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WYKAZ SKRÓTÓW

Autorzy starożytni i dzieła
AmmiAnus mArcellinus (ok. 330‒395 n.e.; Ammianus Marcellinus)

Rerum gestarum libri (Dzieje rzymskie)
1Przekład: Ammianus Marcellinus, Dzieje rzymskie, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył 

I. Lewandowski, t. I: księgi XIV‒XXV, Warszawa 2001; t. II: księgi XXVI‒XXI, Warszawa 
2002 („Biblioteka Antyczna”)

AP – Anthologia Palatina (X w. n.e.; Antologia palatyńska)
AppiAn z Aleksandrii (ok. 100–180 n.e.; Appianus Alexandrinus, Ἀππιανòς Ἀλε-

ξαν δρεύς [Appianós Aleksandreús])
Hist.Rom. – Historia Romana (Historia rzymska, Ῥωμαϊκά [Rhomaiká])

Civ. – Bella civilia (Wojny domowe, Ἐμφύλια [Emfýlia]) [księgi XIII–XVII, 
numerowane też oddzielnie jako I–V]

Syr. – Syriaca (Wojny syryjskie, Συριακή [Syriaké]) [księga XI]
ArystofAnes (460–450 – 386 p.n.e.; Aristophanes, Ἀριστοφάνης [Aristofánes])

Ran. ‒ Ranae (Żaby, Βάτραχοι [Bátrachoi])
Vesp. ‒ Vespae (Osy, Σφῆκες [Sfékes])

Arystoteles (384–322 p.n.e.; Aristoteles, Ἀριστοτέλης [Aristotéles])
EE ‒ Ethica Eudemia (Etyka eudemejska, Ἠθικὰ Εὐδήμεια [Ethiká Eudémeia])
EN – Ethica Nicomachea (Etyka nikomachejska, Ἠθικὰ Νικομάχεια [Ethiká 

Nikomácheia])
Rhet. ‒ Ars rhetorica (Retoryka, Τέχνη ῥητορική [Téchne rhetoriké])

Przekład: Arystoteles, Retoryka, [w:] tenże, Retoryka * Poetyka, przełożył, wstępem i ko-
mentarzem opatrzył H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 1–296 („Biblioteka Klasyków 
Filozofii”); oraz [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 6, Warszawa 2001, s. 265–478

Askoniusz pediAnus (ok. 9 p.n.e. ‒ 76 n.e.; Quintus Asconius Pedianus)
Orationum Ciceronis quinque enarratio (Komentarze do pięciu mów Cyce-

rona); numeracja za wydaniem: Q. Asconii Pediani Orationum Ciceronis quinque enarratio, 
recognovit brevique adnotatione critica instruxit A. Curtis Clark, Oxonii 1907 (reprint: 2006)

AtenAjos z Naukratis (fl. ok. 200 n.e.; Athenaeus Naucratita, Ἀθηναῖος Ναυ-
κρατίτης [Athenaíos Naukratítes])

1 Podajemy tylko te wydania, z których zaczerpnięto cytaty wykorzystane w niniejszym 
opracowaniu.
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Deipnosophistae (Uczta mędrców / Sofiści przy uczcie, Δειπνοσοφισταί [Dei
pnosofistaí])

cezAr (100–44 p.n.e.; Gaius Iulius Caesar)
Civ. – Commentarii de bello civili (Pamiętniki o wojnie domowej)
Gall. – Commentarii de bello Gallico (Pamiętniki o wojnie galijskiej)

cyceron (106–43 p.n.e.; Marcus Tullius Cicero); fragment dzieła O moim konsulacie (De 
consulatu suo/meo) za: Fragmenta Poetarum Latinorum, post W. Morel et K. Büchner edidit 
J. Blänsdorf, Berlin‒New York 2011, s. 153‒184: „M. Tullius Cicero”

Ac. 1 – Academicorum libri quattuor / Academici libri / Academica = Acade
mica posteriora (Księgi akademickie / Badania akademickie / Rozprawy 
akademickie)

Ac. 2 – Academica priora: Lucullus (Księgi akademickie pierwsze: Lukullus)
Arch. – Pro Archia poeta oratio (Mowa w obronie poety Archiasza)
Balb. – Pro Lucio Cornelio Balbo oratio (Mowa w obronie Lucjusza Kor-

neliusza Balbusa)
Brut. – Brutus, sive de claris oratoribus (Brutus, czyli o sławnych mówcach)

Przekład: Cyceron, Brutus, czyli o sławnych mówcach, przełożyła, wstępem i przypisami opa-
trzyła M. Nowak, Warszawa 2008 („Biblioteka Antyczna”)

Caec. ‒ Pro A. Caecina oratio (Mowa w obronie Aulusa Cecyny)
Cael. – Pro M. Caelio oratio (Mowa w obronie Marka Celiusza Rufusa)
Cat. – In Lucium Catilinam orationes (Mowy przeciw Lucjuszowi Katylinie 

Katylinarki)
Cato – Cato Maior De senectute (Katon Starszy O starości)
Cluent. – Pro A. Cluentio Habito oratio (Mowa w obronie Aulusa Kluen-

cjusza Habita)
Div. – De divinatione (O wieszczbiarstwie)
Dom. – De domo sua ad pontifices (Mowa w sprawie odzyskania majątku 

wygłoszona przed kolegium pontyfików)
Epistulae (Listy)

ad Att. – ad Atticum (Listy do Attyka)
ad fam. – ad familiares (Listy do bliskich znajomych); cytaty za wydaniem: 

Cicero, Epistulae ad familiares, vol. I: 61‒47 B.C., vol. II: 47‒43 B.C., Cambridge 2004 
(„Cambridge Classical Texts and Commentaries” 16, 17)

ad Q.fr. – ad Quintum fratrem (Listy do brata Kwintusa)
Fin. – De finibus malorum et bonorum (O najwyższym stopniu dobra i zła)
Flacc. – Pro L. Flacco oratio (Mowa w obronie Lucjusza Flakkusa)
Harusp.resp. – De haruspicum responso oratio (Mowa o orzeczeniu 

wieszczbiarzy)
Leg. – De legibus (O prawach)

Przekład: Cyceron, O prawach, [w:] tenże, Pisma filozoficzne, t. II: O państwie, O prawach, 
O powinnościach, O cnotach, przełożył W. Kornatowski, komentarzem opatrzył K. Leś-
niak, [Warszawa] 1960, s. 191‒316 („Biblioteka Klasyków Filozofii”)

Mil. – Pro Tito Annio Milone oratio (Mowa w obronie Tytusa Anniusza 
Milona)

Mur. – Pro L. Murena oratio (Mowa w obronie Lucjusza Licyniusza Mureny)
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Nat.deor. – De natura deorum (O naturze bogów)
Off. – De officiis (O powinnościach)
Orat. – Orator (Mówca)
P.red.senat. – Oratio post reditum cum senatui gratias egit (Mowa dzięk-

czynna wygłoszona w senacie po powrocie z wygnania)
Phil. – In Marcum Antonium orationes Philippicae (Filipiki. Mowy prze-

ciwko Markowi Antoniuszowi)
Planc. – Pro Gnaeo Plancio oratio (Mowa w obronie Gnejusza Plancjusza)
Sest. – Pro Publio Sestio oratio (Mowa w obronie Publiusza Sestiusza)
Top. ‒ Topica (Topiki)
Tusc. – Tusculanae disputationes (Rozmowy tuskulańskie / Tuskulanki)
Vatin. – In Publium Vatinium testem interrogatio (Mowa przeciwko świad-

kowi Publiuszowi Watyniuszowi)
Verr. – In Verrem actiones (Mowy przeciwko Gajuszowi Werresowi / Werrynki)

Demetrios Retor (I w. p.n.e. lub I w. n.e.; Demetrius Rhetor, Δημήτριος [Demétrios]))
Eloc. ‒ De elocutione (O wysławianiu się / O stylu; Περὶ ἑρμηνείας [Perí 

hermeneías]); numeracja za wydaniem: Demetrius, On Style, the Greek text of Demetrius De 
elocutione edited after the Paris manuscript with introduction, translation, facsimiles etc. by 
W. Rhys Roberts, Cambridge 1902

diogenes lAertios (III/IV w. n.e.; Diogenes Laertius, Διογένης Λαέρτιος [Dio
génes Laértios])

De vitis et dogmatibus clarorum philosophorum (Żywoty i poglądy słynnych 
filozofów, Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων [Bíoi 
kaí gnómai tón en filosofía eudokimesánton])

dion chryzostom z Prusy (ok. 40–115 n.e.; Dio Chrysostomus, Δίων Χρυσό-
στομος [Díon Chrysóstomos])

Orat. ‒ Orationes (Mowy, Λόγοι [Lógoi]); wydanie: Dionis Prusaensis, quem vocant 
Chrysostomum, quae extant omnia, edidit, apparatu critico instruxit J. de Arnim, vol. I‒II, 
Berolini 11893‒1896, 2(właściwie reprint)Berlin 1962

57: Nestor (Nestor, Νέστωρ [Néstor])
enniusz (239‒169 p.n.e.; Quintus Ennius)

Ann. – Annales (Roczniki); numeracja fragmentów za: The „Annals” of Q. Ennius, 
edited with introduction and commentary by O. Skutsch, Oxford 1985 (wydanie popra-
wione: 1986)

epichArm (ok. 540‒450 p.n.e.; Epicharmus, Ἐπίχαρμος [Epícharmos]); numeracja 
fragmentów za: PCG, vol. I, s. 8‒173: frg. 1‒300

euklides z Aleksandrii (fl. 300 p.n.e.; Euclides, Εὐκλείδης [Eukleídes])
Opt. ‒ Optica (Optyka, Ὀπτικά [Optiká]); wydanie w: Euclidis Opera omnia, ediderunt 

I.L. Heiberg et H. Menge, vol. VII: Euclidis „Optica”, „Opticorum” recensio Theonis, „Ca
toptrica”, cum scholiis antiquis, edidit I.L. Heiberg, Lipsiae 1895, s. 1‒121

eurypides (ok. 485–406 p.n.e.; Euripides, Εὐριπίδης [Euripídes])
Andr. – Andromacha (Andromacha, Ἀνδρομάχη [Andromáche])

Przekład: Eurypides, Andromacha, [w:] tenże, Tragedie, przełożył, wstępem i przypisami opa-
trzył J. Łanowski, przekład przejrzała J. Ławińska-Tyszkowska, t. II, Warszawa 22006, 
s. 9‒66 („Biblioteka Antyczna”)



8 Wykaz skrótów

Med. – Medea (Medea, Μήδεια [Médeia])
Oen. ‒ Oeneus (Ojneus, Οἰνεύς [Oineús]); numeracja fragmentu za: Eurypides, Tragedie, 

t. V, s. 213‒219: I 20,1‒12; TrGF5,2: 558‒570
Phoen. ‒ Phoenissae (Fenicjanki, Φοίνισσαι [Foínissai])
Teleph. ‒ Telephus (Telefos, Τήλεφος [Télefos]); numeracja fragmentu za: Eurypides, 

Tragedie, t. V, s. 121‒139: I 9,1‒32; TrGF5,2: 696‒727c
fedrus (ok. 15 p.n.e. – ok. 50 n.e.; Phaedrus); numeracja za: Babrius and Phaedrus, edited et trans-

lated by B.E. Perry, Cambridge, Mass. ‒ London 4(reprint)1990 (11965; „Loeb Classical Library”, 436)
Fabulae Aesopiae (Bajki Ezopa/Ezopowe / Bajki)

festus, Pompejusz (II w. n.e.; Sextus Pompeius Festus)
Verb.signif. ‒ De verborum significatu / significatione (O znaczeniu wyra-

zów), lokalizacje za wydaniem: Sextus Pompeius Festus, De verborum significatu quae 
supersunt cum Pauli epitome, edidit W.M. Lindsay, Lipsiae 1913 („Bibliotheca Teubneriana”; 
reprinty: Hildesheim 1965; Stutgardiae et Lipsiae 1997)

fronton, Marek Korneliusz (ok. 100‒160/170 n.e.; Marcus Cornelius Fronto); 
numeracja za wydaniem: M. Cornelii Frontonis Epistulae, quas edidit M.P.J. van den Hout, 
prolegomena, textum, indicem nominum propriorum continens, Lugduni Batavorum 1954

Epistulae (Listy)
ad Ant.Imp. ‒ ad Antoninum Imperatorem et invicem (do i od cesarza 

Anto nina [Piusa])
ad M.Caes. ‒ ad Marcum Caesarem et invicem (do i od cesarza Marka 

[Aureliusza])
gAjusz (II w. n.e.; Gaius)

Institutiones (Instytucje)
Przekład: Gaius, Instytucje, z języka łacińskiego przełożył i wstępem opatrzył C. Kunderewicz, 

opracował J. Rezler, Warszawa 1982
gelliusz, Aulus (II w.; Aulus Gellius)

Noct.Att. ‒ Noctes Atticae (Noce attyckie)
hieronim (ok. 340–420 n.e.; Sophronius Eusebius Hieronymus Stridonensis)

Epist. – Epistulae (Listy)
homer (VIII w. p.n.e.; Homerus, Ὅμηρος [Hómeros])

Il. ‒ Ilias (Iliada, Ιλιάς [Iliás]);
Przekład: Homer, Iliada, przełożyła K. Jeżewska, wstępem i przypisami opatrzył J. Łanowski, 

Warszawa 1(3)1999, 2(3)2000, 2(3)2005 („Biblioteka Antyczna”)
Od. ‒ Odyssea (Odyseja, Ὀδύσσεια [Odýsseia])

Przekład: Homer, Odyseja, przełożył i opracował J. Parandowski, Warszawa 1(3)1998, 2(4)2000 
(„Biblioteka Antyczna”)

horAcy (65–8 p.n.e.; Quintus Horatius Flaccus)
Ars – De arte poetica epistula ad Pisones (O sztuce poetyckiej list do Pizo-

nów; Epist. 2,3)
Carm. – Carmina (Pieśni)
Sat. – Sermones / Satirae (Gawędy / Satyry)

józef flAwiusz (37 – po 100 n.e.; Titus Flavius Iosephus, Ιώσηπος Φλάβιος 
[Ióse pos Flábios])

Ant.Iud. – Antiquitates Iudaicae (Dawne dzieje Izraela / Starożytności ży-
dowskie, Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία [Iudaiké archaiología])
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juwenAlis (ok. 60–130 n.e.; Decimus Iunius Iuvenalis)
Saturae (Satyry)

kAssjusz dion (ok. 155‒235 n.e.; Lucius Dio Cassius Cocceianus, Κάσσιος Δίων 
Κοκκηϊανός [Kássios Díon Kokkeïanós])

Historia Romana (Historia rzymska, Ῥωμαϊκὴ ἱστορία [Rhomaiké historía])
Księga suda (2. połowa IX w. n.e.; Liber Suda / Suidae Lexicon, Βιβλίον Σοῦδα 

[Biblíon Súda]); numeracja za: Suda On Line: http://www.stoa.org/sol/ [dostęp: 22.07.2016])
kwintyliAn (ok. 35‒100 n.e.; Marcus Fabius Quintilianus)

Inst.orat. ‒ Institutio oratoria (Kształcenie mówcy); numeracja za wydaniem: Quin-
tilianus, Institutionis oratoriae libri XII, ediderunt L. Radermacher, V. Buchheit, Lipsiae 1971 
(„Bibliotheca Teubneriana”)

liwiusz (59 p.n.e. – 17 n.e.; Titus Livius)
Ab urbe condita libri (Dzieje Rzymu od założenia miasta)

Przekład: Liwiusz, Dzieje Rzymu od założenia miasta, [t. 2:] Księgi VI–X, przełożył 
A. Kościółek, Streszczenia ksiąg XI–XX, przełożył M. Brożek, komentarz J. Wol-
ski, M. Brożek, opracował M. Brożek, Wrocław 1971 („Biblioteka Przekładów 
z Literatury Antycznej”, t. 17)

per. – periochae (‘streszczenia, wyciągi’; dosł. ‘zawartości’, łac. con
tinentiae, περιοχαί [periochaí] – streszczenia ksiąg pochodzące 
z czasów starożytnych)

lucyliusz (180 – ok. 102 p.n.e.; Gaius Lucilius); numeracja fragmentów za: C. Lucilii 
Carminum reliquiae, vol. I: Prolegomena, testimonia, fasti Luciliani, carminum reliquiae, 
indices, vol. II: Commentarius, edidit F. Marx, vol. I‒II, Leipzig 1904‒1905 („Bibliotheca 
Teubneriana”; reprint: Amsterdam 1963)

Saturae (Satyry)
lukrecjusz (ok. 97–55 p.n.e.; Titus Lucretius Carus)

De rerum natura (O naturze wszechrzeczy)
mAkrobiusz (IV/V w.; Ambrosius Theodosius Macrobius)

Sat. – Saturnalia (Rozmowy w okresie Saturnaliów)
Mały poradniK wyborczy (?; Commentariolum petitionis); numeracja za wydaniem: Quin-

tus Tullius Cicero, Commentariolum petitionis, übersetzt und hg. von G. Laser, Darmstadt 2001 („Texte 
zur Forschung”, Bd. 75)

mArcjAlis (ok. 40–104 n.e.; Marcus Valerius Martialis)
Epigr. – Epigrammaton libri (Księgi epigramów)

menAnder (ok. 344/3 – 292/1 p.n.e.; Menander, Μένανδρος [Ménandros])
Sent. – Sententiae (Sentencje jednowierszowe, Γνῶμαι μονόστιχοι [Gnómai monósti

choi]); numeracja za: Menandri sententiae, edidit S. Jäkel, Lipsiae 1964 („Bibliotheca Teubneriana”)
nepos (ok. 99–24 p.n.e.; Cornelius Nepos)

De viris illustribus (Żywoty wybitnych mężów)
Alc. ‒ Alcibiades (Alkibiades)
Att. ‒ Atticus (Attyk)

Przekład: Cornelius Nepos, XXV. Tytus Pomponiusz Attyk, [w:] tenże, Żywoty wybitnych 
mężów, [przekład zespołowy: J. Axer i inni], wstęp, komentarz i redakcja L. Win-
niczuk, Warszawa 1974, s. 181‒198

o stylu (I lub II w. p.n.e.)
Eloc. – De elocutione (O stylu, Περὶ ἑρμηνείας [Perí hermeneías])
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owidiusz (43 p.n.e. – 18 (17?) n.e.; Publius Ovidius Naso)
Ars – Ars amatoria (Sztuka kochania)
Fast. – Fasti (Kalendarz)
Met. – Metamorphoseon libri (Metamorfozy / Przemiany)

plAton (427–347 p.n.e.; Plato, Πλάτων [Pláton])
Leg. – Leges (Prawa, Νόμοι [Nómoi])

plAut (ok. 250–184 p.n.e.; Titus Maccius Plautus)
Pers. – Persa (Pers / Człowiek z Persji)

Pliniusz Młodszy (ok. 62–113 n.e.; Gaius Plinius Caecilius, Minor)
Epist. – Epistulae (Listy)
Panegyr. – Panegyricus (Panegiryk [na cześć cesarza Trajana])

pliniusz stArszy (ok. 23–79 n.e.; Gaius Plinius Secundus, Maior)
NH – Naturalis historia (Historia naturalna)

plutArch (ok. 50–120 n.e.; Plutarchus, Πλούταρχος [Plútarchos])
Mor. – Moralia (Pisma moralne, Ἠθικά [Ethiká])

Reg.apoph. – Regum et imperatorum apophthegmata (Powiedzenia 
królów i wodzów, Βασιλέων ἀποφθέγματα καὶ στρατηγών [Basiléon 
apofthégmata kaí strategón])

Vitae parallelae (Żywoty równoległe, Βίοι παράλληλοι [Bíoi parálleloi])
Brut. – Brutus (Brutus, Βρούτος [Brútos])
Caes. – Caesar (Cezar, Καίσαρ [Kaísar])

Przekład: Plutarch, Żywoty sławnych mężów (z żywotów równoległych), przełożył i opra-
cował M. Brożek, Wrocław 51976, s. 539‒641 („Biblioteka Narodowa”, Seria II, 
nr 3)

Cat.Mi. – Cato Minor (Katon Młodszy, Κάτων [Káton])
Cic. ‒ Cicero (Cyceron, Κικέρων [Kikéron])
Crass. – Crassus (Krassus, Κράσσος [Krássos])
Luc. – Lucullus (Lukullus, Λεύκολλος [Leúkollos])
Pomp. ‒ Pompeius (Pompejusz, Πομπήιος [Pompéios])

polibiusz (ok. 200–118 p.n.e.; Polybius, Πολύβιος [Polýbios])
Historiae (Dzieje, Ἱστορίαι [Historíai])

pseudo-demetrios z Faleronu (II w. n.e.; Demetrius Phalereus, Δημήτριος 
Φαληρεύς [Demétrios Falereús])

