ziem wokół Pontu. Tygranes nie pomagał Nisibis w przekonaniu, że jest nie 
do zdobycia. Pośpieszył zatem do wspomnianych okolic licząc, że może je 
jakoś zagarnie przed Lukullusem zaprzątniętym oblężeniem Nisibis. Potem 
odesłał Mitrydatesa do swego kraju, a sam wkroczył do swej części Armenii. 
Tam stawił mu opór Lucjusz Funniusz, którego jednak otoczył i zaczął 
oblegać, aż dowiedział się o tym Lukullus i przyszedł oblężonym z odsieczą. 

Tymczasem Mitrydates wtargnął do drugiej Armenii i do sąsiednich 
okręgów. Tam napadł i zniszczył wielu Rzymian, których niespodziewanie 
zaskoczył, kiedy wędrowali po kraju. Innych zabił w bitwie. Zaraz potem 
odzyskał większość okręgów. Ludzie byli życzliwie usposobieni względem 
niego z powodu pokrewieństwa i jego dziedzicznego królestwa. Rzymian zaś 
nie cierpieli jako obcych i dlatego, że byli źle traktowani przez tych, którzy 
mieli nad nimi pieczę. Dlatego przyłączyli się do Mitrydatesa, a potem 
pokonali Marka Fabiuśza, który stał tam na czele Rzymian. Udzielili im 
silnej pomocy Trakowie, którzy poprzednio jako najemcy służyli Mi-
trydatesowi, a wtedy byli z Fabiuszem, oraz niewolnicy obecni w obozie 
rzymskim. Trakowie wysłani przez Fabiuśza na zwiady nie wrócili z żadną 
rzetelną wiadomością. Potem zaś, kiedy posuwał się naprzód dość 
nieostrożnie i nagle zaatakował go Mitrydates, przyłączyli się do napaści na 
Rzymian jednocześnie niewolnicy, którym król barbarzyński ogłosił 
wolność. Oni dopomogli w dziele. Rozbiliby w puch Rzymian, gdyby 
Mitrydates nie dostał ciosu kamieniem, kiedy uwijał się wśród wrogów. 
Pomimo że miał siedemdziesiąt lat, brał udział w walce. To wywołało wśród 
barbarzyńców obawę, że może umrzeć, i dlatego przerwali walkę. Wtedy 
Fabiusz i inni mogli ujść w bezpieczne miejsce. 

Potem doszło do osaczenia i oblężenia Fabiuśza w Kabira, ale wybawił go 
Triarius, który pojawił się tam w pobliżu podczas swego pochodu z Azji do 
Lukullusa. Na wiadomość o oblężeniu zebrał siły takie, jakie były możliwe 
w tych okolicznościach. Mitrydates, który sądził, że nadchodzi z pełnymi 
siłami, tak się przeraził, że cofnął się, zanim Triarius się jeszcze pokazał. 
Wtedy Triarius nabrał odwagi, ścigał króla aż do Komana, 



gdzie się wycofał, i odniósł tam zwycięstwo nad nim. Mitrydates rozbił obóz 
po przeciwnej stronie rzeki niż ta, skąd zbliżali się Rzymianie. Pragnąc 
uderzyć na zmęczonych jeszcze pochodem, sam ruszył na ich spotkanie. 
Ponadto rozkazał, by w rozstrzygającej chwili inni przeprawili się przez drugi 
most i zaatakowali ich. Przez długi czas dotrzymywał placu. Ale kiedy ruszył, 
most, przez który spieszyło i tłoczyło się wielu ... To pozbawiło go posiłków i 
popsuło mu ponadto szyki. 

Potem obaj cofnęli się do swych warowni, gdyż już była zima, i odpo-
czywali. Komana należy do obecnego okręgu Kapadocji i mniemano, że 
posiadała nieprzerwanie aż do tego czasu taurycki posąg Artemidy i po-
tomków Agamemnona. Jak to dostało się do nich lub jak przetrwało, nie 
potrafię odkryć prawdy, gdyż wiele krąży opowiadań. Ale to, co wiem, 
opowiem jasno. W Kapadocji są dwa miasta o tej samej nazwie, nie bardzo 
oddalone od siebie, które ubiegają się o te sarnę zaszczyty. Opowiadają w 
nich te same legendy i pokazują również wszystkie te same zabytki. Oba 
miasta mają między innymi miecz, rzekomo ten, który należał do Ifigenii. 
Tyle uwag na ten temat. 

Następnego roku, za konsulatu Maniusza Acyliusza i Gajusza Pizona, 
Mitrydates stanął obozem naprzeciw Triariusa w pobliżu Gaziura, by go 
wyzwać do walki i rozgniewać. W szczególności na oczach Rzymian nie 
tylko sam oddawał się zaprawie, ale i ćwiczył swe wojsko. Miał nadzieję, że 
zetrze się i pokona Triariusa przed nadejściem Lukullusa i w ten sposób 
odzyska resztę królestwa. Ale przeciwnik nie drgnął. Wobec tego Mitrydates 
wysłał pewnych ludzi do warowni Dadasa, w której Rzymianie złożyli swe 
rzeczy. Chciał, by przeciwnik broniąc je dał się wciągnąć w starcie. Istotnie 
tak się stało. Triarius przez pewien czas bał się wielkiej siły wojennej 
Mitrydatesa i czekając na Lukullusa, którego wezwał, zachował się 
spokojnie. Ale przyszła wieść o oblężeniu Dadasa. Żołnierze z obawy o to 
miejsce ulegli niepokojowi i odgrażali się, że samowolnie pójdą z odsieczą, 
jeżeli ich nikt nie poprowadzi. Wtedy chcąc nie chcąc ruszył z miejsca. Kiedy 
już zdążał naprzód, napadli na niego barbarzyńcy. Tłumem swoim otoczyli i 
zmietli tych, którzy byli pod ręką. Potem jadąc wkoło zabijali tych, którzy 
uciekli na równinę, nie wiedząc, że skierowano na nią rzekę. 

Zniszczyliby ich doszczętnie, gdyby nie jeden Rzymianin. Udał on, że 
należy do sił sprzymierzonych Mitrydatesa (bo — jak nadmieniłem — miał 
on dużo żołnierzy wyposażonych na sposób rzymski), podszedł do króla, niby 
chciał go o czymś zawiadomić i ranił go. Oczywiście, od razu pojmano 
zamachowca i stracono. Ale wypadek ten tak wzburzył barbarzyńców, że 
wielu Rzymian uciekło. 

Mitrydates leczył ranę, ale podejrzewał, że w obozie są także inni 
nieprzyjaciele. Dlatego odbył przegląd żołnierzy niby w jakimś innym 



celu, rozkazał im co sił w nogach wycofać się, każdemu do jego własnego 
namiotu. W ten sposób odkrył Rzymian, którzy pozostali na placu, i wyciął. 

W tym czasie przybył Lukullus i u niektórych wywołał przekonanie, że z 
łatwością pobije Mitrydatesa i wkrótce odzyska wszystko, co utracono. 
Jednakże nic nie dokonał. Bo Mitrydates usadowił się na wzniesieniu w 
pobliżu Talaura i nie wychodził na jego spotkanie. Drugi zaś Mitrydates z 
Medii, zięć Tygranesa, napadł nagle na rozsypanych Rzymian i zabił wielu z 
nich. Doniesiono też o zbliżaniu się samego Tygranesa. Wojsko się 
zbuntowało. Walerianie1, którzy zwolnieni z wojska potem ponownie 
wstąpili do służby, zachowywali się niespokojnie także w Nisibis z powodu 
zwycięstwa i bezczynności. Ponadto przyczyną było to, że mieli żywności 
pod dostatkiem i przez długi czas wiedli życie samopas, kiedy Lukullus 
wyjeżdżał w różne strony. Ale główną przyczyną był niejaki Publiusz 
Klodiusz (przez niektórych zwany Klaudiuszem), który z wrodzonej 
skłonności do przewrotów doprowadził ich do wrzenia, chociaż jego siostra 
była żoną Lukullusa. Podówczas jednakże znowu podnieśli rokosz głównie z 
tego powodu, że usłyszeli o zbliżaniu się konsula Acyliusza, którego wysłano 
celem zluzowania Lukullusa — ze wspomnianych powodów. Dlatego 
lekceważyli Lukullusa jako człowieka już prywatnego. Lukullus zatem był w 
trudnym położeniu. Ponadto odmówił jego prośbie o pomoc poprzednik 
Acyliusza, Marcjusz, który zdążał do Cylicji, prowincji jemu wyznaczonej. Z 
jednej strony ociągał się ze zwijaniem obozu bez celu, z drugiej strony bał się 
pozostawać na miejscu. Toteż ruszył przeciwko Tygranesowi, licząc, że może 
jakoś odepchnie go, nic nie przeczuwającego i zmęczonego drogą, a zarazem 
w jakiś sposób uśmierzy bunt żołnierzy. Tymczasem nie udało mu się ani 
jedno, ani drugie. Wojsko towarzyszyło mu do pewnego miejsca, skąd można 
było skręcić do Kapadccji, i tam wszyscy jednomyślnie bez słowa zboczyli. 
Walerianie na wiadomość, że władze w kraju zwolniły ich ze służby, wy-
cofali się zupełnie. 

Lukullus okazał się najbieglejszym wodzem ze wszystkich ludzi, był 
pierwszym Rzymianinem, który w celu prowadzenia wojny przeprawił się z 
wojskiem przez Taurus, pokonał dwóch potężnych królów i pojmałby ich, 
gdyby chciał szybko ukończyć wojnę. Ale nie potrafił opanować swych 
ludzi. Stałe się buntowali, a w końcu go porzucili. Ale niechaj nikt nie dziwi 
się temu. W końcu go porzucili, gdyż żądał od nich dużo, był nieprzystępny, 
ścisły w żądaniach i nieubłagany w karach. Nie umiał pozyskać człowieka 
namową, zjednać łagodnością, przybrać sobie jako towarzysza nadaniem 
zaszczytów lub udzieleniem bogactwa. A wszędzie te sprawy są niezbędne z 
reguły w stosunku do wielkiej liczby ludzi, która 

1 Legion ten nosił nazwę Valeria; por. Liwiusz VI 9. 



wyprawiła się na wojnę. Dlatego żołnierze słuchali go, jak długo wiodło się 
im dobrze i otrzymali łupy jako nagrodę za niebezpieczeństwa. Ale kiedy im 
szło kiepsko i strach wyparł ich nadzieję, wcale już nie zwracali uwagi na 
niego. Oto dowód. Pompejusz wziął tych samych ludzi (bo znowu zaciągnął 
Walerian) i zatrzymał ich bez najmniejszej oznaki buntu z ich strony. Tak 
jeden człowiek różni się od drugiego. 

Po tych wybrykach żołnierzy Mitrydates odzyskał całe prawie swe 
państwo i szerzył wielkie spustoszenie w Kapadocji. Nie bronił jej ani 
Lukullus, zasłaniając się bliskością Acyliusza, ani sam Acyliusz. Ostatni z 
początku spieszył się, by pozbawić Lukullusa zwycięstwa, ale potem, kiedy 
dowiedział się, co zaszło, nie przybył do obozu i zwlekał w Bitynii. Marcjusz 
zaś nie udzielił Lukullusowi pomocy, zasłaniając się tym, że żołnierze 
odmówili pójścia za nim. Zamiast tego udał się do Cylicji, gdzie przyjął 
pewnego Menemachosa, zbiega ze strony Tygranesa, oraz Klodiusza, który 
opuścił Lukullusa ze strachu z powodu zdarzeń pod Nisibis. Postawił go na 
czele floty, gdyż i on poślubił jedną z sióstr Klodiusza. Potem Klodiusza 
porwali piraci. Uwolniony przez nich, ze strachu przed Pompejuszem przybył 
do Antiochii w Syrii oświadczając, że będzie sprzymierzeńcem mieszkańców 
przeciwko Arabom, z którymi byli wtedy w niezgodzie. I tam podobnie jak 
przedtem niektórych podżegał do buntu i nieomal nie przypłacił tego życiem. 

... [Metellus] oszczędził. W swej żądzy władzy napadł także na Kre-
teńczyków, którzy zawarli umowę [z Pompejuszem]. Nie zwracał uwagi na 
ich zastrzeżenie, że jest rozejm. Spieszno mu było do zadania im ciosu, zanim 
nadejdzie Pompejusz. Oktawiusz, który tam był, nie miał wojska i zachował 
spokój (istotnie wysłano go tam nie w celu prowadzenia wojny, lecz celem 
przejęcia miast). Korneliusz Sizenna, namiestnik Grecji, na wiadomość o tym 
przybył na Kretę i radził Metellusowi oszczędzać miasta, ale go nie 
przekonał; mimo to nic nie przeciwdziałał. Metellus wyrządził wiele zła, 
między innymi zajął miasto Elektra i ściągnął z niego pieniądze. Zdrajcy nocą 
bez ustanku zwilżali octem bardzo dużą wieże zbudowaną z cegieł, bardzo 
trudną do zdobycia, tak że skruszała. Potem szturmem zdobył Lappa, pomimo 
że ją zajmował Oktawiusz. Temu ostatniemu nie wyrządził nic złego, ale 
wyciął Cylicyjczyków, którzy byli z nim. Oburzony tym Oktawiusz ocknął 
się. Naprzód użył wojska Sizenny (ten zachorował i zmarł), aby tu i ówdzie 
pomóc uciskanym. Następnie, kiedy te wojska usunęły się, udał się do 
Aristiona w Hierapydna i pomógł mu w walce. Aristion właśnie wycofał się z 
Cydonii, pobił niejakiego Lucjusza Bassusa, który wypłynął przeciwko 
niemu, i zajął Hierapydna. Przez pewien czas trzymali się. Ale kiedy zbliżał 
się Metellus, porzucił twierdzę i wypłynęli na morze. Jednakże zaskoczył ich 
sztorm, który zepchnął ich na ląd. Stracili wielu ludzi. Potem Metel- 



lus zajął całą wyspę. W ten sposób Kreteńczycy, którzy byli wolni przez cały 
poprzedni czas i nigdy nie mieli obcego pana, dostali się do niewoli. 
Ujarzmieniu ich Metellus zawdzięcza swój przydomek. Jednakże nie mógł 
mieć w swoim pochodzie triumfalnym Panaresa i Lastenesa, którego też 
pojmał. Bo wcześniej zabrał ich Pompejusz, gdyż wytłumaczył jednemu z 
trybunów, że zgodnie z umową poddali się jemu, a nie Metellusowi. 

A teraz opowiem o losach Pompejusza. Piraci zawsze gnębili tych, którzy 
pływali po morzu, tak jak łotrzyki trapili ludzi mieszkających na lądzie. 
Nigdy nie było okresu wolnego od tych łotrostw i nigdy prawdopodobnie by 
nie ustały, jak długo natura ludzka nie zmienia się. Ale poprzednio trudniono 
się zbójectwem w określonych miejscach, w małych bandach, tylko latem, na 
morzu i na lądzie. Tymczasem podówczas bardzo wielu puściło się na rozbój 
z takich powodów. Toczyły się nieustanne wojny, naraz w przeróżnych 
miejscach, liczne miasta uległy zburzeniu, kary zagrażały wszystkim 
zbiegom, nikt nie był wolny od strachu. Jakoś łatwiej można było wytępić 
rozbójnictwo na lądzie, które odbywało się bardziej na oczach mieszkańców 
miast; mogli oni z bliska dostrzec szkodę i ujęcie sprawców nie nastręczało 
wielkiej trudności. Ale rozbój morski doszedł do bardzo dużych rozmiarów. 
Kiedy bowiem Rzymianie byli zaprzątnięci przeciwnikami wojennymi, piraci 
podnieśli głowy wysoko. Płynęli wokół we wszystkich kierunkach i 
przyłączyli do siebie wszystkich podobnych, tak że niektórzy z nich na 
sposób sprzymierzeńców pomagali wielu innym piratom. Nadmieniłem 
poprzednio, czego się dopuścili razem z innymi. A kiedy wspomniane wojny 
się skończyły, piraci nie zaniedbali rozboju, przeciwnie, na własną rękę 
wyrządzali wiele poważnych szkód zarówno Rzymianom, jak ich 
sprzymierzeńcom. Już więcej nie żeglowali w małych grupach, ale urządzali 
wyprawy na wielkich flotach. Mieli też wodzów, więc zdobyli sobie wielki 
rozgłos. Przede wszystkim doszczętnie grabili i łupili tych, którzy płynęli po 
morzu, i także w zimie byli dla nich niebezpieczni. Z powodu zuchwałości, 
przyzwyczajenia i powodzenia nawet wtedy bezkarnie grasowali po morzu. 
Następnie obdzierali także ludzi w portach. Jeżeli ktoś odważył się wyruszyć 
przeciwko nim, z reguły doznawał klęski i ginął, a chociażby nawet 
zwyciężył, nie mógł pojmać żadnego wroga z powodu szybkości ich statków. 
Dlatego wkrótce powracali jakby zwycięzcy, pustoszyli i palili nie tylko 
gospodarstwa i pola, ale całe miasta. Jednakże pozyskiwali niektóre miejsca, 
tak iż urządzali sobie w kraju przyjacielskim jakby kwatery zimowe i punkty 
wypadowe. 

W miarę jak im się powodziło w tych działaniach, zapuszczali się w głąb 
lądu i wyrządzali wiele szkód nawet tym, którzy nie mieli nic wspólnego z 
morzem. Obchodzili się tak nie tylko z odległymi sprzymierzeńcami, ale i z 
samą Italią. Wierzyli, że tym bardziej się obłowią i że jeszcze bardziej 
zastraszą wszystkich innych, jeżeli nie oszczędzą nawet 



tego kraju. Dlatego wpływali do samego portu Ostia i do innych miast 
italskich, paląc okręty i grabiąc, co popadło. W końcu, kiedy wcale nie 
poświęcano im uwagi, obierali sobie siedziby na lądzie i wedle upodobania 
rządzili ludźmi, których nie zgubili, i łupami, jakie zdobyli — jak gdyby byli 
we własnym kraju. Pomimo że jedni uprawiali rozbój tu, drudzy tam, nie 
mogli przecież ci sami hulać na całym morzu. Tak przyjaźnie odnosili się do 
siebie nawzajem, że posyłali pieniądze i pomoc nawet całkiem nieznanym 
ludziom. To właśnie było niepoślednim źródłem ich siły, że szanowali 
wszystkich tych, którzy okazywali względy niektórym z nich, i wszyscy 
łupili tych, którzy niektórym z nich się narazili. 

Potęga piratów do tego stopnia wzrosła, że zagrażała z ich strony wojna 
ciężka, nieustanna, nieunikniona, nieprzejednana. Rzymianie, rzecz jasna, 
słyszeli od czasu do czasu o tych sprawach i nawet widzieli pewne rzeczy, 
gdyż nie docierały do nich pewne towary sprowadzane z zagranicy, a dowóz 
zboża całkowicie był odcięty. Ale niezbyt tym się kłopotali we właściwym 
czasie, owszem, wysyłali floty i wodzów, w miarę jak ich alarmowały 
poszczególne doniesienia, ale nic nie robili. Przeciwnie, krokami tymi 
ściągali na sprzymierzeńców tym większe udręki, tak że w końcu popadli w 
ostateczność. Wtedy dopiero się zebrali i przez wiele dni radzili, co należy 
robić. Byli wycieńczeni ciągłymi niebezpieczeństwami. Wiedzieli, że wojna z 
piratami będzie ciężka i długa, liczyli się z tym, że będzie rzeczą niemożliwą 
atakować i wszystkich ich naraz, i z osobna, gdyż pomagali sobie wzajemnie 
i nie sposób było odepchnąć ich jednocześnie we wszystkich miejscach. 
Dlatego byli w wielkim kłopocie i zwątpili o wszelkim powodzeniu. Jednakże 
w końcu niejaki Aulus Gabiniusz, trybun, przedłożył swój plan. Być może, 
nastawił go Pompejusz, może i sam chciał oddać Pompejuszowi przysługę z 
jakiegoś powodu. Z pewnością nie zrobił tego z życzliwości dla ogółu, bo to 
był bardzo zły człowiek. Radził więc, aby wybrali spośród byłych konsulów 
jednego wodza samodzielnego przeciwko wszystkim piratom. Radził, by 
sprawował on dowództwo przez trzy lata nad ogromnymi siłami i mnóstwem 
poddowódców. Wprawdzie nie nazywał Pompejusza po imieniu, ale było 
rzeczą łatwą do zrozumienia, że lud wybierze jego, skoro raz usłyszy 
podobną radę. 

Tak też się stało. Przyjęli jego wniosek i od razu wszyscy z wyjątkiem 
senatu zwrócili się do Pompejusza. Senat wolałby raczej znieść wszystko od 
piratów niż powierzyć Pompejuszowi tak wielką władzę. Mało brakowało, a 
zabiliby Gabiniusza w samym budynku senatu, ale jakoś się wymknął. Na 
wieść o stanowisku senatu lud podniósł wrzawę, a nawet ruszył na senatorów 
zebranych na posiedzeniu. Z pewnością zabiłby ich, gdyby senatorowie nie 
usunęli się. Wszyscy się rozproszyli i ukryli z wyjątkiem Gajusza Pizona 
konsula — bo wypadki te zaszły w roku konsulatu Pizona i Acyliusza. 
Pojmany miał już zginąć za innych, ale wstawił 



się za nim Gabiniusz. Potem optymaci sami wprawdzie zachowywali się 
spokojnie, szczęśliwi, że się im pozwoli żyć, ale próbowali nakłonić dzie-
sięciu trybunów do sprzeciwienia się Gabiniuszowi. Jednakże żaden z nich, z 
wyjątkiem niejakiego Lucjusza Trebeliusza i Lucjusza Roscjusza, nie pisnął 
ani słowem, ze strachu przed tłumem. Ci dwaj, co prawda, mieli odwagę, ale 
nie mogli ani w słowie, ani w czynie spełnić żadnej ze swych obietnic. Bo 
kiedy nadszedł naznaczony dzień, w którym należało zatwierdzić wniosek, 
rzeczy tak się potoczyły. 

Pompejusz gorąco pragnął władzy. Ale pod wpływem własnej ambicji i 
zapału ludu uważał nie tyle za cześć dla siebie otrzymanie tego zlecenia, ile 
za hańbę jego utratę. Dlatego widząc opór optymatów, pragnął uchodzić za 
człowieka zmuszonego do jego przyjęcia. Zresztą zawsze udawał, że nie 
pragnie rzeczy, których naprawdę sobie życzył. A wtedy jeszcze bardziej 
obłudnie się zachowywał. Naraziłby się na zawiść, gdyby sam od siebie 
zabiegał o stanowisko wodza, a czekała go sława, gdyby powołano go wbrew 
woli jako człowieka najgodniejszego dowództwa. 

Wystąpił i powiedział: „Cieszę się ze czci, jaką mi okazujecie, Kwiryci. 
Wszyscy ludzie z natury szczycą się dobrodziejstwami, które wyświadczają 
im współobywatele. Co do mnie, już nieraz doznałem zaszczytów z waszej 
strony i nie wiem, jak mam w należny sposób wyrazić swą radość z tego, co 
mnie teraz spotyka. Niemniej uważam za rzecz niestosowną, abyście byli mną 
tak nienasyceni lub żebym sam stale zajmował jakieś stanowisko wodza. 
Mordowałem się od dzieciństwa, a wy powinniście także innym okazać 
przychylność. Czy nie przypominacie sobie, ile mozołów miałem w wojnie 
przeciwko Cynnie, choć byłem młodzieniaszkiem; ile trudów na Sycylii i w 
Afryce, choć nie całkiem należałem do dorosłych; ile niebezpieczeństw 
przeżyłem w Hiszpanii, choć jeszcze nie byłem senatorem. Nie powiem, 
żeście byli niewdzięczni za te wszystkie znoje. Skądże? Daleki jestem od 
tego. Uznaliście mnie za godnego wielu innych i wielkich wyróżnień2. Poza 
tym sam fakt, że powierzono mi dowództwo przeciwko Sertoriuszowi, kiedy 
nikt inny ani nie chciał, ani nie potrafił je podjąć, i że wbrew zwyczajowi 
odbyłem triumf po złożeniu dowództwa, przyniósł mi największy zaszczyt. 
Ale dlatego, że przeżyłem wiele trosk i wiele niebezpieczeństw, mam ciało 
wycieńczone, a umysł zmęczony. Nie bierzcie pod uwagę, że jestem jeszcze 
młody, i nie obliczajcie, że mam tyle a tyle lat. Przeliczcie wyprawy, które 
odbyłem, oraz niebezpieczeństwa, na które się naraziłem, a przekonacie się, 
że jest ich więcej od moich lat. Wtedy też prędzej uwierzycie, że już nie 
mogę podołać ani trudom, ani troskom. 

2 Pompejusz miał być pierwszym rycerzem, któremu przyznano triumf. 



Może jednak ktoś z was obstaje przy żądaniach pomimo powyższych 
powodów. Weźcie zatem pod uwagę, że wszystkie tego rodzaju stanowiska 
są przyczyną zawiści i nienawiści. Wy tego wcale nie bierzecie w rachubę 
(byłoby rzeczą niewłaściwą, gdybyście dopuszczali ten wzgląd), ale dla mnie 
mogłoby to się okazać bardzo zgubne. Przyznaję, że żadne niebez-
pieczeństwo grożące na wojnie tak mnie nie trwoży ani nie martwi, jak 
podobne stanowisko. Bo któż przy zdrowych zmysłach mógłby odczuwać 
przyjemność żyjąc wśród ludzi mu zawistnych. Któż mógłby się kwapić do 
spełnienia jakiegoś zadania publicznego, gdyby w razie niepowodzenia miał 
stanąć przed sądem, a w razie powodzenia spotkać się z zazdrością? Z tego i 
z innych powodów pozwólcie mi zażywać spokoju i załatwiać własne 
sprawy. Niechże w końcu zatroszczę się o swoje rzeczy prywatne i niechaj 
nie ginę z wyczerpania. Przeciwko piratom wybierzcie kogoś innego. Wielu 
jest ludzi młodych i starych, którzy zechcą i potrafią objąć stanowisko 
naczelnego wodza floty. Wybór spośród wielkiej liczby nie nastręcza wam 
trudności. Z pewnością nie jestem jedynym człowiekiem, który was kocha, 
nie tylko ja jestem otrzaskany w wojaczce. Także ten i ów, bo wstrzymam się 
od imion, by nie wydawało się, że chcę się komuś przypodobać". 

Kiedy wygłosił tę mowę, zabrał głos Gabiniusz i tak powiedział: „Po-
stępowanie Pompejusza właśnie w tej sprawie jest godne jego charakteru. 
Nie szuka dowództwa ani nie przyjmuje go łapczywie, kiedy mu je ofia-
rujemy. Dobry człowiek z zasady jest daleki od pragnienia władzy i od chęci 
nabawienia się kłopotów. W obecnym wypadku należy rozważnie 
podejmować się wszelkich zleconych zadań, aby je można było wykonać 
równie niezawodnie. Pochopność w czynieniu obietnic, która prowadzi do 
niewczesnego pośpiechu w ich wykonaniu, pogrąża wielu w nieszczęściach. 
Tymczasem skrupulatność okazana na początku utrzymuje się bez zmiany w 
działaniu i wszystkim wychodzi na korzyść. Jednakże musicie wybrać to, co 
jest korzystne dla państwa, a nie to, co jest miłe Pompejuszowi. U steru 
spraw powinni stanąć ludzie odpowiedni, a nie ci, którzy pożądają 
dostojeństw. Ostatnich znajdziecie bez liku, ale nie znajdziecie żadnego 
innego człowieka takiego jak Pompejusz. Przypomnijcie sobie, ile i jak 
ciężkich nieszczęść doznaliśmy w wojnie z Sertoriuszem z powodu braku 
wodza. Wspomnijcie, że ani wśród młodych, ani wśród starych nie znale-
źliśmy nikogo, kto mógłby sprostać zadaniu — z wyjątkiem tego człowieka; 
że wysłaliśmy go zamiast dwóch konsulów, choć jeszcze nie osiągnął wieku 
męskiego i nie był jeszcze członkiem senatu. Byłbym rad, gdybyście mieli 
wielu zdolnych ludzi, i modliłbym się, gdyby tylko należało się o takich 
modlić. Ale zdolności tej nie zawdzięcza się modłom, nie spływa ona też na 
kogoś przypadkowo. Człowiek musi być zdatny do tego z na- 



tury, nauczyć się, co należy, i wyćwiczyć w tym, co trzeba, i przede wszy-
stkim stale cieszyć się szczęściem. Bardzo rzadko wszystkie te rzeczy 
przypadają w udziale jednemu człowiekowi. Jeżeli się pojawi ktoś taki, 
musicie wszyscy jednomyślnie go poprzeć i wyzyskiwać, choćby tego sobie 
nie życzył. Taki przymus przynosi największą chlubę zarówno temu 
człowiekowi, który go wywiera, jak i temu, kto się mu poddaje. Wszak dzięki 
niemu pierwszy może się ocalić, a drugi może ocalić obywateli. W ich zaś 
obronie człowiek szlachetny i kochający ojczyznę bardzo chętnie oddałby 
swe ciało i życie. 

Czyż myślicie, że ten Pompejusz, który w młodości mógł brać udział w 
wyprawach, prowadzić wojska, powiększać wasze posiadłości, zachowywać 
mienie sojuszników i zdobywać dobytek przeciwników, nie mógłby teraz 
wam się w najwyższym stopniu przysłużyć? Toć jest w kwiecie wieku, kiedy 
każdy człowiek przerasta sam siebie, i w wojnach nabrał ogromnego 
doświadczenia. Wybieraliście go na wodza, choć był młodzieńcem, czyż 
odrzucicie go, skoro stał się mężczyzną? Zlecaliście mu tamte wojny, kiedy 
jeszcze był rycerzem. Czyż nie powierzycie tej wyprawy człowiekowi, który 
został członkiem senatu? W obliczu ówczesnych nagłych niebezpieczeństw 
pragnęliście jedynie jego, zanim poddaliście go dokładnej próbie. A teraz, 
kiedyście go najzupełniej doświadczyli, czyż nie zwrócicie się do niego w 
obecnej potrzebie pilnej nie mniej od poprzednich? Czy nie wyślecie 
przeciwko piratom byłego konsula, człowieka, którego wybraliście przeciwko 
Sertoriuszowi, choć wtedy nie mógł jeszcze umiejętnie prowadzić urzędu? 
Doprawdy, nie postąpicie inaczej, a ty, Pompejuszu, posłuchaj mnie i swojej 
ojczyzny. Dla niej się urodziłeś i dla niej wychowałeś. Musisz służyć jej 
interesom, nie cofając się przed żadnym trudem ani niebezpieczeństwem, 
celem ich zapewnienia. Chociażbyś nawet musiał umierać, nie czekaj na 
przeznaczony dzień, ale przyjmij śmierć, jakakolwiek ci przypadnie. Ale 
doprawdy ośmieszam się zwracając się z tymi zaleceniami do ciebie, który w 
tylu i w tak wielkich wojnach okazałeś męstwo i życzliwość względem 
ojczyzny. Usłuchaj więc mnie i tych obywateli, nie bój się, że ktoś będzie 
odnosił się do ciebie z zawiścią. Właśnie z tego względu dołóż tym 
większych starań, w porównaniu z przyjaźnią większości i wspólną korzyścią 
nas wszystkich nie dbaj o oszczerców. A jeśli masz chęć jakoś im dokuczyć, 
obejmuj dowództwo także z tego powodu. Dobijesz ich, kiedy wbrew ich 
oczekiwaniom staniesz na czele wojska i zdobędziesz sławę. Sam zaś 
należycie ukoronujesz swe poprzednie czyny, zwalniając nas od licznych i 
wielkich nieszczęść". 

Po tych słowach Gabiniusza Trebeliusz próbował podnieść sprzeciw. Ale 
nie pozwolono mu mówić. Wobec tego zaczął się sprzeciwiać głosowaniu. 
Oburzony tym Gabiniusz odroczył głosowanie w sprawie Pom- 



pejusza i wprowadził nowy wniosek, dotyczący samego Trebeliusza. Sie-
demnaście pierwszych tribus, którym przypadło rozstrzygnięcie, uchwaliło, 
że Trebeliusz nie ma słuszności i nie powinien dłużej być trybunem. Dopiero 
kiedy zanosiło się na to, że osiemnasta podejmie tę samą uchwałę, Trebeliusz 
z trudem zachował milczenie. Widząc to Roscjusz nie odważył się odezwać, 
wyciągniętą ręką nakazywał im wybrać dwóch ludzi, aby w ten sposób nieco 
uszczuplić potęgę Pompejusza. Na ten ruch ręki tłum odpowiedział głośnym 
groźnym krzykiem, tak że kruk, który leciał nad ich głowami, przeraził się i 
runął jakby rażony piorunem. Potem Roscjusz powściągnął nie tylko swój 
język, ale i rękę. Katulus zachowywał milczenie, ale Gabiniusz zachęcał go, 
aby coś powiedział, gdyż zajmował on pierwsze miejsce w senacie. Poza tym 
zdawało się, że dzięki niemu reszta przyłączy się do ich zdania (Gabiniusz 
spodziewał się, że Katulus widząc kiepskie położenie trybunów, przyłączy 
się do wniosku). Katulusowi pozwolono zabrać głos, gdyż wszyscy go 
szanowali i czcili jako człowieka, który zawsze mówił i czynił rzeczy dla 
nich korzystne. Wobec tego przemówił do nich tak: 

„Chyba wszyscy jasno wiecie, że gorliwie się troszczę o was, o lud. 
Wobec tego muszę prosto i otwarcie przedłożyć to, co w moim przekonaniu 
jest z korzyścią dla państwa. Wy zaś powinniście słuchać spokojnie, a potem 
rzecz rozważyć. Jeżeli podniesiecie wrzawę, może ujść waszej uwagi jakaś 
pożyteczna myśl, którą moglibyście sobie przyswoić. Jeżeli zaś poświęcicie 
uwagę moim wywodom, z pewnością znajdziecie coś stanowczo dla was 
korzystnego. Ja osobiście przede wszystkim i nade wszystko utrzymuję, że 
nie należy powierzać żadnej jednostce tylu stanowisk wodza po kolei. Nie 
tylko zakazuje tego prawo, ale i w doświadczeniu krok ten okazuje się 
najbardziej niebezpieczny. Cóż uczyniło Mariusza tym, czym się stał? 
Doprawdy nic innego, jak to, że poruczono mu tyle wojen w bardzo krótkim 
czasie i sześciokrotnie wybrano konsulem w bardzo niedługim okresie. 
Podobnie Sulla stał się tak potężny tylko dzięki temu, że sprawował 
dowództwo nad wojskami w ciągu tylu lat pod rząd, po czym został wybrany 
dyktatorem, następnie konsulem. Bo nie leży to w ludzkiej naturze, żeby 
człowiek — mówię nie tylko o młodym, ale i o starym — który przez czas 
długi miał pełnię władzy po sprawowaniu urzędu chciał wytrwać w 
obyczajach przodków. Nie mówię tego ze złego wyobrażenia o Pompejuszu. 
Nie! jestem przekonany, że taki krok — jak się zdaje — nigdy wam nie 
wyszedł na dobre, poza tym zabraniają tego prawa. Doprawdy, jeśli 
dowództwo przynosi zaszczyt ludziom uznanym za godnych, powinni je 
otrzymać wszyscy zainteresowani, bo to jest demokracja, a jeżeli niesie ze 
sobą trud, wszyscy powinni mieć w nim odpowiedni udział — bo to jest 
równość. 

Ponadto z takiego postępowania wynika dalsza korzyść. Wiele jedno- 



stek zdobywa praktyczne doświadczenie i dlatego może łatwo wybrać tych, 
którym można zawierzyć w obliczu wszystkich koniecznych zadań; wszak 
już ich wypróbowaliście. Jeżeli postąpicie inaczej, w sposób wręcz 
nieunikniony nastąpi wielki brak ludzi, którzy by się zaprawiali w rzeczach 
potrzebnych i którym by można powierzyć sprawy. To był główny powód, 
dla którego brakło wam wodza w wojnie z Sertoriuszem. Bo przedtem 
mieliście zwyczaj posługiwać się przez długi czas tymi samymi ludźmi. Być 
może, Pompejusz ze wszystkich innych względów zasługuje na wybranie go 
wodzem przeciwko piratom. Ale doprawdy wybralibyście go wbrew 
zaleceniom praw i wbrew zasadom ustalonym w doświadczeniu. Dlatego nie 
leży ani w waszym, ani w jego interesie, by to się stało. 

To pierwsza i najważniejsza rzecz, którą miałem poruszyć. A teraz druga. 
Jak długo konsulowie, pretorowie i ich zastępcy otrzymują swe urzędy i 
dowództwa zgodnie z prawami, nie przystoi ani nie przynosi wam pożytku 
fakt, że ich pomijacie, a wprowadzacie jakiś nowy urząd. Bo w jakim celu 
wybieracie rocznych urzędników, jeżeli nie macie z nich korzystać w takich 
okolicznościach? Z pewnością nie w tym celu, żeby chodzili dokoła w togach 
obramowanych purpurą, nie w tym celu, aby przyodziani jedynie nazwą 
urzędu nie wykonywali powinności z nim związanych. Z pewnością narazicie 
się na wrogość tych wszystkich i innych, którzy zamierzają wziąć jakiś udział 
w życiu państwowym, jeżeli obalicie stare urzędy, jeżeli nic nie zlecicie 
ludziom prawnie obranym, jeżeli przyznacie człowiekowi prywatnemu jakieś 
niezwykłe i dotąd niebywałe dowództwo. Czyż może być inaczej? 
Przypuśćmy jednak, że oprócz rocznych urzędników trzeba wybrać jakiegoś 
innego. I na to macie przykład w przeszłości: mam na myśli dyktatora. 
Jednakże ze względu na jego wielkie znaczenie nasi ojcowie nie wybierali 
jednego człowieka we wszystkich okolicznościach i na okres dłuższy od 
sześciu miesięcy. Toteż jeżeli potrzebujecie takiego urzędnika, możecie bez 
gwałcenia praw i bez knowań, bez pogardy dla dobra wspólnego wybrać 
dyktatorem Pompejusza lub kogoś innego pod warunkiem, że nie będzie 
sprawował urzędu ponad czas ustalony ani poza granicami Italii. Chyba 
zdajecie sobie sprawę, że nasi przodkowie skrupulatnie przestrzegali to 
drugie ograniczenie. Nie znajdziecie żadnego dyktatora obranego z 
przeznaczeniem na inny kraj — z wyjątkiem jednego3, którego wysłano na 
Sycylię. Ten zresztą nic nie dokonał. Ale Italia nie potrzebuje takiej osoby i 
wy nie znieślibyście nie tylko czynności dyktatora, ale nawet nazwy, jak tego 
dowodzi wasze oburzenie na Sullę. Jakże tedy uzasadnić stworzenie owego 
stanowiska wodza, i to na trzy lata, obejmującego w zasadzie wszystkie 
sprawy i w Italii, i poza jej granicami. Wszyscy bez wyjątku wiecie, jakie 
klęski 

3 Był nim Aulus Atyliusz Kalatinus w r. 249 p.n.e. 



spadają na miasta w wyniku takiego postępowania, ilu ludzi z powodu 
bezprawnej żądzy władzy pogrążyło w nieładzie nasz lud i ściągnęło na 
siebie samych niezliczone nieszczęścia. 

Na ten temat przestaję mówić. Któż nie wie, że żadną miarą nie wypada i 
nie wychodzi na dobre powierzanie spraw jakiemuś jednemu człowiekowi? 
Żeby ktoś jeden stawał się panem wszystkich dóbr, jakie posiadamy, 
chociażby był nie wiem jak znamienity? Wielkie zaszczyty i niezmierzone 
uprawnienia wzbijają w pychę i doprowadzają do ruiny nawet takie osoby. 
Ponadto, proszę, weźcie i to pod uwagę, że jest rzeczą wręcz wykluczoną, by 
jeden człowiek panował na całym morzu i należycie prowadził całą wojnę. 
Jeżeli macie dopiąć tego, co trzeba, musicie wojować z nimi wszędzie 
jednocześnie! Wtedy nie będą mogli się skupiać ani mieć kryjówek u 
wspólników nie objętych wojną, a tym samym wymykać się z potrzasku. 
Tymczasem jeden człowiek na stanowisku wodza nie zapewni tego żadną 
miarą. Bo jakże? Czyż potrafi walczyć w jednych i tych samych dniach w 
Italii, Egipcie, Syrii, Grecji, Hiszpanii, na Morzu Jońskim i na wyspach? Stąd 
wniosek, że wielu żołnierzy i wodzów powinno przejąć sprawę w swe ręce, 
jeżeli ma być z nich jakiś pożytek. Ale może ktoś powie: chociaż powierzycie 
całą wojnę jakiemuś jednemu człowiekowi, w każdym wypadku będzie miał 
wielu dowódców, poddowódców, okrętów. Oto moja odpowiedź: jest rzeczą 
o wiele słuszniejszą i korzystniejszą, abyście wybrali wcześniej w tym celu 
jakichś przyszłych podwładnych, aby od was otrzymali niezależną władzę. 
Nieprawda? Cóż temu stoi na przeszkodzie? Dzięki temu będą się bardziej 
troszczyć o prowadzenie wojny; żaden z dowódców, któremu powierzy się 
określone obowiązki, w razie zaniedbania ich nie będzie mógł przerzucić 
odpowiedzialności na innego. Jako samodzielni, bardziej przyłożą się do 
współzawodnictwa ze sobą, bo dla siebie będą zdobywać sławę. Jeżeli inaczej 
postąpicie, to jak myślicie? Czy człowiek podporządkowany komuś innemu 
będzie okazywał podobną gorliwość? Czy będzie bez ociągania wywiązywał 
się ze swych obowiązków, skoro ma odnosić zwycięstwo nie dla siebie, lecz 
dla innego? 

Nawet Gabiniusz przyznaje, że jeden człowiek nie mógłby w tym samym 
czasie prowadzić tak wielkiej wojny. W każdym razie domaga się przydania 
wielu pomocników przyszłemu wybrańcowi. Pozostaje zatem pytanie, czy 
należy wysłać rzeczywistych dowódców, czy tylko pomocników, wodzów 
czy zastępców, czy ma im dać zlecenie cały lud korzystający z pełni władzy, 
czy też jedynie głównodowodzący celem zapewnienia sobie pomocy. 
Bezsprzecznie każdy z was przyzna, że mój wniosek jest bardziej zgodny z 
prawem i korzystniejszy, zarówno w związku z samymi piratami, jak i pod 
wszystkimi innymi względami. Prócz tego zważcie, 



czy to możliwe, by pod pozorem piratów obalać wszystkie wasze urzędy, bo 
żaden z nich czy to w Italii, czy na podległym obszarze w ciągu tego czasu 
... 

... ani też nie będzie wolny od zawiści fakt, że ustanowił się samowładcą 
nad waszymi posiadłościami ... 

... oczywiście człowiek rozumny powinien z góry rozważyć taką oko-
liczność ... 

... i w Italii jako prokonsul na trzy lata. Przydzielili mu piętnastu 
poddowódców, uchwalili dać wszystkie okręty, pieniądze i morskie siły 
zbrojne, jakie zechce zabrać. Także senat, choć niechętnie, zatwierdził te 
postanowienia, od czasu do czasu podejmował w związku z nimi odpo-
wiednie uchwały. Szczególnie na tym zaważył fakt, że lud popadł w okropne 
oburzenie, kiedy Pizon zabronił poddowódcom odbywać zaciągi w Galii 
Narbońskiej, której był namiestnikiem; natychmiast usunąłby go z urzędu, 
gdyby nie wstawił się za nim Pompejusz. Po zakończeniu przygotowań, 
których domagał się stan rzeczy i zdanie Pompejusza, objeżdżał on naraz 
cały obszar morski, który gnębili piraci, częściowo sam, częściowo za 
pośrednictwem swoich poddowódców. Większą jego część oczyścił w tym 
samym roku. Posługiwał się ogromną flotą i ciężkozbrojną piechotą, tak iż 
był nie do pokonania na morzu i na lądzie. Ponadto okazywał wielką 
ludzkość tym, którzy przyjmowali jego warunki, dzięki czemu ujmował sobie 
bardzo wielu. Ludzie, którzy ulegli jego słowom i doświadczyli jego 
szlachetności, bardzo chętnie przechodzili na jego stronę. Troszczył się o 
nich na różne sposoby, dawał im ziemie, które widział puste, i miasta, które 
potrzebowały więcej mieszkańców. Nie chciał, by kiedyś znowu z biedy 
popadli w konieczność popełnienia przestępstw. Między innymi miastami 
została założona kolonia zwana Pompejopolis. Jest ona na wybrzeżu Cylicji i 
została splądrowana przez Tygranesa. Przedtem nazywała się Soloi. 

Takie były wydarzenia w roku Acyliusza i Pizona. Wtedy też sami 
konsulowie wydali prawo skierowane przeciw ludziom, którym udowod-
niono próby przekupstwa w staraniach o urząd. Osobie takiej zabroniono 
piastowania urzędu i godności senatora, ponadto wymierzano jej karę 
grzywny. Władza trybunów wróciła do dawnego stanu i liczni ludzie, 
których imiona cenzorowie skreślili z listy, pragnęli w jakiś sposób odzyskać 
godność senatora. Stąd namnożyło się co niemiara ugrupowań i klik, 
zmierzających do zagarnięcia wszystkich urzędów. Konsulowie podjęli ten 
krok nie dlatego, że byli oburzeni na te praktyki — bo samym udowadniano 
podobne zabiegi; Pizonowi nawet wytoczono skargę z tego powodu, ale 
uniknął pozwania przed sąd, dzięki temu że przekupywał jednego człowieka 
po drugim — raczej postąpili tak dlatego, że przymusił ich do tego senat. 
Przyczyną było to, że niejaki Gajusz Korneliusz podczas 



swego trybunatu usiłował wyznaczyć bardzo dotkliwe kary obwinionym o 
przekupstwo, a lud je przyjmował. Jednakże senat widział, że nadmierne 
kary mają co prawda pewną siłę odstraszającą jako groźby, ale wtedy trudno 
znaleźć chętnych do oskarżenia ludzi obwinionych, gdyż ci ostatni popadają 
w skrajne niebezpieczeństwo. Tymczasem umiarkowanie skłania wielu do 
wnoszenia oskarżeń i nie oddala wyroków skazujących. Wobec tego senat 
pragnął jakoś przekształcić jego wniosek i polecił konsulom ująć go w formę 
prawa. Ale już były zapowiedziane wybory i stosownie do tego żadne prawo 
nie mogło nabyć mocy obowiązującej przed ich odbyciem. Ponadto ludzie 
zabiegający o urzędy w tym okresie dopuszczali się wielu przestępstw, tak że 
dochodziło nawet do zabójstw. Wobec tego senatorowie uchwalili, aby 
wprowadzono to prawo przed wyborami i aby konsulowie otrzymali straż 
przyboczną. Oburzony tym Korneliusz postawił wniosek, aby senatorowie 
nie mogli nadać urzędu żadnej osobie, która się o niego ubiega w sposób 
niezgodny z prawem, i aby nie mogli przywłaszczyć sobie prawa ludu do 
rozstrzygnięcia w jakiejkolwiek innej sprawie. Było to prawem 
ustanowionym od bardzo dawnych czasów, ale w rzeczywistości nie 
przestrzeganym. Kiedy z tego powodu powstał okropny zgiełk, gdyż opierał 
mu się Pizon i wielu senatorów, tłum połamał rózgi konsula i próbował go 
rozszarpać. Widząc ich napór Korneliusz rozpuścił zgromadzenie przed 
poddaniem jakiegokolwiek wniosku pod głosowanie. Później do wniosku 
dodał zastrzeżenie, że senat ma bezwzględnie podjąć wstępną uchwałę co do 
tych spraw i że tę uchwałę musi koniecznie zatwierdzić lud. W ten sposób 
umożliwił przeprowadzenie tego prawa i drugiego, które teraz omówię. 

Sami pretorowie zawsze spisywali i ogłaszali zasady, według których 
zamierzali wymierzać sprawiedliwość, bo jeszcze nie ustalono wszystkich 
przepisów dotyczących umów. Ale nie czynili tego raz na zawsze, ani nie 
przestrzegali tego, co spisali. Często wprowadzali zmiany, w których wiele 
wynikało z życzliwości lub z wrogiego usposobienia względem kogoś, jak to 
jest rzeczą naturalną. Wobec tego Korneliusz postawił wniosek, aby zaraz na 
początku podali zasady, których się będą trzymać i aby od nich ani trochę nie 
odstępowali. W ogóle Rzymianom tak bardzo zależało wówczas na 
ukróceniu przekupstwa, że nie tylko karali tych, którym udowadniano winę, 
ale nawet wynagradzali oskarżycieli. Oto przykład. Marek Kotta odprawił 
kwestora Publiusza Oppiusza z powodu przyjmowania podarków i 
podejrzenia o spisek, chociaż sam wycisnął wielkie zyski z Bitynii. 
Rzymianie odznaczyli wtedy zaszczytami konsularnymi jego oskarżyciela 
Gajusza Karbona, jakkolwiek służył on tylko jako trybun. Potem sam 
Karbon został namiestnikiem Bitynii i dopuścił się nie mniejszych 
przewinień niż Kotta. Z kolei więc oskarżył go syn Kotty, a Karbona uznano 
za winnego. Zapewne niektóre osoby o wiele łatwiej 



przyganiają innym, niż udzielają rad sobie samym. Bez żadnego skrupułu 
sami dopuszczają się rzeczy, z których powodu uznają bliskich za godnych 
ukarania. Toteż na podstawie samego faktu oskarżenia innych nie mogą 
wzbudzić wiary, iż istotnie nienawidzą odnośnych czynów. 

Z drugiej strony Lucjusz Lukullus po zakończeniu urzędowania na 
stanowisku pretora miejskiego nie chciał potem objąć namiestnictwa pro-
wincji Sardynii, choć mu przypadła losem. Czuł odrazę do tego zadania, 
gdyż wielu ludzi sprawowało władzę w obcych krajach nieuczciwie. Zresztą 
dostatecznie wykazał, że był łagodnego usposobienia. Oto dowód. Pewnego 
razu Acyliusz rozkazał połamać krzesło, na którym siedział Lukułlus jako 
sędzia — za to, że nie powstał na jego widok, gdy przechodził obok niego. 
Pretor nie tylko nie okazał złości, ale potem z tego powodu on sam i jego 
koledzy stojąco wydawali wyroki. 

Podobnie wprowadził prawo Roscjusz, postawił także wniosek Gajusz 
Maniliusz4, kiedy był trybunem. Pierwszy otrzymał pochwałę za swoje 
prawo, które dokładnie odgraniczało miejsca siedzące rycerzy w teatrach od 
innych miejsc. Ale Maniliusz stanął nieomal przed sądem. Przyznał bowiem 
wyzwoleńcom prawo głosowania wraz z tymi, którzy ich wyzwolili. Uczynił 
to w ostatnim dniu roku, pod wieczór, po uzyskaniu poparcia pewnych ludzi 
z tłumu. Senat dowiedział się o tym zaraz nazajutrz, pierwszego dnia 
miesiąca, w dniu, w którym Lucjusz Tullus i Emiliusz Lepidus objęli 
konsulat, i odrzucił jego prawo. Przerażony, gdyż lud strasznie kipiał złością, 
Maniliusz najpierw przypisywał pomysł Krassusowi i pewnym innym 
ludziom. Ale nikt mu nie wierzył. Wobec tego schlebiał Pompejuszowi, 
nawet podczas jego nieobecności. Czynił to szczególnie dlatego, że zdawał 
sobie sprawę z ogromnych wpływów Gabiniusza u Pompejusza. Posunął się 
do tego stopnia, że ofiarował mu dowództwo w wojnie przeciw Tygranesowi 
i przeciw Mitrydatesowi oraz namiestnictwo Bitynii i Cylicji jednocześnie. 
Wśród optymatów zawrzało. Podnieśli sprzeciw, głównie dlatego, że 
usunięto Marcjusza i Acyliusza przed wygaśnięciem okresu ich dowództwa. 
Lud jednakże uchwalił wniosek Maniliusza, choć nieco przedtem wysłał 
urzędników celem ustanowienia władzy na zdobytych ziemiach. Uważał 
bowiem wojnę za skończoną w oparciu o list, który im przysłał Lukułlus. 
Bardzo silnie na nich nalegał Cezar i Marek Cyceron. 

Mężowie ci popierali ten krok nie dlatego, że uważali go za pożyteczny 
dla państwa, ani nie z tego powodu, że chcieli oddać przysługę Pompe-
juszowi. Ponieważ rzeczy miały na pewno przybrać taki obrót, Cezar 
okazywał względy tłumowi, widząc o ile jest on silniejszy od senatu. 
Jednocześnie torował drogę podobnej uchwale kiedyś w przyszłości we 

4 Dion używa greckiej formy Mallios zamiast Maniliusz. 



własnym interesie. Zarazem pragnął też narazić Pompejusza na większą 
zawiść i odrazę wywołaną ofiarowanymi mu zaszczytami. Liczył na to, że 
prędzej będą go mieli dosyć. Cyceron zaś dążył do przewodnictwa w 
państwie i starał się wykazać zarówno ludowi, jak optymatom, że z 
pewnością zapewni przewagę tym, do których się przyłączy. Zajmował 
stanowisko pośrednie, raz trzymał z tymi, drugi raz z tamtymi, aby obie 
strony zabiegały o jego względy. Oto przykład. Nieco przedtem oświadczył, 
że przystaje do optymatów i z tego względu wolał być edylem niż trybunem, 
tymczasem wtedy przeszedł na stronę motłochu. Potem optymaci wytoczyli 
skargę Maniliuszowi, który starał się jakoś odwlec proces. Cyceron próbował 
mu na wszelki sposób przeszkodzić i z trudem — a był wtedy pretorem i 
przewodniczącym sądu — odłożył jego sprawę do dnia następnego, 
zasłaniając się bliskim końcem roku. Kiedy jednak tłum okazał swe 
niezadowolenie, przyszedł na jego zgromadzenie przymuszony rzekomo 
przez trybunów. Po napastliwym wystąpieniu przeciwko senatowi przyrzekł 
mówić w obronie Maniliusza. Z tego powodu zaszargał sobie opinię. 
Przezywano go zbiegiem. Ale zamieszanie, które bezpośrednio potem 
wybuchło, przeszkodziło zebraniu się sądu. 

