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Wstęp. 

Życie Salustiusza na tle epoki. Historia literatur antycz- 
nych nie jest w tym szczęśliwym położeniu co historia literatur 
nowszych, jeśli idzie o możliwość zapoznania się z ży- 
ciem pisarzy i poetów; jeśli życiorysy nowszych pisa- 
rzy możemy niejednokrotnie śledzić aż do najdrobniej- 
szych szczegółów, wykrywać związki między życiem twór- 
ców a ich twórczością, umieszczać ich dokładnie na tle epoki 
i rzeczywistości w jakiej żyli, to analogiczna sprawa w historii 
literatur antycznych przedstawia się o wiele trudniej. O nie- 
wielu zaledwie pisarzach starożytnych możemy powiedzieć coś 
więcej; przeważnie przekazuje tradycja nam jedynie szczupłą 
garść faktów i to często nie tych, które byśmy najchętniej poz- 
nać chcieli. Ten stan rzeczy w wielkiej mierze wywołany jest 
tym, że w starożytności nie istniała nauka o historii literatury 
w dzisiejszym pojęciu tego wyrazu jak również tą okolicznością, 
że dość wcześnie powstały vies romancees poetów i twórców, 
gdzie legenda i fantazja zniekształcać poczęły prawdę historycz- 
ną. 

Jeśli idzie o Salustiusza, to również znajdujemy się tutaj 
w położeniu dość trudnym. Nawet daty urodzin i śmierci pisarza 
nie są w zupełności pewne; wiemy, że był kwestorem, ale nie 
wiemy kiedy; wiemy, że piastował trybunat ludowy w r. 52, 
i mocno podobno napadał na Cicerona i przywódcę bojówek 
partii konserwatywnej Milona, że w r. 50 wyrzucono go z sena- 
tu za niemoralne życie, że sprawował władzę prokonsularną 
z ramienia Cezara w nowo utworzonej prowincji Africa nova, 



gdzie zasłynął ze zdzierstw i nadużyć, które pozwoliły mu po- 
tem zakupić willę Cezara w Tiburze (dzisiejsze Tivoli) i założyć 
sławne ogrody salustiańskie między Kwirynałem a Pincio. Po 
śmierci Cezara usunął się od życia politycznego oddając się cał- 
kcwicie działalności literackiej, której owocem są dwie mono- 
grafie historyczne O sprzysiężeniu Katyliny i O wojnie ju- 
gurtyńskiej oraz obszerniejsze dlzieło Historiae, z którego jed- 
nak tylko fragmenty dochowały się do naszych czasów. Oto 
główne fakty, jakie przekazuje nam tradycja. Jak na wielkiego 
pisarza, trzeba przyznać, trochę niewiele. Żeby to skromne ze- 
stawienie nagich faktów uczynić żywym) musimy starać się wżyć 
w tę niezwykle interesującą i burzliwą epokę, na którą przy- 
padło życie pisarza i starać się z pism jego wyłowić pewne da- 
ne autobiograficzne, które pozwolą nam zbliżyć się do tej inte- 
resującej, pełnej wewnętrznych sprzeczności, niemal symbolicz- 
ne] dla owej epoki sylwetki pisarza i człowieka. 

Tam gdzie dzisiaj na wzgórzu w niedalekiej odległości od 
miejscowości Aquila w kraju sabińskim leży małe miasteczko San 
Vittorino, w starożytności znajdowało się o wiele większe od śred- 
niowiecznego w XII w. wybudowanego San Vittorino miasto ro- 
dzinne Salustiusza—Amiternum. Dzisiaj po starożytnym Amiter- 
num zachowały się jedynie częściowo mury amfiteatru, resztki te- 
atralnej widowni i scena. Tutaj w kraju sabińskim—rezerwuarze 
poglądów tradycyjnych i pierwotnej surowości i twardości — 
ujrzeć miał światło dzienne człowiek, w którym już do końca 
życia pozostać miał sabiński pęd do moralizowania pozostający 
w sprzeczności z życiem, które prześlizgiwało się stale na kra- 
wędzi między dobrem a złem, człowiek o charakterze słabym 
i zmiennym, o sercu gorącym i namiętnym, umiejącym silnie ko- 
chać i silnie nienawidzić, o umyśle wnikliwym i dociekliwym, 
pisarz i psycholog niezrównany, człowiek chwiejny, ulegający 
namiętnościom i środowisku. Bo Salustiusz dlatego tak świetnie 
umiał malować epokę sobie współczesną, że sam tkwił w niej 
korzeniami: gromiąc zepsucie i zdziczenie moralne z iście sabiń- 
ską zapamiętałością gromił jak gdyby swoje własne życie. 
Zepsuta atmosfera społeczeństwa rzymskiego z jednej strony 



odpychała, z drugiej fascynowała naturę chwiejną i wrażliwą. 
Gdybyśmy nie znali jego życia, uleglibyśmy mistyfikacji: Salu- 
stiusz w swym moralizatorstwie i kaznodziejstwie, choć oczy- 
wiście nie w stylu, bo ten jest u niego pasjonujący, przypo- 
minałby nam innego Sabińczyka — Warrona z Reate, W rzeczy- 
wistości trudno sobie wyobrazić większą przepaść jak między 
tymi dwoma Sabińczykami: między moralizatorskim naukow- 
cem pcmpejańczykiem Warronem a błyskotliwym i żywym ce- 
zarianem i demokratą Salustiuszem. Mimo to wydaje się, że 
z dawnego Sabinum pozostała w Salustiuszu skłonność morali- 
zatorska, która z upływem lat życia coraz silniej przychodziła 
do głosu, kazała rewidować własne życie i zapuszczać raniącą 
sondę w życie zarówno własne jak i narodu rzymskiego. Salu- 
stiusz w końcowym etapie życia, kiedy pisze monografie histo- 
ryczne, ma w sobie coś z nawróconego grzesznika, który jednak 
umie być dla swych młodzieńczych występków dość pobłażliwy. 
Na zawsze jednak pozostała w nim szczypta owej dawnej sabiń- 
skiej twardości, której tak piękny hołd miał później złożyć Ho- 
racy w szóstej odzie rzymskiej. 

Data urodzin jest względnie pewna. Jest to rok 86, pod któ- 
rym notuje Hieronim (w kod. B jest ta notatka pod r. 87) p 151 H: 
Sallustius Crispus scriptor historicus in Sabinis Amiterni nas- 
citur. Tę samą datę podają Consularia Constantinopolitana 
(Mommsen Chroń. Min. 1) 1892/214: Mario VII et Cinna II his 
conss. natus est Sallustius die Kal. Oct. Był to nie byle jaki rok 
w historii narodu rzymskiego: rok w którym zdarzyło się coś, 
co nie każdemu Rzymianinowi było dane w udziale. Wielki 
przywódca demokracji rzymskiej Mariusz osiągnął w tym roku 
po raz siódmy, tym razem jednak już po raz ostatni, konsulat 
razem z drugim przywódcą demokratycznym — Cynną, Pier- 
wsze lata dzieciństwa Salustiuszowego to ostateczna rozgrywka 
Sulli z demokratami, krwawe proskrypcje nowego dyktatora, 
ustalenie się reżymu arystokratycznego i pojawienie się nowej 
gwiazdy na horyzoncie rzymskim: Pompejusza, Gigatyczna wal- 
ka Mariusza z Sullą stała u kolebki pisarza: wielka postać przy- 
wódcy demokracji od lat dziecinnych fascynowała dorastające- 



go młodzieńca. Obrazy walk wewnętrznych w państwie, roz- 
darcie i bóle porodowe nowej epoki dziejów, która naprawdę 
miała dopiero narodzić się w kilka lat po śmierci Salustiusza — 
to świat w jakim miało upłynąć jego życie. Nie znamy daty, kie- 
dy Salustiusz z prowincjonalnego Amiternum przeniósł się do 
Rzymu; prawdopodobnie stało się to dość wcześnie. W każdym 
razie nie trudno sobie wyobrazić wrażenie, jakie na młodym 
człowieku z prowincji, pochodzącym ze solidnej i uczciwej rodzi- 
ny małomiejskiej wywarła stolica ówczesnego świata. Złota 
młodzież i łatwe kobiety, luksus życia i jego przepych, nowe 
gwiazdy polityczne Pompejusz Krassus i dowódca demokracji 
Cezar, zbankrutowany szlachcic Katylina, a z drugiej strony 
zwarte i ekskluzywne koła arystokracji — wszystko to pocią- 
gało i wywierało urok. Młody człowiek nie chciał pozostać 
w tyle za zamożną młodzieżą; kiedy zbrakło pieniędzy, 
nie wahał się sprzedać domu ojcowskiego, co wypomina mu nie- 
znany autor inwektywy przeciw Salustiuszowi (autorstwo in- 
wektywy fałszywie przypisywano Cyceronowi) twierdząc oczy- 
wiście z przesadą, że przez ową sprzedaż domu stał się Salu- 
stiusz moralnym sprawcą śmierci ojca. Kiedyś po latach, kiedy 
się zestarzeje, tak będzie pisał Salustiusz o tych czasach (Kat. 4): 
,,lecz ja jako młodzieniec podobnie jak większość ludzi rzuciłem 
się zrazu namiętnie w wir życia politycznego i tam natrafiłem 
na wiele przeciwności. Albowiem zamiast wstydu, zamiast 
bezinteresowności zamiast cnoty panowała zuchwałość, rozrzut- 
ność, chciwość. I chociaż duch mój nienawykły do złych praktyk 
pogardzał tym wszystkim, to jednak nieodporna moja młodość 
tkwiła wśród tak wielkich wad, deprawowana fałszywą ambicją; 
i chociaż nie zgadzałem się ze złymi obyczajami innych, nie- 
mniej trawiąca mnie żądza zaszczytów ściągała na mnie tę sa- 
mą co na innych, plotkę i nienawiść i dręczyła mnie. Otóż sko- 
ro duch mój po wielu nieszczęściach i niebezpieczeństwach od- 
począł i postanowiłem resztę życia spędzić zdała od polityki..." 
Wyznanie to jest niezwykle cenne, gdyż odkrywa przed nami 
sprzeczność wewnętrzną w naturze Salustiusza: pogardzał on, 
jak mówi, złymi praktykami społeczeństwa, ale charakter słaby, 



podniecany fałszywą ambicją, kazał mu w nich tkwić i trwać 
w błędach i spaczeniu moralnym. Ze słów tych jeszcze dziś 
bije ów urok zepsucia i niemoralności, który fascynował i wię- 
ził duszę młodzieńca. Fascynować miał jeszcze długo, skoro ja- 
ko czterdziestoletni, a więc już dojrzały człowiek nie pominął 
okazji wzbogacenia się w prowincji Afryce. Salustiusz podobny 
iest do człowieka, który teoretycznie potępia zło i intelektual- 
nie widzi jego wpływ rozkładowy na społeczeństwo i życie 
państwa, jednakże nie może wyrwać się z atmosfery zepsucia; 
ambicja polityczna pchała go na drogę polityczną, a że ta peł- 
na była chwytów i podstępów nieetycznych, więc brnął na niej 
dalej... choć czasem z obrzydzeniem, które do tego rodzaju prak- 
tyk musiał wynieść z domu rodzicielskiego, że zaś dom, z któ- 
rego pochodził, był bardzo solidny, o tym świadczy również autor 
wymienionej inwektywy, nie szczędzący pochwał ojcu pisarza 
(5,3). 

Salustiusz w wyżej przytoczonym samooskarżeniu mówi 
wyłącznie o zepsuciu znamionującym życie polityczne ówczes- 
nego Rzymu: nie trudno się jednak domyślić, że atmosfera de- 
moralizacji, w jakiej żył, nie ograniczała się jedynie do odcinka 
politycznego, Trudno bowiem powątpiewać w prawdziwość wia- 
domości, jaką przekazał Geliusz 17, 18 powołujący się na świa- 
dectwo współczesnego Salustiuszowi Warrona, który w zagi- 
nionym dzisiaj dziele p.t. Pius aut de pace gromił Salustiusza 
za niemoralne życie i za niezgodność życia z zasadami gło- 
szonymi w dziełach i wspominał o romansie Salustiusza z żoną 
jego przeciwnika politycznego Milona, córką Sulli Fausta; 
romans ten miał dość przykry i niepozbawiony charakteru 
melodramatycznego koniec: Salustiusz przyłapany in flagranti 
przez zdradzonego męża miał podobno zostać dotkliwie po- 
bity; z całej afery udało mu się dopiero wycofać za pomocą 
pieniędzy, które musiał wypłacić Milonowi: M. Varro... in libro 
quem inscripsit Pius aut de Pace C. Sallustium scriptorem 
seriae illius et severae orationis, in cuius historia notiones cen- 
sorias fieri atque exerceri videmus, in aduiterio deprehensum 
ab Annio Milone Ioris bene caesum dicit et cum dedisset pecu- 



niam, dimissum. Romans ten prowadził Salustiusz w przebraniu 
niewolnika jak poświadcza Serwiusz w komentarzu do Aen. 6, 612: 
Sallustius quem Milo deprehensum sub servi habitu verberavit 
in adultario suae uxoris, filiae Sullae". Data tego romansu nie 
jest nam oczywiście znana, wobec tego jednak, że Milon został 
zamordowany w t. 52 przez przeciwników politycznych, musiał 
on mieć miejsce przed tą datą, to znaczy należy do wcześniej- 
szego okresu życia pisarza. Sam wypadek jak i jego zakończe- 
nie okupem pieniężnym jest niezwykle charakterystyczne dla 
obyczajowości ówczesnych czasów i demoralizacji, jaka ogar- 
nęła warstwy przodownicze ówczesnego Rzymu. Sama Fausta 
nie była oczywiście wzorem starodawnej rzymskiej cnoty: cha- 
rakterystyka jej zamknięta w kilku słowach przez Makrobiusza 
maluje sylwetkę wielkiej damy niepozbawionej powabu i... nie- 
zliczonej ilości kochanków. Salustiuszowi podobała się niewąt- 
pliwie nie tylko Fausta, lecz cała atmosfera zepsucia i luksusu 
unosząca się dokoła bogatej jeunesse doree i łatwych, dowcip- 
nych i wykształconych, niemoralnych kobiet z wielkiego świa- 
ta. Dlatego to potrafił tak barwnie skreślić sylwetkę jednej 
z owych niemoralnych, lecz powabnych i eleganckich kobiet 
w postaci Sempronii uczestniczki spisku Katyliny, która ,,znała 
literaturę grecką i rzymską, umiała grać na cytrze i tańczyć 
z większą finezją niż to jest potrzebne uczciwej kobiecie", (Kat. 
25), Histeria i lęk jaki ogarnął ten świat kobiecy w obliczu gro- 
żącsgo spisku tak opisuje w Katylinie 31: „Kobiety, które z po- 
wodu wielkości rzeczypospolitej nieznany im dotąd ogarnął 
strach, biły się w piersi, ręce błagalnie do nieba wznosiły, la- 
mentowały nad małymi dziećmi, wypytywały się o wszystko, 
wszystkiego się lękały, zarzuciwszy pewność siebie i uciechy 
traciły wiarę w siebie i ojczyznę". Czyż mógł tak wymownie 
opisywać tę chwilę pełną zgrozy ktoś, kto jej nie przeżył, ktoś, 
kto nie kochał tego całego świata wygody i uciech, tej atmosfe- 
ry luksusu, zepsucia i zadowolenia z siebie? 

Wszystko wydaje się przemawiać za tym, że w r. 63 w ro- 
ku konsulatu Cicerona i spisku Katyliny Salustiusz żył już 
w Rzymie i dość dobrze był już zaznajomiony z tzw. towarzy- 



stwem i jego atmosferą. W cytowanym powyżej samooskarże- 
niu powiada Salustiusz, że jako młodzieniec rzucił się w wir ży- 
cia politycznego i że pożerała go ambicja. W fakcie tym niema 
oczywiście nic dziwnego ani nadzwyczajnego. To że młodzie- 
niec przybywający z prowincji jest olśniony stolicą, że chce 
wejść w towarzystwo stołeczne, że chce odegrać rolę politycz- 
ną, że marzy mu się kwestura, pretura czy wreszcie konsulat, 
to rzecz najzupełniej naturalna. Naturalna zwłaszcza dla Rzy- 
mianina, dla którego osiągnięcie konsulatu jest czymś o wiele 
cenniejszym, niż napisanie najlepszej książki. Chociaż więc mo- 
żemy wierzyć Salustiuszowi, który zapewnia nas w późniejszej 
epoce, że oddawna miał zamiłowania historyczne, od których 
poprzednio ,,odciągnęła go fałszywa ambicja", nie pomylimy się 
zapewne, jeśli przyjmiemy, że pierwsze lata pobytu w Rzymie 
nie tyle przeszły mu na jakichś studiach historycznych, ile na 
wejściu w społeczeństwo rzymskie i zaklimatyzowaniu się w tej 
atmosferze, że Salustiusz między rokiem dwudziestym a trzy- 
dziestym życia poznał wszystkich wybitniejszych ludzi w Rzy- 
mie osobiście, wydaje się nie ulegać wątpliwości. Jeśli idzie 
o Krassusa, to poświadcza to sam Salustiusz Kat. 48: ,,sam sły- 
szałem później Krassusa głośno twierdzącego, że tak ciężką in- 
famię (podejrzenie o należenie do spisku Katyliny) rzucił na 
niego Cicero". Niewątpliwie w tych latach poznał również Sa- 
lustiusz przywódcę partii ,,popularnej" — Juliusza Cezara, pod 
którego urokiem miał pozostać przez całe życie, jak również 
Cicerona, do którego stale miał się odnosić niechętnie. Wydaje 
się również prawdopodobne, że Salustiusz musiał znać bardzo 
wielu z pośród owych złotych młodzieńców, którzy grupowali 
się dokoła Katyliny i uczęszczali do jego domu. Świadczyłaby 
o tym pewnego rodzaju apologia tej młodzieży Kat 14 ,,wiem 
że byli tacy, którzy utrzymywali, że młodzież, która uczęszcza- 
ła do domu Katyliny mało dbała o swą cześć i moralność, lecz 
pogłoska ta nabrała rozgłosu raczej na podstawie innych fak- 
tów, niż na podstawie tego, żeby ktoś o tym wiedział dokład- 
nie", (Katylina niewątpliwie wywierał na złotą młodzież ów- 
czesną fascynujący wpływ, który tak wymownie potrafił odma- 



lować Salustiusz; niewątpliwie też niejednego z tych młodych 
ludzi musiał Salustiusz znać osobiście, jak musiał się spotkać 
również z samym głównym konspiratorem, W monografii o Katy- 
linie niejednokrotnie notuje plotki jakie wówczas to jest w r, 63 
kursowały w Rzymie, Jest rzeczą widoczną, że plotki te cytuje 
z pamięci i że cała atmosfera spisku, wszystkie nowinki poli- 
tyczne z tego światka i z tego okresu, podejrzenia najrozmait- 
sza i kalumnie są mu doskonale znane; tak znane, jak znane 
być mogą jedynie człowiekowi, który w tym kręgu żył i nowin- 
kami tymi się przejmował. Ileż to razy w Katylinie czytamy 
owe słowa: „byli wówczas tacy, którzy twierdzili" i t. p.! I tak np 
w rozdziale 17 dowiadujemy się, że obiegały plotki o tym, jakoby 
Krassus był wmieszany w spisek; mało tego, Salutiusz potrafił 
nawet przytoczyć motywy, jakie wówczas przypisywano Kras- 
susowi, W innym miejscu (22) nie zadowala się zreferowaniem 
plotki o tym, że Katylina miał obnosić w czarach krew ludzką 
i zmuszać uczestników spisku do jej skosztowania, lecz podaje 
również wersję przeciwną obiegającą ówczesny Rzym: „Niektó- 
rzy utrzymywali, że zarówno ten fakt, jak i wiele innych, został 
wymyślony przez tych, którzy sądzili, że nienawiść do Cicero- 
na, która potem powstała, da się złagodzić przez okropność 
zbrodni tych, którzy zostali ukarani", I dodaje: ,,Ja mało tę 
sprawę zbadałem w stosunku do jej ważności". Zacytowałem 
zaledwie kilka miejsc; miejsc takich w Katylinie jest znacznie 
więcej. Świadczą one ponad wszelką wątpliwość, że Salustiusz 
dobrze był w roku 63 obznajmiony z atmosferą unoszącą się 
dokoła spisku. Wszystkie nastroje chwili maluje on z taką bez- 
pośrednią żywością, jak mógł je odmalować jedynie człowiek 
który je przeżywał, Z jaką żywością przedstawia motywy dla 
których szlachta zdecydowała się powierzyć konsulat nowemu 
człowiekowi Ciceronowi (23), a potem troski nowego konsula! 
(29). Podziwiać należy z jaką maestrią psychologiczną potrafił 
wżyć się w psychikę nie lubianego zresztą przez siebie Cicero- 
na, który pragnie zebrać dowody przeciw Katylinie i przerzu- 
cić z siebie odpowiedzialność za jego ukaranie na senat, Cha- 
rakter naocznego świadectwa nosi również ustęp 31 przed- 



stawiający nastrój w Rzymie w tej brzemiennej w wypadki 
chwili: „Tymi faktami poruszone do głębi zostało społeczeń- 
stwo i zmieniło się oblicze miasta; z największej radości i swa- 
woli, które zrodził długotrwały pokój, nagle wszyscy pogrążyli 
się w smutku: śpieszono się, biegano w przerażeniu, nie dowie- 
rzano ani miejscu, ani żadnemu człowiekowi, ani wojny nie pro- 
wadzono, ani nie miano pokoju, każdy swoim strachem niebez- 
pieczeństwa mierzył", Również sytuacja wewnętrzna Rzymu, 
która pozwoliła rozwinąć się spiskowi, nieobecność w mieście 
Pompejusza, zadłużenie powszechne i nastroje rewolucyjne zo- 
stały przedstawione w ten sposób, że wydają się świadczyć 
o tym, że Salustiusz przebywał podówczas w Rzymie i był do- 
brze zorientowany w życiu politycznym i jego nastrojach. Ra- 
zem z innymi przeżywał gorąco wszelkie wahania opinii, fale 
nastrojów tłumu miejskiego, ,,który zrazu żądny nowości zbyt- 
nio sprzyjał wojnie, obecnie po wykryciu spisku, zmieniwszy 
swe nastawienie, przeklinał zamierzenia Katyliny, Cicerona wy- 
nosił pod niebo. Jakby z niewoli wydarty, szalał z uciechy i ra- 
dości. Albowiem sądził, że wszystkie działania wojenne raczej 
mu łup przyniosą niż szkodę, pożar jednakże uważał za rzecz 
okrutną, za bezmierne nieszczęście i szczególnie dla siebie do- 
tkliwe, ponieważ cały jego majątek składał się z posiłku dzien- 
nego i ubrania" (48), 

Trudno wiedzieć wprawdzie, czy Salustiusz od początku 
odncsił się do Katyliny z tak żywą niechęcią, jakiej daje wyraz 
w swej monografii, przedstawiając Katylinę jako typ zdegene- 
rowanego szlachcica, Jest rzeczą dość ciekawą, że w przemó- 
wieniu Katyliny do spiskowców pobrzmiewają tony, jakich nie 
powstydziłby się żaden zwolennik programu partii ludowej, ha- 
sła, które miłe być musiały samemu Salustiuszowi. Czyż takie 
słowa, jak: ,,Odkąd rzeczpospolita pod prawo i władzę kilku 
oligarchów przeszła, stale im królowie, tetrarchowie składają 
daniny, ludy i narody płacą haracze: my wszyscy inni. choć ak- 
tywni i dzielni, szlachta i nie szlachta, motłochem byliśmy bez 
wpływów, bez znaczenia.,." nie są słowami, pod którymi pod- 
pisałby się każdy ówczesny "ludowiec", czyż nie są to słowa, 



które, być może, wygłosiłby także sam Salustiusz, jako trybun 
ludowy, zażarty i gorliwy demokrata? Albo takie zdanie: ,,Oni 
po dwa i więcej domów szeregiem stawiają, a my nie mamy ni- 
gdzie własnego ogniska" — czyż zdanie to nie przypomina 
słów przywódcy demokracji rzymskiej Grakcha wypowiedzia- 
nych przed sześćdziesięciu laty? Wydaje się, że przemowa ta 
pełna namiętności politycznej dlatego tak dobrze udała się Sa- 
lustiuszowi, że pisał ją człowiek, który podobnie odczuwaj, któ- 
ry również jak Katylina nienawidził owych oligarchów, ,,którym 
się bogactwo przelewa" (20). 

Chociaż nie wiemy nic o działalności politycznej Salustiusza 
z okresu spisku, to jednak późniejsze fakty z jego życia — mia- 
nowicie przynależność do partii demokratycznej, na której cze- 
le stał Cezar i kult dla późniejszego dyktatora — każą się do- 
myślać, że sympatie dla partii ludowej musiał żywić od samego 
początku. Nie byłoby w tym fakcie nic dziwnego. Młody 
człowiek z prowincjonalnego miasta i nie należący do arysto- 
kracji rzymskiej, o charakterze porywczym i sercu gorącym, 
łatwiej mógł przylgnąć do zwolenników partii ludowej niż do 
zamkniętych ekskluzywnych kół arystokracji. Nawet Cicero, 
który tak bardzo o znaczenie w tej sferze zabiegał, nie miał 
drogi usłanej różami, a jak stwierdza Salustiusz, szlachta zdecy- 
dowała się dopiero wtedy powierzyć mu konsulat, kiedy chcia- 
ła go użyć jako narzędzia przeciw Katylinie, Kto wie, czy nie- 
chęć Salustiusza do Cicerona nie rozwinęła się właśnie na tym 
tle. Ciceronowi — człowiekowi z prowincji, imponowały stare 
rody rzymskie i konserwatywna polityka przez nie prowadzo- 
na; Salustiusza musiały one razić od wczesnej młodości. „Buta— 
wspólne zło całej szlachty" — oto zdanie, które charakteryzuje 
stosunek Salustiusza do nobilitas rzymskiej. Salustiusz nie miał 
zamiaru, tak jak Cicero, czekać na zaszczyty i możliwość ode- 
grania roli w państwie w zależności od łaski pańskiej, chciał to 
osiągnąć sam bez poparcia szlachty, Ponieważ zaś koła te były 
wówczas niezwykle wpływowe w Rzymie, natrafił Salustiusz na 
„wiele przeciwności". Człowiek, w którym obok polityka i hi- 
storyka tkwił także materiał na reformatora społeczno-poli- 



tycznego, jakim okazuje się w dwu memoriałach przedstawio- 
nych Cezarowi, człowiek, który wciąż myśli nad stworzeniem 
obrazu jakiegoś idealnego państwa, dynamiczny i niespokojny, 
nie mógł znaleźć się w tym samym obozie, w jakim znalazł się 
Cicero, polityk i człowiek o nastawieniu tradycjonalistycznym. 
Dla Salustiusza świat arystokracji rzymskiej był światem giną- 
cym i schyłkowym, pozbawionym siły i dzielności, obrosłym 
w bogactwa i przywileje. Słowa, które wypowiada o tym świe- 
cie Katylina w mowie skomponowanej przez Salustiusza, są 
niewątpliwie osadem samego historyka. Podobne gromy rzuca 
temu światowi Salustiusz już całkiem bezpośrednio w obu 
wspomnianych memoriałach. 

W latach pięćdziesiątych — dokładnej daty nie znamy — 
udało się Salustiuszowi osiągnięcie pierwszej godności, miano- 
wicie kwestury, Ani data dokładna ani sposób, w jaki Salustiusz 
wywiązał się z tej godności nie są nam znane. Jedno jednak 
wydaje się prawdopodobne a mianowicie, że godność tę otrzymał 
za poparciem Cezara. Były to bowiem czasy, kiedy po zawarciu 
t.zw. pierwszego triumwiratu w r. 60 panami państwa było 
trzech lud.zi: Cezar, Pompejusz i Krassus. Późniejsza zażyłość 
łącząca Salustiusza z Cezarem każe się domyślać, że właśnie 
przyszły dyktator a nie kto inny był promotorem Salustiusza, 
Jeżeli o kwestusze Salustiusza nie wiele wiemy poza złośliwy- 
mi uwagami autora antysalustiuszowej inwektywy, które musi- 
my oczywiście brać cum grano salis, to w korzystniejszym do 
pewnego stopnia położeniu znajdujemy się, jeśli idzie o jego 
trybunat ludowy sprawowany przezeń w r. 52. Mamy bowiem 
zachowaną u Askoniusza p. 34 30 St. notatkę donoszącą, że 
w tym roku „przede wszystkim trybunowie ludowi Kwintus 
Pompejusz, Gajus Salustiusz i Titus Munatius Plancus atakowa- 
li na zebraniach ludowych w sposób niezwykle wrogi Milona, 
jak również w sposób nienawistny Cicerona, dllatego że z ta- 
kim zapałem Milona bronił", „inter primos et Q. Pompeius et 
C. Sallustius et T. Munatius Plancus tribuni pl. inimicissimas 
contiones de Milone habebant, invidiosas etiam de Cicerone, 
quad Milonem tanto studio defenderet," Rok 52 był rokiem 



burzliwych rozruchów w Rzymie, Dla uzyskania pełniejszego 
obrazu warto przypomnieć, że z pośród trzech triumwirów znaj- 
dował się w Rzymie wówczas, jedynie Pompejusz. Krassus po- 
legł rok temu w wojnie z Partami, Cezar podbijał Gallię. Narzę- 
dziem polityki Cezara na terenie Rzymu był od lat gorący 
i gwałtowny trybun ludowy Publiusz Klodiusz Pulcher brat 
osławionej Klodii, kochanki poety Katullusa. Działalnos'ć jego 
nie zaczęła się dopiero w t. 52. Już w r. 59 jako trybun ludowy 
idąc niewątpliwie za wskazówkami Cezara oskarżył Ciceiona 
o nadużycie władzy w czasie spisku Katyliny i doprowadził do 
jego wygnania. Temu trybunowi przeciwstawiła partia senacka 
niejakiego Titusa Anniusza Milona, tego samego, z którego żo- 
ną Fausta uprawiał miłostki Salustiusz. Lata pięćdziesiąte — to 
lata najzagorzalszej i nie cofającej się przed niczym walki mię- 
dzy Klodiuszem będącym narzędziem w rękach Cezara a Milo- 
nem — narzędziem w rękach partii konserwatywnej, Kłodiusz 
na czele bojówek demokratycznych uniemożliwiał wybory 
urzędników i teroryzował życie publiczne rzymskie walcząc 
namiętnie przeciw senatowi i objawiającemu coraz bardziej 
sympatie prosenackie Pompejuszowi; z drugiej strony Milon nie 
pozostawał w tyle, lecz organizował bojówki konserwatywne 
przeciwstawiając je bojówkom Klodiusza, Życie w Rzymie anar- 
chizowało się: Pompejusz zachowywał spokój, licząc być 
może, na wyczerpanie się obu przeciwników i pragnąc w koń- 
cowej fazie walki odegrać rolę arbitra i zwycięscy. Dzięki Mi- 
lonowi udało się odwołać w r, 57 z wygnania Cicerona mającego 
stać się podporą partii senackiej. Również drugi wybitny przy- 
wódca konserwatystów, nieugięty i nieubłagany Katon, powrócił 
do Rzymu z Cypru, dokąd go umyślnie delegowano, żeby go 
usunąć ze stolicy. Wydawało się, że szansę zwycięstwa przechy- 
lają się na stronę senatu: Kłodiusz jednak nie ustawał w gwał- 
townej walce, Roznamiętnienie doszło do szczytu, kiedy 
w styczniu r. 52 na drodze lanuwijskiej niedaleko Bowille Kło- 
diusz został zamordowany przez Milona. Pogrzeb jego stal się 
potężną demonstracją partii demokratycznej. Od ognia na stosie 
zajęła się Curia Hostilia, potem płomień objął basilikę Porcję. 