Eloc. – De elocutione (O stylu, Περὶ ἑρμηνείας [Perí hermeneías]); wydanie: Deme-
trius, On Style, The Greek Text of Demetrius’ De elocutione, edited after the Paris Manuscript 
with Introduction, Translation, Facsimiles etc. by W. Rhys Roberts, Cambridge 1902

rinton z Tarentu/Syrakuz (IV/III w. p.n.e.; Rhinthon, Ῥίνθων [Rhínthon]); numeracja 
fragmentów za: PCG, vol. I, s. 260‒270: frg. 1‒25

sAllustiusz (86–35 p.n.e.; Gaius Sallustius Crispus)
Cat. – De coniuratione Catilinae (Sprzysiężenie Katyliny)

scholia bobiensia; numeracja za wydaniem: Scholia in Ciceronis Orationes Bobiensia, edidit P. Hil-
debrandt, Stuttgardiae 1971 (editio stereotypa editionis Anni 1907)

seneka Młodszy, inaczej senekA filozof (ok. 4 p.n.e. – 65 n.e.; Lucius Annaeus 
Seneca Minor, Philosophus)

Benef. – De beneficiis (O dobrodziejstwach)
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senekA stArszy, inaczej senekA retor (ok. 55 p.n.e. – ok. 40 n.e.; Lucius An
naeus Seneca Maior, Rhetor)

Suas. – Suasoriae (tj. mowy doradcze); numeracja za wydaniem: Seneca the Elder, 
Declamations, edited by M. Winterbottom, t. I–II, London 1974 („Loeb Classical Library”; 
reprinty: 1999–2003)

serwiusz (IV/V w. n.e.; Servius Maurus Honoratus)
in Aen. – In Vergili „Aeneidem” commentarius (Komentarz do Eneidy Wer-

giliusza)
sofokles (496–406 p.n.e.; Sophocles, Σοφοκλῆς [Sofoklés]); numeracja fragmentów za: 

2TGrF, s. 129‒360, oraz TrGF4
solinus (fl. połowa III w. n.e.; Gaius Iulius Solinus)

Coll.memor. ‒ Collectanea rerum memorabilium (Zbiór rzeczy godnych 
pamięci); numeracja za wydaniem: C. Iulii Solini Collectanea rerum memorabilium, reco-
gnovit Th. Mommsen, Berolini 1864

stobAjos (V w. n.e.; Ioannes Stobaeus, Ἰωάννης Στοβαῖος [Ioánnes Stobaíos])
Flor. ‒ Florilegium / Anthologia (Antologia, Ἀνθολογία [Anthología]); numeracja 

za wydaniem: Ioannis Stobaei Anthologium, recensuerunt C. Wachsmuth et O. Hense, vol. I‒V, 
Berolini 1884‒1912

strAbon (ok. 64 p.n.e. – po 21 n.e.; Strabo, Στράβων [Strábon])
Geographia (Zapiski geograficzne, Γεωγραφικά [Geografiká])

strAttis (V/IV w. p.n.e.; Strattis, Στράττις [Stráttis]); numeracja fragmentów za: PCG, 
vol. I, s. 623‒660: frg. 1‒91

swetoniusz (ur. ok. 69 n.e.; Gaius Suetonius Tranquillus)
De vita Caesarum (Żywoty cezarów)

Cal. – Gaius Caligula (Gajusz Kaligula)
Iul. – Divus Iulius (Boski Juliusz)
Tib. – Tiberius (Tyberiusz)

Gramm. – De grammaticis et rhetoribus (O gramatykach i retorach)
tAcyt (ok. 55–120 n.e.; Publius Cornelius Tacitus)

Ann. – Annales (Roczniki)
Dial. – Dialogus de oratoribus (Dialog o mówcach)

terencjusz (II w. p.n.e.; Publius Terentius Afer)
Phorm. – Phormio (Formion / Pasożyt Formion)

Przekład: Terencjusz, Pasożyt Formion, [w:] tenże, Komedie, t. II, przełożyła, wstępem i przy-
pisami opatrzyła E. Skwara, Warszawa 2006, s. 13‒153

tukidydes (ok. 460‒455 – 400‒390 p.n.e.; Thucydides, Θουκυδίδης [Thukydídes])
De bello Peloponnesiaco (Wojna peloponeska, Πόλεμος τῶν Πελοποννησίων 

καὶ ̓ Αθηναίων / Συγγραφή / τὰ Πελοποννησιακά / Ἱστορίαι [Pólemos 
tón Peloponnesíon kaí Athenaíon / Syngrafé / tá Peloponnesiaká / Historíai])

wAleriusz mAksymus (1. połowa I w. n.e., dzieło z lat: 28–32; Marcus Valerius 
Maxi mus)

Fact.dict.mem. ‒ Factorum et dictorum memorabilium libri novem (Czynów 
i słów godnych pamięci ksiąg dziewięć)

wArron, Marek Terencjusz z Reate (116–28 p.n.e.; Marcus Terentius Varro)
Ling. – De lingua Latina (O języku łacińskim)
Rust. – De re rustica (O gospodarstwie wiejskim)
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wellejusz pAterkulus, Marek (ok. 20 p.n.e. – 30 n.e.; Marcus Velleius Paterculus)
Historia Romana (Historia rzymska)

wergiliusz (70–19 p.n.e.; Publius Vergilius Maro)
Aen. – Aeneis (Eneida)

Przekład: Publius Vergilius Maro, Eneida, przełożył i opracował Z. Kubiak, Warszawa 1987 
(„Bibliotheca Mundi”)

Autor renesansow y
erAzm (1466‒1536 n.e.; Erasmus Desiderius Rotterodamus, właściwie: Gerrit 

Ger ritszoon)
Adagia – Adagiorum chiliades (Adagia [Kolejny tysiąc przysłów])

Inne
‹ › ‒ uzupełnienie wydawcy
[] ‒ uzupełnienie tłumaczki
*** ‒ wydawcy wskazują w tym miejscu lakunę w tekście (łac. lacuna: ‘dziura’), 

to znaczy, że część zdania wypadła
cos. – consul [ordinarius] (konsul [regularny])
fl. – floruit, tj. ‘osiągnął ἀκμή [akmé]’, czyli szczyt twórczości bądź działalności, 

który według starożytnych przypadał na ok. 40. rok życia
loc. cit. – loco citato (w miejscu cytowanym)
praef. – praefatio (przedmowa)

BNJ ‒ http://referenceworks.brillonline.com/entries/brill-s-new-jacoby [dostęp: 
06.07.2016]

CEL ‒ Corpus epistularum Latinarum tabulis ostracis servatarum, P. Cugusi, 
Firenze 1992‒2002 („Papyrologica Florentina”)

CIL – Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin 1863–
Eurypides, Tragedie, t. V ‒ Eurypides, Tragedie, t. V: Fragmenty, przekład zbio-

rowy pod redakcją M. Borowskiej, Wrocław 2015 („Biblioteka Antyczna”, 
t. 47)

FGrHist – Die Fragmente der griechischen Historiker, edidit F. Jacoby, Leiden 
21957–1962 (Berlin 11923)

FRHist ‒ The Fragments of the Roman Historians, vol. I: Introduction, vol. II: 
Texts and Translations, general editor T.J. Cornell, Oxford 2013

MRR ‒ T.R.S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, vol. I‒II, New 
York 1951‒1952; T.R.S. Broughton, Supplement to The Magistrates of the 
Roman Republic, New York 1960

PCG – Poetae Comici Graeci, vol. I: Comoedia Dorica, mimi, phlyaces, vol. VII: 
Menecrates–Xenophon, ediderunt R. Kassel, C. Austin, Berolini et Novi 
Eboraci (Berlin–New York) 2001, 1989

P.Oxy – Oxyrinchus Papyri, t. 1 (1898) ‒
RE – Paulys Realencyklopädie der classischen Altertumswissenschaft, Neue 

Bearbeitung, Stuttgart 1893–
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Ribbeck3 ‒ Scenicae Romanorum poesis fragmenta, tertiis curis, recognovit 
O. Ribbeck, vol. I: Tragicorum fragmenta, Lipsiae 1897; vol II: Comicorum 
fragmenta, Lipsiae 1898 („Bibliotheca Teubneriana”)

SIG3 – W. Dittenberger, Sylloge Inscriptionum Graecarum, t. I–III, Lipsiae 
31915–1924

2TGrF – Tragicorum Graecorum Fragmenta, recensuit A. Nauck, Lipsiae 21889 
(„Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana”)

TrGF2 ‒ Tragicorum Graecorum Fragmenta, vol. 2: Fragmenta adespota, edi-
derunt R. Kannicht, B. Snell, Göttingen 1981

TrGF4 ‒ Tragicorum Graecorum Fragmenta, vol. 4: Sophocles, edidit S. Radt, 
Göttingen 1977 (editio correctior: 1999)

TrGF5,2 ‒ Tragicorum Graecorum Fragmenta, vol. 5: Euripides, pars posterior, 
editor R. Kannicht, Göttingen 2004





Tu, quaeso, crebro ad me scribe,  
vel quod in buccam venerit,  

CZYLI PISZ DO MNIE CZĘSTO 
I O WSZYSTKIM1

Dla ACh

Tytus Pomponiusz Attyk ‒ przyjaciel Cycerona
Tytus Pomponiusz znany jest potomności głównie jako adresat 

listów i przyjaciel słynnego Marka Tulliusza Cycerona, mówcy, 
polityka, autora dzieł filozoficznych i retorycznych. Zachowana 
korespondencja stanowi najważniejsze źródło do poznania życia 
i charakteru tego ustosunkowanego i niezwykle bogatego bankie-
ra, pośrednio uwikłanego siatką powiązań w bieżące wydarzenia 
epoki, politycznego lawiranta, który bezpiecznie przeżył wszystkie 
burze okresu późnej republiki, wiernego przyjaciela, który służył 
moralnym wsparciem i swoimi pieniędzmi, wreszcie intelektualisty 
i literata. Również pochwalna biografia pióra Korneliusza Neposa, 
pisana częściowo jeszcze za życia Attyka (pierwsze 18 rozdziałów 
tego żywotu powstało przed jego śmiercią, czyli przed marcem roku 
32),2 jest cennym uzupełnieniem informacji pochodzących z listów, 
bowiem Nepos, dobry znajomy Attyka, słyszał jego mowę wygłoszo-
ną na pogrzebie matki, regularnie bywał też w latach trzydziestych 
I w. w domu Pomponiusza na Kwirynale. Warto podkreślić, że to 
jedyna zachowana biografia osoby współczesnej Neposowi.

1 Cyceron (ad Att. 7,10): ‘Proszę cię, pisz do mnie często, choćby o tym, co ślina 
na język przyniesie’.

2 Wszystkie daty, o ile nie zaznaczono inaczej, odnoszą się do okresu przed na-
szą erą, a autorką wszystkich przekładów, o ile nie zaznaczono inaczej, jest Krystyna 
Stebnicka.
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Pomponiusz Attyk przyszedł na świat w listopadzie 110 bądź 
109 r., był więc mniej więcej rówieśnikiem urodzonego w roku 106 
Cycerona, i tak jak on należał do rodziny ekwickiej. Attyk pochodził 
jednak z Rzymu, a Cyceron z municypium, z Arpinum. Rodzina 
Pomponiuszów swoje korzenie wywodziła aż od Numy Pompiliusza, 
drugiego króla Rzymu. Niewiele wiadomo o wykształceniu Attyka, 
który Marka Tulliusza poznał właśnie w wieku szkolnym. Wtedy 
razem z nimi uczył się też Lucjusz Manliusz Torkwatus, późniejszy 
konsul (65 r.) i przyjaciel Cycerona. Być może nauczycielem Atty-
ka ‒ podobnie jak Cycerona i Warrona – był słynny Lucjusz Eliusz 
Stilon (Lucius Aelius Stilo; fl. 110? ‒ 85?), który zaszczepił mu za-
interesowanie rzymskimi starożytnościami. Jako młodzieniec wraz 
z Cyceronem uczęszczał też do domu augura Scewoli, który poprzez 
swoje odpowiedzi na pytania prawne uczył młodzież tej dyscypliny 
(Leg. 1,13; Brut. 89,306). Na pewno Attyk studiował także retorykę, dlatego 
Cyceron czynił z niego krytyka swoich mów, a w dialogu Brutus 
włożył w jego usta wypowiedzi się na temat sztuki oratorskiej kilku 
retorów.

Po śmierci ojca (zmarł on w 88 r. lub jeszcze wcześniej) młody 
Attyk na następne 20 lat osiadł w Atenach. To właśnie długoletni po-
byt w Grecji przyniósł mu przydomek Atticus (‘człowiek z Attyki’), 
którym określali go i współcześni, i potomni. Nepos (Att. 2,1) pisze, że 
Attyk wyjechał z Rzymu po tym, jak zamordowano jego przyjaciela 
Publiusza Sulpicjusza Rufusa, trybuna plebejskiego w roku 88, bo-
wiem Anicja, kuzynka Attyka ze strony matki, była żoną brata trybu-
na, oraz że mądrze wybrał studia w Atenach, uciekając przed wojną 
domową i nie chcąc opowiadać się po żadnej ze stron wewnętrznego 
konfliktu, czyli ani po stronie Mariusza, ani Sulli. Powody wyjazdu 
na wschód wydają się jednak bardziej skomplikowane. Pomponiusz 
wyruszył do Grecji na pewno nie wcześniej niż w roku 86, gdyż 
lojalne wobec toczącego wojnę z Rzymem Mitrydatesa Ateny prze-
żyły w zimie 87/86 r. oblężenie Sulli i doświadczyły znaczących 
zniszczeń wojennych. Oczywiście miasto nadal pozostawało kultu-
ralną stolicą z wielkim dziedzictwem przeszłości, które wykształceni 
Rzymianie darzyli tak wielką estymą, ale przede wszystkim stało się 
dogodnym miejscem do robienia przynoszących duże dochody inte-
resów. Prawdziwy powód podróży miał zatem na pewno w znacznej 
mierze podłoże finansowe.

Zamożny Attyk (ojciec zostawił mu w spadku pokaźną sumę 
dwóch milionów sesterców), jak też jego wuj Cecyliusz i wielu 
rzymskich ekwitów, trudnił się pożyczaniem pieniędzy na procent 
(feneratores). W roku 88 na wschodzie zostali wymordowani rzym-
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scy biznesmeni (negotiatores), zaś grasujący na morzu piraci utrud-
niali przepływ pieniędzy. Attyk i inni rzymscy bankierzy kredytowali 
miasta, aby te spłacały swoje długi wobec Sulli. Zbieranie pieniędzy 
od miast oddano w ręce prywatne, a namiestnicy prowincji zwykle 
sprzyjali tym praktykom. Zresztą Pomponiusz Attyk przez całe ży-
cie prowadził rozległe interesy finansowe na wschodzie. Cyceron 
odwiedził w Atenach Ksenona, jego agenta; w Efezie w imieniu At-
tyka rozmawiał z propretorem Kwintusem Minucjuszem Thermu-
sem, dowiadywał się też o finanse niejakiego Egnatiosa z Side; na 
Delos oglądał rachunki złożone tutaj przez przyjaciela. Attyk był też 
bankierem w samym Rzymie, stąd w korespondencji często mowa 
o pożyczkach i rozmaitych sprawach finansowych. Z jego usług ko-
rzystali przedstawiciele senatorskiej elity, także rodzin należących 
do nobilitas: został agentem finansowym Marka Porcjusza Katona, 
Aulusa Hortensjusza, Aulusa Manliusza Torkwata, Lucjusza Papi-
riusza Petusa, Marka Juniusza Brutusa, a także dwóch braci Cyce-
ronów, czyli pierwszych aktorów politycznej sceny swoich czasów. 
Nic więc dziwnego, że w jego życiu polityka i biznes splatały się ze 
sobą bardzo ściśle.

Attyk z pewnością pozostawał w bardzo dobrych relacjach z Sullą 
i zapewne też pomagał mu finansowo jeszcze przed rokiem 86. Sulla 
w swojej drodze powrotnej z Azji do Rzymu zatrzymał się w Ate-
nach, gdzie spędził zimę 84/83 r. Nepos (Att. 4,1‒2) podaje, że trzymał 
Pomponiusza przy sobie, doceniając jego wykształcenie, bowiem ten 
świetnie recytował łacińską i grecką poezję oraz mówił po grecku jak 
urodzony Ateńczyk. Chciał też zabrać Attyka ze sobą do Rzymu, on 
jednak pozostał w Grecji, wybrawszy polityczną neutralność.

Attyk był bez wątpienia popularną osobą w Atenach, i to nie 
bez powodu, jako że często angażował się w życie miasta, wydając 
własne pieniądze na cele publiczne, udzielał pożyczek na korzyst-
nych warunkach, a w roku 50 kupił ogromne ilości zboża i rozdał 
je obywatelom. Nigdy jednak nie przyjął ateńskiego obywatelstwa 
ani nie pozwolił Ateńczykom wznieść posągu na swoją cześć (choć 
czyniły to inne greckie poleis).

Nic nie wiadomo na temat majątków ziemskich w Italii należą-
cych do rodziny Pomponiusza. Attyk miał dwa domy poza Rzymem, 
w Arretinum i Nomentum. W 68 r. kupił duży majątek w Epirze koło 
Butrotum (gr. Βουθρωτόν [Buthrotón], łac. Buthrotum; dziś: Butrinti 
w Albanii). Najpóźniej w latach pięćdziesiątych nabył prawdopodob-
nie kolejne posiadłości w tych samych okolicach, bo Cyceron (ad Att. 
5,9,1; 7,2,3) wspomina o ziemiach na Korkyrze i na wyspach Sybotach. 
Bez wątpienia ogromne epirskie majątki przynosiły właścicielowi 
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dodatkowe dochody, np. z hodowli bydła, a ich rozległość pozwalała 
Cyceronowi mówić do Attyka: „twoja prowincja” (ad Att. 6,3,2).

Kiedy Attyk mieszkał w Atenach, w jego odziedziczonym po 
ojcu rzymskim domu przebywała matka oraz siostra Pomponia, za-
mężna od (zapewne) 69 r. z Kwintusem Tulliuszem, bratem Cycero-
na. Powrócił na stałe do Rzymu w styczniu 64 r. (może nawet w koń-
cu roku 65), wspierając poprzez swoje koneksje starania Cycerona 
o objęcie urzędu konsula. W latach następnych często wyjeżdżał do 
swoich posiadłości w Epirze. W roku 58 umarł Kwintus Cecyliusz, 
wuj Pomponiusza, brat jego matki. Na mocy zapisu testamentowego 
Attyk został przez niego adoptowany, a po adopcji nazywał się Quin
tus Caecilius Pomponianus Atticus. Wuj zostawił mu też w spadku 
¾ swojego majątku: fortunę w wysokości 10 milionów sesterców 
oraz staroświecki, otoczony pięknym ogrodem dom na Kwirynale, 
zwany od imienia poprzedniego właściciela domus Tamphiliana, 
którym zachwycał się Korneliusz Nepos (Att. 13,2).

W lutym 56 r. Attyk w wieku 54 lat ożenił się z Cecylią Pilią, ku-
zynką ze strony matki (zob. „Genealogie”, s. 193). Miał z nią córkę, 
Cecylię Attykę (nazywaną przez Cycerona zdrobniale Attykulą ‒ At
ticula), która wyszła za mąż za Marka Wipsaniusza Agryppę, w tym 
czasie już prawą rękę Oktawiana Augusta, zaś wnuczka Attyka, Wip-
sania, została pierwszą żoną Tyberiusza, syna Liwii, adoptowanego 
syna cesarza Oktawiana Augusta i jego następcy. 

Nepos konsekwentnie przedstawił Attyka jako wykształconego 
i eleganckiego w obyciu Rzymianina, zawsze stroniącego od ży-
cia publicznego. Szósty rozdział biografii stanowi ciąg zaprzeczeń: 
Attyk mógł się starać o urzędy, ale nie czynił tego ze względu na 
panującą wszędzie korupcję, nie angażował się w żadne oskarżenia 
i procesy prywatne, nie pojechał w 61 r. jako legat z Kwintusem 
Cyceronem do Azji, zawsze zachowując godność (dignitas) i spo-
kój (tranquillitas). Oczywiście rzymska polityka niezmiernie inte-
resowała Attyka, toteż kiedy przyjeżdżał do Rzymu, chciał poznać 
wszystkie nowinki polityczne, a kiedy znajdował się daleko od Mia-
sta, łaknął je poznać z listów przyjaciół. O poglądach politycznych 
Attyka świadczyć mogą jedynie słowa, które w dziele O prawach 
włożył w jego usta Cyceron (Leg. 3,16,37):

Mihi vero nihil umquam populare placuit, eamque optimam rem publi
cam esse dico, quam hic consul constituerat, quae sit in potestate optimorum.