Publiusz Paetus i Korneliusz Sulla, kuzyn wielkiego Sulli, którzy zostali 
wybrani konsulami i którym udowodniono przekupstwo, uknuli spisek na 
życie swych oskarżycieli, Lucjusza Kotty i Lucjusza Torkwatusa, tym 
bardziej że samym oskarżycielom także udowodniono winę. Między innymi 
ludźmi, których namówiono do wykonania zamachu, był Gnejusz Pizon i 
Lucjusz Katylina, człowiek ogromnie zuchwały, który sam starał się o urząd 
i z tego powodu płonął gniewem. Ale nie mogli nic zrobić, gdyż spisek 
wcześniej wyszedł na jaw, a senat przydzielił Kotcie i Torkwatusowi straż 
przyboczną. Powzięto by nawet uchwałę przeciwko nim, gdyby nie 
sprzeciwił się jeden z trybunów. Mimo to Pizon dalej poczynał sobie 
zuchwale. Wobec tego senat z obawy, że może wywołać zamieszki, wysłał 
go od razu do Hiszpanii, niby celem objęcia jakiegoś dowództwa. Tam zginął 
z rąk tubylców, których skrzywdził. 

Pompejusz z początku gotował się do odpłynięcia na Kretę przeciwko 
Metellusowi. Ale na wiadomość o powziętej uchwale udawał przygnębienie 
jak przedtem, zarzucał przeciwnikom, że stale obarczają go trudnymi 
zadaniami, aby narazić go na jakieś niepowodzenie. W rzeczywistości 
przyjął nowinę z największą radością. Nie przywiązywał już żadnego zna-
czenia ani do Krety, ani do innych miejsc na morzu, gdzie pozostały rzeczy 
nieuporządkowane. Zaczął się sposobić do wojny z barbarzyńcami. 

Tymczasem pragnął wybadać usposobienie Mitrydatesa i wysłał do niego 
Metrofanesa ze słowami przyjaźni. Mitrydates podówczas zlekceważył go. 
Niedawno umarł król Partów, Arsaces, i Mitrydates miał nadzieję, że zjedna 
sobie jego następcę, Fraatesa. Ale uprzedził go Pompe- 



jusz. Zawarł on szybko przyjaźń z Fraatesem na tych samych warunkach i 
skłonił go, aby szybko wpadł do części Armenii należącej do Tygranesa. 
Wiadomość ta bardzo trwożyła Mitrydatesa, który od razu wyprawił po-
selstwo i próbował doprowadzić do ugody. Pompejusz rozkazał mu złożyć 
broń i wydać zbiegów. Mitrydates nie miał już czasu do namysłu. Bo na . 
wiadomość o tym podnieśli wrzawę liczni zbiegowie, którzy byli w jego 
obozie, bojąc się wydania, podobnie barbarzyńcy strwożeni, że będą musieli 
walczyć bez nich. I wyrządziliby coś złego Mitrydatesowi, gdyby nie zmyślił, 
że wysłał posłów nie w sprawie rozejmu, lecz celem zbadania sił rzymskich. 
Dzięki temu z trudnością ich powstrzymał. 

Pompejusz kiedy uznał, że musi prowadzić wojnę, podjął różne przy-
gotowania do niej. Między innymi z powrotem zaciągnął Walerianów. W 
Galacji wyszedł na jego spotkanie Lukullus, który oświadczył, że wojna już 
się całkiem skończyła i że wyprawa jest zbędna. Mówił, że z tego powodu 
przybyli już ludzie wysłani przez senat celem wprowadzenia władzy na 
tych ziemiach. Ale Pompejusz nie dał się skłonić do zawrócenia. Wtedy 
Lukullus przeszedł do obelg. Zarzucił mu wtrącanie się w obce sprawy, 
żądzę wojowania i władzy. Pompejusz zlekceważył go, zakazał 
komukolwiek słuchać jego rozkazów i parł przeciwko Mitrydatesowi. 
Pragnął bardzo szybko — o ile możliwe — zetrzeć się z nim. 

Król przez pewien czas uciekał, gdyż siły jego były słabsze. Nieustannie 
pustoszył ziemie przed sobą, wodził w koło Pompejusza i odcinał go od 
źródeł żywności. Pompejusz z tego powodu wtargnął do Armenii, a 
ponadto liczył, że zajmie ją opuszczoną. Wtedy Mitrydates bojąc się, że 
wcześniej może ona wpaść w ręce wroga, także wkroczył do tego kraju. 
Zajął silne wzgórze naprzeciw Rzymian i pozostawał tam z całym woj-
skiem. Miał nadzieję, że wyczerpie ich siły brakiem żywności. Sam miał jej 
pod dostatkiem z wielu źródeł, gdyż był wśród swoich poddanych. Raz po 
raz zsyłał pewnych jeźdźców na równinę, która była goła, i dawał się we 
znaki tym, którzy się z nimi zetknęli. Stąd otrzymywał wielu zbiegów. 
Pompejusz w tych okolicznościach nie śmiał zetrzeć się z nimi. Przeniósł 
więc obóz swój na inne miejsce, otoczone lasem, gdzie — jak sądził — w 
mniejszym stopniu miała go uciskać nieprzyjacielska konnica i łucznicy. 
Przy nadarzającej się sposobności urządził zasadzkę. Następnie z małymi 
siłami jawnie się zbliżył do obozu barbarzyńców, wprawił ich w zamęt, 
wciągnął tam, gdzie chciał, i wielu wyciął. Ośmielony tym powodzeniem 
wysłał także swoich ludzi w różnych kierunkach celem zdobycia żywności. 

Zaopatrywał się w nią bezpiecznie. Ponadto z pomocą pewnych ludzi 
opanował kraj Anajtis, który należy do Armenii i jest poświęcony pewnej 
bogini o tym samym imieniu. Skutkiem tego wielu przechylało się na jego 
stronę. Poza tym do jego sił doszli żołnierze Marcjusza. Z tych 



powodów Mitrydates popadł w strach, dłużej już nie wytrwał na swoim 
stanowisku, ale natychmiast wyruszył potajemnie nocą. W nocnych po-
chodach podążał do Armenii Tygranesa. Pompejusz sunął za nim, chcąc 
powierzyć sprawę losowi bitwy. Ale nie mógł tego uczynić ani za dnia — 
gdyż przeciwnik nie wychodził z obozu, ani w nocy — gdyż trwożyła go 
nieznajomość kraju. Zdobył się na ten krok dopiero wtedy, gdy zbliżyli się 
do granicy. Wówczas świadom, że zamierzają pierzchnąć, został zmuszony 
do walki w nocy. Skoro to postanowił, niepostrzeżenie oderwał się od 
wrogów korzystających z południowego odpoczynku i ruszył naprzód drogą, 
którą mieli iść, i dotarł do wąwozu między jakimiś wzgórzami. Tam 
umieścił swe wojska na miejscach wyniosłych i czekał na nieprzyjaciela. 
Weszli do wąwozu bez strachu i bez przedniej straży, gdyż poprzednio nie 
doznali klęski. Wtedy zaś wkraczali w okolicę w ich przeświadczeniu 
bezpieczną. Spodziewali się, że Rzymianie przestali iść ich tropami. 
Pompejusz runął na nich w ciemności, gdyż nie mieli przy sobie żadnego 
światła, brakowało także świateł niebieskich. 

Walka miała taki przebieg. Naprzód wszyscy trębacze społem na dany 
znak zagrali pobudkę wojenna. Potem żołnierze i cała czereda podnieśli 
okrzyk bojowy. Jedni uderzali włóczniami o tarcze, drudzy bili kamieniami o 
brązowe narzędzia. Góry otaczające wąwóz przyjęły i oddały wrzawę 
potęgując jej grozę; Barbarzyńcy słysząc ich nagle w nocy i w pustkowiu, 
okropnie się przerazili sądząc, że natknęli się na jakieś nadprzyrodzone 
zjawisko. Tymczasem Rzymianie zewsząd zaczęli z wyżyn miotać kamienie, 
strzały, pociski w sposób nieunikniony raniąc niektórych spośród wielkiej 
liczby przeciwników. Zepchnął ich w największe niebezpieczeństwo. 
Barbarzyńcy byli ustawieni w szyku marszowym, a nie w bojowym. Zarówno 
mężczyźni, jak i kobiety kłębili się w tym samym miejscu, razem z końmi, 
wielbłądami i wszelakim dobytkiem. Jedni jechali na rumakach, drudzy na 
wozach, w krytych karetach i w landarach bezładnie. Jedni byli już ranni, 
drudzy oczekiwali ran. Wprawieni w nieład tym łatwiej ginęli, że tłoczyli się 
blisko siebie. Taki był ich los, jak długo Rzymianie atakowali ich z daleka. 
Ale po wyczerpaniu dalekosiężnych pocisków spadli na nich z góry i zaczęli 
wycinać najbardziej na kraju stojących wrogów. Jeden cios wystarczył do 
uśmiercenia, gdyż większość była nie uzbrojona. Środek ustąpił pod 
naporem, wszyscy pędzili ze strachu przed tym, co się działo dookoła. Ginęli 
popychani i deptani jedni przez drugich. Nie mogli ani się bronić, ani 
poderwać przeciwko napastnikom. Przeważnie byli jeźdźcami, łucznikami, 
nie widzieli nic przed sobą w ciemnościach i nie potrafili w ciasnocie 
manewrować. Kiedy wszedł księżyc, barbarzyńcy uradowali się licząc, że w 
jego świetle na pewno odeprą niektórych wrogów. Istotnie, odnieśliby 
korzyść, gdyby Rzymianie nie mieli księżyca za sobą i nie dopadali ich to z 
jednej, to z drugiej 



strony. Dzięki temu wprowadzali w błąd zarówno ręce, jak oczy przeciw-
ników. Bo napastników było mrowie i wszyscy razem rzucali bardzo głęboki 
cień. Toteż siali zamęt wśród barbarzyńców, zanim jeszcze zwarli się ze 
sobą. Przekonani o bliskości Rzymian bili nadaremnie w powietrze. A kiedy 
doszło do starcia wręcz w ciemności, odnosili rany nie spodziewając się tego. 
Wielu z nich padło, nie mniej dostało się do niewoli. Ale i uciekło niemało, 
wśród nich Mitrydates. 

Potem król ruszył spiesznie do Tygranesa i wysłał do niego gońców. Ale 
nie spotkał się z przyjaznym przyjęciem. Bo miody Tygranes zbuntował się 
przeciwko swemu ojcu, a ten podejrzewał, że Mitrydates jako dziadek 
młodzieńca był sprawcą niezgody. Z tego powodu Tygranes nie tylko go nie 
przyjął, ba, ujął jego wysłanników i wtrącił do więzienia. Zawiedziony w 
swoich nadziejach Mitrydates skręcił do Kolchidy, a stamtąd pieszo dotarł do 
Majotis i do Bosforu, jednych ujmując sobie namową, a drugich przymusem. 
Odzyskał też ten kraj. Rządził wtedy jego syn Machares, który przeszedł na 
stronę Rzymian. Tak go przeraził, że syn nie chciał mu się pokazać na oczy. 
Co więcej, zgładził go za pośrednictwem jego towarzyszy, którym zapewnił 
bezkarność i pieniądze. Tymczasem Pompejusz pchnął ludzi w pościg za nim. 
Mitrydates jednak zdążył im umknąć przeprawiając się przez Fazis. Wtedy 
Pompejusz skolonizował miasto5 na ziemi, w której odniósł zwycięstwo, i dał 
je żołnierzom rannym i podeszłym wiekiem. Wielu z okolicznych ludzi 
przyłączyło się do osiedleńców; potomkowie żyją i teraz zwani Neapolitami i 
należą do prowincji Kapadocji. 

Podczas gdy Pompejusz był tym z.ajęty, Tygranes, syn Tygranesa, dobrał 
sobie pewnych najprzedniejszych ludzi i uciekł do Fraatesa. Przyczyną było 
to, że ojciec nie rządził po ich myśli. Fraates ze względu na umowę zawartą z 
Pompejuszem wahał się, co ma robić. Ale młody Tygranes skłonił go do 
wtargnięcia do Armenii. Doszli do Artaksata podbijając całą ziemię przed 
sobą i nawet uderzyli na tę miejscowość, bo stary Tygranes ze strachu przed 
nimi uciekł w góry. Ponieważ jednak się wydawało, że na oblężenie trzeba 
czasu, Fraates pozostawił część wojska młodemu Tygranesowi i wrócił do 
swego kraju. Po czym ojciec wyruszył przeciwko osamotnionemu synowi i 
odniósł nad nim zwycięstwo. Pobity, w ucieczce naprzód zmierzał do dziadka 
swego Mitrydatesa. Ale dowiedział się, że poniósł on klęskę i raczej 
potrzebuje pomocy, niż może jej komuś użyczyć. Wobec tego przeszedł na 
stronę Rzymian. Pompejusz wyzyskując go jako przewodnika wyruszył do 
Armenii przeciwko jego ojcu. 

Na wieść o tym Tygranes przeraził się. Od razu wyciągnął rękę do 

5 Nikopolis — „Miasto Zwycięstwa". 



zgody i wydał wysłanników Mitrydatesa. (Ale z powodu sprzeciwu syna nie 
mógł uzyskać umiarkowanych warunków.) Mimo to Pompejusz przeprawił 
się przez Arakses i ciągnął pod Artaksata. Wtedy dopiero Tygranes poddał 
mu miasto i dobrowolnie poszedł do jego obozu. Przystroił się, jak tylko 
mógł, w sposób pośredni pomiędzy dawną godnością a obecnym poniżeniem. 
Chciał w jego oczach uchodzić za człowieka godnego zarówno czci, jak 
litości. Zdjął chiton przetykany białą barwą, szatę całą purpurową, ale 
zatrzymał tiarę i przepaskę na głowie. Pompejusz wysłał liktora i kazał mu 
zejść z konia — gdyż król nadjeżdżał, jak gdyby miał wkroczyć do samej 
warowni na koniu wedle obyczaju jego ludu. Ale zdjęła go litość na widok 
króla, który szedł pieszo odrzuciwszy strój z głowy i rzucił się na ziemię, by 
Pompejuszowi oddać głęboki ukłon. Rzymianin poderwał się, podniósł go, 
przywiązał mu przepaskę na głowę, posadził na pobliskim krześle i dodał 
otuchy. Między innymi mówił mu, że nie stracił królestwa Armenii, ale 
zdobył przyjaźń Rzymian. Tymi słowami podźwignął go na duchu, a potem 
zaprosił na obiad. Syn, który siedział po drugiej stronie Pompejusza, nie 
wstał przed nadchodzącym ojcem, ani go nie powitał w inny sposób. Choć go 
zaproszono na obiad, nie przybył, czym wzbudził u Pompejusza ogromną 
odrazę. 

Nazajutrz Pompejusz wysłuchał obu i przywrócił staremu całe jego 
państwo odziedziczone po ojcach. Ale odebrał to, co zdobył później — 
głównie części Kapadocji i Syrii, nadto Fenicję i niemałą część Sofeny 
przylegającą do Armenii. Potem zażądał od niego pieniędzy. Młodemu 
przydzielił tylko Sofenę. Ponieważ były tam skarby, młodzieniec zaczai się o 
nie spierać, ale bez skutku. Pompejusz nie miał innego źródła, z którego 
mógłby zdobyć sumy określone umową. Oburzony tym syn Tygranesa 
rozmyślał o ucieczce. Pompejusz uprzedzony zatrzymał go pod strażą, choć 
wolnego od więzów. Po czym wysłał ludzi do tych, którzy pilnowali 
pieniędzy, z rozkazem by je wydali Tygranesowi-ojcu. Nie usłuchali. 
Mówili, że powinien im to nakazać młodzieniec, który już uchodził za pana 
tego kraju. Wtedy Pompejusz wysłał młodego do strażnic ze skarbami. Zastał 
je zamknięte. Wówczas podszedł bliżej i niechętnie rozkazał je otworzyć. 
Strażnicy nie okazali mu większego posłuszeństwa zasłaniając się tym, że 
wydał rozkaz nie z własnej woli, ale pod przymusem. Wtedy Pompejusz 
popadł w złość i kazał spętać Tygranesa. 

W ten sposób stary król przejął skarby. Pompejusz spędził zimę w kraju 
Anajtis i blisko rzeki Cyrnus, po podzieleniu wojska na trzy części. Od 
Tygranesa otrzymał mnóstwo rzeczy i o wiele więcej pieniędzy, niż to 
uzgodniono. Wkrótce potem, przede wszystkim z tego powodu, zaliczył 
króla do swych przyjaciół i sprzymierzeńców narodu rzymskiego, a syna 
jego sprowadził do Rzymu pod strażą. 

Jednakże jego wypoczynek zimowy nie upłynął spokojnie. Oroeses, 



król Albanów mieszkających poza rzeką Cyrnus6, wyprawił się przeciwko 
Rzymianom, podczas samych świąt saturnaliów. Uczynił to częściowo z 
chęci wyświadczenia przysługi Tygranesowi młodszemu, który był jego 
przyjacielem, ale głównie z obawy, że Rzymianie mogą wtargnąć do Albanii. 
Sądził, że z pewnością odniesie jakiś sukces, jeżeli zaskoczy ich w zimie, nie 
obozujących społem. Sam Oroeses ruszył przeciwko Metellusowi Celerowi, u 
którego był Tygranes, innych wysłał przeciwko Pompejuszowi, a innych 
przeciwko Lucjuszowi Flakkusowi, dowódcy trzeciej części wojska. Dążył do 
tego, aby wszyscy naraz zaniepokojeni nie mogli pomagać sobie nawzajem. 
Ale nic nigdzie nie wskórał. Celer krzepko odparł Oroesesa. Flakkus nie 
mógł utrzymać całego obwodu swych szańców z powodu ich wielkości. 
Toteż zbudował drugą linię wewnątrz i tym samym wzbudził u przeciwników 
przekonanie, że się boi. Dzięki temu wciągnął ich do środka, poza szańce 
zewnętrzne, potem znienacka na nich uderzył. Część ich wybił w starciu, 
część podczas pościgu. Tymczasem Pompejusz na wieść o próbie, którą 
podjęli barbarzyńcy przeciwko innym, nieoczekiwanie ruszył przeciwko 
nadchodzącym ku niemu, rozbił ich i tak, jak był, od razu pośpieszył 
przeciwko Oroesesowi. Nie dosięgnął go, gdyż Oroeses odepchnięty przez 
Celera i powiadomiony o porażkach innych rzucił się do ucieczki. Pojmał i 
zniszczył wielu Albanów przeprawiających się przez Cyrnus. Wtedy na ich 
prośby zawarł rozejm. Co prawda, gorąco pragnął w odwecie dokonać 
najazdu na ich kraj, ale chętnie odroczył wojnę z powodu zimy. 

6 Rzeka ta u innych pisarzy nazywa się Cyrus. 



KSIĘGA TRZYDZIESTA SIÓDMA 

W księdze trzydziestej siódmej Dziejów rzymskich Diona mieszczą się 
następujące opowiadania: 

Jak Pompejusz wojował z azjatyckimi Iberami (r. l—5), Jak Pompejusz 
przyłączył Pont do Bitynii (zaginione między r. 7 i 8), Jak Pompejusz podbił 
Syrię i Fenicję (zaginione między r. 7 i 8), Jak umarł Mitrydates (r. 10—14), O 
Żydach (r. 15—19), 
Jak Pompejusz po uporządkowaniu spraw w Azji wrócił do Rzymu (r. 20—23), O 
Cyceronie i Katylinie i o ich czynach (r. 24—42), O Cezarze, Pompejuszu, Krassusie i 
ich związku (r. 43—58), 
Okres sześciu lat, w których urzędnikami (konsulami) były osoby niżej wyliczone: 

r. 65 p.n.e. Lucjusz Aureliusz, syn Marka, Kotta, 
Lucjusz Manliusz, syn Lucjusza, Torkwatus  

r. 64 p.n.e. Lucjusz Juliusz, syn Lucjusza, Cezar 
Gajusz Marcjusz, syn Gajusza, Figulus  

r. 63 p.n.e. Marek Tuliusz, syn Marka, Cyceron 
Gajusz Antoniusz, syn Marka  

r. 62 p.n.e. Decimus Juniusz, syn Marka, Silanus 
Lucjusz Licyniusz, syn Lucjusza, Murena  

r. 61 p.n.e. Marek Pupiusz, syn Marka, Pizon 
Marek Waleriusz, syn Marka, Messala Niger  

r. 60 p.n.e. Lucjusz Afraniusz, syn Aulusa 
Kwintus Cecyliusz, syn Kwintusa, Metellus Celer 

Takie były podówczas jego czyny. W następnym roku za konsulatu 
Lucjusza Kotty i Lucjusza Torkwatusa Pompejusz prowadził wojnę zarówno 
z Albanami, jak z Iberami. Najpierw musiał się zetrzeć z Iberami całkiem 
wbrew swoim zamiarom. Mieszkają oni po obu stronach rzeki Cyrnus i z 
jednej strony graniczą z Albanami, z drugiej z Armeńczykami. Król ich 
Artokes przeląkł się, że Pompejusz może zwrócić się przeciwko niemu, 
skierował doń posłów pod pozorem przyjaźni, a tymczasem przygotowywał 
napaść na Pompejusza, kiedy on będzie czuł się pewnie i niczego się nie 
będzie spodziewał. Pompejusz w porę dowiedziawszy się o tym, uderzył na 
ziemie Artokesa, zanim przeciwnik zdążył się dostatecznie przygotować i 
zająć przejście graniczne, które było trudne do 



zdobycia. Co więcej, zdążył posunąć się aż do miasta zwanego Akropolis1, 
zanim Artokes uświadomił sobie jego przybycie. Twierdza ta była w naj-
węższym miejscu, tam [gdzie Cyrnus płynie z jednej strony, a z drugiej] 
ciągnie się Kaukaz. Zbudowano ją celem strzeżenia przejścia. Przerażony 
Artokes nie miał sposobności do ustawienia wojska w szyku bojowym, ale 
przeprawił się przez rzekę, paląc most. Ci, którzy byli w twierdzy, wobec 
ucieczki króla, a także z powodu porażki poniesionej w bitwie, poddali się. 
Pompejusz po opanowaniu przejścia zostawił tam straż, a posuwając się dalej 
podbił całą ziemię z tej strony rzeki. 

Ale kiedy miał się przeprawiać także przez Cyrnus, Artokes wysłał dc 
niego posłów z prośbą o pokój przyrzekając, że dobrowolnie mu dostarczy 
żywności i zbuduje most. Król spełnił oba przyrzeczenia, jakby chciał 
naprawdę dojść do zgody. Jednakże widząc, że przeciwnik już się przeprawił, 
przeląkł się i uciekł ku Peloros, drugiej rzece, która płynęła przez jego 
państwo. Tak naprzód przyciągnął, a potem uciekł od wroga, którego mógł 
powstrzymać od przeprawy. Na wieść o tym Pompejusz ruszył do pościgu, 
dosięgnął go i pokonał. Przypuścił atak i starł się w walce z 
nieprzyjacielskimi łucznikami, zanim mogli się popisać swą sztuką, i w oka 
mgnieniu ich rozgromił. Potem Artokes przeprawił się przez Peloros i uciekł. 
Także na tej rzece spalił most. Reszta zginęła bądź w boju, bądź podczas 
ucieczki. Wielu innych rozproszyło się po lasach i przetrwało parę dni 
miotając strzały z drzew nadzwyczaj wysokich. Ale i oni zginęli, kiedy 
podcięto drzewa. Artokes ponownie zwrócił się o pokój do Pompejusza i 
wysłał podarki. Pompejusz je przyjął, aby wstrzymać króla od dalszego 
pochodu nadzieją zawarcia rozejmu; na pokój się nie zgodził, jeżeli król mu 
przedtem nie przyśle swych dzieci jako zakładników. Artokes przez pewien 
czas zwlekał, aż w lecie można było miejscami przejść w bród przez Peloros. 
Rzymianie przeszli gładko, tym bardziej że nikt im nie stawiał oporu. Wtedy 
dopiero Artokes wysłał dzieci do Pompejusza i zawarł umowę. 

Pompejusz na wiadomość, że rzeka Fazis jest blisko, postanowił wzdłuż 
jej biegu posunąć się do Kolchidy, a stamtąd podążyć do Bosforu przeciwko 
Mitrydatesowi. Zmierzał więc naprzód tak, jak postanowił, przechodząc 
przez kraj Kolchów i ich sąsiadów. Jednych zyskiwał sobie namową, drugich 
strachem. Ale spostrzegł, że w tej okolicy droga prowadzi przez wiele 
nieznanych i nieprzyjaznych szczepów. Widział też, że droga morska jest 
jeszcze trudniejsza z braku portów w tych stronach i z powodu tamtejszych 
mieszkańców. Wobec tego rozkazał flocie zamknąć drogę Mitrydatesowi, 
baczyć, by nigdzie nie wypłynął, i odciąć mu dowóz żywności. Sam 
skierował się przeciwko Albanom. Nie obrał najkrótszej drogi, 

1 Mowa o Armastika. 



ale przedtem skręcił z powrotem do Armenii, by w ten sposób zaskoczyć ich 
nie przygotowanych. Nie spodziewali się też jego z tego względu, że był 
rozejm. Przeszedł w bród przez Cyrnus w miejscu, gdzie lato uczyniło rzekę 
możliwą do przejścia. Rozkazał wojsku iść z biegiem rzeki, najpierw 
konnicy, nieco niżej zwierzętom jucznym, a następnie piechocie. Chciał, aby 
konie swymi ciałami złamały napór prądu. Liczył też, że gdyby nawet jakieś 
zwierzę juczne zwaliło się z nóg, mogłoby się natknąć na ludzi poniżej 
przechodzących i nie staczać się dalej. Stamtąd puścił się w drogę do 
Kambizesa, nie doznając nic złego od wrogów. Ale z powodu spiekoty i 
wywołanego nią pragnienia okropnie cierpiał wraz z całym wojskiem, 
pomimo że pochód odbywał się przeważnie nocą. Przewodnicy dobrani 
spośród jeńców nie prowadzili ich drogą najodpowiedniejszą. Mała też 
pociecha była z rzeki. Lodowata woda, którą pili bez opamiętania, 
zaszkodziła wielu. Kiedy i w tym miejscu nie spotkali oporu, poszli dalej do 
Abas, niosąc tylko zapasy wody. Inne rzeczy chętnie dostarczała im tamtejsza 
ludność, toteż nie dopuszczali się grabieży. 

Skoro już przeprawili się przez rzekę, oznajmiono, że nadchodzi Oroeses. 
Pompejusz chciał go wciągnąć do walki, zanim by mógł poznać siły 
Rzymian. Bał się, że mógłby się cofnąć, gdyby je przejrzał. Wobec tego 
ustawił konnicę na przodzie po uprzednim zapowiedzeniu jej, co ma robić. 
Resztę zatrzymał za konnicą w postawie klęczącej, osłoniętą tarczami i 
zabronił się ruszać. Chciał, by Oroeses dowiedział się o ich obecności 
dopiero w starciu. Barbarzyńcy zlekceważyli konnicę w przekonaniu, że jest 
sama jedna, i rozpoczęli walkę. Kiedy po chwili jeźdźcy umyślnie zwrócili 
się do ucieczki, ruszyli co sił do pościgu. Wtedy niespodzianie podnieśli się 
piechurzy i rozstępując zapewnili bezpieczną ucieczkę własnym ludziom 
poprzez swe szeregi. Przyjęli też w obręb swych linii wrogów, którzy 
nieopatrznie zapuścili się w pogoń, i osaczyli wielu z nich. Tak piechota 
wycinała tych wewnątrz. Jeźdźcy zaś zatoczyli koło już to od prawej, już to 
od lewej strony i wpadli na tyły tych na zewnątrz. Jeden i drugi rodzaj broni 
wybił mnóstwo przeciwników. Spalili też żywcem tych, którzy zbiegli do 
lasów. Wołali przy tym ,,Io Saturnalia" ze względu na napaść dokonaną przez 
Albanów w tym okresie. 

Po tych działaniach i zawojowaniu kraju Pompejusz przystał na pokój z 
Albanami. Zawarł też rozejm z innymi szczepami, które przysłały heroldów. 
Były to szczepy, które mieszkają wzdłuż Kaukazu aż do Morza Kaspijskiego, 
gdzie kończą się góry mające początek w Poncie. Podobnie Fraates skierował 
do niego posłów pragnąc odnowić z nim umowę. Widział bowiem, że 
Pompejusz odnosi nieprzerwane sukcesy; że jego poddowódcy podbijają 
resztę Armenii i tamtejszą część Pontu; że Gabiniusz nawet posunął się 
poprzez Eufrat aż do Tygrysu. Zatrwożony pragnął umocnienia rozejmu. 
Jednakże nic nie uzyskał. Pompejusz ze względu 



na ówczesny stan rzeczy i nadzieje z nim związane nie dbał o niego i butnie 
odpowiedział posłom. Między innymi zażądał zwrotu kraju Korduene2, o 
który Fraates spierał się z Tygranesem. Posłowie nic nie odpowiedzieli, 
gdyż nie mieli co d» tego wskazówek. Wówczas Pompejusz napisał parę 
słów do Fraatesa, ale nie czekał na odpowiedź. Od razu wysłał Afraniusza 
do tego kraju, zajął go bez bitwy i oddał go Tygranesowi. Afraniusz, 
wracając przez Mezopotamię do Syrii wbrew umowie zawartej z Partem, 
zabłądził i przeżył wiele udręk z powodu zimy i braku żywności. Zginęliby 
jego żołnierze, gdyby nie przyjęli go i nie odprowadzili Karrajczycy, 
macedońscy koloniści, którzy mieszkali gdzieś tam w pobliżu. 

W ten sposób odniósł się Pompejusz do Fraatesa ufny w swą potęgę. Tym 
samym bardzo jasno pokazał ludziom, którzy chcą mieć przewagę, że 
wszystko zależy od sił zbrojnych, że ten, kto przy ich pomocy odniesie 
zwycięstwo, nieuchronnie staje się prawodawcą w dowolnych dziedzinach. 
Ponadto zbezcześcił tytuł Fraatesa, którym chełpił się przed wszystkimi 
innymi, nawet przed Rzymianami. Zresztą i ci nie odmawiali mu tego tytułu, 
ilekroć zwracali się do niego. Nazywał się królem królów. Tymczasem 
Pompejusz skreślił wyraz „królów" i kiedy pisał do niego, kierował swe 
zlecenia tylko do króla. Ale nie odmówił tego tytułu i pojmanemu do 
niewoli Tygranesowi — wbrew zwyczajowi — kiedy święcił nad nim triumf 
w Rzymie. Dlatego Fraates, choć bał się go i zabiegał o jego względy, wziął 
sobie to do serca czując, że istotnie stracił władzę królewską. Wysłał więc 
posłów do Pompejusza zarzucając mu wszystkie krzywdy, jakich doznał, i 
zakazał mu przeprawiać się przez Eufrat. 

Pompejusz odpowiedział mu cierpko. Wtedy Fraates od razu ruszył na 
wiosnę przeciwko Tygranesowi, mając przy swoim boku syna Tygranesa. 
za którego wydał swą córkę3. Było to za konsulatu Lucjusza Cezara i 
Gajusza Figulusa. W pierwszej bitwie Fraates doznał porażki, ale potem 
odniósł zwycięstwo. Kiedy Tygranes wezwał na pomoc Pompejusza, który 
był w Syrii, Fraates znowu wysłał posłów do wodza rzymskiego. Wytoczył 
wiele skarg przeciwko Tygranesowi i rzucił niejedno podejrzenie na 
Rzymian, tak że Pompejusz zawstydził się i nastraszył. 

Z tego powodu nie przyszedł z pomocą Tygranesowi i wstrzymał się od 
dalszych kroków wojennych przeciwko Fraatesowi pod pozorem, że nie 
zlecono mu tej wyprawy i że Mitrydates jest jeszcze pod bronią. Głosił, że 
poprzestaje na tym, co dotąd osiągnął, i nie chce podejmować 

2 Wielu pisarzy nazywa go Gordyene. 
3 Dion opowiada jak o świeżym wypadku to, co już poprzednio opisał szeroko jako 

jedno ze zdarzeń roku 66 ks. XXXVI 51). Być może korzysta tu z innego źródła. 



dalszych czynów z obawy, że dążąc do innych sukcesów mógłby utracić 
dotychczasowe zdobycze z powodu porażki, jak to przytrafiło się Lukul-
lusowi. Taka była jego filozofia. Utrzymywał, że zachłanność jest rzeczą 
niebezpieczną, a pragnienie cudzych posiadłości niesprawiedliwością — 
wtedy, kiedy już nie mógł z nich korzystać. Bał się sił Parta i lękał nie-
pewnego wyniku zdarzeń. Dlatego nie podjął tej wojny, choć wielu nakła-
niało go do tego. Co się tyczy zarzutów barbarzyńcy, to je zlekceważył. Nie 
udzielił żadnej odpowiedzi, ale twierdził, że spór, który on prowadzi z 
Tygranesem, dotyczy jakichś granic; że trzej mężowie rozstrzygną tę sprawę. 
Rzeczywiście ich wysłał. Dwaj królowie naprawdę poczytali ich za 
rozjemców i stłumili wszystkie zarzuty, które stawiał jeden drugiemu. 
Tygranes był zły, że nie otrzymał pomocy, Fraates zaś chciał, by władca 
armeński został przy życiu; wszak mógłby go kiedyś w razie potrzeby 
wyzyskać jako sprzymierzeńca przeciwko Rzymianom. Obaj wiedzieli, że 
którykolwiek z nich pokona drugiego, wesprze sprawę Rzymian i sam stanie 
się łatwą ofiarą do zdobycia przez Rzymian. Z tych powodów się pogodzili. 

Pompejusz również wtedy spędził zimę w Aspis4, zdobył okręgi, które 
jeszcze stawiały opór. Zajął też Symforion5, twierdzę, którą mu wydała 
Stratonika. Była to żona Mitrydatesa. Rozgniewana na męża, że ją tam 
porzucił, wysłała załogę niby celem zdobycia zapasów i wpuściła Rzymian, 
chociaż jej dziecko było u ... 

Nie tylko z tego powodu Cezar spotkał się z pochwałami, kiedy był 
edylem, ale dlatego, że w sposób najwystawniejszy przygotował igrzyska 
rzymskie i igrzyska na cześć Wielkiej Matki; nadto urządził przewspaniałe 
igrzyska gladiatorów na cześć zmarłego ojca. Co prawda koszty igrzysk 
opędził w pierwszym wypadku wspólnie ze swym kolegą Markiem 
Bibulusem, w drugim sam. Tak dalece zabłysnął w igrzyskach pogrzebo-
wych, że zdobył sobie sławę także z powodu tamtych; sądzono, że sam jeden 
poniósł wszystkie koszty. Bibulus żartował, że spotkało go to samo, co 
Polideukesa. Bo chociaż posiadał świątynię wspólnie z bratem Kastorem, 
nazywała się ona tylko świątynią Kastora6. 

Sukcesy te cieszyły Rzymian, ale bardzo ich niepokoiły znaki wróżebne. 
Na Kapitolu wiele posągów i rzeźb stopiło się od uderzenia piorunów, 
między innymi posąg Jowisza umieszczony na kolumnie. Podobizna 
wilczycy z Remusem i Romulusem osadzona na podstawie spadła. Także 
głoski na kolumnach, na których były wypisane prawa, uległy zatarciu i 
stały się niewyraźne. Z tego powodu za radą wieszczków składali wiele 

4 Aspis, miejscowość skądinąd nie znana. Fabricius proponuje lekcję „Anaitis". 
5 Symforion, właściwa nazwa brzmi Sinoria. 
6 Zwykła nazwa była Aedes Castoris (lub Castorum), ale u Swetoniusza (Calig. 22) 

czytamy aedes Castoris et Pollucis. 



ofiar przebłagalnych. Uchwalili też wznieść posąg Jowisza zwrócony na 
wschód ku Forum, by wyszły na jaw spiski, które ich niepokoiły. 

Takie były zdarzenia w tym roku. Cenzorowie poróżnili się co do ludzi 
mieszkających powyżej Padu (jeden był zdania, by ich dopuścić do praw 
obywatelskich, drugi — nie), nie załatwili żadnej innej sprawy, co więcej, 
zrzekli się urzędu. Z tego powodu także ich następcy nic nie zrobili w roku 
najbliższym, gdyż przeszkadzali im w sporządzeniu listy senatorskiej 
trybunowie, bojąc się, że sami mogą być z niej skreśleni. Tymczasem 
wszyscy cudzoziemcy zamieszkali w Rzymie z wyjątkiem mieszkańców 
obecnej Italii zostali wygnani na wniosek niejakiego Gajusza Papiusza, 
trybuna. Było ich zbyt dużo i uważano, że nie nadają się do wspólnego 
mieszkania z obywatelami. 

W następnym roku, kiedy konsulami byli Figulus i Lucjusz Cezar, zaszły 
zdarzenia nieliczne, lecz godne pamięci ze względu na niezwykłe koleje 
ludzkich spraw. Oskarżono o morderstwo i ukarano człowieka, który na 
rozkaz Sulli zabił Lukrecjusza7, a nadto innego8, który uśmiercił wiele osób 
proskrybowanych przez Sullę. Przyczynił się do tego głównie Juliusz Cezar. 
Tak zmiany okoliczności często czynią bardzo słabymi tych ludzi, którzy 
ongiś mieli wielką potęgę. Ta więc sprawa potoczyła się wbrew 
oczekiwaniom ludu; podobnie rzecz miała się w wypadku Katyliny, który też 
zabił wielu proskrybowanych i stanął pod tym samym zarzutem co inni, a 
mimo to został uwolniony. Z tego powodu stał się jeszcze gorszym 
człowiekiem i nawet to go doprowadziło do zguby. Bo kiedy Marek Cyceron 
został konsulem z Gajuszem Antoniuszem, a Mitrydates wcale już nie 
napastował Rzymian, bo skończył ze sobą, Katylina podjął próbę zamachu 
stanu. Zebrał wspólników przymierza przeciwko państwu i przeraził naród 
widmem niemałej wojny. Obie rzeczy miały taki przebieg. 

Mitrydates nie poddawał się nieszczęściu, gdyż polegał raczej na swojej 
woli niż na sile. Zamierzał dotrzeć do Istru przez kraj Scytów, a stamtąd 
wpaść do Italii, tym bardziej że Pompejusz zwlekał w Syrii. Z natury 
porywał się na wielkie rzeczy. Choć doświadczył wiele porażek i przeżył 
wiele sukcesów, uważał, że może się odważyć na wszystko i wszystkiego się 
spodziewać. W razie przegranej wolał zginąć z królestwem, bez uszczerbku 
na godności osobistej, niż jej pozbawiony żyć w poniżeniu i w niesławie. To 
go krzepiło; im bardziej wiądł z powodu słabości ciała, tym bardziej 
wzmacniał się siłą ducha; pod wpływem tych rozmyślań powstrzymywał 
niedowład fizyczny. Z drugiej strony towa- 

7 Kwintus Lukirecjusz Ofella miał być zabity przez Lucjusza Anniusza Bellienusa. 
8 Lucjusza L u s c j u s z a. 



rzysze odwracali się od niego, widząc, że położenie Rzymian staje się coraz 
potężniejsze, a Mitrydatesa coraz słabsze. Między innymi klęskami nastąpiło 
trzęsienie ziemi największe spośród wszystkich, które przytrafiły się 
kiedykolwiek, i zniszczyło im wiele miast. Wybuchły rozruchy żołnierzy. 
Jacyś ludzie porwali też synów Mitrydatesa i posłali ich Pompejuszowi. 

W związku z tym jednych śledził i karał, a drugich ze złości i z po-
dejrzenia chwytał, zanim coś zrobili. Nikomu już nie wierzył. Zamordował 
nawet te z pozostałych dzieci, które wzbudziły jego podejrzenie. Widząc to 
jeden z jego synów, Farnaces, uknuł spisek przeciwko niemu, gdyż bał się 
króla i spodziewał się otrzymania królestwa od Rzymian, jako że osiągnął już 
wiek męski. Rzecz się wydała, gdyż wielu jawnie i tajnie szpiegowało 
wszystko, co robi. Od razu spotkałaby go kara, gdyby straż przyboczna 
okazywała choć odrobinę życzliwości starcowi. Mitrydates, choć był bardzo 
mądry we wszystkich sprawach dotyczących stanowiska króla, nie 
uświadamiał sobie, że bez przyjaźni poddanych nikomu nic nie przyjdzie ani 
z ich liczby, ani z broni; przeciwnie, im więcej poddanych ma jakiś władca, 
tym większym ciężarem są dla niego, o ile nie uważa ich za wiernych. W 
każdym razie Farnaces przygotował sobie ludzi i bez trudu pozyskał tych, 
których wysłał jego ojciec celem pojmania go. Potem pośpieszył wprost 
przeciwko swemu rodzicielowi. Na wiadomość o tym starzec, który był 
wtedy w Pantikapejon, pchnął naprzód pewnych żołnierzy przeciwko synowi 
dając do zrozumienia, że wnet sam pójdzie za nimi. Farnaces także tych 
szybko odwiódł od ich zamiaru, gdyż i oni nie kochali Mitrydatesa. Kiedy 
miasto poddało się dobrowolnie, zabił swego ojca, który schronił się do 
pałacu królewskiego. 

Mitrydates próbował skończyć ze sobą. Naprzód zgładził swe żony i 
pozostałe dzieci przy pomocy trucizny, potem wypił resztę. Ale nie mógł 
rozstać się ze światem ani przy pomocy tego środka, ani własnoręcznie 
zadanym ciosem. Trucizna, choć była śmiertelna, nie zdołała go powalić, 
gdyż uodpornił się codziennym zażywaniem wielu odtrutek w celach 
zapobiegawczych. Uderzenie miecza było tępe na skutek słabości ręki 
wywołanej starością i obecnymi nieszczęściami, a nadto zażyciem trucizny. 
Kiedy nie mógł skończyć ze sobą i wydawało się, że marudzi zbyt długo, 
przypadli do niego ci, których wysłał przeciwko swemu synowi. Mieczami i 
włóczniami przyspieszyli jego zgon. Tak to Mitrydates, który doświadczył 
najróżnorodniejszego i największego losu, nawet zgonu nie miał zwykłego. 
Dążył do śmierci choć niechętnie i jakkolwiek starał się zabić sam siebie, nie 
mógł tego dokonać. Samobójca na skutek zażycia trucizny i użycia miecza 
zginął z rąk swych wrogów. Farnaces zabalsamował jego zwłoki i wysłał do 
Pompejusza na dowód tego, co się stało, a sam poddał siebie i swoje państwo 
jemu. Pompejusz nie obszedł się 



obelżywie z ciałem Mitrydatesa, przeciwnie, polecił go pochować wśród 
grobów jego przodków. Uważał, że nieprzyjaźń jego wroga wygasła z jego 
życiem, i wstrzymał się od czczego gniewu wobec zmarłego. Niemniej 
królestwo Bosforu ofiarował Farnacesowi w nagrodę za jego krwawy czyn i 
przyjął go w poczet przyjaciół i sprzymierzeńców. 

Po śmierci Mitrydatesa wszystkie części jego państwa — z małymi 
wyjątkami — zostały podbite. Załogi, które podówczas zajmowały niektóre 
twierdze poza Bosforem, nie od razu ustąpiły. Nie dlatego, że zamierzały 
stawiać opór Pompejuszowi. Bali się, że inni mogą zagrabić pieniądze, 
których strzegli, i zwalić winę na nich. Dlatego zwlekali chcąc przekazać 
wszystko samemu Pompejuszowi. W końcu ujarzmiono i tamte okolice. 
Fraates zachowywał spokój, stosunki w Syrii i w Fenicji były ułożone. Wtedy 
Pompejusz zwrócił się przeciwko Aretasowi. Był to król Arabów, obecnie 
podległych Rzymianom, a władza jego sięgała aż do Morza Czerwonego. 
Poprzednio wyrządzał wielkie szkody Syrii i dlatego naraził się na walkę z 
Rzymianami, którzy jej bronili. Jakkolwiek pokonany, wojował dalej z nimi. 
Pompejusz wyruszył przeciwko niemu i przeciw jego sąsiadom, podbił ich 
bez wysiłku i oddał pod straż. Stamtąd pociągnął przeciwko syryjskiej 
Palestynie, gdyż jej mieszkańcy spustoszyli Fenicję. Rządzili tam bracia 
Hyrkanos i Arystobulos. Zrządzeniem losu byli oni ze sobą zwaśnieni z 
powodu kapłaństwa ich boga, kimkolwiek on jest, i tworzyli stronnictwa po 
miastach. Kapłaństwem nazywali swą władzę królewską. Pompejusz od razu 
bez walki podbił Hyrkanosa, który nie miał żadnych poważnych sił. 
Arystobulosa zamknął w jakimś miejscu i zmusił do poddania się. Ten nie 
chciał wydać ani pieniędzy, ani załogi. Wtedy Pompejusz kazał go wtrącić do 
więzienia. Potem łatwiej uporał się z innymi, ale miał kłopoty z oblężeniem 
Jerozolimy. Gładko zagarnął resztę miasta, gdyż wpuścili go zwolennicy 
Hyrkanosa. Jednakże z trudem zajął samą świątynię, którą wcześniej 
opanowała druga strona. Znajdowała się na wzgórzu, umocniona osobnym 
murem. Gdyby bronili się jednakowo przez wszystkie dni, nie dostałby jej w 
swe ręce. Tymczasem obrońcy zrobili przerwę podczas tak zwanych dni Sa-
turna, podczas których w ogóle nic nie robili. Tym samym umożliwili 
Rzymianom zburzenie muru w tym czasie. Bo kiedy Rzymianie dowiedzieli 
się o ich zabobonie, nie atakowali poważnie w innym czasie. Ale z 
nadejściem tych dni przypuścili bardzo gwałtowny atak. W ten sposób 
obrońcy dostali się do niewoli w dniu Saturna nie usiłując się nawet bronić, a 
całe bogactwo zostało rozgrabione. Królestwo otrzymał Hyrkanos, 
Arystobulosa uprowadzono. 

Takie były w tym czasie wypadki w Palestynie. Tak bowiem od dawna 
nazywała się cała kraina, która się ciągnie od Fenicji do Egiptu, wzdłuż 
Morza Wewnętrznego. Mają także inną nazwę później nabytą. Kraj na- 



zywa się Judeją, a oni sami Żydami. Nie wiem, skąd zaczęto ich tak 
nazywać, ale nazwa odnosi się także do innych ludzi, którzy choć obco-
plemienni gorliwie naśladują ich obyczaje. Ludzie tego rodzaju są nawet 
wśród Rzymian. Choć często ich uciskano, doszli do bardzo dużego zna-
czenia, tak że nawet wywalczyli sobie swobodę życia zgodnie ze swymi 
zwyczajami. Różnią się od pozostałych ludzi niemal w każdej dziedzinie 
życia, szczególnie faktem jest, że nie czczą żadnego ze zwykłych bogów, ale 
okazują ogromny szacunek jakiemuś jedynemu Bogu. Nigdy nie mieli 
żadnych jego posągów, nawet w samej Jerozolimie. Poczytując go za 
nieznanego i niewidzialnego czczą go w sposób najosobliwszy na świecie. 
Zbudowali mu świątynię bardzo dużą i przepiękną, ale otwartą i bez dachu. 
Poświęcili mu także dzień zwany dniem Saturna, w którym dopełniają wiele 
najosobliwszych obrzędów i wstrzymują się od każdego poważnego zajęcia. 
Wielu opowiadało o ich bogu, kim jest, dlaczego doznaje tak wielkiej czci i z 
jaką trwogą odnoszą się do niego. Rzeczy te wszakże nie należą do mego 
dziejopisarstwa. 

Egipcjanie wprowadzili zwyczaj odnoszenia dni do siedmiu gwiazd 
zwanych planetami. Występuje on teraz u wszystkich ludzi, choć przyjęto go 
stosunkowo niedawno. W każdym razie starożytni Grecy wcale go nie znali, 
o ile mi wiadomo. Ale zadomowił się teraz na dobre i u innych ludzi, i u 
Rzymian, u których do pewnego stopnia jest częścią ojczystej tradycji. 
Dlatego chcę krótko go omówić, jak i w jaki sposób tak go właśnie 
ustanowiono. Słyszałem dwa wyjaśnienia. Zrozumienie ich co prawda nie 
nasuwa trudności, ale związane jest z dwoma poglądami. Przenieśmy zasadę 
tetrachordu (uważaną za podstawę sztuki muzycznej) na te gwiazdy, które 
stanowią o podziale przestrzeni we wszechświecie, w porządku ich orbit, i 
zacznijmy od zewnętrznej przypisywanej Saturnowi i z pominięciem dwu 
następnych wymieńmy władcę czwartej; z kolei przeskakując dwie dalsze 
dochodzimy do siódmej, po czym zawracamy i ponownie przechodzimy 
orbity i patronujące im bóstwa wiążąc je z poszczególnymi dniami. 
Przekonamy się, że wszystkie dni dostosowane są w sposób niejako 
muzyczny do układu nieba. Takie jest jedno tłumaczenie. A o"to drugie. 
Jeżeli o pierwszej zaczniesz liczyć godziny dnia i nocy, przypisując pierwszą 
Saturnowi, drugą Jowiszowi, trzecią Marsowi, czwartą Słońcu, piątą 
Wenerze, szóstą Merkuremu, siódmą Księżycowi, zgodnie z porządkiem 
cyklów przestrzeganych przez Egipcjan; jeżeli powtórzysz to postępowanie 
przechodząc w ten sposób wszystkie dwadzieścia cztery godziny, przekonasz 
się, że pierwsza godzina dnia następnego przypada Słońcu. Jeżeli z 
następnymi dwudziestu czteroma godzinami postąpisz w ten sam sposób jak 
poprzednio, poświęcisz pierwszą godzinę Księżycowi; jeżeli podobnie 
postąpisz z resztą dni, każdy dzień otrzyma właściwe sobie bóstwo. Tak 
podaje tradycja. 



A Pompejusz, kiedy dokonał poprzednio wspomnianych czynów, znowu 
ruszył do Pontu i po zajęciu twierdz wrócił do Azji, a stamtąd udał się do 
Grecji i Italii. W ten sposób wyszedł zwycięsko z wielu walk, zmusił do 
uległości wielu władców i królów bądź zbrojnie, bądź drogą układów. 
Osadził kolonistów w ośmiu miastach, otworzył Rzymianom dostęp do wielu 
krajów i odkrył liczne źródła dochodów. Ustalił porządek i ład wśród 
większości narodów na lądzie stałym Azji, które podówczas należały do 
Rzymian, w oparciu o ich własne prawa i ustroje polityczne. Toteż jeszcze do 
dziś stosują wprowadzone przez niego zwyczaje. Te niewątpliwie wielkie 
czyny, jakich poprzednio nie dokonał żaden Rzymianin, można by przypisać 
jego szczęściu i wojskom. Teraz jednak wspomnę o czynie, który jest zasługą 
głównie samego Pompejusza, a godny jest powszechnego podziwu. Wódz ten 
rozporządzał ogromną siłą zbrojną na lądzie i na morzu; zdobył olbrzymie 
bogactwo na jeńcach; zjednał sobie przyjaźń wielu władców i królów; 
dobrodziejstwami zaskarbił sobie życzliwość prawie wszystkich ludów, 
którymi rządził. Przy pomocy tych środków mógł zawładnąć Italią i 
przywłaszczyć sobie całą potęgę Rzymu, gdyż większość ludzi poddałaby się 
mu dobrowolnie. Chociażby nawet niektórzy stawiali opór, z pewnością 
musieliby ulec przez swą słabość. Jednakże nie chciał tego uczynić. 

Przeciwnie, skoro tylko przeprawił się do Brundizjum, z własnej woli 
rozpuścił wszystkie siły zbrojne, nie czekając na uchwałę senatu lub ludu w 
tej sprawie. Nie pomyślał nawet o ich prowadzeniu podczas triumfu. 
Wiedział, że obmierzły ludziom posunięcia Sulli i Mariusza, dlatego nie 
chciał u nich wzniecać żadnego strachu, nawet na parę dni, że przyjdzie im 
przeżyć coś podobnego. Toteż nie przybrał sobie żadnego przydomka 
uzasadnionego czynami, choć miał wiele do wyboru. Co się tyczy triumfu — 
mam na myśli triumf uważany za „większy", to zgodnie ze ścisłymi 
zwyczajami ojczystymi nie można go obchodzić w czasie nieobecności tych, 
którzy pomogli do odniesienia zwycięstwa. Mimo to Pompejusz go przyjął, 
gdy zapadła uchwała. Święcił ten triumf na cześć wszystkich wojen naraz. 
Podczas niego kazał nieść liczne trofea pięknie ozdobione, przedstawiające 
wszystkie jego czyny, nawet najdrobniejsze. Po nich wszystkich szedł jeden 
ogromny znak zwycięstwa, kosztownie przystrojony, z napisem „Nad 
światem zamieszkanym". Jednakże nie dodał żadnego innego przydomka do 
swego imienia. Poprzestawał na przydomku „Wielki", który zdobył 
oczywiście przed dokonaniem tych czynów. Nie zdołał osiągnąć żadnego 
innego nadmiernego wyróżnienia, a z tych, które przyznano mu uchwałą pod 
nieobecność, skorzystał tylko raz. Był to przywilej stałego noszenia wieńca 
wawrzynowego podczas wszystkich uroczystości publicznych, 
przywdziewanie płaszcza wodza w tych dniach oraz 



szaty triumfalnej podczas konnych wyścigów. Przyznano mu te zaszczyty 
głównie dzięki poparciu Cezara, a wbrew zdaniu Marka Katona. 

Co się tyczy Cezara, to już powiedziałem, kim był, że zabiegał o względy 
ludu; że na ogół chciał obalić potęgę Pompejusza, ale przyjaźnił się z nim, o 
ile dzięki temu mógł przypodobać się ludowi i sam róść w siłę. Wspomniany 
zaś Katon należał do rodu Porcjuszów i gorliwie naśladował wielkiego 
Katona, jedynie z tym wyjątkiem, że miał lepsze wykształcenie greckie niż 
jego poprzednik. Sumiennie popierał interesy ludu, nie odnosił się z 
podziwem do żadnej jednostki, niezmiernie cenił dobro ogółu. Wietrząc 
dążenia do nieograniczonej władzy nienawidził każdego obywatela, który 
wybijał się nad innych. Kochał każdego z prostych ludzi, ze współczucia dla 
ich słabości. Był miłośnikiem ludu, jak nikt na świecie, śmiało gardłował za 
sprawiedliwością, choćby miał narazić się na niebezpieczeństwa. Czynił to 
wszystko nie ze względu na potęgę, sławę lub jakiś zaszczyt, ale jedynie w 
dążeniu do życia niezależnego i niepodległego despotom. Taka była natura 
człowieka, który wtedy po raz pierwszy wystąpił publicznie i sprzeciwił się 
wnioskom poddanym pod uchwałę. Postąpił tak nie z wrogiego usposobienia 
względem Pompejusza, ale dlatego, że to sprzeciwiało się zwyczajom 
ojczystym. 