Żona zabitego wśród łez wzywała lud do zemsty. Odbywały się 
niezliczone zebrania ludu pałającego nienawiścią do Milona 
i Cicerona, który podjął się obrony mordercy. Na tych to 
zebraniach podżegali lud trybunowie ludowi Kwintus Pom- 
pejusz Rufus, Titus Munatius Plancus i Salustiusz, jak nam po- 
świadcza wyżej wspomniana notatka Askoniusza. Mów wygło- 
szonych wówczas przez Salustiusza nie posiadamy, ale przecież 
nietrudno jest wyobrazić sobie ich styl i namiętną gwałtowność 
na podstawie tych mów, jakie włożył w usta trybunom ludo- 
wym i przywódcom demokracji rzymskiej w swym późniejszym 
dziele O wojnie jugurtyńskiej: Mariuszowi czy Memiuszowi. 
Niewątpliwie przemawiał równie gorąco i posługując się po- 
dobną argumentacją do tej, jakiej w Wojnie jugurtyńskiej używa 
Memiusz gromiąc deprawację szlachty i rzucając jej w oczy za- 
bójstwo Grakchów. Nienawiść do optymatów znamionująca mowy 
wielkich demokratów w wojnie jugurtyńskiej przelewać się mu- 
siała również w niezachowanych mowach Salustiusza wzywają- 
cych lud do zemsty po śmierci Milona. Gorące były to czasy; jak 
wiadomo Cicero podjął się obrony swego politycznego przyjaciela 
Milona; wiadomo również, że mowa wygłoszona przez niego wów- 
czas nie należała do najlepszych i w rzeczywistości nie bardzo 
przypominała tę mowę, jaką później wydał z tej okazji i jąką my 
znamy: Cicero zastraszony oblegającymi forum bojówkami demo- 
kratów przemawiał słabo. Milon został skazany na wygnanie, 
W dwa lata później został Salustiusz wyrzucony z senatu 
za niemoralne życie i to, rzecz ciekawa, na mocy orzeczenia 
censorów, z których jeden Appiusz Klaudiusz Pulcher był bra- 
tem zamordowanego Klodiusza, a drugi Lucjusz Kalpurniusz 
Pizon teściem Cezaia. Czy powodem było istotnie „niemoralne 
życie" czy pobudki polityczne — tego trudno dociec, Prawdo- 
podobniejszym jest jednak motyw polityczny. Wydaje się, że 
Pompejusz chcący zmniejszyć w senacie liczbę zwolenników 
Cezara był istotnym inicjatorem tego usunięcia. Jest rzeczą 
jasną, że partia senacka, w której Katon i Cicero odgrywali 
główną rolę, niechętnym okiem patrzyć musiała na zwalczają- 
cego ją namiętnie demokratę i chętnie posłużyła się pozorem do 



usunięcia go. Fakt ten do żywego oburzył tak ambitnego czło- 
wieka jak Salustiusz; to też nic dziwnego, że po zapadnięciu tej 
decyzji nie chciał pozostać dłużej w Rzymie: nieobecność 
w Rzymie poświadczona jest przez autora antysalustiuszowej 
inwektywy, który pisze: 6 16: neque post ilium dilectum senatus 
umquam te vidimus. Salustiusz miał obecnie przed sobą tylko jed- 
ną drogę: do Cezara. Stosunki między Cezarem a Pompejuszem 
były w stanie coraz bardziej wzrastającego napięcia: lada chwila 
groził wybuch wojny domowej. Nim jednak dotarł do Cezara, 
pisze Salustiusz do niego memoriał, w którym wzywa przyszłe- 
go dyktatora do rozprawienia się z optymatami, do usunięcia 
praw konsularnych Pompejusza z r. 52, które dają w państwie 
całą władzę arystokracji i do uzdrowienia państwa na zasadach 
programu partii demokratycznej. Gromy nienawiści padają 
w tym memoriale przeciw optymatom, których rządy przypo- 
mijają Salustiuszowi Sullę. Niedługo po wysłaniu memoriału 
zjawia się Salustiusz w obozie Cezara. Nie jest tam zresztą sam. 
Sytuacja jest napięta do najwyższych granic: zwolennicy Ceza- 
ra i partii demokratycznej w dość dużej ilości opuszczają Rzym 
i zjawiają się u boku przywódcy demokratów. Od tej chwili 
bawi Salustiusz u boku Cezara jako jeden z najwierniejszych 
zwolenników i towarzyszy mu podczas wojny domowej z Pom- 
pejuszem. Używany bywa w tym okresie do różnych funkcji. 
Śledzenie dokładne działalności Salustiusza w tym czasie nie 
jest możliwe ze względu na skąpe wiadomości przekazane przez 
starożytnych autorów. W każdym razie pewnym jest, że Cezar 
po opanowaniu Rzymu wprowadził Salustiusza z powrotem do 
senatu, o czym złośliwie wzmiankuje autor antysalustiuszowej 
inwektywy (6 17): „Salustiusz który w czasach pokojowych nie 
mógł się nawet utrzymać w senacie został do niego z powrotem 
wprowadzony jako (były kwestor przez zwycięscę, który wygnań- 
ców z powrotem sprowadził po zbrojnym opanowaniu rzeczy- 
pospolitej": Sallustius qui in pace ne senator quidem manserat, 
postquam res publica armis oppressa est, idem a victore, qui exsu- 
les reduxit, in senatum per quaesturam reductus est. Być może, 
że przez pewien czas sprawował z ramienia Cezara komendę 



w Illyrii, jeśli wymieniony przez Orozjusza 6, 15, 8, Salustiusz 
jest identyczny z naszym Salustiuszem; w każdym razie pod- 
czas wojen prowadzonych nie odznaczył się niczym szczególnie 
wybitnym. Raz nawet misja powierzona mu przez Cezara, zu- 
pełnie się nie powiodła. Było to w r. 47. Pompejańczycy Scy- 
pion, Katon i Petrejus popierani przez króla numidyjskiego Jubę 
już po śmierci Pompejusza postanowili na nowo rozpocząć woj- 
nę na froncie afrykańskim. W legionach Cezara, stojących 
w Kampanii, które miały być przewiezione do Afryki, wybuchł 
bunt, Wtedy Salustiusz otrzymał misję przemówienia do żołnie- 
rzy i zażegnania nastrojów zmęczonego i nie mającego ochoty 
na daleką wyprawę afrykańską wojska. Widocznie jednak Salu- 
stiusz, świetny mówca opozycyjny umiejący zapalać namiętno- 
ści tłumu, nie bardzo nadawał się na pacyfikatora: jak donosi 
Kassiusz Dio XLII 52, l z owego zebrania żołnierskiego wyszedł 
Salustiusz ledwo z życiem. Sam bunt został z większą maestrią 
i skutkiem zażegnany przez samego Cezara, który lepiej był 
obznajmiony z psychiką żołnierską, niż mówca ludowy Salu- 
stiusz. Ten nieudały występ nie zaszkodził jednak Salustiuszowi 
w oczach jego wielkiego przyjaciela, który dobrze znał się na 
ludziach i szybko zorientował się, że Salustiusz należy do niego 
cała duszą. Mimo więc owego niefortunnego występu widzimy 
w rok później (r. 46) Salustiusza w roli komendanta oddziałów 
mających opanować wyspę Cercynę trzymaną przez Pompe- 
jańczyka Publiusza Deciniusza, Tym razem akcja powiodła się 
Salustiuszowi: na wyspie znajdowała się wielka ilość zboża, któ- 
re przekazał drogą morską. W tym samym roku miało miejsce 
decydujące zwycięstwo Cezara nad Pompejańczykami pod 
Tapsus: w bitwie zginął numidyjski król Juba. Salustiusz towa- 
rzyszył Cezarowi do Afryki i tam został przez niego hojnie wy- 
nagrodzony za wierną służbę. Numidię, dawne królestwo Juby, 
podzielono na dwie części; wschodnia oddana została królowi 
mauretańskiemu Bokchusowi, zachodnia zamieniona w prowin- 
cję rzymską pod nazwą Africa nova. Na czele tej nowej prowin- 
cji postawił Cezar Salustiusza z władzą prokonsularną. Była to 
nagroda nie tylko honorowa, lecz także materialna. Wiadomą 



jest rzeczą, że urzędnicy z czasów republiki rzymskiej trakto- 
wali przydzielone im prowincje jako obiekt grabieży,    która 
miała im pokryć wydatki związane z okresem kandydowania 
Ludzie postępujący uczciwie w prowincjach sobie przydzielo- 
nych, jak np. Cicero, którego namiestnikostwo w Cylicji w r, 51 
było wzorowe, należeli wówczas do wyjątków. Zdzierstwa na 
prowincji były zwyczajem tak rozpowszechnionym, że trzeba 
było dopiero jakichś zgoła przekraczających wszelką miarę wy 
bryków i nadużyć pod tym względem,    żeby się można było 
z tego powodu narazić na proces i ewentualne skazanie, tak to 
miało miejsce w głośnym procesie Werresa o zdzierstwa na Sy- 
cylii.    Znamy dość dużo takich procesów:    w wytaczaniu ich 
główną rolę odgrywała nie tyle humanitarna troska o wyzyski- 
wanych mieszkańców prowincji względnie t.zw. „sprzymierzeń- 
ców",  ile  pobudki polityczne,   chęć   skompromitowania i usu- 
nięcia przeciwnika politycznego drogą wytoczenia mu procesu. 
Salustiusz który w swych dziełach miał później tak silnymi sło- 
wami gromić nadużycia w prowincjach, wykorzystał w Afryce 
w pełni możliwość wzbogacenia się. Autor inwektywy antysa- 
lustiuszowej pisze, że Salustiusz zdewastował nową prowincję 
w czasie pokoju w tak straszny sposób, w jaki nie mogłaby być 
zdewastowana nawet w czasie wojny. Pomijając oczywistą 
przesadę paszkwilanta, fakt zdzierstw dokonanych przez Salu- 
stiusza w nowej Afryce, o którym donosi nam również Kassiusz 
Dio   XLII   9   2   nie może   ulegać   najmniejszej   wątpliwości. 
Luksusowy tryb życia, jaki prowadził potem w Rzymie, zaku- 
pienie willi Cezara w Tiburze i założenie   wspaniałych   horti 
Sallustiani między Kwirynałem i Pincio niedaleko późniejszych 
murów Aureliana świadczy o szybkim i gwałtownym wzboga- 
ceniu się w Afryce. Faktu tego nie możemy oczywiście oceniać 
z punktu widzenia nowoczesnej moralności. Wydaje się, zgod- 
nie z tym co powiedzieliśmy, że grabienie prowincji było wów- 
czas rzeczą raczej normalną i ogólnie przyjętą: również wielki 
protektor Salustiusza Cezar nie był pod tym względem wyjąt 
kiem, kiedy sprawował namiestnictwo w Hiszpanii. Dlatego też 
nie patrzył zbyt surowo na swego protegowanego i jego dzia- 



łalność w Afryce i ochronił go przed procesem, jaki mu chciano 
po powrocie z Afryki wytoczyć. Jakkolwiekbyśmy jednak 
chcieli bronić Salustiusza, to dziwną zawsze pozostanie rozbież- 
ność między czynami a słowami, która tak bardzo raziła róż- 
nych starożytnych pisarzy,  między innymi Laktancjusza.    Bo 
przecież dziwnie muszą brzmieć słowa które czytamy w Katy- 
linie:    "ci  najtchórzliwszi  ludzie   (arystokraci)   w najbardziej 
zbrodniczy sposób wydzierali sprzymierzeńcom to wszystko, co 
pozostawili im niegdyś zwycięscy, najdzielniejsi mężowie" (Kat. 
12) w uszach każdego, kto wie, że sam Salustiusz w Afryce rów- 
nież „wydzierał" mieszkańcom prowincji to, co im pozostawił 
zwycięski Cezar.  Dziwnym   jest  również rzucanie gromów na 
domy i wille (rozumie się arystokracji) ,,na miarę całych miast 
rozbudowane" (Kat. 12) przez człowieka, który założył wspa- 
niałe ogrody ozdobione portykami i fontannami, człowieka lu- 
biącego i kochającego luksus. Być może, że późniejsze niepo- 
wodzenia polityczne i związane ze śmiercią Cezara wycofanie 
się — prawdopodobnie niezupełnie dobrowolne — Salustiusza 
z życia politycznego pogłębiło w nim tkwiący od dzieciństwa 
stosunek krytyczny do ówczesnego stylu życia społeczeństwa 
rzymskiego i pozwoliło mu w nadmiernym materializmie i żą- 
dzy zysku ujrzeć główny czynnik rozkładający życie rzymskie. 
Skoro zaś drogą intelektualną doszedł do tych wniosków, obo- 
jętnym mu było, czy potępiając społeczeństwo rzymskie potępia 
również swoje własne życie. Nie należał do typów ascetycznych, 
które  poprawę  społeczeństwa zaczynają od poprawiania  sa- 
mych siebie, lecz do ludzi u których intelekt i temperament 
stanowczo biorą górę nad siłą woli i charakteru. 

Rok pobytu w Afryce nie przeszedł jednak Salustiuszowi 
na samym łupieniu prowincji. Nie może ulegać wątpliwości, że 
zainteresował się on w tym okresie wypadkami historycznymi 
i postaciami, jakie w nich odgrywały rolę, związanymi z tere- 
nem afrykańskim. Mimo to, że trudno jest oczywiście dokładnie 
wiedzieć, jak daleko sięgały te zainteresowania, to jednak wy- 
daje się rzeczą w najwyższym stopniu prawdopodobną, że już 
wtedy pociągnąć go musiała fantastyczna i fascynująca postać 



Jugurty, podobnie jak pociągała go napewno oddawna demo- 
niczna postać Katyliny. Znajomość terenu afrykańskiego i lo- 
kalnych rysów, jakie wykazuje późniejsza monografia o Jugur- 
cie, zawdzięcza niewątpliwie Salustiusz swojemu pobytowi 
w prowincji a nie tylko źródłom literackim. W jednym miejscu 
w Jugurcie 17,7 podaje Salustiusz, że sprawę ludności zamiesz- 
kującej Afrykę przedstawia według tego, jak ją przedstawiają 
znane mu w tłumaczeniu księgi punickie, których autorem był 
podobno król Hiempsal. Jest rzeczą wysoce prawdopodobną, 
że tłumaczenie z dzieł Hiempsala kazał sobie sporządzić pod- 
czas pobytu w prowincji afrykańskiej. Tak więc jest całkiem 
możliwe, że już wtedy nurtowała w nim myśl napisania mo- 
nografii o Jugurcie lub czegoś tematycznie bliskiego, choć 
oczywiście nie można wiedzieć, jak dalece ten plan był już skon- 
kretyzowany. W tym samym czasie—zdaje się w środku r. 46— 
napisał on drugi memoriał do Cezara w sprawie odnowienia 
rzeczypospolitej. Cezar znajdował się obecnie u szczytu wła- 
dzy i miał środki do przeprowadzenia reform: Salustiusz lękał 
się, żeby Cezar nie zaniedbał tego zadania, które Salustiusz 
uważał za najważniejsze. 

Po opuszczeniu prowincji afrykańskiej powrócił Salustiusz 
do Rzymu i jak wiemy zakupił willę Cezara w Tiburze i założył 
znane ogrody salustiańskie. Co myślał wówczas, nie wiemy: wyda- 
je się prawdopodobne, że nie myślał jeszcze o tym, aby jego ka- 
riera polityczna miała być już skończona. Jest bardzo prawdopo- 
dobne, że marzył o tym, co każdy Rzymianin uważał za szczyt 
swych marzeń, to jest o konsulacie. Być może, że myślał rów- 
nież o tym, że stanie się historykiem nowej epoki. Niespodzie- 
wana śmierć Cezara w pamiętne Idy marcowe r. 44, położyła 
kres marzeniom o dalszej karierze politycznej i była ciosem dla 
Salustiusza. Była ciosem podwójnym. W Cezarze stracił on nie 
tylko osobistego przyjaciela i protektora, ale również jedynego 
człowieka, który zdaniem jego był w stanie przeprowadzić re- 
formę państwa rzymskiego i oprzeć ją na walorach moralnych. 
W okresie walk, jakie następują po śmierci dyktatora, w okre- 
sie wojny senatu z Antoniuszem, a potem rozprawy orężnej połą- 



czonych triumwirów Oktawiana Antoniusza i Lepidusa z mor- 
dercami Cezara. Brutusem i Kassjuszem nic słyszymy nic o Sa- 
lustiuszu, nie słyszymy o nim również w czasie wojny peruzyń- 
skiej i wojny między Oktawianem a Sekstusem Pompejuszem. 
Kroniki starożytne rozmaicie podają datę jego śmierci: rok 38 
(Consul. Constant, p. 217: M. Pulchro et Flacco, his consulibus 
obiit Sallustius die III Id. Mai. (czyli 13 maja), rok 39 (Chronicon 
Paschale). Najwiarogodniejszą i ogólnie przyjętą datą śmierci 
est rok 35; datę tę podaje Hieronim p. 159 H: „Salustiusz umarł 
na cztery lata przed bitwą pod Akcjum": Sallustius diem obiit 
quadriennio ante Actiacum bellum. 

Lata 44—35 poświęcił Salustiusz działalności historycznej. 
W tym okresie powstały dwie monografie: Katylina i Jugurta 
i obszerniejsze, w fragmentach jedynie zachowane, Historiae. 
Do działalności historycznej przystąpił typowo po rzymsku. 
Jeszcze z dawnych czasów znał uczonego Lucjusza Ateiusza 
Praetekstatusa dyrektora szkoły retorycznej, w której kształciło 
się wielu znanych Rzymian, między innymi wymieniony już 
sławny trybun ludowy Klodiusz Pulcher. Do tego to Atejusa, 
który mówiąc nawiasem, pierwszy na terenie rzymskim naz- 
wał się „filologiem", udał się Salustiusz z prośbą o zrobienie 
dla niego kompendium historii rzymskiej, z którego mógłby so- 
bie wybrać tematy najbardziej go interesujące.Na to, że tema- 
tami najwięcej interesującymi dla Salustiusza okazał się Katy- 
lina i Jugurta i wojna z Sertoriuszem i niewolnikami (opowie- 
dziana w Historiach) wpłynęły zainteresowania osobiste Salu- 
stiusza. Widać, że zajmowały go tematy współczesne, albo 
z niedalekiej przeszłości i to takie, których bezpośrednie skutki 
trwały w teraźniejszości. Trzeba pamiętać, że Salustiusz brał 
przez pewien czas swego życia czynny udział w polityce, że był 
czynnym członkiem partii demokratycznej i zapalczywym try- 
bunem ludowym, że był oficerem Cezara i zażartym zwolenni- 
kiem reform, że jednym słowem nie był człowiekiem oddalo- 
nym od życia ani zamkniętym uczonym, lecz żywym, stojącym 
w ogniu walki, politykiem. Ten fakt zadecydował o wyborze te- 
matyki. 



Dwa memoriały do Cezara. Jeszcze przed dwudziestu laty 
omawiając twórczość Salustiusza zaczęlibyśmy od omówienia 
monografii o Katylinie, potem przeszlibyśmy do Jugurty i Hi- 
storii, by na końcu zająć się t.zw. pseudosallustiuszowymi Li- 
stami do Cezara. Taki porządek rzeczy przyjęty jest we wszyst- 
stkich podręcznikach literatury, żeby dla przykładu wymienić 
niemiecką historię literatury rzymskiej Schanz-Hosiusa z r, 1927 
(Geschichte der romischen Literatur, erster Teil 362 — 380), 
Wprawdzie już przed dwudziestu laty szereg wybitnych uczonych 
opowiadał się za autentycznością listów, jak np. Edward Meyer 
„Casars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius" 1922, 
O. Gebhardt ,,Sallust als politischer Publizist wahrend des Bur 
gerkrieges", Diss. Halle 1921, Kroll, „Sallusts Staatsschriften" 
Hermes 1927, 373, ale dopiero prace O. Seela „Salust. Von den 
Briefen ad Caesarem senem zur coniuratio Catilinae" 1930, 
a zwłaszcza językowe badania norweskiego uczonego E. Skarda 
„Index verborum quae exhibent Sallustii epistulae ad Caesa- 
rem", Symbolae Osloenses Suppl. 3 1930 przechyliły zdaniem 
moim szalę na rzecz autentyczności. Pisma uważane dawniej 
za nieautentyczne zostały włączone w ten sposób w obraz 
twórczości Salustiusza i jako najwcześniejsze jego utwory za- 
sługują na baczniejszą uwagę. Zarówno nieco dawniejsze bada- 
nia Drexlera, jak przede wszystkim wymienionego powyżej 
Seela jak również Wernera Schura ,,Sallust als Historiker" 
12—32 szły w tym kierunku, żeby owe dwa memoriały umiej- 
scowić w twórczości salustiuszowej i znaleść powiązania łą- 
czące je z późniejszymi historycznymi dziełami tego autora. 
Przyjmując autentyczność memoriałów do Cezara mamy w nich 
dwa najwcześniejsze pisma Salustiusza. 

Chronologicznie wcześniejszym, bo pochodzącym z drugiej 
połowy roku 50 lub z pierwszej połowy r, 49 (por, Werner Schur 
14) jest list, który w rękopisach znajduje się na miejscu drugim. 
Jeśli idzie o jego charakter, to stanowczo trzeba odrzucić tezę 
Gebhardta, który w memoriale tym widział pismo tendencyjne na- 
pisane umyślnie z polecenia Cezara. Kto dokładnie czyta ten list 
przekonywuje się o czymś zupełnie przeciwnym. Salustiusz czuje, 



że dojdzie do rozgrywki między Cezarem i Pompejuszem i lęka się 
żeby Cezar wśród zajęć militarnych nie zapomniał o tym, co Sa- 
lustiusz uważa za najważniejsze, to znaczy o przeprowadzeniu 
reformy państwa. Słowa, z jakimi zwraca się do Cezara, mają 
charakler namiętnych próśb i zaklęć: „Wolność" — pisze Salu- 
stiusz —,,uważam za droższą od sławy i dlatego błagam i zakli- 
nam cię najsławniejszy imperatorze, żebyś pokonawszy naród 
gallicki, nie pozwolił, by najwyższe i niezwyciężone imperium 
narodu rzymskiego zgniło ze starości i rozsypało się w najwyż- 
szym marazmie. Zaiste jeśliby do tego dojść miało, ani w dzień 
ani w nocy nie zaznasz spokoju, lecz dręczony bezsennością od 
zmysłów będziesz odchodzić" (12, 5). W końcowym ustępie pi- 
sma zaklina więc Cezara na pamięć ojczyzny i używa wszelkie- 
go rodzaju zaklęć retorycznych, by przekonać zwycięscę Gal- 
lów, że dopiero reforma państwa zyska mu nie przemijającą sła- 
wę: „Nie domagamy się od ciebie ani zbrodni, ani żadnego złe- 
go czynu, lecz żebyś przywrócił obaloną wolność. Jeśli tego do- 
konasz, to zaiste sława twej dzielności przebiegnie wszystkie 
narody. Bo chociaż zarówno w czasie pokoju jak wojny dokona- 
łeś wielu sławnych czynów, to jednak sława twoja równa jest 
sławie wielu dzielnych ludzi. Jeśli jednak państwo o przesław- 
nym imieniu i najwyższej władzy odnowisz, któż będzie od cie- 
bie sławniejszy, któż większy na świecie?" Już choćby te zda- 
nia świadczą o tym, że tak nie przemawia człowiek piszący na 
zamówienie, lecz człowiek, dla którego reforma państwa w du- 
chu demokratycznym jest problemem najważniejszym. Przy nim 
bledną w oczach Salustiusza nawet największe czyny militarne 
Cezara, Już we wstępie listu przewija się ta troska: „Postano- 
wiłem ci przypomnieć wśród bitew, zwycięstw i komendy 
o sprawach wewnętrznych państwa" — oto cel memorandum 
Niewątpliwie nie jest pozbawione uroku obserwowanie stosun- 
ku do siebie tych dwóch ludzi, jakże od siebie odmiennych: 
wielkiego realisty Cezara i płomiennego idealisty i reformatora 
Salustiusza. Czasem wydaje się, jakby Salustiusz lękał się, że 
Cezar poniesiony sławą zwycięstw militarnych zapomni o tych 
ideałach demokratycznych, które tak bardzo leżą Salustiuszo- 



wi na sercu. Dlatego żadne zaklęcie nie jest zbyt wielkie, żeby 
temu jedynemu człowiekowi, który był w stanie zrealizować 
reformę państwa, o tym zadaniu przypomnieć. Pamiętać trzeba, 
że Cezara już od szeregu lat nie było w Rzymie: wśród trium- 
fów militarnych mógł zapomnieć o dawnych wspólnych idea- 
łach. Czyż nie trzeba mu o nich przypomnieć? To właśnie ma 
na celu memorandu salustiuszowe. 

Co do samego projektu reform, to nie ma w nim wiele rysów 
oryginalnych, Salustiusz radzi osiedlenie proletariatu miejskiego 
na wsi i uwłaszczenie go, reformę sądów przysięgłych, rozszerze- 
nie liczby obywateli rzymskich, wzmocnienie senatu i przeprowa- 
dzenie zasady głosowania tajnego. Zarówno projekt tworzenia ko- 
lonii, jak inne projekty są punktami programu partii ludowej 
W całos'ci więc projektów salustiuszowych nie ma nic oryginalne- 
go z wyjątkiem jednej nowej myśli, mianowicie przeprowadzenia 
kolonizacji mieszanej. Ponieważ wielokrotne doświadczenia wy- 
kazały, że osiedlanie na wsi proletariatu miejskiego napotyka na 
trudności ze względu na to, że ktoś, kto raz się przyzwyczaił do 
łatwiejszego życia w mieście, nie ma ochoty wracać na wieś, 
Salustiusz proponuje regenerację państwa rzymskiego przez 
przyjęcie nowych warstw ludności w poczet obywateli rzym- 
skich. Ta nowa mieszanina obywateli dawnych i nowych bę- 
dzie jego zdaniem zdolna stworzyć nowe kadry ludu wiejskie- 
go. Drugim rysem charakterystycznym dla Salustiusza jest wy- 
sunięcie postulatu uzdrowienia moralnego społeczeństwa rzym- 
skiego. W tym nowym społeczeństwie rzymskim, w owym novus 
populus muszą ,,kwitnąć dobre obyczaje, zgoda między 
dawnymi a nowymi obywatelami" (77). W liście zaklina Salu- 
stiusz Cezara, żeby przeprowadził reformę moralną społeczeń- 
stwa rzymskiego i usunął żądzę bogactw, albo przynajmniej ją 
zmniejszył. Część memoriału wypełniona jest groźną i pomstu- 
jącą inwektywą przeciw bogactwu i przypomina swą gwałtow- 
nością i tematyką podobne nastawienie, jakie znajdziemy póź- 
niej w dziełach historycznych Salustiusza, Inna już sprawa, że 
Salustiusz nie jest w stanie podać żadnego skutecznego środka, 
który by miał doprowadzić do owego odrodzenia moralnego. 



Zdemoralizowanie społeczeństwa rzymskiego wydaje się mu 
być rezultatem przemian społecznych i ekonomicznych. W li- 
ście jest ustęp, gdzie Salustiusz analizuje powody istniejącego 
stanu rzeczy. Główny powód degeneracji widzi — w czym zgo- 
dny jest z ujęciem powszechnie panującym w partii ludowej — 
w procesie urbanizacji i wytworzeniu się mas proletariatu miej- 
skiego; remedium na ten stan rzeczy ma być hasło ,,z powro- 
tem na wieś", hasło wysuwane od czasu Grakchów stale przez 
partię ludową. List jest dla nas bardzo ciekawy przede wszyst- 
kim z tego powodu, że ujawniły się w nim tendencje salustiu- 
szowe, które obserwować będziemy w jego późniejszych pi- 
smach. Już w tym pierwszym Liście łączą się w jedno jak gdyby 
trzy sylwetki: reformatora, polityka - demokraty i historyka. 
Zaklęcia zwrócone do Cezara pokazują nam gorącego demokra- 
tę i idealistę, gromy na partię optymatów zagorzałego partyjni- 
ka. Jednakże obok tych dwu tendencji płynie, jak gdyby obok, 
trzeci nurt rozważnej analizy zjawisk historycznych, Salustiusz 
stara się na chłodno dojść do zrozumienia istotnych przyczyn 
degeneracji społeczeństwa i państwa rzymskiego: już teraz 
więc, jak widać, pasjonuje go ten problem, który będzie cen 
tralnym zagadnieniem jego działalności historiograficznej. 

W zupełnie odmiennej sytuacji napisany został memoriał 
drugi (w rękopisach jako pierwszy). W r. 46 w którym powstał 
ten memoriał, Cezar znajdował się już na czele państwa. Rów- 
nież Salustiusz przeżył nie jedno. Do dawnych trosk dołączyły 
się nowe. Obóz cezariariski miał w swoim gronie wiele jedno- 
stek moralnie zepsutych, pragnących wykorzystać zwycięstwo 
dla wzbogacenia się drogą wprowadzenia nowych proskrypcji. 
Państwu mogło grozić nieszczęście ze strony nowych zwycięz- 
ców. Dlatego Salustiusz zwraca się z nowym memoriałem do 
Cezara, w którym błaga go, żeby nie poszedł za podszeptem 
złych doradców i żeby nie zaprzepaścił represjami owoców 
swego zwycięstwa. Jeśli w pierwszym Liście rzucał gromy na 
optymatów, to teraz rzuca je na zbyt gorliwych cezarianów, 
którzyby chcieli się wzbogacić na zwycięstwie drogą proskryp- 
cji i konfiskat, W drugim Liście w porównaniu z pierwszym wi- 



dać u Salustiusza przezwyciężenie do pewnego stopnia czysto 
partyjnego stanowiska ludowca. Nie wysuwa też Salustiusz 
w tym piśmie postulatów głoszonych w pierwszym memoriale, 
pokrywających się z postulatami programu partii ludowej, 
a główny akcent kładzie na moralne odrodzenie społeczeństwa. 
Jeżeli w pierwszym Liście nie widział jeszcze sposobów tej re 
generacji, to teraz podaje plan konkretny obejmujący szlachtę 
lud i wojsko. Cezar w jego opzach winien stać się odnowicie 
lem moralnym państwa. Salustiusz zdaje sobie sprawę z tego, 
że szlachta w społeczeństwie rzymskim odgrywa wielką rolę, 
Przede wszystkim więc naprawę moralną należy zacząć oc! 
młodzieży szlacheckiej, która łatwo żyje na kredyt, a potem 
nadszarpniętą długami fortunę stara się ratować przez zdzierstwa 
na prowincjach. Jedyny sposób przeciw temu widzi Salustius? 
w wydaniu zakazu pożyczania pieniędzy młodym ludziom. Są- 
dzi, że ten dość mechaniczny sposób jest w stanie podnieść mo- 
ralność młodzieży szlacheckiej. Jeśli idzie o uzdrowienie pleb- 
su, to nie występuje tutaj Salustiusz z dawnym hasłem „Z po- 
wrotem na wieś" — być może, przekonał się o nierealności te- 
go projektu — lecz wysuwa postulat podjęcia wielkich robót pu- 
blicznych, które dałyby zatrudnienie ludności miejskiej, a przez 
związanie jej z konkretną pracą uzdrowiły moralnie. Przez 
stworzenie zatrudnienia dla proletariatu miejskiego osiągnie on 
niezależność materialną i dlatego tak powszechne zjawisko „ku- 
powania głosów" przy wyborach automatycznie zniknie. Jeśli 
idzie wreszcie o wojsko, to Salustiusz opowiada się za zniesie- 
niem armii zawodowej zaciężnej i powróceniem do systemu po- 
wszechnej służby wojskowej. W ten sposób wojsko zamiast być 
narzędziem wodzów, stanie się narzędziem republiki. Zresztą 
weterani Cezara powinni być według Salustiusza rozsiedleni 
w miastach italskich, a państwo powinno im zagwarantować 
utrzymanie. W przeciwieństwie do pierwszego memoriału, 
opartego na hasłach partii ludowej memoriał drugi koncentru- 
je się dokoła idei odrodzenia moralnego społeczeństwa, podob- 
nie jak Państwo cycerońskie. Jedynym człowiekiem, który po- 
trafi wznieść się ponad czysto partyjny punkt widzenia i odno- 



wić całe społeczeństwo rzymskie jest Cezar, wyjątkowe swe 
stanowisko powinien on właśnie wykorzystać dla realizacji te- 
go celu. Zaznaczyć trzeba, że tego rodzaju pogląd nie jest w tych 
latach odosobniony. Tego samego domagał się od Cezara nie 
tylko jego zwolennik Salustiusz, lecz także niedawny jego prze- 
ciwnik i zwolennik Pompejusza Cicero, w mowie wygłosEonej 
w obronie Marcellusa, Ważne jest również, że w tym drugim 
memoriale w przeciwieństwie do pierwszego widać wyraźnie 
wpływ idei greckich. Moralna postawa władcy, jakiej domaga 
się od Cezara Salustiusz, jest postulatem greckiej teorii pań- 
stwa. Również dopatrywanie się w chciwości i zbytku ostatecz- 
nych przyczyn moralnego i państwowego upadku (7 4 — 8, 2) 
jest zupełnie w stylu Poseidoniosa, którego wpływ da się póź- 
niej niejednokrotnie śledzić w monografiach historycznych. 
Większy obiektywizm jaki znamionuje list drugi w stosunku do 
pierwszego jest oznaką rozwijania się w Salustiuszu tych ten- 
dencji, które miały się przejawić w jego działalności historycz- 
nej. I pod tym więc także względem oba memoriały są bardzo 
ciekawe. 