Wszak nigdy nie podobało mi się nic takiego, co dogadza ludowi, i za 
najlepszą uważam państwowość utwierdzoną przez tego oto męża [tj. Marka 
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Tulliusza Cycerona] w czasie jego konsulatu, państwowość zostającą pod 
władztwem najlepszych obywateli.

(przekład W. Kornatowski)

O ile rzeczywiście nigdy otwarcie nie przyłączył się do żadne-
go stronnictwa politycznego, to stale wspomagał swoim majątkiem 
ważne osobistości polityczne: dał pieniądze Mariuszowi uciekają-
cemu w 88/87 r. w czasie buntu Sulli (Nepos, Att. 2,2), Cyceronowi na 
wygnaniu podarował 250 000 sesterców (Att. 4,4), wspomagał finan-
sowo pompejańczyków w roku 49 (Att. 6,7), w 44 przekazał Brutusowi 
100 000 i później jeszcze 300 000 sesterców (Att. 2‒3), potem poma-
gał rodzinie Marka Antoniusza (Att. 8,3), ale także jego przeciwnikom 
(Att. 11). Nepos kreśli szlachetną sylwetkę Attyka i podaje moralne 
powody filantropii, ale oczywiście za taką postawą kryła się chęć 
zapewnienia sobie bezpieczeństwa i przetrwania trudnych czasów 
politycznych sporów.

Attyk nie próbował więc wspinać się po szczeblach urzędniczej 
kariery, ale pozostał chłodnym i pragmatycznym bankierem, uważ-
nym obserwatorem życia politycznego, zachowującym konserwa-
tywne poglądy i grającym często na dwa fronty w obronie swoich 
interesów. Kiedy w roku 49 wybuchła wojna domowa i Pompejusz 
opuścił Italię, Attyk w wieku ok. 60 lat nie wyjechał z Rzymu, choć 
Pompejusz ogłosił, że kto pozostanie w Mieście, będzie postrze-
gany jako walczący w armii Cezara. Prywatnie, jak wspomniałam, 
sprzyjał stronnikom Pompejusza i wspierał ich finansowo, ale po-
gratulował też Cezarowi odzyskania stolicy i nigdy nie wyruszył na 
wschód do obozu Pompejusza. Nepos (Att. 8,1) podaje, że po wygranej 
wojnie Cezar nie pozbawił Attyka majątku i że to polityczna neu-
tralność ocaliła bankiera. Trzeba jednak pamiętać, że już od końca 
lat pięćdziesiątych Attyk robił interesy z Oppiuszem i Balbusem, 
finansowymi i politycznymi agentami Cezara. W 49 r. Cyceron, który 
w trudnej sytuacji politycznej rozważał wyjazd na Maltę, pisał do 
Attyka, aby wywiedział się, co na ten temat sądzi Balbus (ad Att. 10,18,2). 
Można nawet przypuszczać, że Liber annalis (Księga roczników), 
historyczna praca Attyka, opublikowana w roku 47, czyli podczas 
drugiej dyktatury Cezara, mogła dostarczyć argumentów na rzecz 
polityki cezarian, a nawet tworzyć nową politykę historyczną i ob-
jaśniać kolejne dyktatury z zamierzchłych lat: 333, 324, 309, 301 
(zob. też niżej o jego zainteresowaniach chronologią).

Attyk pozostawał też w bardzo bliskich relacjach z Markiem Ju-
niuszem Brutusem, jednym z późniejszych zabójców Cezara, waż-
nym przywódcą obozu republikanów, i wspomógł go finansowo po 



20 Krystyna stebnicKa

dojściu do władzy Marka Antoniusza. Kiedy Cyceron gwałtownie 
występował przeciw temu ostatniemu, Attyk pozostawał neutralny, 
a kiedy Antoniusza uznano w roku 43 za wroga publicznego, poma-
gał jego żonie Fulwii. Nepos (Att. 12,2) podaje, że to sam Antoniusz 
zaaranżował małżeństwo córki Attyki z Agryppą. Gdy triumwirowie 
Antoniusz, Lepidus i Oktawian w roku 43 wkroczyli do Rzymu, 
nastąpiły liczne proskrypcje przeciwników politycznych, a Cyceron 
został zamordowany. Na pewno była to chwila dużego niepokoju 
w życiu Attyka, ale Antoniusz własnoręcznie napisał do niego list, 
oferując opiekę (Nepos, Att. 10,4). Równocześnie Attyk udzielał gościny 
w swoich majątkach w Epirze tym, którzy znaleźli się na listach pro-
skrypcyjnych, a rok później, po przegranej republikanów w bitwie 
pod Filippi, pomagał też Serwilli, matce pokonanego Brutusa, który 
popełnił samobójstwo.

Po śmierci Cycerona pozostawał w Italii w dobrych relacjach 
zarówno z Markiem Antoniuszem, jak i Oktawianem (Nepos, Att. 8,2; 
12). Korneliusz Nepos, który najprawdopodobniej ukończył żywot 
Attyka już po bitwie pod Akcjum i po śmierci Marka Antoniusza, 
czyli po przejęciu pełni władzy przez Oktawiana Augusta, mocno 
podkreślał bliskie związki Attyka z Oktawianem przez łączące ich 
relacje rodzinne (małżeństwo córki z Agryppą i zaręczyny rocznej 
Wipsanii z Tyberiuszem), a nawet starał się przedstawić Attyka jako 
poplecznika Oktawiana. Na pewno Attyk i w tej ostatniej odsłonie 
wojen domowych pozostał jak zwykle ostrożny i neutralny.

Attyk zmarł na chorobę jelit w wieku 77 lat, a jego prochy, jak 
podaje Nepos (Att. 22,4), po skromnym pogrzebie spoczęły w grobie 
wuja Kwintusa Cecyliusza przy via Appia.

Intelektualna sylwetka Attyka wydaje się niezwykle ciekawa. Od 
dzieciństwa uwielbiał czytać, a odziedziczona fortuna nie zmieniła 
jego przyzwyczajeń. Wykazywał zainteresowania językowe, literac-
kie i historyczne. Kontaktował się z kilkoma gramatykami greckimi, 
np. z Nikiasem i Filoksenosem (ad Att. 12,6,2). W 59 r. bezskutecznie 
próbował przekonać Cycerona, żeby ten napisał pierwsze w litera-
turze łacińskiej dziełko geograficzne (ad Att. 2,4,1. 3 [24];3 6,1,6). Podziwiał 
(ad Att. 4,16,2‒3; 5,12,2) prace ucznia Arystotelesa, Dikajarchosa, wyrażał 
uznanie dla utworów Cycerona O mówcy (De oratore) i O państwie 

3 We wstępie w obrębie dwóch pierwszych ksiąg listów do Attyka po numeracji 
zgodnej z kolejnością listów w manuskryptach w nawiasie kwadratowym podano 
numerację ciągłą, przyjętą za wydaniem Shackletona Baileya z 1965 r. (zob. „Bi-
bliografia”, s. 52).
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(De re publica). W dziele O prawach (De legibus) Cyceron uczy-
nił go aktywnym uczestnikiem rozmowy. Attyk był autorem dzieła 
historycznego w jednym tomie: Księga roczników (Liber annalis).4 
Było ono ułożone w porządku chronologicznym i zawierało genealo-
gie urzędników rzymskich, ważne zdarzenia, bitwy, kolejne konsula-
ty, prawa, notki biograficzne urzędników (Nepos, Att. 18,1‒2).

Attyk pasjonował się chronologią, jak zresztą wielu intelektu-
alistów tego czasu; najsłynniejszy z nich to oczywiście Terencjusz 
Warron, autor Roczników (Annales), O chronologii (De temporibus) 
oraz zadedykowanego Attykowi dziełka O liczbach (De numeris), 
ale prace tego typu pisali też inni, np. Nepos był autorem opubliko-
wanej przed rokiem 63 Kroniki (Chronica). Jak pisze Nepos (Att. 18,2), 
Attyk ustalał daty wszystkich ważnych wydarzeń w dziejach ludu 
rzymskiego. Jako datę założenia Rzymu uznał rok 753. Widać to 
z Cyceronowej (Brut. 18,72) dyskusji o życiu poety Liwiusza Androni-
ka: Attyk przyjął, że pierwszy utwór Andronika powstał 514 lat po 
założeniu Rzymu, za konsulatu Gajusza Klaudiusza Centona i Marka 
Semproniusza Tudytana (240 r.), czyli właśnie w roku 753. Także 
Gajusz Juliusz Solinus, autor żyjący najprawdopodobniej w połowie 
III w. n.e., zestawiając różne opinie na temat daty założenia Rzymu, 
mówi, że Attyk datował ten fakt na 3 rok 6 olimpiady, który to rok 
przypada na lata 754‒753 (Coll.memor. 1,27: Pomponio Attico et M. Tul
lio olympiadis sextae anno tertio). Ta data jest powszechnie znana 
dzięki „systemowi warrońskiemu” (Warron przyjął datę założenia 
Rzymu na rok 753, urzędowanie pierwszych konsulów na rok 509, 
a oblężenie Rzymu przez Gallów na 390, itd.).

Oprócz Liber annalis na prośbę przyjaciół: Marka Juniusza 
Brutusa, Gajusza Klaudiusza Marcellusa, Korneliusza Scypiona 
(konsula roku 52, po adopcji: Kwintusa Cecyliusza Metellusa Piusa 
Scypiona) i Kwintusa Fabiusza Maksymusa (konsula roku 45), na-
pisał w osobnych księgach genealogie ich rodzin, czyli opublikował 
jeszcze trzy osobne księgi: Iunii, Marcelli, Fabii et Aemilii (Nepos, Att. 
18,3‒4). Skomponował też wiersze na temat groty nimf Amaltheum 
(ad Att. 1,16,15 [16]); niewykluczone, że Cyceron ma na myśli antologię 
także innych autorów, nie tylko poezji Attyka). W czasie pobytu 
w Epirze zimą 61‒60 r. napisał dziełko w języku greckim wychwa-
lające dokonania Cycerona jako konsula w roku 63 (ad Att. 2,1,1 [21]). 
Był również autorem Portretów (Imagines) wspomnianych przez 
Pliniusza Starszego (NH 35,11). Całość twórczości literackiej Attyka 
przepadła, nie istnieją też żadne znaczące powołania się autorów 

4 Zachowane fragmenty w: FRHist, t. II, nr 33, frg. 1‒9.



22 Krystyna stebnicKa

starożytnych na jego dzieła. Z pewnością nie dorównywał talentem 
wielkiemu przyjacielowi, a jednak szkoda, że potomni skazali jego 
dzieła na zapomnienie.

W czasie pobytu w Atenach przyjaźnił się z Fajdrosem i Zeno-
nem, kierownikami tamtejszej szkoły epikurejskiej, i choć przez 
całe życie pozostawał pod wpływem tego nurtu, to jednak nigdy 
nie uprawiał filozofii na poważnie, nie napisał bowiem żadnego 
dziełka filozoficznego. Nie uchodził też za eksperta w tej dziedzinie 
w oczach samego Cycerona, który co prawda dał Attykowi do lek-
tury Rozmowy Tuskulańskie (Tusculanae disputationes) (ad Att. 15,2,4. 
4,2‒3) i zadedykował mu ogólny traktacik O przyjaźni (De amicitia) 
oraz ten na temat starości (De senectute), lecz ani nie uczynił go 
ważną postacią w swoich pismach filozoficznych, ani też w listach 
nie rozważał z Attykiem kwestii filozoficznych, jak czynił to w ko-
respondencji z innym epikurejczykiem, Kassjuszem.

Attyk miał wspaniale urządzoną bibliotekę, toteż Cyceron ko-
rzystał z bogato wyposażonego księgozbioru w jego domu na Kwi-
rynale (ad Att. 4,14,1; 15,27,2; Fin. 2,67). Attyk wynalazł też jakiś wygodny 
system układania zwojów na półkach bibliotecznych (pegmata), na 
zwoje zaś przyczepiano karty tytułowe (sittybae), tak że jednocześ-
nie ozdabiały one książki i pełniły funkcję użytkową (ad Att. 4,4a,1. 
8,2). Jego niewolnicy byli ekspertami w dziedzinie przepisywania 
książek. W roku 56, już po powrocie Arpinaty z wygnania, trzej 
niewolnicy Attyka, Tyrannion, Dionizjos i Menofilos, pomagali Cy-
ceronowi urządzać bibliotekę w jego willi w Ancjum (ad Att. 4,4a,1‒2. 
5,4. 8,2c).

Ponadto Attyk posiadał, rzec by można, małą oficynę wydawni-
czą, pracującą na potrzeby przyjaciela. „Mowę Pro Ligario wspa-
niale przygotowałeś do sprzedaży” – pisał Cyceron w 45 r. o swojej 
mowie obrończej sprzed roku – „Cokolwiek potem napiszę, dam ci 
do publikacji” (ad Att. 13,12,2: Ligarianam praeclare vendidisti. Post
hac quicquid scripsero tibi praeconium deferam). W liście z tego 
samego roku Cyceron zapewniał Attyka, że swoich pism nie chce 
składać u nikogo innego, ale nie chce ich też upowszechniać przed 
ostateczną akceptacją obu (ad Att. 13,22,2: sed ea tum foras dari cum 
utrique nostrum videbitur). Następnie grzecznie zaznaczył, że po-
czytuje to za winę kopistów (librarii), a nie samego Attyka, iż jego 
prace dostały się w ręce Cerellii, iż Brutus i Balbus powinni czytać 
tylko te całkowicie już wygładzone. Widać więc, że kopiści Attyka 
przygotowywali wersję tekstu, którą Cyceron jeszcze następnie po-
prawiał, i dopiero potem udostępniano ją do dalszego przepisywania, 
czyli publikacji.
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Attyk miał też dobry gust oraz upodobanie do piękna i sztuki, 
co szło w parze z jego wielkim majątkiem. Ozdabiał roślinnością 
i strumykami posiadłości w Epirze, urządził tam grotę nimfy Amal-
tei (Amaltheum), której tak bardzo zazdrościł mu Cyceron (mówca 
koniecznie chciał mieć taką samą u siebie w Arpinum). Kupował 
Cyceronowi rzeźby do ozdoby willi w Tuskulum. W roku 55 miał 
zająć się ozdobieniem teatru Pompejusza posągami i obrazami (ad Att. 
4,9,1). Dwadzieścia lat później nakłonił Oktawiana Augusta do odno-
wienia świątyni Jowisza Feretriusa (Nepos, Att. 20,3) i występował jako 
ekspert od rzymskich starożytności.

Pomponiusz Attyk był najbliższym przyjacielem Cycerona, a ko-
respondencja odsłania łączące ich zażyłe relacje i wyjątkową, szczerą 
przyjaźń sławnego polityka zarówno w chwilach jego wielkości, jak 
i politycznego upadku, który nastąpił po złożeniu konsulatu. Nepos 
(Att. 16,2‒3), dobry znajomy obu, pisze nawet, że Cyceron kochał Attyka 
bardziej niż swego własnego brata Kwintusa, sam Cyceron (ad fam. 
13,1,5) zaś twierdził, że kocha Attyka jak drugiego brata. Poznali się 
w wieku szkolnym (Leg. 2,9. 50), ale ta znajomość rozkwitła na nowo 
w Grecji, gdy Cyceron wraz z Kwintusem, kuzynem Lucjuszem 
(zob. „Genealogie”, s. 192) i Markiem Pupiuszem Pizonem Kalpur-
nianem przyjechali na studia do Aten i w latach 79‒77 zdobywali tam 
wykształcenie filozoficzne. Przyłączył się do nich także Attyk i cała 
piątka chodziła na wykłady Antiocha z Askalonu w perypatetyckiej 
Akademii. Na początku piątej księgi dzieła Problemy najwyższego 
dobra i zła (De finibus bonorum et malorum) Marek powraca do 
wspólnej wyprawy, jaką wszyscy przyjaciele odbyli do platońskiej 
Akademii nieopodal Aten i zastali słynny gaj niestety zdewastowany 
w czasie najazdu Sulli. Cyceron i Attyk dostąpili nawet razem wta-
jemniczenia w misteria eleuzyńskie. W latach następnych obaj spo-
tykali się w Rzymie, gdzie Tytus dość często przyjeżdżał, zaś po jego 
powrocie z Grecji utrzymywali stały kontakt, osobisty i listowny. To 
Cyceron zaaranżował małżeństwo swojego brata z siostrą Attyka. 
Przyjaciele pisali do siebie codziennie (ad Att. 7,9,1. 15,1. 20,2; 8,14,1; 9,16,1; 
12,12,2. 27,2. 39,2. 42,1; 14,4,2; 15,28; 16,13,3. 15,3), i to nie tylko wtedy, gdy jeden 
z nich przebywał poza Italią, ale również kiedy Cyceron wyjeżdżał 
do swoich willi, a Attyk pozostawał w swoim rzymskim domu.

Cyceron pisał do Attyka o wszystkim: wydarzeniach politycz-
nych, przyjemnościach życia, problemach rodzinnych, zdrowotnych, 
małżeńskich, finansowych, trudnych relacjach międzyludzkich. Ko-
respondencja ta jest więc ważnym źródłem historycznym dla wyda-
rzeń burzliwej epoki, dostarczającym wielu nieznanych szczegółów 
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o ludziach i ich charakterach, świadectwem postawy politycznej Cy-
cerona, historią jego życia rodzinnego i wyrazem najintymniejszych 
myśli, które nie zawsze były znane szerszej publiczności.

Zanim przejdę do prezentacji kolekcji zachowanych listów Cy-
cerona, spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy w prowadzeniu bo-
gatej korespondencji towarzyszyła Cyceronowi również refleksja 
teoretyczna na temat epistolografii oraz w jaki sposób on sam oraz 
rzymskie elity okresu republiki prowadzili prywatną wymianę listów.

Teoria i praktyka pisania listów
Cyceron oczywiście odróżniał listy prywatne, litterae privatae, 

i publiczne, litterae publicae (Flacc. 37), miał świadomość, że co innego 
pisze się w wypadku, kiedy list pełni tylko funkcję komunikacyjną 
między nadawcą a odbiorcą, co innego zaś, kiedy mają go czytać 
inni (np. ad. fam. 14,21,4: aliter enim scribimus quod eos solos quibus 
mittimus, aliter quod multos lecturos putamus ‒ „co innego piszemy 
bowiem, jeśli sądzimy, że list czytają tylko ci, do których go wysy-
łamy, co innego, jeżeli będzie czytany przez wielu”). W korespon-
dencji Cycerona znajdują się i takie listy, które od razu pisane były 
z myślą o publikacji, jak słynny pierwszy list do brata Kwintusa na 
temat zarządzania prowincją (ad Q.fr. 1,1) czy elegancka konsolacja dla 
Serwiusza Sulpicjusza Rufusa (ad fam. 4,5). Jednak są one nieliczne, 
ponieważ w zdecydowanej większości listy Cycerona należą do tych 
„prawdziwych”, przeznaczonych do rąk konkretnego odbiorcy. Nie 
są to fikcyjne kompozycje literackie, jedynie ułożone w formie epi-
stolograficznej, czy też pisane w tym gatunku polityczne pamflety 
(w języku niemieckim przyjęto używać słowa Brief na określenie 
listu „prawdziwego” i Epistel dla listu jako gatunku literackiego).

Listy prywatne
Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że do naszych czasów 

zachowały się prywatne listy łacińskie zapisane i na papirusach, 
i na drewnianych tabliczkach. Korespondencja Cycerona przetrwała 
w tradycji rękopiśmiennej (czyli pośredniej). Manuskrypty, oprócz 
ogromnego zbioru listów Cycerona, przynoszą również prywatne 
listy późniejszych autorów okresu cesarstwa, np. Pliniusza Młod-
szego (ok. 61‒113 n.e.), w tym te słynne pisane z prowincji Bitynii 
do Trajana wraz z cesarskimi responsami, listy Aureliusza Frontona 
(ok. 90‒95 – 167 n.e.), nauczyciela łacińskiej retoryki przyszłego 
cesarza Marka Aureliusza, czy też korespondencję znanych autorów 
chrześcijańskich, np. Symmacha.
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Listy prywatne przekazane w tradycji bezpośredniej podają treść 
zapisaną (lub podyktowaną) wprost przez starożytnego nadawcę. 
Należą do nich papirusy i ostraka z Egiptu oraz odkryte w 1973 r. 
drewniane tabliczki pochodzące z założonego w końcu I w. n.e. 
rzymskiego fortu w Windolandzie (dziś: Chesterholm w Wielkiej 
Brytanii), 2 km na południe od wybudowanego później muru Ha-
driana; kolekcje te uzupełniają: tabliczka drewniana z Londynu, 
datowana na I w. n.e., oraz mały korpus listów z Windonissy (dziś: 
Windisch w Szwajcarii). Dostarczają nam one listy nieznanych osób, 
nieobecnych w wielkiej rzymskiej polityce i w życiu literackim. Nie-
duże (ok. 20 cm wysokości i 10 cm długości) i cienkie (mają grubość 
od 1 do 5 mm) tabliczki z Windolandy, datowane od końca I w. n.e. 
do początku wieku II, to niezwykle ciekawy zbiór, odsłaniający fas-
cynującą codzienność fortu. Materiał ten zawiera sprawozdania żoł-
nierzy, rozkazy, podania, rachunki i właśnie prywatne listy. Spośród 
ponad tysiąca znalezionych w Windolandzie tekstów około 170 to 
korespondencja żołnierzy i ich rodzin.5 Chociaż listy do Attyka bliż-
sze są językowi mówionemu niż te skierowane do innych adresatów, 
nie mogą być porównywane z zachowanymi listami nieliterackimi, 
ponieważ napisane zostały innym językiem i w innym stylu.