Takie zaszczyty uchwalili dla nieobecnego Pompejusza, ale nie przyznano 
mu żadnego, kiedy przybył do kraju, choć z pewnością daliby inne, gdyby 
takie było jego życzenie. W każdym razie udzielili nieraz wiele niezwykłych 
wyróżnień innym ludziom, którzy nie dorównywali mu znaczeniem. 
Jednakże jest rzeczą jasną, że i to uczynili niechętnie. Pompejusz dobrze 
wiedział, że wszystkie dary, które tłum ofiaruje ludziom silnym 
korzystającym z władzy, nasuwają myśl o przymusie wywieranym z 
poduszczenia ludzi potężnych, choćby tłum je uchwalił całkowicie z własnej 
woli. Wiedział, że nie przynoszą one chwały odbiorcom, gdyż panuje zdanie, 
że pochodzą one od ludzi zmuszonych, a nie od chętnych, że są owocem 
pochlebstwa, a nie życzliwości. Dlatego nie pozwolił w ogóle nikomu 
postawić żadnego wniosku. Mówił, że takie postępowanie jest o wiele lepsze 
niż nieprzyjmowanie rzeczy uchwalonych. W drugim wypadku budzi się 
odraza do tej potęgi, która spowodowała powzięcie tych uchwał, ujawnia się 
twa buta i pycha, skoro nie przyjmujesz tego, co ci przyznali ludzie w swoim 
mniemaniu potężniejsi od ciebie lub w każdym razie równi. W pierwszym 
wypadku jesteś istotnie człowiekiem demokratycznym z nazwy i w 
rzeczywistości, nie z chęci popisu, lecz naprawdę. W ten sposób Pompejusz, 
choć bez mała otrzymał wszystkie urzędy i stanowiska wodza niezgodnie z 
ojczystymi zwyczajami, nie chciał przyjąć żadnego innego zaszczytu. 
Wierzył, że mógłby mu przynieść tylko zawiść i nienawiść nawet ze strony 
ofiarodawców, uniemożliwić w przyszłości świadczenie i odbieranie 
dobrodziejstw. 



Wszystko to przyszło z czasem. Na razie Rzymianie mogli wytchnąć po 
wojnach przez resztę roku, tak że nawet po dłuższej przerwie odbyli tak 
zwane augurium Salutis. Jest to rodzaj wróżby polegającej na badaniu, czy 
bóg pozwoli im prosić o pomyślność dla ludu — gdyż nie godziło się im 
prosić przed otrzymaniem pozwolenia. Dopełniano jej co roku w dniu, w 
którym wojsko ani nie wyruszało na wojnę, ani nie szykowało się przeciwko 
żadnym wrogom, ani nie staczało walki. Z tego powodu wśród ustawicznych 
niebezpieczeństw, zwłaszcza niebezpieczeństw walk domowych nie 
dopełniano jej. W każdym razie byłoby dla nich rzeczą bardzo trudną 
dokładnie ustalić dzień wolny od wszelkich takich zakłóceń. Poza tym 
byłoby wielką niedorzecznością prosić nieba o pomyślność, kiedy w 
starciach stronnictw dobrowolnie sprowadzali na siebie niewypowiedziane 
nieszczęścia i byli skazani na klęski, niezależnie od tego, czy poniosą klęskę, 
czy odniosą zwycięstwo. Jednakże wtedy można było odbyć jakoś tę wróżbę. 
Ale nie miała prawidłowego przebiegu, gdyż niektóre ptaki nadleciały ze 
złowieszczej strony i dlatego ją powtórzyli. Wystąpiły także inne 
niepomyślne znaki. Z jasnego nieba spadło wiele gromów, nastąpiło silne 
trzęsienie ziemi, widma ludzkie pojawiły się w wielu miejscach, na 
zachodzie śmignęły w niebo znaki podobne do pochodni, tak że każdy nawet 
prosty człowiek wiedział, co one oznaczają. Trybunowie bowiem połączyli 
się z konsulem Antoniuszem, który był do nich bardzo podobny pod 
względem charakteru. Jeden z nich starał się wprowadzić na urząd synów 
ludzi wygnanych przez Sullę, drugi chciał przyznać udział w senacie i 
dojście do władzy Publiuszowi Petusowi i Korneliuszowi Sulli, którego 
zasądzono razem z nim. Jeden stawiał wniosek o skreślenie długów, drugi o 
dokonanie przydziałów ziemi zarówno w Italii, jak na obszarze podległym. 

Cyceron i inni ludzie, którzy myśleli tak jak on, w porę uprzedzili te 
wnioski i stłumili, zanim pociągnęły za sobą jakieś skutki. Jednakże Tytus 
Labienus, który zaskarżył Gajusza Rabiriusza za zabicie Saturninusa, 
spowodował ogromny zamęt. Saturninus zginął chyba trzydzieści sześć lat 
przedtem, a walkę z nim zlecił wtedy senat ówczesnym konsulom. Na tej 
podstawie wytoczenie skargi sądowej powodowało zawieszenie praw senatu 
do wprowadzenia w życie swoich uchwał. Z tego powodu cały ład państwa 
uległ zmąceniu. Rabiriusz nie przyznał się do zabójstwa, wręcz zapierał się. 
Trybunowie zaś pragnęli całkowicie obalić potęgę i znaczenie senatu i 
czynili wstępne kroki do zapewnienia sobie władzy nieograniczonej. Bo 
pociąganie do odpowiedzialności za czyny uznane przez senat, sprzed wielu 
lat, zapewniało bezkarność tym, którzy mogliby się pokusić o naśladowanie 
Saturninusa i odebrałoby karom ich moc. Senat uważał w każdym razie za 
rzecz straszną, by człowiek należący do 



senatu, podeszły już wiekiem miał zginąć. O wiele bardziej oburzało go to, że 
oczerniano chlubę państwa, a kierownictwo jego sprawami zlecono 
najgorszym osobnikom. Stąd doszło do burzliwych starć i sporów obu stron 
w sprawie sądu. Jedni sprzeciwiali się zebraniu sądu, drudzy się domagali. 
Zdanie drugich zwyciężyło dzięki Cezarowi i pewnym innym ludziom. Po 
czym powstał znowu spór o charakter sądu. Sędzią był sam Cezar razem z 
Lucjuszem Cezarem, gdyż skarga wytoczona Rabiriuszowi nie była zwykłą 
skargą, lecz tzw. skargą o perduellio. Skazali go, choć wbrew prawu. Wybrał 
ich sam pretor, a nie lud, jak to było w zwyczaju. Rabiriusz zgłosił apelację. 
Ale i lud uznałby go winnym, gdyby nie zapobiegł temu Metellus Celer, 
który był pretorem augurem. Kiedy bowiem zgromadzeni nie chcieli go 
słuchać ani wziąć pod uwagę okoliczności, że sąd odbywał się niezgodnie z 
prawem, wybiegł na Janikulum, zanim powzięli jakąkolwiek uchwałę, i 
ściągnął sztandar żołnierski, tak że powzięte przez nich uchwały stały się 
niemożliwe. 

Sprawa ze sztandarem tak się przedstawiała. W dawnych czasach wielu 
wrogów mieszkało w pobliżu miasta. Rzymianie bali się, że podczas gdy 
odbywały się comitia centuriata, nieprzyjaciele mogli zająć Janikulum i 
napaść na miasto. Z tego powodu postanowili, że nie wszyscy będą naraz 
głosować, lecz niektórzy w pełnym rynsztunku mają na przemian stać na 
straży tego miejsca. Strzegli je, jak długo trwało zgromadzenie. Kiedy zaś 
zgromadzeni mieli się już rozejść, ściągano sztandar i strażnicy, oddalali się. 
Nie wolno było bowiem załatwiać już żadnej sprawy, o ile to miejsce było 
niestrzeżone. Zwyczaju tego przestrzegano jedynie w wypadku comitia 
centuriata, gdyż odbywały się one poza murem i mieli się na nie schodzić 
wszyscy, którzy nosili broń. Czyni się tak jeszcze dzisiaj zgodnie z 
uświęconym zwyczajem. 

Tak więc i wtedy zgromadzeni rozeszli się, kiedy ściągnięto sztandar, i 
Rabiriusz ocalał. Labienius co prawda mógł ponownie sprawę oddać pod sąd, 
jednak tego nie uczynił. 

A jeśli chodzi o Katylinę, to zginął on w taki oto sposób i z następujących 
powodów. Podówczas starał się ponownie o konsulat i obmyślał wszelkie 
możliwe sposoby, aby go wybrano. Wtedy senat uchwalił, aby do kar 
wyznaczonych prawnie za przekupstwo dodać dziesięcioletnie wygnanie. Do 
uchwały tej przyczynił się przede wszystkim Cyceron. Katylina uznał, że 
uchwałę tę podjęto ze względu na jego osobę, co też zresztą było prawdą. Z 
tego powodu zebrał garść ludzi i próbował zabić Cycerona i kilku innych 
spośród przodujących obywateli w samym dniu wyborów, aby mógł być od 
razu wybrany konsulem. Ale nie zdołał tego uczynić. Cyceron dowiedział się 
w porę o spisku i wygłosił surowe oskarżenie Katyliny. Nie potrafił jednak 
ich nakłonić, aby uchwalili wnioski, których 



się domagał. Nie dawano bowiem wiary jego oznajmieniu i podejrzewano, że 
wytoczył przeciwko tym ludziom fałszywe zarzuty z powodu osobistej 
wrogości. W tych okolicznościach Cyceron uległ panice, jako że jeszcze 
bardziej rozdrażnił Katylinę. Nie odważył się iść sam na zgromadzenie, jak to 
zwykle czynił, lecz zebrał przyjaciół przygotowanych do jego obrony, gdyby 
zagroziło jakieś niebezpieczeństwo. Częściowo dla własnego 
bezpieczeństwa, częściowo celem oszkalowania swych przeciwników nosił 
pod szatą pancerz, który celowo z lekka odsłaniał. Z tego właśnie powodu, 
jak również dlatego, że poza tym rozeszła się pogłoska o spisku przeciw 
Cyceronowi, lud kipiał oburzeniem, a wspólnicy spisku z obawy przed 
Cyceronem zachowali spokój. 

Tak oto wybrano nowych konsulów. Katylina przestał już potajemnie 
spiskować przeciw Cyceronowi i jego zwolennikom, lecz gotował zamach na 
całe państwo. Z samego Rzymu zebrał największych szubrawców, ludzi 
zawsze spragnionych przewrotu i jak najwięcej spośród sprzymierzeńców. 
Obiecywał im skreślenie długów, rozdział ziemi i wszystkie inne rzeczy, 
którymi mógł ich przywabić w szczególnym stopniu. Na tych, którzy spośród 
nich byli najwybitniejsi i najpotężniejsi, między innymi na konsulu 
Antoniuszu, wymógł złożenie bezbożnej przysięgi. Zabił bowiem na ofiarę 
jakiegoś chłopca. Nad jego wnętrznościami złożył przysięgę, a następnie 
wraz z innymi spożywał jego wnętrzności. Współpracowali z nim najściślej 
w Rzymie: konsul i Publiusz Lentulus, który po konsulacie został wygnany z 
senatu, a potem sprawował urząd pretora, aby odzyskać godność senatora; w 
Fesulach, gdzie zbierali się jego poplecznicy, sprzymierzeńcem jego był 
niejaki Gajusz Manliusz. Był to człowiek bardzo biegły w rzemiośle 
wojennym (gdyż służył wśród centurionów Sulli), jak również niesłychany 
rozrzutnik. W każdym razie marnotrawił sromotnie wszystko, co 
kiedykolwiek zdobył — a sumy to były ogromne — i marzył o następnych 
podobnych sprawkach. 

Kiedy tak się przygotowywali, doniesiono w jakimś liście Cyceronowi o 
wszystkim, co się święci w mieście. List był bezimienny, lecz doręczono go 
Krassusowi i pewnym innym optymatom. Po jego ogłoszeniu powzięto 
uchwałę o poszukiwaniu winnych niepokoju, jaki zapanował w mieście. 
Następnie przyszły wiadomości z Etrurii. W związku z tym uchwalono zlecić 
konsulom opiekę nad miastem i nad wszystkimi jego sprawami, jak to było w 
ich zwyczaju. Do tej uchwały dodano nakaz: niechaj konsulowie dołożą 
wszelkich starań, aby państwo nie poniosło żadnego uszczerbku. Kiedy to się 
stało i umieszczono załogi w wielu miejscach, wszelkie próby przewrotu w 
mieście ustały tak dalece, że Cycerona oskarżono wręcz o oszczerstwo. 
Jednakże doniesienia ze strony Etrusków potwierdziły oskarżenie i 
doprowadziły do pociągnięcia Katyliny przed sąd o gwałt. 



Katylina z początku zgodził się na ten zarzut, jak gdyby miał czyste 
sumienie. Pozornie przygotowywał się na sąd, co więcej, oddawał się 
samemu Cyceronowi w ręce, aby go pilnował i nie pozwolił uciec. Cyceron 
jednak nie podjął się tego obowiązku. Wtedy Katylina dobrowolnie 
zamieszkał w domu pretora Metellusa, aby oddalić od siebie najmniejsze 
podejrzenie o przewrót, zanim nie uzyska jakichś dodatkowych posiłków od 
spiskowców w mieście. Sprawy jednak nie układały się po jego myśli, gdyż 
Antoniusz wycofał się ze strachu, a Lentulusowi zgoła brakowało energii. 
Wobec tego polecił im w nocy zebrać się w pewnym domu, gdzie spotkał się 
z nimi bez wiedzy Metellusa. Tam zganił ich za tchórzostwo i za 
zniewieściałość, po czym szczegółowo im przedstawił, co ich czeka, kiedy 
spisek wyjdzie na światło dzienne, jak również korzyści, które odniosą w 
razie powodzenia. Tym sposobem tak im dodał sił i zapału, że dwaj spośród 
zebranych przyrzekli o świcie wedrzeć się do domu Cycerona i tam go zabić. 
Jednak i to się wcześniej wydało. Cyceron bowiem jako człowiek o szerokich 
wpływach pozyskał sobie wielu zwolenników swymi mowami działając na 
jednych namową, na drugich zastraszeniem. Nie brakło więc ludzi 
donoszących mu o tego rodzaju sprawach, senat zaś uchwalił, że Katylina ma 
opuścić miasto. 

Ten chętnie skorzystał z tego pretekstu, aby opuścić miasto, i udał się do 
Fesul, gdzie otwarcie podjął wojnę. Przywłaszczył sobie tytuł i szatę 
konsulów. Zaczął ściągać ludzi poprzednio zebranych przez Manliusza, a 
jednocześnie dołączył do siebie innych ludzi, najpierw spośród wyzwo-
leńców, potem nawet spośród niewolników. Z tego powodu Rzymianie 
oskarżyli go o przemoc i wysłali na wojnę Antoniusza, oczywiście nie zdając 
sobie sprawy z jego uczestnictwa w spisku. Sami zmienili szaty9. Z tej 
przyczyny także Cyceron pozostał na miejscu. Bo chociaż losem otrzymał 
prowincję Macedonię, nie wyruszał ani do tego kraju ze względu na żywy 
udział w procesie spiskowców (zrzekł się jej namiestnictwa na rzecz swego 
kolegi), ani do bliższej Galii, którą otrzymał w zamian za Macedonie. 
Powodem był ówczesny rozwój wypadków. Sam objął opiekę nad miastem, 
do Galii zaś wysłał Metellusa, by jej nie przeciągnął na swoją stronę 
Katylina. 

To, że pozostał, było ogromnym szczęściem dla Rzymu. Lentulus bowiem 
przygotował się do spalenia [pewnych części miasta] i do popełnienia 
mordów przy pomocy innych sprzymierzonych oraz Allobrogów, których 
przeciągnął na swoją stronę, kiedy przybyli w poselstwie... [Cycero] pojmał 
ludzi wysłanych do ... i sprowadził ich z listami do budynku senatu. Tam 
zapewnił im zupełną bezkarność i w ten sposób ujawnił cały spisek. 

1 Dobrze znany zwyczaj w wypadku powszechnego nieszczęścia. 



Wskutek tego senat zmusił Lentulusa do zrzeczenia się pretury i oddał go pod 
straż wraz z innymi pojmanymi, podczas gdy szukano reszty spiskowców. Te 
kroki spodobały się również ludowi, przede wszystkim z następujących 
powodów. Kiedy Cyceron wygłaszał publiczną mowę w tych sprawach, w 
tym właśnie czasie postawiono na Kapitolu posąg Jowisza. Zgodnie z 
zaleceniem wieszczków ustawiono go twarzą na wschód w kierunku Forum. 
Wieszczkowie bowiem orzekli, że na skutek ustawienia tego posągu wyjdzie 
na jaw jakiś spisek. Istotnie, fakt ten zbiegł się z wykryciem spiskowców. 
Toteż lud wychwalał boską potęgę i był jeszcze bardziej rozgniewany na 
winowajców. 

Tymczasem rozeszła się pogłoska, że także Krassus jest w ich gronie, o 
czym doniósł jeden z pojmanych. Jednakże niewielu w to wierzyło. Jedni 
uważali, że ani przez chwilę nie można rzucać na niego takiego podejrzenia, 
drudzy dopatrywali się w tym historyjki zmyślonej przez oskarżonych w tym 
celu, aby otrzymać od niego jakąś pomoc, gdyż miał bardzo duże wpływy. 
Być może ten i ów w to wierzył, jednak nie uważano za wskazane skazywać 
na zagładę jednego spośród przodujących ludzi i powodować jeszcze większe 
wzburzenie w mieście. Z tego też powodu zarzut ten upadł całkowicie. 

Wielu ludzi zarówno niewolników, jak wyzwoleńców, przygotowywało 
się do oswobodzenia i uratowania od śmierci Lentulusa i wszystkich po-
zostałych. Jedni czynili to ze strachu, drudzy kierowani współczuciem. 
Uprzedzony o tym Cyceron w nocy obsadził załogą Kapitol i Forum. O 
świcie bóstwo natchnęło go dobrą nadzieja. Bo kiedy w jego domu westalki 
składały ofiary prosząc o dobro ludu, ogień nadspodziewanie buchnął w górę. 
Cyceron wtedy rozkazał pretorom zaprzysiąc powołanych do służby 
wojskowej na wypadek, gdyby stali się potrzebni. Tymczasem sam 
zgromadził senat i jeszcze bardziej go podniecił i zaniepokoił i w ten sposób 
nakłonił do skazania na śmierć pojmanych. 

Senatorowie wahali się i niewiele brakowało, żeby ich uwolnili. Przed 
wystąpieniem Cezara wszyscy opowiadali się za ich straceniem. Cezar 
jednakże wyraził zdanie, że należy ich uwięzić pozbawić mienia i rozmieścić 
w różnych miastach z tym zastrzeżeniem, że uwolnienie ich od kary nie 
będzie już nigdy przedmiotem dyskusji. Gdyby któryś z nich się wymknął, 
miasto, które wypuści zbiega, zostanie uznane za nieprzyjacielskie. Z kolei 
wszyscy, którzy po nim zabrali głos, przyłączyli się do tego zdania, a nawet 
niektórzy z poprzednich zmienili swój pogląd. Nadeszła kolej na Katona. 
Fakt, że wydał na nich wyrok śmierci, skłonił także innych do podobnego 
głosowania i spiskowcy zostali skazani na karę większością głosów. Z tego 
powodu uchwalono ofiarę i okres świąteczny — rzecz, która się nigdy 
przedtem nie zdarzyła w podobnych okolicznościach. 



Wszczęto poszukiwania tych, których imiona wskazano. Jedni ściągnęli na 
siebie podejrzenie i zostali pociągnięci do odpowiedzialności za zamiar 
przystąpienia do spisku. Większą część dochodzeń prowadzili konsulowie, 
ale Aulus Fulwiusz senator zginął z rąk własnego ojca. Zdaniem niektórych, 
nie był on jedynym prywatnym człowiekiem, który tak postąpił. Wiadomo 
bowiem, że także inni, i to nie tylko konsulowie, ale i ludzie prywatni 
posunęli się do zamordowania własnych synów. Takie to zdarzenia zaszły 
podówczas w Rzymie. 

Na wniosek Lentulusa, którego popierał Cezar, pospólstwo przekazało 
ponownie ludowi wybory kapłanów, wbrew prawu Sulii, na mocy odno-
wienia prawa Domicjusza. Bo po śmierci Metellusa Piusa pragnął zająć jego 
stanowisko Cezar, choć jeszcze był młody i jeszcze nie sprawował urzędu 
pretora. Nadzieję na to wiązał z poparciem poselstwa, między innymi 
dlatego, że okazał pomoc Labienusowi przeciwko Rabiriuszowi i nie 
głosował za śmiercią Lentulusa. I cel swój osiągnął. Wybrano go 
pontifeksem maksymusem, pomimo że o zaszczyt ten ubiegało się wielu 
innych. W pierwszym rzędzie Katulus. Cezar okazał się bowiem człowie-
kiem niezwykle skorym do służenia i schlebiania każdemu, nawet zwykłym 
ludziom, nie cofał się przed żadnym słowem i czynem, byleby tylko osiągnąć 
cele swych dążeń. Nie odstraszało go przejściowe poniżenie, wobec 
widoków przyszłej potęgi. Zabiegał o względy ludzi, nad którymi usiłował 
wziąć górę, jak gdyby mieli większe od niego wpływy. 

Z tego powodu masy sprzyjały Cezarowi, do Cycerona zaś żywiono żal i 
nienawiść za stracenie obywateli. Wrogość swą okazywali różnie. W 
ostatnim dniu swego urzędowania Cyceron pragnął złożyć sprawozdanie 
usprawiedliwiając wszystkie pociągnięcia, jakich dokonał jako konsul. Z 
pewnością bowiem sprawiałoby mu wielką przyjemność nie tylko przyj-
mowanie pochwał od innych, ale i wynoszenie samego siebie pod niebiosa. 
Tymczasem zamknięto mu usta i nie pozwolono poza przysięgą odezwać się 
słowem. Poparł ich w tym Metellus Nepos, trybun. Mimo to Cyceron robił, 
co mógł, aby się im przeciwstawić, i dodał do przysięgi oświadczenie, że 
ocalił miasto, przez co ściągnął na siebie jeszcze większą odrazę. 

Katylina zginął na samym początku roku, w którym władzę sprawowali 
Juniusz Silanus i Lucjusz Liciniusz. Przez pewien czas, chociaż miał niemałe 
siły, czujnie śledził ruchy Lentulusa i grał na zwłokę. Liczył na to, że łatwo 
urzeczywistni swoje dalsze plany, jeżeli tylko przedtem zginie Cyceron i 
jego poplecznicy. Kiedy jednak się dowiedział, że zginął Lentulus i że z lego 
powodu porzuciło go wielu stronników, musiał wszystko rzucić na szalę 
bitwy, tym bardziej że Antoniusz i Metellus Celer, którzy oblegali Fesule, 
nie pozwalali mu się ruszyć z miejsca, ponieważ każdy z nich stał obozem 
osobno. Katylina wyruszył przeciw Antoniu- 



szowi, pomimo że ten ostatni górował nad Metellusem znaczeniem i miał 
przy sobie większą siłę. Uczynił to w nadziei, że Antoniusz dobrowolnie da 
za wygraną ze względu na swój udział w sprzysiężeniu. Podejrzewając to 
Antoniusz odniósł się chłodno do Katyliny jako do człowieka słabego, 
ponieważ większość ludzi nawiązuje przyjazne lub wrogie stosunki mając na 
względzie znaczenie innych ludzi i własną korzyść. Obawiał się nadto, że 
Katylina widząc ich zapał do walki mógłby mu coś wypomnieć i odsłonić 
jakiś sekret. Dlatego udał chorego, a prowadzenie walki zlecił Markowi 
Petrejuszowi, który starł się ze spiskowcami. W krwawym boju położył 
trupem Katylinę i trzy tysiące10 innych, choć spiskowcy walczyli z niezwykłą 
zawziętością. Nikt z nich nie uciekł, każdy padł na swym stanowisku. Nawet 
zwycięzcy ogromnie ubolewali nad wspólną stratą, jako że zniszczyli choć 
sprawiedliwie tylu i tak dzielnych ludzi, którzy mimo wszystko byli 
obywatelami i sprzymierzeńcami Rzymu. Antoniusz posłał głowę Katyliny 
do miasta, aby przekonać o jego zgonie i uwolnić od obaw. Sam został 
obwołany imperatorem z powodu zwycięstwa, choć liczba zabitych była 
mniejsza od wymaganej. Uchwalono także ofiary, a lud zmienił szaty na 
znak, że uwolnił się od wszystkich okropności. 

Niemniej sprzymierzeńcy, którzy uczestniczyli w działaniach Katyliny i 
jeszcze byli przy życiu, nie zachowywali się spokojnie. Przeciwnie, ze 
strachu przed karą zaczęli siać zamęt. Przeciwko poszczególnym ich grupom 
wysłano pretorów, którzy — mniej lub więcej rozproszonych — w porę 
dosięgali i karali. Inni spiskowcy kryli się, ale wydał ich Lucjusz Wettiusz ze 
stanu rycerskiego, który brał udział w sprzysiężeniu. Udowodniono im winę i 
ukarano. Lucjusz uczynił to zachęcony obietnicą uwolnienia od kary. W 
końcu zrobił doniesienie na pewnych ludzi i wpisał ich imiona na tabliczkę, a 
potem chciał dopisać i innych. Jednakże senatorowie nabrali podejrzeń, 
posądzając go o nadużycie i odmówili mu ponownego udostępnienia 
dokumentu z obawy, że mógłby wymazać pewne imiona. Kazali mu ustnie 
podać tych, których rzekomo pominął. Wtedy zawstydzony i przestraszony 
wymienił tylko paru innych. Mima to z powodu nieznajomości 
wymienionych osób niepokój zapanował w mieście i wśród 
sprzymierzeńców. Jedni bezpodstawnie trwożyli się o siebie samych, drudzy 
niesłusznie mieli w podejrzeniu innych. Wobec tego senat postanowił podać 
imiona do ogólnej wiadomości. W wyniku tego niewinni odzyskali spokój, a 
winni poszli pod sąd; jedni z nich byli obecni na miejscu, drugich skazano 
zaocznie. 

Takie były losy Katyliny i jego upadek. Zdobył imię większe, niżby to 
uzasadniały jego czyny, dzięki sławie Cycerona i mowom wygłoszo- 

10 Appian (B.C. II 44) podaje liczbę jako 10 000 — Diodor (cytowany przez Focjusza 
Bibl. 658 H) jako 6000. 



nym przeciwko niemu. Niewiele brakowało, a zasądzono by Cycerona od 
razu za zabicie Lentulusa i innych uwięzionych. Zarzut ten kierowano 
pozornie przeciw niemu, w rzeczy samej przeciwko senatowi. Członków jego 
gwałtownie okrzyczano przed ludem, głównie za sprawą Metellusa Neposa. 
Zarzucano im, że bez zgody ludu nie mieli prawa skazywać na śmierć 
żadnego obywatela. Ale podówczas Cyceronowi uszło to wszystko płazem. 
Senat zapewnił nietykalność wszystkim, którzy w tym okresie kierowali 
sprawami państwa, co więcej, zapowiedział, że za wroga i nieprzyjaciela 
będzie uchodził człowiek, który by później śmiał pociągnąć do 
odpowiedzialności kogoś z nich. Nepos przeląkł się i przestał mącić. 

Ale senat zwyciężył nie tylko w tej sprawie. Nepos postawił wniosek, by 
Pompejusza, który był jeszcze w Azji, wezwać do powrotu z wojskiem. 
Pozornym uzasadnieniem tego było doprowadzenie do ładu ówczesnych 
stosunków; a naprawdę miał nadzieję, że dzięki Pompejuszowi sam będzie 
mógł dojść do potęgi wśród zamętu, jaki spowodował. Pompejusz bowiem 
sprzyjał ludowi. Ale senatorowie zapobiegali zatwierdzeniu tego wniosku. 
Naprzód sprzeciwili się mu Katon i Kwintus Minucjusz trybunowie i odebrali 
głos pisarzowi, który go czytał. Nepos wziął dokument, aby go osobiście 
odczytać, ale mu go porwali. A kiedy potem usiłował powiedzieć coś bez 
przygotowania, zamknęli mu usta. Wskutek tego rozpętała się między nimi 
walka na kije, kamienie, nawet miecze, do której dołączyli się jeszcze inni, 
idąc z pomocą jednym albo drugim. Z tego powodu senatorowie zgromadzili 
się tego samego dnia w budynku senatu, zmienili szaty i zlecili konsulom 
opiekę nad miastem, aby nie poniosło żadnego uszczerbku. Wtedy Nepos 
jeszcze raz uległ trwodze i od razu wycofał się z ich posiedzenia. Po czym 
opublikował jakieś pismo przeciw senatowi i podążył do Pompejusza, choć 
mu nie wolno było spędzać żadnej nocy poza miastem. 

Potem nawet Cezar, który był pretorem, nie odważył się już na żadne 
nowe posunięcia. Chciał bowiem doprowadzić do usunięcia imienia Katu-
lusa ze świątyni Jowisza Kapitolińskiego, gdyż pociągnął go do odpo-
wiedzialności za sprzeniewierzenie i do wyliczenia się z wydanych pie-
niędzy. Pragnął, by dobudowanie reszty budynku przekazano Pompejuszowi. 
W tak wielkim bowiem i w tego rodzaju gmachu pewne części były na pół 
skończone lub w każdym razie Cezar tak twierdził. Chciał, by Pompejusz się 
wsławił jego dokończeniem i zamiast imienia Katulusa wpisał tam swe imię. 
Co prawda, chciał przypodobać się Pompejuszowi, ale nie do tego stopnia, by 
narazić się na podobną uchwałę, jaką podjęto przeciwko Neposowi. Bo w 
zasadzie czynił to nie ze względu na Pompejusza, ale w tym celu, by przy 
pomocy i tych środków pozyskać lud dla siebie samego. A jednak wszyscy 
bali się Pompejusza, gdyż jeszcze nie było jasne, czy zwolni swe wojska. 
Toteż, kiedy Pompejusz wysłał 



Marka Pizona, swego poddowódcę w celu ubiegania się o konsulat, odłożyli 
wybory, aby mógł wziąć w nich udział. Po jego przybyciu wybrali Pizona 
jednomyślnie. Bo Pompejusz polecił go nie tylko swym przyjaciołom, ale i 
wrogom. 

Tymczasem Publiusz Klodiusz uwiódł żonę Cezara w jego własnym 
domu, i to podczas religijnych obrządków, które zgodnie ze zwyczajem 
wykonywały westalki w domach pretorów i konsulów, w ukryciu przed 
wszystkimi mężczyznami. Cezar mu nic nie zarzucił, bo dobrze wiedział, że 
ten uniknie skazania dzięki swoim towarzyszom. Ale wziął rozwód z żoną. 
Mówił, że co prawda nie wierzy plotce, ale nie mógłby z nią współżyć, skoro 
raz padło na nią podejrzenie cudzołóstwa, zważywszy, że kobieta uczciwa 
nie tylko nie powinna błądzić, ale nawet nie może narażać się na szpetne 
podejrzenie. 

Poza tym podówczas zbudowano most kamienny, zwany mostem Fa-
brycjuszowym, prowadzący na wysepkę na Tybrze. W następnym roku za 
konsulatu Pizona i Marka Messali optymaci dali wyraz swej nienawiści do 
Klodiusza. Jednocześnie, celem zmycia zmazy spowodowanej jego zbrodnią, 
oddali winowajcę pod sąd. Kapłani bowiem orzekli, że ze względu na jego 
występek nie dopełniono należycie świętych obrzędów i należy je powtórzyć. 
Oskarżono go o cudzołóstwo, mimo że Cezar nabrał wody w usta, nadto o 
bunt w Nisibis i kazirodcze stosunki z siostrą. Jednakże został uwolniony, 
chociaż sędziowie zażądali i otrzymali od senatu straż, by nie doznać nic 
złego z jego strony. W związku z tym Katulus żartobliwie zauważył, że 
prosili o straż nie w tym celu, by mogli bezpiecznie skazać Kladiusza, lecz 
dlatego, by mogli dla siebie ocalić pieniądze otrzymane jako łapówkę. 
Niedługo potem zmarł Katulus, człowiek, który spośród wszystkich ludzi, 
którzy kiedykolwiek żyli, w sposób najbardziej oczywisty zawsze przekładał 
dobro ogółu nad wszystko inne na świecie. 

W tym roku cenzorowie wpisali w poczet senatorów wszystkich, którzy 
piastowali urzędy, nawet przekraczając ustaloną liczbę. Również w tym roku 
lud, który dotąd oglądał igrzyska gladiatorów bez korzystania z przerw , 
zaczął wychodzić na posiłek podczas widowiska. Zwyczaj, który przyjął się 
podówczas, utrzymuje się i teraz, ilekroć osoba mająca władzę urządza 
igrzyska. Taki przebieg miały sprawy w mieście. 

Tymczasem Allobrogowie zaczęli pustoszyć Galię Narbońską. Namiestnik 
jej, Gajus Pomptinus, wysłał swych poddowódców przeciwko wrogom, a 
sam obrał sobie siedzibę w miejscu dogodnym, by mieć oko na rozwój 
zdarzeń. Dążył do tego, by mógł w porę dać im radę i pomoc, mając na 
względzie ich korzyść. Manliusz Lentinus wyprawił się przeciwko miastu 
Valentia i tak przeraził jego mieszkańców, że większość uciekła, a reszta 
przysłała posłów z prośbą o pokój. Jednakże znienacka napadła na niego 
ludność wiejska, która przybyła tamtym z odsieczą. 



Odepchnięty od murów miasta jął bezkarnie pustoszyć okolicę. Czynił to tak 
długo, aż przyszedł im z pomocą Kalugnatus, wódz całego szczepu, i inni 
spośród tych, którzy mieszkają wzdłuż Izary. Chwilowo Lentinus nie śmiał 
im przeszkodzić w przeprawie, gdyż mieli za dużo łodzi. Nie chciał dopuścić 
do tego, by się skupili, widząc Rzymian ustawionych w szyku przeciwko 
nim. Na szczęście okolica, która ciągnęła się aż do brzegu rzeki, była lesista. 
Tam urządził zasadzkę. W ten sposób chwytał i wybijał przeciwników, w 
miarę jak się przeprawiali. W pogoni za niektórymi zbiegami wpadł na 
samego Katugnatusa i zginąłby wraz z całym wojskiem, ale na szczęście 
nagle rozpętała się gwałtowna burza, która wstrzymała barbarzyńców od 
pościgu. Później, kiedy Katugnatus usunął się w jakieś odległe miejsce, 
Lentinus ponownie zapuścił zagony w ich kraj i zburzył miasto, przy którym 
poniósł klęskę. Lucjusz Mariusz i Serwiusz Galba przeprawili się przez 
Rodan, spustoszyli posiadłości Allobrogów, w końcu podeszli pod miasto 
Solonion i zajęli powyżej niego umocnione miejsce. W walce pobili 
przeciwników i podpalili pewne części miasta, które częściowo było 
zbudowane z drzewa. Nie zdobyli go jednak, gdyż przeszkodziło im 
nadejście Katugnatusa. Na wieść o tym Pompejusz ruszył z całym wojskiem 
do tego miejsca, zamknął je oblężeniem i ujarzmił obrońców z wyjątkiem 
Katugnatusa. Potem łatwiej podbił pozostałe okolice. 

W tym czasie Pompejusz przybył do Italii i przeprowadził wybór Lu-
cjusza Afraniusza i Metellusa Celera na stanowiska konsulów. Ale zawiódł 
się w swoich nadziejach, że przy ich pomocy zrobi wszystko, co zechce. Miał 
różne życzenia, ale przede wszystkim chciał, by dano ziemię jego żołnierzom 
i by zatwierdzono wszystkie jego posunięcia. Ale wtedy tego nie osiągnął. 
Optymaci bowiem, którzy już poprzednio na niego krzywo patrzyli, 
przeszkodzili poddaniu tych spraw pod głosowanie. A co się tyczy samych 
konsulów, to Afraniusz, który znał się lepiej na tańcach niż na załatwianiu 
czegokolwiek, nie pomógł mu w niczym. Metellus zaś rozjątrzony na 
Pompejusza, że rozwiódł się z jego siostrą, mimo że miał z nią dzieci, stawiał 
mu na każdym kroku ogromny opór. Lucjusz Lukullus, z którym Pompejusz 
obszedł się bardzo butnie, kiedy go spotkał w Galacji, zawziął się również 
bardzo na niego. Żądał, by Pompejusz oddzielnie i szczegółowo złożył 
sprawozdanie z każdego czynu, a nie prosił o zatwierdzenie wszystkich 
posunięć ryczałtem. Utrzymywał, że nikt nie zna charakteru czynów 
Pompejusza; w każdym razie byłoby rzeczą niesłuszną zatwierdzać je 
wszystkie bez zastrzeżeń, jak gdyby szło o postępki jakiegoś despoty. 
Lukullus dalej wywodził, że Pompejusz obalił niektóre jego posunięcia. 
Dlatego domagał się zbadania czynów ich obu w senacie, aby senatorowie 
mogli zatwierdzić tylko te, które u nich znajdą uznanie. Bardzo popierał go w 
tym Katon, Metellus i reszta nastawiona 



podobnie jak oni. Oto do czego doszło. Trybun postawił wniosek, by przy-
dzielić ziemię zwolennikom Pompejuszowym i uzupełnić go uwagą: „także 
wszystkim obywatelom", Chciał, aby tym łatwiej go przegłosowali i przy 
tym zatwierdzili czyny Pompejusza. Metellus stawił bezwzględny opór. Co 
więcej, tak zaatakował trybuna, że ten kazał wtrącić go do więzienia. Wtedy 
Metellus pragnął tam zabrać senat. Trybun — nazywał się Lucjusz Flawiusz 
— umieścił ławkę trybuńską tuż przy wejściu do więzienia, usiadł na niej i 
zagrodził drogę do wejścia każdemu. Wtedy Metellus rozkazał przebić mur 
więzienny, by senat mógł wejść do środka i gotował się tam do spędzenia 
nocy. Wiadomość o tym zawstydziła i zaniepokoiła Pompejusza. Obawiał 
się, że może to być obrazą dla ludu, wobec tego kazał Flawiuszowi opuścić 
to miejsce. Twierdził, że stało się to na prośbę Metellusa, ale mu nie 
wierzono. Znano bowiem dumne usposobienie Metellusa; wszak ten nie 
wyraził zgody, kiedy inni trybuni chcieli go uwolnić. Flawiusz zaś zagroził, 
że nie pozwoli Metellusowi udać się do prowincji, którą wylosował, chyba że 
zezwoli na wydanie prawa. Mimo to ten nie ustąpił i chętnie pozostał w 
mieście. 

Tak więc Pompejusz nie zdołał nic przeprowadzić z powodu Metellusa i 
innych. Dlatego oświadczył, że jest przedmiotem zazdrości i to ogłosi 
ludowi. Jednakże zląkł się, że utraci i poparcie ludu, i narazi się na jeszcze 
większą hańbę. Z tego powodu poniechał swych żądań, gdyż uświadomił 
sobie, że nie posiada rzeczywistej siły. Wiedział bowiem, że ma tylko imię i 
zawiść wywołaną poprzednim swoim znaczeniem, a w rzeczywistości nie 
odniósł z tego żadnej korzyści. Żałował więc, że przedwcześnie rozpuścił 
legiony i wydał się w ręce wrogów. 

Po rozprawie sądowej Klodiusz z nienawiści do optymatów zapragnął 
zostać trybunem. Nakłaniał więc pewnych ludzi, którzy piastowali ten urząd, 
do postawienia odpowiedniego wniosku, aby udostępnić sprawowanie jego 
także patrycjuszom. Ale nadaremnie. Wobec tego pod przysięgą zrzekł się 
przynależności do patrycjuszów, przeszedł do stanu plebejskiego, a nawet 
chodził na ich zebrania. Od razu wszczął starania o trybunat, ale go nie 
wybrano. Na przeszkodzie stanął jego krewny, Metellus, który był oburzony 
jego postępowaniem. Twierdził bowiem, że takie przeniesienie Klodiusza 
było niezgodne z tradycją; zmiana ta byłaby możliwa tylko po wprowadzeniu 
lex curiata. Taki był koniec tej sprawy. 

Ponieważ podatki11 ogromnie uciskały miasto i Italię, wszyscy chętnie 
przyjęli prawo, które je uchylało. Jednakże senatorowie z niechęcią odnieśli 
się do pretora, który postawił ten wniosek. (Był nim Metellus Nepos.) 
Chcieli wymazać jego imię z nazwy tego prawa i wstawić innego. 

11 Por. Cic. ad Alt. II 16.1 z r. 59 p.n.e.: „podatki Italii nałożone na eksport i import". 



Co prawda, tego nie przeprowadzono, ale stało się jasne dla każdego, że 
sarkali nawet na dobrodziejstwa doznane od ludu i gminu. W tym czasie 
Faustus, syn Sulli, wydał igrzyska gladiatorskie na cześć ojca i wspaniale 
podejmował lud, dostarczając im za darmo kąpieli i oliwy. 

Takie były zdarzenia w mieście. Tymczasem Cezar po preturze otrzymał 
władzę w Luzytanii. Wprawdzie mógł bez wielkiego wysiłku oczyścić ten 
kraj z rozbójników, którzy tam chyba zawsze grasowali, i mieć spokój, ale 
nie chciał. Łaknął sławy i snuł wielkie plany naśladując Pompejusza oraz 
innych swych poprzedników, którzy kiedyś doszli do wielkiej potęgi. 
Spodziewał się, że jeżeli wtedy czegoś dokona, od razu zostanie wybrany 
konsulem i popisze się niezwykłymi czynami. Nadzieje jego szczególnie 
podsycał fakt, że kiedy był w Gades jako kwestor, śnił mu się stosunek z 
matką. Od wieszczków dowiedział się, że osiągnie wielką potęgę. Dlatego 
patrząc tam na obraz Aleksandra poświęcony w świątyni Heraklesa jęczał i 
ubolewał, że jeszcze nie dokonał nic wielkiego. 

Z tego też powodu, choć mógł żyć spokojnie, jak powiedziałem, skierował 
się do Góry Hermińskiej i rozkazał mieszkańcom przesiedlić się na równinę. 
Na pozór uczynił to w tym celu, aby nie mogli korzystać ze swych 
warownych miejsc jako punktów wypadowych i uprawiać rozboju. W 
rzeczywistości dlatego, że dobrze wiedział, iż nigdy nie zastosują się do 
rozkazu; że wskutek tego będzie miał jakąś podstawę do wojny. Tak też się 
stało. Skoro chwycili za broń, podbił ich. Następnie niektórzy ich sąsiedzi z 
obawy, że może ruszyć także przeciwko nim, usunęli swe dzieci, żony i 
najcenniejsze mienie poza Dorius. Podczas gdy byli tym zajęci, Cezar 
naprzód zajął ich miasta, a potem natarł na samych mężczyzn. Ci umieszczali 
przed sobą trzody, aby napaść na Rzymian rozsypanych i grabiących bydło. 
Jednakże Cezar nie zwrócił uwagi na zwierzęta, a przypuścił atak i pobił ich 
właścicieli. Tymczasem dowiedział się, że mieszkańcy Góry Hermińskiej 
zbuntowali się i zamierzają urządzić zasadzkę na niego, kiedy będzie 
powracał. Wobec tego chwilowo cofnął się na inną drogę, a później ruszył 
przeciwko nim. Odniósł zwycięstwo. Uciekających ścigał aż do oceanu. 
Kiedy jednak opuścili ląd i przeprawili się na jakąś wyspę, zatrzymał się tam, 
gdzie był, gdyż miał mało łodzi. Ale złączył razem tratwy i przeprawił na 
nich część wojska, choć miał duże straty. Bo ich przywódca dobił do 
falochronu blisko wyspy i wysadził żołnierzy w przekonaniu, że dalej dobrną 
na nogach. Tymczasem sam zepchnięty odpływem wypłynął na otwarte 
morze, a żołnierzy pozostawił swemu losowi. Pomimo dzielnej obrony 
zginęli prawie wszyscy. Jedyny niedobitek, Publiusz Scewiusz, po stracie 
tarczy i pokryty licznymi ranami skoczył do wody i uratował się płynąc. Tak 
zakończyła się ta próba. Później Cezar ściągnął łodzie z Gades, przeprawił się 
z całym wojskiem na wyspę i bez trudu uporał się z ludźmi wycieńczonymi 
gło- 



dem: Stamtąd popłynął wzdłuż brzegu aż do Brigancjum, miasta Kalecji, 
Falami przybrzeżnymi, które wywołał podpływając do lądu, zatrwożył ludzi 
dotąd nie obznajomionych z widokiem floty i podbił ich. 

Po dokonaniu tych czynów uznał, że dzięki temu zdobył odskocznię do 
konsulatu i pospieszył na wybory, jeszcze przed przybyciem następcy. 
Postanowił ubiegać się o ten urząd nawet przed odbyciem triumfu, gdyż nie 
można go było święcić wcześniej. Jednakże starania jego o triumf spełzły na 
niczym, gdyż opierał się temu, jak mógł, Katon. Wobec tego Cezar porzucił 
tę sprawę. Spodziewał się, że wybrany konsulem dokona o wiele więcej i 
większych czynów i odbędzie odpowiednie triumfy. Bo oprócz poprzednio 
wspomnianych znaków, które stale dodawały mu wielkiej pewności siebie, 
zaszedł taki fakt. Jeden z jego koni urodził się z przegródkami na kopytach u 
przednich nóg. Pysznił się, kiedy dźwigał Cezara, ale nie mógł znieść innego 
jeźdźca. Mając stąd niemałe nadzieje. [Cezar] chętnie zarzucił sprawę 
triumfu i wszedł do miasta, by ubiegać się o urząd. Tak zręcznie ujął sobie 
Pompejusza, Krassusa i innych, że przeciągnął ich na swoją stronę. Wszyscy 
oni wybrali go jednomyślnie, chociaż jeszcze i wtedy waśnili się ze sobą, 
mieli polityczne tajne kluby i jeden starał się przeszkodzić w spełnieniu 
życzeń, które widział u drugiego. Jednakże dowodziło to nie byle jakiej jego 
mądrości; tak dobrze umiał przejrzeć i ustalić właściwą chwilę i miarę 
świadczenia im usług, że zjednał ich sobie obu, chociaż jeden zwalczał 
drugiego. 

To mu nie wystarczało, ale pojednał także ich obu, nie dlatego, że pragnął 
między nimi zgody, lecz mając na względzie ich przemożne wpływy. Dobrze 
wiedział, że bez pomocy ich obu lub przynajmniej jednego nie osiągnie 
większego znaczenia. Zdawał sobie sprawę, że jeżeli się będzie przyjaźnił z 
jednym z nich, tym samym będzie miał przeciwnika w drugim i że od tego 
drugiego dozna więcej szkód niż korzyści dzięki poparciu pierwszego. Z 
jednej strony zdawało mu się, że wszyscy ludzie chętniej działają przeciwko 
swym wrogom niż współpracują z przyjaciółmi, nie tylko dlatego, że gniew i 
nienawiść pobudzają do gwałtowniejszych zabiegów niż jakakolwiek 
przyjaźń; lecz także z tej przyczyny, że jeżeli jeden człowiek działa we 
własnym interesie, a drugi w interesie kogoś innego, nie przeżywają w 
jednakowym stopniu radości w razie sukcesu, a smutku w razie 
niepowodzenia. Z drugiej strony brał pod uwagę, że łatwiej jest stanąć 
ludziom w drodze i przeszkodzić im w osiągnięciu wybitnego znaczenia niż 
chcieć ich do tej potęgi doprowadzić; przede wszystkim dlatego, że człowiek, 
który nie pozwala komuś dojść do znaczenia, sprawia przyjemność sobie i 
innym; tymczasem ten, który komuś pomaga się wybić, czyni go dla obu 
stron uciążliwym. 

Z tych powodów Cezar podówczas zabiegał o ich względy, a potem 
doprowadził do ich pojednania. Nie wierzył, żeby bez nich mógł kiedy- 



kolwiek zdobyć jakąś potęgę lub że mógłby się kiedyś ustrzec od narażenia 
jednemu z nich. Z drugiej strony nie bał się, że zapanuje między nimi 
jednomyślność i wezmą nad nim górę. Bo istotnie zdawał sobie sprawę, że 
przy pomocy ich przyjaźni od razu opanuje innych, a w niedługim czasie 
weźmie w garść ich samych, dzięki nim samym. I tak się stało. Pompejusz i 
Krassus, skoro tylko się zakrzątnęli koło tego mając na uwadze własne 
powody, od razu pogodzili się ze sobą i zaprosili Cezara do uczestniczenia w 
swych planach. Jeżeli idzie o Pompejusza, to sam nie miał takiej siły, jak to 
się spodziewał. Widząc potęgę Krassusa i wzrost znaczenia Cezara bał się, że 
mogą go obalić całkowicie. Zarazem spodziewał się, że dzięki nim odzyska 
swe dawne znaczenie, jeżeli ich dopuści do obecnych korzyści. Krassus 
sądził, że powinien górować nad wszystkimi ze względu na swój ród i 
bogactwo. Ale daleko mu było do Pompejusza i był przekonany, że Cezar 
będzie się piął wysoko. Dlatego dążył do wywołania wśród nich 
współzawodnictwa, by żaden z nich nie wziął góry. Spodziewał się, że będą 
to równie mocni rywale i że w tym wypadku sam wyciągnie korzyści z 
przyjaźni z jednym i drugim ł przewyższy ich zaszczytami. Bo nie popierał 
stanowczo ani sprawy ludu, ani sprawy senatu, lecz wszystko to czynił celem 
zapewnienia sobie wpływowego stanowiska. Z tego powodu sprzyjał 
jednemu i drugiemu. Unikał wrogiego stosunku do obu. Każdy krok, który 
podobał się jednemu lub drugiemu, gorliwie popierał o tyle, o ile w oczach 
ich miał uchodzić za sprawcę każdego pomyślnego wyniku, a nie mieć 
udziału w bardziej niepomyślnych. 

W ten sposób ci trzej z podanych przyczyn zawarli przyjaźń i zatwierdzili 
ją przysięgą. Następnie sami miedzy sobą pokierowali sprawami państwa. Po 
czym jeden dał drugiemu i otrzymał od niego to, czegokolwiek pragnął i 
czego wykonanie im dogadzało ze względu na okoliczności. Zgoda ich 
doprowadziła też do porozumienia wśród ich wspólników. Także oni 
bezkarnie bez bojaźni robili, co chcieli, idąc w każdej sprawie pod 
przewodem swych zwierzchników. Toteż można było uświadczyć trochę 
umiarkowania tylko w Katonie i w paru innych, którzy chcieli uchodzić za 
ludzi podzielających jego poglądy. Nikt w tym czasie nie brał udziału w 
życiu publicznym z czystych pobudek i bez względu na jakiś zysk osobisty. 
Wyjątek stanowił Katon. Co prawda, jedni wstydzili się tego, co się dzieje, a 
drudzy usiłowali go naśladować i dlatego od czasu do czasu przykładali rękę 
do spraw publicznych i dokonywali czynów podobnych do czynów Katona. 
Ale nie wytrwali w tym, gdyż wysiłki ich wynikały z postawy przybranej, a 
nie z wrodzonych właściwości. 

Przymierze między sobą taili tak długo, jak to było możliwe, i podówczas 
doprowadzili do takiego stanu sprawy Rzymian. Robili wszystko, co 
postanowili. Ale przybierali pozory i zasłaniali się najsprzeczniejszymi 



powodami, aby jeszcze przez bardzo długi czas nie zdradzić się, zanim nie 
przygotują się dostatecznie. Ale bóstwo dobrze znało ich poczynania. Tym, 
którzy potrafili zrozumieć tego rodzaju znaki, od razu bardzo wyraźnie 
objawiło się to wszystko, co później miało nastąpić z ich powodu. Nagle na 
miasto i na cały kraj spadła taka burza, że wywróciła wiele drzew z 
korzeniami, zwaliła mnóstwo domów; łodzie zakotwiczone na Tybrze w 
pobliżu miasta i ujścia utonęły; runął most drewniany i uległ zniszczeniu, 
zawalił się teatr zbudowany z drzewa na jakąś uroczystość. Wśród tego 
wszystkiego zginęło ludzi co niemiara. Znaki te objawiły się z góry jako 
obraz tego, co miało spotkać ludzi na lądzie i na morzu. 



KSIĘGA TRZYDZIESTA ÓSMA 

W księdze trzydziestej ósmej Dziejów rzymskich Diona mieszczą się 
następujące opowiadania: 

Jak Cezar spierał się z Bibulusem (r. l—8), 
Jak wygnano Cycerona (r. 9—17), 
Jak Filiskos pocieszał Cycerona z powodu wygnania (r. 18—30), 
Jak Cezar wojował z Helwetami i z Ariowistem (r. 31—50), 
Okres dwóch lat, w których urzędnikami (konsulami) były niżej wymienione 
osoby: 

r. 59 p.n.e. Gajusz Juliusz, syn Gajusza, Cezar 
Marek Kalpurniusz, syn Gajusza, Bibulus  

r. 58 p.n.e. Lucjusz Kalpurniusz, syn Lucjusza, Pizon Aulus 
Gabiniusz, syn Aulusa. 