Monografia o Katylinie. Pierwszym dziełkiem historycz- 
nym Salustiusza jest napisana przez niego w latach 43—42 mono- 
grafia o Katylinie. Nie trudno domyślić się, dlaczego wybór padł 
właśnie na ten temat. Po śmierci Cicerona w r. 43 ukazało się jego 
dzieło De consiliis suis, gdzie omawiany był najważniejszy fakt 
z życia Cicerona, mianowicie stłumienie spisku Katyliny i gdzie 
były konsul wbrew stanowisku zajmowanemu za życia nie pomi- 
nął milczeniem pewnych nici, jakie miały wiązać Katylinę z przy- 
wódcami partii ludowej Krassusem i Cezarem. Spisek Katyliny 
dzięki ukazaniu się pośmiertnego dzieła Cicerona stał się więc 
znów czymś bardzo żywym i aktualnym. Nie trzeba również zapo- 
minać, że samobójstwo w Utyce Katona nie chcącego się poddać 
zwycięskiemu Cezarowi ani uznać nowego stanu rzeczy w pań- 
stwie, nową aureolą ozdobiło skroń nieugiętego szermierza 
wolności. Polemika na temat dwu najwybitniejszych ludzi 
ówczesnego okresu, Cezara i Katona miała długo jeszcze po- 



ruszać umysły Rzymian. Temat był więc niezwykle aktualny. 
Dalszą pobudką do wybrania tego właśnie tematu była niewąt- 
pliwie okoliczność, że nie było to zdarzenie chronologicznie od- 
ległe, dla którego opracowania trzeba by się było uciekać do 
badania wielu źródeł, lecz wypadek przeżywany przez autora 
i emocjonujący go, Już poprzednio zaznaczyliśmy, że Salu- 
stiusz musiał znać osobiście zarówno samego przywódcę i twór- 
cę spisku, jak i jego współuczestników, podobnie jak dobrze 
znał głównych aktorów tego dramatu: Katona, Cicerona, Ceza- 
ra i Krassusa. 

Jeśli idzie o ujęcie celów monografii salustiuszowej, to przez 
długi czas pod wpływem niemieckiego filologa Schwartza (Her- 
mes XXXII 554 nn) uważano monografię Salustiusza za pismo 
tendencyjne. Ostatnie badania (wymienię tylko najważniejsze 
Hans Drexler, N. Jahrb. 1928 390 nn, Bahrens, Neue Wege zui 
Antike IV (1926) 35 nn, Otto Seel, Sallust 1930, Werner Schur 
Sallust als Historiker Stuttgart 1934 171 nn) niemal w zupełno- 
ści obaliły ten pogląd. Według zapatrywania Schwartza, które 
jeszcze do dziś dnia spotyka się w najpoważniejszych podręcz- 
nikach literatury, jako pewnego rodzaju communis opinio, Salu- 
stiuszowi przy pisaniu monografii o Katylinie miały przyświe- 
cać dwa główne cele: chęć oczyszczenia Cezara z zarzutów wy- 
suniętych w pośmiertnym dziele Cicerona  w  sprawie kontak- 
tów ze spiskowcami i pragnienie obniżenia roli odegranej przy 
stłumieniu spisku przez Cicerona. Żeby osiągnąć te cele miał Sa- 
lustiusz według Schwartza posłużyć się całym szeregiem retu- 
szów historycznych, a więc przede wszystkim  umyślnie  prze- 
nieść datę zawiązania spisku z  późnego  lata r. 63 na rok 64, 
przez co według Schwartza Salustiusz automatycznie uwalniał 
Cezara i Krassusa od zarzutu współdziałania ze spiskiem. Jeśli 
bowiem Katylina już w r. 64 zawiązał spisek, czyli już wtedy my- 
ślał o zejściu z dróg legalnej, to oczywistą jest rzeczą, że nie mo- 
gli mu w tym pomagać przywódcy partii ludowej, W tym samym 
celu miał Salustiusz według teorii Schwartza umyślnie krótko 
przedstawić historię t. zw. pierwszego spisku Katyliny z r. 65, 
w który wmieszany miał być Cezar i Krassus.  Inne retusze hi- 



storyczne miały zostać dokonane przez Salustiusza celem obni- 
żenia roli Cicerona. I tak datę zebrania spiskowców w domu 
Marka Porcjusza Leki miał Salustiusz według Schwartza świa- 
domie przenieść z dnia 7 listopada na 21 października, żeby wy- 
wołać wrażenie, że Cicero doprowadzając w dniu 21 paździer- 
nika do uchwalenia stanu wyjątkowego powoduje się obawą 
czysto osobistą o swoje życie. Również sławne posiedzenie se- 
natu z dnia 5 grudnia, na którym zapadła uchwała skazująca 
spiskowców na śmierć, zostało rzekomo umyślnie w taki sposób 
przedstawione przez Salustiusza, że główną rolę grają na nim 
Cezar i Kato podczas, gdy nie ma wzmianki o mowie wygłoszo- 
nej przez Cicerona (zachowana nam IV Katylinarka). Wszyst- 
kie określenia pochlebne dla Cicerona jak optimus consul czy 
vir egregius mają według Schwartza zabarwienie ironiczne. 
Fakt wreszcie niezamieszczenia pierwszej mowy wygłoszonej 
przez Cicerona przeciw Katylinie w dziełku Salustiusza ma 
świadczyć według Schwartza o świadomej chęci obniżenia Ci- 
cerona. Jeśliby te wszystkie argumenty miały być słuszne, to 
istotnie dziełko o Katylinie byłoby pismem wybitnie tendencyj- 
nym. W rzeczywistości jednak sprawa przedstawia się zupełnie 
inaczej, a bliższe przyjrzenie się argumentom Schwartza i obiek- 
tywne, nieuprzedzone spojrzenie na samą monografię, poucza 
o czymś zupełnie innym. 

Jeżeli jest coś prawdziwego w argumentacji Schwartza, to 
jest nią niewątpliwie obserwacja, że Salustiusz unika wszyst- 
kiego, co by mogło świadczyć o niciach wiążących Cezara ze 
spiskiem. 

Nie ulega wątpliwości, że także ten wzgląd odegrał rolę 
przy przedstawieniu t. zw. pierwszego spisku, który jest jedynie 
naszkicowany pobieżnie. Ale nie był to wzgląd jedyny. Nie 
niniejsze znaczenie miał wzgląd artystyczny na budowę mono- 
grafii. Pierwszy spisek jest tylko wstępem mającym służyć jako 
ilustracja demoralizacji społeczeństwa rzymskiego w tym 
okresie i tylko jako taki został przez Salustiusza potraktowany. 
Salustiusz nie podejmuje się opisywać wszystkich walk we- 
wnętrznych w Rzymie i wszystkich knowań, lecz jedynie i wy- 



łącznie ten spisek Katyliny, który poruszył całe społeczeń- 
stwo rzymskie t. j. spisek z roku 64, a nie ów pierwszy z r. 66, 
o którym zarówno sami Rzymianie nie wiele wiedzieli i mogli 
powiedzieć, jak i my obecnie. Jeśli idzie o nici wiążące Cezara 
ze spiskiem, to sprawa ta również nie jest jasna. Jeśli istniały 
one, to były niezwykle nieuchwytne. Cicero, który dobrze znał 
całą sprawę spisku, ani razu za swego życia nie ośmielił się 
sformułować wyraźnie zarzutu przeciw Cezarowi. W piśmie po 
śmiertnym De consiliis suis były jednak jakieś zarzuty przeciw 
Cezarowi i Krassusowi, Pismo to jest niewątpliwie znane Salu- 
stiuszowi jak również niewątpliwą wydaje się polemika salu- 
stiuszowa przeciw temu pisemku (w rozdz. 48 i 49 monografii 
o Katylinie), jak to przypuszcza Schwartz (573). Wydaje się, że 
Salustiusz przeciw pismu pośmiertnemu Cicerona posłużył się 
argumentami samego Cicerona i zachowaniem się konsula 
w r. 63, przypominając, że „w tym samym czasie Kwintus Katu- 
lus i Gajus Pison ani widokiem nagrody ani wpływami swymi 
nie byli w stanie nakłonić Cicerona, żeby przez Allobrogów albo 
jakiegoś innego donosiciela zostało niezgodnie z prawdą wy- 
mienione nazwisko Gajusa Cezara" (Kat. 49). Mniej wyraźnie 
sprawę przedstawia Salustiusz, jeśli idzie o nici wiążące Krassu- 
sa ze spiskowcami, zadawalając się jedynie przytoczeniem roz- 
maitych wersji, jakie krążyły w r. 63 na ten temat, jak również 
notując „że sam słyszał Krassusa głośno twierdzącego, że tę tak 
ciężką infamię (podejrzenia co do kontaktów ze spiskiem) rzu- 
cił na niego Ciceron" (Kat. 48). 

Jeśli jednak jest rzeczą niewątpliwą, że Salustiusz pragnie, 
polemizując z pośmiertnym dziełem Cicerona,"wyraźnie usunąć 
wszystkie podejrzenia i plotki dotyczące stosunków łączących 
Cezara ze spiskowcami, to jednak jest grubą przesadą twier- 
dzenie, że ta polemika jest głównym motywem napisania mono- 
grafii. Zresztą trzeba o tym pamiętać, że zachowanie się same- 
go Cicerona podczas spisku, jak i potem, wskazywało na to, że 
żadnych przekonywujących argumentów, mogących świadczyć 
o stosunkach łączących Cezara ze spiskowcami nie było. Wiel- 
ki przywódca partii ludowej, choć mógł zechcieć w pewnym 



momencie posłużyć się Katyliną jako swym narzędziem, był 
jednak na tyle ostrożny, że kontakty ze spiskowcami, jeśli je 
istotnie utrzymywał, potrafił dobrze zakonspirować. Przy oce- 
nianiu stanowiska Salustiusza w tej sprawie trzeba jeszcze pa- 
miętać o następujących momentach: w czasie kiedy powstawa- 
ła monografia, u rządu byli ideowi spadkobiercy Cezara, miano- 
wicie triumwirowie: Octawian Antonius i Lepidus, po drugie 
Salustiusz był Cezarianinem i ludowcem, który z natury rzeczy 
musiał przywódców partii ludowej oczyszczać z fałszywych 
zarzutów i infamii szerzonej oczywiście z radością przez partię 
senacką, jak to widzimy w osobach owego Katulusa i Pizona, 
którzy za wszelką cenę chcieli skompromitować przywódcę 
partii ludowej Cezara; po trzecie pamiętać należy, że przedsta-' 
wienie Katyliny jedynie jako narzędzia w rękach Krassusa i Ce- 
zara nie zgadzałoby się z rzeczywistością i to taką, jaką maluje 
nam nawet przeciwnik partii ludowej Cicero we wszystkich 
swoich mowach odnoszących się do tego tematu, a również 
z punktu widzenia artystycznego byłoby mało pociągające: jeśli 
bowiem warto było pisać o Katylinie, to jedynie dlatego, że 
przedstawiał on postać nieprzeciętną i był dla Salustiusza jak- 
gdyby symbolem demoralizacji arystokracji rzymskiej. Katyliną 
jako narzędzie w obcych rękach stałby się postacią drugopla- 
nową i nieinteresującą. Nie inaczej jednak — i o tym nie wolno 
zapominać — patrzył na Katylinę także Cicero, który nie wi- 
dział w nim narzędzia kierowanego przez przywódców ludo- 
wych, lecz samoistnego demonicznego organizatora i przywód- 
cę sprzysiężenia. 

Jeśli więc Salustiusz polemizuje z pośmiertnym dziełem 
Cicerona, to w każdym razie la polemika nie jest głównym mo- 
tywem powstania monografii. Nie jest nim również chęć obni- 
żenia Cicerona. Argument Schwartza o niezamieszczeniu przez 
Salustiusza pierwszej Katylinarki nie może dziś przemówić do 
przekonania nikomu, kto zastanowi się nad techniką monografii 
starożytnej. Oczywistą jest rzeczą, że Salustiusz jeśli nie chciał 
monografii swej uczynić całkiem niestrawną dla starożytnego 
czytelnika, nie mógł zamieścić mowy Cicerona. Wiadomo, że 



wszystkie   mowy   znajdujące   się   u   Salustiusza,   są   mowami 
przez niego samego napisanymi i utrzymanymi w jego własnym 
stylu, chociaż w treści swej opierają się niewątpliwie w prze- 
ważnej swej części na mowach autentycznych. Jeśliby Salustiusz 
chciał umieścić mowę Cicerona, to musiałby był ją sam napisać 
swoim własnym stylem, tak jak napisał mowę  Cezara czy Ka- 
tona. W odniesieniu do Cicerona, którego mowa przeciw Katy- 
linie była perłą wymowy rzymskiej, było to poprostu niemożli- 
wością, jeśli się zważy, że Cicero był najlepszym mówcą rzym- 
skim i że mowa jego była ogólnie wszystkim znana. W tej sytu- 
acji byłoby rzeczą zupełnie nie do pomyślenia, żeby Salustiusz 
miał fingować jedną z najbardziej  znanych  na  gruncie   rzym- 
skim mów. Druga możliwość,   to  znaczy zamieszczenie  mowy 
autentycznej,   rozbiłoby  jedność   stylistyczną   monografii,   jak 
również nieproporcjonalnie powiększyłoby jej objętość.    Rów- 
nież inne argumenty  Schwartza przy bliższym skonfrontowa- 
niu ich z tekstem  Salustiusza nie wytrzymują krytyki.  Salu- 
stiusz niejednokrotnie   chwali  zapobiegliwość   konsula  i   jego 
energię: określenia egregius vir czy optimus consul nie mają 
w sobie ani cienia ironii, Jeśli co trzeba tutaj podziwiać, to wy- 
soki stopień obiektywizmu, na jaki potrafił  się  wznieść  Salu- 
stiusz w stosunku do człowieka, który był zupełnym jego prze- 
ciwieństwem  zarówno  jeśli  idzie  o  poglądy   polityczne   jak 
i temperament, w stosunku do człowieka, którego tak namiętnie 
zwalczał podczas swego trybunatu ludowego. Inna to już spra- 
wa, że sam Cicero, który uważał się za męża opatrznościowego 
Rzymu   („O   fortunatam   natam    ne   consule   Romam")   nie 
byłby   może    zachwycony    przedstawieniem    salustiuszowym. 
Istotnie    z    salustiuszowego    oświetlenia    historycznego    po- 
siedzenia senatu w dniu 5 grudnia wynika, że pierwszą rolę gra- 
li na nim Cezar i Katon:   Cicero rzeczywiście pozostaje w cie- 
niu. Tutaj jednak nie tyle ponosi winę Salustiusz, ile sam Cice- 
ro. Salustiusz rolę Cicerona przedstawia bowiem zgodnie z rze- 
czywistością historyczną. Cicero mimo to, że w mowach swych 
uważa się i stara się przedstawić siebie w roli męża opatrzno- 
ściowego, w istocie w tym czasie odgrywał rolę raczej drugo- 
 
 
 
 
 
 
 



planową. Na znanym posiedzeniu nie on, lecz Katon zaważył na szali. 
Zresztą nie ulega wątpliwości, że role w partii senackiej bvły 
podzielone, a sam Cicero jako homo novus nie chciał ściągać na siebie 
całej nienawiści i odpowiedzialności za ukaranie spiskowców i wolał, 
żeby roli pogromcy podjął się nieugięty Katon, Jest też rzeczą 
historycznie stwierdzoną, że nie przemówienie Cicerona, lecz 
przemówienie Katona miało znaczenie decydujące. Przedstawienie 
więc Salustiusza, chociaż ze względów artystycznych umyślnie 
skoncentrowane, w swojej istocie jest zgodne z rzeczywistością 
historyczną. Nie jest ono również odosobnione, gdyż w ten właśnie 
sposób rolę Katona i Cicerona przedstawiał również Brutus w swym 
piśmie o Katonie, ku wielkiemu niezadowoleniu Cicerona (Cic. Att, 
XII 21, 2). 
Jeśli ani chęć wybielenia Cezara, ani chęć poniżenia Cicerona nie stały 
u kolebki salustiuszowej monografii, to musiał jej przyświecać jakiś 
inny cel. Cel ten formułuje Salustiusz na wstępie, Kat. 4: „Przeto o 
spisku Katyliny jak najbardziej zgodnie z prawdą będę mógł, pokrótce 
opowiem: albowiem wypadek ten uważam za szczególnie godny 
pamięci przez nowość zbrodni i niebezpieczeństwa". Na czym polega 
nowość zbrodni i niebezpieczeństwa? Oczywiście, że nie na programie 
radykalnym, na planowanym zniesieniu długów itp,, bo to jest 
program, któremu przyklasnąłby każdy ludowiec, a więc także i 
Salustiusz, lecz na zamiarze podpalenia miasta, wyrżnięcia szlachty, 
terrorze, proskrypcjach i konfiskatach. Katylina i jego plan dostania 
drogą terroru władzy w swe ręce jest dla Salustiusza typowym 
przykładem degeneracji zmaterializowanej, dążącej za wszelką cenę do 
użycia i władzy arystokracji rzymskiej. Jest przykładem ilustrującym 
degenerację społeczeństwa i państwa rzymskiego, a przede wszystkim 
warstwy szlacheckiej. Już w drugim memoriale do Cezara główny 
powód upadku państwa rzymskiego widział Salustiusz w demoralizacji 
narodu. Już wtedy zadawał sobie pytanie, jak państwo tak wielkie, 
potężne i zdrowe moralnie mogło stoczyć się w odmęt walk domowych 
i terroru sullańskiego i jakie są sposoby mogące ten stan rzeczy 
uzdrowić. Pisząc „Katylinę" Salustiusz zdaje sobie sprawę 
 



z rozwoju państwa rzymskiego i z choroby jaka organizm pań- 
stwowy toczy. Do zrozumienia tego dopomogli mu pisarze grec- 
cy, przede wszystkim Poseidonios,   którego   wpływ   widoczny 
jest zarówno we wstępie do dzieła, jak w ekskursie o rozwoju 
państwa rzymskiego (Kat. 6 — 13).    Ekskurs ten nie jest jakąś 
niepotrzebną wstawką, lecz rzuca  światło  na  rozwój  historii 
rzymskiej , tak jak go pojmuje  Salustiusz i pozwala  w spisku 
Katyliny widzieć  tylko  jedno z ogniw procesu historycznego, 
jaki objął społeczeństwo rzymskie od czasu pokonania Karta- 
giny. Upadek Kartaginy jest dla Salustiusza, za przykładem hi- 
storyków    greckich    Polibiusza    i    Poseidoniosa,    momentem 
zwrotnym w dziejach rzymskich.   Już Polibiusz przepowiadał, 
że państwo rzymskie mimo doskonałego  ustroju  może  kiedyś 
zginąć   na  skutek wewnętrznego  rozkładu.   Wskutek  pokoju 
i nagromadzenia bogactw, rozpocznie się wzmożona chęć wła- 
dzy u warstw przodujących: ambilio. To będzie pierwsza faza 
upadku. Druga stać będzie pod znakiem niczym nieskrępowa- 
nej   chciwości.    Teorię   Polibiusza  przyswoił  sobie   Salustiusz 
i w rozwoju wypadków historycznych ujrzał jej potwierdzenie. 
Istotnie od pokonania Kartaginy do wystąpienia Sulli motywem 
pchającym do działań arystokrację rzymską była ambilio: od dy- 
ktatury Sulli rozpoczęła się druga faza przepowiadana przez Poli- 
biusza: avaritia która ogarnęła naród rzymski, dała początek zu- 
pełnemu zdziczeniu. Katylina jest ogniwem w  łańcuchu wyda- 
rzeń. Degeneracja ogarnęła przede wszystkim   szlachtę,   typo- 
wym jej przykładem jest Katylina.   Każdy, kto uważnie czyta 
książeczkę Salustiusza dojrzy oprócz Katyliny   szereg   portre- 
tów zdegenerowanej szlachty. Przy każdym jej reprezentancie: 
Katylinie, Kuriuszu, Fulwii, Sempronii, nie omieszka Salustiusz 
podkreślić genealogii szlacheckiej. Tak więc monografia nie ma 
na celu ani wybielenia Cezara ani poniżenia Cicerona, lecz da 
nie obrazu demoralizacji szlachty rzymskiej. To, że  Katylina 
i jego spisek dzięki   ekskursowi   retrospektywnie   ujmującemu 
historię rzymską został włączony w bieg wypadków historycz 
nych i przedstawiony jako ogniwo w łańcuchu  dziejów,   wska 
zuje na to, że Salustiusz pod wpływem historyków greckich na 



uczył się myśleć historycznie, przedstawiać nie tylko same fak- 
ty lecz rozumieć zachodzący między nimi związek i dociekać 
ich przyczyn. W tym sensie małe dziełko o Katylinie jest pierw- 
szym naprawdę historycznym dziełem w literaturze rzymskiej, 
wyprzedzającym nie tylko stylem, lecz podejściem do zagad- 
nienia wszystkich poprzedzających Salustiusza annalistów. To 
że był ludowcem, ułatwiło mu zrozumienie wielu zjawisk w lep- 
szy sposób, niż mógłby to uczynić historyk o zabarwieniu ary- 
stokratycznym. 

Salustiusz pisze we wstępie, że spisek przedstawi, jak bę- 
dzie mógł, najbardziej zgodnie z prawdą. Czy mu się to powio- 
dło? Niewątpliwie tak. Trudno od starego ludowca domagać się 
więcej obiektywizmu, niż okazał w przedstawieniu postaci Cicero- 
na, swego zawziętego przeciwnika. Potępiając szlachtę, potrafi 
Salustiusz widzieć również błędy i degenerację partii ludowej. 
Mimo to, że jest przecież ludowcem, potrafi przezwyciężyć sta- 
nowisko partyjne, a fakt przywrócenia trybunatu ludowego 
w r. 70, który partia ludowa uważała za najwyższe swe zwy- 
cięstwo, przedstawia w ten sposób (Kat. 38) „Albowiem odkąd 
za konsulatu Gnejusza Pompejusza i Marka Krasusa przywró- 
cono władzę trybuńską, młodzi ludzie, wiekiem i temperamen- 
tem gwałtowni, dostawszy w swe ręce ogromną władzę, zaczęli 
rzucać oskarżenia na senat i podburzać lud, następnie rozrzut- 
nością i obietnicami co raz bardziej go zapalać: w ten sposób sta- 
wali się sławni i potężni. Przeciwko nim opierała się z ogromną 
siłą większość szlachty pozornie w obronie autorytetu senatu, 
w rzeczywistości w interesie własnego znaczenia. Albowiem, 
zęby w kilku słowach ująć istotę rzeczy, wszyscy, którzy od tego 
czasu niepokoili rzeczpospolitą, posługując się szlachetnymi 
hasłami, jedni jakoby broniąc praw ludu, drudzy, aby rzekomo 
podnieść autorytet senatu, udając troskę o dobro publiczne, w rze- 
czywistości o swoją własną wielkość walczyli i nie było w nich 
ani miary ani umiarkowania w walce: obie strony w okrutny 
sposób wyzyskiwały zwycięstwo", Jest rzeczą oczywistą, że 
ktoś, kto tak pisze, wyzbył się iluzji co do czystości pobudek 



również u przywódców ludowych, że pisze istotnie „jak najzgod- 
niej z prawdą", Jest więc Salustiusz już w „Katylinie" history- 
kiem dążącym do obiektywizmu, a pomyłki chronologiczne nie 
tłumaczą się jakimś złym i ukrytym zamiarem, lecz po prostu 
techniką pisarską, albo błędami pamięci. W wielu wypadkach 
chęć skoncentrowania i udramatyzowania opowiadania, prowa- 
dziła do pewnych skrótów; niekiedy w drobnych szczegółach, 
jak przesunięcie daty zebrania spiskowców z 7 listopada na 
21 października, zawodziła pamięć. Przecież historykowi sta- 
rożytnemu nie stawiano tych wymogów, jakie się stawia dzi- 
siejszemu. To, że chciał zrozumieć współczesną mu historię 
rzymską na podstawie przeszłości i dojść do przyczyn rozkładu 
państwa rzymskiego, stanowi o jego wielkości jako pierwszego 
historyka rzymskiego, który zasługuje na to imię. Zasługuje na 
podkreślenie również przezwyciężenie iluzji w stosunku do 
własnej partii, jak również, co jest prawdopodobne, w stosunku 
do wielkiego swego protektora Cezara, który ostatecznie nie 
przeprowadził reformy obyczajów i państwowości rzymskiej 
tak, jak o tym marzył Salustiusz. Bo kto się uważnie wczyta 
w charakterystykę Cezara dostrzeże tam pod pokrywką wiel- 
kich pochwał także rysy krytyczne podobnie, jak występują one 
również przy charakterystyce Katona. A do tych młodzieńców, 
którzy posługiwali się szlachetnymi hasłami i „o własną wiel- 
kość walczyli" i ,,lud obietnicami zapalali" należał przecież 
także Cezar. 

Monografia o wojnie jugurtyńskiej. Niedługo po monografii 
o Katylinie zabrał się Salustiusz do opracowania innego tema-, 
tu bardziej odległego chronologicznie, mianowicie do opisu 
wojny rzymskiej przeciwko księciu numidyjskiemu Jugurcie, 
która toczyła się przez lat sześć od 111 do 106. Dlaczego wy- 
brał ten właśnie temat, nietrudno się domyślić. Już w memoria- 
łach do Cezara i w monografii o Katylinie widocznym było, że 
Salustiusza pasjonowało zagadnienie rewolucji rzymskiej. Woj- 
na jugurtyńska była zaś w oczach Salustiusza podobnie jak 
w oczach greckiego historyka Poseidoniosa dlatego ważna, że 
była ona niejako przygrywką do wielkiej wojny domowej mię- 



dzy Mariuszem i Sullą. We wstępie w ten sposób formułuje Sa- 
lustiusz temat swej pracy Jug. 5: „Mam zamiar opisywać woj- 
którą naród rzymski prowadził z królem numidyjskim Ju- 
gurtą. najpierw dlatego, że była to wojna wielka i straszna i ze 
zmiennym prowadzona szczęściem, po wtóre dlatego, że wten- 
czas poraz pierwszy wystąpiono przeciw bucie szlachty: spór 
ten zamęt wprowadził we wszystkich sprawach boskich i ludz- 
kich i do takiego stopnia zapamiętałości doszedł, że waśniom 
wewnętrznym dopiero wojna i ruina Italii położyła kres". Sa- 
lustiusza więc pasjonuje ta wojna przede wszystkim dlatego, że 
l „wtenczas po raz pierwszy wystąpiono przeciw bucie szlachty"; 
innymi słowy dlatego, że wojna ta wykazała korupcję i nieudol- 
ność dowódców rekrutujących się z arystokracji i skompromi- 
towała sfery arystokratyczne. Wojnę, której nie potrafili dopro- 
wadzić do pomyślnego końca przekupieni arystokraci, zakoń- 
czył zwycięsko dopiero ,,człowiek nowy" i przywódca później- 
szy partii ludowej — Mariusz. Wojna jugurtyńska jest więc 
okresem, w którym po raz pierwszy zostało zachwiane samo- 
władztwo skorumpowanej szlachty, okresem rozpoczynającym 
trzydzieści lat trwającą pierwszą fazę walk domowych. I wła- 
śnie dlatego, że wojna ta stoi u progu wielkich wojen wewnętrz- 
nych, jest ona tak bardzo dla Salustiusza interesująca. Nie tyle 
losy samej wojny, która oczywiście ma także szereg momen- 
tów ciekawych, ile przede wszystkim oddziaływanie tej woj- 
ny na kształtowanie się stosunków politycznych w Rzymie jest 
tym momentem, który zadecydował o wyborze tematu. Podob- 
nie jak w ,,Katylinie" interesuje więc Salustiusza także w ,,Jugur- 
cie" przede wszystkim zagadnienie rewolucji rzymskiej i demo- 
ralizacji społeczeństwa rzymskiego. Już w Katylinie, idąc za 
Polibiuszem i Poseidoniosem, wypowiedział pogląd, że od 
chwili zdobycia Kartaginy naród rzymski stacza się po linii po- 
chyłej wskutek demoralizacji i żądzy użycia, która ogarnęła sfe- 
ry przodownicze narodu i doprowadziła do kryzysu socjalnego 
i walk politycznych. Podobne zapatrywanie znajdujemy także 
w dużym ekskursie w Jugurcie 41, 42, który jedynie w drobiaz- 
gach różni się od ekskursu w Katylinie. 