Teoria epistolograficzna w starożytności była domeną retorów, 
stąd pierwsze uwagi na temat pisania listów znajdują się w pocho-
dzącym z okresu hellenistycznego traktacie anonimowego autora, 
zatytułowanym O stylu (Περὶ ἑρμηνείας [Perí hermeneías] / De elocutio
ne). Datowanie tego dziełka jest niepewne: powstało prawdopodob-
nie w wieku II bądź I. Uwagi, które nas tu interesują (Eloc. 223‒235), 
zostały wprowadzone przy okazji dyskusji dotyczącej edycji listów 
Arystotelesa. Otóż Artemon, ich wydawca, miał podać pierwszą 
definicję listów, twierdząc, że powinny być napisane ‘w ten sam 
sposób’ (αὐτῷ τρόπῳ [autó trópo] ‒ 223) jak dialog, gdyż list wyraża 
właśnie jedną stronę w dialogu, jednak należy je bardziej dopraco-
wać (ὑποκατεσκευάσθαι [hypokateskeuásthai] ‒ 224) niż dialog, bowiem 

5 Por. kolejne tomy publikacji: Vindolanda: the Latin writing tablets (Tabu
lae Vindolandenses I), by A.K. Bowman and J.D Thomas, with contributions by 
J.N. Adams and R. Tapper, London 1983 („Britannia Monograph Series” 4; nr 1‒117); 
The Vindolanda Writing Tablets (Tabulae Vindolandenses II), by A.K. Bowman and 
J.D Thomas, tamże 1994 (nr 118‒573); toż (III), tamże 2003 (nr 574‒850); toż (IV 1), 
by A.K. Bowman, J.D Thomas and R.S.O. Tomlin, „Britannia” 41(2010), s. 187‒235; 
toż, (IV 2), tamże 42(2011), s. 113‒144. Nieliterackie listy łacińskie zostały zebra-
ne w: Corpus epistularum Latinarum papyris tabulis ostracis servatarum, vol. I‒II, 
collegit, commentario instruxit P. Cugusi, Firenze 1992‒2002 („Papyrologica Flo-
rentina”, vol. 23 i 33).
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w większym stopniu przypominają wypowiedź (αὐτοσχεδιάζοντα 
[autoschediázonta] ‒ 224). Niesłusznie przypisywany Demetriosowi z Fa-
leronu traktacik O typach listów (Τύποι ἐπιστολικοί [Týpoi epistolikoí]) 
jest datowany na II‒I w. p.n.e. do III w. n.e. Autor wyróżnia w nim 
21 rodzajów listów w zależności od ich tematyki.

nauka pisania Listów
Podstawowych wiadomości o pisaniu listów uczono już w szkole 

prowadzonej przez gramatyka, czyli w systemie grecko-rzymskim 
na drugim poziomie edukacji. Z greckich papirusów znajdowanych 
w Egipcie wynika, że uczniowie kopiowali modelowe listy. Papirus 
oznaczany jako Papyrus Bononiensis 5, datowany na okres późnego 
antyku (choć pierwszy wydawca umieszczał go w II w. n.e.), przy-
nosi ćwiczenia szkolne nieznanego z imienia ucznia wprawiającego 
się w pisaniu różnego typu listów w języku greckim i łacińskim: po 
lewej stronie wpisywał tekst łaciński, po prawej zaś grecki. Jak się 
wydaje, greka jest tu tłumaczeniem z łaciny, choć w obu językach 
zdarzają się błędy leksykalne. Student przepisywał list ironiczny, 
list konsolacyjny (w tym wypadku po otrzymaniu niespodziewanie 
małego spadku) i listy gratulacyjne (6 różnych). Podstawy epistolo-
grafii były też użyteczne we wstępnych ćwiczeniach retorycznych 
(προγυμνάσματα [progymnásmata]).

Cyceron pozostawił niewiele uwag dotyczących teorii episto-
lografii. W jego dziełach retorycznych w ogóle nie znajdujemy 
wzmianek na ten temat, dopiero dwa ważne passusy zaczerpnięte 
z prywatnej korespondencji pozwalają lepiej zrozumieć, jaką rolę 
Cyceron przypisywał pisaniu listów. Pierwszy ustęp pochodzi z listu 
do Papiriusza Petusa (ad fam. 9,21,1):

Verum tamen quid tibi ego videor in epistulis? Nonne plebeio sermone 
agere tecum? Nec enim semper eodem modo. Quid enim simile habet epistula 
aut iudicio aut contioni? Quin ipsa iudicia non solemus omnia tractare uno 
modo. Privatas causas et eas tenuis agimus subtilius, capitis aut famae sci
licet ornatius; epistulas vero cotidianis verbis texere solemus.

W końcu jednak jak oceniasz mój styl w listach? Czy nie rozmawiam 
z tobą plebejskim językiem? Oczywiście nie zawsze pisze się tak samo. 
Bo i cóż mają ze sobą wspólnego: list i mowa wygłaszana w sądzie albo 
na zgromadzeniu? Zresztą nawet mów sądowych nie układam w ten sam 
sposób. W sprawach prywatnych i tych mniej istotnych używam języka dość 
prostego, a w tych, które toczą się o życie czy dobre imię, rzecz jasna stylu 
ozdobniejszego; listy zaś układam zwykle słowami używanymi na co dzień.

Drugi to początek listu do Skryboniusza Kuriona (ad fam. 2,4,1):
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Epistularum genera multa esse non ignoras, sed unum illud certissimum, 
cuius causa inventa res ipsa est, ut certiores faceremus absentis, si quid esset, 
quod eos scire aut nostra aut ipsorum interesset. Huius generis litteras a me 
profecto non exspectas; tuarum enim rerum domesticos habes et scriptores 
et nuntios, in meis autem rebus nihil est sane novi. Reliqua sunt epistularum 
genera duo, quae me magno opere delectant, unum familiare et iocosum, 
alterum severum et grave.

Wiesz przecież dobrze, że jest wiele rodzajów listów, ale ten jeden jest 
najważniejszy, dla którego wynaleziono korespondencję: aby informować 
nieobecnych o wszystkim, czego oni chcieliby się dowiedzieć lub o czym 
my chcielibyśmy ich zawiadomić. Ty jednak nie oczekujesz ode mnie listów 
tego rodzaju, masz bowiem domowników, pisarzy i posłańców do swoich 
spraw, a co do moich, to tu nie dzieje się nic nowego. Są jeszcze dwa pozo-
stałe rodzaje listów, które sprawiają mi wielką przyjemność, jeden familiarny 
i żartobliwy, drugi poważny i surowy.

Tak więc Cyceron dostrzegał różnicę między prostymi listami in-
formacyjnymi a innymi gatunkami sztuki epistolograficznej. Sam 
wymienia listy konsolacyjne (ad fam. 6,10,4) i gratulacyjne (ad fam. 15,14,3), 
te, w których prosi przyjaciół o różne przysługi (ad Att. 5,5,1: mandata); 
był także autorem 111 listów rekomendacyjnych (polecał w nich aż 
80 osób!). Taki podział listów dobrze zresztą oddaje sieć powiązań 
Cycerona z przyjaciółmi – polityczne nowinki, żarciki, pośmiertne 
kondolencje, gratulacje, porady czy rekomendacje (i inne sprawy, któ-
rych nie da się tak łatwo sklasyfikować) to częsty zestaw tematów tej 
korespondencji. Cyceron uważał też, że listy powinny być traktowane 
jako rodzaj literatury, a ich nadawca, tak jak mówca, winien dobierać 
styl w zależności od typu listu. Dobór stylu w listach uzależniał od 
nastroju autora (również o tym pisał w listach: ad fam. 2,4,1; 4,13,1; ad Att. 
9,4,1), uznawał nieadekwatność żartów do pewnych sytuacji.

Ponadto wydaje się, że znał greckie teorie na temat piśmien-
nictwa epistolograficznego, bowiem tak jak wspomniany wyżej Ar-
temon, traktował list jako dialog z nieobecnym adresatem: list to 
amicorum colloquia absentium ‒ „rozmowa między nieobecnymi 
przyjaciółmi”, jak sam powiedział w drugiej mowie przeciwko Anto-
niuszowi (Phil. 2,4; zob. także ad fam. 3,11,2; 12,30,1). List pozwalał na rozmowę 
z bliską osobą w taki sposób, jakby nadawca i odbiorca pozostawali 
w bezpośrednim kontakcie (ad fam. 2,4,1; 16,16,2: te totum in litteris vidi 
‒ „stanąłeś mi cały przed oczami w listach”, pisał do Tirona).

Używane przez Cycerona czasowniki też wskazują na trakto-
wanie listu jako rozmowy (np. per litteras conloqui ‒ ad fam. 1,7,1; ad 
Att. 6,1,24; 12,53: Ego etsi nihil habeo quod ad te scribam, scribo tamen 
quia tecum loqui videor ‒ „Nie mam ci już nic do napisania, jednak 



28 Krystyna stebnicKa

piszę, ponieważ wydaje mi się, że z tobą rozmawiam”). W uroczym, 
krótkim liście do Attyka z 49 r. Cyceron wyraził podobną myśl (ad 
Att. 9,10,1). Mówi w nim, że nie ma już nic do napisania, że nie słyszał 
żadnych nowin wartych przekazania, na listy przyjaciela odpisał dnia 
poprzedniego, ale ponieważ zmartwienie nie daje mu spać, ot tak 
pisze bez żadnego konkretnego powodu, jakby po prostu rozmawiał 
z Attykiem (tecum ut quasi loquerer). Tak samo w innym liście do 
Attyka (ad Att. 8,14,1) wspomina, że list to jego rozmowa z przyjacie-
lem, rozmowa, która przynosi pociechę w politycznych strapieniach. 
W jeszcze innym miejscu (ad Att. 5,10,1) wyjaśnia, że list jest remedium 
na rozłąkę przyjaciół i prawdziwym dowodem przyjaźni.

Na marginesie dodam, że tak też pisał rzymski żołnierz Aureliusz 
Archelaus w nieliterackim liście do swojego dowódcy, trybuna le-
gionu Juliusza Domicjusza (P.Oxy 32,31/32 = CEL 169):

Hanc epistulm ant(e) | oculos | habeto domine puta[t]o | me t[e]cum loqui.

Miej, panie, ten list przed oczami i uznaj, że ze mną rozmawiasz.

Listy Cycerona czasami naśladują dialog poprzez użycie czasow-
ników ‘mówisz’, ‘pytasz’ (dices, inquis, quaeres), np. (ad fam. 15,18,1):

Ridere, igitur, inquis, possumus, non mehercule, facillime.

Mówisz więc, że możemy się śmiać, nie, na Herkulesa, niełatwo się śmiać.

„Litterae” i „epistulae”
Język łaciński zna dwa rzeczowniki oddające słowo ‘list’: littera 

i epistula. Ten pierwszy odnosi się do zawartej w piśmie treści, a drugi 
określa list jako przedmiot materialny przeznaczony do wysłania (za-
wiera w sobie rdzeń *stel-, podobnie jak grecki czasownik ἐπιστέλλειν 
[epistéllein] – ‘wysyłam’). Cyceron wyraźnie rozróżniał ich znaczenie, bo 
w liście do brata Kwintusa pisał, że przechodzi do treści jego listów, 
które otrzymał w wielu przesyłkach (ad Q.fr. 3,1,8: Venio nunc ad tuas lit-
teras, quas pluribus epistulis accepi), od Attyka oczekiwał porannego 
listu, czyli informacji, a wysłał mu już listy skierowane do Marcja-
nusa i Montana (ad Att. 12,53: hodie tuas litteras exspectamus matutinas. 
[…] misi ad te epistulas ad Marcianum et ad Montanum).

Materiały piśMienne
Jako materiału do pisania Cyceron używał jedynie papirusu 

(charta, z greckiego χάρτης [chártes] ‒ ‘karta papirusowa’), który był 
następnie zwijany i wiązany przed wysłaniem. Wiele kart papiruso-
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wych posklejanych razem tworzyło volumen, czyli ‘zwój’. Na pa-
pirusie pisano trzcinowym piórem, maczanym w atramencie, który 
sporządzano z sadzy zmieszanej z paloną żywicą i smołą, z osadów 
wina bądź substancji wydzielanej przez mątwy (ta ostatnia nazywa-
ła się po łacinie sepia). Cyceron tak w liście do brata opisał swoje 
przybory do pisania (ad Q.fr. 2,15b,1):

Calamo et atramento temperato, charta etiam dentata res agetur.

Ten list wymaga, abym użył pióra, dobrze wymieszanego atramentu 
i wygładzonego papirusu.

Chociaż Cyceron pisał wyłącznie na kartach papirusowych, sam 
często otrzymywał listy na łatwych w transportowaniu drewnianych 
tabliczkach, które w Rzymie były starszym materiałem piśmien-
nym niż importowany papirus. Tabliczki, zachowane do dzisiaj,6 
wykonywano z drewna sosny, jodły, olchy bądź buku, wyjątkowo 
z bukszpanu, i często powielano woskiem. Na określenie tego rodza-
ju materiału Cyceron zawsze używa słowa codicillius (zdrobnienie 
od słowa codex), nigdy natomiast nie pojawia się u niego termin 
tabella w znaczeniu ‘tabliczki służącej do zapisania’. Takie codicilli 
wysyłał do brata Kwintus.

Listy dyktowane sekretarzom
Listy elit rzymskich, ale także warstw niższych (w tym oczywiś-

cie ludzi niepiśmiennych), zwykle dyktowano sekretarzowi (scriba
rius, librarius). Cyceron miał zwyczaj dyktować podczas spaceru (ad 
Att. 2,23,1 [43]), podczas posiłku (ad Q.fr. 2,2,1), nawet w trakcie odwiedzin 
u znajomych (ad Att. 14,21,4; ten list został spisany przy deserze ‒ se
cunda mensa, w gościnie u Westoriusza). Plutarch (Caes. 17,4‒5) podaje, 
że w czasie kampanii galijskich Cezar, siedząc na koniu, dyktował 
dwóm sekretarzom jednocześnie. Z korespondencji Cycerona znane 
są imiona kilku sekretarzy: jego brat Kwintus miał zaufanego Stacju-
sza, który także układał za niego listy (ad Q.fr. 1,2,8); w listach nadesła-
nych przez Attyka Cyceron poznawał rękę jego sekretarza Aleksisa 
(ad Att. 16,15,1); na pewno jednak najsławniejszym sekretarzem jest 
Tiron, wyzwoleniec samego Cycerona (por. także niżej, s. 40–41).

6 Niżej odwołuję się tylko do kolekcji tabliczek zawierających listy, trzeba 
jednak pamiętać, że zachowały się i inne tabliczki: tzw. tabulae ceratae Dacicae 
z terenów naddunajskich, datowane na okres 131‒167 n.e.; tabliczki z Pompejów 
z I w. n.e. (w tym pokwitowania z domu bankiera Jukundusa); dokumenty z Herku-
lanum z lat 52‒75 n.e.; a także pojedyncze tabliczki znajdowane na terenach dzisiej-
szych Włoch, Francji, Niemiec i Egiptu.
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Tiron zyskał sławę z powodu niezwykłej wprawy w notowaniu 
usłyszanego tekstu. Cyceron (ad Att. 13,25,3) podaje nawet, że pisał ca-
łymi zdaniami, a nie sylabami, co może być aluzją do tirońskiej 
stenografii, ale też po prostu świadectwem, iż wyzwoleniec łatwo 
zapamiętywał całe dyktowane zdanie, a nie tylko jego poszczególne 
części. Dopiero w późnym antyku pisano o znakach tirońskich (no
tae Tironnianae), czyli tachygrafii wymyślonej przez Cyceronowego 
sekretarza. Skróty te znali Hieronim (Chron. 156) i Izydor (Etym. 1,22,1). 
Na pewno ideałem było stosowanie takiego systemu pisania, aby 
szybkość ręki nadążała za szybkością języka.

Sekretarz sporządzał dwie kopie listu: tę przeznaczoną dla adre-
sata oraz drugą, która pozostawała u nadawcy i trzymano ją w archi-
wum domowym, skąd mogła zostać w przyszłości wysłana osobie 
trzeciej. W archiwum trzymano także listy nadesłane (choć trudno 
stwierdzić, czy od wszystkich korespondentów). Taka praktyka jest 
szeroko poświadczona w korespondencji Cycerona, który przecho-
wywał listy od Attyka uporządkowane, ułożone w volumina i opie-
czętowane. W 49 r. pisał do niego (ad Att. 9,10,4):

Evolvi volumen epistularum tuarum quod ego signo habeo servoque 
diligentissime.

Rozwinąłem zwój twoich listów, który trzymam pod pieczęcią i uważnie 
go strzegę.

Listy odręczne
Listy pisane odręcznie (sua manu) świadczyły o szczególnej za-

żyłości i grzeczności wobec adresata (ad Att. 5,19,1; ad fam. 3,6,2; Nepos, Att. 
10,4; Kwintylian, Inst.orat. 1,1,28). Czasami do listów podyktowanych Cyceron 
włączał odręczne dopiski (ad Att. 11,24; 13,28,4; ad fam. 11,23). W liście do 
Attyka z 18 X 59 r. pisał, że z powodu nawału obowiązków chyba 
pierwszy raz dyktuje swój list do przyjaciela (ad Att. 2,2,1 [22]). Kiedy 
Cyceron przyjechał jako namiestnik do Cylicji w roku 51, przepraszał 
Attyka, że musi poczekać na jego dłuższe i odręczne listy do czasu, 
aż się dobrze zadomowi w „swojej” prowincji (ad Att. 5,14,1). Podobnie 
własnoręcznie napisane listy słał do brata, a w tym datowanym na 
17 I 56 r. tłumaczy się przed Kwintusem, że ten list dyktuje, bo cierpi 
na zapalenie oczu (ad Q.fr. 2,2,1). Cyceron pisał sam nie tylko do najbliż-
szych, ale i wtedy, gdy chciał wyrazić adresatowi szacunek. W liście 
do swojego poprzednika, namiestnika Cylicji Appiusza Klaudiusza 
Pulchra, zaznaczał wyraźnie, że pisze sua manu (ad fam. 3,6,2‒3).

Warto dodać, że zwyczaj zamieszczania odręcznych dopisków 
w podyktowanym liście znamy również z przekazów zachowanych 
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w tradycji bezpośredniej. Własną ręką kreślono przede wszystkim 
końcowe pozdrowienia (zob. niżej, s. 36). Na przykład zaprosze-
nie urodzinowe Klaudii Sewery, żony oficera Eliusza Brokchusa, 
skierowane do jej siostry Sulpicji Lepidyny, żony oficera Flawiusza 
Cerialisa (stacjonował w Windolandzie między 97 a 102/103 r. n.e.), 
zawiera własnoręczny dopisek nadawczyni, rozpoznawalny dzięki 
odmiennemu niż w pozostałej części listu charakterowi pisma. Jest to 
prawdopodobnie w ogóle najwcześniejsze znane nam poświadczenie 
tekstu łacińskiego napisanego własnoręcznie przez kobietę.