W roku następnym Cezar pragnął pozyskać względy całego ludu, by 
jeszcze silniej go ze sobą związać. Ale też chciał zarazem uchodzić za 
zwolennika optymatów, aby uniknąć ich nieprzyjaźni; dlatego nieraz im 
mówił, że nie zgłosi wniosku, który nie byłby także dla nich korzystny. Oto 
dowód. Pewien wniosek w sprawie ziemi, którą pragnął nadać całemu 
ludowi, ujął w taki sposób, że nie można mu było postawić najmniejszego 
zarzutu z tego powodu. Udawał jednak, że z wnioskiem tym nie wystąpi, jeśli 
nie jest po myśli możnych. W każdym razie w związku z tym prawem nikt 
nie mógł mu nic zarzucić. Wszak dzięki niemu nadmierna liczba ludności 
miejskiej, która była głównym powodem częstych buntów, miała być 
skierowana do pracy i do uprawy roli; większa część Italii, stojąca pustką, 
zostałaby ponownie skolonizowana; nie tylko ludzie sterani wyprawami 
wojennymi, ale i wszyscy inni mogli uzyskać dostateczne środki do życia. 
Stałoby się to bez żadnego wydatku ze strony samego miasta, bez żadnego 
uszczerbku dla optymatów; przeciwnie, wielu z nich otrzymałoby zaszczyty i 
urzędy. Cezar pragnął nie tylko rozdzielić całą ziemię państwową z 
wyjątkiem Kampanii (tę radził wydzielić jako własność państwową z powodu 
jej wysokiej wartości), lecz polecać nabycie wszystkich innych gruntów. 
Zabronił jednak kupować przemocą albo za cenę ustaloną przez 
pełnomocników do spraw nadziału gruntów; nakazywał nabywać ziemie od 
ludzi dobrowolnie ją sprzedających i za tę cenę, na jaką była oszacowana w 
spisach podatkowych. Twierdził, że Rzymianie mają dużą nadwyżkę 
pieniężną dzięki łupom zdobytym przez 



Pompejusza oraz z powodu nowo wprowadzonych danin i podatków. Wy-
wodził, że najlepiej je wydać na tych obywateli, którzy narażając się na 
niebezpieczeństwa przyczynili się do ich zdobycia; ponadto twierdził, że 
zespół pełnomocników do spraw nadziału nie powinien się składać z niewielu 
członków na wzór garstki możnowładców, ani też z ludzi, na których ciąży 
oskarżenie, co mogłoby niejednego rozdrażnić. Jego zdaniem 
pełnomocników tych powinno być dwudziestu, tak by większa liczba osób 
miała udział w tym zaszczytnym urzędzie; mają to być ludzie najodpo-
wiedniejsi. Siebie nie brał w rachubę. Usilnie na to nalegał na początku, by 
go nie posądzono, że podaje jakiś wniosek we własnym interesie. Jemu 
samemu wystarczał fakt, że sprawę zapoczątkował i nadał jej bieg. 
Przynajmniej tak mówił. Wyraźnie jednak chciał się przypodobać Pom-
pejuszowi, Krassusowi i wszystkim innym. 

Co się tyczy tego wniosku, to nie można mu było stawiać zarzutów. Toteż 
nikt nie miał odwagi nawet ust przeciwko niemu otworzyć. Odczytał go 
bowiem poprzednio w senacie i wzywając każdego senatora po imieniu pytał, 
czy ma coś do zarzucenia. Przyrzekł, że zmieni lub wręcz wykreśli wszystko, 
co by się komuś nie spodobało. W zasadzie jednak wszyscy optymaci stojący 
poza przymierzem wrzeli z oburzenia. Gnębiło ich właśnie to, że Cezar 
postawił wniosek, który wymykał się wszelkiej naganie, a był dla wszystkich 
uciążliwy. Podejrzewali bowiem, że przez ten wniosek przywiąże do siebie 
lud, zdobędzie światową sławę i uznanie. I właśnie to było jego celem. 
Dlatego też nikt mu się nie sprzeciwiał, ale i nikt nie wyraził swego uznania. 
Ogół na tym poprzestawał. Wszyscy wciąż mu przyrzekali, że poprą jego 
wniosek, nic jednak nie robili. Przeciwnie, bezużytecznie zwlekano i 
odkładano sprawę. Jednakże Marek Katon (był to człowiek na wskroś 
uczciwy i niechętny wszelkiej nowości, ale ani wrodzone zdolności, ani 
wykształcenie nie zapewniły mu większego wpływu), choć nie mógł nic 
zarzucić wnioskowi, niemniej zasadniczo uznawał, że należy się trzymać 
przyjętego porządku rzeczy i w niczym go nie przekraczać. Tak więc Cezar 
zamierzał wyrzucić Katona z senatu i wtrącić go do więzienia. Ten był gotów 
temu się poddać i niemało innych szło w jego ślady. Jeden z nich, Marek 
Petrejusz, zganiony przez Cezara, że odchodzi jeszcze przed rozwiązaniem 
senatu, odparł: „Wolę być w więzieniu z Katonem niż tutaj z tobą". 
Zmieszany tą odpowiedzią Cezar dał Katonowi spokój, zakończył obrady 
senatu dorzucając jedynie tę uwagę: „Uczyniłem was sędziami i panami tego 
prawa nie chcąc przedkładać go ludowi, jeżeli coś nie jest po waszej myśli. 
Skoro jednak nie jesteście skłonni podjąć wstępnej uchwały, rozstrzygnie 
sam lud". 

Następnie przez cały okres swego urzędowania nie odniósł się z niczym 
innym do senatu; wszystko, co chciał, przedkładał bezpośrednio ludowi. 



Jednakże nawet wtedy pragnął zapewnić sobie na zgromadzeniu poparcie 
kilku najprzedniejszych ludzi, w nadziei, że zmienili zdanie i odczują pewien 
strach przed ludem. Zaczął od kolegi, zapytując go, czy nie pochwala 
postanowień wspomnianego prawa. Ten odpowiedział mu tylko tyle, że nie 
zniesie wprowadzenia żadnej nowości w roku swego urzędowania. Wtedy 
Cezar zaczął go błagać i nakłonił lud, by przyłączył się do jego próśb 
mówiąc: „Będziecie mieli prawo, jeżeli on tylko na to się zgodzi". Bibulus 
głośno zawołał: „W tym roku nie będziecie mieli tego prawa, choćbyście 
nawet wszyscy tego chcieli". Z tymi słowami oddalił się. Cezar już nie pytał 
żadnego z urzędników, bojąc się, że i tu spotka się z czyimś sprzeciwem, ale 
wprowadził na zgromadzenia Pompejusza i Krassusa, choć oni byli 
prywatnymi obywatelami, i polecił im przedstawić swój pogląd na wniosek. 
Uczynił to nie dlatego, że nie znał ich stanowiska, gdyż działali we 
wszystkim wspólnie, lecz po to, aby okazać im cześć zapraszając jako 
doradców w sprawie tego prawa, pomimo że nie piastowali żadnego urzędu. 
Ponadto chciał zastraszyć innych zapewniając sobie poparcie ludzi, którzy w 
tym czasie bezpiecznie byli pierwsi w państwie i cieszyli się wśród ogółu 
największym znaczeniem. Pragnął zarazem tym posunięciem zjednać sobie 
względy ludu. Wykazywał, że nie zmierzają do czegoś niezwykłego i 
niesprawiedliwego, lecz do celów znajdujących u nich uznanie i pochwalę. 

Pompejusz zatem zabrał głos dając wyraz swemu wielkiemu zadowoleniu: 
„Nie ja sam, Kwiryci, uznaję ten wniosek, ale i cały senat. Przyznaje bowiem 
ziemie nie tylko moim żołnierzom, ale i tym, którzy dawniej walczyli przy 
boku Metellusa. Jednakże wtedy skarb państwa nie był bogaty i dlatego 
zapewne rozdanie ziemi odroczono. Obecnie — skoro dzięki mnie skarb 
państwa wzbogacił się niezmiernie — należałoby spełnić obietnicę daną 
żołnierzom i dopuścić także innych do owoców wspólnych trudów". Po tym 
wstępie przechodził punkt za punktem treść wniosku, pochwalił wszystko 
tak, że tłum był uradowany. Widząc to Cezar zapytał, czy skłonny jest pomóc 
mu w walce z przeciwnikami, polecając zarazem ludowi, aby dołączył się do 
jego prośby. Kiedy to nastąpiło, Pompejusz wzbił się w dumę z tego powodu, 
że zarówno konsul, jak tłum potrzebują jego pomocy, choć nie zajmował 
kierowniczego stanowiska. Ciągnął długo przedstawiając swoją wartość i 
godność, a w końcu oświadczył: „Jeżeli ktoś odważy się podnieść miecz, 
także ja chwycę za tarczę". Również Krassus pochwalił te słowa Pompejusza. 
Być może niektórzy byli niezadowoleni, niemniej i oni poparli zatwierdzenie 
wniosku; wszak przyłączyli się do jego uchwalenia ludzie, którzy nie tylko 
cieszyli się opinią dobrych obywateli, ale nadto przynajmniej w ich 
mniemaniu uchodzili za wrogów Cezara (bo nie wiedziano jeszcze o ich 
pojednaniu). 



Jednakże Bibulus nie ustępował. Po uzyskaniu poparcia trzech trybunów 
nie dopuścił do przeprowadzenia wniosku. W końcu, kiedy nie mógł już 
niczym usprawiedliwić zwłoki, zapowiedział święty okres na wszystkie 
pozostałe dni w roku bez wyjątku; w tym czasie lud nie mógł prawnie nawet 
zejść się na zgromadzenie. Ale Cezar lekceważył Bibulusa i wyznaczył 
określony dzień na przegłosowanie wniosku. Lud zajął rynek jeszcze w nocy, 
Bibulus przyszedł w towarzystwie zbrojnych. Udało mu się przedrzeć do 
świątyni Kastora1, z której Cezar wygłaszał przemówienie. Ludzie cofnęli się 
przed nim bądź z poszanowania, bądź w przekonaniu, że istotnie nie będzie 
się im sprzeciwiał. Kiedy jednak ukazał się na podwyższeniu i próbował 
mówić przeciwko Cezarowi, zepchnięto go ze schodów i potrzaskano jego 
rózgi. Trybuni oraz inni ludzie odnieśli ciosy i rany. 

W ten sposób wniosek został zatwierdzony. Bibulus tego dnia ledwo 
uszedł cało, ale nazajutrz próbował obalić prawo w senacie. Nadaremnie. Pod 
wrażeniem zapału ludu nikt go nie poparł, wrócił więc do domu i już w ogóle 
nie wystąpił w publicznym miejscu aż do ostatniego dnia w roku. Nie ruszał 
się z mieszkania, a ilekroć Cezar usiłował wprowadzić jakąś nowość, za 
pośrednictwem sług zawiadamiał go, że jest święty okres i że na mocy prawa 
nie można bez naruszenia przepisów religijnych w tym czasie nic 
przedsięwziąć. 

Publiusz Watyniusz, trybun, usiłował z tego powodu wtrącić Bibulusa do 
więzienia, ale do tego nie doszło na skutek sprzeciwu kolegów. W ten sposób 
Bibulus usunął się od spraw państwowych. Również trybunowie i jego 
stronnicy nie wypełniali żadnego publicznego obowiązku. 

Tak więc Metellus, Katon i ze względu na Katona pewien stronnik, Marek 
Fawoniusz, który go gorliwie naśladował, na razie odmówili złożenia 
przysięgi na posłuszeństwo temu prawu (zwyczaj ten, jak wspomniałem, 
przyjął się wcześniej i utrzymywał się także w wypadku wszelkich innych 
niedorzecznych poczynań). Opierali się stanowczo, zwłaszcza Metellus, który 
powoływał się na przykład Numidikusa2. Skoro jednak nadszedł dzień, w 
którym mieli się narazić na ustalone kary, złożyli przysięgę. Ulegli ludzkiej 
naturze; pod jej naciskiem wielu ludzi łatwiej składa obietnice i groźby, niż je 
urzeczywistnia. Albo też postąpili tak dlatego, że mieli niepotrzebnie ponieść 
kary, nie przynosząc państwu żadnego pożytku swoim uporem. W ten sposób 
przeszło prawo o nadziałach gruntów. Ponadto grunty w Kampanii 
przydzielono tym, którzy mieli troje lub 

1 Dosłownie świątynia Dioskurów. Oficjalnie była nazywana aedes Castoris; por. ks. 
XXXVII 8, 2. 

2 Jak się wydaje, aluzja do roku 100 p.n.e. i do odmowy przez Metellusa Numidikusa 
zaprzysiężenia lex Apuleia. 



więcej dzieci. Z tego względu Kapua uznana została wtedy po raz pierwszy 
za rzymską kolonię. 

Dzięki tym posunięciom Cezar zdobył sobie przywiązanie ludu, rycerzy 
zaś ujął, zwalniając ich w jednej trzeciej od płacenia dzierżawionych przez 
nich podatków. Cały bowiem pobór podatków odbywał się za ich 
pośrednictwem, a chociaż nieraz prosili o jakąś ulgę w dzierżawie, nie mogli 
jej osiągnąć, gdyż między innymi sprzeciwiał się temu Katon. Kiedy więc 
Cezar pozyskał sobie także tę klasę bez niczyjego sprzeciwu, przede 
wszystkim nadał moc prawną wszystkim posunięciom Pompejusza nie 
spotykając się z oporem ani Lukullusa, ani nikogo innego; następnie 
przeprowadził wiele innych praw, w czym również nikt mu nie przeszkadzał. 
Także Katon nie występował przeciw niemu, choć podczas pretury, którą 
piastował niedługo potem, nigdy nie wspomniał nazwy „prawa Cezara", jako 
że nazywały się prawami Julijskimi. Bo wprawdzie zgodnie z nimi drogą 
losowania wyznaczał sędziów, ale w śmieszny sposób przemilczał ich nazwę. 
Praw tych jest bardzo dużo i nie mają żadnego związku z przedstawionymi 
przez nas wydarzeniami, dlatego przejdę nad nimi do porządku. Wspomnę 
tylko o jednym. Kwintus Fufiusz Kalenus zdawał sobie sprawę, że głosy 
oddawane przez wszystkich są dokładnie pomieszane, przynajmniej w 
utarczkach stronnictw; bo każdy stan dobre uchwały przypisywał sobie, a złe 
spychał na innych. Dlatego też jako pretor ustanowił prawo, że każdy stan ma 
głosować oddzielnie. Wiedział oczywiście, że nie można odsłonić przekonań 
jednostek, gdyż głosowanie jest tajne; zmierzał więc do tego, by 
przynajmniej ujawniły się poglądy stanów. 

W większości spraw Cezar sam stawiał wnioski, doradzał i układał 
wszystko w mieście, raz na zawsze, jak gdyby jedynie on w nim rządził; stąd 
niektórzy dowcipnisie w ogóle przemilczali imię Bibulusa w słowie i piśmie, 
natomiast dwukrotnie wymieniali Cezara, twierdząc, że konsulami są Gajusz 
Cezar i Juliusz Cezar. Jednakże sprawy, które dotyczyły jego osoby, Cezar 
przeprowadzał przy pomocy innych. Bo ogromnie się wystrzegał, by nic 
sobie samemu nie przyznawać; z tego powodu łatwiej osiągnął wszystko, 
czego pragnął. Osobiście głosił, że nie ma żadnych potrzeb, tłumaczył, że mu 
całkowicie wystarcza to, co ma; ale inni przekonani o jego koniecznej i 
pożytecznej roli w układzie stosunków zgłaszali wnioski, jakie chciał, i 
przyczyniali się do ich zatwierdzenia nie tylko u ludu, ale i w senacie. W ten 
sposób tłum przyznał mu władzę i w Illirykum, i w Galii Przedalpejskiej z 
trzema legionami na lat pięć; senat zaś dodatkowo zlecił mu Galię 
Zaalpejską i jeszcze jeden legion. 

Mimo to Cezar żywił obawy, że podczas jego nieobecności Pompejusz 
może coś zmienić, gdyż konsulem miał być Aulus Gabiniusz. Wobec tego 
związał ze sobą węzłami powinowactwa zarówno Pompejusza, jak drugie- 



go konsula, Lucjusza Pizona; Pompejuszowi oddał swą córkę, choć już jej 
rękę przyrzekł komuś innemu, a sam poślubił córkę Pizona. W ten sposób 
zabezpieczył się na wszystkie strony. To jednak nie spodobało się 
Cyceronowi i Lukullusowi, którzy usiłowali zabić Cezara i Pompejusza przy 
pomocy niejakiego Lucjusza Wettiusza. Nie zdołali tego przeprowadzić i 
omal nie przypłacili życiem zamachu. Wettiusz bowiem wykryty i 
przyłapany, zanim jeszcze czegoś dokonał, zdradził ich. Gdyby nie to, że 
wraz z nimi oskarżył Bibulusa, spotkałaby ich z pewnością okropna kara. 
Jednakże Wettiusz broniąc się wymienił Bibulusa jako tego, kto zdradził plan 
Pompejuszowi. Toteż podejrzewano go, że nie mówi prawdy także w 
odniesieniu do innych. Mniemano, że podstawiono go na skutek jakiejś 
zmowy, celem oszkalowania ich przeciwników. Różni ludzie różnie mówili o 
tych sprawach, ale nic pewnego nie udowodniono. Wettiusz postawiony 
przed ludem wymienił tylko tych, o których tu wspomniałem, po czym 
wtrącono go do więzienia, gdzie wkrótce zginął skrytobójczo. Na skutek tych 
wydarzeń Cyceron stał się podejrzany dla Cezara i Pompejusza i utrwalił ich 
podejrzenia podczas obrony Antoniusza. Ten ostatni jako namiestnik 
Macedonii wyrządził wiele krzywd zarówno poddanym, jak 
sprzymierzeńcom rzymskim i drogą odwetu sam doznał niemało złego. Po 
spustoszeniu ziemi Dardanów i ich sąsiadów nie odważył się stawić czoła ich 
natarciu. Przeciwnie, udając, że cofa się z konnicą w jakimś innym celu, 
rzucił się do ucieczki. W ten sposób wrogowie otoczyli jego piechotę, 
przemocą wygnali z kraju, a nawet odebrali łupy. Kiedy tak samo postąpił 
względem sprzymierzeńców w Mizji w pobliżu miasta Istryjczyków, pobili 
go Scytowie Bastarnowie, którzy im przyszli na pomoc. Wtedy Antoniusz 
zbiegł. Jednak nie to postępowanie było przyczyną jego oskarżenia; 
obwiniono go o udział w spisku Katyliny i tymczasem skazano za pierwszą 
sprawę. Los zrządził, że nie uznano go winnym zarzutu, który był powodem 
pozwania. Ukarano go za to, o co nie był oskarżony. Taki spotkał go los. Ale 
Cyceron, który podówczas bronił Antoniusza jako swego kolegę, uważając 
Cezara za sprawcę wytoczonego przeciw niemu procesu, gwałtownie 
zaatakował go, a nadto obrzucił go obelgami. 

Cezar oczywiście był tym oburzony, ale chociaż był konsulem, zachował 
wobec niego całkowitą poprawność. Mówił, że ogół ludzi często umyślnie 
rzuca oszczerstwa na ludzi od siebie silniejszych, by ich wciągnąć do walki 
łudząc się, że będą uchodzić za równych im i podobnych, jeżeli sami usłyszą 
od nich tego rodzaju zarzuty. Nie chciał przez to zdobywać wrogów. Dlatego 
też w taki sposób odnosił się do wszystkich, którzy mu wymyślali. Widział 
przecież, że Cyceron dąży nie tyle do tego, aby go zniesławić, ale do tego, by 
usłyszeć podobne oszczerstwa i stać się mu równym. Dlatego nie dbał o 
oszczercę i nie zważał na to, co mówi. 



Pozwolił mu swobodnie rzucać obelgi, jakby szło o pochwały. Jednakże nie 
całkiem go lekceważył. Co prawda, z natury miał usposobienie raczej 
łagodne i wcale niełatwo zapalał się gniewem. Niemniej karał wielu, jako że 
był uwikłany w niejedną sprawę. Jednakże nie czynił tego w złości i 
bynajmniej nie z miejsca. Nie dawał się ponosić gniewowi, lecz czekał na 
stosowną chwilę i zemstą swoją dosięgał wrogów przeważnie wtedy, kiedy 
się jej wcale nie spodziewali. Dążył do tego, aby nie robić wrażenia, że się 
przed kimś broni, przeciwnie, postępował tak, aby wszystko ułożyć 
korzystnie dla siebie nie wzbudzając cienia zawiści. Dlatego też wymierzał 
kary potajemnie i w miejscach najbardziej nieoczekiwanych. Skłoniła go do 
tego dbałość o dobre imię, gdyż nie chciał uchodzić za człowieka o 
gniewnym usposobieniu, ale i działał tak ze względu na to, aby nikt z góry 
nie przeczuł zamachu i nie powziął zawczasu środków ostrożności, próbując 
zadać mu cios, zanim sam go nie dozna. Myślał nie tyle o faktach 
dokonanych, ile o tym, aby zapobiec przyszłym napaściom. Dlatego też łatwo 
przebaczał wrogom nawet tym, od których wiele ucierpiał, lub ścigał ich 
tylko w krótkim zasięgu wierząc, że nie wyrządzą mu już żadnej krzywdy. Z 
drugiej strony mścił się na wielu innych, przekraczając nawet granice 
przyzwoitości, mając na oku własne bezpieczeństwo. Mawiał, że nie odstanie 
się to, co się stało, lecz że surowość kary przynajmniej w przyszłości 
uodporni go od złego. 

W oparciu o te rachuby także wtedy zachował spokój i nie dał się wytrącić 
z równowagi. Wyczuł jednak, że Klodiusz chce mu się odwdzięczyć za to, że 
Cezar nie zaskarżył go o cudzołóstwo; wobec tego potajemnie poszczuł tego 
człowieka przeciwko Cyceronowi. Przede wszystkim przy pomocy 
Pompejusza jeszcze raz go przeniósł do stanu plebejskiego, aby prawnie 
wyłączyć go z szeregu patrycjuszów, po czym zaraz ustanowił trybunem. Ten 
właśnie Klodiusz zamknął usta Bibulusowi, który po wygaśnięciu swego 
urzędu przyszedł na forum i zamierzał w związku ze złożeniem przysięgi 
wygłosić przemówienie o ówczesnym układzie stosunków. Trybun ten 
napadł na Cycerona. Wiedział jednak, że nie jest łatwo obalić człowieka, 
który ma ogromne znaczenie w państwie dzięki swej potędze wymowy. 
Przystąpił więc do zjednania sobie nie tylko ludu, ale także rycerzy i senatu, 
u których Cyceron cieszył się ogromnym poważaniem. Spodziewał się, że po 
ich pozyskaniu bez trudu obali mówcę, którego znaczenie opierało się raczej 
na zastraszeniu niż na zjednywaniu życzliwości. Cyceron bowiem swymi 
mowami dawał się wielu ludziom we znaki i nie w tym stopniu zjednywał 
sobie tych, którym okazał jakąś pomoc, w jakim odstręczał wszystkich za 
jego sprawą poszkodowanych. Większość ludzi przecież prędzej oburza się 
na to, co im się nie podoba, niż poczuwa się do wdzięczności względem 
kogoś za okazaną przysługę; są przekonani, że w pełni odpłacili się swym 
obrońcom pie- 



niężnym wynagrodzeniem, ze swymi krzywdzicielami zaś pragną pora-
chować się w ten czy w inny sposób. Ponadto Cyceron zdobywał sobie 
najzaciętszych wrogów, gdyż zawsze usiłował wziąć górę nawet nad naj-
potężniejszymi ludźmi i uprawiał nieumiarkowaną i przesadną swobodę 
słowa wobec wszystkich bez różnicy. Ubiegał się o przewyższającą wszy-
stkich innych sławę właściwego rozeznania i daru wymowy; bardziej mu 
zależało na tym niż na opinii dobrego obywatela. Takie były jego pobudki. 
Nadto był największym pod słońcem samochwałem, nikogo nie uważał za 
równego sobie; tak w słowach, jak w życiu lekceważył wszystkich i nie 
chciał z nikim się równać w sposobie życia. Dlatego uważano go za 
człowieka przykrego i uciążliwego. Z tych powodów budził niechęć i zawiść 
u tych, którym pod innymi względami się podobał. 

Klodiusz zatem spodziewał się, że w tych warunkach szybko się rozprawi 
z Cyceronem, jeżeli wcześniej zjedna sobie senat, rycerzy i lud. Toteż od razu 
przystąpił do bezpłatnego rozdziału zboża. Kiedy już bowiem Gabiniusz i 
Pizon stali się konsulami, zgłosił wniosek, by wydzielać je biednym. 
Odnowił też stowarzyszenia, zwane w języku miejscowym kolegiami, które 
istniały od dawna, a na jakiś czas uległy rozwiązaniu. Zabronił też cenzorom 
usuwać kogokolwiek z jakiegoś stanu lub zniesławić, o ile go nie pozwano 
przed sąd i nie udowodniono winy w obecności ich obu. Zwabiwszy ich 
niejako na tę przynętę zgłosił wniosek innego prawa, o którym trzeba szerzej 
powiedzieć, by stało się ogólnie zrozumiałe. Wróżbiarstwo publiczne 
opierało się zarówno na oglądaniu nieba, jak i na pewnych innych 
podstawach, o czym już wspominałem, ale wieszczenie z nieba miało 
największą wagę. Toteż innych wróżb było sporo i dotyczyły każdej 
czynności. Tamto wróżenie natomiast odbywało się tylko raz na dzień. To 
była jego zasadnicza cecha. Dalsza różnica polegała na tym, że w wypadku 
innych spraw wróżenie z nieba albo zezwalało coś czynić (i wtedy 
wykonywano to bez szukania rady w jakiejś dalszej wróżbie szczegółowej), 
albo czegoś zabraniało i wstrzymywało; natomiast głosowanie ludu wróżba 
taka przerywała całkowicie jako znak z nieba stojący mu na przeszkodzie, 
niezależnie od tego, czy wynik jej był pomyślny, czy niepomyślny. Nie 
potrafię podać przyczyn tego zwyczaju; piszę to, co mówią. W każdym razie 
wiele osób pragnących przeszkodzić wnoszeniu praw lub mianowaniu 
urzędników za zgodą zgromadzenia ludowego zapowiadało, że w tym dniu 
będą odbywać wróżby tak, aby w tym czasie lud nie mógł podejmować 
żadnej decyzji. Klodiusz zatem obawiał się, że pewni ludzie zastosują ten 
środek celem odroczenia lub przewleczenia sądu, jeżeli zaskarży Cycerona; 
wobec tego wniósł projekt, by nikt z urzędników nie baczył na znaki 
niebieskie w dniach, kiedy lud miał coś uchwalić. 

Takie oto wnioski sporządził przeciw Cyceronowi. Ten pojął, co się 



dzieje, i nakłonił trybuna Lucjusza Kwadratusa, aby sprzeciwił się każdemu 
wnioskowi. Klodiusz w obawie, że może stąd wyniknąć jakiś zamęt i zwłoka, 
podszedł go oszustwem. Naprzód umówił się z Cyceronem, że nie wytoczy 
przeciwko niemu żadnej skargi, jeżeli on nie będzie stawiał przeszkód 
żadnemu ze zgłaszanych przez niego wniosków. Po czym, kiedy Cyceron i 
Ninniusz zachowywali się spokojnie, przeprowadził swe prawa, a następnie 
zaatakował Cycerona. W ten sposób Cyceron, który przypisywał sobie 
niezwykłą roztropność, dał się wywieść w pole Klodiuszowi — jeżeli tu 
należy mówić o Klodiuszu, a nie o Cezarze i o innych wspólnikach ich obu. 
Prawo, które potem Klodiusz zgłosił, pozornie nie było wymierzone 
przeciwko Cyceronowi, gdyż nie zawierało jego imienia, ale zwracało się 
przeciwko wszystkim bez wyjątku, którzy mieli skazać lub nawet skazali na 
śmierć jakiegoś obywatela bez wyroku ludu. Jednakże naprawdę zostało 
zgłoszone głównie ze względu na Cycerona. Co prawda, dotyczyło ono 
całego senatu, ponieważ konsulom zlecił ochronę miasta, co umożliwiało im 
tego rodzaju posunięcia, a potem skazał Lentulusa i innych wtedy straconych. 
Niemniej cała wina lub jej przeważna część spadła na Cycerona; on bowiem 
podał wiadomość o tych ludziach, raz po raz stawiał wnioski, poddał je pod 
głosowanie, w końcu ściągnął z nich karę za pośrednictwem tych, którzy w 
takich sprawach oddawali swe usługi. Z tego powodu gwałtownie i na 
wszelki sposób sprzeciwiał się wnioskowi Klodiusza. Odrzucił szatę 
senatorską, chodził w szacie rycerzy. Krążąc dniem i nocą starał się zdobyć 
względy ludzi wpływowych, nie tylko przyjaciół, ale i przeciwników, 
zwłaszcza Pompejusza, a nawet Cezara, jako że ten ostatni nie zdradził się ze 
swoją w stosunku do niego wrogością. 

Ludzie ci nie chcieli stwarzać pozorów, że sami poszczuli Klodiusza lub 
że są zadowoleni z jego wniosków. Dlatego uknuli przeciwko Cyceronowi 
taki oto podstęp, który nie narażał ich dobrego imienia, a pozostał 
niedostrzeżony przez mówcę. Cezar bowiem radził mu usunąć się z drogi, 
gdyż pozostając w mieście mógłby stracić życie. Pragnął przy tym stworzyć 
powszechne przekonanie, że czyni to z życzliwości. By spotęgować tę wiarę, 
przyrzekł, że użyje Cycerona jako swego poddowódcę; w tych warunkach ten 
ostatni mógł ustąpić Klodiuszowi nie w sposób hańbiący jako pociągnięty do 
odpowiedzialności, lecz na stanowisku kierowniczym i z honorem. 
Pompejusz jednak usiłował odwieść Cycerona od tego kroku, nazywając 
takie postępowanie po prostu ucieczką, a zarazem podsuwał podejrzenie, że 
Cezar doradza mu rzeczy niewłaściwe, wręcz z wrogich pobudek. Sam 
namawiał Cycerona do pozostania i do otwartego wystąpienia w obronie 
zarówno własnej, jak i senatu i powzięcia w ten sposób doraźnej zemsty na 
Klodiuszu; wywodził, że Klodiusz w razie obecności i oporu Cycerona nie 
będzie w stanie nic zdziałać, a nadto, dodawał, że 



poniesie karę, do czego on sam, Pompejusz, także się przyczyni. Takie to 
różne rzeczy głosili ci dwaj ludzie, nie z powodu niezgodności poglądów, ale 
po to, aby oszukać swą ofiarę bez wzbudzenia podejrzenia. Cyceron poszedł 
za Pompejuszem. Nigdy go przedtem nie podejrzewał i był całkiem pewny, 
że jemu będzie zawdzięczał ocalenie. Jeżeli chodzi o resztę obywateli, to 
Cyceron cieszył się wśród nich powszechnym szacunkiem i czcią jako 
człowiek, który ocalił sporo ludzi z niebezpieczeństw sądowych bądź 
grożących im kar z rąk samych oskarżycieli. Poza tym Klodiusz niegdyś był 
przez powinowactwo spokrewniony z Pompejuszem i długo służył w jego 
wojsku; toteż zdawało się, że nie zrobi nic, co by nie było po jego myśli. Co 
się tyczy Gabiniusza, Cyceron liczył bezwzględnie na jego pomoc, gdyż to 
był dobry jego przyjaciel; podobnie liczył na Pizona z powodu jego 
łagodności i pokrewieństwa z Cezarem. Pod wpływem tych obliczeń 
Cyceron miał więc nadzieję, że wygra — bo też był nierozumnie pewny 
siebie, podobnie jak przedtem żywił bezpodstawne obawy. Bojąc się, że jego 
usunięcie się z miasta mogłoby uchodzić za skutek złego sumienia, posłuchał 
Pompejusza, choć mówił, że jest bardzo zobowiązany Cezarowi. 

Oszukany w ten sposób Cyceron przygotował się do odniesienia wiel-
kiego zwycięstwa nad swymi wrogami. Do wspomnianych powodów do-
łączył się jeszcze fakt, że na Kapitolu zebrali się rycerze i wysłali w jego 
sprawie posłów do konsulów i do senatu, częściowo wybranych spośród 
swego grona, nadto senatorów Kwintusa Hortenzjusza i Gajusza Kuriona. 
Także Ninniusz orędował za nim na różne sposoby, między innymi polecił 
ludowi zmienić szaty, jak gdyby z powodu klęski narodowej, co uczyniło 
także wielu senatorów. Powrócili do dawnych ubiorów wtedy, gdy 
konsulowie zganili ich edyktem. 

Tymczasem siły przeciwników Cycerona potężniały. Klodiusz nie do-
puścił do tego, aby Ninniusz poparł urzędowo sprawę Cycerona. Gabiniusz 
zaś zamknął rycerzom dostęp do senatu. Co więcej, jednego z nich bardziej 
natarczywego wygnał z miasta. Hortenzjusza i Kuriona zganił za to. że byli 
obecni na zebraniu rycerzy i podjęli się poselstwa. Ponadto Klodiusz 
wyprowadził ich przed lud i kazał wychłostać przez osobników z góry do 
tego przygotowanych. Po czym Pizon życzliwie usposobiony względem 
Cycerona doradzał mu zawczasu ucieczkę, gdyż wiedział, że może się 
uratować tylko w ten sposób. Cyceron jednak rozgniewał się na taką radę. 
Wtedy Pizon wystąpił przed zgromadzeniem, skoro tylko był w stanie to 
uczynić — bo przeważnie chorował. Na pytanie Klodiusza, co sądzi o 
wniosku, powiedział: „Nie podoba mi się żaden odruch okrucieństwa ani 
ponurości". Zapytany o to samo Gabiniusz nie tylko nie pochwalił Cycerona, 
ale nawet oskarżył rycerzy i senat. 

Tymczasem Cezar wyruszył już w pole i dlatego Klodiusz zgroma- 



dził lud poza murami, aby swój wniosek oddać pod jego ocenę. Cezar potępił 
bezprawne posunięcie wobec Lentulusa, mimo to nie uznał kary za to 
wyznaczonej. Mówił, że wszyscy wiedzą, co sądził o ówczesnych 
wypadkach, gdyż oddał głos za ocaleniem tych ludzi. Twierdził jednak, że 
nie należy ustanawiać podobnego prawa w odniesieniu do spraw minionych. 
Takie było zdanie Cezara. Krassus okazał Cyceronowi pewne poparcie za 
pośrednictwem swego syna, ale sam stanął po stronie ludu. Pompejusz stale 
mu przyrzekał pomoc, ale z nią nie przyszedł, gdyż wynajdywał sobie coraz 
to nowe wymówki i umyślnie raz po raz wyjeżdżał z miasta. Cyceron widząc 
to popadł w panikę i znowu usiłował podjąć walkę, między innymi jawnie 
lżąc Pompejusza. Ale powstrzymali go jednak Katon i Hortenzjusz z obawy, 
że mogłoby to być zarzewiem wojny domowej. Wtedy dopiero wbrew 
własnej woli udał się Cyceron na wygnanie, okryty hańbą i niesławą i uczynił 
to dobrowolnie, jak gdyby gnębiony wyrzutami sumienia. Ale przed 
opuszczeniem miasta wyszedł na Kapitol i złożył w darze ofiarnym posążek 
Minerwy, którą nazwał strażniczką. Potajemnie uszedł na Sycylię. Tam 
bowiem był niegdyś namiestnikiem i żywił wielką nadzieję, że spotka go 
godne przyjęcie ze strony tamtejszych miast, prywatnych obywateli i 
namiestnika. Po jego odejściu prawo nabrało mocy i nie wywołało niczyjego 
sprzeciwu, co więcej, z chwilą gdy Cyceron ustąpił, zaczęły popierać 
wniosek między innymi te osoby, które poprzednio uchodziły za 
najdzielniejszych obrońców spraw Cycerona. Majątek jego skonfiskowano, 
zrównano z ziemią jego dom, jakby stanowił własność wroga, a grunt, na 
którym stał, poświęcono pod świątynię Wolności. Przeciwko samemu 
Cyceronowi wydano wyrok wygnania i zakazano mu przebywać na Sycylii. 
Wydalono go na trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt stadiów od Rzymu, 
ponadto obwieszczono, że gdyby się kiedyś pojawił w tych granicach, można 
będzie bezkarnie zabić zarówno jego samego, jak i tych, którzy mu udzielą 
schronienia. 

Dlatego udał się do Macedonii i spędzał tam czas na narzekaniach. Ale 
spotkał go człowiek imieniem Filiskos, który poznał się z nim w Atenach, a 
wtedy zetknął się z nim zrządzeniem losu. „Nie wstydzisz się, Cyceronie — 
powiedział — płakać i zachowywać się po kobiecemu. Doprawdy nigdy bym 
się nie spodziewał, żeś tak zniewieściał, choć otrzymałeś znakomite i 
wszechstronne wykształcenie i przemawiałeś w obronie wielu ludzi". 

„Ale — odparł Cyceron — to zupełnie różna sprawa, Filiskosie, mówić w 
obronie innych i doradzać sobie samemu. Słowa wypowiadane w interesie 
innych ludzi, pochodzące z umysłu niezachwianego i nietkniętego są bardzo 
trafne, ale jeżeli jakieś nieszczęście przytłoczy duszę, ulega ona zmąceniu i 
zaćmieniu, nie może obmyśleć nic stosownego. Z tego 



powodu, jak sądzę, bardzo dobrze powiedziano, że łatwiej doradzać innym 
niż samemu wytrwać w cierpieniu". 

„Zapewne to ludzka rzecz — podjął Filiskos — jednakże nie myślałem, że 
człowiek twego pokroju, obdarzony tak wielkim rozsądkiem i zaprawiony w 
tak wielkiej mądrości, nie przygotował się na wszystkie ludzkie możliwości; 
nawet nieoczekiwane zdarzenia nie zastałyby cię nieosłonionym pod jakimś 
względem. Skoro więc jesteś w tym położeniu ... bo mógłbym ci okazać jakąś 
pomoc, wyłuszczając parę stosownych myśli. Ludzie, którzy wspierają 
innych w dźwiganiu ciężarów, przynoszą im ulgę; podobnie ja może ulżę 
twemu cierpieniu tym skorzej niż tamci, że sam nie będę miał w nim 
najmniejszego udziału. Chyba nie uznasz za rzecz niesłuszną otrzymać jakieś 
pocieszenie od drugiego człowieka. Gdybyś był samowystarczalny, nie 
potrzebowalibyśmy tych słów; tymczasem w swoim położeniu jesteś 
podobny do Hipokratesa, Demokedesa lub jakiegoś innego wielkiego lekarza, 
który zapadł na chorobę ciężką do wyleczenia i potrzebuje cudzej ręki do 
wyzdrowienia". 

„Istotnie — rzekł Cyceron — jeżeli masz jakiś argument, który mógłby 
usunąć mgłę z mojej duszy i przywrócić mi dawne światło, bardzo chętnie cię 
posłucham. Wszak wiele jest odmian słów, tak jak leków, i różnorodne są ich 
działania. Toteż nic dziwnego, jeżeli zdołasz jakąś filozofią polać mnie, 
człowieka, który błyszczał w senacie, na zgromadzeniach i w sądach". 

„Nuże więc — ciągnął Filiskos — skoro gotów jesteś słuchać, naprzód 
rozważmy, czy otaczające cię warunki są naprawdę złe, następnie, w jaki 
sposób moglibyśmy im zaradzić. Przede wszystkim widzę, że masz zdrowe 
ciało, odznaczasz się świetną tężyzną i krzepkością, co bezsprzecznie jest 
pierwszym naturalnym skarbem człowieka. Następnie widzę, że masz dość 
środków do życia, nie cierpisz głodu, pragnienia, zimna ani nie znosisz biedy 
żadnego innego ucisku. A to można słusznie uznać za drugi naturalny skarb 
dla człowieka. Jeżeli ktoś jest w dobrym stanie fizycznym i może żyć bez 
kłopotów, korzysta ze wszystkich rzeczy zapewniających szczęście". 

Na to Cyceron odpowiedział: „Ależ nie ma pożytku z żadnej z tych rzeczy, 
jeżeli czyjąś duszę coś trapi i gryzie, bo jej zmartwienia dobijają człowieka o 
wiele bardziej, niż raduje dobre fizyczne samopoczucie. Dlatego i teraz wcale 
nie cenię zdrowia fizycznego, gdyż choruję na duchu, nie przywiązuję też 
wagi do obfitości środków do życia, bo straciłem wiele rzeczy". 

„I to cię martwi? — odparł drugi. Gdyby ci miało brakować rzeczy 
potrzebnych, uzasadniony byłby twój ból z powodu tego, coś stracił. Jeżeli 
zaś masz pod dostatkiem wszystkiego, co ci potrzeba, czemuż się 



trapisz, że nie masz więcej? Każda rzecz wykraczająca poza potrzebę jest 
zbyteczna i nie ma znaczenia, czy jest, czy jej nie ma. Przecież z pewnością 
także poprzednio nie korzystałeś z tego, co ci nie było konieczne. Uznaj 
zatem, że i wtedy nie miałeś tego, czego nie potrzebowałeś, albo że masz to, 
czego teraz nie potrzebujesz. Wiele z tych rzeczy doprawdy nie było twoim 
ojcowskim majątkiem, by mogło ci na nich szczególnie zależeć. Zdobyłeś je 
swym językiem i swymi słowami; rzeczami, które spowodowały ich zgubę. 
Nie powinieneś zatem się oburzać, jeżeli pewne rzeczy ci odpadły w ten sam 
sposób, w jaki ci przypadły. Dowódcy statków handlowych niezbyt biorą 
sobie do serca, jeżeli poniosą wielkie straty. Przypuszczam, że potrafią 
rozsądnie wziąć pod uwagę, że morze, które przysparza im bogactwa, także 
je odbiera. 

Ale dość co do tego punktu. Uważam, że wystarcza do szczęścia czło-
wieka, jeżeli ma dość środków do życia i nie brakuje mu nic, czego wymaga 
ciało. Sądzę, że wszelka rzecz zbyteczna pociąga za sobą troski, kłopoty i 
zazdrość. Ale nadmieniłem też, że nie ma żadnej pociechy z dóbr fizycznych, 
jeżeli ktoś nie ma i duchowych. Zapewne to prawda, bo jest rzeczą 
wykluczoną, żeby ciało nie chorowało pospołu z bolejącą duszą. Niemniej 
uważam, że jest o wiele łatwiej zatroszczyć się o zdrowie duszy niż o 
zdrowie fizyczne. Ciało składające się z mięśni i kości kryje w sobie wiele 
niebezpieczeństw i wymaga dużej pomocy ze strony siły boskiej. Tymczasem 
dusza, z natury bardziej boska, łatwo może być doprowadzona do ładu i ujęta 
w karby. Dlatego przypatrz się tutaj także, czy ci odpadły jakieś dobra 
duchowe i co za nieszczęście spadło na ciebie, którego byśmy nie mogli się 
pozbyć. 

Ja przynajmniej przede wszystkim widzę, że jesteś najrozumniejszy z 
ludzi. Dowodzi tego fakt, żeś bardzo często przekonywał senat i lud w 
wypadkach, kiedy im coś radziłeś; bardzo często też pomogłeś prywatnym 
obywatelom w wypadkach, kiedy występowałeś jako ich obrońca. Następnie 
widzę, że jesteś najsprawiedliwszym człowiekiem. W każdym razie okazało 
się, że w obronie ojczyzny i przyjaciół ścierasz się z tymi, którzy nastają na 
ich zgubę. A weźmy właśnie to nieszczęście, które obecnie przeżywasz; 
spadło ono na ciebie nie z innego powodu, tylko dlatego, że nieustannie 
mówisz i czynisz wszystko w obronie praw i państwa. Doszedłeś do 
szczytów samoopanowania; świadczy o tym twój tryb życia. Jest rzeczą 
niemożliwą, żeby człowiek oddany rozkoszom ciała stale występował 
publicznie, kręcił się na Forum i czynami w ciągu dnia wydawał świadectwo 
o swoich czynach w nocy. W tym stanie rzeczy osobiście sądziłem, że jesteś 
też najdzielniejszym człowiekiem robiąc użytek z tak wielkiej siły rozumu i z 
tak wielkiej potęgi wymowy. Ale zdaje się wstrząsnęło tobą niespodziewane, 
niezasłużone niepowodzenie i stąd 



sam sobie odjąłeś jakąś część wielkiej odwagi. Ale odzyskasz ją niebawem. 
Wspomniałem o twoich warunkach, o dobrym stanie twego ciała i duszy, i 
umysłu, nie widzę więc, co cię gnębi". 

Po tych słowach Cyceron odezwał się tak: „Jak to? Nie wydaje ci się 
wielkim nieszczęściem niesława i wygnanie, to, że człowiek nie żyje w oj-
czyźnie, nie przebywa wśród przyjaciół? Żyje wygnany haniebnie z ojczyzny, 
żyje na obcej ziemi i błąka się? Że ciąży na nim nazwa wygnańca, wzbudza 
śmiech u wrogów, a przyjaciołom przynosi hańbę?" „Bynajmniej, jeżeli idzie 
o mnie — oświadczył Filiskos. Jesteśmy zbudowani z dwóch składników: 
ciała i duszy, sama zaś natura przydzieliła jednemu i drugiemu określone 
dobra i zła. Jeżeli więc nastąpi jakieś naruszenie w tych dwóch składnikach, 
słusznie można je uważać za rzecz szkodliwą i haniebną; jeżeli jednak te 
składniki ludzkiej natury nie poniosą uszczerbku, to w takich okolicznościach 
można mówić wręcz o korzyści. W tym położeniu jesteś właśnie teraz. 
Wspomniane przez ciebie: wygnanie, niesława i inne tego rodzaju rzeczy, są 
szpetne i złe tylko na mocy przyjętego zwycxaju i pewnego mniemania, nie 
wyrządzają żadnej szkody ani ciału, ani duszy. Czyż mógłbyś przytoczyć 
jedno ciało, które zachorzało lub zmarniało na skutek niesławy, wygnania lub 
jakiejś podobnej rzeczy? Czyż mógłbyś się powołać na jakąś duszę, która z 
tych samych powodów stała się bardziej niesprawiedliwa, a nawet głupsza? 
Ja nie widzę. Przyczyną tego jest fakt, że żadna z tych rzeczy nie jest złem z 
natury, tak jak korzystanie z praw obywatelskich czy pobyt w ojczyźnie nie 
jest z natury dobrem. Rzeczy wydają się takimi, jakie są sądy o nich każdego 
z nas. Na przykład ludzie nie odnoszą kary pozbawienia czci bezwzględnie 
do tych samych czynów; pewne czyny, które spotkałyby się z nagarą u 
jednych ludzi, u drugich doznają pochwały; co jest u tych przedmiotem czci, 
u tamtych podlega karze. Są tacy, którzy nawet w ogóle nie znają nazwy tej 
kary ani jej skutku. I całkiem słusznie. Bo rzecz, która nie dotyka 
właściwości ludzkiej natury, nie ma związku z człowiekiem — takie panuje 
zdanie. Byłoby rzeczą bardzo pocieszną, gdyby zapadał wyrok lub uchwała, 
że taki a taki jest chory, a taki a taki jest nikczemny; tak samo rzecz się ma z 
pozbawieniem czci. Widzę że tak samo przedstawia się sprawa z wygnaniem. 
Jest to pobyt za granicą połączony z niesławą. Jeżeli więc wyzucie ze czci 
samo przez się nie zawiera żadnego nieszczęścia, z pewnością i do wygnania 
nie można przyczepić zła. Przecież wielu z innego powodu żyje przez bardzo 
długi okres poza granicami swego kraju; jedni wbrew swej woli, drudzy 
dobrowolnie. Ba, niektórzy całe życie trawią na włóczędze, jak gdyby 
nieustannie przeganiano ich z każdego miejsca. A mimo to nie sądzą, że 
doznają jakiejś szkody z tego powodu. Nie ma różnicy, czy człowiek to robi z 
własnej woli, czy nie. Człowiek, który zaprawia swe ciało wbrew swej 



woli, jest nie mniej silny niż ten, który to czyni dobrowolnie; ten kto trudzi 
się żeglugą niechętnie, odnosi zyski nie mniejsze niż drugi. A co się tyczy 
samej niechęci, to nie widzę, jak ona może wystąpić u człowieka rozsądnego. 
Jeżeli więc różnica między szczęściem a nieszczęściem polega na tym, że 
pewne rzeczy wykonuje chętnie i skwapliwie, a drugie niechętnie i 
opryskliwie, łatwo zaradzić trudności. Skoro bowiem bez szemrania znosimy 
wszystkie rzeczy konieczne i nie poddajemy się żadnej z nich, można 
zarazem uporać się ze wszystkimi tymi rzeczami, które można podciągnąć 
pod niechęć. Doprawdy istnieje i stare, i bardzo dobre powiedzenie: nie 
powinniśmy żądać spełnienia tego, czego sobie życzymy, ale powinniśmy 
chcieć tego, co następuje w wyniku pewnej konieczności. Nie od nas zależy 
wybór życia, nie jesteśmy panami samych siebie. Musimy tak ukształtować 
nasze życie, jak spodoba się przypadkowi, i zgodnie z charakterem 
przydzielonego każdemu z nas losu-spełniciela tego, co nakazano. 

Tak się te sprawy przedstawiają — czy chcemy, czy nie. Ale być może 
trapi cię nie sama w sobie utrata czci i nie samo w sobie wygnanie, lecz fakt, 
że cię znieważono i wygnano, pomimo żeś nie wyrządził krzywdy swej 
ojczyźnie; przeciwnie, wyświadczyłeś jej naprawdę duże dobrodziejstwa. 
Wobec tego weź to pod uwagę: jeżeli raz było ci przeznaczone doznać 
podobnego losu, z pewnością przypadła ci rzecz najpiękniejsza i najlepsza; 
to, że cię skrzywdzono, choć nie popełniłeś żadnego występku. Wszak 
doradzałeś i czyniłeś wszystko, co należało się obywatelom, nie jako 
prywatna osoba, lecz jako konsul, nie wtrącając się samochcąc w nie swoje 
sprawy, lecz słuchając uchwał senatu, wydanych nie z zawziętości 
stronniczej w najszlachetniejszym celu. Tymczasem ten i ów osobnik z 
własnej przewagi i zuchwalstwa uknuł wszystko przeciwko tobie; oni więc 
powinni się gryźć i martwić z powodu swej niesprawiedliwości, tobie zaś 
przystoi i trzeba mężnie znosić to, co postanowiło bóstwo. Z pewnością nie 
chciałbyś spiskować z Katyliną, sprzysiąc się z Lentulusem, udzielać 
ojczyźnie rad zgoła nie przynoszących pożytku, uchylać się od każdego jej 
rozkazu, byleby pozostać w domu kosztem swej nieprawości. Wolałbyś 
dobrze wywiązać się ze swego zadania i iść na wygnanie, nieprawda? A 
jeżeli zależy ci na sławie, przypuszczam, że jest o wiele lepiej dla ciebie, żeś 
udał się na wygnanie nie popełniwszy przestępstwa, niż żebyś pozostał w 
domu po dopuszczeniu się jakiegoś złego czynu. By pominąć już inne 
względy, hańba spada bardziej na tych, którzy niesprawiedliwie kogoś 
wypędzili, niż na człowieka wygnanego ze złości. Ponadto dochodzą mnie 
wieści, że nie poszedłeś na wygnanie niechętnie ani jako skazaniec, lecz z 
własnej woli; że ci obmierzło życie razem z nimi, gdyż ani nie mogłeś ich 
poprawić, ani nie chciałeś się narażać na zgubę razem z nimi. Uszedłeś nie 
przed swoją ojczyzną, ale przed tymi, którzy 



na nią spiskowali. Toteż właśnie ich należałoby uważać za ludzi obranych ze 
czci, wygnanych, gdyż wyrugowali ze swych dusz wszystkie dobre, cenne 
rzeczy. Ty zaś możesz uchodzić za człowieka czczonego i szczęśliwego; 
wszak nikomu podle nie służysz, posiadasz wszystko, co trzeba, czy zechcesz 
żyć w Sycylii, Macedonii lub gdzie indziej na świecie. Bo z pewnością nie 
miejscowości dają jakieś szczęście lub niepowodzenie. Każdy człowiek 
tworzy sobie ojczyznę i szczęście zawsze i wszędzie. W tym 
przeświadczeniu Kamillus chętnie zamieszkał w Ardei, z tych względów 
Scypion bez bólu spędzał ostatnie swe dni w Liternum. Bo po cóż 
wspominać Arystydesa lub Temistoklesa, lub ludzi, których wygnanie 
uczyniło bardziej sławnymi, lub ... lub Solona, który dobrowolnie opuścił 
ojczyznę na lat dziesięć. 