Podobnie jak przy „Katylinie" musimy sobie zadać pytanie, 
jak dalece bezstronnym był Salustiusz w przedstawieniu za- 
równo samej wojny jak i walk wewnętrznych w Rzymie z tego 
okresu. Zagadnienie przedstawia się tutaj trochę inaczej, niż przy 
monografii o Katylinie. Jeżeli przy opisywaniu spisku Katyliny 
mógł Salustiusz opierać się także na swoich własnych przeży- 
ciach i wspomnieniach, to przy opracowywaniu „Jugurty" zda- 
ny był wyłącznie na źródła literackie. Salustiusz wymienia wpraw- 
dzie tylko dwa razy swe źródła: raz źródło kartagińskie (17), 
drugi raz historyka Sisennę (95), który jednak nie był jego zda- 
niem "całkowicie bezstronny", jednakże nie ulega wątpliwości, 
że korzystał także z wielu innych źródeł, jak np. z pamiętników 
Publiusza Rutiliusza Rufusa, historii Poseidoniosa, pamiętni- 
ków Sulli, mów Mariusza i Memmiusza. Dawniejsze prace fi- 
lologiczne, a zwłaszcza rozprawa Laucknera Die kunstlerischen 
und politischen Ziele der Monographic Sallusts uber den Jugur- 
thinischen Krieg, Lipsk 1911 stoją na stanowisku tendencyjności 
Salustiusza; prace nowsze, zwłaszcza zaś praca Wernera Schura 
bronią, i to z powodzeniem, Salustiusza przed tym zarzutem. 
Istotnie tam, gdzie możemy konfrontować przedstawienie Salu- 
stiusza z opowiadaniami innych historyków, Salustiusz wycho- 
dzi obronną ręką. Przy rozpatrywaniu tego zagadnienia trzeba 
pamiętać, że historia wojny jugurtyńskiej od początku stała się 
przedmiotem bardzo żywych polemik politycznych: z jednej 
strony partia ludowa starała się przedstawić jej przebieg jako 
jeden wielki łańcuch nadużyć szlachty i jej zupełną kompromi- 
rację, z drugiej strony optymaci robili wszelkie wysiłki, aby jak 
można najlepiej zatuszować skandal związany z tą wojną. Echa 
tych dwóch wersji możemy niejednokrotnie śledzić u rozmai- 
tych historyków zarówno greckich jak rzymskich. Dla przykła- 
du warto zacytować dwa sprzeczne sądy o arystokracie Metel- 
lusie, wodzu naczelnym w wojnie przeciw Jugurcie zluzowa- 
nym później przez Mariusza. Tradycja „ludowa" wywyższająca 
Mariusza przedstawiała Metella jako przesadnie dumnego 
i nieprzystępnego dowódcę, który wskutek zbyt drakońskich 
metod stał się w wojsku niepopularny, a mimo to nie potrafił 



wojny do zwycięskiego końca doprowadzić. Gniew jaki ogar- 
nął Metella na wieść o tym, że ma oddać dowództwo Mariu- 
szowi przedstawiała historiografia „ludowa" jako wyraz typo- 
wej dla każdego szlachcica urażonej dumy: Metella bolało to 
że ma oddać dowództwo człowiekowi „nowemu".   Jedynie od 
zarzutu korupcji wolny był Metellus zarówno w wersji „ludowej" 
jak   „arystokratycznej".   Zupełnie   inaczej   przedstawiali   rolę 
Metella   historycy   o   zabarwieniu   arystokratycznym. których 
echa dadzą się śledzić u Wellejusza Paterkulusa. Według nich 
Metellus obalony   został   przez   intrygi karierowicza Mariusza 
właśnie w tym momencie, kiedy  miał  doprowadzić  do   końca 
sprawę z Jugurtą. Ten właśnie moment miał być powodem roz- 
żalenia Metella zmuszonego do oddania w przeddzień zwycię- 
stwa dowództwa Mariuszowi.   Jeśli z tymi dwiema ,,partyjny- 
mi" wersjami porównamy przedstawienie Salustiusza, to wypad- 
nie ono bezwzględnie na jego korzyść. Łatwo zauważyć, że Sa- 
lustiusz   nie   idzie   ślepo   za   wersją   ludową,   przedstawiając 
w wyraźnie dodatnim świetle rolę jaką odegrał Metellus przy- 
wracając dyscyplinę w zdemoralizowanej armii Albinusa. Fakt, 
że Salustiusz przytacza aż cztery rozmaite wersje podające przy- 
czyny rozżalenia   Metella, wskazuje na to, że miał przed sobą 
szereg rozmaitych źródeł zarówno optymatycznych jak ludow- 
cowych. W kreśleniu sylwetki Metella potrafił Salustiusz wyro- 
bić sobie własne zdanie o tym człowieku. Zdanie to wydaje się 
właśnie najbardziej zbliżone do prawdy. Zupełnie słusznie od- 
rzucił Salustiusz zapatrywanie optymatów, jakoby Metellus zo- 
stał odwołany w przededniu odniesienia ostatecznego zwycię- 
stwa; w to bowiem, że Metellus mimo zwycięstw nad Muthu- 
lem daleki był jeszcze od skończenia wojny, nie może wątpić 
nikt, kto zdaje sobie sprawę z trudności tego rodzaju działań 
militarnych noszących wszystkie znamiona typowej wojny ko- 
lonialnej.    Również fakt, że Mariuszowi udało się dopie o po 
dwu latach pokonać Jugurtę i to dopiero przy użyciu podstępu, 
a nie w otwartej wojnie, świadczy o tym, że do zakończenia woj- 
ny było   jeszcze   daleko w momencie   obejmowania   komendy 
przez Mariusza. Nie idąc więc za wersją „optymatyczną" przed- 



stawiającą Mariusza jako intryganta wyrywającego Metellowi 
z rąk owoce zwycięstwa, nie poszedł jednak Salutiusz również 
za wersją ,,ludowcową" podkreślając talenty Metella jako wo- 
dza i organizatora i chwaląc jego uczciwość i bezinteresowność. 
Tak więc w porównaniu ze źródłami partyjnymi okazuje się 
Salustiusz istotnie dążącym do obiektywizmu historykiem. 

Obiektywizm Salustiusza widoczny jest również w przedsta- 
wieniu ostatecznego upadku Jugurty. Zapatrywania na tę spra- 
wę były również podzielone. Jeżeli historiografia „ludowa" 
przedstawiała jako głównego pogromcę Jugurty Mariusza, 
a w wyprawie Sulli do numidyjskiego księcia widziała jedynie 
wykonanie planów Mariusza nie połączone z żadnym ryzykiem 
dla Sulli, to sam dyktator w swych wspomnieniach przedsta- 
wiał tę sprawę inaczej. Wyprawa Sulli do Jugurty nie była tu- 
taj przedstawiona jako pozbawione ryzyka przedsięwzięcie, 
lecz jako trudna gra dyplomatyczna, która równie dobrze mo- 
gła się zakończyć wydaniem Sulli w ręce Jugurty przez wiaro- 
łomnego i grającego podwójną rolę króla mauretańskiego Bok- 
chusa. Sulla nie był więc w tym przedstawieniu jedynie narzę- 
dziem drugoplanowym Mariusza, a wydanie Jugurty nie było 
zadaniem" prostym i łatwym, przeciwnie było to zadanie nie- 
bezpieczne; jeżeli zostało uwieńczone sukcesem, to było to za- 
sługą talentu dyplomatycznego i dzielności Sulli. Fakt, że Sa- 
lustiusz w opisie ostatecznej rozgrywki z Jugurtą nie poszedł za 
źródłami „ludowcowymi" umniejszającymi rolę znienawidzone- 
go zarówno przez ludowców, jak i przez samego Salustiusza dyk- 
tatora, lecz nie poprzestając na tych źródłach zapoznał się rów- 
nież z pamiętnikami Sulli i mimo antypatii do autora uznał je za 
wiarygodne i na nich oparł swój opis, świadczy może najwymow- 
niej ze wszystkich argumentów o jego dążeniu do obiektywiz- 
mu i o przełamaniu czysto partyjnego stanowiska. O tym sa- 
mym świadczy, można dodać nawiasowo, również charaktery- 
styka dyktatora, któremu przyznaje szereg zalet, chociaż koń- 
czy ją w ten sposób Kat. 95: „bo jeśli chodzi o jego późniejszą 
działalność, to nie wiem doprawdy, czy mówienie o niej budzi 
większy wstyd, czy większą odrazę". 



O dążeniu do obiektywizmu u Salustiusza można by mówić 
jeszcze wiele: ograniczę się jedynie do podkreślenia faktu, że 
Salustiusz nie odnosił się bezkrytycznie nawet do tych osobisto- 
ści, które były bożyszczami partii ludowej, mianowicie do Ma- 
riusza i Grakchów. Nawet jeśli idzie o Mariusza, który jest bo- 
haterem wojny jugurtyńskiej i do którego Salustiusz odnosi się 
z wielkim enuzjazmem, przeciwstawiając jego „nie zepsuty cha- 
rakter" zepsuciu arystokracji i wyliczając wszystkie jego zale- 
ty, nie powstrzymał się przecież od rzucenia na marginesie 
uwagi krytycznej Jug. 63: ,,A jednak ten mąż wówczas tak wy- 
bitny, —gdyż później przez zbytnią ambicję sto- 
czył się w przepaść — nie śmiał się starać o konsulat". 
Grakchów również uwielbia Salustiusz, ale przecież nie jest to 
uwielbienie bezkrytyczne, skoro czytamy takie zdanie Jug. 42: 
„Zapewne Grakchowie w żądzy zwycięstwa nie odznaczali się 
dostatecznym umiarkowaniem ducha, ale człowiek prawy woli zostać 
zwyciężonym niż niemoralnymi środkami odnosić zwycięstwo nad 
bezprawiem". Z tych kilku przykładów, które można by łatwo pomno- 
żyć, widać wyraźnie dążenie do obiektywizmu i przezwycięże- 
nia czysto partyjnego stanowiska. Jest zupełnie widoczne, że 
Salustiusz chce zdać sobie sprawę z istotnych przyczyn rozkła- 
du społeczeństwa rzymskiego. Jeżeli przedstawienie to wypa- 
da niekorzystnie dla optymatów, to w tym już nie wina Salustiu- 
sza, lecz istotnego przebiegu wypadków historycznych. Jest 
rzeczą oczywistą, że w Salustiuszu do końca tkwił gorący zwo- 
lennik partii ludowej i nieprzyjaciel szlachty. Dlatego mimo 
krytycznych, luzem rzuconych uwag, z kart jego przebija — 
i trudno się temu dziwić — entuzjazm zarówno dla Grakchów, 
jak i dla Mariusza, a nienawiść do szlachty kipiąca w gorących 
mowach przywódców ludowych. Komponując je wlewał w nie 
tę nienawiść, z jaką sam ścigał ongiś Milona i Cicerona. Mimo 
tych sympatii i antypatii tym bardziej godną jest podziwu bez- 
stronność, z jaką przedstawił rolę Sulli i Metellusa. Gdyby był 
Pisarzem umyślnie tendencyjnym, mógł by był bardzo łatwo po- 
słżyć się przedstawieniami „ludowcowymi" pomniejszającymi 



obu arystokratów. Jeśli tego nie zrobił to dlatego, że niewątpli- 
wie chciał „wiedzieć jak to było naprawdę", Dlatego nie tylko 
zaglądnął do pamiętników dyktatora Sulli, czy do pamiętników 
arystokraty Rutiliusza Rufusa, który jako legat służył w woj- 
sku Metella, lecz w niektórych partiach dzieła, jak np. w opisie 
bitwy nad rzeką Muthul (źródło: Rutiliusz Rufus), czy w opisie 
pojmania Jugurty (źródło: Pamiętniki Sulli) w pełni je wykorzy- 
stał. 

Historie. Ostatnim dziełem Salustnisza; po którym pozostały 
niestety  jedynie  fragmenty,  były  Historiae  obejmujące dzieje 
rzymskie od r. 78 do lata r. 66 w pięciu księgach. Wobec tego; że 
z dzieła zachowały się tylko fragmenty, trudno powiedzieć czy rok 
66 stanowił zakończenie dzieła, czy też Salustiusz miał je zamiar 
dalej kontynuować, a jedynie śmierć stanęła temu zamiarowi 
na przeszkodzie. Trudno również dokładnie zdać sobie sprawę 
z tego, w jaki sposób był rozłożony materiał historyczny na po- 
szczególne księgi. Mimo tych trudności zasadnicze rysy dzieła 
dadzą się na podstawie fragmentów zrekonstruować.    Jak wi- 
dzimy z samych dat stojących u początku i końca dzieła obej- 
mowało ono okres od śmierci Sulli do osiągnięcia decydującego 
stanowiska przez Pompejusza. Bardzo ciekawym był wstęp do 
tej na szerszą skalę zakrojonej monografii, w którym Salustiusz 
wypowiedział  swój  skrajnie pesymistyczny pogląd na rozwój 
dziejów rzymskich. Jeżeli jeszcze w monografii o Katylinie naj- 
dawniejszy okres republiki rzymskiej wydawał się Salustiuszowi 
pod   wpływem   Posejdoniosa   okresem   świetności,    spoistości 
i zgody wewnętrznej narodu rzymskiego, który dopiero od po- 
konania   Kartaginy   zaczął   się   staczać w odmęt degeneracji 
i walk domowych, to obecnie Salustiusz patrzy się znacznie real- 
niej również na ten najdawniejszy   i   rzekomo   najświetniejszy 
okres historii rzymskej.    Głębszy wgląd w dzieje rzymskie do- 
prowadził go do przekonania, że człowiek jest z natury zły. Je- 
śli kiedykolwiek w narodzie rzymskim panowała zgoda i zwar- 
tość wewnętrzna, to działo się to pod wpływem niebezpieczeń- 
stwa zewnętrznego, Z chwilą, kiedy ono znikało, rozpoczynał 
się automatycznie okres walk i waśni wewnętrznych. Nie było 



więc jednego bez przerwy trwającego okresu pomyślności od 
początku republiki do zburzenia Kartaginy, lecz także w tym 
rzekomo najświetniejszym okresie były momenty zarówno wiel- 
kości, jak upadku, a to zależnie od stopnia zagrożenia Rzymu 
przez wrogów zewnętrznych. W obliczu takich rozważań zmie- 
nia się pogląd Salustiusza na historię rzymską. Jeśli największy 
rozrost terytorialny osiągnęło państwo rzymskie w r. 51 po pod- 
biciu przez Cezara Galii, to największą spoistość osiągnęło ono 
w okresie między drugą a trzecią wojną punicką w obliczu gro- 
żącego niebezpieczeństwa punickiego. Skoro ono wraz ze zbu- 
rzeniem Kartaginy przeminęło, przeminął również okres świet- 
ności i rozpoczęły się na nowo walki wewnętrzne. Podobnie 
było w najdawniejszym okresie republiki rzymskiej. Pierwsze 
czasy rzeczypospolitej znamionuje według Salustiusza wielkość 
i wewnętrzna spoistość narodu rzymskiego, który zdobył się 
na nią pod wpływem strachu przed Etruskami i ich królem Por- 
senną, Z chwilą zażegnania tego niebezpieczeństwa odrazu za- 
czynają się walki wewnętrzne, secesja plebsu i wprowadzenie 
trybunatu ludowego. Porównując to ujęcie z ujęciem w ,,Katyli- 
nie" i „Jugurcie" stwierdzić musimy zupełną dojrzałość autora, 
który myśli zasugerowane mu przez myślicieli greckich Polibiu- 
sza i Poseidoniosa, dla których zburzenie Kartaginy było po-- 
czątkiem degeneracji państwa rzymskiego, potrafił samodziel- 
nie dalej rozwijać i kształtować. Rozmyślania doprowadziły go 
do skrajnego pesymizmu, do ujmowania dziejów jako nieodwra- 
calnego procesu. Historia staje się dla niego obecnie w większej 
mierze niż poprzednio grą złych instynktów ludzkich, których 
jedynym hamulcem jest strach przed nieprzyjacielem zewnętrz- 
nym. Wypadki opowiedziane w Historiach były tylko ilustracją 
tej tezy. 
Istotnie żaden może okres nie nadawał się tak bardzo do wysunięcia   
pesymistycznych   wniosków   odnośnie   do   natury ludzkiej, jak 
okres opisywany w Historiach. Salustiusz nie ma obecnie już żadnych 
iluzji czy złudzeń w stosunku do przywódców zarówno 
arystokratycznych jak ludowych.    Jedni i drudzy posługują się 
hasłami pięknie brzmiącymi jedynie dla swoich oso- 



bistych celów, dla osiągnięcia znaczenia i władzy. Obserwacja 
uczyniona w „Katylinie" staje obecnie w całej swej wyrazisto- 
ści i ostrości, a przywódcy ludowi w rodzaju Lepidusa czy Si- 
ciniusa w ujęciu salustiuszowym  wychodzą  nawet  gorzej  niż 
przywódcy   arystokratyczni.    Jedynym   motorem   działalności 
przywódców jest ich własny interes i żądza władzy, a nie do- 
bro republiki. Obok karierowicza Lepidusa i krzykacza Siciniu- 
sza  przesuwają  się   sylwetki  nieudolnego  arystokraty Kotty 
i dumnego, zarozumiałego Lukullusa. Republika dąży do zamie- 
nienia się w jedynowładztwo silnego i egoistycznego Pompeju- 
sza. I ten bowiem szczęściem i talentem obdarzony generał, któ- 
rego  wielu  optymatów  skłonnych  było w pewnych okresach 
uważać za obrońcę republiki, występuje w Historiach salustiu- 
szowych, zgodnie zresztą z prawdą historyczną, jako ambitny 
polityk posługujący się hasłem obrony rzeczypospolitej czy se- 
natu dla swoich własnych  celów.  Pozowanie   na  Aleksandra 
Wielkiego uwydatnione przez Salustiusza wskazuje na prawdzi- 
wy charakter tego niedoszłego jedynowładcy. To zerwanie ma- 
ski z rzekomego obrońcy republiki jest dowodem, jak bardzo 
realistycznie nauczył się patrzyć Salustiusz na wypadki histo- 
ryczne. Jest to widoczne zwłaszcza, jeśli się zważy, że dokoła 
Pompejusza dość wcześnie po jego śmierci zaczęła się tworzyć 
legenda pragnąca przedstawić go jako legalistę w przeciwień- 
stwie do nielegalnie działającego Cezara. Czyż można go było 
lepiej scharakteryzować, jak to zrobił Salustiusz ujmując jego 
charakter w tych kilku lapidarnych słowach: modestus ad alia 
omnia nisi ad dominationem (fr. 17)? Ujemną, ale wspaniałą, 
w czarnych barwach utrzymaną musiała być także charaktery- 
styka Sulli, o której tak pisze św. Augustyn: Sulla ipse cuius 
vitam mores facta describente Sallustio quis non exhorreat? 
Na tle tych ponurych   dziejów   jedna   tylko   postać   jaśniała 
w dziejach salustiuszowych: postać wyidealizowana wielkiego 
i nieszczęśliwego szermierza ideałów republikańskich, jednego 
z najwybitniejszych przywódców  partii  ludowej:   Sertoriusza. 
On jeden w przedstawieniu salustiuszowym żył jakby w innym 
świecie, w świecie gdzie istniały jeszcze jakieś ideały politycz- 



ne dookoła niego walczyli ze sobą egoiści wyzbyci z wszelkich 
ideałów, dążący brutalnie i bezwzględnie do władzy. 

Oto pesymistyczny akord kończący twórczość Salustiusza, 
akord tak smutny, jak smutne było życie i pisarza i całej epoki 
rozdartej wewnętrznymi walkami, epoki, w której rządziła na- 
da przemoc, gwałt i prawo silniejszego. Powód leżał w demora- 
lizacji społeczeństwa rzymskiego, w cynizmie walki, w braku 
wszelkich ideałów, w bezwzględności partyjnictwa. Leżał rów- 
nież, w tym, że była to epoka narodzin nowej formy ustroju poli- 
tycznego. Były to ostatnie drgawki republiki, która ze wszyst- 
kich form ustrojowych wymaga najwięcej opanowania i moral- 
ności. W kilka lat po śmierci Salustiusza miała się stworzyć 
nowa synteza ustrojowa w pryncypacie Augusta. Miała przyjść 
epoka konstrukcji, a nie anarchii, czas w którym ludziom za- 
częło się zdawać, że idą w górę, a nie w dół. Dlatego też 
w historyku następnej generacji, w Liwiuszu, nie dojrzymy 
tego rozdarcia wewnętrznego i niepokoju, jaki cechuje twór- 
czość Salustiusza, typowego przedstawiciela epoki przełomu. 
Przeszłość, do której zwracał się Salustiusz musiała go napa- 
wać jak najbardziej gorzkim pesymizmem; Liwiusz oglądając 
się poza siebie widział przezwyciężenie niemal sto lat trwają- 
cego kryzysu i z ufnością patrzył w przyszłość, nad którą świe- 
ciło słońce Augusta, 

Walory literackie dzieł Salustiusza. Każdy, kto czyta mono- 
grafie salustiuszowe musi przyznać, że pisane są one z wielkim 
temperamentem pisarskim i że ich autor potrafi czytelnika 
trzymać w napięciu i budzić zainteresowanie. Zwłaszcza mo- 
nografia o Katylinie jest tak napisana, że czyta się ją jednym 
tchem do końca: zainteresowanie nie słabnie ani na chwilę, 
Co prawda sąd ten nie odnosi się do pierwszych rozdziałów mo- 
nografii, wypełnionych t. zw. wstępami, które mają pozę głębi filo- 
zoficznej, a w rzeczywistości są zlepkiem przeróżnych myśli filo- 
zofów greckich spłyconych niejednokrotnie przez zgoła niefilozo- 
ficzną umysłowość Rzymianina: nie trudno też we wstępie do Ka- 
tyliny stwierdzić, że właściwie ani jedna myśl nie jest tutaj orygi- 



nalną myślą Salustiusza, lecz że wszystkie są zapożyczeniami albo 
z platonowego „Menexena", czy listu siódmego czy „Fedona", al- 
bo ze sławnego Panegiryku Isokratesa. Lepiej pod względem ja- 
.mości stylu przedstawia się prooemium do ,,Jugurty", ale i ono 
nie zawiera właściwie również ani jednej myśli oryginalnej Salu- 
stiusza. W obu prooemiach Salustiusz idzie za pewną modą: wy. 
dawało mu się widocznie, że takie „wstępy" są koniecznością wy- 
maganą przez gatunek literacki i że bez nich obejść się nie może; 
pozowanie na filozofa i „człowieka głębszego" wydawało mu się 
koniecznością podnoszącą go we własnych oczach i w oczach 
czytelników. 

Skoro tylko jednak przebrniemy przez te sztuczne — na 
szczęście nie długie ustępy — odrazu objawia się nam Salus- 
tiusz w całej swojej doskonałej sztuce pisarskiej ze wszystkimi 
tymi cechami, które wyróżniają go z pośród innych pisarzy 
rzymskich. Znakomity i dramatyczny narrator, trzymający czy- 
telnika ustawicznie w napięciu, świetny i nie banalny stylista, 
umiejący lapidarnie i obrazowo charakteryzować postacie swej 
opowieści, które przesuwają się przed oczyma czytelnika, jak- 
by na scenie — oto pierwsze cechy, jakie odrazu rzucają się 
w oczy. W stylu Salustiusza przebija dążność do krótkich i la- 
pidarnych antytez: tę samą właściwość antytetyczną wykazuje 
nie tylko styl, lecz kompozycja obu monografii. Antytetyczność 
ta wyraża się w tym, że Salustiusz nie pozostaje długo przy jed- 
nym temacie, lecz ustawicznie przenosi miejsce akcji; od opisy- 
wania działań Katyliny przerzuca, się do opisywania działalno- 
ści Cicerona, by znów za chwilę wrócić do Katyliny. To usta- 
wiczne zmienianie miejsca akcji i osób działających wywołuje 
wrażenie niezwykłej ruchliwości i żywości i ono właśnie przy- 
czynia się do tego, że zainteresowanie czytelnika jest ustawicz- 
nie trzymane w napięciu. Wystarczy porównać choćby pobież- 
nie sposób komponowania, czy opisywania wypadków hi to- 
rycznych przez innych pisarzy rzymskich, Cezara czy Liwiusza, 
żeby się zorientować, że taki antytentyczny sposób kompono- 
wania stanowi oryginalną cechę Salustiusza. Wypływa on z tej 
samej właściwości psychicznej pisarza, której wyrazem jest za- 



miłowanie do antytez i chiazmów, które nadaje jego stylowi tak 
swoiste piętno. Jest coś szarpiącego i do głębi wstrząsającego 
w tego rodzaju pisaniu, jest jak gdyby jakiś wewnętrzny niepo- 
kój nie pozwalający na dłuższe przebywanie przy jednym tema- 
cie i cyzelowanie szczegółów, jakiś pęd pośpieszny i jakaś we- 
wnętrzna konieczność widzenia przeciwieństw, przeciwstawia- 
nia sobie ludzi i wypadków. 

Ale nie tylko owa antytentyczność kompozycji widoczna 
przede wszystkim w „Katylinie", choć występująca w nieco ła- 
godniejszej formie także w „Jugurcie", stanowi o ruchliwości 
i dramatyczności opowiadania. Już dawno zauważono, że za- 
równo akcja „Katyliny" jak i „Jugurty" tak jest rozczłonowana, 
że przypomina dramat sceniczny. Że historia powinna być 
podobna do tragedii, o tym pouczali już historycy hellenistycz- 
ni. I chociaż próba Reitzensteina (Hellenistische Wundererzah- 
lungen 87 nn.) podzielenia obu monografii salustiuszowych na 
odcinki mające odpowiadać pięciu aktom dramatu jest oczywi- 
ście próbą sztuczną i nie wytrzymującą krytyki, to jednak ża- 
den czytelnik monografii nie zaprzeczy, że skomponowane są 
one w sposób dramatyczny. Któż wreszcie zaprzeczy, że nawet 
zakończenie monografii jest umyślnie skomponowane w ten 
sposób, że pozostawia w czytelniku wrażenie jakiegoś tragicz- 
nego, niedokończonego akordu? Charakterystyczny zwłaszcza 
jest pod tym względem koniec „Jugurty": „Mariusz, chociaż 
nieobecny, został wybrany konsulem i jako prowincję przezna; 
czono mu Gallię; jako konsul odbył z wielką chwałą triumf 
w dniu pierwszego stycznia. I w tym czasie cała nadzieja i po- 
tęga państwa na nim polegała". I na tym koniec; jak gdyby coś 
nagle urwanego ze złowróżbnymi, choć pozornie tak spokojny- 
mi słowami: i w tym czasie... Później miało być inaczej. 

Dążność    do   dramatyzowania   opowiadania   i    związana 
z tym dążność do koncentracji akcji, pomijania szczegółów dru- 
gorzędnych, uwypuklania pewnych faktów, a usuwania w cień 
innych, doprowadziła niejednokrotnie Salustiusza do popełnie- 
nia niedokładności historycznych. I tak już dawno zauważył 
Mommsen Romische Geschichte II 146, 1, że trzy wyprawy 



Mariusza zostały w przedstawieniu salustiuszowym połączone 
i zredukowane do dwóch: podobnie nie trudno wykazać tenden- 
cję do dramatyzowania zarówno przy przedstawieniu posiedze- 
nia senatu z dnia 8 listopada, jak posiedzenia z dnia 5 grudnia, 
gdzie Salustiusz skoncentrował swe opowiadanie na mowach 
Cezara i Katona, a zrezygnował z dokładnego i drobiazgowego 
przedstawienia przebiegu sesji. Podobnych skrótów dających się 
łatwo wytłumaczyć tendencją do udramatyzowania i koncen- 
tracji akcji jest dosyć dużo u Salustiusza. Ale na tym nie koniec 
Żeby udramatyzować opowiadanie i wprowadzić czytelnika od- 
razu in medias res jak również przedstawić demoniczność swych 
bohaterów — Katyliny i Jugurty — Salustiusz nie zawahał się 
skonstruować dowolnie pewnych scen. Do takich dowolnie 
skonstruowanych scen należy przede wszystkim opowiadanie 
o zawiązaniu spisku z przemówieniem Katyliny, rozdziały opi- 
sujące pobyt młodego Jugurty w obozie rzymskim i przestrogi 
udzielone młodemu Numidyjczykowi przez Scypiona. Takie 
dowolnie skonstruowane sceny potrzebne były Salustiuszowi 
dla wydobycia rysów demonicznych swych bohaterów. Tą sa- 
mą cechą dramatyczną i tendencją do skrótów odznaczają się 
charakterystyki postaci salustiuszowych. Salustiuszowi nie idzie 
wcale o oddanie wszystkich szczegółów biograficznych czy psy 
chologicznych, lecz o sugestywność postaci. Charakterystyki 
jego są dlatego syntetyczne. Katylina, Sempronia, Cezar czy 
Kato, Jugurta, Mariusz, czy Metellus, wrażają się sugestywnie 
w wyobraźnię czytelnika; leży w nich jakaś wielkość dodatnia 
czy ujemna, która fascynuje autora i czytelnika, a porównanie 
dwóch wielkich lecz diametralnie sobie charakterem i tempe- 
ramentem przeciwnych mężów stanu — Katona i Cezara — 
w swej syntetyczności jest tak sugestywne, że myśląc o tych lu- 
dziach myślimy zawsze podświadomie tymi kategoriami, w ja- 
kich scharakteryzował ich Salustiusz. Zaciekawiające jest rów- 
nież i zgodne z tym, cośmy już o charakterze pisarza powiedzie- 
li, że Salustiusz charakteryzuje jedynie te postaci, które są dla 
społeczeństwa rzymskiego typowe, albo te, które urzekają go 
swoją wielkością: nie interesuje go np, postać Cicerona, naj- 



prawdopodobniej dlatego, że był to polityk chwiejny i wskutek 
tego nie nadający się do krótkiego i lapidarnego scharakteryzo- 
wania, podczas gdy zainteresowała go mało historycznie ważna 
postać Sempronii, tylko dlatego, że była ona charakterystyczna 
dla ówczesnego społeczeństwa rzymskiego. Wydaje się rzeczą 
prawdopodobną, że jedna z postaci salustiuszowych, mianowicie 
postać Jugurty jest w wielkiej mierze kreacją samego pisarza. 
Nie trudno bowiem czytając „Jugurtę" dostrzec podobieństwo 
wielu rysów, w jakie Salustiusz wyposażył księcia numidyjskie- 
go do postaci Katyliny. Wydaje się prawdopodobne, że demo- 
niczność Katyliny przeniósł Salustiusz również na Jugurtę, że 
posłużył się po prostu Katyliną przy charakteryzowaniu Jugur- 
ty, Chęcią uwypuklenia głównego bohatera tłumaczy się mdłość 
i bezbarwność postaci Adherbala i Hiempsala, podobnie jak 
chęć wywyższenia i uwydatnienia postaci Katyliny wpłynęła na 
to, że nie mamy charakterystyk innych spiskowców i że Katy- 
liną nie został przedstawiony jako narzędzie w niczyich rę- 
kach, lecz jako samodzielny, demoniczny organizator sprzysię- 
żenia. 

Mówiąc o dramatyczności kompozycji dotknęliśmy sprawy 
związków łączących Salustiusza z historiografią hellenistycz- 
ną wydaje nam się, że jeśli idzie o dramatyczność przedstawie- 
nia, to Salustiuszowi znana była teoria hellenistyczna upodob- 
niająca historię do dramatu. Zarówno dramatyczność przedsta- 
wienia jak i charakterystyki operujące obficie tak zwanym 
psogos i epajnos (pochwałą i naganą) są cechą charakterystycz- 
ną historiografii hellenistycznej. Zresztą fakt, że Salustiusz 
z pośród dramatyzujących historyków greckich znał przynai- 
niniej Teopompa, nie ulega wątpliwości, a maniera Teopompa 
lego wyraźne naśladowanie widoczne jest w opisie i charakterystyce 
różnych kategorii spiskowców w rozdziale 14 Katyliny    (por.    
FGH.    115    224/5    Jac.).    Tym   więcej    uwypuklić trzeba 
różnice między Salustiuszem a historykami hellenistycznymi Różnice 
te mimo istnienia   dramatyczności  opowiadania są w   
rzeczywistości   bardzo   duże.   Historycy   hellenistyczni lubowali 
się w scenach budzących litość i grozę: stąd niezwy- 



kle częste u nich opisy zdobywania miast i okrucieństw przy tym 
popełnianych, opisy tortur zadawanych ofiarom pełne skrajnego 
realizmu. Również zamiłowanie do sensacji i erotyki jest cha- 
rakterystyczne dla historiografii hellenistycznej. Wszystkich tych 
rysów (poza zupełnie nielicznymi wyjątkami) napróżno by się 
szukało u Salustiusza, podobnie zresztą jak również u później- 
szego Liwiusza. Być może, że rolę odegrał tutaj pewien wzgląd 
na właściwą Rzymianom gravitas. U Salustiusza można zaobser- 
wować nawet coś wręcz przeciwnego, mianowicie tendencją 
do umyślnego przechodzenia do porządku dziennego nad wszel- 
kimi okropnościami. 
Łatwo sobie można wyobrazić, co potrafiłby historyk hel- 
lenistyczny zrobić naprzykład z opisu zdobycia Wagi przez Rzy- 
mian; Salustiusz załatwia całą sprawę jednym zdaniem (Jug. 69) 
„miasto wielkie i bogate zostało w całości oddane na ukaranie 
i złupienie". Tak samo ukaranie spiskowców i wykonanie wy- 
roku zostało opisane krótko z beznamiętną rzeczowością bez 
polowania na tanie efekty. Przejawiła się w tym rzymska nie- 
chęć do sensacyjności; być może, że nie bez wpływu pozosta- 
wał także wielki protektor Salustiusza,  Juliusz   Cezar,  który 
o śmierci swego wielkiego przeciwnika napisał tylko jedno zdanie: 
„Pompejusz przez Achillasa i Septimiusza zostaje zabity" (Bel. 
Civ. III 104), Jest rzeczą oczywistą, że przez unikanie tanich 
efektów  i   długo   ciągnących   się   patetycznych   opisów,   przez 
krótkość i lapidarność przedstawienia, osiąga się również efekt 
artystyczny i to niejednokrotnie  nawet  większy.   Jest rzeczą 
prawdopodobną, że Salustiusz zdawał sobie sprawę  z  efektu, 
jaki wywiera prostota, tak jak musiał sobie z tego zdawać spra- 
wę  Cezar.   Tak  więc,   mimo znajomości  teorii hellenistycznej 
upodobniającej historię do dramatu, mimo zabarwiania charak- 
terystyk naganą i pochwałą, dzieła Salustiusza różnią  się  za- 
sadniczo od dzieł historyków hellenistycznych. Jest rzeczą nie- 
wątpliwą, że wzorem, który chciał pod wielu względami naśla- 
dować, był dla niego Tucydydes. Oddziaływanie tego wielkiego 
Greka na Salustiusza widoczne jest w szeregu miejsc jego mono- 
grafii. Od niego zapożyczył przede wszystkim  Salustiusz  owe 



luźne i mimochodem rzucane uwagi, jakimi zwykł był Tucydy- 
des komentować zachowanie  się  tłumu.   Rzecz  inna,  że owe 
lekceważące uwagi na temat zmienności ludu i jego nierozważ- 

ności jakoś lepiej się czytają w dziele oligarchicznie zoriento- 
wanego Tucydydesa niż w monografiach demokraty Salustiusza. 
Nie powinno nas to jednak zbytnio dziwić. Salustiusz dość 
wcześnie, bo już w „Katylinie", doszedł do przekonania podob- 
nego co Tucydydes, że w historii decydującą rolę odgrywają je- 
dynie wybitne jednostki. Być może, że do uformowania takiego 
poglądu na dzieje dopomogła mu lektura Tucydydesa, być może, 
że pogląd ten był jedynie wnioskiem wyciągniętym z obserwa- 
cji tego, co sam przeżywał, czasy bowiem w których żył, nie by- 
ły w rzeczywistości niczym innym jak zmaganiem się między 
sobą ambitnych jednostek. 