UsłUgi pocztowe
W czasach republikańskich nie było publicznych usług poczto-

wych (cursus publicus), czyli systemu dostarczania państwowych 
przesyłek, który stworzył dopiero cesarz August. Cyceron i jemu 
współcześni mogli wysyłać listy, powierzając je przyjaciołom uda-
jącym się w strony, gdzie przebywał adresat, bądź bliskim czy rodzi-
nie odbiorcy. Namiestnicy prowincji i dowódcy wojskowi korzystali 
z usług lictores (‘liktorów’) i statores (‘posłańców’), dostarczają-
cych oficjalne listy do Rzymu, a czasami ci sami posłańcy zabierali 
również pocztę prywatną. Bogaci członkowie rzymskiej elity mieli 
jednak na usługach własnych kurierów, zaufanych niewolników lub 
wyzwoleńców (tabellarii domestici), których jedyne zadanie pole-
gało na dostarczaniu przesyłek do adresatów. Cyceron wspomina 
swojego kuriera Anterosa (ad Att. 9,14 ‒ 49 r.; 11,1,4 ‒ 48 r.), trudno jednak 
wywnioskować, czy był on wyzwoleńcem czy też niewolnikiem 
w domu Cycerona. Z pewnością Marek Tulliusz miał do dyspozycji 
wielu tabellarii, dzięki czemu utrzymywał regularną korespondencję 
z przyjaciółmi i rodziną, choć przebywali oni w odległych częściach 
świata: korespondował z bratem Kwintusem w Galii lub Grecji, Bru-
tusem w Macedonii, Cecyliuszem Rufusem w Cylicji lub Attykiem 
w Epirze.

Możemy z dużym przybliżeniem oszacować, jak szybko kurso-
wali owi posłańcy. List Cezara do senatu Kurion dostarczył w 3 dni, 
jadąc z Rawenny do Rzymu, czyli pokonał w tym czasie odległość 
390 km (Swetoniusz, Iul. 57). Z Rzymu do willi Cycerona w Tuskulum po-
dróż kuriera trwała 3‒4 godziny, do Formii ‒ 2 dni. Transport listów 
do Epiru zabierał 2‒3 tygodnie, do Aten – 4‒5 tygodni, a z Rzymu 
do Cylicji – około 6.

Kurierzy podróżowali w obie strony, dlatego zabierali również 
pocztę zwrotną. W liście do Kassjusza Cyceron narzeka, że tabella
rii nie dali mu więcej czasu na napisanie odpowiedzi i przynaglali, 
mówiąc, że towarzysze już stoją w bramie (ad fam. 15,17,1). Choć to 
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topiczny motyw w epistolografii antycznej, jednak czytając krótkie 
listy, trzeba niekiedy mieć w pamięci obraz śpieszących w drogę 
powrotną posłańców. Często zaufany ‘listonosz’ otrzymywał tak-
że informacje ustne dla adresata: w liście do Appiusza Klaudiusza 
Pulchra Cyceron pisze, że odbiorca dowie się o wielu sprawach od 
swojego wyzwoleńca (kuriera) Faniasa, także o tych, które pamięci 
Faniasa powierzył Cyceron (ad fam. 3,1,1); w liście do Attyka informo-
wał, że niewolnicy przynoszą mu i ustne, i pisemne informacje (ad 
Att. 12,49,1: mandata et litteras attulerunt).

Pocztowi posłańcy i dostarczane przez nich listy narażeni byli 
na różne niebezpieczeństwa w podróży, morskie wypadki, napaści 
i grabieże, a w czasach politycznej zawieruchy okresu późnej repu-
bliki także na konfiskatę przesyłek. Z tego powodu Cyceron ważne 
wiadomości przekazywał adresatowi, wysyłając z dwoma egzem-
plarzami tego samego listu dwóch kurierów (np. ad Att. 6,1,9; 13,29,3) bądź 
w następnym liście powtarzał informacje z poprzedniego (np. ad Att. 
7,1; ad fam. 3,3,1).

tajeMnica korespondencji
Kiedy nie udawało się znaleźć zaufanego posłańca, listy pieczęto-

wano, a pieczęć poświadczała również autorstwo nadawcy. Nie była 
to oczywiście wystarczająca ochrona tajemnicy korespondencji. Jak 
się wydaje, użycie języka greckiego w listach nie zawsze jest manife-
stacją wykształcenia oraz wysokiej kultury Cycerona i jego środowi-
ska, ale też stosowanym w praktyce sposobem ochrony przekazywa-
nych informacji i szczególnej konfidencji. I tak np., kiedy Cyceron 
pisał do Attyka w sprawie finansowych machinacji dokonywanych 
przez Filotimosa, wyzwoleńca swojej żony Terencji, przy zakupie 
majątku wygnanego optymaty Milona, użył „sekretnego języka” (ad 
Att. 6,4,3: μυστικώτερον [mystikóteron] ad te scribam ‒ dalej następuje tekst 
grecki). Do Attyka pisał, że skoro jego zabezpieczenia są niepewne, 
wysyła takowe polegające na własnoręcznym zastosowaniu greki (ad 
Att. 7,18,1: Itaque, quoniam vestrae cautiones infirmae sunt, Graecu
lam tibi misi cautionem chirographi mei). Przy czym cautio to nie 
tylko pospolity rzeczownik oznaczający ‘zabezpieczenie’, ale też 
techniczne słowo określające np. dokument prawnika dla klienta. 
Nie wiadomo, o jakie użycie terminu cautio chodzi w powyższym 
kontekście, ale jasna jest gra słów Cycerona i fakt, że odręczne pismo 
po grecku ma na celu ochronę korespondencji.

Cyceron nie wykorzystuje szyfru, jak to czynił Cezar (Swetoniusz, 
Iul. 56,6; Gelliusz, Noct.Att. 17,9), ale wielokrotnie udaje, że ukrywa znacze-
nie wypowiedzi, że stosuje podwójne znaczenia słów oraz zwykłe 



 Pisz do mnie często i o wszystkim 33

imiona osób zastępuje przezwiskami. O Filotimosie nie mówił ina-
czej niż „wyzwoleniec żony”, o Milonie – „krotoński tyranobójca” 
lub „człowiek z Krotonu” (co stanowi aluzję do słynnego greckiego 
sportowca Milona z Krotonu, który żył w VI w., choć takie nazwanie 
Milona może być też zwykłą manierą pisarską). Jasno wyłożył swój 
system zatajania treści w liście do Attyka z lipca 59 r. (ad Att. 2,20,3‒5 
[40]), kiedy to Cezar sprawował konsulat, a wpływy Klodiusza, wy-
branego trybunem na rok następny, stale rosły. W liście tym pisze, że 
boi się, iż każda charta (czyli karta papirusu z listem) może zdradzić 
(czyli odkryć plany jego i jego politycznych stronników), dlatego 
wówczas, gdy list w żadnym razie nie powinien dostać się w ręce 
osoby obcej, będzie się wypowiadał dwuznacznie (ἀλληγορίας [al
legorías] obscurabo), siebie nazwie „Leliuszem” i nie posłuży się też 
własną pieczęcią.

Podobnie jak konspiracyjne zabiegi Cycerona trudno też poważ-
nie traktować tajemnicę korespondencji w świecie rzymskim, słyszy-
my bowiem, że listy prywatne krążyły wśród przyjaciół, a czasami 
sporządzano z nich kopie tylko po to, by rozpowszechniać infor-
macje polityczne. W liście do Attyka z lutego 49 r. Cyceron wyraża 
przekonanie, że jego przyjaciel już powinien znać wymianę pism 
między Pompejuszem a Cezarem (ad Att. 7,17,2), a w innym z 17 lu-
tego tegoż roku stwierdza, że Cezar mógł wysłać osobom trzecim 
adresowany do siebie list Cycerona (ad Att. 8,2,1). Nie należy się dzi-
wić, że w epoce, kiedy nie istniała prasa, korespondencję głównych 
aktorów sceny politycznej upubliczniano i wzbudzała ona ogromne 
zainteresowanie.

Struktura listów łacińskich
Przyjrzyjmy się strukturze prywatnych listów łacińskich. Można 

w nich wyróżnić cztery części.

ForMUła początkowa (inscriptio)
Najstarsze poświadczenie początku listu podaje Plaut (Pers. 501‒502):

Salutem dicit Toxilo Timarchides Timarchides pozdrawia Toksilosa
et familiae omni. […] i całą jego rodzinę. […]

We wszystkich zachowanych później listach widzimy, że zaczy-
nają się one od podania imienia nadawcy w mianowniku, imienia 
adresata w celowniku i przekazania mu pozdrowień: aliquis aliqui 
salutem bądź salutem dicit (A pozdrawia B). Ostatnie słowa często 
skracane są literami s. bądź s.d. Imię nadawcy zawiera często duo 
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nomina, czyli nomen gentile (‘imię rodowe’) i cognomen (‘przydo-
mek’), dalej następuje zwykle cognomen adresata.

Formuła początkowa cechuje się jednak pewną dowolnością. 
Listy do wspomnianego już wyżej oficera Flawiusza Cerialisa, sta-
cjonującego w Windolandzie prefekta kohorty Batawów, zaczynają 
się najczęściej następującą formułą: Niger et Brochus Ceriali suo 
salutem (‘Niger i Brokchus pozdrawiają swego Cerialisa’), ale są 
również warianty: Ceriali suo (‘dla swojego Cerialisa’ w domyśle: 
salutem ‒ ‘pozdrowienia’) czy też Ceriali suo salutem. Z kolei po-
czątek listu znalezionego w egipskim Fajum brzmi (CEL 83): Priscus 
Petronio patri suo salutem (‘Pryskus pozdrawia swojego ojca Pe-
troniusza’). Papirusy z Egiptu przynoszą też bardziej rozbudowane 
formuły początkowe (np. CEL 3): Phileros s.d conserveis ommnibus 
[sic!] (‘Fileros pozdrawia wszystkich współniewolników’), (CEL 
16): Primigenius Camerius Primigenio Oclatio fratrii suo salutem 
(‘Prymigeniusz Kameriusz pozdrawia swojego brata Prymigeniu-
sza Oklatiusza’), (CEL 141 i 142): Claudius Terentianus Claudio Tibe
riano domino et patri karissimo [sic!] plurimam salutem (‘Klaudiusz 
Terentianus śle wiele pozdrowień Klaudiuszowi Tyberianusowi, 
panu i najdroższemu ojcu’).

Tę naturalną dowolność widać także w korespondencji Cyce-
rona. Kiedy pisał do rodziny bądź bardzo bliskich przyjaciół, po-
dawał tylko swoje i adresata imię własne lub przydomek, czasami 
imię rodowe, np. w listach do brata pojawia się formuła: Marcus 
Quinto fratrii s.d. (‘Marek pozdrawia brata Kwintusa’), do żony: 
Tullius Terentiae s.d. (‘Tulliusz pozdrawia Terencję’). Bliska zaży-
łość wyrażona jest dodaniem zaimka suus, np. Tullius s.d. Teren
tiae suae (‘Tulliusz pozdrawia swoją Terencję’). W listach bardziej 
oficjalnych pojawiają się zwykle dwa elementy imienia oraz tytuły, 
np. (ad fam. 9,1‒8): M(arcus) C(icero) s.d. P(ublio) Lentulo proconsu
li (‘Marek Cyceron pozdrawia prokonsula Publiusza Lentulusa’). 
Niekiedy Cyceron stosuje bardziej skomplikowane formuły jak ta 
dość żartobliwa w liście do żony i córki (ad fam. 14,14): Tullius Teren
tiae et pater Tulliolae, duabus animis suis, et Cicero matri optimae, 
suavissimae sorori s(alutem) p(lurimam) d(icit) (‘Tulliusz śle wiele 
pozdrowień dla Terencji, i ojciec dla Tullioli, dla swoich dwóch 
ukochanych, zaś Cyceron [czyli syn mówcy] dla najlepszej matki 
i najsłodszej siostry’), czy ta w liście do Tirona (ad fam. 16,5): Tullius 
et Cicero et Q(uinti frater et) Q(uinti filius) Tironi humanissimo 
et optimo sal(utem) plur(imam dic(it) (‘Tulliusz i Cyceron, i brat 
Kwintusa, i syn Kwintusa, śle wiele pozdrowień wykształconemu 
i najlepszemu Tironowi’).
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Do Attyka Cyceron pisał w najprostszy sposób: Cicero Attico 
salutem (‘Cyceron pozdrawia Attyka’), oprócz jednego listu (ad Att. 
3,20) wysłanego w roku 58 tuż po adopcji Attyka przez wuja Cecy-
liusza. Tekst ma bardzo oficjalny początek, zawierający nowe pełne 
imię przyjaciela: Cicero s(alutem) d(icit) Q(uinto) Caecilio Q(uinti) 
f(ilio) Pomponiano Attico (‘Cyceron pozdrawia Kwintusa Cecyliusza 
Pomponiana Attyka, syna Kwintusa’) ‒ Attyk przyjął gentilicium 
wuja: Caecilius, a dotychczasowe imię rodowe: Pomponius zostało 
zmienione na Pomponianus (do starego imienia rodowego dodano 
infiks -anus).

powitanie początkowe
Powitanie następujące po formule początkowej w przytaczanym 

liście z komedii Plauta brzmi (Pers. 502‒502):

[…]     Si valetis, gaudeo […]     Cieszę się, jeśli jesteście zdrowi,
ego valeo recte […] ja mam się świetnie […]

i jest podobne do poświadczonej później tradycyjnej łacińskiej for-
muły: si vales bene est ego valeo, skracanej do postaci: s.v.b.e.e.v. 
(‘jeżeli jesteś zdrów, to dobrze, ja jestem zdrów’). Cyceron często 
używa formuły: s.v.b.e.e.q.v. (np. ad fam. 5,9; 16,1,1), stanowiącej odmian-
kę podanej wyżej z dodaniem słowa q(uidem) (‘jeżeli jesteś zdrów, 
to dobrze, ja także jestem zdrów’).

Powitanie listowne przybiera jednak różną postać: w listach 
z Egiptu widzimy bardziej rozbudowane zdania, układane pod wpły-
wem listów pisanych w języku greckim (np. CEL 74): opto deos ut bene 
valeas que (= quae) mea vota sunt (‘proszę bogów, abyś miał się 
dobrze, takie są moje modlitwy’). W tabliczkach z Windolandy po-
jawia się formuła (np. CEL 87): vos esse credo me recte valere (‘ufam, 
że macie się dobrze, ja jestem zdrów’), stanowiąca odpowiednik 
tradycyjnego powitania.

W niektórych listach nadawca nie zamieszcza powitań, nie czyni 
tego także Cyceron w listach do Attyka.

treść ListU
Oczywiście bywa najróżniejsza: dysponujemy listami informu-

jącymi o zdarzeniach historycznie ważnych, ale i tych błahych, jak 
list z Windolandy donoszący o dostawie 50 ostryg od przyjaciela; 
listami o treści militarnej czy listami rekomendacyjnymi. Ich style 
także bywają odmienne: niekiedy spotykamy nawet łacinę mówioną 
(np. w listach z Windolandy nadawcy zamiast valent czy habent, 
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właściwych dla odmiany 3 os. l.mn. koniugacji II, używali form 
valunt i habunt).

Do stylu epistolograficznego należy użycie czasowników w cza-
sie przeszłym, w gramatykach języka łacińskiego zwany „czasem 
przeszłym epistolograficznym”, zwykle tłumaczonym faktem przyj-
mowania przez nadawcę punktu widzenia odbiorcy, dla którego opi-
sane wydarzenia będą już przeszłością.

pozdrowienia końcowe
Dołączane na końcu listu pozdrowienia dla adresata mają bardzo 

wieloraką formę. W łacińskich listach zachowanych na papirusach 
(mówimy o nich, bowiem w większości listów z Windolandy nie 
zachowały się końcowe partie tekstu) pojawiają się formuły: opto/
optamus te bene valere (‘życzę ci, abyś miał się dobrze’), bene valere 
te opto, vale mihi (‘życzę ci, abyś miał się dobrze, bądź mi zdrów’), 
bene valere te opto multis annis cum tuis omnibus vale (‘życzę ci, 
abyś przez wiele lat miał się dobrze wraz z całym swoim domem, 
bądź zdrów’), opto te domine multis annis felicem videre (‘życzę so-
bie, panie, przez wiele lat oglądać cię szczęśliwym’) bądź po prostu 
vale (‘bądź zdrów’).

Cyceron kończył swoje listy w bardzo zróżnicowany, jednak pro-
sty sposób, jak np. list do Tirona (ad fam. 16,5,2): etiam atque etiam vale 
(‘bądź zdrów i jeszcze raz – bądź zdrów’), do Attyka (ad Att. 5,11,7): 
maxime ut tu valeas (‘obyś miał się jak najlepiej’), do Furniusza (ad 
fam. 10,26,3): vince igitur et vale (‘zwyciężaj więc i bądź zdrów’). W ko-
respondencji spotykamy także bardzo wyszukane formuły końcowe. 
Oto Marek Katon w roku 50 tak kończył swój list do Cycerona (ad fam. 
15,5,3): Vale et nos dilige et instituto itinere severitatem diligentiamque 
sociis et rei publicae praesta (‘Bądź zdrów, myśl o mnie, miłuj mnie 
i krocząc drogą, którą obrałeś, okazuj sprzymierzeńcom i republice 
swoją powagę i oddanie’).

Należy zaznaczyć, że Cyceron niezwykle często wymieniał listy, 
które miały stanowić swoisty biuletyn informacyjny o aktualnych 
nowinkach politycznych. Przebywając w Brundyzjum w 48 r., głod-
ny wieści politycznych z Miasta, prosił żonę o dostarczanie mu 
codziennych listów (ad fam. 14,18,2). W czasie lat wygnania (58‒57) 
nakazał żonie, by pozostała w Rzymie i informowała go listow-
nie o wszystkim, co się dzieje w czasie jego nieobecności, a i tak 
prosił jeszcze brata, aby mu pisał „o wszystkich rzeczach” (ad Q.fr. 
1,4,5). Członkowie elity przebywający poza Rzymem mieli na pew-
no swoich „agentów”, którzy donosili im o wszelakich bieżących 
wydarzeniach.
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Korespondencja Cycerona
stan zachowania zbioru Listów

Korespondencja z Attykiem stanowi tylko część ogromnej ko-
lekcji listów prywatnych Cycerona (większej niż Listy moralne Se-
neki, listy Pliniusza Młodszego, Frontona, Symmacha i Sydoniusza 
Apollinarisa razem wzięte), największego zbioru listów łacińskich. 
Na ten korpus składają się 954 listy pisane przez 25 lat: od listopada 
roku 68 do czerwca 43; 836 listów napisał Cyceron, w przypadku 
89 był ich odbiorcą. Do kolekcji włączono także 21 dodatkowych 
listów, których Cyceron nie był ani autorem, ani adresatem. W zbio-
rze nie zamieszczono listów Attyka do Cycerona (choć istnieją próby 
napisania takich listów na podstawie tego, co Cyceron pisał do przy-
jaciela).7 Korespondencja stanowi pokaźną część zachowanych do 
naszych czasów wszystkich dzieł Marka Tulliusza Cycerona.

W zachowanych rękopisach korpus podzielony jest na 36 ksiąg: 
1 ‒ do Marka Brutusa, 3 ‒ do brata Kwintusa, 16 ‒ do Attyka, 16 ‒ do 
różnych adresatów (jest ich aż 97.), stąd określenie tych ostatnich 
jako Epistulae ad familiares, czyli ‘Listy do bliskich znajomych’.

Zbiór listów Cycerona odkrył Petrarka w roku 1345 w biblio-
tece katedralnej w Weronie. Obecnie są zaginione zarówno ten rę-
kopis (zwany Veronensis), jak i kopia sporządzona przez Petrarkę. 
Znaleziony przez poetę rękopis nie zawierał zbioru ad familiares, 
te bowiem odkryto w 1392 r. w rękopisie, który kanclerz Florencji 
Coluccio Salutati otrzymał od kanclerza Mediolanu Pasquino de Ca-
pelli (Mediceus 49,18). Całą kolekcję listów Cycerona przepisywano 
i czytano w dobie Renesansu, a ukazała się drukiem po raz pierwszy 
w roku 1470.

Manuskrypty przechowujące tekst listów można podzielić na po-
chodzące od wspólnego archetypu dwie rodziny: jedna to rękopisy 
znalezione poza Italią (dlatego należące do niej mansukrypty są czę-
sto nazywane codices transalpini bądź Germanici et Gallici) ‒ ozna-
czane jako Y, druga zaś to rodzina italska ‒ oznaczana jako Ω. Do tej 
pierwszej należy najwcześniejszy znany nam kodeks z Wurtzburga 
(Wurceburgensis), sporządzony w wieku XI, który jednak przecho-
wuje niepełny zbiór listów do Attyka (tylko z 6., 10. i 11. księgi). 
Jest on uzupełniany rękopisem nazywanym Tornesianus (bądź Tur
nesianus), bowiem należał do zmarłego w 1564 r. wydawcy Jeana 

7 Zob. T. Pomponi Attici epistularum ad Ciceronem reliquiae, collegit et adnota-
tionibus illustravit S. Consoli, Romae 1913; K. Springer, Supplementum Tullianum: 
συναγωγή epistularum quae ad Ciceronianas annorum 68‒49 spectant, Charlotten-
burg 1927.