Dlatego nie narzekaj na żadną z tych rzeczy, które nie odnoszą się ani do 
naszej cielesnej, ani duchowej natury i nie oburzaj się na zdarzenia. Bo — jak 
powiedziałem — nie leży w naszej mocy wybranie sobie życia takiego, jakie 
chcemy, ale bezwzględnie musimy znosić to, co postanowiło bóstwo. Jeżeli 
to będziemy czynić chętnie, nie będziemy się dręczyć, jeżeli niechętnie, 
żadną miarą nie ujdziemy przed tym, co przeznaczone, a zarazem ściągniemy 
na siebie największe zło; niepotrzebne zgryzoty. Oto dowód: ludzie, którzy 
dobrowolnie znoszą największe kaprysy losu, nie poczytują swego położenia 
za straszne; tymczasem ci, którzy sarkają na najdrobniejsze trudności, 
podejrzewają, że zwaliły się na nich wszystkie ludzkie plagi! Na ogół ludzie 
dzielą się na tych, którzy kiepsko radzą sobie z lepszymi warunkami, i na 
tych, którzy świetnie radzą sobie z gorszymi; jedni i drudzy narzucają innym 
takie wyobrażenia o swym losie, jaki przygotowują sobie sami. Miej to na 
uwadze, nie gnęb się obecnym położeniem, nie smuć, jeżeli dowiesz się, że 
się szczęści tym, którzy cię wygnali. Powodzenie, zwłaszcza ludzkie, jest 
kruche i krótkotrwałe, im wyżej się ktoś wznosi, tym łatwiej upada jak wiatr, 
w zatargach stronnictw. Unoszeni wśród wzburzonych i niestałych warunków 
różnią się mało, a raczej wcale się nie różnią od żeglarzy miotanych 
sztormem; podnoszą się do góry, walą się w dół, to tu, to tam. A jeżeli 
popełnią najmniejszą pomyłkę, giną niechybnie. Nie chcę wspominać 
Druzusa, Scypiona, Grakchów lub pewnych innych ludzi, ale pomyśl, jak to 
Kamillusowi wygnańcowi potem powiodło się lepiej od Kapitolinusa, 
przypomnij sobie, jak bardzo Arystydes potem przewyższał Temistoklesa. 
Toteż przede wszystkim miej nadzieję, że cię odwołają z wygnania, bo nie 
wygnali cię za zły czyn. Ci sami ludzie, którzy cię wypędzili — jak 
dowiaduję się — będą cię szukać, a wszyscy odczują brak ciebie i zatęsknią 
za tobą. A choćbyś pozostał w obecnym położeniu, nie martw się ani trochę z 
tego powodu. Jeżeli mnie posłuchasz, z wielką radością wybie- 



rzesz sobie jakieś ustronie nadmorskie, gdzie będziesz zajmował się go-
spodarstwem, a zarazem pisał jakieś dzieło historyczne, jak Ksenofont i 
Tucydydes. Ten rodzaj wiedzy jest najtrwalszy i najodpowiedniejszy dla 
każdego człowieka i dla każdego państwa; wygnanie niesie ze sobą swego 
rodzaju czas wolny i bardziej twórczy. Jeżeli więc chcesz stać się naprawdę 
nieśmiertelny tak jak tamci historycy, naśladuj ich. Masz dostateczne środki 
do życia i nie brak ci znaczenia i poważania. Jeżeli tkwi jakaś wartość w tego 
rodzaju godnościach — byłeś konsulem; nic więcej nie przypada w udziale 
ludziom, którzy piastowali urząd po raz drugi, trzeci lub czwarty, z 
wyjątkiem liczby pustych cyfr, nie przynoszących nikomu pożytku ani za 
życia, ni po śmierci. Nie wolałbyś więc być ani Korwinusem, ani Mariuszem 
— człowiekiem, który siedmiokrotnie był konsulem — niż Cyceronem. Nie 
pragniesz też żadnego zwierzchniczego stanowiska, skoro zrzekłeś się tego, 
które ci ofiarowano, gdyż wzgardziłeś zyskami z niego płynącego, 
wzgardziłeś władzą krótkotrwałą i podlegającą dochodzeniom wszystkich 
ludzi chcących człowieka fałszywie oskarżać. Wspomniałem te rzeczy nie 
dlatego, że jakaś z nich jest konieczna do szczęścia, lecz dlatego — że z 
konieczności dostatecznie zajmowałeś się sprawami publicznymi, by dzięki 
temu dostrzec różnicę w sposobach życia, wybrać jeden kierunek, a odrzucić 
drugi, o jedno zabiegać, drugiego unikać. Nasze życie jest krótkie, nie 
powinieneś żyć wyłącznie dla innych, trzeba, byś i sobie coś ofiarował. 
Pomyśl, o ile lepszą rzeczą jest cisza od wrzawy, spokój od zgiełku, wolność 
od niewoli, bezpieczeństwo od niebezpieczeństwa, a zapragniesz żyć tak, jak 
zalecam. W ten sposób będziesz zażywał szczęścia, twoje imię stanie się 
głośne, i to na zawsze, czy będziesz żył, czy umrzesz. Jeżeli jednak będziesz 
zabiegał o powrót i gorliwie starał się o świetność w działalności politycznej 
... nie chciałbym powiedzieć coś nieprzyjemnego. Ale patrzę na układ sto-
sunków, biorę pod uwagę twą otwartość w mówieniu, uwzględniam potęgę i 
liczbę twych przeciwników i boję się, że możesz jeszcze raz przeżyć porażkę. 
Gdybyś wtedy naraził się na wygnanie, będziesz tylko żałował swego kroku; 
ale gdybyś ściągnął na siebie jakieś nieodwracalne nieszczęście, nie będziesz 
mógł nawet żałować. A czyż to nie straszne, nie haniebne, że czyjaś głowa 
sterczy wystawiona na Forum, że pastwią się nad nią jakiś mężczyzna i 
kobieta, jeśli tak się zdarzy? Nie czuj wstrętu do mnie jako do człowieka, 
który wróży ci nieszczęścia, ale licz się ze mną jak z człowiekiem, który 
obwieszcza ci jakieś ostrzeżenie z nieba. Niech cię nie oszukuje fakt, że masz 
pewnych przyjaciół wśród ludzi możnych. Ci rzekomi przyjaciele nie udzielą 
ci żadnej pomocy przeciwko ludziom wrogo usposobionym, jak o tym chyba 
się przekonałeś. Ludzie żądni władzy wszystko inne mają za fraszkę w 
porównaniu z osiągnie- 



ciem swych celów. Częstokroć swoich najdroższych przyjaciół i najbliż-
szych krewnych wydają w zamian za największych wrogów". 

Słowa te przyniosły pewną ulgę Cyceronowi. Jednakże wygnanie jego nie 
trwało długo. Odwołał go sam Pompejusz. który głównie przyczynił się do 
jego wygnania. Przyczyna była taka. Klodiusz przyjął łapówkę, by uwolnić 
Tygranesa młodszego, który wtedy jeszcze był więziony w domu Lucjusza 
Flawiusza, i wypuścił go. Kiedy Pompejusz i Gabiniusz oburzyli się na 
niego, zelżył ich z tego powodu, zbił i poranił ich zwolenników, potrzaskał 
rózgi konsula i poświęcił swój majątek bogom. Rozgniewany tym 
Pompejusz, zwłaszcza zaś faktem, że Klodiusz wyzyskał przeciwko niemu 
władzę, którą Pompejusz przywrócił trybunom, pragnął odwołać Cycerona i 
od razu zaczął za pośrednictwem Ninniusza zabiegać o jego powrót. 
Ninniusz wyczekał moment nieobecności Klodiusza i wtedy w senacie 
postawił wniosek w sprawie Cycerona. Kiedy jednak jakiś inny trybun 
wniósł sprzeciw, Ninniusz podał wniosek do publicznej wiadomości dając do 
zrozumienia, że powiadomi o nim lud, i pod każdym względem zacięcie 
opierał się Kłodiuszowi. Stąd powstały utarczki i polała się obficie krew 
zwolenników obu stronnictw. Ale zanim doszło do tego, Klodiusz chciał 
usunąć z drogi Katona, aby łatwiej doprowadzić do urzeczywistnienia swych 
planów, a zarazem aby zemścić się na Ptolemeuszu, który wtedy władał 
Cyprem. Ptolemeusz bowiem nie wykupił go z rąk piratów. Dlatego ogłosił 
wyspę własnością państwa i wysłał tam Katona, wbrew jego woli, aby tam 
wprowadził porządek. 

Takie rzeczy działy się w mieście. Tymczasem Cezar nie zastał żadnych 
wrogich działań w Galii. Wszystko tonęło w niezmąconej ciszy. Ale pokój 
nie utrzymał się. Naprzód wybuchła przeciwko niemu jedna wojna, 
dołączyła się do niej druga, tak że spełniło się jego największe życzenie: 
prowadzenia wojny i odnoszenia sukcesów przez cały okres jego dowódz-
twa. Helwetowie liczniejsi, chociaż nie mieli ziemi dla swej ludności, nie 
chcieli wysłać części rodaków celem utworzenia kolonii, bali się bowiem, że 
rozdzieleni byliby bardziej wystawieni na zasadzki ze strony tych, których 
ongiś uciskali. Postanowili zatem wywędrować wszyscy razem z zamiarem 
osiedlenia się w jakimś większym i lepszym kraju. Spalili swe wszystkie 
miasta i wsie tak, by nikt nie żałował ruszenia się z miejsca. Następnie 
przyłączyli do siebie także pewnych innych, którzy mieli te same potrzeby, i 
wyruszyli pod wodzą Orgetoryksa zamierzając przeprawić się przez Rodan i 
osiąść gdzieś blisko Alp. Kiedy Cezar zburzył most i podjął inne 
przygotowania, by przeszkodzić im w przeprawie, skierowali do niego 
posłów z prośbą o pozwolenie przejścia i z przyrzeczeniem, że nie wyrządzą 
żadnej szkody ziemi rzymskiej. Cezar zgoła im nie dowierzał i nie wahał się 
odmówić im pozwolenia na posuwanie się naprzód; nie był jeszcze dobrze 
przygotowany. Dlatego odpowiedział, że 



naradzi się ze swymi poddowódcami w sprawie ich prośby i udzieli im 
odpowiedzi w oznaczonym dniu. Co więcej, łudził ich pewną nadzieją, że 
pozwoli im przejść. Tymczasem w najistotniejszych miejscach wykopał rowy 
i wzniósł mury, aby uniedostępnić im drogę. Barbarzyńcy więc zatrzymali się 
na pewien czas. Po czym, skoro nic nie usłyszeli, jak to było w umowie, 
ruszyli i sunęli naprzód przez kraj Allobrogów, tak jak zaczęli. Kiedy natknęli 
się na przeszkody, skręcili do ziemi Sekwanów, przeszli przez ich kraj i przez 
kraj Eduów, którzy pozwolili im przejść pod warunkiem, że nie wyrządzą 
żadnej szkody. Ale zamiast wytrwać przy umowie, zaczęli łupić ich ziemię. 
Wtedy Sekwanowie i Eduowie skierowali posłów do Cezara z prośbą o 
pomoc i błagali, by nie dopuścił do ich zagłady. Chociaż słowa wcale nie 
odpowiadały ich przeszłym czynom, niemniej otrzymali to, o co prosili. Bo 
Cezar zląkł się, że Helwetowie mogą się skierować także przeciw Tolosa, 
wolał ich odpierać z pomocą tamtych szczepów, niż wojować z wszystkimi, 
kiedy dojdą do jednomyślności. A było jasne, że to nastąpi. Z tych względów 
napadł na Helwetów, kiedy przeprawiali się przez rzekę Araris. Zniszczył u 
samego brodu tych, którzy zamykali pochód, a tych, którzy poszli naprzód, 
tak przeraził nagłością i szybkością pościgu i wieścią o ich stratach, że prag-
nęli dojść do porozumienia pod warunkiem, że otrzymają jakąś ziemię. Ale 
nie doprowadzili do zgody. Bo kiedy zażądano od nich zakładników, oburzyli 
się nie dlatego, że nie znajdują wiary, lecz dlatego, że dawanie komuś 
zakładników uważali za rzecz poniżej swej godności. Odrzucili rozejm i 
zaczęli znowu ciągnąć przed siebie. Wtedy konnica Cezara pocwałowała 
daleko przed piechotę i jęła nękać ich tylną straż. Przeciwnicy jednak stawili 
opór własną konnicą i pobili konnicę Cezara. Z tego powodu wzbili się w 
dumę i sądzili, że czmychnął wskutek porażki i braku żywności, gdyż Cezar 
skręcił do jakiegoś miasta leżącego z boku drogi. Zaniechali więc pochodu 
naprzód i rzucili się za nim w pościg. Cezar, widząc to, zląkł się 
gwałtowności ich natarcia i wielkiej liczby, pośpieszył z piechotą na jakieś 
wzgórze. Piechotę osłonił konnicą, która miała przyjąć całą siłę uderzenia 
wroga, dopóki nie ustawi swych sił w odpowiednim miejscu. Barbarzyńcy po 
raz drugi rozgromili konnicę i z zapałem poderwali się wprost na wzgórze. 
Wtedy Cezar znienacka runął na nich z góry, a mając swe wojska ustawione 
w szyku bojowym bez trudu odepchnął rozsypanych. Po ich rozbiciu 
nadciągnęli inni przeciwnicy, którzy nie brali udziału w walce — bo z 
powodu wielkiej liczby i pośpiechu nie wszyscy naraz przybyli — natarli z 
tyłu na ścigających Rzymian, wprawili ich w zamieszanie, ale nic więcej nie 
wskórali. Bo Cezar pozostawił uciekających konnicy, a sam z piechotą 
zwrócił się przeciwko tym drugim i ścigał obie grupy wrogów razem 
uciekających aż do wozów. Tam znowu ich pokonał, choć stawiali z nich 
silny opór. Po tej klęsce 



barbarzyńcy podzielili się na dwie części. Jedna doszła do ugody z nim, 
wróciła do swego kraju, skąd wyruszyła; odbudowali tam swe miasta i 
zamieszkali. Drudzy odmówili złożenia broni i ruszyli w kierunku Renu w 
przekonaniu, że mogą wrócić do swej dawnej ojczyzny. Ale sprzymierzeńcy 
rzymscy, przez których kraj szli, łatwo ich zniszczyli, gdyż było ich niewielu 
— skołatanych klęską. 

Tak stoczył Cezar pierwszą wojnę, a po tym początku nie zachował 
pokoju. Przeciwnie, spełnił swe pragnienie, a jednocześnie odwdzięczył się 
sprzymierzeńcom. Bo Sekwanowie i Eduowie, którzy przejrzeli jego 
pragnienie i widzieli u niego czyny zgodne z nadziejami, chcieli za jednym 
zamachem oddać mu przysługę i rozprawić się z Germanami, którzy byli ich 
sąsiadami. Kiedyś w przeszłości Germanie przeszli przez Ren, odcięli cześć 
ich kraju, uczynili ich podległymi i wzięli od nich zakładników. A ponieważ 
przypadkiem prosili o to, czego sam pragnął, łatwo skłonili go do udzielenia 
im pomocy. Germanami tymi władał Ariowist, a zatwierdzenie swej władzy 
królewskiej otrzymał od Rzymian. Na listę przyjaciół i sprzymierzeńców 
wciągnął go sam Cezar podczas swego konsulatu. Ale wódz rzymski puścił 
to w zapomnienie, nie dbał o to w porównaniu ze sławą wojenną i zrodzoną z 
niej potęgą. Jedynie zależało mu na tym, by ze strony barbarzyńców wyszedł 
jakiś powód do waśni. Bo nie chciał uchodzić za napastnika w stosunku do 
Ariowista. Dlatego wezwał go pod pozorem, że chce z nim coś omówić. 
Ariowist nie usłuchał, ale oświadczył: „Jeżeli Cezar chce mi coś powiedzieć, 
niechże sam pofatyguje się do mnie. Pod żadnym względem nie jestem 
gorszy od niego. Ten, kto potrzebuje drugiego, powinien osobiście iść do 
niego". Cezar rozzłościł się na niego, jak gdyby tym postępkiem obraził 
wszystkich Rzymian, od razu zażądał od niego zwrotu zakładników spośród 
sprzymierzeńców, nadto zabronił mu postawić stopę na ich ziemi i zakazał 
sprowadzać z ojczyzny jakieś posiłki. Uczynił to nie w tym celu, by go 
przerazić, lecz spodziewał się, że go rozjuszy i w ten sposób znajdzie dobrą i 
wiarygodną przesłankę wojny. Tak też się stało. Barbarzyńca rozgniewany 
tymi żądaniami udzielił długiej i szorstkiej odpowiedzi, tak że Cezar przerwał 
wymianę zdań i od razu zajął miasto Sekwanów Wesontion, zanim ktoś pojął 
jego zamiary. 

Tymczasem doszła do żołnierzy wieść, że Ariowist gwałtownie się 
przygotowuje i że także wielu innych Germanów częściowo już przeszło 
przez Ren śpiesząc mu z pomocą, częściowo zebrało się przy samej rzece, by 
nagle natrzeć na Rzymian. Bardzo ich to przygnębiło. Przerazili się ich 
ogromną postawą, wielką liczbą, śmiałością i zrodzonymi z niej porażkami. 
Odnieśli wrażenie, że będą walczyć nie z ludźmi, lecz z dzikimi i 
niesamowitymi bestiami. Rozeszła się pogłoska wśród nich, że podejmują 
wojnę, która ich nie dotyczy, nie uchwaloną, jedynie z powodu 



osobistej żądzy sławy u Cezara. Grozili też, że opuszczą go, jeżeli nie zmieni 
postępowania. Na wieść o tym Cezar nie odezwał się słowem do prostych 
żołnierzy. Bo uważał za rzecz niewłaściwą rozstrzygać takie sprawy przed 
tłumem. Sądził, że sprawy te przeciekną i dotrą do wroga, nadto się bał, że 
żołnierze mogą odmówić posłuszeństwa, podnieść wrzawę i wyrządzić coś 
złego. Zebrał więc swoich zastępców i niższych rangą dowódców i 
przemówił do nich w ten sposób: 

„Przyjaciele, moim zdaniem nie powinniśmy w jednaki sposób radzić nad 
sprawami publicznymi i prywatnymi. Widzę, że nie ten sam cel przyświeca 
każdemu z osobna i wszystkim społem. Dla siebie samych możemy obrać 
drogę najdogodniejszą i najbezpieczniejszą, dla ludu musimy obierać i czynić 
to, co najlepsze. Nawet w prywatnych sprawach należy wykazać sprężystość 
działania, jedynie w ten sposób można utrzymać przyzwoite stanowisko. 
Człowiek, który w najwyższym stopniu jest bezczynny, uchodzi za 
najbezpieczniejszego; ale obranie takiego kierunku dla państwa, zwłaszcza 
rządzącego innymi, może oznaczać bardzo rychły jego upadek. Prawa te, nie 
ustanowione przez ludzi, lecz wprowadzone przez samą naturę, istniały 
zawsze, istnieją i będą istnieć, dopóki będzie trwał rodzaj ludzki. Wobec tego 
nikt z was w obecnym położeniu nie powinien mieć na oku osobistej 
przyjemności i bezpieczeństwa; powinien patrzeć na to, co jest zaszczytne i 
korzystne dla wszystkich Rzymian. Weźcie pod uwagę wiele innych rzeczy, 
które mogą się nasunąć, ale przede wszystkim pomyślcie, że tworząc tak 
wielką liczbę ludzi obdarzonych tak wielkim znaczeniem — członkowie 
senatu i rycerze — przyszliśmy tutaj nie celem pogrążenia się w gnuśności z 
wielkim mnóstwem żołnierzy i z pieniędzmi bez liku i zaniedbania swoich 
obowiązków; przyszliśmy w tym celu, by należycie pokierować sprawami 
naszych poddanych, zachować w całości mienie naszych sojuszników, dać 
odprawę tym, którzy usiłują ich skrzywdzić i powiększyć nasze posiadłości. 
Jeżeli nie przyszliśmy w tych zamiarach, doprawdy czemu w ogóle 
wyruszyliśmy w pole, a nie postarali się w ten czy inny sposób, by pozostać 
w domu i przy własnych sprawach? Z pewnością byłoby lepiej w ogóle nie 
podejmować wyprawy niż wycofywać się z nakazanej. Ale jesteśmy tutaj — 
jedni zmuszeni prawami do wykonania rozkazu, drudzy — a jest ich więcej 
— dobrowolnie ze względu na zaszczyt i korzyści, których przysparzają 
wojny. Jeżeli tak — czy przystałoby i godziłoby się wam zawieść nadzieje 
tych, którzy was wysłali, i wasze własne? Nikomu prywatnie nie może się tak 
wieść, by nie runął z państwem, jeżeli ono upadnie. Jeżeli zaś szczęści się 
państwu, przynosi ono każdemu ulgę we wszelkiej niedoli. 

„Mówię to nie z myślą o was, którzy tu jesteście, moi towarzysze i 
przyjaciele. Bo nie jesteście tak nieświadomi tych rzeczy, byście potrze- 



bowali oświecenia pod tym względem, ani tak na nie obojętni, by trzeba wam 
było zachęty. Mówię to, ponieważ stwierdziłem, że pewni żołnierze nie tylko 
sami bają, że wszczęliśmy wojnę nas nie dotyczącą, ale i podżegają resztę do 
rokoszu. Chciałbym, byście pod wpływem mych słów sami bardziej 
wzmocnili zapał, jakim płoniecie dla ojczyzny, i abyście tamtych nauczyli, co 
trzeba. Odniosą większy pożytek, jeżeli usłyszą to od was oddzielnie i 
wielokrotnie niż ode mnie — raz. Powiedzcie im zatem, że przodkowie nasi 
nie doprowadzili miasta do takiej wielkości siedząc w domu, uchylając się od 
wypraw, unikając wojen i gnuśniejąc. Przeciwnie, osiągnęli to, gdyż chętnie 
odważali się duchem na wszystko, co było ich powinnością, i z zapałem 
wykonywali osobiście wszystko, co postanowili. Narażali na 
niebezpieczeństwa własne mienie, jakby było cudzą własnością, a majątek 
sąsiadów zdobywali z gotowością, jakby swój własny. Uważali, że szczęście 
nie jest niczym innym jak spełnieniem obowiązków, a nieszczęście niczym 
innym jak trwaniem w bezczynności. Dzięki tym zasadom ludzie ci, którzy z 
początku byli bardzo nieliczni i mieszkali w mieście mniejszym chyba od 
każdego innego na świecie, pobili Latynów, zwyciężyli Sabinów, ujarzmili 
Etrusków, Wolsków, Osków, Lukanów, Samnitów, jednym słowem 
zawojowali cały kraj na południe od Alp i odepchnęli wszystkie obce 
szczepy, które wystąpiły przeciwko nim. Także późniejsi Rzymianie i nasi 
ojcowie naśladowali ich. Nie zadowalali się tym, co mieli, nie przestawali na 
tym, co odziedziczyli, ale gnuśność uważali za niechybną ruinę, a mordęgę za 
pewne ocalenie. Bali się, że ich dobra same przez się mogą sczeznąć i 
zmarnieć ze starości, gdyby pozostały bez przyrostu, wstydzili się nic nie 
dodać do tak wielkiego dziedzictwa. Stąd dokonali o wiele więcej i 
większych podbojów. Po cóż wyliczać po kolei Sardynię Sycylię, Macedonię, 
Ilirię, Grecję, jońską Azję, Bitynię, Hiszpanię, Afrykę? Kartagińczycy daliby 
wiele pieniędzy, by Rzymianie nie wypływali w tamtym kierunku, dałby co 
niemiara Filip, Perseusz, by zaniechali wypraw przeciwko nim. Antioch dał-
by wiele, daliby jego synowie i wnukowie, by pozostali w Europie. Ale ci 
mężowie, spragnieni sławy i wielkości państwa, nie chcieli haniebnie 
próżniaczyć i bezpiecznie opływać w bogactwa, nie chcieli też tego starsi 
ludzie naszego pokolenia, którzy jeszcze teraz żyją. Dobrze wiedząc, że dobra 
zachowuje się tymi samymi zabiegami, którymi się je zdobywa, utwierdzili 
wiele swych pierwotnych posiadłości i dorzucili do nich wiele nowych 
zdobyczy. Po co tutaj wyliczać szczegółowo Kretę, Pont, Cypr, azjatycką 
Iberię, dalszą Albanię, obie Syrie, dwie Armenie, Arabię, Palestynę. 
Przedtem nie znaliśmy nawet dokładnie ich nazw, teraz sprawujemy nad nimi 
władzę, bądź sami, bądź przekazaliśmy je innym ludziom, tak że czerpiemy z 
nich dochody, siły, zaszczyty i przymierza. 

„Mając przed sobą takie przykłady, nie pogrążajcie w hańbie czynów 



ojców, nie traćcie państwa, które już doszło do wielkiej potęgi. Nie możemy 
nawet naradzać się w podobny sposób jak reszta ludzi, którzy nie mają 
posiadłości podobnych do naszych. Dla nich wystarcza żyć wygodnie i mając 
zapewnione bezpieczeństwo podlegać innym. My zaś musimy się trudzić, 
odbywać wyprawy, narażać na niebezpieczeństwa celem zachowania 
istniejącego szczęścia. A wielu na nie dybie, gdyż każda rzecz, która 
przewyższa ludzi, ściąga zawiść i zazdrość. Stąd wszyscy upośledzeni 
prowadzą nieustanną wojnę przeciwko tym, którzy górują nad nimi pod 
jakimś względem. Albo trzeba nam było od początku w ogóle nie róść w 
potęgę przerastającą innych ludzi, albo skoro już staliśmy się tak wielcy i 
zdobyliśmy tyle posiadłości — jest naszym przeznaczeniem mocno rządzić 
naszymi podwładnymi albo zginąć doszczętnie. Bo jest rzeczą niemożliwą, 
by ludzie, którzy osiągali takie znaczenie i doszli do tak wielkiej potęgi, żyli 
sobie bezpiecznie. Dlatego posłuchajmy Fortuny, nie odpędzajmy jej, skoro 
dobrowolnie i samorzutnie towarzyszyła naszym ojcom, a teraz pozostaje 
przy nas. Nie nastąpi to, jeżeli złożymy broń, porzucimy szeregi, jeżeli 
będziemy siedzieć bezczynnie w domu lub w koło odwiedzać naszych 
sprzymierzeńców. Stanie się to, jeżeli stale będziemy dzierżyć w ręce broń — 
to jedyny sposób ochronienia pokoju; jeżeli będziemy się zaprawiać w 
czynach wojny wśród niebezpieczeństw w ogniu walki, bez namysłu 
pomagać sprzymierzeńcom w potrzebie — w ten sposób zdobędziemy ich 
jeszcze więcej; jeżeli nie będziemy pobłażać tym spośród naszych wrogów, 
którzy stale coś mącą — w ten sposób każdemu się odechce już wkraczać 
przeciwko nam. Gdyby jakiś bóg zaręczył nam, że choćbyśmy tego nie 
czynili, nikt nie uknuje spisku przeciwko nam, i że zawsze bezpiecznie 
będziemy korzystać z tego, co mamy — zapewne przynosiłoby hańbę 
twierdzenie, że trzeba było zachować pokój; niemniej ci, którzy się uchylają 
cd robienia czegoś potrzebnego, mieliby jakąś wiarygodną wymówkę. 
Tymczasem jest rzeczą nieuniknioną, że ludzie, którzy coś mają, są narażeni 
na spiski ze strony wielu i należy uprzedzić ich ataki; nadto ludzie, którzy 
spokojnie trwają przy swoich posiadłościach, narażają się na ich utratę; ci, 
którzy bez przymusu toczą wojny celem zdobycia cudzego mienia, 
zachowują również własne. Bo nikt zatrwożony o swoje posiadłości nie jest 
łasy na posiadłości sąsiada; strach o posiadane już mienie skutecznie 
odstrasza go od wtrącania się w cudze sprawy. Jeżeli to wszystko jest prawdą, 
niechaj nikt nie plecie, że nie powinniśmy stale pomnażać naszych zdobyczy. 
Czy nie przypominacie sobie częściowo ze słyszenia, częściowo z widzenia, 
że żaden ze szczepów italskich nie przestał spiskować przeciwko naszej 
ojczyźnie, dopóki nasi przodkowie nie przenieśli wojen na ich ziemię? Nie 
przestali Epiroci, zanim nasi przodkowie nie przeprawili się do Grecji. Nie 
przestał Filip, który zamierzał się wyprawić przeciwko Italii, zanim wcześniej 
nie 



złupili jego kraju. Nie przestał Perseusz, Antioch, Mitrydates, zanim nie 
obeszli się z nimi w ten sam sposób. Po cóż powoływać się na inne przy-
kłady. Weźmy Kartagińczyków. Dopóki nie doznali od nas nic złego w Af-
ryce, nieustannie płynęli do Italii, napadali na naszą ziemię, łupili nasze 
miasta, nieomal zajęli samą stolicę. Kiedy jednak w końcu zaczęli mieć 
wojnę za wojną, zniknęli bez śladu z naszego kraju. Można by to samo 
powiedzieć o Galach i Germanach. Także te ludy, jak długo pozostawaliśmy 
na południe od Alp, częstokroć je przekraczały i pustoszyły dużą część Italii. 
Skoro jednak w końcu odważyliśmy się wyruszyć przeciwko nim poza nasze 
granice i ścisnęliśmy ich wojną, odcięliśmy część ich ziemi, nie widzieliśmy 
już więcej żadnej wojny z ich strony w Italii poza jednym wyjątkiem. Taki 
jest stan rzeczy. Jeżeli więc ktoś mówi, że nie powinniśmy prowadzić wojen, 
mówi po prostu, że nie powinniśmy być bogaci, panować nad innymi, być 
ludźmi wolnymi i Rzymianami. Gdyby ktoś powiedział jedną z tych rzeczy, 
nie znieślibyście, ale zabilibyście go natychmiast. Podobną postawę teraz 
musicie zająć, towarzysze, wobec ludzi, którzy głoszą tamte rzeczy, 
osądzając ich nie na podstawie słów, ale na podstawie czynów. 

„Dlatego sądzę, że nikt z was nie zaprzeczy, że trzeba mieć takie zdanie. 
Ale może ktoś mniema, że musimy przytłumić nasz zapał, gdyż nie 
roztrząsano tej wojny w senacie i nie zapadła w jej sprawie uchwała na 
zgromadzeniu. Niechże tedy weźmie pod uwagę, że wszystkie wojny, które 
kiedykolwiek nam przypadły, nastąpiły bądź w wyniku przygotowań i po 
wypowiedzeniu, bądź z nakazu chwili. Z tego powodu należy i trzeba badać 
naturę wszystkich zatargów, zaburzeń, niepokojów, które wynikły w okresie 
naszego pozostawania w domu i zachowania pokoju i które nastąpiły w 
wyniku zarzutów jakiegoś poselstwa. Wtedy istotnie należy podejmować 
uchwałę, a potem wyznaczać konsulów i pretorów w celu ich uśmierzenia i 
wysyłać siły zbrojne. Ale może się zdarzyć, że pewne zatargi powstaną z 
chwilą, gdy wodzowie już wyszli i wyruszyli w pole; w tym wypadku nie 
należy czynić ich przedmiotem postanowienia, ale szybko, zanim się 
rozszerzą, zabrać się do nich jako do rzeczy uchwalonych i zatwierdzonych 
samą potrzebą. Bo w jakimże celu przysłał nas tu, ludzi, w jakim celu wysłał 
mnie po konsulacie? Czemuż z jednej strony powierzył mi dowództwo na lat 
pięć, co nigdy przedtem nie miało miejsca? Czemuż z drugiej strony 
zaopatrzył mnie w cztery legiony? Chyba wierzył, że bezwzględnie będziemy 
musieli walczyć! Z pewnością nie uczynił tego w tym celu, byśmy tuczyli się 
w gnuśności lub odwiedzali w koło nasze miasta sprzymierzone lub ziemię 
nam podległą i stanowili dla nich dopust gorszy od wrogów. Nikt by tego nie 
mógł twierdzić. Lud zrobił to raczej dlatego, abyśmy strzegli naszego kraju i 
abyśmy łupili ziemię nieprzyjacielską, i dokonali jakiegoś czynu godnego 
naszej liczeb- 



ności i poniesionych wydatków. Stąd w tym zrozumieniu zlecono i powie-
rzono nam zarówno tę, jak każdą inną wojnę. Bardzo rozsądnie postąpili 
przekazując nam rozstrzygniecie, z kim mamy wojować, zamiast samo-
dzielnie uchwalać wojnę. Wszak nie potrafilibyśmy dokładnie rozumieć 
spraw naszych sprzymierzeńców oddzieleni od nich tak dużą odległością i nie 
mielibyśmy równie dogodnych warunków do uderzenia na wrogów już 
powiadomionych i przygotowanych. Tymczasem my, którym przypadło 
wyrokowanie o wojnie i jej wykonanie, którzy zwracamy nasz oręż od razu 
na wrogów przyłapanych na nieprzyjacielskich działaniach, nie będziemy 
prowadzić wojny bez uzasadnienia, niesprawiedliwie i na oślep. „Ale 
przypuśćmy — ktoś z was tak mi odpowie: «w czymże Ariowist tak uchybił, 
że stał się naszym wrogiem w miejsce przyjaciela i sprzymierzeńca?» 
Niechże taki człowiek zważy, że należy bronić się przed ludźmi próbującymi 
wyrządzić zło nie tylko z powodu ich czynów, ale i zamiarów; że należy 
szybko tłumić ich rozrost, zanim człowiek dozna szkody, a nie czekać, aż 
rzeczywiście doświadczy zła i mścić się dopiero wtedy. Weźmy jego sprawki; 
czyż może być lepszy od nich dowód, że jest naszym wrogiem, ba, 
śmiertelnym wrogiem. Po przyjacielsku zwróciłem się do niego z 
zaproszeniem, by przyszedł do nas i wspólnie z nami się naradził nad 
obecnym położeniem. Gdzie tam! Ani nie przyszedł, ani nie przyrzekł, że 
przyjdzie. Czy popełniłem coś niewłaściwego, nieprzyzwoitego lub 
obraźliwego, zapraszając go jako przyjaciela i sprzymierzeńca? A on 
odmówił przyjścia. Czyż może być większa buta i rozwiązłość? Niechybnie 
zrobił to z dwóch powodów: albo podejrzewał, że dozna czegoś złego, albo 
zlekceważył nas. Jeżeli coś podejrzewał, w najwyższym stopniu zdradza się, 
że spiskował na nas; wszak nikt nie jest podejrzliwy względem nas, o ile nie 
doznał jakiejś krzywdy, i nie staje się podejrzliwy, jeżeli ma usposobienie 
prostolinijne i szczere. Raczej ludzie, którzy przygotowali się do wyrządzenia 
komuś krzywdy, z powodu wyrzutów swego sumienia skłonni są do 
podejrzewania go. Jeżeli zaś nic podobnego nie było u podstawy jego 
postępowania, zlekceważył nas i obraził zelżywymi słowami; czegóż tedy 
mamy się po nim spodziewać, skoro przystąpi do jakiegoś czynu. Bo jeżeli 
człowiek zachował się tak wyniośle i pogardliwie w sprawach, które nie 
wróżyły mu żadnego zysku, to chyba z daleka dał się poznać jako przyszły 
zdecydowany przestępca w czynie i myśli. Nieprawda? Ale to mu nie 
wystarczało. Zażądał, bym przyszedł do niego, jeżeli potrzebuję czegoś od 
niego. Nie uważajcie tego za błahy dodatek, ma on swoją dużą wymowę jako 
przejaw jego usposobienia. To że odmówił przyjścia do nas, mógłby ktoś 
przemawiając w jego obronie przypisać niechęci, słabości, strachowi. Ale 
wezwanie mnie nie dopuszcza żadnego wytłumaczenia, co więcej, dowodzi, 
że i w pierwszym wypadku kierował się określoną wytyczną: «nie słuchać 
nas w niczym, w każdym 



wypadku ze swej strony stawiać nam odpowiednie żądania». Ileż buty, ileż 
pogardy tkwi w tym postępowaniu! Prokonsul Rzymian wzywa człowieka, a 
on nie przychodzi, ktoś, kto jest Allobrogiem3, wzywa prokonsula Rzymian. 
Nie uważajcie za drobnostkę i błahostkę faktu, że nie posłuchał mnie, Cezara. 
Bo nie ja go wezwałem, wezwał go Rzymianin, prokonsul, rózgi, powaga, 
legiony. I nie ja zostałem wezwany przez niego, ale to wszystko. Osobiście 
nie miałem z nim żadnych kontaktów, wszyscy pospołu mówiliśmy, 
działaliśmy, usłyszeliśmy jego odpowiedź i doznaliśmy wzgardy. Toteż im 
bardziej ktoś powołuje się na to, że on widnieje na liście naszych 
sprzymierzeńców i przyjaciół, tym bardziej będzie udowadniał, że zasługuje 
na naszą nienawiść. Dlaczego? Bo pod pozorem przyjaźni i przymierza 
dopuścił się takich czynów, jakich nie odważyłby się popełnić nawet nasz 
najzaciętszy i wierutny wróg. Odnosi się wrażenie, że nawet przyjaźń i sojusz 
zawarł w tym celu, by mógł bezkarnie wyrządzać nam zło. Ani nie po to 
zawarliśmy z nim układ, by stać się celem obelg i spisków, ani teraz nie od 
nas wyjdzie złamanie rozejmu. Wysłaliśmy posłów do niego jako do 
człowieka, który był jeszcze przyjacielem i sprzymierzeńcem. Tymczasem on 
— patrzcie, jak z nami się obszedł! Kiedy chciał nam wyświadczyć 
dobrodziejstwa i pragnął z kolei doznać dobrodziejstw, słusznie spełniały się 
jego życzenia. Tak samo teraz, gdy robi wszystko na odwrót, najsłuszniej 
może uchodzić za wroga. Nie dziwcie się, jeżeli teraz tak mówię, choć 
dawniej dbałem o pewne jego interesy zarówno w senacie, jak na 
zgromadzeniu. Co do mnie, jak dawniej mam to samo zdanie i nie zmieniam 
się. Jakież jest ono? Czcić i wynagradzać ludzi dobrych i wiernych, 
pozbawiać czci i karać złych i niewiernych. To on się zmienia, skoro 
niepięknie i niewłaściwie korzysta z przywilejów, które mu przyznaliśmy. 

,,Z tego powodu — jak mniemam — nikt nie będzie się spierał, że zu-
pełnie słusznie wydamy mu wojnę! Nie jest przecież przeciwnikiem 
niezwyciężonym i trudnym do pokonania. Widzicie to po innych jego 
współplemieńcach, których poprzednio nieraz, a teraz bardzo gładko poko-
naliśmy. Możecie o tym wnioskować też na podstawie tego, co dowiadujemy 
się o samym człowieku. Nie ma własnych sił zjednoczonych i zespolonych, a 
teraz jest całkowicie nieprzygotowany nie spodziewając się nic groźnego. 
Stąd żaden z rodaków nie przyszedłby chętnie mu z pomocą, choćby cuda 
obiecywał. Któż chciałby w przymierzu z nim wojować z nami, jeżeli nie 
doznał od nas krzywdy. Chyba wszyscy woleliby współpracować z nami niż 
z nim, obalić jego rządy despotyczne w ich sąsiedztwie i otrzymać od nas 
część jego ziemi. A choć jacyś się zrzeszyli, z pewnością nie wzięliby góry 
nad nami. Bo — by pominąć inne względy: naszą liczbę, 

3 Może błąd samego Diona. 



wiek, doświadczenie, czyny — któż nie wie, że mamy zbroję jednako na 
całym naszym ciele, tymczasem oni przeważnie są nie okryci. My posłu-
gujemy się rozumem i ładem, oni zaś tworzą bezładne zbiorowisko i pory-
wają się na wszystko popędliwie. Nie bójcie się więc ani ich gwałtowności, 
ani wielkiego wzrostu ich ciał, ani wrzasku. Głos nigdy nie uśmierci nikogo, 
ciała ich zaopatrzone w ręce podobne do waszych nie mogą zrobić więcej, 
przeciwnie, będą mogły o wiele więcej cierpieć, gdyż są duże, odsłonięte. Z 
początku atakują bez umiaru, na oślep, ale rozmach ich łatwo się wyczerpuje 
i krótko trwa w pełnym natężeniu. Rzucam te uwagi dla was, którzy na 
pewno z doświadczenia wiecie, co mam na myśli, którzy pobiliście ludzi do 
nich podobnych. Dlatego nie może się wydawać, że moje słowa zbiły was z 
tropu, przeciwnie, żywicie najpewniejszą nadzieję zwycięstwa na skutek 
waszych poprzednich czynów. Zresztą po naszej stronie będziemy mieć 
wielu tych samych Galów, podobnych do nich. Toteż gdyby te szczepy miały 
w sobie coś strasznego, dorównamy im także pod względem tej przewagi. 
Pod tym kątem spojrzyjcie na sprawy sami i wyjaśnijcie innym. A choćby 
niektórzy z was mieli inne zdanie, ja osobiście i tak będę walczył. Nigdy nie 
porzucę placówki, na której postawiła mnie ojczyzna. Wystarczy mi dziesiąty 
legion. Dobrze wiem, że w razie potrzeby bez ociągania poszliby nago przez 
ogień. A inni? Zejdźcie mi z oczu jak najprędzej, nie mordujcie się bez celu, 
nie marnujcie pieniędzy państwowych, nie zgłaszajcie roszczeń do cudzego 
znoju, nie przywłaszczajcie sobie łupu zdobytego przez innych". 

Po przemówieniu Cezara nie tylko nikt nie wyraził sprzeciwu, chociaż 
niektórzy mieli całkiem odmienne zdanie, ale wszyscy przytaknęli, zwła-
szcza ci, których miał w podejrzeniu, że puszczają w obieg to, co usłyszeli. 
Bez trudu nakłonili żołnierzy do posłuszeństwa: niektórzy okazywali zapał 
do tego z powodu wyróżnienia ich przed innymi, reszta ze współzawod-
nictwa z tamtymi. Wybrał dziesiąty legion, gdyż jakoś zawsze odczuwał jego 
przychylność. W tan sposób legiony republikańskie otrzymały swe nazwy 
zgodnie z kolejnością ich zaciągu. Stąd i dzisiejsze mają podobne nazwy. 

Kiedy wpadli w zapał, Cezar już nie pozostał na miejscu, by zwłoka 
znowu nie nadwątliła ich odwagi, ale od razu ruszył i pociągnął przeciw 
Ariowistowi. Nagłością nadejścia tak go przeraził, że zmusił go do podjęcia 
rokowań w sprawie pokoju. Ale nie doszli do zgody, gdyż Cezar chciał 
stawiać wszystkie żądania, a Ariowist nie chciał słuchać żadnego. Wybuchła 
więc wojna. W niepewności byli nie tylko sami dwaj przeciwnicy, ale i 
wszyscy ich sojusznicy i nieprzyjaciele w tej okolicy, gdyż byli przekonani, 
że w bardzo krótkim czasie dojdzie do walki między nimi i że wszyscy będą 
służyć tym, którzy raz zwyciężą. Barbarzyńcy góro- 



wali liczbą i ogromnym wzrostem, Rzymianie doświadczeniem i uzbro-
jeniem. Ponadto uważano, że roztropność Cezara stanowi przeciwwagę dla 
brawury Germanów, ich ślepej i zapędnej porywczości. Z tych powodów byli 
równymi przeciwnikami; dlatego też nadzieje ich i oparty na nich animusz 
były z obu stron na równym poziomie. 

Kiedy rozłożyli się obozem naprzeciw siebie, żony barbarzyńców po 
zasięgnięciu wróżb zabroniły im podjąć jakiejkolwiek bitwy przed nowiem. Z 
tego powodu Ariowist, który bardzo liczył się z nimi, ilekroć coś podobnego 
zrobiły, nie uderzył od razu całą siłą, choć Rzymianie wyzywali ich do boju. 
Wysłał tylko konnicę wraz z piechurami i tęgo nękał Rzymian. Po czym 
lekceważąc ich, próbował zająć pewne stanowisko nad rowem rzymskim. 
Opanował je, a przeciwnicy ze swej strony zajęli inne miejsce. Potem — 
chociaż Cezar aż do południa trzymał swe wojsko w szyku bojowym na 
zewnątrz, Ariowist nie ruszył do boju. Ale kiedy pod wieczór Rzymianie się 
cofnęli, nagle natarł na nich i nieomal zajął ich szaniec. Wobec tak 
pomyślnego dla niego rozwoju wypadków już więcej nie zważał na kobiety. 
Nazajutrz skoro Rzymianie ustawili się w szyku bojowym tam, gdzie czynili 
to codziennie za dnia, ze swej strony wyprowadził swe siły przeciwko nim. 
Rzymianie widząc wysuwających się z namiotów, nie pozostali w spokoju, 
ale poderwali się i nie pozwolili im się dokładnie uszykować. Atakując 
szturmem i z krzykiem, uniemożliwili im rzucanie oszczepami, w których 
pokładali główną nadzieję. Istotnie, tak się starli z nimi, że przeciwnicy nie 
mogli zrobić użytku z dzid i z długich mieczy. Toteż barbarzyńcy się pchali i 
walczyli raczej swymi ciałami niż bronią, usiłując przewrócić każdego 
napotkanego i obalić każdego, kto stawiał opór. Wielu nie mogło nawet 
skorzystać z krótkich mieczy i walczyło zamiast nich rękami i zębami; 
ściągali przeciwników, gryźli, szarpali, gdyż bardzo górowali nad nimi 
wzrostem. Mimo to nie wyrządzili wielkiej szkody. Rzymianie w starciu 
wręcz jakoś im dorównywali dzięki swemu uzbrojeniu i sztuce. W końcu 
Rzymianie po podtrzymaniu tego rodzaju walki przez bardzo długi czas 
wzięli górę u schyłku dnia. Bo sztylety mniejsze od sztyletów galickich, 
opatrzone stalowymi grotami oddały im bardzo wielką . przysługę. Ponadto 
sami wojownicy wdrożeni do wytrzymania tego rodzaju wysiłku przez długi 
czas opierali się lepiej od barbarzyńców, gdyż wytrzymałość ich nie 
dorównywała gwałtowności ataków. Z tego powodu Germanie ponieśli 
porażkę, choć nie rzucali się do ucieczki. Nie dlatego — że nie chcieli, ale 
dlatego — że nie mogli uciekać z bezradności i wycieńczenia. Zbijając się w 
grupy po trzystu i większe lub niniejsze, osłaniali się ze wszystkich stron 
tarczami. Stali wyprostowani, niedostępni z powodu ścisłego frontu i trudni 
do ruszenia z miejsca z powodu gęstości. W ten sposób ani nie wyrządzili, ani 
nie doznali nic złego. Przeciwnik ani nie posuwał się przeciwko Rzy- 



mianom, ani nie uciekał; stał nieruchomo w tym samym miejscu jakby w 
wieżach4. Wobec tego Rzymianie zaraz na początku odłożyli włócznie jako 
nieużyteczne. Nie mogli też wręcz zetrzeć się na miecze ani dosięgnąć ich 
głów, a jedynie tam byli oni dostępni ciosom, gdyż walczyli z gołymi 
głowami. Dlatego odrzucili tarcze i puścili się na wrogów. Nacierając na nich 
jedni z rozbiegu, drudzy z bliska poniekąd wskakiwali na nich i wycinali. 
Stąd wielu padło od razu od jednego ciosu, wielu umierało przed upadkiem. 
Bo z powodu zwartości układu nawet umrzyki utrzymywały się prosto. W ten 
sposób większość piechoty tam i w pobliżu wozów, do których zepchnięto 
część ich, zginęła. Z nimi zginęły ich żony i dzieci. Ariowist z kilkoma 
jeźdźcami natychmiast opuścił tę okolicę i ruszył w stronę Renu. Ścigano go, 
ale nie uchwycono. Uciekł na łodzi, wyprzedzając pościg. Spośród 
pozostałych jednych zabili Rzymianie wchodząc do rzeki, drugich zagarnęła i 
uniosła sama rzeka. 

4 Osłona, utworzona z tarcz wojowników stojących w grupie, przypomina wieże w 
murach miejskich. 



KSIĘGA TRZYDZIESTA DZIEWIĄTA 

W trzydziestej dziewiątej księdze Dziejów rzymskich Diona mieszczą się 
następujące opowiadania: 

Jak Cezar wojował z Belgami (r. l—5), 
Jak Cyceron wrócił z wygnania (r. 6—11), 
Jak Ptolemeusz wygnany z Egiptu przybył do Rzymu (r. 12—16), 
Jak Katon uporządkował stosunki na Cyprze (r. 22—23), 
Jak Pompejusz i Krassus zostali wybrani konsulami (r. 27—37), 
Jak poświęcono teatr Pompejusza (r. 38), 
Jak Decimus Brutus, poddowódca Cezara, pobił Wenetów w bitwie morskiej 
(r. 40—43), 
Jak Publiusz Krassus, poddowódca Cezara, wojował z Akwitanami (r. 46), 
Jak Cezar po walce z pewnymi Germanami przeprawił się przez Ren i o Renie 
(r. 47—49), 
Jak Cezar przeprawił się do Brytanii i o wyspie (50—53), 
Jak Gabiniusz przywrócił Ptolemeuszowi panowanie w Egipcie i jak z tego 
powodu stanął przed sądem (r. 55—63), 
Okres czterech lat, w którym urzędnikami (konsulami) były osoby wymienione 
poniżej: 
r. 57 p.n.e. Publiusz Korneliusz, syn Publiusza, Lentulus Spinter 

Kwintus Cecyliusz, syn Kwintusa, Metellus Nepos  
r. 56 p.n.e. Gnejusz Korneliusz, syn Publiusza, Lentulus Marcellinus 

Lucjusz Marcjusz, syn Lucjusza, Filip  
r. 55 p.n.e. Gnejusz Pompejusz, syn Gnejusza, Magnus (po raz drugi) 

Marek Licyniusz, syn Publiusza, Krassus (po raz drugi)  
r. 54 p.n.e. Lucjusz Domicjusz, syn Gnejusza, Ahenobarbus 

Appiusz Klaudiusz, syn Appiusza, Pulcher. 

Tak się skończyła ta wojna. Potem z końcem zimy, w której Korneliusz 
Spinter i Metellus Nepos zaczęli piastować urząd konsula, wybuchła trzecia 
wojna. Belgowie, którzy mieszkali blisko Renu, tworząc wiele mieszanych 
plemion, i sięgali aż do Oceanu naprzeciw Brytanii, częściowo byli w 
przymierzu z Rzymianami, a po części wcale się nimi nie przejmowali. Ale 
wtedy widząc sukces Cezara zlękli się, że może wyruszyć także przeciwko 
nim. Z tego powodu zgromadzili się, jednomyślnie (wyjątek stanowili 
Remowie) uknuli spisek przeciwko Rzymianom, zawarli sprzysiężenie, a na 
jego czele postawili Galbę. Cezar dowiedział się o tym od Remów i kazał ich 
mieć na oku. Potem rozbił obóz nad rzeka Axoną, gdzie zebrał i zaprawiał 
żołnierzy. Ale nie odważył się podjąć walki 



z nimi, choć zapuszczali zagony w ziemię Rzymian. W końcu Belgowie 
lekceważąc go jako bojaźliwego pokusili się o opanowanie mostu, by odciąć 
dowóz zboża, które sprzymierzeńcy tamtędy dostarczali. Dowiedział się 
wcześniej od zbiegów, że to nastąpi, i w nocy wysłał przeciwko wrogom 
oddziały lekkozbrojnych i konnicę. Ci znienacka napadli na barbarzyńców i 
wielu wybili. Wskutek tego w najbliższą noc wycofali się na swoją ziemię, 
tym bardziej że według doniesień wtargnęli do niej Eduowie. Cezar wiedział, 
co się dzieje, ale nie odważył się od razu puścić w pogoń za nimi z powodu 
nieznajomości okolicy. Jednakże o świcie wziął konnicę, piechocie rozkazał 
postępować z tyłu i doścignął zbiegów. Przyjęli walkę w przekonaniu, że 
przyszedł tylko z konnicą. Cezar zatrzymał ich aż do nadejścia swojej 
piechoty. W ten sposób otoczył ich całym swym wojskiem, większość 
wyciął, a niedobitki zmusił do poddania się. Potem zdobył szereg ich miast 
— jedne bez walki, drugie — w wojnie. Nerwiowie dobrowolnie wycofali się 
przed nim z równiny, gdyż nie mogli mu sprostać. Przenieśli się w góry 
najbardziej zalesione. Po czym, kiedy ... niespodziewanie stamtąd na nich 
uderzyli ...1 W tym miejscu walki, w którym brał udział sam Cezar, zawrócili 
i uciekli, ale na większym odcinku ich wojska wzięły górę i zajęły obóz bez 
ataku. Dostrzegł to Cezar, który wysunął się naprzód w pościgu za częścią 
zmuszoną do ucieczki. Zawrócił, zaskoczył zajętych plądrowaniem w 
obrębie obozu, otoczył i wybił. Po tym sukcesie już bez trudności uporał się z 
resztą Nerwiów. 

Tymczasem bliscy ich sąsiedzi, Adwatukowie, którzy z pochodzenia i z 
usposobienia należeli do Cymbrów, ruszyli im z pomocą. Jednakże 
przyłapani, zanim mogli coś zrobić, cofnęli się i pomijając wszystkie inne 
miejscowości osiedlili się w jednej twierdzy, najmocniejszej, jaką mieli. 
Cezar zaatakował ich, ale odepchnęli go na wiele dni. W końcu przystąpił do 
budowania machin. Przez pewien czas gapili się na Rzymian ścinających 
drzewa i budujących machiny i śmiali się nie mając pojęcia o tym, co się 
dzieje. Kiedy ukończono machiny i ciężkozbrojni zbliżyli się na nich ze 
wszystkich stron naraz, ulegli przerażeniu, gdyż nigdy dotąd nie widzieli 
podobnej rzeczy. Podjęli rokowania, dostarczyli żołnierzom żywności i 
zrzucili z murów pewne części zbroi. Ale na widok machin znowu 
pozbawionych ludzi i kiedy spostrzegli, że żołnierze jak gdyby po 
zwycięstwie oddali się przyjemnościom, zmienili zdanie, odzyskali animusz, 
urządzili w nocy wypad w przekonaniu, że wytną ich nic nie 
przeczuwających. Ale Cezar zawsze starannie kierował wszystkim. Kiedy 
zewsząd zaatakowali placówki strażnicze, doznali porażki. Nikomu z po-
zostałych przy życiu nie przebaczono, wszystkich sprzedano. 

1 Wydawcy zapełniają lukę różnymi lekcjami. 



Po podbiciu tych i ujarzmieniu innych — niektórych samodzielnie, wielu 
przy pomocy swych poddowódców — z nastaniem zimy Cezar cofnął się na 
leże zimowe. Na wiadomość o jego czynach Rzymianie w ojczyźnie dziwili 
się, że zajął tyle ludów, których nawet nazwy poprzednio znali niedokładnie. 
Z tego pr wodu uchwalili piętnastodniowe ofiary dziękczynne — rzecz, która 
nigdy przedtem się nie zdarzyła. 

W tym samym okresie Serwiusz Galba, jego poddowódca, jak długo była 
dogodna pora i miał wojsko tworzące zwarty zespół, zmusił do uległości 
Weragrów. Mieszkali oni wzdłuż brzegów Jeziora Lemańskiego i obok 
Allobrogów aż do Alp. Jednych upokorzył siłą, drudzy mu się poddali. Po 
czym gotował się do zimowania tam, gdzie był. Ale większość jego żołnierzy 
odeszła: jedni urlopowani, gdyż byli niedaleko od Italii, drudzy gdzie indziej 
z własnych powodów. Skorzystała z tego tamtejsza ludność i nieoczekiwanie 
uderzyła na niego. Galba rozpaczą doprowadzony do szaleństwa nagle 
wypadł z obozu zimowego, wprawił napastników w osłupienie 
niewiarygodną odwagą czynu i przedarł się przez nich na wzniesienie; po 
osiągnięciu bezpiecznego miejsca odparł ich, a potem ujarzmił, ale tam nie 
zimował. Przeniósł swój obóz na ziemię Allobrogów. Takie były wypadki w 
Galii. 