Mówiłem już poprzednio, że Salustiusz jest pierwszym hi' 
storykiem rzymskim, który zasługuje w pełni na to miano. 
Obecnie pragnę dodać, że monografie historyczne Salustiusza 
były również rewelacją z punktu widzenia stylistycznego dla 
ówczesnego Rzymu. 

Cicero przyzwyczaił ucho rzymskie do długich, pięknie wy- 
brzmiewających periodów, kończących się rytmicznymi klau- 
zulami, do stylu doskonale rozczłonowanego, opartego na hipo- 
taksie; monografie Salustiusza z ich krótkimi, rwanymi zdania- 
mi, z umyślną dysproporcją członów są zupełnym przeciwień- 
stwem stylu cycerońskiego. Podobnie, jak w śmiałym ujęciu hi- 
storycznych zjawisk, tak samo w stylu jest więc Salustiusz 
człowiekiem płynącym pod prąd. Wprowadzanie świadome ar- 
chaizmów z języka Katona, które miały wycisnąć tak specy- 
ficzne piętno na jego stylu, drażniło wielu współczesnych, jak 
naprzykład Polliona, który zarzucał mu nimia priscorum verbo- 
rum affectatio czy też gramatyka Pompejusza Lenaeusa, który 
nazywał Salustiusza priscorum Catonisque verborum ineruditis- 
um turem. Za to czasy archaistów z Frontonem na czele wi- 
działy w nim wzór do naśladowania. W czasach Cicerona umyśl- 
ne  archaizowanie  i budowanie krótkich rwanych  zdań było 
czymś niezwykle oryginalnym. Jeśli jednak gramatyk Pompe- 



jusz Lenas zarzucał Salustiuszowi nieuczone plagiaty z Katona 
to jest to oczywiście tylko złośliwość i nieumiejętność oceni 
nia   stylu,     Salustiusz   archaizował,   ale   archaizował  właśnie 
w sposób uczony, to znaczy umiejętny. Wyrazy, które już daw- 
no wyszły z użycia  jak cognomentum, fluxus albo tempem 
w znaczeniu tempus czy facinus w znaczeniu factum miały je 
nie zabarwiać opowiadanie i nadawać mu charakter uroczystej 
powagi;  oszczędność  w  ich   stosowaniu wskazuje  na  mistrzo- 
stwo autora. Warto przeczytać kilka stron starego Katona z je- 
go jędrnością, ale również nieporadnością stylistyczną i porów- 
nać je z stylem Salustiusza, żeby   odrazu  zrozumieć   ogromną 
różnicę między staroświeckim pogromcą Kartaginy a najzupeł- 
niej nowocześnie czującym i piszącym Salttstiuszem, dla które 
go archaizm jest jedynie świadomie użytym środkiem artystycz 
nej ekspresji. Oczywiste, że współczesnym musiał się wydawać 
oryginalnym styl autora, który, jakby wbrew przyjętemu zwy- 
czajowi, lubił zaczynać zdania od igitur zamiast położyć je jak 
zwyczaj każe, na drugim miejscu; który zamiast factum wycis- 
nął stare facinus i lubował się w zapożyczonym od starego Ka- 
tona, tum vero i w wielkiej ilości sypał iteratywami,  który 
wówczas w takiej ilości nikt w Rzymie nie używał;  rogito 
imperitare, ostentare... Miała w sobie również wielką moc o 
świeżającą umyślna dysproporcja członów w przeciwieństw 
do Cicerona, Jest jakby jakaś przekora w stylu salustiuszowym 
jakaś niechęć do proporcji, która przecież również stać się mo- 
że monotonna. Przekora widoczna nawet  w  szyku  wyrazów 
który unika pospolitości i rozbija tradycyjne wiązania wyrazów 
Któż inaczej mówi w Rzymie jak nie mare Africum jak consuli 
designati, ale to właśnie irytuje Salustiusza, u niego nie będzie 
mare Africum lecz Africum mare nie consul es designati ale de- 
signati consules. Jeżeli raz było alii, to Rzymianin czeka na dru- 
gie alii, u Salustiusza jednak najczęściej znajdzie właśnie nie 
alii lecz np. pars. Jest to ta sama przekora stylistyczna, która 
wyraża się w dążeniu do dysharmonii i do  antytezy,  do   usta- 
wicznego przeciwstawiania sobie ludzi i rzeczy,  przekora  wi- 
doczna w tak ukochanym przez  Salustiusza,  że  aż   niejedno- 
krotnie   do granic   sztuczności  wygiętym  i   połamanym   szyku 
chiastycznym. Nerwowość stylu przebija wreszcie w częstych 
konstrukcjach asyndetycznych przyspieszających rytm opowieści, w 
niezwykle częstym używaniu infinitywów historycznych, które później 
tak często będzie   naśladował  ten  pisarz,  który więcej jest zbliżony   
do   Salustiusza  zarówno   temperamentem pisarskim jak 
pesymistycznym nastawieniem do dziejów — mianowicieTacyt. 



Porównanie Salustiusza z Ciceronem, to porównanie dwóch 
krańcowych możliwości, do jakich zdolna była proza łacińska 
na przełomie między republiką a cesarstwem. Antagoniści po- 
lityczni byli też antagonistami stylistycznymi. Styl Cicerona 
jest bez porównania bogatszy, pełniejszy, klasyczniejszy; styl 
Salustiusza bardziej nerwowy, lapidarny, można by powiedzieć 
podniecający. Jeden i drugi mają swą historię w późniejszym 
piśmiennictwie rzymskim. Są czasy, które wolą Cicerona i takie, 
które wolą Salustiusza, Zarówno jeden jak i drugi styl jest do 
pewnego stopnia rezultatem pewnych tradycji stylistycznych, 
do pewnego zaś stopnia odpowiednikiem struktury duchowej 
twórców. Można zaryzykować twierdzenie, że nawet gdybyśmy 
nie znali wzajemnej walki Salustiusza i Cicerona, to na podsta- 
wie samego stylu moglibyśmy wywnioskować o zupełnie od- 
miennych temperamentach tych dwóch zupełnie odmiennych 
od siebie ludzi. Mimo tej sprzeczności w jednym byli zgodni; 
w dążeniu do odrodzenia państwa. Nie doczekał go jednak ani 
jeden ani drugi. 
 

                                                   Władysław Witwicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Każdy człowiek, dążący do wybicia się ponad poziom 
wszystkich innych istot żywych, powinien starać się usilnie o to, żeby 
nie przejść przez życie w zapomnieniu, jak bydlęta, które przyroda 
stworzyła pochylonymi ku ziemi i zaspokajającymi jedynie potrzeby 
brzucha. Lecz na całość naszej istoty składa się duch i ciało: duchem 
posługujemy się jako rozkazodawcą ciałem raczej jako niewolnikiem; 
ducha mamy wspólnego z bogami, ciało ze zwierzętami. Dlatego tym 
bardziej słusznym wydaje się starać się o zdobycie sławy raczej siłami 
ducha niż ciała a ponieważ samo to życie, z którego korzystamy, jest 
krótkie, należy pamięć po nas jak najdłużej pozostawić; albowiem 
sława bogactwa i urody fizycznej niestałą jest i kruchą; dzielność jest 
nabytkiem sławnym i wiecznym. 

Długo trwał wielki spór pomiędzy ludźmi, czy sprawy wojenne 
postęp swój zawdzięczają raczej siłom fizycznym czy dzielności ducha. 
Bo zanim co poczniesz, namysłu potrzeba, a skoro już zastanowiłeś się, 
szybkiego działania, W ten sposób jeden i drugi czynnik, sam przez się 
niewystarczający, potrzebuje jeden pomocy drugiego. 

2. Otóż z początku królowie, albowiem taka była pierwsza nazwa 
władzy na ziemi, rozmaicie postępowali: jedni ćwiczyli ciało, drudzy 
ducha; życie ludzkie płynęło wówczas jeszcze bez chciwości, każdy 
zadowalał się swoim. Lecz odkąd w Azji Cyrus, w Grecji 
Lacedemończycy i Ateńczycy podbijać zaczęli miasta i narody, żądzę 
panowania mieć za powód wojny, największą sławę w najszerszym 
zasięgu władzy upatrywać, wte- 



dy dopiero w praktyce i w działaniach okazało się, że na wojnie najwięcej 
znaczy umysł. I gdyby dzielność duchowa królów i władców tak samo 
wielka była w czasie pokoju jak w czasie wojny, sprawy ludzkie 
układałyby się w sposób bardziej harmonijny i stały i nie byłbyś 
świadkiem, jak wszystko raz w tę, raz w tamtą stronę ciągnie, zmienia się i 
miesza. Albowiem władza łatwo da się utrzymać z pomocą tych zalet, 
którymi na początku została zdobyta; ale skoro w miejsce pracowitości 
wtargnie lenistwo, w miejsce umiarkowania i sprawiedliwości rozpasanie i 
buta, szczęście zmienia się razem z obyczajami. W ten sposób władza 
przenosi się stale od mniej dobrego do najlepszego. 

Wszystko co ludzie zdobywają orząc, żeglując, budując, zawisłe jest od 
dzielności. Lecz wielu ludzi oddanych jedzeniu i spaniu przeszło przez 
życie w nieuctwie i zaniedbaniu kulturalnym jak pielgrzymi w obcym 
kraju; dla tych zaiste, wbrew naturze, ciało było źródłem rozkoszy, dusza 
ciężarem. Tych życie i śmierć na równi mało cenię, gdyż zarówno o życiu 
ich jak i śmierci nikt nic nie mówi. Lecz wydaje mi się, że ten dopiero w 
pełni zażywa życia, kto zajęty jakąś sprawą, zdąża do sławy towarzyszącej 
świetnemu czynowi lub działalności duchowej. Lecz w wielkiej obfitości 
dziedzin każdemu inną natura pokazuje drogę. 

3. Piękną jest rzeczą dobrze działać dla dobra rzeczypospolitej; również 
dobrze umieć przemawiać nie jest rzeczą nieużyteczną; albo w czasie 
pokoju, albo w czasie wojny można stać się sławnym; i z tych, którzy 
działali i z tych, którzy cudze czyny opisywali, wielu zażywa chwały. 
Chociaż bynajmniej nie równa sława towarzyszy pisarzowi i działaczowi, 
to jednak mnie osobiście wydaje się rzeczą szczególnie uciążliwą opisywać 
wypadki historyczne, przede wszystkim dlatego, że słowami trzeba 
dorównać czynom, następnie dlatego, że ludzie po największej części, jeśli 
zganisz wady, sądzą, że zrobiłeś to ze złośliwości, skoro zaś wspomnisz o 
wielkiej dzielności i sławie ludzi prawych, przyjmują pochwały z 
obojętnością jako rzeczy, które uważają za łatwe do wykonania; to co 
wykracza ponad przeciętność, uważają za zmyślone i nieprawdziwe. 



Lecz ja w młodości, podobnie jak większość ludzi rzuciłem się zrazu 
namiętnie w wir życia politycznego i tam natrafiłem na wiele 
przeciwności. Bo zamiast wstydu, zamiast bezinteresowności, zamiast 
cnoty, panowała zuchwałość, rozrzutność, chciwość. I chociaż duch mój 
nienawykły do złych praktyk odrzucał to wszystko, to jednak nieodporna 
moja młodość tkwiła wśród tak wielkich wad, deprawowana fałszywą 
ambicją; chociaż nie zgadzałem się ze złymi obyczajami innych, niemniej 
trawiąca mnie żądza zaszczytów ściągała na mnie tę samą co na innych 
plotkę i nienawiść i dręczyła mnie. 

4. Więc, kiedy po wielu kłopotach i niebezpieczeństwach odpocząłem 
duchowo i postanowiłem resztę życia spędzić z dala od polityki, nie było 
moim zamiarem w gnuśności i nieróbstwie oddawać się wywczasom, albo 
też pędzić życie zajmując się uprawą roli czy polowaniem, zajęciami 
odpowiednimi dla niewolników, lecz powróciwszy do tego zamiaru i tych 
zamiłowań, od jakich poprzednio odciągnęła mnie fałszywa ambicja, 
postanowiłem dzieje narodu rzymskiego opracować monograficznie, 
według tego jak mi się pewne wypadki wydawały godne pamięci, i to tym 
więcej, że umysł mój wolny był od nadziei, strachu i partyjnictwa. 

Przeto o spisku Katyliny, jak najbardziej zgodnie z prawdą będę mógł, 
pokrótce opowiem; albowiem wypadek ten uważam za szczególnie godny 
pamięci przez nowość zbrodni i niebezpieczeństwa. O charakterze tego 
człowieka trzeba powiedzieć, zanim zacznę opowiadanie, kilka słów. 

5. Lucjusz Katylina pochodzący ze szlacheckiego rodu odznaczał się 
wielką siłą ducha i ciała, lecz charakterem złym i przewrotnym. Od 
młodości miłe mu były wojny domowe, rzezie, rabunki, waśń wewnętrzna 
i na tym wykształcił swą młodość. Ciało miał wytrzymałe na głód, zimno, 
bezsenność, więcej niżby ktoś mógł uwierzyć. Umysł zuchwały podstępny, 
zmienny, umiejący symulować i zataić wszystko, cudzego żądny, swoje 
trwoniący, gorący w namiętnościach; w dostatecznej mierze wymowny, 
mało rozumny. Nienasycony duch pożądał ciągłe rzeczy 
nieumiarkowanych, nieprawdopodobnych, zbyt wyso- 



kich. Tego to człowieka po samowładztwie Lucjusza Sulli ogarnęła 
przemożna żądza opanowania rzeczypospolitej i zupełnie obojętne mu było 
jakimi środkami cel osiągnie, byleby zdobyć sobie władzę królewską. 
Duszę zuchwałą coraz bardziej z dnia na dzień dręczył niedostatek 
materialny i świadomość popełnionych zbrodni; jedno i drugie 
doprowadził do szczytu tymi praktykami, o których wspomniałem. 
Zachęcały go prócz tego zepsute obyczaje społeczeństwa, trawionego 
dwoma najgorszymi choć przeciwnymi sobie nieszczęściami: zbytkiem i 
chciwością. 

Ponieważ sposobność przypomniała mi o obyczajach społeczeństwa, 
sama rzecz wydaje się zachęcać do tego, żeby cofnąć się wstecz i pokrótce 
przypomnieć instytucje przodków w czasie pokoju i wojny: w jaki sposób 
zarządzali rzeczą pospolitą, jak wielką ją zostawili i jak — zwolna 
zmieniwszy się z najpiękniejszej i najlepszej — stała się najgorszą i 
najbardziej występną. 

6. Miasto Rzym jak się dowiedziałem z tradycji, założyli i dzierżyli z 
początku Trojanie, którzy pod wodzą Eneasza, jako wygnańcy błąkali się 
bez stałych siedzib, a razem z nimi Aboriginowie, szczep dziki, bez praw, 
bez władzy, wolny i swobodny. Skoro te oba plemiona zeszły się w obrębie 
jednych murów, to chociaż rozmaitego pochodzenia i chociaż różnym się 
posługiwały językiem i żyły według innych obyczajów, 
nieprawdopodobnie szybko stopiły się ze sobą: w ten sposób wkrótce tłum 
rozproszony i koczowniczy dzięki zgodnemu porozumieniu, stał się 
państwem. Lecz skoro ich państwo wzrósłszy w liczbę obywateli, w prawa 
zwyczajowe i w terytorium, wydawało się dość szczęśliwe i dość potężne, 
z bogactwa — tak jak to przeważnie zdarza się w sprawach ludzkich — 
zrodziła się zawiść Przeto królowie i sąsiednie ludy zaczęły zaczepiać ich 
wojną, z przyjaciół niewielu przychodziło z pomocą; reszta przerażona 
trzymała się zdała od niebezpieczeństw. Lecz Rzymianie w czasie pokoju i 
wojny z energią i pośpiechem czynili przygotowania; jeden drugiego 
zagrzewał, ruszali w pole naprzeciw nieprzyjaciołom; wolności, ojczyzny, 
rodziców, orężem bronili. Na- 



stępnie, kiedy odparli niebezpieczeństwa, nieśli pomoc sprzymierzeńcom i 
przyjaciołom i zyskiwali sobie przyjaźń więcej przez wyświadczanie 
dobrodziejstw niż przyjmowanie. Władzę mieli praworządną; nazwę 
władzy królewską. Wybrani mężowie, których ciało słabe było wskutek 
podeszłego wieku, lecz umysł mądrością silny, radzili o rzeczypospolitej; 
tych czy to ze względu na wiek, czy też ze względu na opiekę ojcowską, 
jaką roztaczali, nazywano przez analogię ojcami. Później kiedy władza 
królewska, która z początku przyczyniała się do zachowania wolności i 
wzrostu rzeczypospolitej, wyrodziła się w pychę i jedynowładztwo, 
zmienili tradycyjną formę rządów i roczną władzę sobie stworzyli oraz 
dwóch szefów państwa; sądzili, że w ten sposób natura ludzka najmniej ma 
warunków, ażeby wzbić się w pychę przez nieograniczoność władzy. 

7. Lecz w tym czasie zaczął każdy wznosić się ku górze i ujawniać swe 
zdolności. Albowiem królom bardziej podejrzani są dobrzy, niż źli i 
zawsze cudze męstwo jest dla nich postrachem. Lecz jest rzeczą nie do 
wiary, jak szybko po osiągnięciu wolności wzrosło państwo: tak wielka 
pojawiła się żądza sławy. Młodzież od razu, jak tylko była zdolna do 
noszenia broni, w obozie wśród trudu uczyła się praktyki wojennej; więcej 
radości znajdowali w ozdobnej broni i koniach bojowych niż w 
dziewczętach i ucztach. Więc dla takich mężów żaden trud nie był 
nadzwyczajny, żadne miejsce trudne lub niedostępne, żaden uzbrojony 
nieprzyjaciel nie był straszny: męstwo wszystko przezwyciężyło. 
Największe współzawodnictwo było między nimi o sławę: każdy kwapił 
się bić nieprzyjaciela, wedrzeć się na blanki muru, każdy chciał być 
oglądanym, gdy dokonywał takiego czynu; to uważali za bogactwo, za 
dobre imię, za wielkie szlachectwo; chwały byli żądni, w dawaniu 
pieniędzy hojni. Sławy pragnęli ogromnej, bogactwa tylko zdobytego 
uczciwie Mógłbym przypomnieć wypadki, w których naród rzymski ma-
łymi siłami pobił na głowę ogromne armie nieprzyjaciół i miasta z natury 
warowne, które szturmem zdobył, gdyby to zbyt daleko nie odciągało nas 
od tematu. 
8. Lecz zaiste we wszystkim rządzi Fortuna, ona wszystkim 



sprawom użycza, świateł i cienia, raczej według swej zachcianki niż 
kierując się prawdą. Czyny Ateńczyków były, jak sądzę dość wspaniałe i 
świetne, jednakże mimo wszystko nieco mniejsze niż fama głosi. Lecz 
ponieważ pojawiły się tam wielkie talenty pisarskie, czyny Ateńczyków po 
całym świecie słyną jako największe. W ten sposób dzielność ludzi czynu 
tak wysoko jest ceniona, jak wysoko zdołały ją słowami uświetnić wybitne 
talenty. Tymczasem naród rzymski nigdy nie miał tej obfitości talentów, 
gdyż najmądrzejsze jednostki były równocześnie najbardziej pochłonięte 
życiem praktycznym; umysłu samego bez ciała nikt nie kształcił; każdy 
wybitniejszy człowiek wolał działać niż mówić; woleli żeby ich czyny inni 
chwalili, niż sami opowiadać o czynach cudzych. 

9. Więc w czasie pokoju i wojny kultywowano dobre obyczaje; duch 
zgodnej wspólnoty był wielki, egoistyczna chciwość bardzo mała; prawo i 
dobro nie tyle dzięki przepisom prawnym ile z samej natury rzeczy miało u 
nich znaczenie. Kłótnie, spory i współzawodnictwo uprawiali z 
nieprzyjaciółmi, obywatele między sobą rywalizowali w dzielności. W 
kulcie religijnym byli hojni, w życiu prywatnym oszczędni, wierni dla 
przyjaciół. Dwiema zasadami rządzili się w życiu prywatnym i 
państwowym dzielnością na wojnie i sprawiedliwością, kiedy nastał pokój. 
Najpoważniejsze dowody na to twierdzenie mam następujące: na wojnie 
częściej karano tych, którzy wbrew rozkazowi walczyli z nieprzyjacielem i 
tych, którzy zbyt późno wycofali się z bitwy mimo wezwania, niż tych, 
którzy odważyli się opuścić sztandary, albo pod naporem przeciwnika 
wycofać się z pozycji; podczas pokoju zaś rządzili raczej wyrządzając 
dobrodziejstwa niż siejąc postrach, a doznawszy krzywdy woleli 
przebaczyć, niż tej dochodzić. 

10. Lecz skoro rzeczpospolita wzrosła pracowitością i 
sprawiedliwością, wielcy królowie zostali w wojnie ujarzmieni, a dzikie 
ludy i potężne narody siłą podbite, kiedy Kartagina — rywalka państwa 
rzymskiego — doszczętnie zginęła, a wszystkie morza i lądy stały 
otworem, Fortuna zaczęła się srożyć i ogólne zamieszanie wprowadzać. 
Dla tych, którzy przedtem 



z łatwością przezwyciężali trudy i niebezpieczeństwa, sytuacje niepewne i 
ciężkie, obecnie spokój i bogactwo, rzeczy skądinąd godne pożądania, stały 
się ciężarem i nieszczęściem. Przeto najpierw wzrosła żądza władzy, potem 
pieniędzy: to były jak gdyby pożywki wszystkich nieszczęść. Albowiem 
chciwość podważyła zaufanie, uczciwość i wszystkie inne cnoty; zamiast 
nich nauczyła buty, okrucieństwa, nauczyła bogów lekceważyć i 
wszystkimi wartościami kupczyć: żądza zaszczytów zmusiła wielu ludzi do 
tego, że stali się fałszywi, że co innego mieli w sercu a co innego na 
języku, że przyjaźnie i nieprzyjaźnie dobierali sobie nie według potrzeby 
serca, lecz kierując się względami na korzyść doraźną i że więcej twarz 
mieli dobrą niż serce. Zrazu wzrastało to zło powoli, od czasu do czasu po-
nosiło karę: później skoro wskutek złego przykładu jak gdyby zaraza 
wtargnęła, społeczeństwo się przeobraziło, a władza z najsprawiedliwszej i 
najlepszej stała się okrutną i nie do zniesienia. 

11. Lecz zrazu żądza zaszczytów w większym stopniu niż chciwość 
opanowywała dusze ludzkie, a ta pierwsza wada jednak bliższą była cnoty 
niż ta druga. Albowiem sławy, zaszczytu i władzy dobry i zły na równi 
sobie życzą, lecz ten pierwszy kroczy drogą prawdy, ten drugi, ponieważ 
brak mu dobrych zalet charakteru, zdąża drogą podstępu i oszustw. 
Chciwość natomiast polega na miłości do pieniędzy, których nie pożądał 
jeszcze nigdy żaden człowiek mądry; ona jak gdyby złymi truciznami 
przepojona rozpieszcza ciało i ducha męskiego, stale jest bezgraniczna, i 
nienasycona, nie zmniejsza się ani w dostatku ani w niedostatku. Lecz 
skoro Lucjusz Sulla zdobywszy zbrojnie rzeczpospolitą po dobrych 
początkach na końcu do złych rezultatów doszedł, wszyscy zaczęli kraść i 
grabić, jeden pożądać domu cudzego, drugi cudzego pola, a zwycięscy nie 
mieli ani miary ani umiarkowania i w stosunku do własnych 
współobywateli dopuszczali się czynów haniebnych i okrutnych. Dołączał 
się do tego fakt, że Lucjusz Sulla, alby zyskać sobie wierność Wojska, na 
którego czele stał w Azji, pozwalał mu wbrew zwyczajowi przodków na 
zbytek i odnosił się doń ze zbytnią hoj- 



nością: urocze i rozkoszne okolice i brak zajęcia łatwo zdemoralizowały 
pierwotne dusze żołnierzy. Tam poraź pierwszy przyzwyczaiło się wojsko 
narodu rzymskiego uprawiać miłostki i pijaństwa, z podziwem patrzyć na 
rzeźby, obrazy i ryte naczynia, rabować je u ludzi prywatnych i w 
gmachach publicznych obdzierać świątynie, plugawić wszystko co boskie i 
ludzkie. Przeto ci żołnierze, kiedy odnieśli zwycięstwo, nic nie pozostawili 
zwyciężonym. Przecież powodzenie odbiera siłę moralną nawet mędrcom, 
tym bardziej jakże mogli owi zdemoralizowani ludzie opanować się w 
chwili zwycięstwa? 

12. Odkąd bogactwo zaczęło uchodzić za zaszczyt i odkąd za nim szła 
sława, władza i potęga, słabnąć zaczęła dzielność, ubóstwo zaczęło 
uchodzić za hańbę, bezinteresowność za umyślną złośliwość. Więc 
wskutek bogactwa ogarnęła młodzież chęć zbytku i chciwość wraz z 
pychą: rabowali, trwonili, swoje lekceważyli, cudzego pragnęli, honor i 
wstyd, rzeczy boskie i ludzkie na równi za nic sobie mieli, do niczego wagi 
ani miary nie przykładali. Warto jest, skoro obejrzałeś domy i wille na 
miarę całych miast rozbudowane, zwiedzić świątynie bogów, które 
wystawili przodkowie nasi, najpobożniejsi z ludzi. Lecz oni świątynie 
bogów własną pobożnością, a prywatne domy sławą zdobili, a 
zwyciężonym nie odbierali nic prócz możności szkodzenia; tymczasem ci 
najtchórzliwsi ludzie w najbardziej zbrodniczy sposób wydzierali 
sprzymierzeńcom to wszystko, co pozostawili im niegdyś zwycięscy, 
najdzielniejsi mężowie; tak, jak gdyby dopiero wyrządzenie komuś 
krzywdy było oznaką posiadania władzy. 

13. Bo na cóż mam wspominać te rzeczy, w które nikt by nie uwierzył, 
chyba ci, którzy je na własne oczy oglądali, jak to wielu prywatnych ludzi 
przekopywało góry i zabudowywało morze? Wydaje mi się, że dla nich 
bogactwo ich było igraszką, bo tego, co wolno im było posiadać w sposób 
godny, nadużywali z gorączkowym pośpiechem, w sposób sromotny. Ale 
niemniejsza pojawiła się chęć rozpusty, hulanki i innego zbytku: męż-
czyźni oddawali się mężczyznom, kobiety cnotę swą publicznie na 
sprzedaż wystawiały; dla zdobycia przysmaków przetrzą- 



śnięto wszystkie zakątki ziemi i mórz; zasypiali wcześniej zanim nadeszła 
ochota do spania; nie czekali na pojawienie się uczucia głodu czy 
pragnienia albo na nadejście chłodu czy naturalnego znużenia, lecz 
wszystkie te potrzeby wywoływali sztucznie i sztucznie zaspokajali. Te 
czynniki zapalały młodzież do zbrodni, skoro zabrakło pieniędzy; natura 
przesiąknięta złymi nawykami niełatwo obchodziła się bez zaspokojenia 
namiętności; tym goręcej oddaną była zdobywaniu i wydawaniu pieniędzy 
na wszelki sposób. 

 14. W takim to i tak zepsutym społeczeństwie Katylina, co było rzeczą 
niezwykle łatwą, zgromadził dookoła siebie tłumy wszelkiego rodzaju 
zbrodniarzy i przestępców, jak gdyby orszak przyboczny. Albowiem jaki 
tylko bezwstydnik, rozpustnik czy hulaka roztrwonił ojcowiznę grą w 
kości, obżarstwem czy rozpustą, dalej każdy, kto zaciągnął wielkie długi, 
aby tą drogą wykupić się od dokonanej przez siebie zbrodni lub 
przestępstwa, prócz tego wszyscy zewsząd ojcobójcy i świętokradcy, 
ludzie skazani wyrokami sądowymi, albo za czyny swe lękający się sądu, 
nadto ci, którzy żyli z rozboju, przelewając krew swoich współobywateli 
lub z krzywoprzysięstwa, składając fałszywe zeznania, w końcu wszyscy 
ci, którym nie dawała spokoju popełniona sromota, niedostatek czy 
sumienie, byli najbliższymi przyjaciółmi Katyliny. Jeśli nawet ktoś 
niewinny wpadł w jego otoczenie, przez codzienne obcowanie i pokusy 
łatwo stawał się równym i podobnym do reszty. Lecz najwięcej ubiegał się 
o przyjaźń z młodzieżą; charaktery jej miękkie jeszcze i nieustalone nie 
trudno dały się usidlić podstępem. Bo według tego, jakie każdy z nich miał 
zamiłowanie, stosownie do wieku, jednym dziewcząt dostarczał, drugim 
psy i konie kupował, w końcu ani wydatków ani honoru swego nie 
szczędził, byleby ich sobie zobowiązać i wiernymi uczynić. Wiem, że byli 
tacy, którzy utrzymywali, że młodzież która bywała w domu Katyliny, 
mało dbała o swą cześć i moralność; lecz pogłoska ta nabrała rozgłosu 
raczej na podstawie innych faktów, niż na podstawie tego, żeby ktoś o tym 
wiedział dokładnie. 
15. Jeszcze jako młody człowiek dopuścił się Katylina wie- 



lu niecnych wszeteczeństw z pochodzącą z rodu szlacheckiego Westalką i 
innych tego rodzaju wykroczeń przeciw prawu ludzkiemu i boskiemu. 
Uchodzi za pewnik, że w końcu zapłonąwszy miłością do Aurelii Orestilli, 
w której prócz urody żaden porządny człowiek niczego godnego pochwały 
dopatrzeć się nie mógł, ponieważ ta wahała się wyjść za niego z obawy 
przed dorosłym pasierbem, zabił własnego syna; w ten sposób uczynił dom 
swój pustym, aby zrobić w nim miejsce dla zbrodniczo małżeństwa. 
Wydaje mi się, że szczególnie ten fakt był przyczyną przyśpieszenia 
zbrodni. Albowiem duch występny, bogom i ludziom wrogi nie mógł 
znaleźć uspokojenia ani w czuwaniu ani we śnie; tak poczucie popełnionej 
zbrodni dręczyło myśl podnieconą. Więc cera jego była blada, oczy błędne, 
krok raz szybki, raz ociężały; krótko mówiąc, na twarzy i obliczu malowało 
się szaleństwo. 