38 Krystyna stebnicKa

de Tournes. Z kolei kodeksy należące do rodziny italskiej pochodzą 
ze stuleci XIV i XV i należy wyróżnić wśród nich trzy najważniej-
sze: codex Ambrosianus, najstarszy rękopis (1. połowa XIV w.) tej 
grupy, pochodzący z Biblioteki Ambrozjańskiej w Mediolanie, który 
przynosi jednak tylko wybór listów Cycerona, m.in. tych do Attyka; 
codex Mediceus 49,18, sporządzony ok. 1392 r. (zob. nieco wyżej); 
codex Parisinus z przełomu XIV i XV w.

Zachowany do naszych czasów zbiór listów Cycerona stanowi 
tylko ułamek korespondencji, która była znana w starożytności i póź-
niej przepadła. Żyjący w IV stuleciu n.e. łaciński gramatyk Noniusz 
Marcellus, leksykograf i autor dziełka De compendiosa doctrina 
(Kompendium wiedzy), często odwołuje się do niezachowanych 
dla nas dzieł autorów okresu republiki, jest także najważniejszym 
źródłem poznania tej zaginionej części Cyceronowej korespon-
dencji. Okazuje się, że nie mamy listów, które Arpinata wymieniał 
z najbardziej wpływowymi politykami swoich czasów: Cezarem, 
Pompejuszem, Katonem, Oktawianem czy Kassjuszem. Pisarze an-
tyczni pozostawili więcej cytowań i odniesień do tych właśnie listów 
niż do listów przypisanych znanym nam obecnie księgom. Na ich 
podstawie ocenia się obecnie, że zaginęły następujące zbiory listów 
Cycerona:

2 księgi korespondencji z Korneliuszem Neposem;
3 księgi ‒ z Oktawianem;
3 księgi ‒ z Cezarem; 
3 księgi ‒ z Gajuszem Wibiuszem Pansą; 
9 ksiąg ‒ z Aulusem Hircjuszem; 
8 ksiąg ‒ z Markiem Brutusem (oprócz listów zachowanych);
3 księgi ‒ z Licyniuszem Kalwusem;
2 księgi ‒ z synem Markiem;
2 księgi ‒ z Kwintusem Aksjuszem;
4 księgi listów do Pompejusza.

Do naszych czasów, poza wymienionymi kolekcjami listów, w ma-
nuskryptach zachowały się odosobnione fragmenty:

1 fragment listu do Marka Katona;
1 fragment listu do Attyka;
1 fragment listu do Marka Tytyniusza; 
1 fragment listu do Hostyliusza;
3 fragmenty do Cerellii (kobiety o filozoficznych zainteresowaniach wspominanej 

kilkakrotnie w zachowanej korespondencji);
5 odniesień do anonimowych korespondentów.

Oczywiście powstaje pytanie, dlaczego ponad połowa korespon-
dencji przepadła. Odpowiedź nie wydaje się prosta. Może edytorzy 
starożytni nie zadbali o ich właściwe wydanie, a może to republikań-
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ski charakter owych listów i sama postać Cycerona, wroga Cezara, 
naraziły te zbiory na cenzurę cesarzy Augusta bądź Tyberiusza. Bez 
wątpienia ideały republikańskie znalazły swój najmocniejszy wyraz 
właśnie w zaginionych kolekcjach: listach do Pompejusza, Katona, 
Brutusa, Hircjusza czy Pansy. Przez następne lata ideały te nie tylko 
zwietrzały i stały się niemodne, ale były wręcz źle widziane. Słynna 
anegdota przekazana przez Plutarcha (Cic. 49,5‒6) głosi, że wnuk Au-
gusta został przyłapany przez cesarskiego dziadka na lekturze dzieła 
Cycerona i szybko schował książkę pod togą. Niewykluczone (choć 
mało prawdopodobne), że to sam August, który przecież kazał palić 
dzieła nieprzychylnego mu mówcy Labienusa, zakazał obiegu naj-
bardziej „republikańskiego” zbioru korespondencji. Oczywiście nie 
mamy na to żadnych dowodów i można też przyjąć, że listy rzadko 
czytywano, że nieco nużyły i nudziły czytelników aż do czasów 
Renesansu swoją szczegółowością czy detalami z przeszłości, po 
prostu nie trafiały w gusta późniejszych czytelników.

probLeM starożytnej edycji Listów cycerona
Niezwykle trudnym i szeroko w nauce dyskutowanym zagad-

nieniem pozostaje kwestia starożytnej edycji listów Cycerona. Nie 
znajdujemy w literaturze antycznej żadnego poświadczenia, które 
wskazywałoby, kto i kiedy wybrał, opracował oraz wydał tę kore-
spondencję. Nie ma natomiast wątpliwości, że żadnej części listów 
nigdy nie ułożył ani nie przeznaczył do publikacji sam autor. Cyce-
ron planował tylko edycję małego wyboru listów, które przechowy-
wał jego sekretarz Tiron. W liście wysłanym do Attyka 9 VII 44 r., 
czyli 17 miesięcy przed śmiercią, Marek Tulliusz (ad Att. 16,5,5) pisał, 
że nie istnieje żaden zbiór jego listów (mearum epistularum nulla 
est συναγωγή [synagogé]), ale Tiron ma ich około 70 (habet Tiro instar 
septuaginta) i że jeszcze niektóre trzeba wziąć od Attyka (et quidem 
sunt a te quaedam sumendae). Z ostatniej części zdania wynika, że 
istniały też takie listy, których kopie nie znajdowały się w archiwum 
domowym. Cyceron dodał, że musi te listy najpierw przejrzeć i po-
prawić, by mogły zostać wydane (eas ego oportet perspiciam, cor
rigam; tum denique edentur). Niektórzy uczeni są skłonni przyjąć, 
że owe 70 listów stanowi trzon 13. księgi listów ad familiares, na 
którą obecnie składa się 81 listów. Także w wysłanym tego samego 
roku liście do Tirona Cyceron nawiązuje do planu wydawniczego 
swojego sekretarza (ad fam. 16,17,1):

Video quid agas; tuas quoque epistulas vis referri in volumina. Sed heus 
tu, qui κανών [kanón] esse meorum scriptorum soles, unde illud tam ἄκυρον [áky
ron] „valetudini fideliter inserviendo”? Unde in istum locum „fideliter” venit?
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Widzę, co robisz: chcesz złożyć swoje listy w księgi [volumina]. Lecz 
biada! Ty, który zwykłeś być strażnikiem [dosłownie: ‘stanowić standard, 
model’] moich pism, skądże wziąłeś to nieuprawnione wyrażenie „przez 
wierną dbałość o zdrowie”? Skąd w tym miejscu wzięło się słowo „wierną”?

Dalej następuje dyskusja na temat złego użycia łacińskiego przy-
słówka. Przytaczane miejsca wskazują więc, jaką pracę edytora 
stawiał przed sobą Cyceron. Śmierć położyła kres jego zamiarom.

Najczęściej przyjmuje się, że to właśnie Tiron ogłosił całość 
obecnie znanej korespondencji Cycerona, z wyjątkiem 16. ksiąg 
listów adresowanych do Attyka (o nich niżej, s. 42–46). Postać tak 
często wzmiankowanego w listach (począwszy od 54 r.) Marka Tul-
liusza Tirona, zajmującego niezwykłą pozycję w domu Tulliuszów 
zaufanego niewolnika, który został wyzwolony tuż po roku 53, jest 
dobrze znana. Tiron był blisko związany ze swoim sławnym patro-
nem i załatwiał dla niego różnego rodzaju sprawy rodzinne, poli-
tyczne, majątkowe, ale pełnił także funkcję krytyka jego dzieł (ad 
fam. 16,4,3):

Innumerabilia tua sunt in me officia, domestica, forensia, urbana, pro
vincialia, in re privata, in publica, in studiis, in litteris nostris: omnia viceris 
si, ut spero, te validum videro.

Niezliczone są obowiązki, jakie wobec mnie wypełniasz – w domu, na 
forum, w mieście, w prowincjach, w sprawach prywatnych i publicznych, 
w mojej pracy intelektualnej i literackiej. Wszystko przezwyciężysz, jeśli 
tylko – jak mam nadzieję – zobaczę cię w dobrym zdrowiu.

Nas interesuje tylko działalność Tirona jako wykształconego se-
kretarza Cycerona i znawcy jego dzieł. Katalogował książki (ad fam. 
16,18,20), miał swój udział w publikowaniu mów i pism filozoficznych 
(ad Att. 16,5,5; ad fam. 16,17,1). Po śmierci sławnego patrona, prawdopodob-
nie w wieku około 40 lat, posiadając pokaźny dochód z majątku, mógł 
się zająć porządkowaniem i edycją prac dawnego pana. Autorzy póź-
niejsi wspominają tirońskie wydania, np. Aulus Gelliusz (Noct.Att. 1,7,1 
[3]; 13,21,16) podaje, że wydał on mowy przeciwko Werresowi. Nie jest 
do końca jasne, czy i jakie ewentualne zmiany w tekstach wprowadzał 
Tiron. Kwintylian (Inst.orat. 10,7,30‒31; 6,3,5) pisze, że Tiron zebrał bieżące 
notatki (commentarii) Cycerona do własnych mów (Nam Ciceronis 
ad praesens modo tempus aptatos [i.e. commentarios] libertus Tiro 
contraxit) oraz że napisał dziełko w 3 księgach zbierające żarty Cy-
cerona (zapewne nosiło ono tytuł De iocis Ciceronis ‒ O żartach Cy-
cerona). Dawny niewolnik ułożył ponadto niezachowaną biografię 
Arpinaty (De vita Ciceronis), na którą powołują się pisarze wieków 
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następnych: komentator Cycerońskich mów Askoniusz Pedianus 
(48,25‒26), Tacyt (Dial. 17,2) oraz Plutarch (Cic. 41,4; 49,9).

Gdy czytamy korespondencję Cycerona, uderza również fakt, że 
oprócz Tirona żaden adresat listów nie należał do warstwy niższej 
i nie był wyzwoleńcem. Poza przyjacielem-ekwitą Attykiem aż 74 
(spośród wszystkich 97) adresatów to senatorowie i ich synowie. 
Czyżby wydawca uznał, że publikowanie listów do innych kore-
spondentów będzie infra dignitatem, poniżej godności? Wydaje się 
bowiem mało prawdopodobne, że Cyceron, który oczywiście pisał 
listy do ludzi o różnym statusie, nie trzymał ich kopii w domowym 
archiwum. Wskazując na Tirona jako wydawcę, trzeba również 
podkreślić, że jest on adresatem wszystkich listów pomieszczonych 
w 16. księdze zbioru ad familiares, w której jednakże nie znajdujemy 
żadnego listu Tirona do Cycerona. Jakiś inny edytor mógłby, jak 
można przypuszczać, uznać te listy za mało wartościowe ze względu 
na społeczną pozycję byłego niewolnika.

Należy zwrócić uwagę, że pierwsze zaczerpnięte z listów cytaty 
u innych autorów, pokazujące terminus ante quem, czyli datę, przed 
którą listy na pewno poznali czytelnicy, są bardzo późne.

Pierwsze poświadczenie znajomości listów Cycerona znajduje-
my u Seneki Starszego (Retora), który w późnych latach 30. I w. n.e. 
napisał dzieła Controversiae (Deklamacje w formie mów sądowych) 
i Suasoriae (Mowy doradcze), zawierające ćwiczenia retoryczne. 
Seneka (Suas. 1,5) zacytował powiedzenie z listu Gajusza Kassjusza 
do Cycerona (ad fam. 15,19,4) na temat głupoty rekrutującego żołnierzy 
w Hiszpanii syna Pompejusza oraz przytoczył użyte tylko w tej ko-
respondencji złożenie „[gladio] ἀντιμυκτηρίσαι ([antimykterísai]; ‘znisz-
czyć mieczem’). Nie mamy jednak pewności, czy passus ten został 
zapożyczony bezpośrednio ze zbioru korespondencji, czy też może 
z krążących w Rzymie antologii dowcipnych sentencji.

Dopiero w końcu I w. n.e. Kwintylian cytował powiedzenia i fra-
zy ze zbiorów ad familiares, ad Quintum fratrem i ad Brutum, co 
świadczy też o wzroście zainteresowania korespondencją Cycerona 
w tym czasie. Jednak antyczne odniesienia do Listów do bliskich 
znajomych wskazują, że pierwotnie mogły nie być one wydane jako 
całość, bo Aulus Gelliusz wskazuje nie numery ksiąg, ale konkret-
nych adresatów: „księgę listów M(arka) Cycerona do L(ucjusza) 
Planka” (Noct.Att. 1,22,9: liber epistularum M. Ciceronis ad L. Plancum) 
czy księgę listów do Serwiusza Sulpicjusza (12,13,21: liber M. Tullii 
epistularum ad Servium Sulpicium). W takim razie nie można wy-
kluczyć, że listy z kolekcji Do bliskich znajomych krążyły w innej 
formie niż znana nam obecnie (czyli według podziału na listy do 
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poszczególnych osób), a dopiero w IV bądź V w. n.e. skompletowano 
z nich zbiór ułożony w księgi i edytowano w taki sposób, jaki znamy 
z zachowanych manuskryptów.

Niektórzy uczeni wskazują więc i na taką możliwość, że kore-
spondencja Cycerona do przyjaciół, brata Kwintusa i Marka Brutusa 
mogła zostać udostępniona publicznie przez nieznanego nam edytora 
dopiero w I w. n.e. Przychylam się do opinii, że zbiory ad familiares, 
ad Quintum fratrem i ad Brutum uporządkował i oddał do kopiowa-
nia niedługo po śmierci Cycerona jego wierny wyzwoleniec Tiron, 
ale nie wzbudziły one większego zainteresowania następnych poko-
leń. Jest także bardzo prawdopodobne, że w tym przedsięwzięciu po-
magali Tironowi członkowie rodziny Tulliuszów, przede wszystkim 
syn Marek, który miał dostęp do rodzinnych archiwów.

Listy do Attyka
W wydaniu Shackeltona Baileya (Cambridge 1965) korespon-

dencja z Attykiem zawiera 426 listów (niektóre inne edycje, np. 
w serii „Bibliotheca Teubneriana” tego samego Shackeltona Baileya 
z 1987 r., obejmują więcej listów, gdyż podają także te skierowa-
ne do innych adresatów). Data starożytnej edycji znanych obecnie 
listów skierowanych do Attyka jest jeszcze bardziej dyskutowana 
niż data wydania pozostałej części korespondencji. Debata na ten 
temat toczy się od 1879 r., kiedy to niemiecki filolog klasyczny Franz 
Bücheler opublikował w czasopiśmie Rheinisches Museum (którego 
był zresztą współwydawcą) artykuł zatytułowany „Coniectanea”. 
Uczony stwierdził, że listy do Attyka po raz pierwszy opublikowano 
dopiero w latach 60. I stulecia n.e., czyli prawie 100 lat po śmierci 
Cycerona. Jako główny argument na poparcie swojej tezy podał fakt, 
że korespondencja Marka Tulliusza jest zupełnie nieobecna w ko-
mentarzach do mów, jakie przygotował Askoniusz Pedianus, który 
ukończył swoje dzieło ok. 55 r. n.e. Ponadto Pedianus w komenta-
rzu do mowy In toga candida (W śnieżnobiałej todze), wygłoszonej 
przez Cycerona jako kandydata na najwyższy urząd w państwie, 
pisze, że mówca nie zamierzał bronić Katyliny, co jest sprzeczne 
z przekazem samego Cycerona w liście do Attyka (ad Att. 1,2,1 [11]: Hoc 
tempore Catilinam, competitorem nostrum, defendere cogitamus ‒ 
‘Zamierzam bronić swego rywala Katylinę’). Pierwszym wyraźnym 
poświadczeniem publikacji listów do Attyka są dopiero cytaty u Se-
neki Młodszego w jego napisanych ok. 63‒65 r. Listach moralnych 
do Lucyliusza (Epist. 97,3‒4 zawiera cytat z ad Att. 1,16,5 [16]; Epist. 118,1‒2 ‒ z ad Att. 
1,12,1. 4 [12]).
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Teza Büchelera zyskała w nauce zwolenników, ale nie brakuje 
też jej przeciwników opowiadających się za wczesną datą wyda-
nia korespondencji z Attykiem. Argumenty obu stron zebrał znany 
niemiecki filolog Karl Büchner w swoim podsumowującym długą 
dyskusję artykule opublikowanym w 1939 r. w Realencyclopädie 
der classischen Altertumswissenschaft, najważniejszej encyklopedii 
świata starożytnego (zob. „Bibliografia”, s. 53). Czytamy w nim, że 
chociaż opinia publiczna wiedziała o listach do Attyka i że mogły 
być nawet dostępne niektórym osobom, ostateczna publikacja nastą-
piła dopiero w I w. n.e.

W 1947 r. ukazała się praca francuskiego uczonego Jérôme-
’a Carcopino pod znamiennym tytułem Les secrets de la correspon
dence de Cicéron ‒ „Sekrety korespondencji Cycerona”. Tezy tej 
książki ‒ czasami niesprawiedliwie i tendencyjnie nieprzychylnej 
mówcy, który jako dobry prawnik wykorzystywał talent w złych 
sprawach, był chciwcem, złym mężem i samolubnym bratem – zo-
stały po wielokroć poddane gruntownej krytyce, niektóre zaś nie 
ostały się w nauce. Dla nas w tym miejscu ważny jest jednak fakt, że 
Carcopino podniósł kwestię wczesnego datowania listów do Attyka. 
Stwierdził, że edycja nastąpiła kilka lat przed bitwą pod Akcjum, 
ok. 34‒33 r., a przygotowali ją Attyk we współpracy z Tironem oraz 
synem Cycerona z powodów politycznych, może nawet na polece-
nie Oktawiana, żeby pokazać małość słynnego polityka i mówcy, 
umniejszyć jego znaczenie, a nawet skompromitować w świetle tej 
korespondencji i Cycerona, i grupę jego republikańskich przyjaciół.

Wielu uczonych zaakceptowało wczesne datowanie edycji listów 
do Attyka, wysuwając nowe argumenty na poparcie starej tezy, jak 
np. ten, że Askoniusz musiał jednak znać listy do Attyka, skoro jako 
datę śmierci ojca Cycerona podawał okres kampanii wyborczej na 
konsula, a dobrze wiemy, że zmarł on dopiero w roku 68. Tę pomyłkę 
łatwo zrozumieć, patrząc na niechronologiczny układ listów 1. księ-
gi, gdzie list 6., zawierający informację o śmierci ojca, następuje 
po dwóch pierwszych dotyczących kampanii wyborczej rozpoczętej 
w 65 r. Inni uczeni podkreślali, że milczenie Askoniusza nie jest 
żadnym dowodem, i dorzucali inne ważne racje, przemawiające za 
wczesnym datowaniem, np. zależność między listami a niektóry-
mi passusami w dziele Czyny i słowa godne pamięci Waleriusza 
Maksymusa (zob. niżej, s. 45, oraz przyp. 8), który pisał w czasach 
panowania cesarza Tyberiusza.

Zarysowałam dwie hipotezy dotyczące daty wydania listów do 
przyjaciela. Nazwijmy tę pierwszą hipotezą „wczesną”, wskazującą 
na edycję jeszcze za życia Attyka bądź niedługo potem, a drugą ‒ 
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hipotezą „późną”, czyli I stulecie n.e. Zwolennicy wczesnego dato-
wania niekoniecznie przy tym wskazują na Attyka jako wydawcę 
listów, bo mógłby nim być równie dobrze autor Żywotów sławnych 
mężów, Korneliusz Nepos, który podziwiał Cycerona, dobrze znał 
Pomponiusza, jego córkę Pomponię Cecylię Attykę i zięcia Marka 
Wipsaniusza Agryppę. Potomni wiedzieli zresztą, że Nepos należał 
do tych, którzy przepisywali dzieła Cycerona, bowiem Marek Kor-
neliusz Fronton znał Tirona jako edytora pism Cycerona, ale wiedział 
też, że Domicjusz Balbus, Nepos i Attyk przepisywali ‒ bądź porząd-
kowali ‒ dzieła mówcy (ad M. Caes. 1,7,4: a Tirone emendata sunt aut 
a Domitio Balbo descripta aut ab Attico aut Nepote ‒ ‘poprawiał je 
Tiron, a przepisywali: Domicjusz Balbus albo Attyk, albo Nepos’); 
do tego poświadczenia jeszcze wrócę.