Tymczasem Pompejusz przeprowadził uchwałę w sprawie powrotu Cy-
cerona; człowieka, którego wygnano poprzednio przy pomocy Klodiusza, 
ściągał teraz z powrotem przeciwko temuż Klodiuszowi. Tak to człowiek 
potrafi się zmienić w krótkim czasie: ci, którzy spodziewają się czasem od 
pewnych osób pomocy albo krzywdy, spotykają się z postawą wręcz 
przeciwną. Z Pompejuszem współdziałał Tytus Anniusz Milon i inni spośród 
pretorów i trybunów, którzy też przedłożyli wniosek ludowi. Konsul Spinter 
orędował za Cyceronem w senacie, po części chcąc dogodzić Pompejuszowi, 
a po części pragnąc zemścić się na Klodiuszu z pobudek osobistych. 
Powodowany nimi jako sędzia skazał Klodiusza za cudzołóstwo. Klodiusza 
zaś popierali różni urzędnicy, wśród nich Appiusz Klaudiusz, jego brat, który 
był pretorem, konsul Nepos, który żywił prywatną urazę do Cycerona. Ludzie 
ci mając za przywódców konsulów sprawili teraz więcej zamętu niż 
przedtem; tak samo postępowali mieszkańcy miasta biorąc stronę tego lub 
tamtego. Toteż doszło do wielu zaburzeń, z których największe nastąpiło 
podczas samego głosowania. Klodiusz zdawał sobie sprawę, że tłum stanie 
po stronie Cycerona. Wziął więc gladiatorów, których jego brat przygotował 
na igrzyska pogrzebowe ku czci Markusa2, jego krewnego, wpadł z nimi na 
zebranie, zranił wielu, sporo też zabił. Wniosek zatem nie przeszedł. 
Klodiusz był postrachem dla wszystkich zarówno jako kompan tych 
uzbrojonych trabantów, jak również i z in- 

2 Może należy czytać: „Marcjusza". 



nych względów. Następnie zaczął się ubiegać o urząd edyla, sądząc, że 
uniknie kary za gwałt, o ile go wybiorą. Pozwał go bowiem Milon, ale nie 
zdołał postawić przed sądem. Powodem był fakt, że nie wybrano kwestorów, 
którzy mieli wyznaczać sędziów, a Nepos zabronił pretorowi dopuszczać do 
jakiejkolwiek rozprawy przed ich wyznaczeniem. Trzeba więc było wybrać 
edylów przed kwestorami i to stało się główną przyczyną zwłoki. Miłon 
spierając się właśnie o tę sprawę doprowadził do wielu zamieszek i 
niepokojów. W końcu sam zebrał pewnych gladiatorów i innych o takim 
samym jak on usposobieniu i nieustannie ścierał się z Klodiuszem. 
Dochodziło do rozlewu krwi prawie w całym mieście. Nepos ze strachu 
przed kolegą, Pompejuszem, i innymi czołowymi ludźmi zmienił 
stanowisko; tak senat na wniosek Spintera uchwalił powrót Cycerona, a lud 
na wniosek obu konsulów uchwałę tę przyjął. Klodiusz oczywiście 
sprzeciwiał się innym, ale trafił na opór Milona, toteż nie mógł użyć żadnego 
gwałtu. Niektórzy, a wśród nich Pompejusz, poparli wprowadzenie tego 
wniosku w życie i w ten sposób okazali przewagę swego stronnictwa. 

Wrócił więc Cyceron z wygnania i wyraził wdzięczność zarówno sena-
towi, jak ludowi, gdyż konsulowie umożliwili mu wystąpienie na obu 
zgromadzeniach. Stłumił wrogość, jaką żywił do Pompejusza z powodu 
wygnania, pogodził się z nim i z miejsca okazał wdzięczność za dobro-
dziejstwa. W mieście bowiem wybuchł gwałtowny głód i cała ludność 
wpadła do teatru (podówczas korzystali z teatru3 tymczasowego na uro-
czystości publiczne), a potem na Kapitol, gdzie senatorowie odbywali 
posiedzenie. Napastnicy odgrażali się, że bądź własnoręcznie ich zabiją, bądź 
też spalą żywcem ze świątyniami. Wtedy to Cyceron nakłonił lud, by wybrał 
Pompejusza pełnomocnikiem do dostaw zboża i z tego powodu przyznał mu 
urząd prokonsula na lat pięć zarówno w Italii, jak poza jej granicami. Jak 
poprzednio w wypadku piratów, tak w związku z dostawami zboża miał 
znowu władać całym zamieszkałym obszarem ziemi, podległym podówczas 
władzy rzymskiej. Cezar i Krassus zasadniczo byli nieprzyjaźnie usposobieni 
do Cycerona, ale wtedy okazali mu pewne względy, zdając sobie sprawę, że 
powróci w każdym wypadku. Cezar nawet mimo nieobecności dał mu pewne 
dowody życzliwości. Nie spotkali się jednak z żadnym podziękowaniem. 
Cyceron bowiem wiedział, że postępowanie nie pochodzi ze szczerych 
pobudek, i uważał ich za głównych winowajców swego wygnania. Co 
prawda, otwarcie nie występował przeciwko nim zbyt odważnie, gdyż 
niedawno zakosztował owoców nieumiarkowanej swobody słowa, jednak 
potajemnie ułożył pisemko i dał mu tytuł wskazujący, że mieści się w nim 
obrona wytycznych jego postępo- 

3 Wzmianka Diona dowodzi, że teatr Pompejusza nie był jeszcze zbudowany. 



wania. Nagromadził w nim wiele oskarżeń przeciwko Cezarowi i Krassu-
sowi, i pewnym innym ludziom. Żywiąc obawę, że te oświadczenia wyjdą na 
jaw za jego życia, opieczętował książeczkę i przekazał ją swemu synowi z 
poleceniem, aby ani nie czytał, ani nie publikował tego, co napisane, przed 
jego śmiercią. 

Cyceron przeżywał zatem okres ponownego rozkwitu. Odzyskał majątek, 
grunt, na którym stał niegdyś dom, chociaż poświęcono go Wolności i 
chociaż Klodiusz przyzywał bogów na świadków i starał się temu prze-
szkodzić powołując się na skrupuły religijne. Cyceron jednak piętnował lex 
curiata, na mocy której Klodiusz został przeniesiony ze stanu patrycjuszy do 
plebsu; mówił, że prawo to nie zostało wydane w czasie ustalonym 
ojczystymi zwyczajami. W ten sposób starał się całkowicie podważyć cały 
trybunat Klodiusza, podczas którego padło postanowienie dotyczące jego 
domu. Twierdził, że zaliczono go do pospólstwa wbrew prawu i z tego 
powodu żadnego z jego posunięć nie można uznać za prawomocne. Dzięki 
temu przekonał pontyfików, aby zwrócili mu grunt jako świecki i nie 
poświęcony. Otrzymał zatem grunt, jak również pieniądze na odnowienie 
domu i pokrycie innych szkód majątkowych. 

Następnie doszło do dalszych rozruchów z powodu króla Ptolemeusza. 
Ten ostatni wypłacił znaczne sumy pewnym Rzymianom (częściowo z wła-
snych zasobów, częściowo pożyczonych), aby tą drogą uzyskać zatwierdze-
nie swej władzy i tytuł przyjaciela i sprzymierzeńca. Potem ściągnął te sumy 
przemocą od Egipcjan. Budził więc ich gniew zarówno z tego powodu, jak i 
dlatego, że nie chciał ich słuchać, kiedy żądali, aby domagał się zwrotu 
Cypru od Rzymian i wypowiedział im przyjaźń. Nie był w stanie utrzymać 
spokoju w swym państwie ani drogą namowy, ani siłą, gdyż nie posiadał 
wojsk najemnych. Toteż uciekł z Egiptu, przybył do Rzymu i oskarżył 
rodaków, że wypędzili go z królestwa. Dopiął tego, że sprawę jego powrotu 
zlecono Spinterowi sprawującemu pieczę nad Cylicją. Tymczasem 
mieszkańcy Aleksandrii, którzy przez pewien czas nie wiedzieli, że odjechał 
do Italii, lub uważali go za zmarłego, przekazali królestwo jego córce 
Berenice. Po czym, poznawszy prawdę, wysłali do Rzymu stu ludzi, którzy 
mieli ich bronić przed jego zarzutami i ze swej strony oskarżyć o wszystkie 
krzywdy, jakie im wyrządził. Powiadomiony o tym jeszcze podczas pobytu 
w Rzymie wysłał ludzi w różnych kierunkach i zastawił zasadzki na posłów 
przed ich przybyciem. Większość z nich zgładził jeszcze w drodze, spośród 
tych zaś, którzy dotarli do Italii, jednych zabił w samym mieście, innych 
zastraszył. Ocalałych przekupił, aby nie nawiązywali rozmów z urzędnikami 
w sprawach, które były celem ich poselstwa, ani nie wspominali o zabitych. 
Rzecz jednak stała się tak głośna, że nawet senat popadł w straszne 
oburzenie. Podżegał go głównie Fawoniusz Markus z dwojakiego powodu: 
że wiele posłów wysłanych 



przez ich sprzymierzeńców zginęło gwałtowną śmiercią, jak również dlatego, 
że przy tej sposobności wielu Rzymian przyjęło łapówki. Wobec tego 
wezwano przywódcę poselstwa, Diona, który został przy życiu, by poznać od 
niego prawdę. Ale i tym razem Ptolemeusz miał jeszcze wpływy dzięki 
pieniądzom, tak więc Dion nie przyszedł do senatu ani nie było żadnej 
wzmianki o zamordowaniu zmarłych przynajmniej tak długo, jak długo 
Ptolemeusz przebywał w Rzymie. Co więcej, kiedy potem Dion padł ofiarą 
skrytobójstwa, czyn ten pozostał bezkarny. Między innymi przyczynił się do 
tego fakt, że Pompejusz gościł Ptolemeusza w swoim domu i udzielał mu 
silnego poparcia. Później, co prawda, oskarżono wielu spośród innych 
Aleksandryjczyków, ale winę udowodniono nielicznym. Liczba 
przekupionych bowiem była znaczna i zainteresowani popierali się 
wzajemnie z obawy o własną skórę. 

Tak postępowali śmiertelnicy pod wpływem pieniędzy, tymczasem na 
samym początku następnego roku bóstwo ugodziło piorunem posąg Jowisza 
wzniesiony na Górze Albańskiej i w ten sposób na pewien czas zatrzymało 
powrót Ptolemeusza. Odczytano bowiem wiersze sybilińskie, wśród których 
zapisane jest takie zdanie: „Jeżeli król Egiptu przybędzie z prośbą o jakąś 
pomoc, nie odmawiajcie przyjaźni, ale nie wspomagajcie go znaczną siłą. W 
przeciwnym razie narazicie się na znoje i niebezpieczeństwa". Zdziwieni 
zbieżnością wierszy i ówczesnych wypadków Rzymianie uchylili wszystkie 
postanowienia w sprawie Ptolemeusza, dając posłuch trybunowi Gajuszowi 
Katonowi. Tak brzmiała wyrocznia, a podał ją do publicznej wiadomości 
Katon. Na razie nie wolno było ogłaszać ludowi żadnych wierszy 
sybilińskich, o ile senat tego nie uchwalił. Skoro tylko zaczęto powszechnie 
roztrząsać znaczenie wierszy, jak to zazwyczaj się dzieje, Katon zląkł się, że 
ich właściwy sens zostanie zaciemniony, przyprowadził więc kapłanów przed 
lud i tam zmusił ich do wyjaśnienia wyroczni, zanim senat w ogóle podjął 
jakieś urzędowe kroki w tej sprawie. Im więcej skrupułów budziła ta decyzja, 
tym bardziej lud na nią nalegał. Taka zatem była ta wyrocznia; przełożono ją 
na język łaciński i obwieszczono. Kiedy później senat rozstrzygnął tę sprawę, 
jedni zalecali, aby Spinter bez wojska odprowadził Ptolemeusza, a inni 
nalegali, żeby Pompejusz z dwoma liktorami towarzyszył mu do kraju. Ptole-
meusz zaznajomiony z wyrocznią wybrał tę drugą możliwość. List jego 
odczytał publicznie trybun Aulus Plautius. Jednakże senatorowie zlękli się, 
by Pompejusz wskutek tego nie zdobył jeszcze większej potęgi i sprzeciwiali 
się temu wnioskowi przytaczając jako pretekst dostawę zboża. 

Takie były zdarzenia za konsulów Lucjusza Filipa i Gnejusza Marcel-
linusa. Ptolemeusz na wieść o tym zwątpił o odzyskaniu władzy, udał się do 
Efezu i tam przebywał w świątyni Diany. W roku poprzednim nastąpiło 
zdarzenie, które wprawdzie miało prywatny charakter, ale ma 



związek z naszym opowiadaniem. Oto ono. Prawo stanowczo zakazywało 
dwom jakimś osobom należącym do tego samego rodu piastować ten sam 
urząd kapłański. Tymczasem konsul Spinter pragnął wprowadzić swego syna 
Korneliusza Spintera w poczet augurów. Ponieważ jednak wcześniej na ich 
listę wciągnięto Faustusa syna Sulli, z rodu Korneliuszów, Spinter przeniósł 
swego syna do rodu Manliusza Torkwatusa. W ten sposób prawo zachowane 
w swej literze w rzeczywistości zostało przekroczone. 

Potem Klodiusz otrzymał urząd edyla w roku Filipa i Marcellinusa. 
Pragnąc uniknąć procesu postarał się o swój wybór na drodze intryg kliki. Od 
razu wniósł skargę przeciwko Milonowi o przybranie sobie gladiatorów. 
Zarzucał mu to, co sam robił i o co go oskarżano. Czynił to nie w nadziei 
skazania Milona, gdyż ten miał wielu potężnych popleczników, wśród nich 
Cycerona i Pompejusza. Chciał pod tym pozorem prowadzić wojnę 
przeciwko Milonowi, a tamtych zelżyć. Między innymi wpadł na taki 
pomysł. Przysposobił swą klikę, by społem krzyczała „Pompejusz", ilekroć 
na zgromadzeniach ich zapyta: Kto to zrobił, kto to powiedział? Po czym raz 
po raz pytał o każdą rzecz, którą można było zganić u Pompejusza czy to pod 
względem właściwości fizycznych, czy to w innej dziedzinie, a każdą sprawę 
omawiał z osobna i pojedynczo, jak gdyby bynajmniej nie miał na myśli 
Pompejusza. Następnie, jak to się zdarza w podobnych wypadkach, niektórzy 
intonowali, a drudzy wtórowali wołając „Pompejusz". Dochodziło do kpin co 
niemiara. Pompejusz nie mógł ani zachować spokoju, ani zdobyć się na 
odpłacenie Milonowi pięknym za nadobne. Dlatego sierdził się niebywale, 
ale był bezradny. Tak pozornie Milon był podsądnym, w rzeczywistości 
przegrywał sprawę Pompejusz nie mogąc się bronić. Klodiusz, aby wprawić 
go w większe zakłopotanie, nie pozwalał wprowadzić lex curiata. A przed 
jego wprowadzeniem nie można było przeprowadzić żadnej innej poważnej 
sprawy w państwie ani wdrożyć procesu. 

Przez pewien czas więc Milon służył za osłonę obelg i zabójstw. Ale w 
tym okresie pojawiły się pewne znaki: na Górze Albańskiej mała świątynia 
Junony postawiona na swego rodzaju stole, zwrócona na wschód obróciła się 
na północ. Znak podobny do pochodni wyruszył z południa i pomknął na 
północ nieba. Wilk wszedł do miasta, nastąpiło trzęsienie ziemi, niektórzy 
obywatele zginęli od piorunów; na obszarze Latyńskim słychać było hałas 
podziemny. Wieszczkowie chcąc znaleźć środki zaradcze oświadczyli, że 
pewne bóstwo gniewa się na nich, gdyż niektóre świątynie i miejsca 
poświęcone zostały zamieszkane. Wtedy Klodiusz wymienił Milona za 
Cycerona i gwałtownie napadł na niego w mowie, że zabudował miejsce 
poświęcone Wolności. Ba, pewnego razu przyszedł tam z zamiarem 
zrównania go z ziemią. Ale nie uczynił tego, gdyż mu przeszkodził Milon. 
Cyceron jednakże popadł w złość, jak gdyby to go 



rzeczywiście spotkało, i występował nieustannie z oskarżeniami. W końcu 
dobrał sobie Milona i niektórych trybunów, wszedł na Kapitol i usunął 
tabliczki ustawione przez Klodiusza na pamiątkę jego wygnania. Właśnie 
wtedy nadszedł Klodiusz ze swym bratem Gajuszem pretorem i mu je 
odebrał. Cyceron upatrzył chwilę, kiedy Klodiusz opuścił miasto, ponownie 
wszedł na Kapitol, wziął je i zaniósł do domu. Po tym zdarzeniu żadna strona 
nie przebierała w środkach, nie powstrzymywali się nawet od 
najhaniebniejszych. Jeden twierdził, że trybunat Klodiusza był bezprawny i 
dlatego urzędowe czyny jego były nieważne, drugi, że słusznie postanowiono 
wygnanie Cycerona, a jego powrót uchwalono bezprawnie. 

Kiedy się ścierali ze sobą i Klodiusz znacznie ustępował w boju, wystąpił 
Marek Katon i wyrównał ich szale. Gniewał się na Cycerona, a zarazem bał 
się, że te wszystkie jego czyny na Cyprze zostaną przekreślone, gdyż wysłano 
go za trybunatu Klodiusza. Dlatego mocno go popierał. Był dumny ze swych 
czynów i nade wszystko zależało mu na ich zatwierdzeniu. Ptolemeusz, który 
podówczas władał wyspą, na wiadomość o podjętej uchwale ani nie miał 
odwagi powstać przeciwko Rzymianom, ani żyć pozbawiony władzy. 
Odebrał sobie życie zażywając truciznę4. Po czym mieszkańcy Cypru chętnie 
przyjęli Katona licząc, że staną się przyjaciółmi i sprzymierzeńcami 
Rzymian, w miejsce niewolników. Co prawda, Katon nie miał podstaw do 
chełpienia się z tych powodów, ale doskonale rządził we wszystkich 
sprawach. Skoro nagromadził niewolników i wiele pieniędzy ze skarbca 
królewskiego, nie naraził się na żadne upomnienie, ale wszystkie przekazał 
nienagannie. Z tego powodu rościł sobie prawo do nie mniejszej dzielności 
niż udowodnionej zwycięstwem na jakiejś wojnie. Ponieważ wielu 
przyjmowało łapówki, sądził, że rzadziej ktoś gardzi pieniędzmi, niż 
zwycięża na wojnie. 

Na tych więc podstawach powstało pewne przypuszczenie, że Katon 
otrzyma prawo odbycia regularnego triumfu. Konsulowie w senacie zgłosili 
wniosek, by dać mu preturę, choć jeszcze prawnie mu się nie należała. Nie 
wybrano go, gdyż sam się sprzeciwił, ale i z tego powodu zdobył większą 
sławę. Klodiusz próbował nazwać niewolników sprowadzonych z Cypru 
Klodiuszowymi, gdyż tam wysłał Katona. Ale nie zdołał, gdyż Katon się 
sprzeciwił temu. Otrzymali więc nazwę cypryjskich, choć niektórzy chcieli 
ich nazwać Porcjuszowymi. Katon i temu przeszkodził. Klodiusz więc 
rozgniewany sprzeciwem zaczął oczerniać jego sposoby rządzenia. Nadto 
żądał sprawozdań z czynności nie dlatego, by mógł mu udowodnić jakieś 
uchybienia; postąpił tak, gdyż niemal wszystkie zapisy uległy zniszczeniu z 
powodu rozbicia statku. Liczył więc, że z tego powodu 

4 Był to młodszy brat Ptolemeusza Auletesa, ten sam wspomniany jest w ks. XXXVIII 
30. 



zdobędzie jakąś przewagę. Wtedy pomagał Klodiuszowi Cezar, choć był 
nieobecny. Zdaniem niektórych posyłał w listach oskarżenia Katona. Między 
innymi, jedna napaść na Katona polegała na zarzucie, że sam namówił 
konsulów, by postawili wniosek o preturę dla niego (tak przynajmniej 
twierdzili) i że udawał dobrowolne jej zrzeczenie się, by się nie wydawało, 
że ją stracił z konieczności. 

Podczas gdy ci ludzie takie boje ze sobą toczyli, rozdawnictwo zboża ze 
strony Pompejusza odbyło się z pewnym opóźnieniem. Bo uprzedzając sam 
akt rozdawnictwa wyzwolono wielu niewolników. Pragnął więc dokonać ich 
spisu w tym celu, by można było zaopatrzyć ich w zboże, w ładzie i w jakimś 
porządku. Oczywiście uporał się z tym wcale gładko dzięki swej mądrości i 
wielkim zapasom zboża. Jednakże starając się o konsulat napotkał wiele 
kłopotów i naraził się z tego powodu na naganę. Bo zapewne gnębiło go 
postępowanie Klodiusza, ale przede wszystkim fakt, że lekceważyli go inni, 
nad którymi górował. Czuł się więc urażony ze względu na swoje znaczenie, 
jak i ze względu na swoje nadzieje, pod których wpływem już jako człowiek 
prywatny tuszył, że przewyższy wszystkich zaszczytami. Jednakże czasami 
nic sobie z tego nie robił; z miejsca oburzał się, gdy go obmawiano, ale po 
upływie czasu, kiedy zastanowił się nad swymi przymiotami, a podłością 
przeciwników, nie zwracał na nich uwagi. Ale strasznie go gnębił fakt, że 
wpływ Cezara się zwiększał, że lud tak podziwiał jego czyny, iż wysłał z 
senatu ludzi, jak gdyby Galowie ulegli całkowitemu ujarzmieniu, i z takim 
uniesieniem pokładali w nim nadzieje, iż uchwalili mu wielkie sumy 
pieniężne. Próbował nakłonić konsulów, aby od razu nie odczytywali listów 
Cezara, by przez bardzo długi czas zataili fakty, dopóki sława jego czynów 
sama przez się nie rozejdzie się, nadto by wysłali kogoś, kto go zastąpi nawet 
przed należnym terminem. Płonął taką zazdrością, że usiłował oczernić i 
wniwecz obrócić wszystko, co pomógł zdobyć Cezarowi. Odnosił się do 
niego z niechęcią za to, że go bardzo chwalono i że przyćmiewał jego własne 
czyny. Ludowi zarzucał, że lekceważy go, a zachwyca się Cezarem. Obrażał 
się głównie z tego powodu, kiedy widział, że tak długo pamiętają o czyimś 
poprzednim czynie, jak długo nie pojawi się coś nowego; że znudzeni 
zwyczajnością i spragnieni nowości pędzą z największą skwapliwością do 
każdej nowej zdobyczy, choćby ona była gorsza od tego, co było poprzednio; 
że pod wpływem zazdrości obalają każdego, kto zdobył już sławę, a pod 
wpływem nadziei pomagają do wywyższenia się każdemu, kto dopiero się 
pojawił. Z tego powodu był wytrącony z równowagi. Ale nie potrafił niczego 
dokonać przy pomocy konsulów i widział, że Cezar stał się tak potężny, że 
już mógł mu nie dochować wierności. Stąd uważał sprawę za poważną. 
Sądził, że są dwie rzeczy, które rujnują przyjaźń ludzi: strach i zawiść; 
uważał, że można im zapobiec jedynie pod warun- 



kiem równości w sławie i w sile. Bo jak długo ludzie mają równy udział w 
tych dwóch rzeczach, przyjaźń ich utrzymuje się mocno. Ale jeżeli jeden lub 
drugi weźmie górę, pokonany popada w zazdrość i nienawidzi silniejszego, a 
silniejszy popada w pogardę i postępuje zuchwale ze słabszym. Takie panują 
uczucia po obu stronach; jeden oburza się na swe poniżenie, drugi się wzbija 
w dumę z powodu swej przewagi i tak dochodzi do sporów i wojny w miejsce 
poprzedniej przyjaźni. Otóż pod wpływem takich rozmyślań Pompejusz jął 
się zbroić przeciwko Cezarowi. Ale zdawało mu się, że sam niełatwo obali 
go, dlatego jeszcze bardziej przywiązał do siebie Krassusa, licząc się, że z 
jego pomocą dopnie swego. Doszli do porozumienia. Ale nie spodziewali się 
czegoś osiągnąć, jeżeli będą prywatnymi ludźmi. Liczyli, że nie tylko mu 
dorównają, ale i rychło we dwójkę wezmą górę nad jednym, jeżeli zostaną 
konsulami i przydzielą sobie sprawy publiczne — idąc w jego ślady. Wobec 
tego odrzucili wszelką obłudę; wszak poprzednio ilekroć ktoś z ich 
towarzyszy namawiał ich do starania się o konsulat, odżegnywali się na 
przyszłość od ubiegania się o ten urząd; tymczasem wtedy jawnie o niego 
zabiegali, pomimo że poprzednio wspierali w staraniach pewnych innych 
ludzi. Zaczęli ubiegać się o ten urząd poza okresem wyznaczonym prawem. 
Ale było widoczne, że między innymi konsulowie (bo też szczyptę znaczenia 
miał Marcellinus) nie zgodzą się na ich wybór. Stąd starali się napuszczając 
Gajusza Katona i innych doprowadzić do tego, by w tym roku nie odbyły się 
wybory, pragnęli, aby wybrano interrexa i by wtedy mogli ubiegać się i 
osiągnąć ten urząd zgodnie z prawem. Na pozór parli do tego ludzie 
przygotowani pod rozmaitymi zmyślonymi powodami, w rzeczywistości sami 
ubiegający się o urząd. W każdym razie nie kryli się z urazą na swych 
przeciwników. Z tego powodu senatorowie byli bardzo oburzeni; raz nawet 
powstali i wyszli, kiedy ci wiedli ze sobą bój. W ten sposób walka ich na 
razie przycichła. Kiedy ponownie doszło do tych samych burd, senatorowie 
uchwalili zmienić szaty jak gdyby z powodu jakiejś klęski. Uczynili to, mimo 
że Katon, skoro nic nie wskórał założeniem sprzeciwu, wypadł z zebrania i 
zbierał napotkanych na rynku ludzi, aby nie doszło do żadnej uchwały ...by, 
jeżeli wewnątrz był ktoś nie należący do senatorów, nie mogli oni oddać 
głosu. Ale inni trybunowie wyprzedzali go i zabronili wejść osobom 
postronnym. W ten sposób uchwała ta przeszła. Uchwalono także, by 
senatorowie nie brali udziału w ówczesnych igrzyskach jako widzowie. 
Katon sprzeciwił się i temu wnioskowi. Wtedy wypadli gromadnie, zmienili 
szaty i wrócili w nadziei, że go w ten sposób zatrwożą. Ale i tak się nie 
umiarkował. Wobec tego wszyscy naraz podążyli na Forum i pogrążyli w 
skrajnym smutku lud, który zbiegł się z tego powodu. Przemawiał do niego 
Marcellinus ubolewając nad obecnym położeniem. Reszta płakała i jęczała, 
że nikt słowem 



nie pisnął przeciwko niemu. Potem senatorowie weszli od razu do budynku 
senatu zamierzając wywrzeć gniew na winowajcach. Klodiusz tymczasem 
przerzucił się na stronę Pompejusza i znowu przystał do niego. Miał 
nadzieje, że jeżeli okaże mu jakąś pomoc w osiągnięciu ówczesnych jego 
celów, zobowiąże go sobie całkowicie. Przyszedł tedy przed lud w zwykłym 
stroju, bez wprowadzenia zmiany wymaganej uchwałą i zaczął gromić 
Marcellinusa i resztę. Senatorowie z tego powodu bardzo się oburzyli. 
Opuścił zatem lud w środku swego przemówienia, kiedy wpadł do senatu, 
bliski był śmierci. Bo zaszli mu drogę senatorowie i zagrodzili drogę do 
środka. Jednocześnie otoczyli go rycerze i rozerwaliby go na strzępy, gdyby 
nie krzyknął i nie zawołał ludu na pomoc. Przybiegła ich chmara, niosąc 
ogień. Grozili, że spalą jego prześladowców wraz z budynkiem senatu, jeżeli 
mu wyrządzą coś złego. 

Tak Klodiusz wybrnął z matni, choć był tak bliski zguby. Jednakże 
Pompejusz nie przerażony zgoła tymi wypadkami pewnego razu wpadł do 
senatu sprzeciwiając się bliskiemu podjęciu uchwały i przeszkodził 
zatwierdzeniu wniosku. Marcellinus potem go publicznie zapytał, czy 
rzeczywiście pragnie zostać konsulem; miał nadzieję, że się będzie wzdrygał 
przyznać do ubiegania się o ten urząd. Pompejusz odparł, że ze względu na 
ludzi sprawiedliwych wcale nie potrzebuje władzy, ale bardzo ją pragnie 
zdobyć z powodu warchołów. Pompejusz więc jawnie parł do celu. Krassus 
zapytany zrobił to samo wrażenie, bo się nie przyznał ani też nie wypierał, 
przeciwnie, jak to było w jego zwyczaju, obrał drogę pośrednią: powiedział, 
że zrobi wszystko, co będzie korzystne dla państwa. Wskutek tego przeląkł 
się Marcellinus i wielu innych patrząc na ich przygotowania i szykowanie się 
do uderzenia. Dlatego nie przychodzili do senatu. A ponieważ nie zbierała się 
liczba wymagana prawem do podjęcia uchwały w sprawie wyborów, w ogóle 
nie można było ich sprawy wnieść pod obrady. Tak minął rok. Jednakże 
senatorowie nie wrócili do zwykłego stroju, nie chodzili na igrzyska, nie 
biesiadowali podczas święta Jowisza na Kapitolu, nie udawali się na Górę 
Albańską na Ferie Latyńskie, obchodzone tam po raz drugi z powodu czegoś 
nienależycie zrobionego. Przeciwnie, spędzili resztę roku, jakby byli w 
niewoli i nie mieli mocy do wybrania urzędników ł do załatwienia jakiejś 
innej publicznej sprawy. Potem Pompejusz i Krassus zostali wybrani po 
okresie interregnum konsulami. Nie przeciwstawił się im żaden z 
poprzednich kandydatów. Co prawda, Lucjusz Domicjusz, który zabiegał o 
ten urząd aż do ostatniego roku, wyruszył ze swego domu przed nastaniem 
nocy, ale skoro niewolnik, który niósł przed nim pochodnię, został 
zamordowany, zląkł się i nie poszedł dalej. Tak więc zgoła nikt im nie 
stawiał oporu. Ponadto w tymże celu sprowadził do Rzymu żołnierzy 
Publiusz Krassus, który był synem 



Marka i wówczas poddowódcą przy boku Cezara. Zostali więc bez trudu 
wybrani. 

Po zagarnięciu zwierzchnictwa w państwie rozdali inne urzędy ludziom 
względem nich życzliwie usposobionym i zapobiegli wybraniu Marka Katona 
pretorem. Podejrzewali, że nie zniesie tego, co wyprawiają, i nie chcieli 
nadawać jego sprzeciwom jakiejś mocy prawnej. Wybór pretorów odbył się 
więc bez zakłóceń, gdyż Katon nie uważał za stosowne użyć jakiegoś gwałtu. 
Jednakże w wypadku edylów kurulnych dochodziło do zabójstw, tak że 
nawet Pompejusz był bardzo splamiony krwią. Ale w przypadku tych i 
innych urzędników wybieranych przez lud obsadzili stanowiska wedle swego 
upodobania, gdyż sami odbywali wybory; przybrali sobie za towarzyszy 
innych edylów i większość trybunów; ale dwaj trybuni, Gajusz Atejusz 
Kapiton i Publiusz Akwilus Gallus, nie doszli z nimi do porozumienia. 

Kiedy obsadzono urzędy, przystąpili do osiągania celów swych pragnień. 
Sami nie wspominali o tych rzeczach ani przed senatem, ani przed ludem. 
Udawali, że nie potrzebują nic więcej. Jednakże Gajusz Treboniusz trybun 
postawił wniosek, by jednemu dać jako prowincję Syrię i sąsiadujące z nią 
kraje na pięć lat, drugiemu obie Hiszpanie, gdzie niedawno dochodziło do 
zamieszek na ten sam okres. Mieli użyć tylu żołnierzy, ilu sobie życzą, 
zarówno obywateli, jak sprzymierzeńców, wojować i zawierać pokój, z kim 
zechcą. Wielu się na to oburzyło, zwłaszcza przyjaciele Cezara, gdyż byli 
pewni, że tamci po osiągnięciu swych ówczesnych celów, zmierzali do 
ograniczenia potęgi Cezara i powstrzymania go od dalszego zajmowania 
stanowiska. Z tego powodu niektórzy sposobili się do wystąpienia przeciw 
wnioskowi. Wtedy konsulowie zlękli się, że spotka ich zupełny zawód w 
urzeczywistnianiu celów, i pozyskali sobie przeciwników pod warunkiem, że 
przedłużą Cezarowi dowództwo na dalsze trzy lata5 — jak to okazało się w 
rzeczywistości. Jednakże z niczym nie odnieśli się do ludu w związku z nim 
przed zatwierdzeniem poczynań. Bo przyjaciele Cezara ujęci we wspomniany 
sposób zachowali spokój, a większość innych przejęta strachem milczała; byli 
zadowoleni z możliwości uratowania życia. Z drugiej strony Katon i 
Fawoniusz przeciwstawili się wszystkim ich krokom, a mieli do pomocy 
dwóch trybunów i innych. Walczyła garstka przeciwko licznym, toteż ich 
otwartość chybiała celu. Fawoniusz, który otrzymał od Treboniusza tylko 
jedną godzinę na wygłoszenie sprzeciwu, strwonił ją na bezcelowe 
krzyczenie z powodu ograniczenia czasu; Katon dostał co prawda dwie 
godziny na wygłoszenie przemówienia, ale 

5 Ten sam okres przyjmuje Dion w ks. XLIV 43.2. Swetoniusz, Plutarch i Appian 
mówią o 5 latach. 



zmarnotrawił je na potępianie obecnych warunków i ogólny stan spraw, jak 
to było w jego zwyczaju. W ten sposób wyczerpał cały swój czas, zanim 
dotknął przedmiotu poddanego obradom. Postąpił tak nie dlatego, że mu nie 
było wolno mówić także o tamtych sprawach, ale chciał, by Treboniusz 
zamknął mu usta, podczas gdy będzie się zdawało, że ma coś jeszcze do 
powiedzenia, i w ten sposób i z tego uczynić mu zarzut. Wiedział dobrze, że 
nie zdołałby ich nakłonić do uchwalenia, czego pragnie, chociażby korzystał 
z całego dnia. Dlatego wezwany do zamilknięcia nie ustał nagle; trzeba go 
było wypchnąć i wyciągnąć ze zgromadzenia, a mimo to wrócił. W końcu 
nakazano go odprowadzić do więzienia, ale i wtedy się nie umiarkował. 

Zmarnowano ten dzień tak, że trybunowie wcale nie mogli przemówić. Bo 
na wszystkich zebraniach ludu, na których brali udział w obradach, udzielono 
prawa głosu osobom prywatnym przed urzędnikami. Działo się to widocznie 
w tym celu, by nikt, pobity z góry zdaniem możniejszego, nie taił swego 
własnego poglądu, ale wypowiedział swe zdanie z całą stanowczością. 
Dlatego Gallus przeląkł się, że ktoś może nazajutrz nie dopuścić go na rynek 
albo zrobić coś gorszego. Dlatego wieczorem przybył do senatu i zanocował 
tam. Uczynił to ze względu na bezpieczeństwo, które zapewniało to miejsce, 
i aby stamtąd o świcie wyjść do ludu. Ale Treboniusz zamknął wszystkie 
drzwi senatu i zmusił go do daremnego spędzenia nocy i większej części 
dnia. Inni zajęli w nocy miejsce zgromadzenia, nie dopuszczali tam Atejusza, 
Katona, Fawoniusza i innych będących z nimi. Fawoniusz i Ninniusz jakoś 
niepostrzeżenie przedostali się do środka, Katon zaś i Atejusz wspięli się na 
barki niektórych stojących dookoła i podźwignięci przez nich obwieścili znak 
boży, by doprowadzić do rozwiązania zebrania. Pomocnicy trybunów 
wypędzili ich, poranili obu i innych, którzy byli razem z nimi, a niektórych 
nawet zabili. W ten sposób przeprowadzono to prawo. Lud zaczął się już 
rozchodzić ze zgromadzenia. Wtedy Atejusz przyprowadził zalanego krwią 
Gallusa — który dostał cięgi, kiedy przemocą wypędzono go z budynku 
senatu — przed tych, którzy jeszcze byli obecni, dorzucił uwagi takie, jakich 
można się było spodziewać, i strasznie ich tym poruszył. Spostrzegłszy to 
konsulowie przybyli pędem — bo z bliska gdzieś baczyli na to, co się dzieje. 
Mając niemałą straż przyboczną przerazili ludzi, zwołali zgromadzenie i 
poddali pod głosowanie dodatkowe wnioski przeciw Cezarowi. Te same 
osoby usiłowały sprzeciwić się i temu, ale nie potrafiły nic zrobić. 

Konsulowie zatem przeprowadzili te wnioski. Potem wymierzyli ciężkie 
kary tym, którzy kogoś przekupują, jak gdyby sami dopuścili się mniejszej 
przewiny przez to, że nie pieniędzmi, lecz siłą zagarnęli urząd. Usiłowali 
nawet ograniczyć osobiste wydatki ludziom, które dosięgły bardzo dużych 
rozmiarów, chociaż sami posuwali się do szczytu zbytku 



i wystawnego życia. Ale właśnie ta okoliczność przeszkodziła im w prze-
prowadzeniu prawa. Hortensjusz, jeden z największych rozrzutników, począł 
przedstawiać wielkość miasta, chwalić ich za wystawność mieszkań i za 
wspaniałomyślność wobec innych. Tak popierając swe wywody ich trybem 
życia skłonił ich do zaniechania zamiaru. Zawstydzili się pod wpływem jego 
sprzeciwu, ponadto nie chcieli sprawiać wrażenia, że z jakiejś zazdrości nie 
dopuszczają innych do tego, co robili, i dobrowolnie odrzucili wniosek. 

W tych dniach Pompejusz poświęcił teatr, którym szczycimy się i teraz. W 
nim zgotował rozrywkę polegającą na muzyce i zawodach gimnastycznych, a 
w cyrku wyścigi konne i rzeź wielu różnorodnych dzikich zwierząt. Bo w 
ciągu pięciu dni wybito tam pięćset lwów i osiemnaście słoni walczyło 
przeciwko ciężkozbrojnym. Jedne z tych zwierząt zginęły od razu, inne padły 
niedługo potem. Bo wbrew życzeniu Pompejusza lud ulitował się nad 
niektórymi, kiedy zranione zaniechały walki, chodziły w koło z trąbami 
podniesionymi do nieba i żałośnie narzekały. W ten sposób przyczyniły się 
do pogłoski, że nie zrobiły tego z czystego przypadku; przeciwnie, powołały 
się na przysięgi, którym zawierzyły przeprawiając się z Afryki; wzywały 
bóstwo, by ich pomściło. Podobno wstąpiły na statki dopiero po otrzymaniu 
zaprzysiężonej rękojmi poganiaczy, że z całą pewnością nie doznają nic 
złego. Nie wiem, czy to jest prawda, czy też nie. Niektórzy już i to twierdzili, 
że rozumieją język swego kraju rodzinnego, pojmują też to, co się dzieje na 
niebie. Podczas nowiu, zanim księżyc ukaże się ludziom, przychodzą do 
płynącej wody i tam poddają się pewnemu oczyszczeniu. Takie rzeczy 
słyszałem i słyszałem też, że tego teatru nie zbudował Pompejusz, ale jakiś 
Demetriusz, jego wyzwoleniec, za pieniądze, które zdobył sobie podczas 
wypraw ze swym wodzem. Z tego powodu nazwał budynek imieniem swego 
pana, by Pompejusza nie narazić na obmowę, że jego wyzwoleniec 
zgromadził dostatecznie dużo pieniędzy na pokrycie tak wielkiego wydatku. 

Zapewne w tych rzeczach sprawił Pompejusz ludowi niemałą przy-
jemność, ale niezmiernie ich zmartwił urządzając z Krassusem zaciągi na 
wyprawy, które im wyznaczono. Wtedy to większość ich żałowała swego 
postępowania i chwaliła Katona i innych. To było jednym powodem. Drugim 
fakt, że niektórzy trybunowie wytoczyli pewien proces, z nazwy 
poddowódcom konsulów, w istocie im samym i za ich czyny. Toteż, co 
prawda, nie użyli jakiegoś gwałtu, ale wraz ze zwolennikami w senacie 
zmienili szaty jakby z powodu klęski. Od razu zmienili postanowienie i bez 
żadnego wytłumaczenia wrócili do zwykłego stroju. Ale trybunowie 
usiłowali udaremnić zaciągi i odwołać uchwały w sprawie powierzonych 
wypraw. Pompejusz nie oburzał się na to — bo od razu wysłał swoich 
poddowódców, a sam z przyjemnością pozostał na miejscu pod pozorem, 



że trafia na przeszkodę w opuszczeniu miasta, a zresztą musi być w nim 
obecny ze względu na dostawę zboża. Zmierzał do tego, aby przy pomocy 
swych poddowódców podbić Hiszpanie, a jednocześnie przejąć w swe ręce 
sprawy w Rzymie i w pozostałej Italii. Krassusowi nie odpowiadał ani jeden, 
ani drugi plan i zwrócił uwagę na siłę oręża. Trybunowie zaś widząc, że ich 
śmiałe słowa nie poparte orężem byłyby za słabe, by zapobiec jakiemuś jego 
krokowi, na ogół zachowali się spokojnie. Ale obrzucali go licznymi i 
niebywałymi przekleństwami jak gdyby przez niego nie przeklinali państwa. 
Pewnego razu odbywał na Kapitolu zwyczajowe modły w sprawie swej 
wyprawy. Wtedy rozpuścili pogłoskę o znakach niebieskich i o dziwach. 
Kiedy ruszył w drogę, obsypali go licznymi i strasznymi przekleństwami. 
Atejusz, co prawda, usiłował wtrącić go do więzienia, ale oparli się temu inni 
trybunowie. Doszło do starcia między nimi i do zwłoki, podczas której 
Krassus wyszedł poza pomerium. Czy to zrządzeniem przypadku, czy to w 
wyniku samych przekleństw, wkrótce poniósł porażkę. 

Cezar za konsulatu Marcellinusa i Filipa wyprawił się przeciwko We-
netom, którzy mieszkają blisko oceanu. Pojmali oni jakichś żołnierzy 
rzymskich wysłanych w celu zdobycia żywności. Potem zatrzymali posłów, 
którzy przybyli w ich sprawie, aby w zamian za nich odzyskać własnych 
zakładników. Cezar ich nie oddał, rozesłał różne oddziały w różnych kie-
runkach; jedni mieli pustoszyć posiadłości tych, którzy się przyłączyli do 
zbuntowanych, by jedni nie pomagali drugim; drudzy mieli pilnować mienia 
objętych przymierzem, aby i oni nie wszczęli jakichś rozruchów. Sam ruszył 
przeciwko Wenetom. W głębi kraju zbudował statki, które, jak słyszał, są 
pożyteczne podczas przypływów i odpływów, przewiózł je w dół rzeki Liger 
i na próżno zmarnował niemal całe lato. Bo ich miasta zbudowane na 
warownych miejscach były niedostępne. Ocean rozlewający się niemal wokół 
wszystkich, uniemożliwiał atak piechoty, podobnie — atak przy pomocy 
łodzi podczas przypływu i odpływu. Doprowadzało go to do rozpaczy, 
dopóki nie przybył do niego Decimus Brutus ze swymi szybkimi okrętami z 
Morza Śródziemnego. Osobiście skłonny był wierzyć, że nawet przy ich 
pomocy nic nie zdziała. Barbarzyńcy jednak ponieśli porażkę z powodu swej 
pogardy dla małego rozmiaru i kruchości rzymskich łodzi. Wszak nadawano 
im dość lekką budowę ze względu na szybkość, na sposób naszego 
budownictwa okrętowego. Tymczasem łodzie barbarzyńców bardzo pokaźnie 
je przewyższały rozmiarami, gdyż wśród ciągle trwającego przepływu 
oceanu musiały się zatrzymywać na suchym lądzie i wytrzymywać przypływ 
i odpływ. Z tego powodu barbarzyńcy, którzy nigdy przedtem nie zetknęli się 
z taką flotą, wnioskując po wyglądzie lekceważyli jej skuteczność. Kiedy 
jeszcze stały w porcie, wypłynęli przeciwko nim w przekonaniu, że szybko je 
poślą na dno swymi 



wiosłami. Gnał ich wielki i gwałtowny wiatr. Mieli bowiem żagle skórzane, 
tak że łatwo chwytali całą siłę wiatru. Jak długo szalał wicher, Brutus nie 
odważył się wypłynąć przeciwko nim ze względu na liczbę i wielkość 
statków, na ich wywołany wiatrem pęd i napastliwość. Przygotował się do 
odparcia ich ataku w pobliżu lądu i do całkowitego opuszczenia statków. 
Kiedy jednak wiatr nagle ustał i uspokoiły się fale, statki poruszane wiosłami 
nie posuwały się tak szybko i przytłoczone własnym ciężarem jak gdyby 
zatrzymywały się w miejscu. Wtedy Brutus nabrał odwagi i popłynął na ich 
spotkanie. Napadł na nie bezkarnie, zadał im wiele ciężkich ciosów. 
Atakował z boku, z tyłu, to zaczepiał jakiś statek, to znowu cofał się, dokąd 
chciał i tak często, jak mu się podobało. Niekiedy przy pomocy wielu statków 
napastował jeden, a kiedy indziej znowu ścierał się równymi siłami, a nawet 
bezpiecznie uderzał mniejszymi siłami na przeważające. Gdziekolwiek brał 
nad nimi górę ... przypierał do nich. Jedne rozpruwał i zatapiał, inne 
zajmował dosięgając je zewsząd, nawiązywał walkę wręcz z załogą i gubił 
wielu. A jeżeli gdzieś był słabszy, wycofał się z niezwykłą zręcznością, tak 
że zawsze miał przewagę. Barbarzyńcy bowiem ani nie korzystali z łuków, 
ani nie zaopatrzyli się wcześniej w kamienie, sądząc, że wcale ich nie będą 
potrzebowali. Toteż, jeżeli ktoś napadł na nich z bliska, odpierali go, jak się 
zdarzyło. Nie potrafili jednak poradzić sobie z tymi, którzy znajdowali się od 
nich w pewnej odległości. Odnosili więc rany, umierali nawet ci, którzy nie 
mogli nikogo odeprzeć. Statki ich bądź pękały uderzane taranem, bądź 
podpalane szły z dymem, inne przywiązane linami dawały ciągnąć się niby 
puste. Na ten widok załogi pozostałych okrętów zabijały się wzajemnie, by 
żywi nie wpaść w ręce wroga, inni rzucali się do morza, pragnąc tą drogą 
dostać się na statki nieprzyjacielskie, a przynajmniej nie dać się zabić 
Rzymianom. Nie ustępowali im zapałem i odwagą, a wydani w ręce wrogów 
na skutek unieruchomienia statków wpadali w ostateczną rozpacz. Rzymianie 
bowiem w obawie, aby podmuch wiatru nie poruszył znowu statków 
barbarzyńskich, z odległości dosięgali je hakownicami, którymi rozcinali liny 
i rozpruwali żagle. Barbarzyńcy byli zmuszeni ścierać się na swych statkach 
jak gdyby w lądowej walce z przeciwnikiem toczącym bitwę na morzu. 
Dlatego mnóstwo ich zginęło w tym miejscu, a niedobitki dostały się do 
niewoli. Spośród nich Cezar najwybitniejszych pozabijał, a resztę sprzedał. 

Następnie wyprawił się przeciwko Morinom i ich sąsiadom, Menapiom, w 
nadziei, że zastraszeni jego poprzednimi czynami bez trudu dadzą się podbić. 
Nie ujarzmił jednak żadnych z tych ludów. Nie mając miast i mieszkając 
tylko w chatach przenieśli wszystko najcenniejsze do najbardziej zalesionych 
części gór i wyrządzili więcej zła tym Rzymianom, którzy się z nimi zetknęli, 
niż sami doznali. Cezar usiłował ścinać lasy 



i dotrzeć do samych gór, ale ze względu na ich wielkość i bliskość zimy 
odstąpił od tego zamiaru. Z tych powodów wycofał swe siły. 

Kiedy jeszcze był w kraju Wenetów, Kwintus Titurius Sabinus, jego 
poddowódca, wyprawił się przeciwko Wenellom, którymi dowodził Wiri-
dowiks. Z początku bardzo przeraził się ich liczbą, tak że byłby gotów 
poprzestać na uratowaniu obozu. Później jednak widząc, że wprawdzie z tego 
powodu nabrali pewności, lecz w rzeczywistości nie są groźni — odzyskał 
ducha. Większość bowiem barbarzyńców opiera na pogróżkach całą swą 
rzekomą grozę. Niemniej nawet wtedy nie śmiał zetrzeć się z nimi jawnie, 
gdyż powstrzymywała go liczebność przeciwnika. Nakłonił ich jednakże do 
niebacznego ataku na jego obóz, choć był na wzniesieniu. Odbyło się to w 
taki sposób. Pod wieczór wysłał do nich jako rzekomego zbiega jednego ze 
swych sprzymierzeńców, który mówił ich językiem. Ten przekonał ich, że 
Cezar doznał porażki. W tej wierze bez zastanowienia obżarci i opici 
wyruszyli z miejsca przeciwko Rzymianom, aby nie zdążyli przed nimi 
uciec. Wedle ich słów ani jeden niedobitek nie miał ujść z życiem. Dlatego 
ze sobą mieli chrust i ciągnęli pnie, aby spalić wrogów doszczętnie. Natarli 
na strome zbocze i pięli się w górę energicznie nie napotykając żadnego 
oporu. Sabinus nie ruszył się z miejsca, dopóki większość z nich nie stanęła 
w jego zasięgu. Wtedy nieoczekiwanie runął na nich z góry ze wszystkich 
stron naraz. Poraziwszy pierwszych napastników strącał wszystkich po 
pochyłości, tak iż pobici kłębili się wokół siebie i kłód. Rozgromił ich tak 
doszczętnie, że już żaden z nich ani z innych nie próbował stawić mu czoła. 
Galowie bowiem są bez opamiętania nienasyceni we wszystkich swych 
namiętnościach, nie znają umiaru ani w odwadze, ani w strachu i pochopnie 
popadają z odwagi w beznadziejne tchórzostwo, a z tchórzostwa w 
zuchwałość. 

W tym czasie Publiusz Krassus, syn Marka Krassusa, podbił nieomal całą 
Akwitanię. Mieszkańcy jej są Galami, sąsiadują z Galią Zaalpejską, a ziemia 
ich ciągnie się wzdłuż Pirenejów aż do oceanu. Wyprawiwszy się przeciwko 
nim Krassus pobił ich w bitwie i w wyniku oblężenia podbił Sotiatów. Stracił 
trochę ludzi na skutek zdrady przy pewnych rokowaniach, za co surowo 
ukarał wrogów. Z kolei dostrzegł inne oddziały, w których znajdowali się 
żołnierze Sertoriuszowi z Hiszpanii. Razem z nimi prowadzili wojnę 
wykazując więcej umiejętności wojskowych niż nierozważnej odwagi. 
Wiedzieli bowiem, że Rzymianie z braku żywności wkrótce opuszczą kraj. 
Krassus udawał, że się ich boi. Wobec tego, że go lekceważyli, nie dali się 
skłonić do walki wręcz i czuli się bezpieczni na przyszłość. Wtedy napadł na 
nich znienacka i niespodziewanie. W miejscu, w którym na nich uderzył, nic 
nie zdziałał, gdyż barbarzyńcy wypadli przeciwko niemu i odparli go 
gwałtownie. Ponieważ tam znajdowały 



się ich główne siły, wysłał ludzi na przeciwną stronę ich obozu, zajął go 
opuszczony i przechodząc przez niego zaskoczył walczących od tyłu. Tak 
więc tamci wszyscy zginęli, pozostali zaś z wyjątkiem nielicznych przyjęli 
warunki bez walki. 

To stało się w lecie. Kiedy zaś Rzymianie zimowali w kraju nieprzy-
jacielskim, szczepy germańskie Tenkterów i Usypetów przekroczyły Ren i 
wtargnęły do ziemi Trewerów. Postąpili tak częściowo dlatego, że wypędzili 
ich z ojczyzny Swebowie, a częściowo na wezwanie Galów. Napotkawszy 
tam Cezara wpadli w przerażenie i zwrócili się do niego z propozycją 
rozejmu, prosząc o ziemię lub przynajmniej o zezwolenie, by mogli ją zająć. 
Nic nie osiągnęli. Wtedy naprzód przyrzekli, że dobrowolnie wrócą do swych 
domów, i prosili o zawieszenie broni. Jednakże później ich młodzież zdolna 
do broni na widok zbliżania się paru jego jeźdźców zlekceważyła to i 
zmieniła postanowienie. Natychmiast zatrzymali swój pochód, pobili 
nieprzygotowanych na to jeźdźców i zagrzani tym podjęli wojnę. Starsi, 
którzy potępiali krok młodych, przybyli do Cezara, wbrew zdaniu młodych 
prosząc o przebaczenie im i zrzucając odpowiedzialność na nieliczną garstkę. 
Cezar zatrzymał wysłanników zapewniając, że niebawem udzieli im 
odpowiedzi, i wyruszył przeciwko innym członkom tego szczepu. Zaskoczył 
ich w namiotach podczas południowego odpoczynku, nie podejrzewających 
żadnego nieprzyjacielskiego kroku, gdyż starszyzna była u niego. Wpadł do 
namiotów zapełnionych pieszymi, którzy nie zdążyli chwycić za broń, wyciął 
ich wśród wozów, gdzie przeszkadzały im bezładnie rozproszone kobiety i 
dzieci. Jeźdźców wtedy nie było w obozie, ale skoro dowiedzieli się o tym, co 
zaszło, od razu ruszyli do siedzib ojczystych i wycofali się do Sygambrów. 
Cezar wyprawił do nich posłów i zażądał poddania się. Co prawda, nie 
spodziewał się, że zostaną mu wydani (ludzie za Renem nie bali się Rzymian 
na tyle, by posłuchać podobnych temu rozkazów), lecz uczynił to, by pod tym 
pozorem przeprawić się przez rzekę. Ze swej strony bardzo pragnął uczynić 
coś takiego, czego spośród równych mu nikt jeszcze nie dokonał. Spodziewał 
się też, że odeprze Germanów daleko od Galii wkraczając na ich ziemie. 
Wobec tego jeźdźców mu nie wydano, a przy tym przyzwali go Ubiowie, 
którzy sąsiadowali i waśnili się z Sygambrami. Zbudował więc most i 
przeprawił się przez rzekę. Jednakże przekonał się, że Sygambrowie 
przenieśli się do swoich twierdz, i że Swebowie zbierają się, by pośpieszyć 
im z pomocą. Nie dalej więc jak w ciągu dwudziestu dni wycofał się z 
powrotem. 

Ren wypływa z Alp Celtyckich, nieco poza Recją. Tocząc się na zachód 
rozgranicza Galię i jej mieszkańców po lewej stronie od Germanów po 
prawej, w końcu wpada do oceanu. Rzeka ta stale, aż do dziś uchodziła 



za granicę, odkąd tylko te szczepy otrzymały oddzielne nazwy; w za-
mierzchłych bowiem czasach oba ludy mieszkające po obu stronach rzeki 
nazywały się Celtami. 