16. Lecz młodzież, którą, jak, wyżej wspomnieliśmy, zwabił do siebie, 
na różne sposoby wyuczał złego. Z ich grona przygotowywał sobie 
fałszywych świadków i fałszerzy dokumentów uczył mieć za nic wiarę, 
majątek, niebezpieczeństwa, a później kiedy już ich dobre imię i poczucie 
honoru nadwerężył, inne większe zbrodnie nakazywał; jeśli nawet na razie 
nie było powodu do popełnienia czegoś złego, to mimo to nakazywał za-
równo takich, którzy mu nic nie zawinili, jak i takich co zawinili osaczać i 
mordować; robił to oczywiście w tym celu, aby w bezczynności nie 
rozleniwiły się im ręce albo duch i raczej bez powodu był zły i okrutny. 
Tym towarzyszom i przyjaciołom zaufawszy Katylina, wobec tego że w 
tym czasie było ogromne zadłużenie na całym świecie a większość 
żołnierzy Sullańskich roztrwoniwszy swe działki i pomna grabieży i 
dawnego zwycięstwa życzyła sobie wojny domowej, powziął plan 
zgubienia rzyczypospolitej. W Italii nie było żadnego wojska; Gnejusz 
Pompejusz na krańcach ziemi prowadził wojnę; sam Katylina w staraniach 
swych o konsulat miał wielkie szansę; senat pozbawiony zupełnie 
czujności; wszędzie panował spokój i bezpieczeństwo; lecz ten stan rzeczy 
właśnie niezwykle korzystny był dla Katyliny. 



17. Przeto około l czerwca za konsulatu Lucjusza Cezara i Gajusa 
Figulusa, zrazu pojedynczo wzywał stronników do siebie; zagrzewał 
jednych, drugich kusił, wskazywał na zasoby swoje, na nieprzygotowanie 
rzeczypospolitej, na wielkie zdobycze w razie udania się spisku. Skoro już 
w dostatecznej mierze zebrał interesujące go informacje, zwołuje na jedno 
miejsce wszystkich tych, którzy znajdowali się w największej potrzebie i 
mieli najwięcej odwagi. Zeszli się tam ze stanu senatorskiego Publiusz 
Lentulus Sura, Publiusz Autroniusz, Lucjusz Kassjusz Longinusz, Gajus 
Cetegus, Publiusz i Serwiliusz Sullowie, synowie Serwiusza, Lucjusz 
Warguntejusz, Kwintus Anniusz, M. Porcjusz Laeca, Lucjusz Bestia, 
Kwintus Kuriusz, prócz tego ze stanu rycerskiego: Marek Fulwiusz 
Nobilior, Lucjusz Statiliusz, Publiusz Gabiniusz Capito, Gajus Korneliusz, 
nadto wielu ze szlachty, z kolonii i municypiów. Prócz tego wielu 
arystokratów w sposób bardziej zakonspirowany było uczestnikami tego 
planu; popychała ich do tego raczej nadzieja dostania się do władzy niż 
niedostatek lub inna konieczność. Zresztą młodzież w znakomitej 
większości, ale przede wszystkim arystokratyczna, sprzyjała planom 
Katyliny; ci którzy mieli możność żyć wspaniale i wygodnie w spokoju, 
woleli niepewność zamiast pewności, wojnę niż pokój. Byli również w tym 
czasie tacy, którzy wierzyli, że Marek Liciniusz Krassus nie był 
nieświadom tego planu; ponieważ znienawidzony przez niego Gnejusz 
Pompejusz stał na czele wielkiej armii, pragnął Krassus wzrostu 
czyichkolwiek sił jako przeciwwagi przeciw potędze Pompejusza, mając 
równocześnie nadzieję, że jeśli spisek się uda, łatwo stanie się u spis-
kowców przywódcą. 

18. Lecz przedtem sprzysiężyło się również kilka jednostek przeciw 
rzeczypospolitej, pośród których był Katylina. O spisku tym, jak będę mógł 
najzgodniej z prawdą, opowiem. Za konsulatu Lucjusza Tullusa i Maniusza 
Lepidusa, konsulowie desygnowani Publiusz Autroniusz i Publiusz Sulla, 
pozwani zostali przed sąd o nadużycia wyborcze i zasądzeni. Niedługo 
później Katylina oskarżony o zdzierstwa, napotkał na przeszkodę w 
staraniu się o konsulat, gdyż nie był w stanie 



zgłosić swej kandydatury w terminie prawnie przewidzianym. Żył w tym 
czasie młody szlachcic Gnejusz Pizon, człowiek wielkiej zuchwałości 
będący w trudnych warunkach materialnych i mający duże wpływy, 
którego niedostatek i zły charakter popychały do działalności 
wichrzycielskiej w państwie. Z nim to około 5 grudnia Katylina i 
Autroniusz ułożyli wspólnie plan i gotowali się do zamordowania w dniu l 
stycznia konsulów Lucjusza Kotty i Lucjusza Torkwata. Oni sami mieli 
porwać oznaki władzy, a Pizona wysłać z wojskiem do objęcia w posiada-
nie obu Hiszpanii. Kiedy plan wyszedł na jaw, przenieśli wykonanie rzezi 
na 5 lutego. Wtedy planowali zagładę już nie tylko konsulom, lecz 
większej części senatu. I gdyby Katylina nie był dał za wcześnie 
spiskowcom przed ratuszem hasła, dokonano by w dniu tym 
najokropniejszej zbrodni od założenia Rzymu. Fakt, że uzbrojeni 
spiskowcy nie zebrali się jeszcze w dość dużej liczbie, pokrzyżował 
zamach. 

19. Później Pizona wysłano do Hiszpanii Bliższej jako kwestora z 
władzą pretorską, a stało się to za staraniem Krassusa, który poznał w nim 
zdecydowanego wroga Pompejusza. I senat również chętnie dał mu 
prowincję, ponieważ nikczemnego człowieka chciał mieć zdała od stolicy, 
jak również i dlatego, że wielu konserwatystów widziało w nim ostoję, a 
potęga Pompejusza była już wówczas groźną. Lecz ów Pizon podczas 
drogi został zabity w prowincji przez kawalerzystów hiszpańskich, których 
w wojsku ze sobą prowadził. Są tacy, którzy twierdzą, że barbarzyńcy nie 
mogli ścierpieć jego niesprawiedliwych, butnych i okrutnych rządów, inni 
zaś, że owi kawalerzyści jako dawni i wierni klienci Pompejusza dokonali 
zamachu na Pizona za jego poduszczeniem i że Hiszpanie nigdy jeszcze nie 
dopuścili się podobnej zbrodni, lecz wiele poprzednich surowych rządów 
wytrzymali. My tę sprawę pozostawimy nierozstrzygniętą. O pierwszym 
spisku dosyć powiedziałem. 

20. Katylina widząc, że zeszli się już ci, których przed chwilą 
wymieniłem, chociaż już często na osobności z każdym rozmawiał, to 
jednak uważając, że dobrze będzie wszystkich razem wezwać i zachęcić, 
udał się do dalej położonej części domu i tam usunąwszy wszystkich 
świadków, tego rodzaju mowę wygłosił 



,,Gdybym był nie wypróbował waszej dzielności i wierności, na próżno 
zdarzyłaby się obecnie doskonała okazja: wspaniała szansa, władza niemal 
już w ręku — na próżno by to było, a ja mając do dyspozycji tchórzów albo 
ludzi chwiejnych nie ważyłbym się na przedsięwzięcia ryzykowne zamiast 
pewnych. Lecz ponieważ w licznych i ciężkich okazjach poznałem was 
jako ludzi dzielnych i mnie wiernych, dlatego duch mój odważył się 
rozpocząć dzieło najpiękniejsze i największe; równocześnie też dlatego, że 
zrozumiałem, że wy to samo co i ja uważacie za szczęście i za 
nieszczęście; albowiem tego samego chcieć i tego samego nie chcieć — to 
jest dopiero prawdziwa przyjaźń. 

Lecz o tym, co w duchu zamierzałem, wszyscy już przedtem, każdy z 
osobna słyszeliście. Zresztą mnie z dnia na dzień coraz więcej dusza się 
zapala, kiedy pomyślę, jakie będą warunki życia, jeśli się sami na wolność 
nie przebijemy. Albowiem odkąd rzeczpospolita pod prawo i władzę kilku 
oligarchów przeszła, stale im królowie i tetrarchowie składają daniny, ludy 
i narody płacą haracze; my wszyscy inni, choć aktywni i dzielni, szlachta i 
nieszlachta byliśmy motłochem bez wpływów, bez znaczenia, poddani 
tym, dla których, gdyby rzeczypospolita była zdrowa, bylibyśmy 
postrachem. Przeto całe znaczenie, potęga, zaszczyty, bogactwo są albo u 
nich albo tam gdzie oni sobie życzą; nam zostawili niebezpieczeństwa, 
klęski wyborcze, wyroki sądowe, nędzę. Dokądże wreszcie cierpieć to 
będziecie, dzielni mężowie? Czyż nie lepiej zginąć po męsku, niż życia 
nędzne i niehonorowe utracić w sposób nikczemny, będąc igraszką cudzej 
buty? Lecz zaiste, na bogów i ludzi się zaklinam, zwycięstwo macie w 
ręku: krzepką jest młodość, duch jest silny; u nich przeciwnie wskutek lat i 
bogactwa wszystko ogarnął marazm starczy. Trzeba tylko rozpocząć; 
reszta sama pójdzie. Bo czyż ktoś z ludzi, który ma w sobie ducha 
męskiego, może ścierpieć, że im się przelewa od bogactw, które wyrzucają 
na zabudowywanie morza i zrównywanie gór, a nam brakuje pieniędzy 
nawet na najkonieczniejsze potrzeby? Że oni po dwa i więcej domów 
szeregiem stawiają, a my nie mamy nigdzie własnego ogniska? Chociaż 
obrazy, rzeźby, płaskorzeźby skupują, chociaż nowe budynki burzą inne 
budują, chociaż wresz- 



cię wszystkimi sposobami niszczą i niweczą pieniądze, to jednak mimo 
największej żądzy nie są w stanie majątku swego zwyciężyć. A my mamy 
w domu niedostatek, poza domem długi, położenie złe, nadzieję o wiele 
jeszcze gorszą: w końcu cóż wreszcie mamy jeszcze prócz nędznego życia? 

Dlaczegóż więc się nie przebudzicie? Oto owa, owa, do której tak 
często tęskniliście, wolność, prócz tego bogactwo, zaszczyt, sława leżą 
przed nami; wszystko to Fortuna dała jako nagrody zwycięzcom. 
Położenie, chwila, niebezpieczeństwa, niedostatek, wspaniałe łupy wojenne 
więcej niż moja mowa was zagrzewają. Mnie weźcie jako wodza 
naczelnego albo jako zwykłego żołnierza; duch mój i ciało zawsze przy 
was będzie. Sprawy o których mówiłem, przeprowadzę jak się 
spodziewam, razem z wami jako konsul, chyba że się mylę, a wy raczej 
służyć, niż rozkazywać jesteście gotowi". 

21. Skoro to usłyszeli ludzie, którzy mieli nieszczęść wszelkiego 
rodzaju pod dostatkiem a nie mieli ani pieniędzy ani żadnych pomyślnych 
widoków na przyszłość, to chociaż wydawało im się bardzo korzystnym 
naruszyć istniejący stan rzeczy, to jednak domagali się masowo, żeby 
przedstawił, jakie będzie założenie wojny, jakie korzyści osiągną orężem, 
jakie mają i gdzie środki do walki i szansę. Wtedy Katylina przyrzekł 
zniesienie długów, proskrypcję bogaczy, urzędy cywilne i kapłańskie, ra-
bunki i inne rzeczy, które niesie z sobą wojna i samowola zwycięzców; 
poinformował prócz tego, że w Hiszpanii Bliższej przebywa Pizon, a w 
Mauretanii z wojskiem Publiusz Sittiusz Nucerinus, uczestnicy jego planu; 
że o konsulat stara się Gajus Antoniusz, który, jak sądzi, będzie jego 
kolegą, człowiek z nim zaprzyjaźniony i mający wszelkiego rodzaju 
kłopoty; że z nim jako konsul da początek akcji. Prócz tego przekleństwami 
obsypywał wszystkich partiotów, ze swoich każdego imiennie chwalił; 
jednemu przypominał jego nędzę, drugiemu namiętność, wielu 
niebezpieczeństwo albo zniewagę, wielu także zwycięstwo sullańskie, które 
było dla nich okazją do wzbogacenia się. Widząc zapał ogólny, wezwał, 
żeby kandydaturę jego mieli na uwadze, i rozpuścił zgromadzenie. 



22. Byli w tym czasie tacy ludzie, którzy twierdzili, że Katylina po 
wypowiedzeniu tej mowy, odbierając przysięgę od uczestników swej 
zbrodni, obnosił w czarach krew ludzką zmieszaną z winem, a następnie, 
kiedy wszyscy po wypowiedzeniu zaklęcia nadpili z czary, tak jak to 
zwykle odbywa się przy uroczystych ofiarach, wyjawił im swój plan; 
mówią, że dlatego tak postąpił, żeby tym większej ufności wzajemnej do 
siebie nabrali, kiedy jeden będzie wiedział o tak wielkiej zbrodni drugiego. 
Niektórzy utrzymywali, że zarówno ten fakt, jak i wiele innych został 
sfingowany przez ludzi, którzy byli przekonani, że potworność zbrodni 
dokonanych przez spiskowców może wpłynąć na złagodzenie fali 
nienawiści, jaka później podniosła się przeciw Ciceronowi. Ja mało tę 
sprawę zbadałem w stosunku do jej ważności. 

23. Lecz był w tym spisku Kwintus Kuriusz pochodzący ze szlacheckiej 
rodziny, człowiek pogrążony w występkach i zbrodniach, którego 
cenzorowie za niemoralne życie usunęli z senatu Była w tym człowieku nie 
mniejsza próżność, jak zuchwałość: nie przykładał on najmniejszej wagi do 
tego, żeby zachować przy sobie to, co usłyszał ani nawet, żeby ukryć swoje 
własne występki; po prostu nie zwracał uwagi na to, co mówił czy robił. 
Miał on dawny stosunek miłosny z Fulwią, kobietą z arystokracji; kiedy z 
powodu braku pieniędzy mniej mógł być dla niej hojnym i dlatego zaczął 
tracić jej sympatię, nagle począł się przechwalać i obiecywać złote góry a 
niekiedy mieczem grozić, jeśli mu nie będzie posłuszna; w końcu 
zachowywał się bardziej zuchwale niż zwykle. Lecz Fulwią poznawszy 
przyczynę niezwykłego zachowania się Kuriusza nie zataiła takiego 
niebezpieczeństwa grożącego rzeczypospolitej, lecz nie podając źródła, 
wielu ludziom opowiedziała, co i w jaki sposób dowiedziała się o 
sprzysiężeniu Katyliny. 

Ten fakt szczególnie zachęcił ludzi do powierzenia konsulatu Markowi 
Tulliuszowi Ciceronowi. Albowiem przedtem cała szlachta kipiała 
zawiścią; sądzili że konsulat się jak gdyby splami, jeśli go osiągnie 
człowiek nowy, chociaż wybitny. Lecz skoro nadeszło niebezpieczeństwo, 
przeszła zawiść i buta. 



24. Przeto po odbyciu wyborów zostają ogłoszeni konsulami Marek 
Tulliusz i Gajus Antoniusz. Fakt ten z początku wstrząsnął uczestnikami 
spisku. Mimo to jednak szał Katyliny się nie zmniejszał, lecz z dnia na 
dzień coraz więcej się miotał: broń w miejscach strategicznych po Italii 
gromadził, pieniądze pożyczone na swoje własne lub przyjaciół imię 
zwoził do Faesulae do niejakiego Manliusza, który później pierwszy 
podniósł sztandar wojny. Powiadają, że w tym okresie bardzo wielu ludzi 
rozmaitego pokroju do siebie przyciągnął; także i kilka kobiet, które w 
młodości ogromne swe wydatki pokrywały z nierządu, później, skoro 
starość położyła kres zarobkom, ale nie chęci luksusu, zaciągnęły ogromne 
długi. Katylina był przekonany, że przez nie potrafi podburzyć 
niewolników miejskich, miasto spalić, mężów ich albo przyciągnąć do 
siebie albo zgładzić. 

25. Wśród nich była Sempronia, która dopuściła się wielu czynów 
wymagających często męskiej odwagi. Kobieta ta w dostatecznej mierze 
była przez los obdarzona; pochodziła z dobrej rodziny, miała urodę, prócz 
tego męża i dzieci. Znała literaturę grecką i łacińską, umiała grać na cytrze 
i tańczyć z większą finezją, niż to jest potrzebne uczciwej kobiecie, prócz 
tego znała się na wielu innych rzeczach, które towarzyszą luksusowi. Lecz 
dla niej zawsze wszystko było droższe niż honor i wstyd; czego mniej 
szczędziła, czy dobrego imienia czy pieniędzy, nie łatwo byś rozstrzygnął; 
namiętność w niej była tak płomienna, że częściej agresywnie występowała 
w stosunku do mężczyzn, niż oni w stosunku do niej. Kobieta ta nieraz już 
przedtem złamała dane słowo, nieraz popełniła krzywoprzysięstwo 
wyparłszy się długów, nieraz współuczestniczyła w morderstwie; wskutek 
luksusowego sposobu życia i braku pieniędzy stoczyła się na dno. Lecz 
umysłowość jej była lotna: umiała wiersze układać, błyszczeć dowcipem, 
w rozmowie być skromną, uległą albo zaczepną: krótko mówiąc, wiele w 
niej było dowcipu i wiele uroku. 

26. Niemniej mimo tych przygotowań starał się Katylina o konsulat na 
rok następny, w nadziei że, jeśli zostanie desygnowany, łatwo pokieruje 
Antoniuszem według swojej woli. Tym- 



czasem nie trwał w bezczynności, lecz wszystkimi sposobami 
przygotowywał zamachy na Cicerona. Lecz i temu także nie brakło 
chytrości i sprytu do wystrzegania się. Albowiem od początku swego 
konsulatu wskórał przez Fulwię, że Kwintus Kuriusz, o którym przed 
chwilą wspomniałem, zdradzał mu plany Katyliny; prócz tego kolegę 
swego Antoniusza układem o prowincję nakłonił do tego, żeby nie był źle 
usposobiony przeciwko państwu; dokoła siebie trzymał potajemnie ochronę 
z przyjaciół i klientów. Skoro nadszedł dzień wyborów i ani zabiegi 
Katyliny o konsulat się nie udały, ani zamach, przygotowywany przez 
niego na Polu Marsowym, postanowił wojnę wszcząć i chwycić się 
ostateczności, ponieważ to co knuł w ukryciu, szpetny i sromotny wzięło 
obrót. 

27. Przeto Gajusa Manliusza wysłał do Faesulae i do tej części Etrurii, 
która jest w pobliżu tego miasta, niejakiego Septimiusza z Kamerinum do 
Okręgu Piceńskiego, Gajusa Juliusza do Apulii, prócz tego rozmaitych 
ludzi w rozmaite strony, gdzie, jak sądził, każdy z nich będzie dla jego 
celów przydatny. Tymczasem w Rzymie wiele rzeczy naraz podejmował: 
knuł zamachy na konsulów, przygotowywał pożary, punkty strategiczne 
zbrojnymi ludźmi obsadzał; sam chodził pod bronią, to samo innym 
nakazywał; zachęcał, żeby stale byli czujni i przygotowani; dniem i nocą 
wykazywał aktywność i czujność, ani bezsennością ani pracą się nie nużył. 

W końcu, kiedy mimo usilnych działań nic sprawa naprzód nie 
postępuje, znowu późną nocą zwołuje naczelników spisku przez Marka 
Porcjusza Lekę i tam żaląc się bardzo na ich bezczynność zawiadamia ich, 
że Gajusa Manliusza wysłał naprzód do tego tłumu, który już przygotował 
poprzednio do zbrojnego wystąpienia, podobnie jak również innych 
spiskowców do rozmaitych dogodnych punktów, aby wojnę rozpoczęli; że 
on sam pragnie wyruszyć do wojska, jeśli pierwej zdusi Cicerona, który 
najwięcej stoi na przeszkodzie jego planom. 

28. Przeto wśród ogólnego przerażenia i wahania, rycerz rzymski, 
Gajus Korneliusz, przyrzekłszy swą pomoc a z nim senator Lucjusz 
Warguntejusz, postanowili tej samej nocy nie- 



co później udać się z uzbrojonymi ludźmi do domu Cicerona jakoby w celu 
złożenia rannego pozdrowienia i nieprzygotowanego w jego własnym 
domu znienacka zakłuć. Kurjusz zorientowawszy się, jak wielkie 
niebezpieczeństwo grozi konsulowi spiesznie przez Fulwię donosi 
Ciceronowi o przygotowywanym zamachu. W ten sposób spiskowcy od 
drzwi odprawieni na próżno podjęli się tak wielkiej zbrodni. 

Tymczasem Manliusz podburzał tłum żądny przewrotu politycznego 
zarówno z powodu niedostatku, jak wskutek bólu doznanej krzywdy, 
ponieważ za jedynowładztwa Sulli ziemię i wszystkie dobra utracił; prócz 
tego podburzał zbójów wszelkiego rodzaju, których w tej okolicy była 
wielka ilość i niektórych osadników sullańskich, którym rozpustne i 
zbytkowne życie nic nie pozostawiło z wielkich łupów dawniej zdobytych. 

29. Gdy o tym donoszono Ciceronowi, podwójną troską przejęty, 
ponieważ i miasta już dłużej prywatną inicjatywą bronić nie był w stanie i 
nie wiedział dokładnie, jak wielkie jest wojsko Manliusza i jakie ma 
zamiary, referuje w senacie sprawę już przedtem żywo dyskutowaną w 
plotce ulicznej. Przeto, jak to zwykle bywa w groźnej sytuacji, uchwalił se-
nat, żeby konsulowie starali się, by rzeczpospolita nie poniosła jakiej 
szkody. Pełnomocnictwo udzielone tą uchwałą jest największe, jakie 
według obyczaju rzymskiego otrzymuje urzędnik od senatu: wolno mu 
zaciągać wojsko, prowadzić wojnę, trzymać w ryzach wszystkimi 
sposobami obywateli i sprzymierzeńców, podczas pokoju i wojny 
najwyższą władzę wojskową i sądowniczą wykonywać; inaczej bez 
uchwały ludu do żadnej z tych rzeczy konsul nie ma prawa. 

30. Po kilku dniach senator Lucjusz Seniusz odczytał list w senacie, 
który jak twierdził, otrzymał z Faesalae; w liście tym donoszono, że Gajus 
Manliusz na czele wielkich tłumów chwycił za broń w dniu 27 
października. Równocześnie, jak to zwykle bywa w takim wypadku, jedni 
donosili o grozę budzących i cudownych zjawiskach, drudzy o tym, że 
zebrania się odbywają, że broń się zwozi, że w Kapui i w Apulii zaczyna 
się ruch wojenny wśród niewolników. Przeto na mocy uchwały senatu 



wysłany został Kwintus Marcjusz Rex do Fezul, a Kwintus Metellus 
Kretikus do Apulii i w tamtejsze okolice (obaj ci wodzowie stali u wrót 
stolicy, lecz intryga pewnych jednostek, które miały zwyczaj kupczyć 
wszystkim co szlachetne i nieszlachetne, uniemożliwiała im odbycie 
triumfu) a pretorowie Kwintus Pompejusz Rufus do Kapui, Kwintus 
Metellus Celer do Ziemi Piceńskiej i dano im pełnomocnictwo do zebrania 
wojska stosownie do okoliczności i grożącego niebezpieczeństwa. Prócz 
tego wyznaczono jako nagrodę, gdyby ktoś doniósł o spisku, zawiązanym 
przeciw rzeczypospolitej: dla niewolnika wolność i 100000 sestercjów, dla 
człowieka wolnego bezkarność za współudział i 200000 sestercjów. 
Uchwalono również zespoły gladiatorskie porozmieszczać w Kapui i po 
innych municypiach stosownie do możliwości każdego z nich, a w Rzymie 
po całym mieście poustawiać posterunki i na ich czele postawić niższych 
urzędników. 

31. Tymi faktami poruszone zostało do głębi społeczeństwo i zmieniło 
się oblicze miasta: z największej radości i swawoli, które zrodził 
długotrwały pokój, nagle wszyscy pogrążyli się w smutku: śpieszono się, 
biegano w przerażeniu, nie dowierzano ani miejscu, ani człowiekowi 
żadnemu, ani wojny nie prowadzono, ani nie miano pokoju, każdy swoim 
strachem niebezpieczeństwa mierzył. Prócz tego kobiety, ogarnięte trwogą, 
jakiej jeszcze dotąd z powodu wielkości państwa nigdy nie zaznały, biły się 
w piersi, ręce błagalnie do nieba wznosiły, lamentowały nad małymi 
dziećmi, wypytywały się o wszystko, wszystkiego się lękały, zarzuciwszy 
pewność siebie i uciechy traciły wiarę w siebie i ojczyznę. 

Tymczasem okrutny duch Katyliny wciąż to samo knował, chociaż 
przygotowywano środki zaradcze, a on sam na podstawie prawa Plaucjusza 
został pozwany przed sąd przez Lucjusza Paulusa. 

W końcu dla zamaskowania albo dla oczyszczenia się z zarzutów tak, 
jakgdyby został sprowokowany niesłuszną obelgą, przybył do senatu. 
Wtedy konsul Marek Tulliusz czy to obawiając się jego obecności, czy to 
gniewem uniesiony, wygłosił 



mowę świetną i pożyteczną dla rzeczypospolitej, którą potem spisał i 
wydał. Lecz skoro usiadł, Katylina, jako że był przygotowany do wyparcia 
się wszystkiego, spuściwszy głowę, pokornym głosem zaczął się domagać 
od senatorów, żeby niczemu bezpodstawnie o nim nie wierzyli, że z takiej 
rodziny pochodzi i tak życiem swym od młodości pokierował, że mógł się 
spodziewać wszystkiego dobrego; niech nie myślą, że jemu patrycjuszowi, 
który sam i którego przodkowie wyświadczyli bardzo wiele przysług dla 
ludu rzymskiego, potrzebna jest zguba rzeczypospolitej, podczas gdy broni 
jej Marek Tulliusz, podnajmujący jedynie obywatelstwo rzymskie. Gdy do 
tej obelgi jeszcze inne dorzucił, zakrzyczeli go wszyscy, wrogiem i zdrajcą 
obwołali. Wtedy ów szalejąc zawołał: „Ponieważ osaczony przez nie-
przyjaciół, pchany jestem w przepaść, pożar, który mnie ogarnia, zagaszę 
ruiną". 

32. Następnie z kurii popędził do domu Tam wiele rozmyślał na 
osobności. Wobec tego, że zasadzki zastawiane na konsula się nie udawały, 
a miasta, jak widział chroniły od pożaru straże, uznał za najważniejsze swe 
zadanie powiększenie liczby wojska oraz przygotowanie wszystkich rzeczy 
niezbędnych do prowadzenia wojny jeszcze przed zaciągnięciem legionów 
i późną nocą z niewielu ludźmi wyruszył do obozu Manliusza. Lecz 
Cetegusowi, Lentulusowi i innym, których śmiałość zawsze gotową poznał, 
poleca wszystkimi dostępnymi środkami siły stronnictwa wzmacniać, 
zamach na konsula spiesznie wykonać, rzeź, pożary i inne działania 
wojenne przygotowywać; on sam lada dzień z wielkiem wojskiem zjawi się 
pod miastem. 

Podczas, gdy to się dzieje w Rzymie, Gajus Manliusz wysyła z pośród 
swoich ludzi posłów do Marcjusza Rexa z następującymi zleceniami: 

33. „Na bogów i ludzi zaklinamy się, imperatorze, że chwyciliśmy za 
broń nie przeciwko ojczyźnie ani też nie dlatego, żeby na innych 
niebezpieczeństwo ściągać, lecz żeby osoby nasze przed krzywdą uchronić: 
oto my nieszczęśni nędzarze, którzy przez gwałt i okrucieństwo lichwiarzy 
pozbawieni jesteśmy 



w znakomitej większości domowego ogniska, a wszyscy dobrego 
imienia i mienia; i nikomu z nas nie była dana możność według obyczaju 
przodków korzystać z pomocy prawa i po utracie ojcowizny wolność 
osobistą zachować: tak wielkie było okrucieństwo lichwiarzy i pretora. 
Niejednokrotnie przodkowie wasi zlitowawszy się nad ludem rzymskim 
uchwałami swymi ulgę przynosili jego niedoli i niedawno jeszcze za 
naszej pamięci, wskutek ogromu zadłużenia, za wolą wszystkich patriotów 
długi zaciągnięte w srebrze w miedzi spłacano; niejednokrotnie sam lud 
albo żądzą władzy podniecony albo butą urzędników — z bronią w ręku 
odłączał się od patrycjuszów. Lecz my nie dążymy ani do władzy ani do 
bogactwa, które to rzeczy są przyczynami wszystkich wojen i walk 
między ludźmi, lecz do wolności, której żaden honorowy człowiek nie 
traci chyba razem z życiem. Ciebie i senat zaklinamy, pomóżcie biednym 
obywatelom, osłonę prawa, którą wydarła nam niesprawiedliwość pretora, 
przywróćcie i nie narzucajcie nam tej konieczności, abyśmy się 
zastanawiali, w jaki sposób mamy, najdotkliwiej pomścić krew naszą, 
zanim zginiemy". 

34. Na to odpowiedział Kwintus Marcjusz: „Jeśli chcą senat o coś 
prosić, niech złożą broń i pokornie udadzą się do Rzymu: taką łagodnością 
i miłosierdziem odznaczał się zawsze senat narodu rzymskiego, że nikt się 
nigdy do niego na próżno o pomoc nie zwracał". 

Tymczasem Katylina wysyła z drogi listy do wielu byłych konsulów, a 
prócz tego do wszystkich wybitniejszych optymatów: że ponieważ 
oplatany siecią fałszywych zarzutów nie mógł stawić czoła grupie 
nieprzyjaciół, ustępuje przed wolą losu i udaje się na wygnanie do 
Marsylii, nie dlatego, żeby się poczuwał do tak wielkiej zbrodni, lecz żeby 
rzeczpospolita miała spokój i żeby z powodu jego oporu nie powstały 
rozruchy. W zupełnie innym tonie utrzymany list odczytał w senacie 
Kwintus Katulus, który jak twierdził, został mu doręczony w imieniu 
Katyliny. Poniżej przytaczam kopię tego listu: 

35. „Lucjusz Katylina do Kwintusa Katulusa. Wyjątkowa twoja 
wierność dla mnie, w życiu wypróbowana a mnie droga, 



w wielkich moich niebezpieczeństwach dodaje mi otuchy, gdy piszę ten list 
polecający. Dlatego postanowiłem nie przeprowadzać tutaj obrony mego 
nowego zamierzenia, mając zupełnie czyste sumienie, lecz chciałem 
przedłożyć ci wyjaśnienie, które ty, na Jowisza, możesz przyjąć za zgodne 
z prawdą. Krzywdami i obelgami podrażniony, ponieważ pozbawiony 
owoców mego trudu i aktywności, nie mogłem utrzymać się na tym 
poziomie godności, która mi się należy, zwyczajem swoim podjąłem 
publiczną sprawę nieszczęśliwych jako swoją własną: nie dlatego, żebym 
długów zaciągniętych na moje imię nie mógł spłacić z mojego majątku — 
nawet długi zaciągnięte na cudze imię spłaciłaby hojna Orestilla ze swoich 
i córki swej zasobów — lecz dlatego, że niegodnych ludzi widziałem 
zaszczytami wyróżnionych i czułem, że mnie wskutek fałszywego 
podejrzenia w cień usunięto. Z tego powodu wkroczyłem na dość 
honorową jak na mój wypadek, drogę, dającą mi nadzieję zachowania resz-
tek godności. Kiedy chciałem więcej pisać, doniesiono mi, że się gwałt 
przeciwko mnie gotuje. Narazie polecam ci Orestillę i oddaję ją twojej 
opiece; broń ją przed krzywdą, błagam cię na twoje dzieci. Bądź zdrów". 