Rzeczywiście Nepos wykazywał zainteresowanie kolekcją listów 
Cycerona jeszcze za życia mówcy. W liście do Attyka z 44 r. (ad 
Att. 16,5,5) Cyceron pisał, że oczekuje na list od Neposa, i dziwił się, 
czy ten naprawdę chce zobaczyć jego listy, co wcześniej wyraź-
nie potwierdził także sam Attyk (z kontekstu wynika, że nie chodzi 
o bieżącą korespondencję między Neposem a Cyceronem, ale o ko-
lekcję listów). Już po śmierci Cycerona Nepos widział listy w domu 
Pomponiusza: w żywocie Attyka pisze, że najlepszym dowodem 
przyjaźni Cycerona jest 11 zwojów listów wysyłanych od czasów 
konsulatu aż do chwili obecnej (Att. 16,3: XI volumina epistularum, ab 
consulatu eius usque ad extremum tempus ad Atticum missarum), 
toteż każdy, kto tylko mógłby je przeczytać, pozna historię tej epoki 
(quae qui legat, non multum desideret historiam contextam eorum 
temporum ‒ ‘nikt, kto by je przeczytał, nie pragnąłby, by napisano 
historię tych czasów’).

A więc listy do Attyka nie były wydane jeszcze ok. 35 r., kiedy 
Korneliusz Nepos skończył pisać biografię adresata. Attyk zapewne 
uporządkował swoją kolekcję, układał listy według pewnego po-
rządku, niejako je segregował, skoro Nepos widział owych 11 wo-
luminów, a ponadto udostępniał korespondencję zaufanym osobom, 
dlatego z pewnością biograf czytał te listy, które prywatnie pokazał 
mu adresat, i oczywiście docenił ich historyczną wartość. Podkreśl-
my mocno, że Nepos nic nie mówi o wydaniu listów, a użyty przez 
niego koniunktiwus legat (w zdaniu przytoczonym wyżej) raczej 
świadczy o utrudnionym do nich dostępie.

Oglądany przez Neposa w domu Attyka zbiór na pewno nie może 
być kolekcją, która dochowała się do dzisiaj w manuskryptach: nie 
zgadza się ani liczba ksiąg, ani podana chronologia, skoro pierwszy 
znany nam list pochodzi z listopada roku 68, a ostatni z listopada 44, 
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tymczasem Nepos widział listy pisane od roku 63 do grudnia 43. Nie 
wydaje się więc prawdopodobne, że to Attyk ogłosił adresowane do 
siebie listy Cycerona, i można przyjąć, iż do jego śmierci w roku 
32 listy nie zostały opublikowane.

Niektórzy uczeni uważają, że korespondencję z Attykiem odda-
no do rąk czytelników za panowania Augusta, a edytorem miałby 
być poeta tego okresu Domicjusz Marsus, przyjaciel Wergiliusza 
i Tibullusa, autor niezachowanego utworu o żartach De urbanita
te (O dowcipie). Z przytoczeń tego dziełka u Kwintyliana (Inst.orat. 
6,3,109; 8,5,18) wynika, że Marsus znał epigram poświadczony również 
w liście do Attyka (ad Att. 8,7,2). Nie jest to jednak żadnym dowodem 
upowszechnienia listów, bowiem ten sam wers cytowali również 
Plutarch (Cic. 37,3; Reg.apoph. 89,12 = 205c) i Makrobiusz (Sat. 2,3,7), co suge-
ruje, że był on dostępny w jakiejś popularnej książce zawierającej 
sentencje i anegdoty. Dobrze wiadomo, że takie książki cieszyły się 
niezwykłą popularnością, a Makrobiusz donosi nawet, iż niektórzy 
uważali Cycerona za autora takiej właśnie antologii (Sat. 2,1,12. 3,7).

David Roy Shackelton Bailey, najważniejszy obecnie wydawca 
listów Cycerona, widzi dwie fazy w powstawaniu znanej nam ko-
lekcji: najpierw listy zostały ułożone przez Attyka w 11 księgach, 
a więc tak, jak widział je Nepos, z zachowaniem porządku chrono-
logicznego; potem późniejszy, ostateczny, edytor zajął się formalną 
publikacją, czyli udostępnieniem do dalszego kopiowania, i znalazł 
również inne listy, ale już nie udało mu się ich właściwie ułożyć, 
dołączył je więc do poprzednich w dość chaotycznym porządku.

Podsumowując: sądzę, że korespondencja z Attykiem wchodziła 
powoli w obieg czytelniczy, a prywatnie zdobyte odpisy listów sław-
nego mówcy znajdowały drogę do bibliotek rzymskich właścicieli. 
Trzy passusy we wspomnianym już dziele Waleriusza Maksymusa 
mogą rzeczywiście świadczyć o znajomości pewnych listów (albo 
ich partii),8 ale z pewnością nie dowodzą, że autor miał w ręku pełne 
ich wydanie. Milczenie Askoniusza Pediana uznaję za szczególnie 
niepokojące. Komentator mów swoją wiedzę czerpał przede wszyst-
kim z dzieł samego Cycerona, przydatność korespondencji z Atty-
kiem w jego pracy, choćby dla okresu szczegółowo znanej właśnie 

8 Maksymus (Fact.dict.mem. 6,2,9) opisuje np. incydent, kiedy Pompejusza 
upokorzono w teatrze w roku 59, a użyte przez niego terminy są podobne do słow-
nictwa Cycerona właśnie z listu do Attyka (ad Att. 2,19); z kolei (9,1,7) wspomina 
o przekupieniu sędziów w czasie procesu Klodiusza w 61 r., posługując się tym sa-
mym słownictwem, jakie stosuje Cyceron (ad Att. 1,16,5); wreszcie jeszcze jeden 
ustęp (2,10,2) Waleriusz Maksymus mógł zaczerpnąć z Cyceronowego listu (ad Att. 
1,16,4).
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z listów kampanii wyborczej (ad Att. 1,1 [10]; 1,2 [11]), wydaje się zupełnie 
oczywista. Askoniusz (48,4‒5) nie znał również daty Klodiańskiej za-
sadzki na życie Cycerona (11 XI 57 r.), podanej w jednym z listów 
(ad Att. 4,3,3), nie znał (92,2‒3) imion kochanki i żony Katyliny, podanych 
w innym (ad fam. 8,7,2), tym bardziej dziwi więc fakt, że nigdy się na nią 
nie powołuje.9 Oczywiście, jak każdy argument „z milczenia źródeł” 
i ten jest niedostateczny, ale nabiera mocy w zestawieniu z faktem, 
że zbiór listów do Attyka znano już w latach 60. I stulecia n.e.

Najpewniejszym dowodem publikacji jest dopiero stwierdzenie 
Seneki Młodszego (ok. 63 r.), że Lucyliusz zdobędzie wieczną sławę 
jako adresat jego Listów moralnych, tak bowiem Epikur pisaniem 
listów unieśmiertelnił Idomeneusa, a (Epist. 21,4) ‒

Nomen Attici perire Ciceronis epistulae non sinunt. Nihil illi profuisset 
gener Agrippa et Tiberius progener et Drusus Caesar pronepos; inter tam 
magna nomina taceretur nisi ‹sibi› Cicero illum adplicuisset.

Podobnie listy Cycerona nie pozwalają, by zagładzie uległo imię Attyka. 
Nic by mu nie pomógł w tym ani zięć Agrypa, ani mąż wnuczki Tyberiusz, 
ani prawnuk Druzus Cezar. Pośród tak wielkich imion byłby przemilczany, 
gdyby nie połączył go ze sobą Cycero.

(przekład W. Kornatowski)

Pliniusz Starszy kilka lat później powie o Attyku „ten [w domyśle: 
przyjaciel] Cycerona” (NH 35,11: ille Ciceronis), uznając, że czytelnik 
zna Attyka głównie jako przyjaciela Cycerona.

Na tej podstawie można przyjąć, że zbiór listów ad Atticum po-
wstał dość późno, między ok. 55 a ok. 63‒65 r. n.e. Był podzielony 
na księgi ‒ taki układ znał Aulus Gelliusz, który powoływał się na 
9. księgę listów (Noct.Att. 4,9,6: Itaque M. Cicero in libro epistularum 
nono ad Atticum…) ‒ i zapewne obejmował 16 ksiąg, które znamy 
obecnie.

redaktor, czyLi zasady doborU Listów i ich Układ
W świetle powyższych uwag jest oczywiste, że trudno szukać 

imienia Redaktora listów do Attyka. Można by się pokusić – ale 
bardzo nieśmiało – o wskazanie Domicjusza Balbusa, znanego z cy-
towanego już passusu listu Frontona. Osoba o tym imieniu pojawia 
się też w Rocznikach Tacyta (Ann. 14,40), ale wiadomo tylko, że był 

9 Na temat źródeł Askoniusza zob. B.A. Marshall, A Historical Commentary on 
Asconius, Columbia 1985, s. 39‒61 (szczegółowo na temat listów: s. 47‒50). Bruce 
Marshall (s. 49) uważa, że na podstawie zachowanych komentarzy Askoniusza nie 
można nic powiedzieć o dacie wydania listów do Attyka.



 Pisz do mnie często i o wszystkim 47

on pretorem, zmarł bezdzietnie w podeszłym wieku i sfałszowano 
jego testament w 61 r. n.e. Warto natomiast zastanowić nad metodą 
pracy Redaktora, tym bardziej że ponad połowę zachowanych listów 
Cycerona stanowią te zaadresowane do Attyka, a w zbiorze próżno 
szukać choćby jednego listu wysłanego do Cycerona przez przyja-
ciela. Zaznaczmy raz jeszcze, że listy nie zostały opublikowane za 
życia autora, który ani ich uważnie nie przeczytał, ani nie dokonał 
ich selekcji, ani nie wniósł poprawek językowych.

W pierwszej kolejności zwraca uwagę zarówno wybór listów, 
jak i ich układ w obrębie konkretnej księgi. Pierwszy edytor zbioru 
organizował dostępny sobie materiał i dokonywał świadomego wy-
boru listów. Zachowana korespondencja do Attyka zaczyna się ‒ jak 
już wspomniałam ‒ dopiero w roku 68, zaś ostatni list księgi 16. 
pochodzi z grudnia roku 44, pisany był więc jeszcze na rok przed 
śmiercią autora. Na pewno istniały inne listy Cycerona, wiemy bo-
wiem, że te wysyłane aż do chwili śmierci widział Nepos w domu 
Attyka. Redaktor wyłączył zapewne najwcześniejsze listy, uznając 
je za niedostatecznie ważne i interesujące. Główna część pochodzi 
z ostatnich 6. lat życia Cycerona. Aż 78 listów do Attyka powsta-
ło w okresie wojny domowej: między 7 VI 49 r., kiedy Cyceron 
wyruszył do obozu Pompejusza, a styczniem 48; dla porównania, 
z tego okresu mamy łącznie 128 listów, czyli te do Attyka stanowią 
znakomitą większość. Dysponujemy również bogatą korespondencją 
z czasów następujących po zabójstwie Cezara (czyli z lat 44‒43) ‒ 
stanowi ona około 20% wszystkich listów do Attyka. Na pewno taki 
dobór jest wyrazem przemyślanej decyzji Redaktora, który uznał, 
że właśnie te 16 miesięcy, kiedy Cyceron zaangażował się w wal-
kę polityczną przeciwko Markowi Antoniuszowi, to najważniejszy 
okres w życiu mówcy. Ta ocena Redaktora jest tu zgodna z naszą, bo 
i dla współczesnych czytelników są one wyjątkowo cennym źródłem 
historycznym dla poznania ówczesnych wydarzeń.

Przerwy następujące w wymianie listów między przyjaciółmi 
zwykło się często tłumaczyć ich osobistą rozmową i spotkaniami. 
Luka w korespondencji następuje w latach 64‒62, po listopadzie 54 
nie mamy listów aż do maja 51 r., a ten odstęp czasowy następuje 
między księgą 4. i 5., z kolei siedem miesięcy dzieli księgę 9. (ostatni 
list pochodzi z maja 49 r.) od 10. (pierwszy list ze stycznia 48 r.). 
Tych przerw nie da się łatwo wyjaśnić bezpośrednimi kontaktami 
Cycerona i Attyka, bo po prostu nie jest możliwe, aby spędzili ze 
sobą cały czas między rokiem 54 a 51. Trzeba zatem założyć, że 
przerwy mogą wynikać z selekcji materiału dokonanej przez an-
tycznego Redaktora.
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Szczególną uwagę nowożytnych wydawców zaprzątał fakt, że 
chociaż w przeważającej części listy są poukładane chronologicznie 
w obrębie poszczególnych ksiąg (np. zbiór listów do Attyka z lat 
61‒44), to Redaktor często odbiegał od tej zasady, jak np. w przy-
padku edycji listów z lat 68‒65 tłumaczonych w niniejszym tomie. 
Podobna dowolność panuje też w księgach 12‒13 pochodzących 
z lat 46‒45. Nic więc dziwnego, że wydawcy korespondencji jesz-
cze przed publikacją obowiązującego obecnie wydania Shackeltona-
Bai leya (zob. niżej, „Bibliografia”, s. 52; np. wydania Christiana 
G. Schütza z lat 1809‒1812 oraz Roberta Y. Tyrrella i Louisa C. Pur-
sera z lat 1904‒1933) starali się konsekwentnie poukładać listy w po-
rządku czasowym, co najwyżej prowadząc dyskusję na temat dat 
ich wysłania, antycznemu edytorowi przypisywali zaś błędy i często 
nazywali obowiązujący w manuskryptach układ „bałaganem”. Czy-
telnik tego tomu tłumaczenia dwóch pierwszych ksiąg korespon-
dencji wysłanej do Attyka musi też pamiętać, że właśnie podąża za 
porządkiem chronologicznym listów, przyjętym we współczesnych 
edycjach, a nie za kolejnością podaną w rękopisach.

Jednak niektórzy badacze zwracają uwagę, że listy w zamyśle 
anonimowego Redaktora nie są materiałem biograficznym z życia 
wielkiego Cycerona, polityka i mówcy, a to, co obecnie wydaje się 
pomyłką, bałaganiarstwem bądź zwykłym przypadkiem, może być 
celowym zabiegiem pierwszego edytora. W tym miejscu warto zwró-
cić uwagę na znakomity artykuł Mary Beard Ciceronian Correspon
dances: Making a Book out of Letters z 2002 r. (zob. „Bibliografia”, 
s. 53), w którym autorka podważyła zasadność układu chronolo-
gicznego przyjmowanego we współczesnych wydaniach (nie chodzi 
tylko o listy do Attyka, lecz także o pozostałe kolekcje), być może 
zamazującego pierwotne zamiary Redaktora.

Beard zwraca uwagę, że Redaktor nie działał „na oślep”. Księgi 
listów do Attyka nie są ani równej długości, ani podzielone latami, 
natomiast koncentrują się na wybranych wydarzeniach bądź mają 
konkretny wątek przewodni, co widać szczególnie w początkowych 
woluminach: księga 2. obejmuje głównie rok pierwszego konsulatu 
Cezara; księga 3. to przede wszystkim listy Cycerona pisane z wy-
gnania w latach 58‒57; księga 4 dotyczy okresu po powrocie Cycero-
na z wygnania i sięga czasów jego wyjazdu z Italii jako namiestnika 
prowincji Cylicji; księga 11. zawiera listy pisane między wyjazdem 
nadawcy do obozu Pompejusza a słynnym spotkaniem Cycerona 
z Pompejuszem w Brundyzjum; zaś 12. koncentruje się wokół śmier-
ci córki Cycerona Tullii. Często pierwszy list zapowiada treść całej 
księgi. I tak np. słowa listu umieszczonego na początku księgi 1.: 
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petitionis nostrae (‘mojej kampanii wyborczej’) miały uświadamiać 
czytelnikowi, o czym traktuje cała księga (w porządku chronolo-
gicznym list ten nosi numer 10, więc taki zabieg pozostaje obecnie 
niewidoczny).

Podczas lektury listów trzeba mieć więc na uwadze, że antyczny 
Redaktor tej korespondencji nie tylko dokonał wyboru i ułożył listy 
w określonej kolejności, ale mógł też wprowadzać własne zmiany, 
skracać tekst czy zmieniać nagłówki.

Znaczenie listów Cycerona do Attyka
Wartość historyczna korespondencji Cycerona jest obecnie nie 

do przecenienia. Cyceronowe listy wiodą nas w samo centrum rzym-
skiej polityki republikańskiego Rzymu, są bezcennym źródłem do 
poznania szczegółowych wydarzeń epoki, a niekiedy umożliwiają 
ich datowanie dzienne, przewijają się w nich najważniejsze postaci 
tego okresu, dzięki nim dostrzegamy personalne relacje, przyjaźnie 
i konflikty członków rzymskiej elity. To wreszcie cenne świadectwo 
łacińskiego piśmiennictwa literackiego, i to nie tylko ze względu na 
styl ich autora, ale też dlatego, że listy ujawniają istnienie i odsłania-
ją fragmenty rozmaitych zaginionych do naszych czasów dzieł, np. 
napisanego przez Aulusa Hircjusza oskarżenia Katona (ad Att. 12,40,1), 
historycznej bądź biograficznej pracy Ampiusza Balbusa (ad fam. 6,12,5) 
czy historii Eliusza Tuberona (ad Q.fr. 1,1,10).

Korespondencja ta nie cieszyła się jednak popularnością w anty-
ku. Cytaty zaczerpnięte z listów u znanych nam autorów starożytnych 
są nieliczne w porównaniu z tymi pochodzącymi z filozoficznych, 
prawniczych czy retorycznych dzieł Cycerona. Jak wspominałam, 
republikański mówca nie był modnym autorem w epoce Augusta, 
natomiast renesans zainteresowania cyceroniańską epistolografią 
nastąpił pod koniec I w. n.e., a intelektualiści tacy jak Kwintylian, 
Pliniusz Młodszy, Fronton czy Aulus Gelliusz odkryli i docenili styl 
oraz język listów Cycerona. Kwintylian (Inst.orat. 10,1,107) pisał, że nie 
ma nawet co porównywać listów Demostenesa i Cycerona na ko-
rzyść tego drugiego (przy czym odłóżmy tu na bok zagadnienie, jakie 
listy i czyjego autorstwa widział Kwintylian). Natomiast Pliniusz 
w odpowiedzi na zestawienia swoich listów z listami wielkiego po-
przednika pisał przyjacielowi Sabinusowi, że Cyceron miał wielki 
talent, który zapewniał mu i różnorodność tematów, i wielkość (Epist. 
9,2,2: Illi enim et copiosissimum ingenium, et par ingenio qua varie
tas rerum qua magnitudo largissime suppetebat). Fronton polecał 
swojemu cesarskiego uczniowi lekturę korespondencji Cycerona 
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w większym nawet stopniu niż lekturę mów, bo nie ma od listów 
nic doskonalszego (ad Ant.Imp. 3,10,2: Omnes autem Ciceronis epistulas 
legendas censeo, mea sententia vel magis quam omnis eius oratio
nes: epistulis Ciceronis nihil est perfectius).

Także Swetoniusz, autor żywotów cesarzy, na pewno świetnie 
znał korespondencję Cycerona i traktował ją jako ważne źródło hi-
storyczne. Cytował listy Cezara, Antoniusza, Augusta i Liwii, był za-
fascynowany postacią Marka Tulliusza, przygotował niezachowany 
do naszych czasów traktacik pochwalny w odpowiedzi na atak skie-
rowany przeciwko wielkiemu mówcy przez Didymosa z Aleksandrii.

W okresie późnego antyku niektórzy gramatycy znali korespon-
dencję Cycerona. Także Auzoniusz, Laktancjusz, Ambroży, Augu-
styn, Makrobiusz czy Sydoniusz Apollinaris wiedzieli o listach, jed-
nak najprawdopodobniej znali je z drugiej ręki. Ta część spuścizny 
Cycerona poszła całkowicie w zapomnienie w czasach średniowie-
cza (żaden ówczesny autor nie powołał się na Listy do Attyka). W tej 
epoce tylko polityk i historyk Liutprand z Kremony (X w.) oraz 
wielbiciel Cycerona Jan z Salisbury (XII w.) wykazują pewną zna-
jomość listów, ale obaj mieli zapewne w ręku jedynie zbiór Listów 
do bliskich znajomych. Przez następne wieki listy rzadko czytano 
i przepisywano, stąd te, które ocalały, dotarły do naszych czasów 
w nielicznych tylko manuskryptach.

*  *  *

Doctissimo viro, Professori Adam Ziółkowski, qui consilio suo 
prudentissimo liberaliter me adiuvit, summas, quas habeo, gratias 
ago. Omnium tamen errorum culpa mihi est conferenda.
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Uwagi do niniejszego przekładu
Podstawę tłumaczenia stanowi wydanie: M. Tulli Ciceronis Epi

stulae ad Atticum, edidit D.R. Shackleton Bailey, vol. I: Libri I‒VIII, 
Studgardiae 1987 („Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romano-
rum Teubneriana”), natomiast chronologiczną kolejność listów przy-
jęto za edycją: Cicero’s Letters to Atticus, edited by D.R. Shackleton 
Bailey, vol. I: 68‒59 B.C. 1‒45 (Books I and II), Cambridge 1965 
(„Cambridge Classical Texts and Commentaries” 3).