Wtedy to Cezar jako pierwszy z Rzymian przeprawił się przez Ren. 
Później za konsulatu Pompejusza i Krassusa przeprawił się do Brytanii. Kraj 
ten jest oddalony pięćdziesiąt stadiów w najkrótszej odległości od 
belgijskiego lądu stałego, tam gdzie mieszkają Morinowie. Ciągnie się 
wzdłuż reszty Galii i niemal całej Hiszpanii, sięgając do morza. Najdawniejsi 
Grecy i Rzymianie nie wiedzieli nawet o jej istnieniu, późniejsi mieli 
wątpliwości, czy to jest ląd stały, czy wyspa. Wielu pisało i z tego i z tamtego 
punktu widzenia — choć nic nie wiedziało. Nie widząc jej bowiem na własne 
oczy ani zasięgając języka u rodzimej ludności, snuli domysły zależnie od 
szkoły, do której ktoś należał, lub od swej wiedzy. Jednakże z upływem 
czasu, najpierw za Agrykoli propretora i obecnie za rządów cesarza 
Sewerusa, stwierdzono w sposób oczywisty, że jest to wyspa. 

Otóż Cezar pragnął przeprawić się do tego kraju, skoro już podbił 
Morinów, a reszta Galii była spokojna. Przepłynął z piechotą drogą naj-
odpowiedniejszą, ale nie wybrał miejsca najstosowniejszego do lądowania. 
Powiadomieni wcześniej o jego podróży Brytowie zdążyli obsadzić wszystkie 
miejsca zdatne do lądowania na wyspie naprzeciw lądu stałego. Opłynął 
zatem jakiś wystający przylądek, pojechał wzdłuż brzegu na drugą jego 
stronę. Wysiadając tam na mieliźnie rozgromił tych, którzy podjęli z nim 
walkę, i postawił nogę na lądzie, zanim nadeszła większa pomoc. Potem 
odepchnął także przybyłych z odsieczą. Barbarzyńcy ponieśli wielkie straty, 
gdyż ich siły składały się z woźniców i jeźdźców łatwo wymykających się 
Rzymianom, których konnica jeszcze nie przybyła. Jednakże przerazili się 
wiadomościami o Rzymianach, jakie dochodziły z lądu stałego, i faktem, że 
w ogóle śmieli się przeprawić i postawić nogę w ich kraju. Dlatego wysłali do 
Cezara pewnych Morinów, którzy byli ich przyjaciółmi, w sprawie warunków 
pokoju. Kiedy ten zażądał zakładników, skłonni byli na to przystać. Zmienili 
jednak zdanie, gdyż Rzymianie tymczasem ucierpieli od burzy, która dała się 
we znaki zarówno flocie obecnej, jak nadpływającej. Nie atakowali 
najeźdźców w otwartej walce, gdyż ich obóz był silnie strzeżony, ujęli jednak 
paru ich ludzi, których wysłał po żywność w przekonaniu, że kraj jest przyja-
cielski. Zgładzili wszystkich z wyjątkiem garstki, gdyż Cezar pospieszenie 
przybył im z pomocą. Potem uderzyli na sam obóz rzymski. Nie tylko nic nie 
osiągnęli, ale zebrali potężne cięgi. Jednakże o pokój zwrócili się dopiero po 
poniesieniu wielu porażek. Cezar zasadniczo nie myślał o zawarciu z nimi 
pokoju. Zbliżała się jednak zima, a nie miał zabezpieczenia 



w dostatecznych siłach, aby w tym okresie prowadzić wojnę. Nadchodzące 
posiłki poniosły porażkę. Galowie zaś ze względu na jego nieobecność 
wszczęli bunt. Z tych powodów wbrew woli zawarł rozejm z Brytanii. Także 
wówczas zażądał wielu zakładników, ale otrzymał tylko kilku. 

Odpłynął zatem na ląd stały i położył kres niepokojom. W Brytanii nic nie 
zdobył ani dla siebie, ani dla państwa — poza sławą wyprawienia się przeciw 
jej mieszkańcom. Było to dla niego przedmiotem wielkiej chluby, a i w 
Rzymie zyskało wielkie uznanie. Widziano bowiem, że rzeczy poprzednio 
nie znane stały się jasne, a to, co uchodziło za niesłychane, znalazło się w ich 
zasięgu. Stąd płynącą z tych faktów nadzieję na przyszłość uważali za już 
urzeczywistnioną. Chlubili się oczekiwanymi zdobyczami, jak gdyby już je 
mieli. Z tego też powodu uchwalili obchody dziękczynne trwające 
dwadzieścia dni. 

W tym samym czasie wybuchło powstanie w Hiszpanii, którego uśmie-
rzenie powierzono wskutek tego Pompejuszowi. Zbuntowały się pewne 
szczepy pod dowództwem Wakcejuszów. Metellus Nepos pokonał jeszcze 
nie przygotowanych. Ale kiedy oblegał Klunię, uderzyli na niego, wzięli górę 
i odbili miasto. Gdzie indziej doznali porażki, ale nieszybko doszło do ich 
ujarzmienia. Liczebnie tak znacznie przewyższali przeciwników, że Nepos 
zadowolił się zachowaniem pokoju i unikaniem niebezpieczeństw. 

W tym samym czasie wrócił do ojczyzny Ptolemeusz i odzyskał swe 
królestwo, pomimo że Rzymianie uchwalili odmówić mu pomocy i nawet 
jeszcze wtedy ogromnie się oburzali na uprawiane przez niego przekupstwo. 
Sprawił to Pompejusz i Gabiniusz. (Potęga władzy i nadmierne pieniądze 
zdobyły przewagę nawet nad uchwałą ludu i senatu.) Pompejusz wydał 
rozkaz Gabiniuszowi, ówczesnemu namiestnikowi Syrii, a ten urządził 
wyprawę. Jeden działał z życzliwości, drugi pod wpływem łapówki i obaj 
przywrócili mu władzę wbrew woli państwa, nie dbając ani o nie, ani o 
wyrocznie sybilińskie. Później z tego powodu Gabiniusz stanął przed sądem, 
ale uniknął zasądzenia dzięki Pompejuszowi i posiadanym pieniądzom. Oto 
dowód, do jakiego stopnia uległy rozprzężeniu stosunki wśród ówczesnych 
Rzymian; jeżeli tylko jacyś urzędnicy lub sędziowie dostali od niego 
chociażby odrobinę z wielkich łapówek, które otrzymał, ani trochę nie dbali o 
swe obowiązki. Co więcej, uczyli innych popełniania złych czynów za 
pieniądze, dowodząc im, że łatwo wykupią się od kary. Wtedy więc 
Gabiniusz został uwolniony, ale ponownie stanął przed sądem z powodu 
jakichś innych przewinień, szczególnie za to, że zagrabił z prowincji ponad 
sto milionów denarów, i został skazany przez sąd. Bardzo go to zaskoczyło, 
jako że od poprzedniego procesu wywikłał się dzięki bogactwu; tymczasem 
teraz został za nie ukarany, i to głównie na skutek tego procesu. Zaskoczyło 
to także bardzo Pompejusza — wszak poprzednio 



przy pomocy przyjaciół nawet na odległość spowodował uwolnienie Ga-
biniusza, tymczasem wtedy był obecny na przedmieściach i poniekąd w 
samym sądzie, a nic nie wskórał. 

Rzecz wyglądała następująco. Gabiniusz nękał Syrię w wieloraki sposób. 
Doszło do tego, że wyrządził krajowi o wiele więcej zła niż piraci, którzy 
wtedy stali u szczytu powodzenia. Gabiniusz uważał, że wszystkie zyski z 
tego źródła płynące są drobnostkami, i najpierw zamyślał i przygotowywał 
się do wyprawy przeciwko Partom i ich bogactwom. Kiedy bowiem synowie 
podstępnie zgładzili Fraatesa, jego królestwo przejął Orodes i wypędził brata 
Mitrydatesa z Medii, którą rządził. Ten schronił się u Gabiniusza i skłonił go 
do udzielenia mu pomocy w odzyskaniu władzy. Jednakże przybył 
Ptolemeusz z listem Pompejusza i przyrzekł dać wiele pieniędzy 
Gabiniuszowi i jego wojsku. Część z nich obiecywał wypłacić od razu, resztę, 
gdy wróci do władzy. Wtedy Gabiniusz zaniechał sprawy Partów i pośpieszył 
do Egiptu. Postąpił tak, mimo że prawo zakazywało namiestnikom wkraczać 
na ziemie leżące poza ich granicami, samodzielnie podejmować wojnę, 
chociaż i lud, i Sybilla odradzali przywracać do władzy tego człowieka. 
Trudności te jednak skłoniły go do podwyższenia ceny za udzielenie pomocy: 
Gabiniusz zostawił w Syrii swego młodocianego syna, Sizennę, a z nim 
garstkę żołnierzy. Tym samym jeszcze bardziej naraził prowincję, na której 
czele go postawiono, na najazdy piratów. Sam udał się do Palestyny, pojmał 
Aristobulosa, który umknął z Rzymu, i zaczął mącić, posłał go do 
Pompejusza, nałożył daninę na Żydów, po czym wtargnął do Egiptu. 
Podówczas rządziła Egipcjanami Berenika i choć sama bała się Rzymian, nie 
podjęła kroków odpowiednich... [do okoliczności]. Wezwała pewnego 
Seleukosa, podającego się za członka rodu, który ongiś wiele znaczył w Syrii, 
uznała go za swego małżonka, uczyniła wspólnikiem królestwa i w wojnie. 
Jednakże widząc, że nie ma on żadnego znaczenia, zabiła go i tymi samymi 
ponętami ściągnęła do siebie Archelaosa, syna Archelaosa, który zbiegł do 
Sulli. Był to człowiek sprężysty w działaniu, a przebywał w Syrii. Gabiniusz 
mógł położyć kres złu w początkach. Powziąwszy bowiem podejrzenia co do 
Archelaosa pojmał go i wydawało się, że nie będzie miał więcej kłopotów. 
Jednakże zląkł się, że z tego powodu otrzyma od Ptolemeusza mniej 
pieniędzy od przewidzianych w umowie, gdyż w tych warunkach jego 
działalność nie robiła wrażenia czegoś wielkiego. Spodziewał się, że zarobi 
jeszcze więcej ze względu na mądrość i sławę Archelaosa. Ponadto otrzymał 
niemało innych pieniędzy od samego jeńca. Toteż dobrowolnie wypuścił go 
pozorując ucieczkę. W ten sposób bez żadnego oporu dotarł do Peluzjum. Po 
czym zaczął posuwać się naprzód z wojskiem podzielonym na dwie części i 
w tym samym dniu podbił Egipcjan. Następnie zwyciężył ich ponownie 
swymi okrętami w boju na rzece oraz na lądzie. Aleksan- 



dryjczycy bowiem bardzo łatwo porywają się zuchwale na wszystko i bardzo 
pochopnie mówią, cokolwiek im przyjdzie na myśl, ale są zupełnie 
nieużyteczni na wojnie i w związanych z nią niebezpieczeństwach. Dzieje się 
tak, pomimo że w kłótniach, których jest u nich pełno, i to zaciekłych, 
zawsze przelewają krew i całkiem lekceważą życie w chwilowych rozją-
trzeniach. Podczas tych sporów dążą do zniszczenia, jak gdyby do jakiegoś 
bezcennego i najdroższego szczęścia. Dzięki zwycięstwu i wymordowaniu 
wielu, wśród nich także Archelaosa, Gabiniusz od razu stał się panem Egiptu 
i oddał go Ptolemeuszowi. Ten zaś zgładził swą siostrę oraz naj-
przedniejszych i najbogatszych obywateli, gdyż potrzebował znacznych sum 
pieniędzy. 

W ten sposób Gabiniusz wprowadził go na tron. Nie przesłał do ojczyzny 
wiadomości o tym, co zrobił, gdyż nie chciał sam donieść o swych 
bezprawnych postępkach. Nie można jednak było zataić tak wielkiej sprawy i 
lud od razu o tym się dowiedział. Syryjczycy bowiem głośno krzyczeli 
przeciw Gabiniuszowi, zwłaszcza że podczas jego nieobecności strasznie 
ucierpieli od piratów. Ponadto poborcy podatkowi, nie mogąc ściągnąć 
podatków z powodu grasowania łotrzyków, byli winni duże sumy. 
Rozgniewani tym ludzie naradzali się i byli gotowi go potępić. Gwałtownie 
przeciwko niemu podżegał Cyceron, który radził też ponownie odczytać 
wiersze sybilińskie. Spodziewał się, że mieści się w nich kara na wypadek, 
gdyby naruszono jakieś z ich zaleceń. Pompejusz i Krassus byli jeszcze 
konsulami; pierwszy działał dla własnej korzyści, drugi celem przypodo-
bania się pierwszemu i dlatego, że wziął pieniądze posłane mu przez 
Gabiniusza. Z tych powodów obaj jawnie usprawiedliwiali postępowanie 
Gabiniusza nazywając Cycerona wygnańcem i nie chcieli poddać spraw pod 
głosowanie. Kiedy jednak ustąpili z urzędu, następcami ich zostali Lucjusz 
Domicjusz i Appiusz Klaudiusz. Wtedy znowu wygłoszono wiele poglądów i 
większość wystąpiła przeciw Gabiniuszowi. Domicjusz był wrogo 
usposobiony względem Pompejusza z powodu jego żądzy dostojeństw i 
dlatego, że wbrew jego życzeniu został wybrany konsulem. Klaudiusz był 
wprawdzie krewnym Pompejusza, ale chciał kierować ludem i przypodobać 
się w czymś ogółowi. Ponadto spodziewał się łapówki od Gabiniusza, jeżeli 
wywoła jakieś zamieszki. Dlatego poruszyli wszystkie sprężyny przeciwko 
niemu. Poza tym obciążał go poważnie fakt, że nie przyjął pewnego 
poddowódcy, którego Krassus wysłał naprzód celem przejęcia władzy od 
Gabiniusza. Zachował stanowisko, jak gdyby je otrzymał na wieki. Wobec 
tego postanowiono odczytać wiersze Sybilli pomimo sprzeciwu Pompejusza. 

Tymczasem Tyber nagle tak wezbrał, że zalał wszystkie równiny w 
mieście, a nawet wyżej położone miejsca. Przyczyną powodzi były 
nadmierne deszcze, które spadły gdzieś w górze rzeki, powyżej miasta, 



lub też gwałtowny wicher od morza, który odepchnął nurt rzeki u jej ujścia; 
albo wreszcie, co uznano za bardziej prawdopodobne, zrządzenie jakiegoś 
bóstwa. Domy z cegieł na wskroś przemokły i zawaliły się, całe bydło 
utonęło. Wszyscy ludzie, którzy nie zdążyli się na czas schronić w 
najwyższych miejscach, zostali porwani przez wodę w mieszkaniach albo na 
ulicach i stracili życie. Pozostałe domy bowiem także uległy zniszczeniu, 
gdyż dopust trwał przez kilka dni. Stał się więc klęską dla wielu ludzi zaraz, 
dla innych potem. Przybici tymi nieszczęściami Rzymianie spodziewali się 
jeszcze gorszych w przekonaniu, że rozzłościło się na nich niebo z powodu 
przywrócenia władzy Ptolemeuszowi. Toteż spieszno im było do uśmiercenia 
Gabiniusza, nawet nieobecnego. Mniemali, że poniosą mniejszą szkodę, 
jeżeli zdążą go skazać na śmierć przed powrotem. Nie znaleźli żadnej 
wzmianki w sprawie kary w wyroczniach sybilińskich, ale tak byli zawzięci, 
że senat uchwalił, by urzędnicy i lud obszedł się z nim w sposób najbardziej 
surowy i bezwzględny. 

Tymczasem pieniądze wysłane naprzód przez Gabiniusza sprawiły, że nie 
poniósł on żadnej kary ani podczas swej nieobecności, ani po powrocie — 
przynajmniej z tego powodu. Jednakże własne sumienie doprowadziło go do 
tak sromotnego i nędznego stanu, że ociągał się z przybyciem do Italii. Do 
miasta wszedł nocą i przez szereg dni nie śmiał się pojawić poza domem. 
Zarzutów było wiele i miał niemało oskarżycieli. Przede wszystkim pozwano 
go przed sąd z powodu przywrócenia władzy Ptolemeuszowi — co miało być 
główną jego przewiną. Niemal cały lud runął do sądu i raz po raz chciał go 
rozerwać na strzępy, zwłaszcza że Pompejusz był nieobecny, a Cyceron 
zawzięcie go oskarżał. Jednakże mimo takich nastrojów w Rzymie Gabiniusz 
został zwolniony. Sam bowiem zdając sobie sprawę z wagi oskarżeń wydał 
znaczne sumy pieniężne; ponadto bardzo chętnie popierali go towarzysze 
Cezara i Pompejusza. Wywodzili, że Sybilla miała na myśli inny czas i 
innego króla, a co najważniejsze, że w jej wierszach nie widniała żadna kara 
za jego czyny. 

Lud bliski był zabicia sędziów, ale ci uciekli. Wtedy lud zwrócił uwagę na 
pozostałe zarzuty przeciw niemu i spowodował jego skazanie — przy-
najmniej z ich powodu. Ci bowiem, którzy na podstawie losowania mieli 
osądzić te zarzuty, bali się ludu, a zarazem mało otrzymali od Gabiniusza. 
(Ten czując, że pociąga się go do odpowiedzialności tylko za sprawy drob-
niejsze, i licząc w tym wypadku na wygraną, nie czynił dużych nakładów.) 
Został zatem skazany, mimo iż Pompejusz był w pobliżu i że miał w Cy-
ceronie obrońcę. Co się tyczy Pompejusza, to wyjechał on z miasta w celu 
wystarania się o zboże, gdyż znaczne jego zasoby zniszczyła rzeka. Spiesznie 
powrócił, by pojawić się na pierwszej rozprawie (przebywał bowiem w 
Italii). Jednakże spóźnił się; po czym nie wycofywał się z przedmieść przed 
ukończeniem także drugiej sprawy. Lud zgromadził się poza pome- 



rium (bo nie wolno mu było wejść do miasta, skoro już sprawował władzę 
prokonsula). Wtedy istotnie zwrócił się do niego w długiej mowie w obronie 
Gabiniusza, odczytał im list, który mu w jego sprawie przysłał Cezar, błagał 
sędziów i nie tylko powstrzymywał Cycerona od dalszego oskarżenia 
Gabiniusza, ale nawet skłonił go do wystąpienia w jego obronie. Skutkiem 
tego mówca w większym stopniu niż poprzednio naraził się na zarzut i 
przydomek zdrajcy. Jednakże nic nie pomógł Gabiniuszowi. Skazano go 
wówczas i wygnano, jak nadmieniłem, ale później Cezar zapewnił mu 
powrót. 

W tymże czasie zmarła żona Pompejusza po wydaniu na świat córeczki. 
Być może, dokonali tego przyjaciele jego i Cezara, być może niektórzy 
chcieli im oddać jakąś przysługę, w każdym razie porwali jej zwłoki, skoro 
tylko otrzymała pochwały na Forum, i pochowali ją na Polu Marsowym. Na 
próżno sprzeciwiał się temu Domicjusz powołując się między innymi na to, 
że jest rzeczą bezbożną chować ją w tym świętym miejscu bez jakiejś 
uchwały. 

W tym czasie Gajusz Pomptinus odbył triumf nad Galami. Do tego czasu 
pozostawał poza pomerium, gdyż nikt nie dawał mu prawa na jego odbycie. 
Również wtedy nie osiągnąłby go, gdyby nie Serwiusz Galba, który z nim 
odbył wyprawę. Jako pretor potajemnie przed świtem dał niektórym prawo 
głosowania, choć prawa nie pozwalały na załatwianie żadnej sprawy u ludu 
przed nastaniem pierwszej godziny. Z tego powodu pewni trybunowie, 
którzy nie brali udziału w zgromadzeniu, narobili mu kłopotów przynajmniej 
podczas pochodu; doszło także do pewnych zabójstw. 



KSIĘGA CZTERDZIESTA 

W księdze czterdziestej Dziejów rzymskich Diona mieszczą się 
następujące opowiadania: 

Jak Cezar przepłynął po raz drugi do Brytanii (r. l—3), 
Jak Cezar po powrocie z Brytanii ponownie podjął wojnę z Galami (r. 4—11), 
Jak Krassus zaczął wojować z Partami (r. 12—13), 
O Partach (r. 14—15), 
Jak Krassus doznał od nich porażki i zginął (r. 16—30), 
Jak Cezar ujarzmił całą Galię Zaalpejską (r. 31—44), 
Jak Milon zabił Klodiusza i został zasądzony (r. 48—54), 
Jak Cezar i Pompejusz zaczęli się waśnić (r. 58—66), 
Przeciąg czasu: reszta konsulatu Domicjusza i Appiusza Klaudiusza i cztery 
dalsze lata, w których urzędnikami (konsulami) były niżej wymienione osoby: 

r. 53 p.n.e. Gnejusz Domicjusz, syn Marka, Kalwinus 
Marek Waleriusz ... Messala  

r. 52 p.n.e. Gnejusz Pompejusz, syn Gnejusza, po raz trzeci 
Kwintus Cecyliusz Metellus Scypion, syn Nazyki  

r. 51 p.n.e. Serwiusz Sulpicjusz, syn Kwintusa, Rufus 
Marek Klaudiusz, syn Marka, Marcellus  

r. 50 p.n.e. Lucjusz Emiliusz, syn Marka, Paulus 
Gajusz Klaudiusz, syn Gajusza, Marcellus. 

Takie były zdarzenia w Rzymie, który wtedy obchodził rok siedemsetny. 
W roku tych samych konsulów Lucjusza Domicjusza i Appiusza Klaudiusza 
Cezar oprócz innych podjętych kroków zbudował w Galii okręty, nadając im 
kształt pośredni pomiędzy swymi szybkimi statkami a towarowymi tamtejszej 
ludności, by były możliwie jak najlżejsze i wytrzymałe na fale, aby osadzone 
na mieliźnie nie uległy uszkodzeniu. Gdy pogoda sprzyjała żegludze, 
przeprawił się ponownie do Brytanii pod pozorem, że tamtejsi mieszkańcy 
nie posłali wszystkich przyrzeczonych zakładników; widocznie sądzili, że 
nigdy więcej nie będzie próbował ich zaczepiać, gdyż wycofał się ongiś z 
próżnymi rękoma. W rzeczywistości ogromnie pragnął zdobyć wyspę. 
Znalazłby sobie bezwzględnie inną wymówkę, gdyby tej brakło. Wylądował 
w tym miejscu, co poprzednio. Nikt nie odważył się stawić mu czoła z 
powodu wielkiej liczby jego okrętów, które dobiły jednocześnie do wielu 
miejsc na brzegu. Od razu opanował przystań. Barbarzyńcy z wyżej 
wymienionych powodów nie mogli przeszkodzić mu w dopłynięciu. 
Zatrwożyli się bardziej niż poprzednio, gdyż 



przybył z większym wojskiem. Unieśli wszystko, co najcenniejsze, do 
najbardziej zalesionej i zakrzewionej części pobliskiej okolicy. Zabezpieczyli 
ją w ten sposób, że ścinali otaczające drzewa, układali na nich rzędami inne, 
dzięki temu ich skarby były niejako w obrębie szańców. Następnie zaczęli 
nękać Rzymian szukających paszy. Pobici w jakiejś walce na otwartym 
miejscu wciągnęli przeciwników do pościgu za nimi i sami z kolei zabili 
wielu wrogów. Potem sztorm znowu uszkodził okręty rzymskie. Wtedy 
przyzwali sprzymierzeńców i wyruszyli przeciw samemu arsenałowi 
okrętów. Poszli pod wodzą Kassiwelaunusa, któremu oddano pierwszeństwo 
wśród naczelników na wyspie. W potyczce z nimi Rzymianie najpierw 
rozproszyli się w nieładzie na skutek natarcia wozów. Później rozluźniając 
szeregi przepuszczali je, godząc z boku na biegnących obok przeciwników i 
wyrównując walkę. Przez pewien czas obie strony pozostawały tam, gdzie 
były. Później jednak barbarzyńcy zwyciężyli piechotę, ale ulegli konnicy i 
wycofali się nad Tamizę. Otoczyli bród palami częściowo widocznymi, a 
częściowo ukrytymi w wodzie i rozbili obóz. Gwałtownym atakiem Cezar 
zmusił ich do opuszczenia miejsca otoczonego ostrokołem, a następnie przez 
oblężenie wyparł ich z obozu obronnego. Inni odepchnęli barbarzyńców 
atakując stanowisko ich okrętów. Wtedy ugięli się, dali zakładników, 
zgodzili się płacić roczną daninę i zawarli układ. 

Cezar zatem opuścił wyspę, nie zostawiając na niej wojska. Sądził, że 
byłoby narażone na niebezpieczeństwo, gdyby zimowało w tym kraju. Nadto 
uważał, że nie byłoby dobrze, gdyby przez dłuższy czas był z dala od Galii. 
Zadowolił się więc dotychczasowymi osiągnięciami, aby w dążeniu do 
większych, nawet tych nie utracić. Postąpił chyba słusznie, jak to istotnie 
wykazała rzeczywistość. Skoro bowiem ruszył do Italii, by tam 
przezimować, Galowie wszczęli bunt, choć w każdym szczepie było wiele 
załóg. Niektórzy z nich otwarcie przystąpili do walki. Gdyby to nastąpiło w 
zimie, cały stan rzeczy w Galii uległby zakłóceniu. 

Wojnę tę wszczęli Eburonowie pod wodzą Ambioryksa. Twierdzili oni, że 
do powstania skłoniła ich obecność Rzymian, którzy byli na rozkazach 
poddowódców Sabinusa i Lucjusza Kotty. Naprawdę zaś lekceważyli ich w 
przekonaniu, że będą niezdolni do obronienia swych ludzi. Nie spodziewali 
się też, że Cezar tak rychło urządzi przeciwko nim wyprawę. Uderzyli na 
żołnierzy, którzy tego się nie spodziewali, sądząc, że przy pierwszym ataku 
zajmą obóz. Zawiedzeni uciekli się do oszustwa. Ambrioryks najpierw 
urządził zasadzki w najodpowiedniejszych miejscach, wysłał herolda celem 
nawiązania rokowań i przybył do Rzymian. Wywodził, że prowadzi wojnę 
wbrew własnej woli i osobiście tego żałuje. Radził im jednak mieć się na 
baczności przed innymi, którzy nie okazują mu posłuchu i zamierzają w nocy 
uderzyć na Rzymian. Dał więc im radę, by po- 



rzucili Eburonię, gdyż pozostanie w niej będzie połączone z niebezpieczeń-
stwem. Radził im jak najprędzej usunąć się do jakichś towarzyszy broni 
zimujących gdzieś w pobliżu. Rzymianie dali wiarę tym wieściom, tym 
bardziej że Ambioryks doświadczył wiele dobrodziejstw od Cezara. Wy-
dawało się, że w ten sposób spłaca dług wdzięczności. Pośpiesznie zebrali 
swe rzeczy, ruszyli w drogę zaraz z wieczora, wpadli w zasadzki i ponieśli 
straszliwą klęskę. Kotta z wieloma innymi zginął od razu. Sabinusa wezwał 
Ambioryks niby celem ocalenia, gdyż wódz galicki nie brał udziału w tych 
wypadkach i wtedy jeszcze wzbudzał zaufanie. Kiedy przybył, Ambioryks 
pojmał go, odebrał broń i odzież i powalił oszczepem. Między innymi rzucał 
nad nim takie przechwałki: „Czyż chcecie wy, tacy jak jesteście, rządzić 
nami, którzy jesteśmy tak silni?" Taki los spotkał tych ludzi. Reszcie udało 
się przedrzeć do obozu, z którego wyruszyli. Jednakże barbarzyńcy i tam 
uderzyli. Napadnięci nie mogąc się ani bronić, ani uciec, zabijali się 
wzajemnie. 

Po tych wypadkach zbuntowały się jakieś inne z sąsiednich szczepów, 
wśród nich Nerwiowie, choć w ich ziemi zimował Kwintus Cyceron jako 
poddowódca Cezara. Ambioryks dobrał ich sobie i stoczył walkę z Cyce-
ronem. W nie rozstrzygniętym boju kilku Rzymian wziął żywcem do nie-
woli. Po nieudanych próbach wprowadzania w błąd wodza osaczył go 
oblężeniem, a miał mnóstwo rąk do walki i doświadczenie, które zdobył w 
wspólnej służbie z Rzymianami. Ponadto uzyskał pewne wiadomości od 
poszczególnych jeńców. Dzięki temu osaczył Cycerona częstokołem i 
rowem. Dochodziło — rzecz jasna — do wielu potyczek, przy czym ginęło o 
wiele więcej barbarzyńców, którzy też górowali liczebnie nad Rzymianami. 
Na skutek wielkiej liczby żołnierzy straty były dla nich bezbolesne. Liczba 
Rzymian, których od początku było niedużo, stale topniała, zostali więc 
osaczeni bez trudności. Z braku potrzebnych środków nie mogli opatrywać 
ran, nie mieli dużego zapasu żywności, gdyż nie spodziewali się oblężenia. 
Nikt nie spieszył im z pomocą, choć wielu zimowało niedaleko. Barbarzyńcy 
strzegli wszystkich dróg, chwytali wszystkich wysłańców i gubili ich na 
oczach oblężonych. Wtedy to jakiś Nerwijczyk, który był im życzliwy jako 
że doznał od Rzymian pewnych dobrodziejstw i znalazł się w oblężonym 
obozie razem z Cyceronem, dostarczył mu niewolnika, który miał przedrzeć 
się z wiadomościami. Dzięki swemu odzieniu i mowie, która była mową 
rodzimej ludności, mógł niepostrzeżenie przystać do wrogów jako jeden z 
nich, a następnie od nich odejść. 

W ten sposób Cezar, który nie wrócił do Italii, ale jeszcze był w drodze, 
dowiedział się o tym, co się dzieje. Zawrócił więc, wziął ze sobą żołnierzy z 
leży zimowych, przez które przechodził, i pospiesznie podążył naprzód. Na 
razie pchnął naprzód jeźdźca, gdyż zląkł się, że Cyceron wątpić w odsiecz 
może ponieść klęskę lub nawet się poddać. Nie wierzył 



bowiem słudze Nerwijczyka, pomimo że otrzymał prawdziwy dowód jego 
przychylności. Sądził, że z litości do rodaków może wyrządzić Rzymianom 
wiele zła. Wysłał więc spośród sprzymierzeńców jeźdźca, który znał narzecze 
Eburonów i nosił ich strój. Jednakże nic mu nie wyjawił ustnie, aby ani 
dobrowolnie, ani mimowolnie nie mógł się zdradzić. Dlatego wszystko, o co 
mu chodziło, zlecił Cyceronowi na piśmie po grecku. List w razie 
przychwycenia byłby dla barbarzyńców niezrozumiały i nawet w tym 
wypadku nic by im nie wyjawił. Zresztą i w innych okolicznościach, ilekroć 
komuś przesyłał jakąś tajną wiadomość, miał zwyczaj zamiast normalnej 
głoski w każdym wypadku wpisywać czwartą po niej w porządku abecadła, 
by treść była nie znana dla ogółu. Jeździec dojechał do obozu Rzymian. 
Ponieważ nie mógł się zbliżyć do niego, przywiązał list do oszczepu. 
Oszczep pchnął jak gdyby przeciwko wrogom i umyślnie wzbił w wieżę. W 
ten sposób Cyceron dowiedział się o zbliżaniu Cezara, nabrał otuchy i z 
większym zapałem stawiał opór wrogom. Barbarzyńcy przez długi czas nie 
wiedzieli, że Cezar przychodzi z pomocą. Odbywał drogę nocą, za dnia 
biwakował w miejscach bardzo trudno widocznych, aby zaskoczyć wrogów 
całkiem nieprzygotowanych. Jednakże w końcu nadmierna radość 
oblężonych wzbudziła podejrzenia napastników, którzy wysłali zwiadowców. 
Na otrzymaną od nich wiadomość o zbliżaniu się Cezara wyruszyli przeciw 
niemu, aby napaść go znienacka. Ten jednak dowiedział się o tym wcześniej, 
pozostał tam, gdzie był tej nocy, i tuż przed świtem zajął mocne miejsce. 
Rozbił tam obóz pozornie w najwyższym pośpiechu, aby stworzyć pozory, że 
ma mało stronników, że jest zmęczony podróżą i boi się ataku z ich strony. W 
ten sposób chciał ich zwabić na wysoko położone miejsce. Tak też się stało. 
Na skutek tych manewrów nie brali go poważnie, uderzyli na niego na górze i 
ponieśli tak wielką klęskę, że już więcej nie próbowali z nim wojować. 

W ten sposób wtedy poskromiono tych i wszystkich innych buntujących 
się. Zwyciężeni nie byli życzliwie usposobieni względem Rzymian. W każ-
dym razie Trewerowie za namową Indutiomarusa ponownie zaczęli z nimi 
wojnę. Bali się, że sami poniosą karę, gdyż Cezar wzywał przywódców 
każdego szczepu i wymierzał im kary. Pociągnęli do oderwania się innych, 
bojących się tego samego i wyprawili się przeciw Tytusowi Labienusowi, 
który przebywał u Remów. Jednakże Rzymianie uczynili nieoczekiwany 
wypad i wszystkich pozabijali. 

Takie wypadki toczyły się w Galii, gdzie Cezar spędził zimę sądząc, że 
będzie mógł zaprowadzić w niej wzorowy porządek. Krassus ze swej strony 
pragnął dokonać jakiegoś czynu rokującego i sławę, i korzyść. Widział, że 
taka rzecz jest niemożliwa w Syrii, bo sami jej mieszkańcy zachowywali 
spokój, a ci, którzy poprzednio wojowali z Rzymianami, z braku sił siedzieli 
cicho. Wyprawił się więc przeciwko Partom, choć nie można 



im było nic zarzucić, a wojny nie zalecano mu uchwałą. Jednakże słyszał, że 
opływają w bogactwa. Poza tym liczył na to, że łatwo pojmie Orodesa, jako 
że ten bardzo niedawno zajął tron. Dlatego przekroczył Eufrat i posuwał się 
w głąb Mezopotamii pustosząc i łupiąc kraj. Barbarzyńcy nie spodziewali się 
jego przeprawy i dlatego zaniedbali starannego pilnowania brodu. Z tego 
powodu Silakes, ówczesny satrapa tej okolicy, niebawem poniósł klęskę w 
pobliżu Ichnia — tak nazywała się warownia — po starciu z mało liczebną 
konnicą. Zraniony wycofał się, aby osobiście zgłosić królowi najazd 
Rzymian. Krassus zaś, szybko przeciągnął na swą stronę miasta, zwłaszcza 
greckie, wśród nich jedno zwane Niceforium. Liczni bowiem osadnicy, 
potomkowie Macedończyków i innych Greków, którzy z nimi wyprawiali się 
do Azji, uciskani przemocą [barbarzyńców] pokładali wielkie nadzieje w 
Rzymianach jako przyjaciołach Greków i chętnie przechodzili na ich stronę. 
Natomiast mieszkańcy Zenodotion pod pozorem przystąpienia do buntu 
ściągnęli paru Rzymian, a kiedy ci pojawili się w mieście, pojmali ich i 
zgubili, za co zostali wygnani ze swych siedzib. Poza tym Krassus ani nie 
doznał, ani nie zadał poważnego ciosu w tym czasie. Z pewnością podbiłby i 
inne okolice z tej strony Tygrysu, gdyby wyzyskał pod każdym względem 
swój szybki atak i przerażenie barbarzyńców, a nadto przezimował tam, 
gdzie był, nie spuszczając oka z okolicy. Tymczasem zajął tylko te 
miejscowości, które mógł podbić nagłym napadem, i nie zwracał uwagi ani 
na resztę, ani na zdobyte miejsca. Zniechęcony zwłoką w Mezopotamii 
pragnął łatwego życia w Syrii. W ten sposób dał Partom czas na 
przygotowanie się i nękanie żołnierzy pozostawionych w ich kraju. 

To stało się początkiem wojny Rzymian z Partami. Mieszkają oni za 
Tygrysem przeważnie w twierdzach i warowniach, ale też i w miastach, 
między innymi w Ktezyfoncie, gdzie mają pałac królewski. Ród ich istniał 
chyba i u starożytnych barbarzyńców i tę nazwę mieli właśnie za królestwa 
perskiego. Jednakże podówczas zamieszkiwali tylko małą część kraju i nie 
zdobyli władzy poza własnymi granicami. Z czasem panowanie Persów 
upadło, a macedońskie doszło do rozkwitu; spadkobiercy Aleksandra 
powaśnieni ze sobą odcinając sobie różne posiadłości ustanowili odrębne 
monarchie. Wtedy to Partowie po raz pierwszy osiągnęli znaczenie za 
pewnego Arsacesa, któremu późniejsi królowie zawdzięczali swój przydo-
mek Arsacydów. Szczęśliwym zdarzeniem zdobyli cały sąsiedni kraj, opa-
nowali Mezopotamię przy pomocy satrapii: w końcu doszli do tak wielkiej 
sławy i potęgi, że wtedy wojowali nawet z Rzymianami. Do dziś zawsze 
uchodzą za ich godnych przeciwników. Bezsprzecznie są groźni w działa-
niach wojennych, niemniej sława przewyższa ich osiągnięcia. Nie zdobyli nic 
na Rzymianach, a do tego utracili pewne części swoich posiadłości. Dotąd 
nie zostali ujarzmieni, nawet do dziś jeszcze nie dają za wygraną 



na wojnach, które z nami prowadzą, ilekroć się w nie uwikłają. Wielu już 
pisało o ich pochodzeniu, o kraju i swoistych zwyczajach i nie zamierzam 
tego powtarzać. Opiszę ich uzbrojenie i sposób wojowania. Szczegóły te 
wiążą się z obecnym opowiadaniem, gdyż doszliśmy do tego punktu, w 
którym jest to na miejscu. Partowie nie używają tarcz. Siły ich składają się z 
łuczników jadących na koniach i kopijników, przeważnie w pełnym 
uzbrojeniu. Piechota ich jest szczupła, złożona ze słabszych ludzi. Ale i oni 
wszyscy są łucznikami. Zaprawiają się od chłopięctwa, a klimat i charakter 
kraju pomaga im w uprawianiu łucznictwa i jeździectwa. Kraj przeważnie 
równinny jest świetny dla hodowli koni i posiada doskonałe warunki do 
jazdy wierzchem. W każdym razie na wojnach prowadzą ze sobą całe stada 
koni, co pozwala im je zmieniać; mogą nagle z daleka nadjeżdżać i znienacka 
gdzieś daleko się wycofywać. Powietrze jest tam bardzo suche, bez odrobiny 
wilgoci i utrzymuje ich cięciwy silnie napięte. Wyjątek stanowi ciężka zima. 
Dlatego wtedy nie podejmują nigdzie wypraw. W innej porze roku są bardzo 
trudni do zwalczenia w swoim własnym i podobnym do niego kraju. Dzięki 
przyzwyczajeniu mogą znosić największe upały. Odkryli wiele środków 
przeciw pragnieniu i trudnościom związanym ze zdobyciem wody do picia. Z 
tego też względu mogą łatwo odeprzeć najeźdźców, którzy wtargną do ich 
kraju. Na zewnątrz tej ziemi poza Eufratem, raz lub dwa razy doszli do 
przewagi w pewnych bitwach i w nagłych napadach. Nie stać ich jednak na 
nieprzerwane i nieustanne wojowanie z jakimś narodem. Wtedy bowiem 
spotykają się z całkiem obcymi warunkami terenu i klimatu, a nadto nie 
przygotowują sobie zapasów żywności i żołdu. 

Tak się przedstawiają sprawy u Partów. Kiedy Krassus wtargnął do 
Mezopotamii, jak powiedziano, Orodes wyprawił posłów do niego w Syrii, 
by go obwinić za napad i poznać przyczyny wojny. Jednocześnie wysłał 
Surenasa z wojskiem do zajętych i zbuntowanych krain. Zamierzał bowiem 
osobiście poprowadzić wyprawę przeciwko tej części Armenii, która niegdyś 
należała do Tygranesa; zależało mu na tym, aby Artabadzes, syn Tygranesa, 
ówczesny król tego kraju, nie posłał żadnej pomocy Rzymianom z obawy o 
własną ziemię. Krassus oświadczył, że poda mu przyczyny w Seleucji (jest to 
miasto w Mezopotamii, które nawet obecnie ma bardzo liczną ludność 
grecką). A jeden z Partów uderzając dłoń lewej ręki palcami drugiej 
zauważył: „Raczej tu wyrosną włosy, niż pojawisz się w Seleucji". Nastąpiła 
zima, w której Gnejusz Kalwinus i Walerius Messala zostali konsulami. 
Pojawiły się wtedy w Rzymie liczne znaki, widziano sowy i wilki, wyły psy 
grasujące dokoła, niektóre święte posągi się pociły, inne poraził piorun. Z 
trudnością dopiero w siódmym miesiącu obsadzono urzędy, częściowo na 
skutek sporów, ale głównie z powodu wróżb złych i zapowiedzi. Znaki 
jednak nie ujawniły, jaki będzie koniec. 



Sprawy bowiem w mieście uległy zamieszaniu, ponownie ruszyli się Ga-
lowie, a Rzymianie wszczęli wojnę z Partami, choć jeszcze nie wiedzieli, jak 
ją prowadzić. Ale Krassusowi objawiły się znaki jasne i łatwe do 
wytłumaczenia, kiedy się przeprawił przez Eufrat pod Zeugma. Tak bowiem 
nazywa się to miejsce od wyprawy Aleksandra, gdyż tamtędy przeszedł 
przez rzekę. Jeden znak miał związek z tak zwanym orłem wojskowym. Jest 
to kapliczka, na niej siedzi złoty orzeł. Ustawiona jest we wszystkich 
zaciągniętych legionach i nigdy nigdzie nie opuszcza swego miejsca na 
leżach zimowych, chyba że wyruszy całe wojsko. Jeden człowiek niesie ją na 
wysokim drzewcu, który kończy się ostrym oszczepiskiem, tak że można je 
łatwo wbić do gruntu. Otóż jeden z tych orłów nie chciał towarzyszyć w 
przeprawie przez Eufrat, tkwił w ziemi jak wrosły, dopóki go nie otoczyło 
wielu ludzi ł nie wyrwało przemocą. Poszedł wiec z nimi niechętnie. Jedna z 
dużych chorągwi, które są podobne do żagli i mają na sobie purpurowe litery 
zawierające nazwę wojska i jego głównego dowódcy, wywróciła się i spadła 
do rzeki z mostu. Stało się to na skutek gwałtownego wiatru. Krassus kazał 
obciąć i inne podobnej wysokości, aby były krótsze, a tym samym 
pewniejsze w noszeniu. Jednakże tylko pomnożył znaki wróżebne. Podczas 
samej przeprawy przez rzekę, otoczyła żołnierzy tak gęsta mgła, że jeden 
przewracał się na drugiego i wcale nie mogli widzieć ziemi nieprzyjacielskiej 
przed postawieniem na niej nogi. Ofiary składane celem przeprawienia się i 
zejścia na ląd ze statków okazały się dla nich bardzo niepomyślne. 
Tymczasem spadł na nich silny wiatr, uderzyły pioruny i most runął, zanim 
wszyscy zdążyli przejść. Takie były te wypadki, że człowiek nawet bardzo 
nierozsądny i nie obeznany mógłby wyjaśnić, że się nie powiedzie i że nie 
wrócą. W wojsku zapanował strach i wielkie przygnębienie. 
Krassus pocieszając ich rzekł: „Nie trwóżcie się żołnierze, że zwalił się 
most. Nie sądźcie, że wróży to jakąś klęskę. Pod przysięgą oświadczam 
wam, że postanowiłem odbyć drogę powrotną przez Armenię". Tym 
oświadczeniem dodałby im otuchy, gdyby nie podniósł głosu i nie dorzucił: 
„Bądźcie dobrej myśli, nikt z nas nie zawróci z tej drogi". Słysząc to, uznali 
powiedzenie za znak równie wymowny jak inne i popadli w większe 
przygnębienie. Toteż już nie zwracali uwagi na dalszy ciąg jego zachęty, w 
której bagatelizował barbarzyńców, wynosił w pochwałach państwo 
rzymskie, ofiarowywał im pieniądze i dary za męstwo. Mimo to wojsko 
poszło za nim. Nikt mu się nie sprzeciwiał ani nie przeciwdziałał ze względu 
na posłuszeństwo, a częściowo dlatego, że podówczas byli przerażeni i nie 
mogli ani nic myśleć, ani nic uczynić dla bezpieczeństwa. W każdym razie 
także w całym pozostałym postępowaniu jak gdyby skazani przez bóstwo 
jakieś, duchem i ciałem pogrążyli się w nieszczęściu. Jednakże największy 
cios zadał im Abgaros z Osroene. W czasach Pom- 



pejusza zawarł on sojusz z Rzymianami, ale wtedy przeszedł na stronę 
barbarzyńców. Tak samo postąpił Alchaudoniusz Arab, który stale przyłączał 
się do silniejszego. Jednakże ostatnio zbuntował się jawnie i dlatego 
nietrudno było mieć się przed nim na baczności. Abgaros jednak sprzyjał 
Partom, ale udawał przyjaźń do Krassusa. Hojnie dawał mu pieniądze, 
poznawał wszystkie jego zamysły i donosił o nich wrogowi. Ponadto, jeżeli 
jakiś plan miał wyjść na korzyść Rzymianom, próbował go odwieść od niego, 
a jeżeli był niekorzystny, gorąco do niego namawiał. W końcu dopuścił się 
następującego czynu. Krassus zamierzał wyruszyć przeciw Seleucji tak, by 
dotrzeć bezpiecznie z wojskiem i żywnością, posuwając się wzdłuż brzegów 
Eufratu i na jego wodach. Liczył, że łatwo przyciągnie na swoją stronę 
mieszkańców Seleucji, gdyż byli to Grecy. Pragnął w ich towarzystwie 
przeprawić się bez trudu do Ktezyfontu. Abgaros wpłynął na niego, że 
zarzucił ten plan, tłumacząc, że zajmie to dużo czasu. Nakłonił go do 
zaatakowania Surenasa, gdyż on jest w pobliżu i z niewielką liczbą ludzi. Po 
przygotowaniu jednemu zguby, a drugiemu zwycięstwa (ustawicznie pod 
pozorem zwiadów nawiązywał łączność z Surenasem) wyprowadził 
beztroskich Rzymian, łudząc ich gotowym zwycięstwem i podczas samego 
boju przyłączył się do ataku na nich. Stało się to w ten sposób. Partowie 
większość swego wojska ukryli (bo ziemia tu i ówdzie była nierówna i 
zadrzewiona) i wyszli na spotkanie Rzymian. Na ich widok Krassus — nie 
wódz, lecz Krassus młodszy, który przybył do ojca z Galii — zlekceważył ich 
liczbę, uważając, że nie ma ich więcej; poprowadził konnicę przeciwko nim, 
a kiedy umyślnie zwrócili się do ucieczki, rzucił się w pogoń za nimi wierząc, 
że jemu przypadło zwycięstwo. W ten sposób daleko odciągnięty od trzonu 
wojska został osaczony i zginął. Po tym wypadku piechota rzymska nie 
zawróciła, przeciwnie, z rozjuszeniem starła się z Partami, by pomścić jego 
śmierć. Jednakże nie dokonali żadnego godnego ich czynu z powodu wielkiej 
liczby przeciwników i przyjętego przez nich sposobu walki, zwłaszcza że 
Abgaros uknuł na nich spisek. Ilekroć bowiem postanowili złączyć tarcze, 
aby za ich szczelną osłoną uniknąć strzał, kopijnicy pędem na nich napierali, 
niektórych powalali, a przynajmniej rozpraszali innych. Jeżeli zaś Rzymianie 
rozstępowali się, by tego uniknąć, narażali się na strzały. Wtedy wielu ginęło 
z przerażenia w chwili samego natarcia kopijników, ginęło też wielu 
zatrzymanych przez jeźdźców. Wrogowie powalali kopiami lub przebijali i 
uprowadzali przeciwników. Pociski padały na nich gęsto i równocześnie ze 
wszystkich stron. Śmiertelnym ciosem powalały wielu, wielu czyniły 
niezdatnymi do walki, a wszystkich nękały. Wpadały im do oczu, przebijały 
ręce i wszystkie inne części ciała. Przechodząc przez zbroję pozbawiały ich 
osłony i zmuszały do narażania się na każdy nowy pocisk. Właśnie w tym 
czasie, kiedy ktoś opędzał się przed strzałami lub wyciągał 



wbitą, otrzymywał następną serię uderzeń. Z tego powodu niepodobna było 
im się ruszać, niepodobna pozostać w spokoju. Ani to, ani tamto nie 
zapewniało im bezpieczeństwa, obie rzeczy groziły zagładą; w pierwszym 
wypadku, gdyż to nie było w ich mocy, w drugim, gdyż łatwo odnosili rany. 
Takie były ich cierpienia, dopóki jeszcze walczyli z widocznymi 
przeciwnikami. Abgaros bowiem nie uderzył na nich od razu. Kiedy jednak i 
on zaatakował, wtedy Osroenowie sami uderzyli na odsłonięte tyły wojsk 
rzymskich i ułatwili rzeź innym. Rzymianie, by im stawić czoła, odwrócili 
swe szyki i pozostawili Partów za sobą. Znowu obracali się ku nim, potem z 
kolei tło Osroenów, następnie do Partów. Skutkiem tego zamęt stawał się 
coraz większy, gdyż ustawicznie zwracali się tam i z powrotem i musieli mieć 
na oku wroga, który w odpowiedniej chwili zadawał im rany. Padali na swoje 
własne miecze, wielu ginęło nawet z rąk towarzyszy. Wrogowie nieustannie 
napierali na nich naraz ze wszystkich stron, Rzymianie musieli więc osłaniać 
swe słabe strony za tarczami sąsiadów. W końcu krąg wokół nich się 
zacisnął. Zewsząd napierali stale na nich wrogowie, tak iż musieli osłaniać 
swe niezakryte części tarczami sąsiadów. Toteż nie mogli się już nawet 
poruszyć. Trupów było tak wiele, że nie mogli pewnie stanąć i potykali się o 
nie. Pozostałym przy życiu dawał się we znaki upał i pragnienie, gdyż to 
działo się w połowie lata i w południe. Dobijał ich też straszliwy kurz. Aby 
wzbić go jak najwięcej, wszyscy barbarzyńcy pędzili na koniach wkoło nich. 
Z tych powodów wielu padło, choć nie mieli ran. Rzymianie zginęliby 
doszczętnie, gdyby nie to, że piki barbarzyńców były bądź zgięte, bądź 
złamane. Od ustawicznego strzelania trzaskały cięciwy, wyczerpały się 
strzały, wszystkie miecze się stępiły, a co najważniejsze, ludzie znużyli się 
mordowaniem. W tych okolicznościach napastnicy wycofali się, zwłaszcza że 
zapadała noc i musieli gdzieś daleko odjechać. Nigdy bowiem nie obozują 
nawet w pobliżu najsłabszych wrogów, gdyż nie wykopują rowów. Ponadto, 
jeżeli ktoś ich zaatakuje w ciemności, nie potrafią wyzyskać ani konnicy, ani 
łuczników. Jednakże wtedy nie pojmali żadnego żywego Rzymianina. 
Widząc bowiem, że stoją pod bronią, że nikt nie porzuca oręża ani nie ucieka, 
przypuszczali, że mają jeszcze jakieś siły, i bali się ich zaczepić. W tym 
położeniu Krassus i inni, którzy mogli, ruszyli do Karraj. Rzymianie, którzy 
tam pozostali obrębie murów, utrzymali miasto w wierności. Jednakże wielu 
rannych pozostało na miejscu, gdyż iść nie mogli, bo brakowało pojazdów, a 
nawet przewodników. Reszta była zadowolona, że może się oddalić. Liczni z 
nich ginęli z odniesionych ran, inni popełnili samobójstwo, kilku nazajutrz 
dostało się w ręce wroga. Spośród tych, którzy uciekli, niektórzy zginęli w 
drodze, kiedy ich opuściły siły. Wielu umierało później, gdyż nie mogli od 
razu otrzymać starannego opatrzenia. Zrozpaczony Krassus uważał, że nie 
będzie mógł się już utrzymać bezpiecznie nawet w mieście, i obmyślił 
natychmiastową ucieczkę. Jed- 



nakże nie mógł wyjść za dnia bez narażenia się na przyłapanie. Próbował 
więc umknąć nocą, ale nie uszedł uwagi. Zdradził go księżyc, bo była pełnia. 
Rzymianie zatem poczekali na noce bezksiężycowe i wtedy ruszyli. 
Rozproszyli się jednak po nocy w kraju, i to nieprzyjacielskim, w okropnym 
strachu. Jedni z nich dostali się do niewoli z nastaniem dnia i stracili życie, 
drudzy szczęśliwie dotarli do Syrii w towarzystwie kwestora Gajusza 
Longinusa. Jeszcze inni z samym Krassusem dobrnęli do gór i 
przygotowywali się do ucieczki przez nie do Armenii. 

Na wiadomość o tym Surenas zląkł się, że Rzymianie znowu zaczną z nimi 
wojować, jeżeli gdzieś uciekną. Nie chciał jednak ich atakować na wysokich 
miejscach niedostępnych dla koni. Walczenie bowiem nie byłoby łatwe 
(wszak byli to ciężkozbrojni, podejmowali bój z gór i szaleli z powodu 
rozpaczy). Wysłał do nich pośredników z zaproszeniem do zawarcia rozejmu 
pod warunkiem, że opuszczą całą ziemię na wschód od Eufratu. Krassus 
uwierzył mu bez wahania. Opanowało go bezgraniczne przerażenie. Dobijała 
groza klęski osobistej i państwowej. Ponadto widział, że żołnierze wzdragają 
się przed drogą, którą uważali za długą i trudną, że boją się Orodesa. Dlatego 
nie mógł przewidzieć niczego, co przewidzieć należało. Kiedy zgłosił 
gotowość do rozejmu, Surenas nie chciał go zawrzeć za pośrednictwem 
innych. Chcąc odosobnić go wraz z niedużą świtą i pojmać, oświadczył, że 
pragnie rokować z nim osobiście. Po czym postanowił spotkać się na 
przestrzeni pomiędzy dwoma wojskami z równą liczbą ludzi po obu stronach. 
Krassus zszedł na równinę, a Surenas posłał mu w podarku konia, aby mógł 
szybciej przejść do niego. Krassus wtedy zwlekał i zastanawiał się, co robić. 
Wtedy barbarzyńcy porwali go i siłą wrzucili na konia. Jednocześnie 
Rzymianie starając się go pochwycić starli się z barbarzyńcami. Przez pewien 
czas walczyli z równym szczęściem. Przyszła pomoc i barbarzyńcy wzięli 
górę. Siły ich ustawione na równinie i wcześniej przygotowane wsparły 
swoich wcześniej niż Rzymianie rodaków w górze. Między innymi zginął i 
Krassus. Padł albo z ręki jakiegoś Rzymianina, który chciał zapobiec wzięciu 
go żywcem, albo z rąk nieprzyjaciół, gdyż był bardzo poraniony. Taki mu 
przypadł koniec. Jak mówią niektórzy, Partowie pchali mu złoto do ust na 
urągowisko. Był wielkim bogaczem, a tak wielką wagę przywiązywał do 
pieniędzy, że ubolewał nad ludźmi, którzy nie mogą z własnych zasobów 
utrzymać zaciągniętych legionów. Uważał ich za biedaków. Większość 
żołnierzy uszła przez góry do kraju przyjacielskiego, ale cześć wpadła w ręce 
wrogów. 