36. Lecz sam zabawiwszy kilka dni u Gajusa Flaminiusza w ziemi 
Arretyńskiej, gdzie ludność okoliczną przedtem już zbuntowaną w broń 
zaopatrzył, podąża do obozu do Manliusza z pękami rózg i innymi 
oznakami władzy. Skoro o tym dowiedziano się w Rzymie, senat Katylinę i 
Manliusza wrogami państwa ogłasza, dla reszty uczestników wyznacza 
termin, przed upływem którego wolno było każdemu bez narażenia się na 
niebezpieczeństwo broń złożyć z wyjątkiem tych, którzy skazani byli za 
sprawy gardłowe. Prócz tego uchwala senat, że konsulowie mają 
przeprowadzić pobór, Antoniusz z wojskiem spiesznie ścigać Katylinę, 
Cicero stać na straży stolicy. 

W tej to krytycznej chwili wydało mi się państwo narodu rzymskiego 
najbardziej godne pożałowania. Chociaż od zachodu do wschodu słońca 
wszystkie ziemie orężem ujarzmione były mu podległe, chociaż w domu 
— co ludzie uważają za najwyższą wartość — kwitł pokój i bogactwo się 
przelewało, to 



jednak znaleźli się tacy obywatele, którzy z uporem zdążali do własnej i 
do rzeczypospolitej zguby. Albowiem mimo dwóch uchwał senatu z 
pośród tak wielkiego tłumu ani jeden człowiek nie znalazł się, któryby 
zachęcony nagrodą zdradził sprzysiężenie albo opuścił obóz Katyliny: tak 
wielka moc choroby jakby gangrena ogarnęła dusze większości obywateli. 

37. I nie tylko ci byli obłędem opanowani, którzy byli wtajemniczeni w 
spisek, lecz w ogóle cały lud żądny nowości z zapałem aprobował 
poczynania Katyliny. Wydawało się, że czyni to istotnie zgodnie ze swoim 
zwyczajem. Albowiem zawsze w społeczeństwie ci, którzy nic nie mają, 
zazdroszczą dobrym, złych pod niebo wynoszą, dawnego układu 
stosunków nienawidzą, nowego gorliwie pragną, z nienawiści do swego 
losu chcą, żeby wszystko uległo zmianie; z zamieszek i rozruchów bez 
trudu żyją, gdyż w ubóstwie łatwo jest żyć bez straty. Ludność miejska, 
chętnie rzucała się w otchłań, a to z wielu przyczyn. Przede wszystkim 
wszyscy ci, którzy gdziekolwiek wyróżnili się w sromocie i bezwstydzie, 
dalej inni po przepuszczeniu w sposób haniebny majątku ojcowskiego, w 
końcu wszyscy ci, których z domu rodzinnego wypędziła zbrodnia lub wy-
stępek, do Rzymu jakby do rynsztoku spłynęli. Ponadto wielu 
przypominało sobie zwycięstwo Sulli, a ponieważ widzieli wówczas, jak 
to jedni z prostych żołnierzy zostawali senatorami, a drudzy jak do tego 
stopnia się bogacili, że żyli w luksusie królewskim, więc spodziewali się 
każdy dla siebie czegoś podobnego w razie zwycięstwa, jeśli tylko będą 
pod bronią. Prócz tego młodzież, która przedtem pracą rąk na roli 
zarabiała na nędzne utrzymanie, obecnie rozrzutnością państwową i 
prywatną zachęcona, wolała stołeczne nieróbstwo niż niewdzięczną pracę. 
Dla tych i dla wszystkich innych nieszczęście publiczne było źródłem 
zarobku; tym mniej dziwić się należy, że ludzie ubodzy, zdemoralizowani 
a w nadziejach niepohamowani równie mało o siebie się troszczyli jak o 
rzeczpospolitą. Prócz tego ci, których rodzice w następstwie zwycięstwa 
Sulli zostali proskrybowani, majątek skonfiskowany i pełnia praw 
obywatelskich odebrana, w nie innym zaiste nastroju oczekiwali wyniku 
wojny. Nadto 



wszyscy ci, którzy należeli do innego stronnictwa a nie do senatorskiego 
woleli zamęt w rzeczypospolitej niż pomniejszenie swego znaczenia. 
Takie to wielkie nieszczęście po wielu latach znowu nawiedziło państwo. 
38. Albowiem odkąd za konsulatu Gnejusza Pompejusza i Marka Krassusa 
przywrócono władzę trybuńską, ludzie wiekiem młodzi i temperamentem 
gwałtowni, dostawszy w swe ręce ogromną władzę zaczęli rzucać 
oskarżenia na senat i tłum podburzać, następnie rozrzutnością i 
obietnicami coraz więcej go zapalać: w ten sposób sami stawali się sławni 
i potężni. Przeciwko nim z ogromną siłą opierała się większość szlachty 
pozornie w obronie autorytetu senatu, w rzeczywistości w interesie 
własnego znaczenia. Albowiem żeby w kilku słowach ująć istotę rzeczy, 
wszyscy, którzy od tego czasu niepokoili rzeczpospolitą, posługując się 
szlachetnymi hasłami, jedni jakoby broniąc praw ludu, drudzy, aby 
rzekomo podnieść autorytet senatu, udając troskę o dobro publiczne, w 
rzeczywistości o swoją własną wielkość walczyli; i nie było u nich miary 
ani umiarkowania w walce: obie strony w okrutny sposób wyzyskiwały 
zwycięstwo. 

39. Lecz skoro Gnejusza Pompejusza wysłano na wojnę z piratami i z 
Mitrydatesem, wpływy ludu się zmniejszyły, potęga oligarchów wzrosła. 
Oni urzędy, prowincje i wszystko inne w swych rękach dzierżyli; sami w 
bezpieczeństwie i w stanie kwitnącym pędzili życie bez strachu i 
wszystkich innych terroryzowali rozprawami sądowymi, aby się w czasie 
swego urzędowania nie obchodzili zbyt łagodnie z ludem. Lecz skoro 
tylko położenie stało się znów nieustalone i pojawiły się widoki na 
wprowadzenie nowych zmian, dawny duch walki ożywił znowu serca 
ludu. I gdyby z pierwszej bitwy Katylina wyszedł był zwycięzcą, albo 
gdyby bitwa pozostała nierozstrzygniętą, zaiste wielka klęska i 
nieszczęście spadłoby było na rzeczpospolitą; ale i ci, którzy by byli 
odnieśli zwycięstwo, nie zbyt długo mogliby byli z niego korzystać, gdyż 
znużonym i skrwawionym wytrąciłby z rąk i władzę i wolność ktoś 
potężniejszy. 
Było jednak poza spiskiem wielu, którzy z początku wyje- 



chali do Katyliny; wśród nich był syn senatorski, Fulwiusz, którego ojciec 
ściągnął z powrotem z drogi i kazał zabić. 

40. W tym samym czasie w Rzymie Lentulus zgodnie z zaleceniami 
Katyliny, kogo tylko ze względu na charakter albo na złe położenie 
materialne uznał za nadającego się do przewrotu, albo sam osobiście albo 
za pośrednictwem innych podburzał — i to nie tylko obywateli, lecz 
wszelkiego gatunku ludzi, byleby tylko nadawali się do walki. Przeto 
niejakiemu Publiuszowi Umbrenusowi daje zlecenie, żeby odszukał 
posłów Allobrodów i jeśli się uda, nakłonił ich do współudziału w wojnie. 
Sądził, że łatwo da się ich do takiego planu namówić jako ludzi 
obarczonych długami państwowymi i prywatnymi, a oprócz tego dlatego, 
że plemię gallickie jest z natury wojownicze. Ponieważ Umbrenus 
prowadził interesy handlowe w Galii, był znany większości naczelników 
plemion i sam ich znał; dlatego bezzwłocznie, skoro tylko ujrzał posłów na 
forum, zadał im kilka pytań co do położenia ich kraju i rzekomo 
ubolewając nad jego niedolą, zaczął się ich wypytywać, jakie widzą w 
przyszłości wyjście z tak złej sytuacji. Widząc, że żalą się na chciwość 
urzędników i oskarżają senat o to, że żadnej w nim nie mają ostoi i że 
jedynie na śmierć czekają jako na wybawienie od swych nieszczęść, 
mówi: ,,A ja wam, jeśli tylko chcecie być mężczyznami, pokażę sposób 
uniknięcia tych tak wielkich klęsk". Kiedy to powiedział, Allobrogowie 
nabrali wielkiej otuchy i błagać zaczęli Umbrenusa, żeby się nad nimi 
ulitował; mówili, że nie ma nic tak ciężkiego, lub tak trudnego, czego by z 
największym zapałem nie uczynili, byleby państwo swoje od długów 
uwolnić. Umbrenus przeprowadza ich do domu Decjusza Brutusa, ponie-
waż znajdował się on blisko forum i był punktem konspiracyjnym dzięki 
Sempronii; (bo samego Brutusa nie było wówczas w Rzymie). Prócz tego 
wzywa Gabiniusza, aby w ten sposób rozmowie nadać większe znaczenie. 
W jego obecności odkrywa im spisek, wymienia po nazwisku 
uczestników, prócz tego wiele osobistości z rozmaitych sfer zupełnie do 
sprzysiężenia nie należących, aby w ten sposób więcej śmiałości dodać 
posłom: następnie kiedy przyrzekli swą pomoc, odprawia ich do domu. 



41. Lecz Allobrogowie długo trwali w niepewności, na co się mają 
zdecydować: z jednej strony były długi, chęć do wojny wielka nagroda w 
nadziei zwycięstwa, lecz z drugiej większa potęga, brak ryzyka, zamiast 
niepewnych widoków pewne nagrody. Gdy się nad tym zastanawiali, 
zwyciężyło wreszcie szczęście rzeczypospolitej. Przeto całą sprawę, tak jak 
się o niej dowiedzieli, wyjawiają Kwintusowi Fabiuszowi Sanga, z którego 
opieki najczęściej korzystało ich państwo. Cicero dowiedziawszy się przez 
Sangę o planie, poleca posłom udawać jak największy zapał dla spisku, 
docierać do innych sprzysiężonych, pomoc swą gorliwie przyrzekać i 
starać się zamiary spiskowców jak bardziej ujawnić. 

42. W tym samym mniej więcej czasie ruch się rozpoczął w Galii 
Bliższej i Dalszej, a również w Ziemi Piceńskiej, w Brucjum i w Apulii. 
Albowiem ci, których przedtem Katylina rozesłał, w sposób nierozważny i 
jak gdyby w przystępie szału, rozpoczęli naraz działalność we wszystkich 
kierunkach: nocnymi zebraniami, transportami broni odpornej i zaczepnej, 
pośpiechem i gorączkową działalnością więcej strachu wywołali, niż 
istotnego niebezpieczeństwa. Z tej liczby wielu na podstawie uchwały 
senatu, kazał aresztować pretor Kwintus Metellus Celer po rozpoznaniu 
sprawy; to samo zrobił w Galii Bliższej Murena, który w charakterze legata 
stał na czele tej prowincji. 

43. Tymczasem w Rzymie Lentulus wraz z innymi naczelnikami spisku 
przygotowawszy wielkie, jak im się wydawało, siły, postanowili, żeby w 
momencie, kiedy Katylina wkroczy z wojskiem do ziemi Fezulańskiej, 
trybun ludowy Lucjusz Bestia zwołał zgromadzenie ludowe i oskarżył 
działalność Cicerona i odium ciężkiej wojny zwalił na najlepszego 
konsula; na to hasło pozostały tłum spiskowców miał najbliższej nocy 
przystąpić do działania i każdy wykonać swe zadanie. Podział ról miał być 
następujący: Statiliusz i Gabiniusz na czele wielkiego oddziału mieli 
równocześnie podpalić 12 strategicznych punktów w mieście, aby wskutek 
wywołanego zamieszania uzyskać tym łatwiejszy dostęp do konsula i tych 
wszystkich, na których zamach przygotowywano; Cetegus miał obsadzić 
drzwi domu 



Cicerona i uderzyć na niego silą, inni na innych, a synowie rodzin, którzy 
przeważnie pochodzili ze szlachty, mieli wymordować rodziców; wśród 
ogólnej paniki wywołanej pożarem i rzezią mieli spiskowcy równocześnie 
przebić się do Katyliny. Pośród tych przygotowań i postanowień Cetegus 
ustawicznie skarżył się na małą aktywność uczestników: że przez wahanie 
się i odkładanie terminów marnują najlepsze okazje, że w tak 
niebezpiecznej chwili czyn jest potrzebny a nie naradzanie się że on, jeśli 
go kilku poprze, nie licząc się z bezczynnością innych, wykona natarcie na 
kurię. Z natury był porywczy, gwałtowny, do miecza skory; szybkość 
działania za największą zaletę uważał. 

44. Lecz Allobrogowie zgodnie z poleceniem Cicerona za 
pośrednictwem Gabiniusza uzyskują kontakt z resztą spiskowców. Od 
Lentulusa, Cetegusa, Statiliusza a także Kassjusza, domagają się przysięgi 
na piśmie, aby ją zaopatrzoną w pieczęć zawieść do swych rodaków; 
twierdzili, że bez tego Allobrogowie nie łatwo dadzą się nakłonić do tak 
wielkiego przedsięwzięcia. Wszyscy nic nie podejrzewając dają pismo; 
Kassjusz obiecuje, że wkrótce przyjedzie do kraju Allobrogów i na 
niedługi czas przed posłami wyjeżdża z Rzymu. Lentulus wysyła razem z 
posłami niejakiego Tytusa Wolturcjusza, a to w tym celu, żeby Allo-
brogowie, zanim podążą do swojego kraju, wymienili przysięgę wierności 
z Katyliną i umocnili przymierze. Sam daje Wolturcjuszowi list do 
Katyliny, którego kopię poniżej przytaczam: 

„Kim jestem, dowiesz się od tego, którego do ciebie wysyłam. Pomyśl, 
w jak bardzo trudnej sytuacji się znajdujesz i pamiętaj, że jesteś 
mężczyzną; zastanów się, czego wymaga twój interes; pomocy szukaj u 
wszystkich, nawet u najniższych". 

Do tego dodaje zlecenia ustne: skoro przez senat został uznany za 
wroga, dla czegóż miałby odrzucać pomoc niewolników? W mieście 
zostało wszystko przygotowane zgodnie z jego rozkazami; on sam niechaj 
nie zwleka z przystąpieniem pod miasto. 

45. Kiedy załatwiono w ten sposób te sprawy i ustaloną została noc 
wyjazdu, Cicero poinformowany o wszystkim przez 



posłów rozkazuje pretorom Lucjuszowi Waleriuszowi Flakkusowi i 
Gajusowi Pomptinusowi, urządzić zasadzkę na moście mulwijskim i 
przytrzymać orszak Allobrogów; wyjaśnia im całą sprawę, dla której ich 
wysyła; zresztą upoważnia ich postępować tak, jak będzie w danej chwili 
potrzeba. Oni jako starzy żołnierze, rozstawiwszy bez hałasu straże, 
zgodnie z poleceniem potajemnie obsadzają most. Skoro posłowie z 
Wolturcjuszem przybyli do tego miejsca i równocześnie z obu stron krzyk 
się podniósł, Gallowie szybko zorientowali się w sytuacji i bez zwłoki 
oddają się pretorom. Wolturcjusz najpierw wezwał resztę towarzyszy i 
bronił się mieczem przed tłumem; następnie kiedy posłowie go opuścili, 
zrazu zaklinał Pomptinusa i błagał o życie ponieważ byli znajomymi; w 
końcu strwożony i nie wierząc więcej w możliwość ocalenia życia, poddał 
się pretorom jakby wrogom. 

46. Po tych wypadkach, o wszystkim konsul szybko się dowiaduje 
przez gońców. Lecz jego opanowały jednocześnie ogromna troska i 
radość: albowiem cieszył się, zdając sobie sprawę z tego, że przez 
wykrycie spisku państwo wyrwane zostało z toni niebezpieczeństw; z 
drugiej strony zaś był zaniepokojony nie będąc zdecydowanym, jak należy 
postąpić po schwytaniu na tak wielkiej zbrodni tak wybitnych obywateli; 
zdawał sobie sprawę z tego, że ukaranie ich stanie się ciężarem dla jego 
osoby, a nieukaranie zgubą dla rzeczypospolitej. Więc nabrawszy otuchy 
każe wezwać do siebie Lentulusa, Cetegusa, Statiliusza Gabiniusza a 
również Cepariusza z Tarracyny, który przygotowywał się do wyjazdu do 
Apulii dla podburzania niewolników. Wszyscy przychodzą niezwłocznie; 
jedynie Cepariusz, który wyszedł chwilę przedtem z domu, 
zorientowawszy się, że jest denuncjacja, uciekł ze stolicy. Lentulusa, 
ponieważ był pretorem, konsul sam osobiście prowadzi trzymając za rękę, 
innym każe pod eskortą przybyć do świątyni Zgody. Tam zwołuje senat i 
wprowadza Wolturcjusza z posłami na sesję, w której tłumnie wzięli udział 
senatorowie; tam również każe pretorowi Flakkusowi przynieść skrzynkę z 
listami, które dostał od posłów. 

47. Wolturcjusz zapytany o drogę i listy, wreszcie o to jaki miał zamiar 
i z jakiego powodu, zrazu zmyślał i zaprzeczał 



jakoby coś wiedział o spisku; następnie, skoro mu kazano zeznawać, 
udzieliwszy oficjalnego zapewnienia bezkarności, wyjawia wszystko jak 
było i stwierdza, że sam dopiero przed kilku dniami został wciągnięty do 
spisku przez Gabiniusza i Cepariusza i nie wie więcej niż posłowie; że 
słyszał tylko niejednokrotnie od Gabiniusza, że w sprzysiężeniu tym 
bierze udział Publiusz Autroniusz, Serwiusz Sulla, Lucjusz Warguntejusz i 
wielu innych. To samo zeznają Gallowie i wypierającemu się Lentulusowi 
udowadniają winę zarówno przez list jaki im dał jak również 
przypominając mu mowy, jakie miał zwyczaj wygłaszać, a w których 
wywodził, że według ksiąg sybillyńskich przepowiedziana jest władza 
królewska w Rzymie trzem Korneliuszom; Cynna i Sulla byli pierwszymi 
dwoma; on jest trzecim Korneliuszem, któremu fatum przeznacza 
zawładnąć stolicą; prócz tego przypominał jego słowa, że ten rok jest 
dwudziestym od pożaru Kapitolu czyli tym właśnie, o którym nie-
jednokrotnie przepowiadali wróżbici na podstawie cudownych zjawisk, że 
będzie krwawy wojną domową. Przeto po rozpoznaniu przez wszystkich 
oskarżonych swoich pieczęci i po odczytaniu listów, uchwala senat 
zatrzymać w areszcie domowym Lentulusa po złożeniu przez niego 
urzędu, jak również wszystkich innych. Więc Lentulus zostaje oddany pod 
straż ówczesnemu edylowi Publiuszowi Lentulusowi Spinterowi, Cetcgus 
Kwintusowi Kornificjuszowi, Statiliusz Gajusowi Cezarowi, Gabiniusz 
Markowi Krassusowi, Cepariusz (bo i jego również niedługo przedtem 
schwytano podczas ucieczki i sprowadzono) senatorowi Gnejuszowi 
Terencjuszowi. 

48. Tymczasem tłum miejski, który zrazu żądny nowości zbytnio 
sprzyjał wojnie, obecnie po wykryciu spisku zmieniwszy swe nastawienie 
przeklinał zamierzenia Katyliny, Cicerona Pod niebo wynosił: jakby z 
niewoli wydarty, z uciechy i radości szalał. Albowiem sądził, że wszystkie 
działania wojenne raczej mu łup przyniosą niż szkodę, pożar jednakże 
uważał za rzecz okrutną, za bezmierne nieszczęście i szczególnie dla 
siebie dotkliwe, ponieważ cały jego majątek składał się z posiłku 
codziennego i ubrania. 



Dzień później sprowadzono do senatu niejakiego Lucjusza 
Tarkwinjusza, o którym mówili, że zatrzymano go w drodze wybierającego 
się do Katyliny. Kiedy ten oświadczył, że złoży zeznanie o spisku, jeżeli 
otrzyma oficjalne zapewnienie bezkarności, wezwany przez konsula, żeby 
zeznał co wie, o tym samym prawie co Wolturcjusz poinformował senat: o 
przygotowywanych pożarach, o rzezi optymatów, o marszu nieprzyjaciół; 
prócz tego zeznaje, że wysłał go Marek Krassus, i że miał w jego imieniu 
donieść Katylinie, żeby się nie przerażał pojmaniem Lentulusa, Cetegusa i 
innych spiskowców i tym szybciej pośpieszał ku miastu, by w ten sposób 
innych spiskowców podnieść na duchu i uwięzionych tym łatwiej od 
niebezpieczeństwa uwolnić. Lecz kiedy Tarkwiniusz wymienił nazwisko 
Krassusa, arystokraty niezwykle bogatego i wpływowego, jedni uważali to 
za nieprawdopodobne, inni, chociaż uważali za prawdę, sądzili, że w tak 
przełomowej chwili raczej należy ugłaskać tak potężnego człowieka niż 
rozdrażniać, wielu zaś było uzależnionych od Krassusa w swych interesach 
prywatnych; dlatego kierując się tymi wszystkimi pobudkami zakrzyknęli, 
że donos jest fałszywy, i zażądali, żeby nad tą sprawą przeprowadzono dy-
skusję. Przeto na zapytanie Cicerona senat licznie zebrany orzeka: zeznanie 
Tarkwiniusza wydaje się fałszywe, jego samego należy zatrzymać w 
więzieniu i nie należy mu dać dalszej możności zeznawania, zanim nie 
wyjawi, za czyją sprawą dopuścił się tak wielkiego kłamstwa. Byli w tym 
czasie tacy, którzy sądzili, że zeznanie to złożone zostało dzięki intrydze 
uknutej przez Publiusza Autroniusza, aby przez wymienienie nazwiska 
Krassusa potęga tego człowieka przez wspólnotę niebezpieczeństwa 
chroniła resztę; inni twierdzili, że Tarkwiniusz został nasłany przez 
Cicerona, żeby Krassus zwyczajem swoim podjąwszy się opieki nad złymi 
obywatelami nie wprowadził zamętu do rzeczypospolitej; sam później 
słyszałem osobiście Krassusa głośno twierdzącego, że tę tak ciężką infamię 
rzucił na niego Ciceron. 

49. Lecz w tym samym czasie Kwintus Katulus i Gajus Pizon ani 
widokiem nagrody ani wpływami swymi nie byli w sta- 



nie nakłonić Cicerona, żeby przez Allobrogów albo innego jakiegoś 
donosiciela wymienione zostało niezgodnie z prawdą nazwisko Gajusa 
Cezara. Albowiem jeden i drugi żywił do niego uczucia bardzo 
nieprzyjazne; Pizon zaatakowany przez Cezara w procesie o zdzierstwa z 
powodu kary wymierzonej niesprawiedliwie jakiemuś Transpadańczykowi, 
Katulus płonąc nienawiścią od czasu wspólnego ubiegania się o pontyfikat, 
kiedy to będąc człowiekiem w podeszłym wieku i piastującym poprzednio 
najwyższe godności pokonany został przy wyborach przez młodziutkiego 
Cezara. Rzucenie zaś podejrzenia na niego wydawało się rzeczą dlatego 
łatwą, że Cezar przez nadzwyczajną swą hojność w życiu prywatnym i 
przez wielkie wydatki jakie poniósł w charakterze urzędnika był bardzo 
poważnie zadłużony. A kiedy nie mogą konsula nakłonić do tak wielkiej 
zbrodni, sami obchodzą poszczególnych ludzi i zmyślając, co mieli 
rzekomo słyszeć od Wolturcjusza i Allobrogów, wywołali ogromną 
nienawiść do Cezara i to do tego stopnia, że niektórzy rycerze rzymscy, 
pełniący straż zbrojną dookoła świątyni Zgody czy to wielkością 
niebezpieczeństwa poruszeni czy to poniesieni temperamentem, aby tym 
dobitniej zaznaczyć swą miłość do rzeczypospolitej, mieczem grozili 
wychodzącemu z kurii Cezarowi. 

50. Podczas tych wypadków w senacie i w czasie wyznaczania nagród 
dla posłów Allobrogów i Tytusa Wolturcjusza po sprawdzeniu ich zeznań, 
wyzwoleńcy i niektórzy klienci Lentulusa różnymi drogami podburzali na 
przedmieściach rzemieślników i niewolników do odbicia swego 
przywódcy; wyszukiwali też przywódców band, którzy za pieniądze mieli 
zwyczaj niepokoić państwo. Cetegus zaś przez posłańców błagał 
niewolników swoich i wyzwoleńców, ludzi wybranych i wyćwiczonych, 
żeby uformowawszy gęsty szyk zbrojnie się do niego przedarli. 

Konsul dowiedziawszy się o tych przygotowaniach, rozstawił 
posterunki stosownie do okoliczności i chwili i zwoławszy senat, stawia na 
porządku dziennym sprawę losu tych spiskowców, nad którymi uprzednio 
areszt domowy zawieszono. Zresztą co do nich, niedawno przedtem licznie 
zebrany senat 



orzekł, że działali przeciw rzeczypospolitej. Wtedy Decjusz Silanus, 
pierwszy zapytany o zdanie, gdyż był wówczas konsulem desygnowanym 
— w sprawie aresztowanych, a prócz tego w sprawie Lucjusza Kassjusza, 
Publiusza Furjusza, Publiusza Umbrenusa, Kwintusa Anniusza, w razie ich 
schwytania, postawił wniosek kary śmierci; później, poruszony mową 
Gajusa Cezara, oświadczył się za wnioskiem Tyberiusza Nerona, że dy-
skusję nad sprawą należy przeprowadzić dopiero po wzmocnieniu 
posterunków. Lecz Cezar skoro na niego przyszła kolej, zapytany o zdanie 
przez konsula, taką mowę wygłosił: 

51. „Senatorowie, wszyscy ludzie, którzy mają powziąć decyzję w 
sprawach wątpliwych, powinni być wolni od uczuć nienawiści, sympatii, 
gniewu i litości. Nie łatwo umysł widzi prawdę, skoro owe uczucia stają 
mu na przeszkodzie i nikt jeszcze równocześnie nie słuchał głosu 
namiętności i głosu rozsądku Skoro wytężysz siły umysłu, rozwija on 
swoją moc; jeśli namiętność nim zawładnie, ona jest niepodzielną 
władczynią, umysł nic nie znaczy. Mógłbym wiele wypadków 
przypomnieć, senatorowie, jak to królowie i narody powodując się 
gniewem lub miłosierdziem złe decyzje podejmowali, lecz wolę te przyto-
czyć, kiedy przodkowie nasi nie dając się ponieść namiętności słusznie i 
tak jak należało postąpili. W wojnie macedońskiej, którą prowadziliśmy z 
królem Perseuszem, państwo Rodyjczyków wielkie i wspaniałe, które 
wzrosło dzięki poparciu narodu rzymskiego, okazało się dla nas niewierne 
i wrogie; lecz skoro po zakończeniu wojny zastanawiano się nad 
Rodyjczykami. przodkowie nasi nie chcąc, żeby ktoś powiedział, że 
podjęliśmy wojnę raczej dla zdobycia bogactwa, niż z powodu doznanej 
krzywdy, żadnej im kary nie wymierzyli. Również we wszystkich wojnach 
punickich, chociaż Kartagińczycy i podczas pokoju i podczas rozejmu 
często dopuszczali się wielu niegodziwości przodkowie nasi, mimo, że 
mieli okazję, nigdy nic takiego nie popełnili: więcej patrzyli na to, co 
odpowiadało ich godności niż na to, co mogli na podstawie prawa wobec 
nieprzyjaciół zastosować. I wy również, senatorowie, powinniście na to 
zwrócić uwagę, żeby zbrodnia Lentulusa i innych nie miała w oczach 
waszych większego znaczenia, niż wasza własna godność i że- 



byście nie tyle liczyli się z waszym gniewem, co z waszym dobrym 
imieniem. Albowiem jeśli istnieje kara odpowiednia za ich czyn, to 
pochwalam niezwykły wniosek: jeśli jednak wielkość zbrodni przekracza 
wszelkie wyobrażenie ludzkie, to jestem zdania, że trzeba zastosować 
środki przewidziane w prawach. 

Większa część tych, którzy przede mną wypowiadali swe zdanie, 
pięknie i patetycznie ubolewała nad niedolą rzeczypospolitej; jak wielkie 
jest okrucieństwo wojny i co jest udziałem zwyciężonych wyliczyli: że 
porywa się dziewice i chłopców, że wyrywa się dzieci z objęć rodziców, że 
matki rodzin muszą spełniać zachcianki zwycięzców, że łupi się świątynie 
i domy, że szaleją rzezie i pożary, że pełno wszędzie broni, trupów, krwi i 
łez. Lecz na bogów nieśmiertelnych, do czego zmierzała ta mowa? Czy do 
tego, żeby nas uczynić wrogami spisku? Oczywiście, kogo sama rzecz tak 
straszna i tak potworna nie wzruszyła, tego zapalą słowa. Otóż nie jest tak 
— i nikomu z ludzi jego własne krzywdy nie wydają się małe: wielu 
oburza się na nie więcej, niż należy. Lecz nie każdemu to samo wolno, 
senatorowie. Jeżeli ludzie niskiego pochodzenia, żyjący w cieniu, pod 
wpływem gniewu popełniają jakiś błąd, niewielu wie o tym: sława ich i los 
są równie małoznaczne; czyny jednak tych ludzi, którzy życie pędzą na 
wysokim stanowisku, znane są powszechnie. Tak to przy największym 
powodzeniu najmniejsza jest swoboda; nie wypada mieć sympatii ani 
nienawiści, lecz już najmniej wypada unosić się gniewem; to samo co się u 
innych nazywa popędliwością, to u ludzi stojących u władzy zyskuje 
miano buty i okrucieństwa, Co do mnie, senatorowie, to jestem głęboko 
przekonany, że wszelkie tortury mniejsze są od ich zbrodni, lecz ludzie 
przeważnie pamiętają końcowe stadium każdej sprawy, i jeśli idzie o 
zbrodniarzy, zapomniawszy o ich zbrodni, dyskutują o karze, jeśli była 
trochę za surowa. 

Jeśli idzie o Decjusza Silanusa, człowieka dzielnego i energicznego, to 
wiem, że to co powiedział, powiedział z miłości do rzeczypospolitej i że w 
tej ważnej sprawie nie kierował się ani uczuciem przyjaźni ani 
nieprzyjaźni; znam charakter jego i opanowanie. 



A jednak wniosek jego wydaje mi się nie okrutnym, — bo cóż może być 
okrutnego w stosunku do takich ludzi — lecz niezgodnym z tradycją naszej 
rzeczypospolitej. Bo zaiste, albo strach, albo poczucie doznanej krzywdy 
skłoniło, Silanusie, ciebie, konsula desygnowanego, do zaproponowania 
nowego rodzaju kary. O strachu zbyteczne jest tu mówić, zwłaszcza, że 
dzięki zapobiegliwości dostojnego męża, konsula tak liczne straże są pod 
bronią. Co do kary, to o ile o mnie idzie, to muszę powiedzieć zgodnie z 
tym, co jest w istocie, że w bólu i w nieszczęściach śmierć jest 
wypoczynkiem a nie męką; poza nią nie ma już miejsca ani na troskę, ani 
na radość. 