Partowie w tym czasie nie posunęli się naprzód poza Eufrat, ale odzyskali 
całą ziemię na wschód od niego. Później wpadli do Syrii, ale nie z wielkimi 
siłami, gdyż ta prowincja nie miała ani wodza, ani żołnierzy. Z tego powodu 
Kasjusz odepchnął ich bez trudu, gdyż było ich niewielu. 



W Karraj żołnierze z nienawiści do Krassusa dawali mu naczelne dowódz-
two, co więcej, zlecał je Kasjuszowi sam Krassus ze względu na wielkość 
nieszczęścia. Jednak Kasjusz nie przyjął tej godności. Objął zaś pieczę nad 
Syrią zarówno w chwili ówczesnej, jak i na przyszłość. Barbarzyńcy bowiem 
nie powściągali się od niej, urządzali nowe wypady z większymi siłami. Z 
imienia wodzem ich był Pakoros, syn Orodesa, w rzeczywistości Osakes, 
gdyż Pakoros był jeszcze dzieckiem. Doszli do Antiochii ujarzmiając całą 
ziemię leżącą przed nimi. Mieli nadzieję, że podbiją resztę, gdyż nie było pod 
ręką Rzymian z siłami mogącymi im sprostać. Tamtejsze zaś ludy oburzały 
się na panowanie rzymskie i skłaniały się na stronę najeźdźców jako sąsiadów 
i ludzi im znajomych. Jednakże nie udało im się zająć Antiochii, gdyż 
Kasjusz energicznie ich odepchnął, i nie mogli przystąpić do oblężenia. 
Skierowali się wtedy ku Antygonii. Ponieważ przedmieście jej było zarosłe 
drzewami, nie mieli odwagi i nie mogli nawet wedrzeć się na koniach, wpadli 
na pomysł, aby ściąć drzewa i ogołocić całe miejsce; w ten sposób mogli 
podejść do miasta śmiało i bezpiecznie. Plan się jednak nie powiódł, gdyż 
robota była duża, tracili czas bezowocnie, a Kasjusz nękał tych, którzy się 
rozproszyli. Wycofali się więc, by wyruszyć przeciwko jakiemuś innemu 
miejscu. Tymczasem Kasjusz urządził na nich zasadzkę przy drodze, którą 
mieli odejść. Tam pojawił się przed nimi z niewielkim oddziałem, zwabił ich 
do pościgu, otoczył i zabił, między innymi Osakesa. Po jego śmierci Pakoros 
opuścił całą Syrię i nigdy nie uderzył na nią ponownie. 

Skoro tylko się oddalił, przybył Bibulus, aby objąć władzę w Syrii. 
Przybył tam pomimo uchwały, że żaden pretor lub konsul nie powinien iść do 
prowincji ani zaraz, ani przed upływem pięciu lat. Celem uchwały było 
zapobieżenie waśniom wywołanym żądzą urzędów. Rządził poddanymi w 
spokoju, a Partów obrócił przeciwko sobie nawzajem. Po pozyskaniu sobie 
niejakiego Ornodapatesa satrapy, który miał urazę do Orodesa, za 
pośrednictwem posłów skłonił go do ustanowienia królem Pakorosa i wraz z 
nim wyprawił się przeciw tamtemu. 

Tak skończyła się wojna Rzymian i Partów w czwartym roku od wybuchu, 
za konsula Marka Marcellinusa i Sulpicjusza Rufusa. W tym samym czasie 
Cezar ponownie w walkach opanował niepokoje w Galii. Bardzo wiele 
czynów dokonał albo sam, albo przy pomocy swoich poddowódców. 
Opowiem jedynie te, które najbardziej zasługują na wzmiankę. Ambioryks 
dobrał sobie Trewerów, którzy wtedy jeszcze byli rozgniewani z powodu 
śmierci Indutiomarusa, ściągnął większe oddziały ludzi z okolicy i wezwał 
najemników z Germanii. Labienus chcąc zetrzeć się z nimi, zanim przybędzie 
im pomoc, wcześniej uderzył na kraj Trewerów. Nie bronili się w 
oczekiwaniu na posiłki, czekali oddzieleni od Rzymian rzeką i zachowywali 
spokój. Labienus zaś zgromadził żołnierzy i przemó- 



wił do nich słowami, które miały przerazić jego ludzi, a podnieść na duchu 
wrogów. Mówił, że musi się cofnąć do Cezara i w bezpieczne miejsce, 
zanim wrogom nie przyjdą z pomocą Germanowie. Natychmiast dał znak, że 
trzeba zebrać rzeczy. Nieco potem ruszył, spodziewając się, że nastąpi to, co 
się stało. Słysząc tę mowę barbarzyńcy — zwracają bowiem uwagę na takie 
rzeczy, właśnie dlatego stało się to przedmiotem publicznego oznajmienia — 
myśleli, że istotnie boi się i naprawdę przygotowuje ucieczkę. Z tego 
powodu pospiesznie przekroczyli rzekę i z animuszem zaczęli się posuwać 
przeciwko Rzymianom, tak szybko, jak każdy mógł. W ten sposób Labienus 
przejął ich atak, kiedy jeszcze byli rozproszeni. Rozgromił przednie szeregi i 
bez trudu zmusił do odwrotu resztę, właśnie przy pomocy tych pokonanych. 
Uciekali w nieładzie, jeden wpadał na drugiego, pchali się w stronę rzeki. 
Nie dziw, że zabił wielu z nich. 

Mimo to uciekło ich niemało. Cezar nie zwracał Uwagi na innych, ale 
przysporzyło mu kłopotów poszukiwanie i ściganie Ambioryksa, który 
wymykał się raz tu, raz tam i wyrządzał wiele zła. Skoro nie mógł go pojmać 
w żaden sposób, podjął wyprawę przeciwko Germanom głosząc, że chcieli 
pomóc Trewerom. Nawet wtedy niczego nie dopiął. Szybko zawrócił ze 
strachu przed Swebami. W każdym razie wsławił się ponownym 
przekroczeniem Renu. Zburzył jedynie tę cześć mostu, która była blisko 
barbarzyńców, i zbudował na nim strażnicę, jak gdyby w każdej chwili miał 
chęć na przeprawę. Potem rozzłoszczony udaną ucieczką Ambioryksa 
pozwolił każdemu, kto chciał, plądrować jego ojczyznę, chociaż wcale nie 
wszczęła buntu. Obwieścił to wcześniej publicznie, by zeszło się ich jak 
najwięcej. Dlatego wielu Sygambrów, wielu Galów przyszło na rozbój. 
Sygambrom nie wystarczyło łupienie galickiego obszaru, zaatakowali 
samych Rzymian. Poczekali, aż oddalą się w celu zdobycia żywności, i 
uderzyli na obóz rzymski. Kiedy spostrzegli to żołnierze, przybiegli z po-
mocą i wielu padło z rąk barbarzyńców. Z tego powodu zlękli się Cezara i 
spiesznie wrócili do domów. Cezar nie ukarał żadnego z nich, gdyż była 
zima i w Rzymie panowały niesnaski. Rozesłał żołnierzy na leże zimowe, a 
sam udał się do Italii pozornie z powodu Galii Przedalpejskiej, a naprawdę w 
tym celu, by z bliska czuwać nad wypadkami. 

Tymczasem Galowie znowu się zbuntowali. Oderwali się Arwernowie 
pod wodzą Wercyngetoryksa, zabili wszystkich Rzymian, których zastali w 
swych miastach i na swej ziemi, i ruszyli w kierunku swych sprzymie-
rzeńców. Okazywali względy tym, którzy chcieli się przyłączyć do ich 
buntu, a pozostałym dawali się we znaki. Na wiadomość o tym Cezar wrócił 
i przekonał się, że wpadli do ziemi Biturygów. Ostatnim dotąd nie okazał 
pomocy, gdyż jeszcze nie wszyscy jego żołnierze byli na miejscu. 
Wtargnąwszy do kraju Arwernów, odciągnął wrogów do domów, po czym w 
porę się wycofał. Wydawało się mu bowiem, że jeszcze nie może 



im sprostać w walce. Wobec tego znowu wrócili do Biturygów, zajęli 
Awarykum, ich miasto, i przez długi czas stawiali opór. Mur był niedo-
stępny, z jednej strony otoczony nieprzebytymi bagnami, a z drugiej 
porywistą rzeką. Było ich w bród. Skoro więc Rzymianie przystąpili do 
oblężenia, łatwo odpierali ataki, sami czynili wypady i bardzo dawali się we 
znaki oblegającym. W końcu puścili z dymem wszystko dookoła; nie tylko 
wsie i pola, ale i miasta, z których, jak spodziewali się, mogła przybyć 
pomoc Rzymianom. Grabili wszystko, co Rzymianom dostarczano od 
dalekich sprzymierzeńców. Toteż Rzymianie pozornie oblegając miasto 
naprawdę sami przeżywali los oblężonych. Trwało to tak długo, aż lunął 
deszcz i zerwała się nawałnica — bo zima jeszcze nie nadeszła — podczas 
ich ataku na jakąś część muru. One to naprzód odpędziły oblegających i 
ściągnęły do namiotów, następnie zamknęły barbarzyńców w domach. Skoro 
zeszli z murów, Rzymianie niespodziewanie uderzyli na opustoszałe blanki. 
Od razu zajęli wieżę, zanim wrogowie spostrzegli ich obecność, potem bez 
trudu zdobyli pozostałe urządzenia, złupili całe miasto, a wściekli z powodu 
oblężenia i znoju wycięli wszystkich mieszkańców. 

Po dokonaniu tego Cezar ruszył z wojskiem do ich kraju. Reszta Ar-
wernów w obliczu wydanej im wojny z góry opanowała mosty, którymi 
Cezar miał przechodzić. Ten, nie wiedząc jak się przeprawić, posunął się 
daleko naprzód wzdłuż brzegu, by wypatrzyć bród. W końcu dotarł do 
jakiegoś lesistego i cienistego miejsca, wysłał naprzód sprzęt i większość 
wojska. Rozkazał im iść w szyku rozciągniętym na długiej przestrzeni, by 
mogło się wydawać, że oddział ten obejmuje wszystkich żołnierzy. Sam 
pozostał w tyle z najsilniejszymi. Ściął drzewa, zbudował tratwy i przy ich 
pomocy przeprawił się przez nurt. Tymczasem barbarzyńcy skupili uwagę na 
tamtych posuwających się naprzód sądząc, że między nimi jest Cezar. Ten w 
nocy odwołał czoło pochodu, przeprawił je w ten sam sposób przez rzekę i 
opanował kraj. Ludność schroniła się do Gergowii ściągając tam 
najcenniejsze mienie. Cezar zadał sobie tam wiele zbędnego trudu 
przystępując do oblężenia. Ich twierdza położona była na wzgórzu, 
umocniona potężnymi murami. Barbarzyńcy dookoła nad nią czuwali 
zajmując wszystkie wysokie miejsca. Toteż mogli zarówno bezpiecznie 
pozostać na miejscu, a w razie uderzenia w dół z reguły zapewnić sobie 
przewagę. Cezar bowiem z braku umocnionego miejsca obozował na 
równinie i sam nie widział przedtem... barbarzyńcy zaś, mając w swych 
rękach wyniosłości, mogli patrzeć w dół na jego obóz i w stosownych 
chwilach dokonywać napadów. Chociażby nawet wypuścili się daleko i 
zostali odrzuceni, niebawem znowu dostawali się w obręb swojej przewagi. 
Rzymianie w żaden sposób nie mogli podejść do tych miejsc dostatecznie 
blisko, gdyż dosięgały ich kamienie i oszczepy. W ten sposób czas 



upływał na niczym. Zapewne, Cezar atakował samo wzniesienie, na którym 
była twierdza, i nieraz zajął jakiś jego odcinek, tak że wznosił na nim wał i 
stamtąd posuwał się łatwiej do pozostałej części. Na ogół jednak był 
odrzucany. Utracił wielu żołnierzy i widział, że nie uda mu się pojmać 
wrogów. Nadto w tym samym czasie wybuchło powstanie Eduów, a kiedy 
odszedł do nich, pozostawieni jego ludzie znaleźli się w trudnym położeniu. 
Z tych powodów odstąpiono od oblężenia. 

Eduowie z początku dotrzymywali umów i posyłali mu pomoc. Następnie, 
choć niechętnie, przystąpili do wojny oszukani przez Litawikusa i innych. 
Ten, skoro inaczej nie mógł ich skłonić do tego kroku, sprawił, że zlecono 
mu odprowadzenie pewnych ludzi do Cezara, pozornie na pomoc. Istotnie, 
wyruszył rzekomo z zamiarem wywiązania się z tego zadania, ale wysłał 
pewnych jeźdźców naprzód. Rozkazał niektórym z nich zawrócić i zgłosić, 
że Rzymianie ujęli i zgubili nie tylko ich towarzyszy, ale i innych rodaków, 
którzy byli u Rzymian. Potem wygłosił mowę zgodną z treścią słów tych 
posłów, czym wzbudził ich gniew. W ten sposób oderwali się sami Eduowie 
i innych przyłączyli do buntu. Skoro tylko Cezar to spostrzegł, posłał im 
Eduów, których miał, a rzekomo zabił, tak że wszyscy mogli widzieć ich 
żywych, i podążył naprzód z konnicą. Wtedy zmienili zdanie i pogodzili się. 
Jednakże później Rzymianie z powodu nieobecności Cezara ponieśli klęskę 
pod Gergowią i całkowicie wycofali się z tego kraju. Wtedy ci, którzy 
doprowadzili do buntu i stale pragnęli przewrotu, zlękli się, że Rzymianie 
mając czas wolny mogliby szukać na nich zemsty, i z tej przyczyny wszczęli 
bunt. Dowiedzieli się o tym ich rodacy, którzy odbywali wyprawę z 
Cezarem, i poprosili o zezwolenie na powrót do ojczyzny; obiecali, że 
wszystko doprowadzą do porządku. Zwolnieni pod tymi warunkami przybyli 
do Nowiodunum, gdzie Rzymianie złożyli pieniądze, zboże i wielu 
zakładników. Tam z pomocą tamtejszej ludności zniszczyli rzymskie załogi, 
które nie spodziewały się kroków nieprzyjacielskich, i opanowali wszystko. 
Następnie spalili to miasto z powodu jego korzystnego położenia, aby 
Rzymianie nie przekształcili go w punkt oparcia w wojnie, i oderwali resztę 
Eduów. Cezar więc próbował od razu iść przeciwko nim, ale nie mógł tego 
uczynić z powodu rzeki Liger. Zwrócił się tedy przeciwko Lingonom, jednak 
ani tam nie odniósł sukcesu. Labienus zaś dokonał przeprawy wojsk naraz w 
wielu miejscach, zarówno w górze, jak w dole rzeki, by przeprawiając się w 
jednym miejscu nie trafić na opór, pokonał jej obrońców na bliższym brzegu 
i zajął wyspę na Sekwanie. 

Przed tymi wydarzeniami Wercyngetoryks odnosił się lekceważąco do 
Cezara widząc jego niepowodzenia i wyprawił się przeciw Allobrogom. 
Rzymianie pospieszyli im z pomocą. Jednakże, gdy Cezar był wśród Se-
kwanów, Wercyngetoryks go odciął i otoczył, ale nie wyrządził mu żad- 



nej szkody. Przeciwnie, spowodował, że Rzymianie wątpiąc w ocalenie 
walczyli mężnie. Tymczasem sam doznał porażki na skutek ogromnej liczby 
swoich i zuchwałości. Do klęski jego w pewnym stopniu przyczynili się 
Germanowie sprzymierzeni wtedy z Rzymianami. Byli nienasyceni w żądzy 
walki, a potężne ich ciała wzmagały ich odwagę. Przerwali otaczające 
szeregi. Po tym powodzeniu Cezar nie spoczął, zamknął uciekających w 
Alezji i przystąpił do oblężenia. 

Wercyngetoryks, zanim całkowicie odgrodził go mur, naprzód wysłał 
jeźdźców celem zdobycia paszy dla koni, bo jej brakowało. Chciał też, aby 
każdy dotarł do swej ojczyzny i w ten sposób sprowadził mu żywność i 
posiłki. Ponieważ zwlekali, a oblężonym zaczęło brakować żywności, 
wyrzucił dzieci, kobiety i tych, którzy byli najmniej użyteczni. Spodziewał 
się, że Rzymianie ocalą wyrzuconych jako zdobycz albo że pozostali w 
mieście przeżyją, korzystając przez dłuższy czas z żywności, która należała 
do tamtych. Jednakże zawiódł się w swoich rachubach. Cezar sam nie miał 
dostatecznego zapasu żywności, by żywić obcych. Ponadto wierzył, że 
wyrzuceni swoim powrotem spotęgują brak żywności u wroga. Sądził 
bowiem, że na pewno przyjmą ich z powrotem. Dlatego odepchnął 
wszystkich wyrzuconych. Wskutek tego zginęli marnie między miastem a 
obozem, gdyż żadna strona nie chciała ich przyjąć. Jeżeli idzie o pomoc, to 
barbarzyńcy wkrótce ją otrzymali zarówno w postaci jeźdźców, jak i innych 
przez nich przyprowadzonych. Jednakże zostali oni pobici w bitwie konnej, 
skoro Rzymianie z pomocą German ... Potem próbowali w nocy wejść do 
miasta przez oszańcowanie, ale zebrali potężne cięgi. Rzymianie bowiem 
wykopali niewidoczne rowy w miejscach dostępnych dla koni, wbili w nie 
pale, po czym wszystko na powierzchni upodobnili do otaczającego gruntu. 
Toteż dostali się w matnię i ludzie, i konie, gdyż wpadali w nie całkiem 
nieopatrznie. Ludzie jednak nie dali za wygraną. Nastąpiło to wtedy dopiero, 
gdy ustawili się jeszcze raz przed samymi murami i ponieśli klęskę razem z 
tymi, którzy wyszli z miasta celem stoczenia walki. 

Wercyngetoryks mógł uciec, gdyż nie dostał się w ręce Rzymian i nie był 
ranny. Jednakże spodziewał się, że spotka się z przebaczeniem ze strony 
Cezara, z którym był niegdyś na przyjacielskiej stopie. Przybył do niego nie 
zapowiedziany przez herolda. Pojawił się przed nim nagle (Cezar siedział na 
krześle naczelnego wodza) i wywołał popłoch wśród niektórych. Był 
bowiem bardzo wysoki i w zbroi robił ogromne wrażenie. Kiedy nastała 
cisza, nie dobył z siebie ani słowa, upadł na kolana z zaciśniętymi rękami w 
postawie błagalnej. U wielu to wzbudziło litość, na wspomnienie jego 
dawniejszego losu i pod wpływem bardzo żałosnego widoku, jaki 
przedstawiał. Cezar uczynił mu zarzut właśnie z tego, w czym pokładał 
największe nadzieje na ocalenie swoje. Przeciwstawia- 



jąć dawnej przyjaźni jego obecną wrogą postawę wykazał mu tym większe 
przestępstwo. Z tego powodu nie okazał mu ani krzty litości w owej chwili, 
kazał od razu spętać, a później posłał go do Rzymu celem uświetnienia 
swego triumfu i stracił. 

To jednak nastąpiło później. We wspomnianym czasie pozyskał sobie 
pozostałych wrogów, którzy się mu poddali, a innych pokonał w boju i 
ujarzmił. Belgowie, którzy żyli w pobliżu, oddali się pod dowództwo 
Kommiosa Atrebatyjczyka i przez długi czas stawiali opór. Dwukrotnie 
stoczyli nierozstrzygniętą walkę konną, a w trzeciej walce, piechoty, zrazu 
dotrzymali pola. Później jednak zwrócili się do ucieczki, kiedy nieocze-
kiwanie zaatakowała ich od tyłu konnica. Potem pozostali przy życiu 
porzucili obóz w nocy, pozostawili w tyle jedynie wozy i podpalili las, aby z 
ich powodu i z powodu ognia wróg się zatrzymał, a sami mogli na czas 
wycofać się do jakiegoś bezpiecznego miejsca. Jednakże zawiedli się w 
swoich nadziejach. Rzymianie dostrzegłszy ich ucieczkę od razu rzucili się w 
pogoń. Gdy natknęli się na pożar, ugasili go w pewnych miejscach i wycięli 
sobie drogę przez las; niektórzy nawet przedarli się przez płomień. W ten 
sposób nieoczekiwanie dosięgli wrogów i zabili ich bez liku. Potem inni 
doszli do porozumienia, ale Atrebatyjczyk, choć uciekł, nawet wtedy nie 
zachował spokoju. Pewnego razu próbował się przyczaić na Labieniusa. 
Jednak pobity w walce dał się skłonić do podjęcia z nim rokowań. Zanim 
doszło do jakiejś umowy, zranił go jeden Rzymianin, który nie wierzył w 
jego rzetelną chęć zawarcia pokoju. Kommios uciekł i znowu zaczął nękać 
Rzymian. W końcu zwątpił w wynik swych działań, wyjednał dla towarzyszy 
całkowite puszczenie w niepamięć ich postępków, a dla siebie przebaczenie, 
jak mówią niektórzy, pod warunkiem że nigdy więcej nie pokaże się na oczy 
żadnemu Rzymianinowi. W ten sposób pogodzili się ci wrogowie. Później 
uległa reszta Galów — jedni dobrowolnie, drudzy drogą podboju. 
Wprowadzając załogi, wymierzając kary, wyznaczając daniny Cezar jednych 
poniżał, drugich zjednywał łaskami. 

W ten sposób zakończyły się te wojny za konsulatu Lucjusza Paulusa i 
Gajusza Marcellusa. Ze względu na ujarzmienie Galów i na udzielony mu 
okres naczelnego dowództwa Cezar musiał opuścić Galię i wrócić do 
Rzymu. Czas jego dowództwa się kończył, wojna ustała. Nie mógł więc 
zasłaniać się żadną wiarygodną wymówką, że nie może rozpuścić legionów i 
wrócić do życia zwykłego człowieka. Jednakże w mieście panowały wtedy 
niepokoje, Krassus nie żył, Pompejusz ponownie doszedł do władzy, gdyż 
został konsulem po raz trzeci, i sprawił, że powierzono mu na dalszych lat 
pięć rządy w Hiszpanii. Ponadto już nie był na przyjacielskiej stopie z 
Cezarem, zwłaszcza że zmarło dziecko, a jedynie ono podtrzymywało ich 
przyjaźń. Cezar więc bał się, że po utracie żołnierzy sta- 



nie się pastwą Pompejusza i innych wrogów. Z tego powodu ich nie roz-
puścił. 

W tych samych latach doszło do wielu zaburzeń w mieście, zwłaszcza w 
związku z wyborami. Toteż z trudem w siódmym miesiącu wybrano 
konsulami Kalwiniusza i Messalę. Nie wybrano by ich nawet wtedy, gdyby 
senat nie wtrącił do więzienia Kwintusa Pompejusza Rufusa, choć to był 
wnuk Sulli i trybun. Tę samą karę uchwalono wymierzyć innym, którzy 
chcieli popełnić jakieś nadużycie. Zadanie wkroczenia przeciwko nim 
poruczono Pompejuszowi. Niekiedy stały na przeszkodzie wyborom znaki, 
które wypadły niepomyślnie dla interrexów. Przede wszystkim wybory 
pozostałych urzędników zerwali trybunowie, którzy kierowali sprawami w 
mieście, tak że zamiast pretorów mieli się oni zająć igrzyskami. Także z tego 
powodu do więzienia dostał się Rufus. Ten później pod drobnym zarzutem 
ściągnął ten sam los na edyla Fawoniusza, aby zdobyć towarzysza w 
niesławie. Wszyscy trybunowie wysuwali wiele przeszkód i między innymi 
wnosili, aby zastąpić konsulów trybunami konsularnymi, tak by można było 
wybrać więcej urzędników, jak poprzednio. Skoro jednak nikt ich nie słuchał, 
oświadczyli, że w każdym wypadku Pompejusza trzeba wybrać dyktatorem. 
Pod tym pozorem wprowadzili bardzo długą zwłokę. On bowiem przebywał 
poza miastem, a spośród tych, którzy byli obecni, nikt nie śmiał ani głosować 
za wnioskiem — gdyż pomni okrucieństwa Sulli wszyscy nienawidzili tej 
instytucji — ani nie śmiał uchylać się przed wyborem Pompejusza ze strachu 
przed nim. W końcu bardzo późno przyszedł sam, nie przyjął ofiarowanej mu 
dyktatury, ale postarał się o wybór konsulów. Jednakże i oni nie wyznaczyli 
po sobie następców na skutek wrzenia wywołanego zabójstwami. 
Nadaremnie odłożyli szatę senatorską, zebrali senat odziany w strój rycerzy, 
jak to się dzieje w czasie wielkiej klęski; wydali też uchwałę, że nikt — ani 
były pretor, ani były konsul — nie może obejmować naczelnego dowództwa 
poza granicami kraju — przed upływem pięciu lat. Spodziewali się, że tacy 
ludzie stłumią swą żądzę urzędów, skoro nie będą mogli od razu po zejściu z 
urzędu osiągnąć władzy. Dalecy bowiem byli od umiarkowania, nic nie robili 
przyzwoicie, jeden prześcigał drugiego w wydawaniu wielkich sum i jeszcze 
bardziej w staczaniu walk. Toteż raz odniósł ranę nawet konsul Kalwiniusz. 
Z tego więc powodu ani konsul, ani pretor, ani prefekt miasta nie mieli 
swych następców. Na początku roku Rzym był bez rządu. 

Nic dobrego z tego nie wynikło. Między innymi targ, który zresztą 
odbywał się co dziewięć dni, wypadł w pierwszym dniu stycznia. Uznali, że 
to stało się nieprzypadkowo, ale poczytali to za znak z nieba. Dlatego to ich 
zmartwiło, ponadto zaniepokoili się tym, że ujrzano i schwytano 



w mieście puchacza, jakiś posąg pocił się przez trzy dni, znak na niebie w 
kształcie pochodni przemknął się z południa na wschód, że przez powietrze 
spadało wiele piorunów, wiele grud ziemi, kamieni, skorup i krew. Jednakże 
zdaje mi się, że uchwała, która zapadła w roku poprzednim pod jego koniec i 
dotyczyła Serapisa i Izydy, była znakiem nie mniejszym od innych. Senat 
bowiem postanowił zburzyć ich świątynie, które niektórzy zbudowali 
prywatnie. Przez długi bowiem czas nie wierzyli w tych bogów, a kiedy 
oddanie im czci publicznej już się przyjęło, zbudowali im świątynie poza 
pomerium. 

Takie były stosunki w mieście w tym czasie. Nikt nie kierował sprawami, 
mordy zdarzały się niemal codziennie. Nie mogli odbyć wyborów, choć 
ludzie pragnęli urzędów i z tego powodu dopuszczali się przekupstw i 
mordów. Oto przykład. Milon, który ubiegał się o konsulat, spotkał 
Klodiusza na Drodze Apijskiej i naprzód po prostu go zranił. Później z 
obawy, że Klodiusz mógłby pomścić ten wybryk, zabił go. Wszystkich 
niewolników, którzy z tym mieli do czynienia, od razu uwolnił. Liczył na to, 
że łatwiej uniknie kary za zbrodnię, skoro człowieka już nie ma, niż kary za 
zranienie, gdyby ofiara ostała się przy życiu. Ludzie w mieście usłyszeli o 
tym pod wieczór i wpadli w straszny popłoch. Stronnictwom posłużyło to za 
podnietę do wojny i do wyrządzania zła. Bezstronni, choć nienawidzili 
Klodiusza, pełni byli oburzenia. Powodowali się przy tym ludzkimi 
uczuciami, a prócz tego chcieli pod tym pozorem pozbyć się Milona. Kiedy 
byli w takim nastroju, chwycili ich w swe ręce Rufus i Tytus Munacjusz 
Plankus i rozjątrzyli ich jeszcze bardziej. Jako trybunowie przed świtem 
sprowadzili trupa na Forum, umieścili go na mównicy, pokazali wszystkim i 
z ubolewaniem mówili odpowiednie słowa. To, co widzieli i słyszeli, 
wprawiło w popłoch słuchaczy. Nie dbali już więcej ani o rzeczy święte, ani 
o świeckie, obalili wszystkie zwyczaje pogrzebowe i spalili bez mała całe 
miasto. Ciało Klodiusza podźwignęli, zanieśli do budynku senatu i wystawili, 
jak należy. Potem wynieśli stos z ław i spalili ciało razem z budynkiem. Nie 
uczynili tego pod wpływem wewnętrznego popędu, jaki często ogarnia tłumy. 
Postąpili tak w świadomym zamiarze, aby w godzinie dziewiątej odbyć stypę 
na samym Forum, kiedy jeszcze będzie dymił budynek senatu. Ponadto 
później zamierzali puścić z dymem dom Milona. Jednakże nie spłonął, gdyż 
wielu go broniło. Milon strwożony zabójstwem przez pewien czas się krył, 
strzeżony nie tylko przez zwykłych obywateli, ale i przez rycerzy niektórych 
senatorów. Kiedy zaś doszło do tego czynu, spodziewał się, że gniew senatu 
przerzuci się na zbrodniczy czyn przeciwników. W każdym razie senatorowie 
od razu wieczorem zebrali się z tego powodu na Palatynie i uchwalili, by 
wybrano interrexa i żeby ten, trybunowie i Pompejusz 



dołożyli starań, by miasto nie poniosło żadnego uszczerbku. Milon zatem 
wystąpił na widok publiczny i tak jak dawniej, a może jeszcze energiczniej 
ubiegał się o urząd. 

Potem ponownie doszło do wielu utarczek i zabójstw. Wskutek tego senat 
wprowadził w życie wspomniane wyżej uchwały, wezwał Pompejusza, 
polecił mu przeprowadzić nowe zaciągi i zmienił szaty. Niedługo po jego 
przybyciu zebrali się pod strażą blisko teatru poza pomerium. Postanowili 
zebrać kości Klodiusza i zlecili odbudowanie senatu Faustusowi, synowi 
Sulli. Budynkiem tym bowiem była Curia Hostilia, którą przebudował Sulla, 
i stąd powzięto co do niego takie postanowienie i zarządzili, by po 
odnowieniu otrzymał jego nazwę. Miasto żyło w niepewności, jacy ludzie 
obejmą nad nim rządy. Jedni głosili, że trzeba Pompejusza wybrać 
dyktatorem, inni, że należy Cezara zrobić konsulem. Tak bardzo chcieli go 
uczcić za czyny dokonane przez niego, że z powodu ich uchwalono 
sześćdziesięciodniowe nabożeństwa dziękczynne. Bojąc się obu tych ludzi 
inni senatorowie i Bibulus, który na zapytanie miał pierwszy wyjawić swe 
zdanie, uprzedził zapał ludu. Dali mu konsulat, by dyktator nie był 
mianowany. Dali jedynie jemu, by nie miał za kolegę Cezara. Był to krok 
niezwykły, nie stosowany dotąd w żadnym wypadku. A jednak wydawało 
się, że postąpili słusznie. Ponieważ Pompejusz lgnął do ludu mniej niż Cezar, 
spodziewali się, że całkowicie oderwą go od niego i pozyskają dla siebie. 
Tak też się stało. Wzbity w dumę nowym i niespodziewanym zaszczytem 
wcale już nie myślał o przypodobaniu się ludowi, ale wykonywał sumiennie 
wszystko, co spodobało się senatowi. 

Jednakże nie życzył sobie sprawować urzędu sam jeden. Mając sławę z 
powzięcia takiej uchwały, pragnął uniknąć zawiści z nią związanej. Bał się 
też, że w razie nieobsadzenia tego stanowiska zapał wojska i ludu narzuci mu 
Cezara jako kolegę w urzędzie. Z tego powodu przeprowadził za 
pośrednictwem trybunów to, że zezwolono mu ubiegać się o urząd nawet 
nieobecnemu, kiedy przyjdzie właściwy czas zgodnie z prawem. Chciał 
bowiem, by Cezar nie myślał, że jest całkowicie zlekceważony. Następnie 
dobrał sobie jako kolegę Kwintusa Scypiona teścia, na którym ciążył zarzut 
przekupstwa. Człowiek ten z pochodzenia był synem Nasyki, ale adoptowała 
go rodzina Metellusa Piusa jako spadkobiercę tego ostatniego. Z tego też 
powodu miał jego imię. Wydał on swą córkę za mąż za Pompejusza i wtedy 
otrzymał z kolei od niego konsulat, i uniknął oskarżenia. Bardzo wielu 
pociągano do odpowiedzialności pod wspomnianymi zarzutami, zwłaszcza 
że na mocy praw Pompejusza starannie dobierano sądy. On sam ustalił listę, 
z której należało wylosować przyszłych sędziów. Określił też liczbę 
obrońców dla jednej i dla drugiej strony, aby sędziowie nie popadali z 
powodu ich liczby w niepokój i zamęt. Rozkazał oskarżycielom przydzielić 
dwie godziny, trzy oskarżonemu. A oto, co 



niektórych najbardziej uraziło: zreformował zwyczaj polegający na tym, że 
strony w sądzie mogły wprowadzić pewnych chwalców; bardzo wielu 
bowiem było wyrywanych sprawiedliwości, gdyż chwalili ich wiarygodni 
świadkowie. Wydał prawo, że nikomu więcej nie wolno było w ogóle 
występować w roli chwalących tego rodzaju osoby. Takie i inne zmiany 
wprowadził jednakowo do wszystkich sądów. Przeciwko tym, którzy 
uprawiali przekupstwo w sprawach urzędów, jako oskarżycieli ustanowił 
ludzi, którym poprzednio udowodniono to samo przestępstwo. Wyznaczył im 
niemałą nagrodę. Jeżeli ktoś doprowadził do skazania dwóch ludzi na skutek 
podobnych zarzutów lub mniejszych, lub jednego na skutek gorszego zarzutu 
w porównaniu z zarzutem ciążącym na nim, zyskiwał bezkarność. 

W ten sposób skazano wielu, między innymi Plautiusa Hypsajosa, który 
ubiegał się o konsulat razem z Milonem i Scypionem. Choć cała trójka była 
obciążona zarzutami przekupstwa, jedynie on został skazany. Scypion został 
pozwany do sądu, i to przez dwóch, ale dzięki wpływowi Pompejusza nie 
został zasądzony. Milon nie został o to oskarżony, gdyż ciążył na nim 
większy zarzut, zabójstwo. Postawiony przed sądem za ostatni zarzut został 
skazany, gdyż nie mógł zastosować żadnego gwałtu. Pompejusz bowiem 
trzymał resztę miasta pod strażą i sam z uzbrojonymi żołnierzami wchodził 
do sądu. Niektórzy z tego powodu podnieśli zgiełk. Wtedy rozkazał 
żołnierzom bić mieczami z boku i płazem i wypędzić ich z Forum. Ponieważ 
nie chcieli ustąpić, ale szydzili, jak gdyby bito ich dla zabawy, niektórzy z 
nich odnieśli rany i zginęli. 

Dzięki tym zarządzeniom, sądy zbierały się w spokoju. Wśród skazanych 
pod różnymi zarzutami znajdował się i Milon winny zabicia Klodiusza. Nie 
pomogła mu obrona Cycerona. Mówca ten na widok Pompejusza i żołnierzy 
wbrew zwyczajowi stojących w sądzie struchlał. Tak się przeraził, że w ogóle 
nie wypowiedział mowy, którą sobie przygotował. Z trudem wykrztusił parę 
słów, które mu zamarły na ustach, i chętnie się wycofał. Kiedy później 
odzyskał śmiałość, spisał obecnie istniejącą mowę, którą wygłosił rzekomo w 
obronie Milona. Dochowało się takie o niej opowiadanie. Kiedy Milon na 
wygnaniu przeczytał mowę przysłaną mu przez Cycerona, odpisał z uwagą, 
że szczęściem dla niego słowa te nie zostały wygłoszone w tej postaci w 
sądzie; bo nie jadłby w Massalii, gdzie spędzał wygnanie, takich barwen, 
gdyby tak go broniono. Napisał to nie dlatego, że był zadowolony z 
ówczesnego położenia — podejmował bowiem wiele wysiłków celem 
wyjednania sobie powrotu — ale żartował z Cycerona. Wszak podczas 
obrony nie powiedział nic pożytecznego, a później przysłał mu bezowocne 
słowa, jak gdyby wtedy mogły mu coś pomóc. 

W ten sposób Milon został skazany. Podobnie Rufus i Plankus, skoro 
tylko skończyli czas swego urzędowania, wraz z wieloma innymi, z powo- 



du spalenia budynku senatu. Plankusowi nie pomogły nawet wysiłki Pom-
pejusza, który był tak gorliwy w jego obronie, że nawet wysłał do sądu 
pismo zawierające pochwałę Milona i prośbę w jego sprawie. Marek Katon, 
który wtedy miał być sędzią, oświadczył, że nie pozwoli chwalcy obalić jego 
własnych poprzednich praw. Jednakże nie miał on już możliwości oddania 
głosu. Wykluczył go Plankus, który czuł, że odda głos za skazaniem. Na 
mocy bowiem praw Pompejusza każda ze stron mogła wykluczyć pięciu 
ludzi, którzy mieli być w składzie sądu. Jednakże inni sędziowie głosowali 
przeciw Milonowi. Uważali bowiem, że byłoby rzeczą niesłuszną uwolnić 
go od tych zarzutów, z powodu których potępili Rufusa. Widzieli, że popiera 
go Pompejusz, i właśnie dlatego wykazywali gorliwość przeciw niemu. Nie 
chcieli, by sądzono, że są raczej wierutnymi niewolnikami jego niż sędziami. 
Wtedy też Cyceron okazał się oskarżycielem Plankusa nie lepszym od siebie 
w roli obrońcy Milona; widok bowiem sądu był ten sam, a Pompejusz w obu 
wypadkach przeciwstawiał mu się radą i czynem. W dużym stopniu z tego 
powodu znowu doszło między nimi do starcia. 

Pompejusz tak kierował tymi sprawami i odnowił pewne zaniedbane 
prawo, w sprawie wyborów. Prawo to nakazywało ubiegającym się o jakiś 
urząd bezwzględnie przedstawić się zgromadzeniu, tak by nie wybrano 
kogoś nieobecnego. Zatwierdził też postanowienie wydane nieco wcześniej, 
według którego ludzie sprawujący urząd w mieście nie powinni otrzymać 
naczelnego dowództwa poza granicami kraju przed upływem pięciu lat. 
Zgłosił tedy takie postępowanie, a mimo to niedługo potem bez skrupułu 
wziął sobie Hiszpanię na dalsze pięć lat. Przyjaciele Cezara wrzeli 
oburzeniem. Pozwolił więc mu się nawet podczas nieobecności ubiegać o 
konsulat, i to zgodnie z uchwałą. Dopisał bowiem do prawa uwagę, że wolno 
to czynić jedynie tym, którym na to pozwoli się imiennie i bezpośrednio. Nie 
różniło się to od usunięcia wszelkich przeszkód. Ludzie bowiem mający 
jakiś wpływ z pewnością mogli zapewnić sobie uchwalenie tego przywileju. 

Takie były pociągnięcia polityczne Pompejusza. Scypion nie wprowa-
dzając nowego prawa, obalił prawa pochodzące od Klodiusza, dotyczące 
cenzorów. Wydawało się, że to zrobił z korzyścią dla cenzorów, gdyż 
przywrócił im dawne znaczenie. Tymczasem sprawa przybrała odmienny 
obrót. W stanie rycerskim i senatorskim było wielu niegodziwych ludzi. 
Jednakże jak długo nie wolno było cenzorom skreślać człowieka, który nie 
został ani oskarżony, ani skazany, nie narażali się na żaden zarzut z powodu 
tych, których nazwiska nie były wymazane. Stało się inaczej, gdy 
cenzorowie odzyskali dawną władzę, dzięki której samowolnie mogli to 
robić badając życie każdego człowieka. Nie mieli wtedy odwagi narażać się 
licznym ludziom; z drugiej strony nie chcieli ściągać na siebie nagany, 



że skreślają niegodziwców. Z tego powodu żaden rozsądny człowiek nie 
pragnął już tego urzędu. 

Taka uchwała zapadła w sprawie cenzorów. Katon zasadniczo nie pragnął 
żadnego urzędu. Dostrzegł jednak, że Cezar i Pompejusz wyrastają ponad 
ustrój państwowy; ponadto przypuszczał, że albo obaj ujmą w swe ręce ster 
spraw, albo pokłócą się ze sobą i wywołają wielką wojnę domową, a ten, 
który zwycięży, będzie jedynym władcą. Postanowił zatem obalić ich, zanim 
przekształcą się w przeciwników. Dlatego ubiegał się o konsulat z zamiarem 
ich zwalczenia, gdyż jako człowiek prywatny nie miałby żadnej siły. Ale 
poplecznicy obu przeczuli jego zamiary, dlatego nie wybrano go konsulem. 
Konsulami zostali Marek Marcellus i Rufus Sulpicjusz; pierwszy ze względu 
na biegłość w prawie, drugi z powodu potęgi wymowy. Obrano ich, tym 
bardziej że chociaż nie używali pieniędzy ani przemocy, okazywali 
wszystkim wielką cześć i często odwoływali się do ludu. Tymczasem Katon 
nie zabiegał o względy żadnego z nich, już więcej nie ubiegał się o urząd; 
mawiał, że obowiązkiem rzetelnego człowieka jest nie uciekać od 
zwierzchniego stanowiska w państwie, jeżeli zechcą skorzystać z jego usług; 
ale nie powinien on ubiegać się o urząd przekraczając granicę przyzwoitości. 
Marcellus od razu skierował wszystkie swe wysiłki na obalenie Cezara, jako 
że był stronnikiem Pompejusza. Wśród wielu innych wniosków postawił i 
ten, aby mu posłać zastępców, nawet przed określonym czasem. Oparł mu się 
Sulpicjusz i niektórzy z trybunów; ostatni działali z życzliwości dla Cezara; 
pierwszy do nich przystał i do ludu, gdyż nie podobało mu się usuwanie 
kogoś podczas sprawowania urzędu — jeżeli w niczym nie wykroczył. 
Pompejusz wyruszył z miasta pod pozorem udania się do Hiszpanii, ale 
nawet wtedy nie opuścił granic Italii. Wszystkie tamtejsze sprawy zlecił 
swoim poddowódcom, a sam z bliska miał miasto na oku. Pompejusz na 
wiadomość o tym udawał, że także jemu nie podoba się pomysł pozbawienia 
Cezara dowództwa. Niemniej zmierzał do tego, by Cezar po doprowadzeniu 
swego dowództwa do końca (nie była rzecz odległej przyszłości, gdyż miała 
nastąpić zaraz w najbliższym roku), złożył broń i wrócił do kraju, aby 
prowadzić żywot zwykłego obywatela. Z tego względu sprawił, że Gajusz 
Marcellus kuzyn Marka lub brat (bo mówiono i tak, i tak) objął konsulat, 
gdyż był wrogo usposobiony wobec Cezara, choć dzięki małżeństwu był z 
nim spowinowacony. Ponadto sprawił, że trybunem został Gajusz Kurion, 
który od dawna był na wrogiej stopie z Cezarem. 

Cezar bynajmniej nie czekał, aż zostanie zwykłym człowiekiem po 
złożeniu tak wielkiego i długotrwałego dowództwa. Bał się też, że wpadnie 
w ręce wrogów. Dlatego przygotował się do utrzymania przy władzy im na 
przekór; zbierał dodatkowych żołnierzy, gromadził pieniądze, zaopatrywał 
się w oręż, prowadził sprawy dając wszystkim powód do zadowo- 



lenia. Jednocześnie pragnął wcześniej ułożyć w jakiś sposób sprawy w kraju, 
by nie wydawało się, że we wszystkim stosuje przemoc, ale uzyskuje swe 
cele drogą namowy. Dlatego postanowił pojednać się z Kurionem. Ten 
ostatni bowiem należał do rodu Kurionów, miał bardzo bystry umysł, był 
zdolnym mówcą, bardzo łatwo przekonywał lud i sypał pieniędzmi na 
wszystkie cele, dzięki którym spodziewał się albo zysku dla siebie samego, 
albo wesprzeć kogoś innego. Budził w nim wiele nadziei, zwolnił go od 
wszystkich długów, a było ich mnóstwo z powodu wielkich wydatków, i w 
ten sposób przywiązał go do siebie. Cezar bowiem uświadamiał sobie wagę 
ówczesnych celów, do których zmierzał, i dlatego nie szczędził pieniędzy, 
gdyż wiedział, że je odzyska po osiągnięciu celu. Przyrzekł też różnym 
osobom krociowe sumy, z których nie zamierzał dać ani grosza. Zabiegał o 
względy nie tylko ludzi wolnych, ale i niewolników, którzy mieli jakieś 
znaczenie u swych panów; ostatecznie przystało do niego wielu rycerzy i 
senatorów. 

W ten sposób Kurion przeszedł na stronę Cezara. Jednakże nie od razu 
zaczął mu jawnie służyć. Szukał wiarygodnej wymówki, by się wydawało, że 
zmienił stanowisko nie dobrowolnie, lecz z przymusu. Uważał, że im 
bardziej będzie przestawał z wrogami Cezara, udając ich przyjaciela, pozna 
tym więcej i tym ważniejsze ich tajniki. Z tego powodu przez bardzo długi 
czas postępował dwulicowo. Za wszelką cenę chciał zapobiec podejrzeniu, że 
się zmienił i że już więcej nie zalicza się do pierwszych wrogów Cezara, że 
nie sprzeciwia się we wszystkim w myśli i uczynku. Dlatego nawet wygłosił 
pewną mowę publiczną przeciw niemu, skoro tylko objął urząd trybuna, i 
zgłaszał wiele niebywałych wniosków. Stawiał też pewne wnioski przeciw 
senatowi i najpotężniejszym jego członkom, którzy byli szczególnie czynni 
na rzecz Pompejusza. Czynił to nie dlatego, że chciał lub że spodziewał się 
urzeczywistnienia jakiegoś z nich. Chciał, by w razie, gdyby ich nie przyjęli, 
nie podjęto także żadnej uchwały przeciwko Cezarowi (wielu ludzi bowiem z 
licznymi wnioskami występowało przeciw niemu) i żeby w ten sposób miał 
usprawiedliwienie dla swego przejścia na inną stronę. W ten sposób strwonił 
dużo czasu na coraz to innych wybiegach, tak że żaden z jego wniosków nie 
przeszedł. Z tego powodu udawał oburzenie i żądał wstawienia dodatkowego 
miesiąca celem wydania uchwał przez senat. Działo się tak, ilekroć to było 
potrzebne, ale podówczas nie zachodziła taka potrzeba, jak z pewnością sam 
musiał o tym wiedzieć jako pontifex. Mimo to twierdził, że należy to 
uczynić, i starał się wymóc to na współkapłanach — tylko z pozoru. W końcu 
nie mogąc ich skłonić do zgody, której w rzeczy samej sobie nie życzył, nie 
pozwalał z tego powodu na podjęcie żadnej innej uchwały. Przeciwnie, 
zaczął już jawnie usprawiedliwiać czyny Cezara, gdyż — jak podawał — nic 
nie może mu zrobić, i wysuwał wszelakie wnioski nigdy 



niemożliwe do przyjęcia. Głównym był ten, że wszystkie osoby pod bronią 
mają ją złożyć i rozpuścić swe legiony; w przeciwnym razie nie można 
ogołacać z broni Cezara i wydawać na pastwę przeciwników. Mówił to nie 
dlatego, że życzył sobie, by Cezar to zrobił; dlatego — że dobrze wiedział, iż 
do tego nie zastosuje się Pompejusz. W ten sposób dawano Cezarowi 
przekonywające usprawiedliwienie faktu, że nie rozpuścił swych ludzi. 

Pompejusz nie mógł niczego osiągnąć na innej drodze. Przystąpił więc do 
działania szorstkiego i bez osłonek. Jawnie zaczął słowem i czynem zwalczać 
Cezara, ale nic nie wskórał. Cezar miał wielu zwolenników, wśród nich 
Lucjusza Paulusa, kolegę Marcellusa i Lucjusza Pizona, zięcia, który był 
cenzorem. Podówczas bowiem cenzorami zostali Klaudiusz Appiusz i Pizon 
— ostatni wbrew swej woli. Z powodu powinowactwa sprzyjał Cezarowi. 
Klaudiusz, chociaż mu się sprzeciwiał (stał bowiem po stronie Pompejusza), 
oddał mu nawet wbrew woli wielkie przysługi; skreślił bowiem bardzo wielu 
z listy rycerzy i senatorów, wymuszając zgodę kolegi. W ten sposób skłonił 
ich do przejścia na stronę Cezara. Pizon zasadniczo nie chciał się nabawiać 
kłopotów i ze względu na przyjaźń z zięciem nadskakiwał wielu ludziom, i 
nic podobnego nie zrobił. Jednak nie opierał się Klodiuszowi, kiedy ten 
wypędził z senatu wszystkich wyzwoleńców i nawet wielu z wielkiej 
nobilitas — wśród nich dziejopisarza Salustiusza Krispusa. Zanosiło się też 
na wymazanie imienia Kuriona. Wtedy Pizon z pomocą Paulusa, który był 
jego krewnym, wybawił go prośbami. Wobec tego Klaudiusz go nie 
wypędził, ale rozgłosił w senacie swe zdanie o nim, tak że tamten oburzony 
podarł szatę Klodiusza. Marcellus chwycił go w przekonaniu, że senat 
podejmie jakąś surową uchwałę przeciw Kurionowi i z powodu Kuriona 
przeciw Cezarowi. Zgłosił więc wnioski odnoszące się do niego. Kurion z 
początku sprzeciwiał się podjęciu jakiejkolwiek uchwały w swojej sprawie. 
Jednakże poznał, że większość senatorów wtedy obecnych albo naprawdę 
popiera sprawę Cezara, albo drży przed nim. Wobec tego polecił wydać 
wyrok, dorzucając tylko taką uwagę: „Wiem, że robię to, co najlepsze i 
najkorzystniejsze dla ojczyzny; wam jednak oddaję swe ciało i życie, 
postąpcie z nim, jak chcecie". Marcellus więc oskarżył go w przekonaniu, że 
na pewno będzie skazany. Skoro jednak większość go uwolniła, zawrzał 
gniewem, wypadł z senatu, przybył do Pompejusza, który znajdował się na 
przedmieściu. Po czym na własną rękę bez niczyjej uchwały powierzył mu 
straż nad miastem i dwa legiony obywatelskie. Żołnierze ci, tak i w tym celu 
zebrani, byli wtedy pod ręką. Pompejusz jeszcze wcześniej, kiedy był na 
przyjacielskiej stopie z Cezarem, dał mu jeden z zaciągniętych legionów na 
wyprawę. Sam bowiem nie prowadził żadnej wojny, a Cezar potrzebował 
żołnierzy. Skoro jednak się powaśnili, chciał go odebrać Cezarowi, ponadto 



zabrać mu inny. Dlatego rozpuścił wieści, że Bibulus potrzebuje żołnierzy 
przeciwko Partom. Utrzymywał, że sprawa jest nagląca i mają dosyć 
legionów. Dlatego nie doszło do nowych zaciągów; przeprowadził uchwałę, 
aby on sam i Cezar musieli wysłać po jednym legionie. Po czym nie posłał 
ani jednego ze swoich żołnierzy; rozkazał ludziom powołanym do tego 
zadania zażądać tego legionu, który dał Cezarowi. W ten sposób z imienia 
obaj wnieśli swój wkład, ale w rzeczywistości Cezar posłał dwa. Wiedział on, 
co się święci, mimo to dawał posłuch, gdyż nie chciał narażać się na zarzut 
nieposłuszeństwa. Usłuchał, tym bardziej że pod tym pozorem zamierzał w 
jego miejsce zaciągnąć o wiele więcej żołnierzy. Przygotowano te legiony 
pozornie w celu wysłania ich przeciw Partom. Jednakże okazało się, że ich 
wcale nie trzeba, nie zachodziła bowiem potrzeba ich zastosowania. 
Marcellus z obawy, by ich nie oddano Cezarowi, oświadczył najpierw, że 
muszą pozostać w Italii, później — jak wspomniałem — przekazał je 
Pompejuszowi. Takie poczynania miały miejsce pod koniec roku, ale nie 
miały zatrzymać mocy prawnej, gdyż nie uznał ich ani senat, ani lud. Wobec 
tego przeciągnął na stronę Pompejusza Korneliusza Lentulusa i Gajusza 
Klaudiusza, którzy mieli sprawować konsulat w najbliższym roku, i 
spowodował, że i ci wydali te same rozkazy. Przyszli bowiem urzędnicy 
mogli jeszcze wydawać proklamacje i wykonywać pewne inne zadanie 
należące do ich urzędu, zanim go nawet objęli. Dlatego wierzyli, że mają i w 
tej dziedzinie uprawnienia. Pompejusz był we wszystkim zwykle sumienny, 
ale potrzebował żołnierzy i dlatego nie wnikał w źródła, z których ich 
czerpie. Dlatego przyjął ich z wielką radością. Krok był śmiały, ale nie miał 
tego skutku, jakiego można by się po nim spodziewać. Ujawnił w ten sposób 
wrogie usposobienie względem Cezara; później sami nie podjęli żadnego 
przygotowania celem umocnienia swego stanowiska. Przeciwnie, jemu tylko 
dostarczyli wiarygodnej wymówki dla zatrzymania legionów, które z nim 
były. Kurion z tych powodów wygłosił przed ludem gwałtowne oskarżenie 
konsulów i Pompejusza, a kiedy zakończył okres swego urzędowania, z 
miejsca wyruszył do Cezara. 