Lecz na bogów nieśmiertelnych, dlaczego do wniosku swego nie 
dodałeś, żeby przed śmiercią wymierzyć im chłostę? Czy dlatego, że 
zabrania tego prawo Porcjusza? Przecież inne prawa nie pozwalają również 
odbierać życia skazanym obywatelom, lecz dopuszczają karę wygnania. 
Czy dlatego, że cięższa jest kara chłosty, niż śmierci? Cóż zaś może być 
surowe albo zbyt okrutne w stosunku do ludzi, którym tak wielką zbrodnię 
udowodniono? Jeśli zaś dlatego nie dodałeś tego w swym wniosku, że kara 
chłosty jest lżejszą od kary śmierci, to jakżeż to wypada szanować prawo w 
sprawie drobniejszej, skoro nie liczyłeś się z nim w sprawie ważniejszej? 

Ale — może ktoś powiedzieć — czyż ktoś potępi to, co zostanie 
postanowione w stosunku do zabójców ojczyzny? Owszem: czas, dzień, 
przypadek, którego kaprys kieruje życiem narodów. Ich spotka zasłużona 
kara, jakakolwiek ona będzie, lecz wy senatorowie zastanówcie się nad 
postanowieniem, jakie macie powziąć w stosunku, do innych. Wszystkie 
złe przykłady wzięły swój początek z dobrych precedensów. A kiedy 
władza dostanie się w ręce ludzi nie umiejących się z nią obchodzić, albo 
mniej szlachetnych, nowy ów sposób karania zostaje zastosowany nie do 
tych, którzy na niego zasługują, lecz do niewinnych i niezasługujących. Po 
pokonaniu Ateńczyków narzucili im Lacedemończycy 30 tyranów, którzy 
mieli zarządzać ich rzecząpospolitą. Ci zrazu zaczęli wszystkich 
najgorszych i przez wszystkich znienawidzonych obywateli bez sądu likwi- 



dować; lud cieszył się z tego i mówił, że słusznie się dzieje; później kiedy 
zwolna wzrosła ich samowola, na równi mordowali dobrych i złych, 
według kaprysu, a wszystkich innych terroryzowali. Tak społeczeństwo 
jarzmem niewoli przytłoczone ciężki haracz zapłaciło za bezgraniczną swą 
radość. Kiedy za naszej pamięci zwycięski Sulla zabić kazał Damazyppa i 
innych tego rodzaju ludzi, którzy wyrośli na nieszczęściu rzeczypospolitej, 
któż nie pochwalał tego czynu? Mówili, że słusznie zabito zbrodniarzy i 
warchołów, którzy rozruchami niepokoili rzeczpospolitą. Lecz fakt ten był 
początkiem wielkiej klęski. Albowiem jak ktoś tylko cudzego domu lub 
willi, wreszcie naczyń lub szat cudzych zapragnął, starał się, aby właściciel 
znalazł się na liście proskrybowanych. W ten sposób ci, dla których śmierć 
Damazyppa dała powód do radości - niedługo potem sami ciągnięci byli na 
rzeź i nie pierwej nastał kres mordowaniu, aż Sulla wszystkich swoim 
bogactwem nasycił. Nie boję ja się tego przy Marku Tulliuszu, i w 
dzisiejszych czasach, lecz w wielkim społeczeństwie liczne są i rozmaite 
charaktery. Przecież w innej epoce, za innego konsula, który również 
będzie miał w ręku siłę zbrojną, może jakaś rzecz nieprawdziwa zostać 
uznana za prawdę; kiedy opierając się na tym precedensie, konsul na mocy 
uchwały senatu dobędzie miecza, któż mu wtedy kres położy, albo 
hamulec? 

Senatorowie, przodkowie nasi nie byli pozbawieni ani rozumu, ani 
odwagi, i nigdy zarozumiałość nie stała im na przeszkodzie w 
naśladowaniu cudzych instytucji, o ile tylko były one dobre. Broń 
wojskową odporną i zaczepną przejęli od Samnitów, insygnia urzędnicze w 
przeważnej części od Etrusków; w końcu, co gdziekolwiek u 
sprzymierzeńców albo nieprzyjaciół wydawało się im przydatnym, z 
wielkim zapałem zaprowadzali u siebie w ojczyźnie. Woleli naśladować 
dobrych niż im zazdrościć. Lecz w tym samym właśnie czasie naśladując 
obyczaj Grecji, stosowali karę chłosty w stosunku do obywateli, a w 
stosunku do skazańców karę śmierci. Kiedy rzeczpospolita wzrosła, i przy 
wielkiej ilości obywateli doszły do znaczenia stronnictwa, kiedy poczęto na 
niewinnych sidła zastawiać, i in- 



ne tego rodzaju praktyki zaczęły mieć miejsce, wtedy ustanowiono prawo 
Porcjusza i inne prawa, pozwalające skazanym iść na dobrowolne 
wygnanie. Ten, senatorowie, moment uważam za szczególnie doniosły i 
przemawiający za tym, żebyśmy nie przyjmowali nowego projektu. Zaiste, 
męstwo i mądrość większa była u tych, którzy z małych zasobów tak 
wielkie państwo stworzyli, niż u nas, którzy te dobrze nabyte zdobycze 
ledwo utrzymujemy. 

Czyż więc jestem za tym, żeby ich rozpuścić wolno i powiększyć w ten 
sposób armię Katyliny? Bynajmniej! Ale taki jest mój wniosek: 
skonfiskować należy ich pieniądze, a ich samych trzymać w więzieniu w 
tych miastach municypalnych, które mają najwięcej środków 
bezpieczeństwa. Sprawy ich w przyszłości nie wolno nikomu stawiać na 
porządku dziennym obrad senatu, ani na zgromadzeniu ludowym; senat 
orzeka, że ten kto by wbrew temu postąpił, działa przeciw rzeczypospolitej 
i bezpieczeństwu powszechnemu". 

52. Kiedy Cezar skończył swe przemówienie, inni senatorowie, krótko 
wypowiadali się, jedni za tym, inni za tamtym wnioskiem. Lecz Marek 
Katon zapytany o zdanie, tego rodzaju mowę wygłosił: 

„Zupełnie odmiennego doznaję uczucia, kiedy zastanawiam się nad 
sytuacją i naszym niebezpieczeństwem, a wtedy gdy rozważam 
zapatrywania niektórych z nas. Oni, zda mi się dyskutowali nad sprawą 
ukarania ludzi, którzy przeciw ojczyźnie, rodzicom, ołtarzom i ogniskom 
domowym wojnę uknuli; sytuacja zaś wymaga, raczej strzec się ich, niż 
naradzać się nad tym, co się ma w stosunku do nich postanowić, Albowiem 
wszystkie inne zbrodnie wtedy możesz ścigać, kiedy zostaną popełnione; ta 
zaś zbrodnia jest taka, że jeśli nie zapobiegniesz jej zawczasu, to później, 
gdy stanie się faktem, na próżno błagałbyś pomocy sądów. Po zdobyciu 
miasta nic nie pozostaje zwyciężonym. Lecz na bogów nieśmiertelnych do 
was się zwracam, do was, którzyście zawsze domy, wille, rzeźby, obrazy 
wasze wyżej cenili, niż rzeczpospolitą. Jeśli te wszystkie dobra przez was 
umiłowane (obojętne, jaką one mają naprawdę war- 



tość), chcecie zatrzymać, jeżeli chcecie mieć warunki spokojne dla 
zażywania waszych rozkoszy, przebudźcie się wreszcie zajmijcie się 
państwem. Nie idzie tu o podatki, ani o krzywdy sprzymierzeńców; 
wolność i życie nasze są zagrożone. 

Niejednokrotnie, senatorowie, przemawiałem wyczerpująco w tym 
gronie. Skarżyłem się na zbytek i chciwość naszych obywateli i wielu 
mam z tego powodu wrogów. Ja, który sobie ani swym skłonnościom 
nigdy nie pozwoliłem na żadne wykroczenie, nie łatwo wybaczałem 
swawoli drugich. Lecz chociaż wyście mało na me słowa zwracali uwagi, 
to jednak rzeczpospolita była silna, a bogactwo pozwalało na 
lekkomyślność. Teraz jednak już nie o to idzie, czy mamy żyć według 
dobrych czy złych obyczajów, ani o to, jak wielkim albo jak wspaniałym 
ma być państwo narodu rzymskiego, lecz o to, czy te wszystkie dobra, 
jakiekolwiek się one komuś wydają, mają być w przyszłości naszą wła-
snością, czy razem z nami samymi własnością nieprzyjaciół. Ktoś mi tu 
napomyka o miłosierdziu i łagodności. Już dawno zatraciliśmy prawdziwe 
znaczenie słów. Dlatego, że rozrzutność z cudzej kieszeni nazywa się 
hojnością, a zuchwalstwo w złych poczynaniach odwagą, przez to właśnie 
rzeczpospolita stanęła u skraju przepaści. Zapewne, niech sobie będą, 
skoro takie już są obyczaje, hojni z majątku sprzymierzeńców, niech będą 
litościwi dla złodziei grosza publicznego, niech jednak krwią naszą nie 
szafują i oszczędzając kilku zbrodniarzy niechaj nie gubią wszystkich 
uczciwych obywateli. 

Pięknie i składnie przed chwilą rozprawiał w tym gronie Gajus Cezar o 
życiu i śmierci, uważając, jak sądzę, za bajki to, co się opowiada o życiu 
pozagrobowym, mianowicie, że tam ludzie źli oddzieleni od dobrych, 
zamieszkują okolice wstrętne, puste, ohydne i grozę wzbudzające. 
Postawił więc wniosek, że pieniądze ich należy skonfiskować, a ich 
samych trzymać po municypiach i w więzieniu, widocznie bojąc się, ażeby 
w razie ich bytności w Rzymie nie odbili ich siłą albo uczestnicy spisku, 
albo wynajęta bojówka. Zupełnie tak, jakby złe i zbrodnicze jednostki 
znajdowały się tylko w stolicy, a nie w całej Italii, i tak jakby zuchwalstwo 
nie tam miało największe szansę, gdzie mniejsze są środki obrony. 



Dlatego nierealny jest ten projekt, jeśli się mamy obawiać 
niebezpieczeństwa z ich strony; jeśli zaś wśród tak wielkiej i ogólnej 
paniki, jeden Cezar się nie boi, to tym więcej muszę ja bać się o siebie i o 
was. Dlatego kiedy będziecie stanowić o Lentulusie i jego towarzyszach, 
bądźcie przekonani, że równocześnie wydajecie wyrok na wojsko Katyliny 
i wszystkich spiskowców. Im energiczniej w tej sprawie działać będziecie, 
tym słabszym będzie ich duch; jeśli zauważą, że choćby trochę słabniecie, 
zaraz wszyscy zjawią się pełni zuchwałości. 

Nie sądźcie, że przodkowie nasi orężem rzeczpospolitą naszą z małej 
wielką uczynili; gdyby tak było, my mielibyśmy ją o wiele piękniejszą, 
gdyż więcej mamy niż nasi przodkowie sprzymierzeńców i obywateli, 
broni i koni. Lecz inne były czynniki, które ich wielkimi uczyniły, a 
których u nas nie ma całkiem; są to: w domu skrzętność, poza domem 
sprawiedliwe rządy, przy podejmowaniu decyzji niezależność ducha nie 
ulegającego żadnej przywarze ani namiętności. Zamiast tych zalet, my 
mamy zbytek i chciwość, w życiu publicznym niedostatek, w prywatnym 
zamożność i uwielbienie bogactw, hołdowanie lenistwu; między dobrym a 
złym żadnej niema różnicy, wszystkie nagrody męstwu przynależne 
zdobywa się przekupstwem wyborczym. I nic dziwnego: kiedy z was, 
każdy z osobna przy podejmowaniu decyzji, ma swoje własne cele na oku, 
kiedy w domu jesteście niewolnikami przyjemności, a tutaj niewolnikami 
pieniędzy, albo wpływowych ludzi, dochodzi do tego, że napaść się gotuje 
na opuszczoną rzeczpospolitą. 

Lecz pomijam i to. Sprzysięgli się obywatele z najbardziej znanych 
rodzin, aby podpalić ojczyznę i szczep gallicki najbardziej nienawistny dla 
imienia rzymskiego, wzywają do wojny. Wódz nieprzyjaciół z wojskiem 
stoi nam nad głową, a wy jeszcze teraz zwlekacie i wahacie się, co zrobić z 
nieprzyjaciółmi pojmanymi w obrębie miasta. Zlitujcie się, radzę wam: 
zbłądzili młodziutcy ludzie wskutek ambicji, — i nawet uzbrojonych 
puśćcie ich wolno; oby ta litość i miłosierdzie, jeśli oni za broń chwycą, 
nie zmieniła się dla was w nieszczęście. Oczywiście mógłby ktoś sądzić, 
że sytuacja sama jest wprawdzie ciężka, lecz wy się jej nie 



boicie. Ależ wprost przeciwnie; boicie się i to bardzo, lecz przez gnuśność 
i miękkość serca, jeden czekając na drugiego, zwlekacie, ufając widocznie 
bogom nieśmiertelnym, którzy tę naszą rzeczpospolitą niejednokrotnie w 
najbardziej krytycznych sytuacjach ocalili. Nie ślubami, ani zawodzeniami 
kobiecymi zyskuje się pomoc bogów. Wszystko idzie pomyślnie przez 
czuwanie, działanie i mądre postanowienia. Skoro oddasz się gnuśności i 
lenistwu, na próżno błagałbyś bogów. Zagniewani są i nieprzyjaźni. Za 
czasu naszych przodków Aulus Manliusz Torkwatus kazał podczas wojny 
gallickiej zabić własnego syna za to, że wbrew zakazom walczył z 
nieprzyjacielem i ten nieprzeciętny młodzieniec poniósł karę za 
nieopanowane swe męstwo, a wy zwlekacie z decyzją w stosunku do 
najokrutniejszych zdrajców stanu? Widocznie pozostałe ich życie 
kontrastuje z tą zbrodnią. Ależ oszczędzajcie godności Lentulusa, jeśli on 
sam swego honoru, swego dobrego imienia, bogów lub ludzi kiedykolwiek 
oszczędził; przebaczcie młodemu wiekowi Cetega, jeśli to już nie po raz 
drugi wydał wojnę ojczyźnie; bo cóż mam mówić o Gabiniuszu, 
Statiliuszu, Cepariuszu; gdyby byli z czymkolwiek się liczyli, nie 
wystąpiliby w ten sposób przeciw rzeczypospolitej. Wreszcie, senatorowie, 
na Herkulesa! gdyby obecnie był czas na popełnianie błędów, chętnie bym 
się zgodził, aby sama rzeczywistość skorygowała wasz sąd, ponieważ 
lekceważycie moje słowa. Lecz zewsząd jesteśmy otoczeni. Katylina z 
wojskiem za gardło nas chwyta; niczego nie da się przygotować, ani 
obmyśleć w tajemnicy; tym bardziej należy się śpieszyć. 

Dlatego stawiani następujący wniosek: ponieważ wskutek bezbożnego 
sprzysiężenia zbrodniarzy, rzeczpospolita popadła w najwyższe 
niebezpieczeństwo i tymże zbrodniczym obywatelom na podstawie 
zeznania Tytusa Wolturcjusza i posłów Allobrogów, udowodniono winę i 
sami przyznali się do tego, że planowali rzeź, pożary i inne okrutne i 
potworne czyny przeciw współobywatelom i ojczyźnie, należy obyczajem 
przodków zastosować do nich jako do takich, którym jawnie udowodniono 
sprawę gardłową, karę śmierci." 
53. Kiedy Kato usiadł, wszyscy byli konsulowie, a także 



wielka część senatu wniosek jego chwali, dzielność ducha pod niebo 
wynosi: jedni przymawiają drugim, tchórzostwo wzajemnie sobie 
wytykają. Katon za sławnego i wielkiego uchodzi. Zapada uchwała senatu 
zgodnie z jego wnioskiem. 

Lecz mnie, kiedy wiele czytałem i słuchałem o przesławnych czynach, 
jakich naród rzymski w czasie pokoju i wojny na lądzie i morzu dokonał, 
przyszła mimo woli chęć zastanowienia się nad tym, jaki czynnik przede 
wszystkim był dźwignią tak wielkich czynów. Wiem, że niejednokrotnie 
ścierał się naród rzymski małą garstką z wielkim zastępem nieprzyjaciół. 
Wiem że małymi środkami prowadzono wojny z bogatymi królami, że 
prócz tego często musiano wytrwać pod ciężkimi ciosami losu; że 
wymową górowali nad Rzymianami Grecy, sławą wojenną Gallowie. I 
gdy się nad tym nieraz zastanawiałem, stawało się jasnym dla mnie, że 
wszystkiego tego dokonała wyjątkowa dzielność nielicznych jednostek i że 
dzięki niej niedostatek odnosił zwycięstwo nad bogactwem, mała liczba 
nad masą. A kiedy w zbytku i gnuśności rozkładowi uległo społeczeństwo, 
na odwrót rzeczpospolita dzięki swej wielkości dźwigała na sobie błędy 
swoich wodzów i urzędników; podobnie jak matka porodami wysilona, nie 
wydał Rzym przez długie czasy ani jednego wielkiego przez swą dzielność 
człowieka. Lecz za mojej pamięci dwóch było mężów ogromnej 
dzielności, charakteru odmiennego: Marek Katon i Gajus Cezar. A 
ponieważ sam temat się nasunął, nie jest moim zamiarem pomijać 
milczeniem tę okazję, lecz skreślę naturę i charakter obu, o ile to potrafię. 

54. Przeto pochodzenie, wiek, wymowę prawie równą mieli; 
wielkoduszność równą, równą też sławę, lecz każdy inną. Cezar dzięki 
wyświadczaniu dobrodziejstw i dzięki hojności uchodził za wielkiego, 
Katon dzięki nieskazitelności życia. Tamten stał się sławny przez litość i 
miłosierdzie, temu surowość dodała godności. Cezar przez dawanie, 
wspieranie i przebaczanie. Katon przez nie dawanie zyskał sławę. W 
pierwszym była dla nieszczęśliwych ucieczka, w drugim dla złych 
zagłada, u tamtego chwalono przystępność, u tego stałość. W końcu Cezar 
przyjął za zasadę trudzić się, czuwać, zajmować się sprawami przy- 



jaciół, swoje własne zaniedbywać, niczego nie odmawiać, co godne było 
podarowania; dla siebie życzył sobie wielkiej sławy, wojska i nowej wojny, 
gdzie by dzielność jego mogła zabłysnąć. Tymczasem Katon uznawał 
skromność i to co przystoi, lecz przede wszystkim surowość; nie 
rywalizował w bogactwie z bogaczem ani w partyjnictwie z partyjnikiem, 
lecz z dzielnym współzawodniczył w dzielności, ze skromnym w 
skromności, z bezinteresownym w bezinteresowności; wolał być uczciwym 
niż wydawać się dobrym; w ten sposób im mniej starał się o sławę, tym 
więcej szła ona za nim. 

55. Kiedy jak powiedziałem, senat poszedł za wnioskiem Katona, 
konsul uważając że najlepiej będzie załatwić wszystko jeszcze przed nocą i 
ubiec ewentualne wypadki, każe triumwirom przygotować wszystko, co do 
wykonania wyroku było konieczne. Sam rozstawiwszy posterunki, 
sprowadza Lentulusa do więzienia, to samo robią z innymi pretorzy. Jest w 
więzieniu miejsce zwane Tullianum, jeśli trochę pójdziesz w górę na lewo, 
około 12 stóp w ziemię wpuszczone. Chronią go ze wszystkich stron 
ściany, a z góry sklepienie spojone kamiennymi łukami; z powodu 
zaniedbania, ciemności i zapachu, wygląd tego miejsca jest ohydny i 
straszny. Spuściwszy do tego miejsca Lentulusa, kaci, którym to zlecono, 
zadusili go stryczkiem. W ten sposób ów patrycjusz z najsławniejszego 
rodu Korneliuszów, były konsul rzymski znalazł koniec życia godny swego 
charakteru i czynów. Cetegusa, Statiliusza, Gabiniusza i Cepariusza, 
stracono w ten sam sposób. 

56. Podczas tych wypadków w Rzymie, Katylina z całego tłumu, 
sprowadzonego przez siebie jak również z ludzi Manliusza formuje dwa 
legiony i stan liczbowy kohort ustala proporcjonalnie do ogólnej liczby 
swych żołnierzy. Następnie kiedy jakiś ochotnik albo ktoś ze 
sprzymierzeńców do jego obozu przybył, po równi po kohortach rozdzielał 
i w krótkim czasie uzyskał pełny stan liczebny legionów, podczas gdy na 
początku nie więcej miał w ogóle jak 2000 ludzi. Ale z całego tego tłumu 
mniej więcej tylko jedna czwarta wyposażona była w broń wojskową, 
reszta, jak kogo uzbroił przypadek, miała małe oszczepy 



lub lance, albo ostre drągi. A kiedy Antoniusz z wojskiem nadciągał, 
Katylina przesuwał swe wojska w górach, raz ku stolicy raz w kierunku 
Gallii się zwracał, nieprzyjaciołom nie dawał sposobności do bitwy. 
Spodziewał się, że lada dzień będzie miał wielką armię, jeśli wspólnicy w 
Rzymie plany swe wykonają. Tymczasem nie przyjmował niewolników, 
których wielkie masy zrazu do niego się zbiegły, ufny w siły spisku a 
równocześnie uważając, że niekorzystne byłoby dla jego planów, jeśliby 
się ustaliło wrażenie, że sprawę obywateli ze sprawą zbiegłych 
niewolników związał. 

57. Lecz skoro nadeszła do obozu wieść o wykryciu spisku w Rzymie i 
o wykonaniu wyroku na Lentulusie, Cetegusie i innych wyżej 
wymienionych, większa cześć spiskowców, których do wojny pociągnęła 
nadzieja grabieży albo chęć przewrotu politycznego, rozbiega się; resztę 
prowadzi Katylina poprzez trudne do przejścia góry wielkimi marszami w 
okolice Pistorii zamierzając ścieżkami przez Apenin umknąć potajemnie 
do Gali Zaalpejskiej. Lecz Kwintus Metellus Celer stał z trzema legionami 
na straży w ziemi Piceńskiej, wnioskując z ciężkiego położenia w jakim 
się Katylina znalazł, że to właśnie zamierza uczynić co wyżej 
powiedzieliśmy. Przeto dowiedziawszy się od zbiegów o jego marszu, 
szybko zwinął obóz i zajął pozycje u samego podnóża gór, którędy musiał 
Katylina schodzić śpiesząc do Gallii. Ale także Antoniusz nie był daleko, 
który stojąc na czele wielkiej armii miał ścigać na równinie cofającego się 
nieprzyjaciela. A Katylina widząc, że zamknięty jest górami i 
nieprzyjacielskim wojskiem, że w stolicy sytuacja źle się przedstawia, a 
nie ma żadnej nadziei ucieczki ani pomocy i uważając, że najlepiej będzie 
spróbować w takiej sytuacji szczęścia wojennego postanowił jak 
najszybciej zmierzyć się z Antoniuszem. Przeto zwoławszy zebranie, tego 
rodzaju mowę wygłosił: 

58. „Wiem żołnierze, że słowa nie dodają męstwa, i że żadne wojsko 
wskutek mowy wodza nie stanie się z gnuśnego aktywnym ani z 
tchórzliwego dzielnym. Jaka jest w kim dzielność albo z natury, albo z 
wychowania, taka zwykle objawia się na wojnie. Komu ani chęć sławy ani 
niebezpieczeństwo nie dodają 



bodźca, takiego na próżno byś zagrzewał; strach w sercu zatyka mu uszy. 
Lecz ja zwołałem was, aby wam pewne rzeczy przypomnieć, a 

równocześnie, żeby wyjaśnić wam przyczyny mej decyzji. Wiecie dobrze, 
żołnierze, jak wielką klęskę zgotowała indolencja i gnuśność Lentulusa i 
jemu samemu i nam i jak ja czekając na posiłki ze stolicy, nie byłem w 
stanie podążyć do Gallii. Teraz na równi ze mną wszyscy rozumiecie, w 
jakim położeniu znajdują się nasze sprawy, Dwie armie nieprzyjacielskie, 
jedna od strony miasta, druga od Gallii zagradza drogę. Dłużej pozostawać 
w tych okolicach, choćby odwaga była, nie pozwala niedostatek zboża i 
innych środków; dokądkolwiek postanowimy iść, drogę trzeba sobie 
otworzyć orężem. Dlatego wzywam was, abyście byli dzielni i gotowi; i 
kiedy wejdziecie do bitwy, pamiętajcie, że w prawicach waszych niesiecie 
bogactwo, honor, sławę, prócz tego wolność i ojczyznę. Jeśli zwyciężymy, 
zyskamy zupełne bezpieczeństwo, prowiantu będziemy mieć pod 
dostatkiem, municypia i kolonie staną otworem, jeśli obawą zdjęci 
ustąpimy z pola, wszystko to przeciw nam się obróci; żadne miejsce ani 
przyjaciel nie zasłoni tego, kogo oręż nie zasłoni. Prócz tego żołnierze, nie 
ta sama konieczność wisi nad nami i nad nimi. My walczymy o ojczyznę, 
wolność, honor, o życie; ich nic nie porusza do walki o potęgę oligarchów. 
Tym śmielej nacierajcie, pomni dawnego męstwa. Dozwolone wam było 
ku najwyższej hańbie pędzić życie na wygnaniu; niektórzy z was mogli w 
Rzymie po stracie majątku wyglądać cudzej pomocy; ponieważ to 
wszystko wydawało się sromotne i nie do zniesienia dla mężów, dlatego 
postanowiliście iść tą drogą. Jeśli chciecie z niej wyjść, konieczna jest 
odwaga; nikt, prócz zwycięscy nie może zamienić wojny na pokój. 
Albowiem spodziewać się ratunku w ucieczce, kiedy broń, która jest 
osłoną ciała, od nieprzyjaciela odwrócisz, jest oczywistym szaleństwem. 
Zawsze w bitwie największe niebezpieczeństwo grozi tym, którzy 
najwięcej się boją; odwaga za mur służy. 

Kiedy patrzę na was żołnierze i oceniam wasze czyny, wielka mię 
ogarnia nadzieja zwycięstwa. Duch wasz, wiek i męstwo 



dodają mi otuchy, prócz tego konieczność, która nawet z tchórzów robi 
bohaterów. Ciasnota terenu nie pozwala na to, aby nas nieprzyjaciel masą 
swą mógł okrążyć. Jeśli zaś los pozazdrości sukcesu waszemu męstwu, to 
pamiętajcie, abyście się nie oddali za darmo i abyście pojmani nie dali się 
zarżnąć jak bydlęta, lecz walcząc po męsku zostawili nieprzyjaciołom 
zwycięstwo krwawe i żałosne." 

59. Powiedziawszy to, po krótkiej chwili każe odtrąbić hasło i 
ustawione do boju szyki sprowadza na równinę. Następnie odebrawszy 
wszystkim konie, aby w ten sposób przez zrównanie wszystkich w obliczu 
niebezpieczeństwa podnieść ducha żołnierzy, sam idąc pieszo ustawia 
wojsko stosownie do warunków terenowych i liczby żołnierzy. Albowiem 
stosownie do tego, jak ciągnęła się równina pomiędzy położonymi po lewej 
stronie górami a znajdującą się po prawej stronie urwistą skałą, ustawia na 
przedzie 8 kohort, resztę bardziej skupioną jako rezerwę umieszcza w tyle. 
Z tych kohort rezerwowych wybiera centurionów — a byli to wszystko 
doborowi żołnierze — i weteranów, a prócz tego wszystko co było 
najlepszego z pośród prostych żołnierzy i uzbroiwszy podprowadza do 
pierwszego szeregu. Gajusowi Manliuszowi powierza dowództwo na pra-
wym skrzydle, a pewnemu Fezulańczykowi na lewym; sam z 
wyzwoleńcami i sługami stanął obok sztandaru z orłem, który miał ongiś 
mieć w swej armii Gajus Mariusz podczas wojny z Cymbrami. Tymczasem 
po drugiej stronie Gajus Antoniusz będąc chorym na nogi i nie mogąc brać 
udziału w bitwie, przekazuje wojsko legatowi Markowi Petrejuszowi. Ów 
zaciągnięte z powodu rozruchów kohorty weteranów umieszcza w pierw-
szej linii, a za nimi resztę wojska w rezerwie; sam objeżdżając konno, 
każdego imiennie zagrzewa, zachęca, prosi, żeby pamiętali, że walczą 
przeciw źle uzbrojonym zbójom w obronie ojczyzny, w obronie dzieci, w 
obronie ołtarzy i ognisk domowych. Jako stary żołnierz, ponieważ przez 
trzydzieści lat z górą w charakterze trybuna albo prefekta, legata albo 
pretora w wojsku z wielką chwałą służył, większość żołnierzy znał 
osobiście 



i każdego z nich przewagi wojenne; przypominając je, zapalał dusze 
żołnierzy. 

60. Lecz zaledwie Petrejusz, zbadawszy wszystko, daje sygnał trąbą i 
każe kohortom powoli następować, to samo robi wojsko nieprzyjaciół. 
Kiedy obie strony doszły do tego punktu, gdzie lekkozbrojni mogli bitwę 
rozpocząć, z ogromnym krzykiem, ze sztandarami zwróconymi ku 
nieprzyjacielowi rzucają się na siebie, odrzucają na bok włócznie, walka 
toczy się na miecze. Weterani, pomni dawnego męstwa, ostro wręcz 
nacierają, tamci niezastraszeni stawiają opór: walka toczy się z ogromną 
zawziętością. Tymczasem Katylina z lekkozbrojonymi uwija się w 
pierwszym szeregu, znajdujących się w niebezpieczeństwie wspiera, na 
miejsce rannych wprowadza do boju świeże siły, sam walczy, nieraz sam 
kładzie trupem wroga: dzielnego żołnierza i dobrego wodza obowiązki 
równocześnie wypełniał. Petrejusz widząc, że Katylina wbrew 
oczekiwaniu walczy z wielkim uporem, wprowadza w centrum 
nieprzyjaciół kohortę pretorską i rozbitych i w luźnych grupkach 
stawiających opór likwiduje; następnie z obu stron, od skrzydeł, atakuje 
resztę. Manliusz i Fezulańczyk padają walcząc w pierwszej linii. Katylina 
widząc, że wojsko jego jest rozbite a on sam pozostał z małą garstką, 
pomnąc na swe pochodzenie oraz dawną swą godność rzuca się w 
największy tłok nieprzyjaciół; tam walcząc ginie, mieczem przebity. 

61. Lecz dopiero po zakończeniu bitwy mogłeś zobaczyć, jak wielka 
odwaga i jak wielka siła ducha była w wojsku Katyliny. Albowiem prawie 
zawsze, jakie kto miejsce w walce zajął za życia, to samo po śmierci 
ciałem przykrywał. Nieliczni ci, których roztrąciła kohorta pretorską, 
polegli nieco dalej, lecz wszyscy z ranami odniesionymi z przodu. 
Katylinę zaś znaleziono daleko od swoich, wśród trupów nieprzyjaciół; 
oddychał jeszcze słabo, a na twarzy zachował tę samą dzikość ducha, jaką 
miał za życia. W końcu z całego tłumu ani podczas bitwy, ani w czasie 
ucieczki nie wzięto do niewoli ani jednego wolno urodzonego obywatela; 
tak to oni wszyscy równie mało oszczędzali swojego co nieprzyjaciół 
życia. Nie odniosło jednak wojsko 



narodu rzymskiego zwycięstwa radosnego albo bezkrwawego, albowiem 
wszyscy dzielniejsi albo polegli w bitwie, albo wyszli z niej ciężko ranni. 
Wielu zaś z tych, którzy wyszli z obozu dla przypatrzenia się albo dla 
grabieży, przewracając trupy nieprzyjacielskie, jedni znajdowali 
przyjaciela, drudzy gościa lub krewnego; byli też tacy, którzy 
nieprzyjaciół swych rozpoznawali. Tak na przemiany po całym wojsku 
szalała radość smutek, lament i wesołość. 
 
 
 
 
 
 

KONIEC 