Numery listów podane zostały w następującym porządku: na 
pierwszym miejscu numeracja ciągła, chronologiczna, wedle datacji 
przyjętej w wydaniu z roku 1965 i powtórzonej w edycji z roku 1987, 
następnie w nawiasie okrągłym numeracja tradycyjna (z podziałem 
na księgi), wynikająca z układu listów w rękopisach, zachowana 
przez edytora w wydaniu z roku 1987. Dla ułatwienia zamieszczono 
konkordancję (s. 196–197 niniejszej edycji).

Daty sprawowania urzędów przyjęto za: T.R.S. Broughton, The 
Magistrates of the Roman Republic, vol. I‒II, New York 1951‒1952; 
T.R.S. Broughton, Supplement to The Magistrates of the Roman Re
public, New York 1960.

Nawiasami kątowymi ‹ › zaznaczono w przypisach uzupełnie-
nia pochodzące od wydawcy tekstu łacińskiego; sporadycznie za-
stosowano w tłumaczeniu nawiasy kwadratowe [ ], by uzupełnić 
przekład o informacje, bez których byłby on niezrozumiały. Skróty 
imion rozwiązywano bez zaznaczania (np. P. = Publiusz). Zapisa-
ne przez Cycerona w języku oryginału ustępy z literatury greckiej, 
a także wplecione w tekst łaciński greckie zwroty i pojedyncze słowa 
przetłumaczono, wyróżniając je w druku czcionką kapitalikową oraz 
przytaczając obok tekst grecki wraz z transkrypcją.

Rzeczowniki własne – imiona osób i postaci literackich oraz 
nazwy geograficzne – w brzmieniu oryginalnym (w tym także zla-
tynizowane przez Cycerona formy imion i nazw greckich) Czytel-
nik znajdzie w indeksie i przypisach; w przekładzie posłużono się 
spolszczeniami, w wypadku nazw greckich przedkładając niekiedy 
formy oryginalne nad użyte w listach warianty łacińskie (np. ‘areo-
pagici’ zamiast ‘ariopagici’, ‘Keramejkos’ zamiast ‘Ceramik’).

Pominięto występującą w rękopisach (i zachowaną w podstawie 
niniejszego przekładu) formułę pozdrowienia: Cicero Attico sal(u
tem) (‘Cyceron [przekazuje] Attykowi pozdrowienie’), która uwa-
żana jest za nieautentyczną.

Zaimki osobowe i dzierżawcze odnoszące się do adresata, wbrew 
obowiązującej w polszczyźnie konwencji epistolograficznej, zapisa-
ne zostały małą literą.
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LISTY DO ATTYKA 
(księgi 1–2)





KSIĘGA PIERWSZA

1 (1,5)
[Rzym, listopad 68 r.]

[1,1] Nasza zażyłość sprawia, że lepiej od innych potrafisz osą-
dzić, jak wiele przysporzyła mi bólu śmierć mego brata Lucjusza 
i jak wielką poniosłem stratę ‒ i jako osoba publiczna, i w życiu 
rodzinnym. Bo całą przyjemność, jaką może ofiarować drugiemu 
człowiek ujmujący ogładą, delikatnością i urokiem, ja w nim właś-
nie znajdowałem. Myślę, że tobie także jest ciężko, bo i mój ból 
przynosi ci cierpienie, i tyś sam stracił bliskiego członka rodziny, 
a zarazem przyjaciela, który wyróżniał się wszelkimi przymiotami 
i wszystkim gotów był służyć, a ciebie kochał tak z własnej woli, jak 
i pod wpływem moich słów.1

[1,2] Piszesz mi o swojej siostrze – ona sama zaświadczy, jak bar-
dzo leżało mi na sercu, aby mój brat Kwintus odnosił się do niej 
tak, jak powinien. Uznawszy, że jego rozdrażnienie przekracza mia-
rę, napisałem do niego, żeby uspokoić go jako brata, pouczyć jako 
młodszego i skarcić jako człowieka, który popełnia błąd. Z tego, co 

1 śMierć mego brAtA lucjuszA (Luci, fratris nostri, morte) ‒ przedwcześnie 
zmarły Lucjusz Tulliusz Cyceron był bratem stryjecznym mówcy (zob. „Genealo-
gie”, s. 192), który swoje przywiązanie do krewnego wyraził w ciepłych słowach, 
pisząc, że kocha go jak rodzonego brata, choć w rzeczywistości jest synem stryja 
(Fin. 5,1: frater noster cognatione patruelis, amore germanus). Lucjusz w 70 r. [po-
dobnie jak we wstępie wszystkie daty, o ile nie zaznaczono inaczej, odnoszą się do 
okresu przed naszą erą] pomagał Cyceronowi zbierać na Sycylii dowody nadużyć 
namiestnika Gajusza Werresa. ■ bliskiego członka rodziny (adfinem) – Kwintus Cy-
ceron poślubił siostrę Attyka (zob. „Genealogie”, s. 192–193), stąd też Cyceron nieco 
na wyrost pisze o pokrewieństwie swojego przyjaciela ze zmarłym Lucjuszem. Attyk 
znał Lucjusza: w Atenach razem chodzili na wykłady i wspólnie spędzali czas, kiedy 
Cyceronowie przyjechali tam na studia w 79 r.; zob. wstęp, s. 23.
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potem wielekroć do mnie pisał, wnoszę, że wszystko się układa, jak 
należy i jak sobie tego życzymy.2

[1,3] Co się tyczy wysyłania listów, obwiniasz mnie niesłusznie. 
Nasza Pomponia nigdy nie dała mi znać, że jest ktoś, przez kogo 
mógłbym przekazać listy; co więcej, nie nadarzył się nikt, kto by 
jechał do Epiru, nie słyszałem też, że jesteś w Atenach. [1,4] A co 
zaś do sprawy Akutyliusza, którą mi zleciłeś, to zająłem się nią, jak 
tylko po twoim odjeździe przyjechałem do Rzymu, ale okazało się, 
że nie wymaga ona jakichś szczególnych zabiegów; stwierdziwszy 
więc, iż sam potrafisz podjąć decyzję, wolałem, aby Peduceusz za-
miast mnie przedstawił ci w liście swój pogląd. Bo przecież po tym, 
jak dzień w dzień użyczałem ucha Akutyliuszowi – a sądzę, że jego 
krasomówstwo jest ci dobrze znane – nie poczytywałbym sobie za 

2 Aby… odnosił się do niej tAk, jAk powinien (in eam esset is qui esse debet) 
‒ Pomponię, siostrę Pomponiusza Attyka, w 69 r. wydano za mąż za Kwintusa dla 
zacieśnienia więzów między Cyceronem a jego przyjacielem; było to prawdopodob-
nie drugie małżeństwo ok. czterdziestoletniej już Pomponii. Pomponia i Kwintus 
doczekali się tylko jednego syna, Kwintusa (zob. „Genealogie”, s. 192). Jak widać, 
nieporozumienia między małżonkami pojawiły się wcześnie, choć tło tych sporów 
nie jest do końca jasne. Rodzeństwo ganiło oboje za to, że nie zachowują się tak, jak 
powinni to czynić w stosunku do siebie małżonkowie (ad Att. 2,2 [22]; 2,17 [37]). 
Cyceron szczegółowo opisuje zatarg swojego brata z żoną w czasie, gdy przebywał 
z wizytą w posiadłości Kwintusa w Arkanum: Pomponia odmówiła wspólnego posił-
ku, podkreślając, że sama czuje się w tym domu gościem, nie chciała też zjeść prze-
słanego jej jedzenia, a Kwintus narzekał, że taka niegrzeczna bywa codziennie (ad 
Att. 5,1,3‒4). W liście z 50 r. Cyceron odpierał zarzut Attyka, że namawia brata do 
rozwodu (ad Att. 6,2,1‒2), i w tymże roku bratanek Cycerona donosił o planowanym 
rozwodzie rodziców (ad Att. 6,3,8. 7). Pomponia i Kwintus ostatecznie rozwiedli 
się w roku 44, a Kwintus ponownie już się nie ożenił. ■ mój brAt kwintus (Quinti 
fratris animus) ‒ Kwintus (Q. Tullius Cicero), jedyny brat Cycerona, był od niego 
2 lata młodszy. Z niemałym sukcesem wspinał się po szczeblach urzędniczej karie-
ry: w roku 63 pełnił preturę; po trzyletnim namiestnictwie prowincji Azji wrócił do 
Rzymu w 58 r., kiedy Marek Cyceron musiał iść na wygnanie; w roku 56 Pompejusz 
wysłał go na Sardynię, aby zajął się aprowizacją zboża; w 54 r. dołączył w Galii 
do Cezara jako legat. Po zawiązaniu II triumwiratu przez Antoniusza, Oktawiana 
i Lepidusa 27 listopada 43 r. Cyceronowie znaleźli się na listach proskrypcyjnych. 
Wedle przekazu Plutarcha (Cic. 47,1‒4) bracia przebywali w willi Marka w Tu-
skulum, kiedy wszak dowiedzieli się o proskrypcjach, postanowili przenieść się do 
Astury. Kwintus wrócił jednak po swój dobytek, a wkrótce i on, i jego syn zostali 
zabici. Kwintus, jak się wydaje, nie przemawiał publicznie, jednak podzielał zain-
teresowanie brata kulturą helleńską, pisał poezję, przetłumaczył sztuki Sofoklesa na 
język łaciński. Obecnie przypisuje mu się ponad 20 wersów w heksametrze na temat 
znaków zodiaku (przypadkowo włączonych do rękopisu przechowującego Eklogi 
Auzoniusza). W zbiorze Listów do bliskich znajomych znajdują się 4 krótkie listy 
Kwintusa do sławnego brata (ad fam. 44, 147, 351, 352). Jego autorstwo skompono-
wanego w formie listu do brata traktatu Commentariolum petitionis (Mały poradnik 
wyborczy), który miałby powstać w czasie kampanii wyborczej Marka, pozostaje 
bardzo niepewne.
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wielki trud pisać o jego żalach, skoro wysłuchiwanie ich, zajęcie 
dość przykre, uznałem jednak za rzecz łatwą. Ale dowiedz się, mój 
oskarżycielu, że od ciebie przyszedł do mnie jeden jedyny list, choć 
ty masz przecież i więcej czasu, by listy pisać, i więcej sposobności, 
by je wysyłać.3

[1,5] Rozumiem, o co ci chodzi, kiedy piszesz, że jeśli ktoś czuje 
do ciebie urazę, ja powinienem go z tobą pojednać, i nie zaniedbałem 
tego także tym razem, ale on wydaje się jakoś szczególnie dotknięty. 
Nie pominąłem niczego, co należało o tobie powiedzieć, wszelako 
byłem zdania, iż aby ustalić, do czego właściwie mam dążyć, muszę 
znać twoją wolę. Jeśli przedstawisz mi ją dokładnie, zobaczysz, że 
ani nie pragnąłem być gorliwszy od ciebie, ani nie będę bardziej 
niedbały, niżbyś ty sobie życzył.4

[1,6] Co do sprawy Tadiusza, to – jak on sam mi powiedział – 
napisałeś mu, że nie ma już czym się kłopotać, bo spadek jest jego 
włas nością jako nabyty przez zasiedzenie. Dziwi mnie, że nie wiesz, 
iż z majątku, który wedle prawa objęty został opieką – a w takiej 
ponoć sytuacji jest dziewczynka – niczego nie można przejąć przez 
zasiedzenie.5

3 co zaś do sprAwy AkutyliuszA (de Acutiliano autem negotio) ‒ ów Akutyliusz 
(Acutilius) jest postacią bliżej nieznaną; Cyceron jeszcze dwukrotnie nawiązuje do 
sporu, zapewne natury finansowej, między Akutyliuszem a Attykiem (ad Att. 1,8,1 
[4]; 1,4,1 [9]). ■ peduceusz (Peducaeum) ‒ Sekstus Peduceusz (Sex. Peducaeus), 
pretor w roku 77, namiestnik Sycylii w latach 76‒75 (w 75 r. Cyceron był kwesto-
rem na Sycylii), bądź jego syn, którego znali zarówno Cyceron, jak i Attyk (ad Att. 
7,17,1).

4 rozumiem (‹teneo›) – słowo to do tekstu wstawił w swoim wydaniu Johann 
Caspar von Orelli (Turici 1831), koniektura przyjęta w edycji Shackletona Baileya. 
■ jeśli ktoś (si cuius animus) ‒ chodzi zapewne o znanego z korespondencji przyja-
ciela Cycerona, historyka Lucjusza Lukcejusza, który obraził się na Attyka o jakiś 
spór sądowy, a Cyceron występował w roli mediatora (ad. Att. 1,3,3 [8]; 1,11,1 [7]). 
W roku 55 Cyceron zaproponował mu spisanie historii swojego konsulatu, wygnania 
i powrotu do Rzymu (ad fam. 5,12). Na temat Lukcejusza zob. niżej, przyp. 23.

5 co do sprAwy tAdiuszA (de Tadiana re) ‒ mowa o jednym z braci Tadiuszów: 
Publiuszu (P. Tadius), legacie Werresa w 71 r., bądź Kwintusie, który także związany 
był z Werresem. Tadiusz domagał się majątku jako opiekun prawny jakiejś dziew-
czynki na mocy legitima tutela, tj. szczególnej formy kurateli, kiedy to wobec bra-
ku opiekuna wyznaczonego testamentem prawnymi opiekunami zostawali krewni. 
■ bo spAdek jest jego własnością jAko nAbyty przez zAsiedzenie (quoniam hereditas 
usu capta esset) ‒ Attyk wszedł w posiadanie tego majątku, zapewne jako współ-
spadkobierca, wraz z ową dziewczynką, w imieniu której występował Tadiusz. Ten 
naturalnie napisał do Attyka, wyjaśniając ów tytuł własności, a on odpowiedział, że 
własność ustalono przez ‘zasiedzenie’ (usucapio). W wypadku ‘zasiedzenia za spad-
kobiercę’ (usucapio pro herede) wystarczyło roczne zasiedzenie nieruchomości; por. 
Gajusz (2,52‒53):

Z drugiej strony zdarza się, że ten, kto wie, iż posiada cudzą rzecz, nabywa ją 
przez zasiedzenie, na przykład, jeśliby ktoś posiadał rzecz spadkową, której posiadania 
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[1,7] Cieszę się, że jesteś zadowolony z nabytku w Epirze. O tym, 
czego zdobycie ci zleciłem, i o wszystkim, co według ciebie pasuje 
do mojego Tuskulanum, miej, proszę, jak piszesz, staranie, ale pod 
warunkiem, że nie przysporzy ci to kłopotu.6

[1,8] Każdego dnia spodziewam się mego brata Kwintusa. Te-
rencja bardzo cierpi z powodu bólu stawów. Z największą miłością 
myśląc o tobie, twojej siostrze i matce, dołącza najserdeczniejsze 
pozdrowienia, co czyni także mała Tullia, moje najdroższe ko-
chanie.7

Dbaj o swoje zdrowie, mnie kochaj i bądź pewien, że ja kocham 
cię jak brata!

spadkobierca jeszcze nie uzyskał; jemu bowiem pozwolono na zasiedzenie. Ta odmiana 
posiadania i zasiedzenia nazywa się (posiadaniem i zasiedzeniem) za spadkobiercę. 
A tak dalece dozwolone jest to zasiedzenie, że nawet rzeczy, które złączone są z grun-
tem, są nabywane przez zasiedzenie z upływem roku.

(tu i niżej przekład C. Kunderewicz)

■ z Majątku, który wedle prAwA objęty został oPieką… niczego nie Można Przejąć 
przez zAsiedzenie (de tutela legitima… nihil usu capi posse) ‒ Cyceron wyjaśnia 
Attykowi w imieniu Tadiusza, że nic, co kobieta posiada na mocy legitima tutela, nie 
podlega zasiedzeniu; por. Gajusz (2,47):

Takoż niegdyś rzeczy, które podlegają obrzędowi uchwycenia ręką, należące do 
kobiety, która podlegała opiece krewnych agnacyjnych, nie można było nabyć przez 
zasiedzenie, chyba że zostały wydane przez nią samą za przyzwoleniem opiekuna.

Z dalszego listu (1,8,1 [4]) wynika, że kwestię własności majątku załatwiono po my-
śli Tadiusza.

6 z nAbytku w epirze (Epiroticam emptionem) ‒ Attyk kupił posiadłość nie-
daleko Butrotum (dziś: Butrinti w Albanii); zob. wstęp, s. 17–18. ■ pAsuje do moje-
go tuskulAnum (convenire nostro Tusculano) ‒ w latach 68‒67 Cyceron kupował 
dzieła sztuki dla ozdobienia niedawno nabytej willi w Tuskulum (por. także ad Att. 
1,3,2 [8]; 1,8,2 [4]; 1,10,3 [6]). Willa Cycerona (Tusculanum) znajdowała się na 
obszarze ager Tusculanus, czyli na terenach poza miastem należących do Tusku-
lum (Tusculum), w Lacjum, na zboczach Góry Albańskiej (dziś: Tuscolo). Był to 
letni kurort dla bogatych rzymskich elit miejskich, a swoje majątki mieli tu m.in. 
Pompejusz i Marek Porcjusz Katon. Strabon (5,3,12) pisał, że Tuskulum zdobiły 
wokół roślinność i wille, szczególnie od strony Rzymu, bowiem miejsce okazało się 
żyzne i dobrze nawodnione. Willa Cycerona należała niegdyś do Sulli; zob. Pliniusz 
Starszy (NH 22,12).

7 terencjA (Terentia) ‒ niewiele wiadomo o rodzinie pierwszej żony Cycerona. 
Jej matka zapewne dwukrotnie wyszła za mąż, bowiem westalka Fabia była sio-
strą przyrodnią Terencji (w 73 r. Fabię oskarżono o stosunki seksualne z Lucjuszem 
Sergiuszem Katyliną). Terencja została żoną Cycerona w 80 bądź 79 r., rozwiedli 
się w 46. Zgodnie z przekazem Waleriusza Maksymusa (Fact.dict.mem. 8,13) była 
zamężna jeszcze dwukrotnie, a zmarła w wieku 103 lat. ■ Mała tulliA (Tulliola) ‒ 
córka Cycerona urodziła się ok. 78 r., zmarła przy narodzinach dziecka w roku 45, 
była trzykrotnie zamężna; zob. „Genealogie”, s. 192 (o kobietach w rodzinie Cyce-
rona zob. S. Treggiari, Terentia, Tullia and Publilia. The Women of Cicero’s Family, 
New York 2007).
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2 (1,6)
[Rzym, wkrótce po 23 listopada 68 r.]

[2,1] Od tej chwili nie dopuszczę, abyś mógł oskarżać mnie o za-
niedbywanie korespondencji, a ty, który masz tyle wolnego czasu, 
pilnuj tylko, by mi dorównać.

Dom Rabiriusza w Neapolu, który ty w myślach już wymierzy-
łeś i przebudowałeś, kupił za 130 000 sesterców Marek Fontejusz. 
Chciałem zawiadomić cię o tym na wypadek, gdyby rzecz okazała 
się ważna dla twoich planów.8

[2,2] Wydaje mi się, że mój brat Kwintus odnosi się do Pomponii 
tak, jak sobie tego życzymy. Przebywają teraz w swej arpinackiej 
posiadłości, jest z nimi Decymus Turraniusz, człowiek wielce uczo-
ny [χρηστομαθῆ [chrestomathé]].9

viii dnia przed kalendami grudniowymi [23 listopada] odszedł mój 
ojciec.10

To chyba wszystko, o czym cię chciałem zawiadomić. Jeśli 
uda ci się znaleźć jakieś ozdoby przeznAczone do gimnAzjonów 
[γυμνασιώδη [gymnasióde]], które pasowałyby do wiadomego ci miejsca, 
nie przegap, proszę, okazji. Taką rozkoszą jest dla mnie Tuskula-
num, że z siebie samego rad bywam tylko wtedy, kiedy tam przy-
jeżdżam. Pisz mi jak najdokładniej o wszystkim, co robisz i co 
robić zamierzasz.11

8 dom rAbiriuszA (domus Rabiriana) ‒ nazwa domu pochodzi od imienia po-
przedniego właściciela bądź sprzedawcy. Być może chodzi o Gajusza Rabiriusza, 
którego Cyceron bronił w 63 r. (Pro C. Rabirio perduellionis reo ‒ Mowa w obro-
nie Gajusza Rabiriusza oskarżonego o wrogie działanie przeciwko państwu), a Ce-
zar oskarżył o zamordowanie trybuna plebejskiego Lucjusza Apulejusza Saturnina 
w 100 r. ■ mArek fontejusz (M. Font‹e›ius) ‒ nie wiadomo, z kim należy identyfi-
kować tę osobę.

9 odnosi się do pomponii tAk, jAk sobie tego życzyMy (quo volumus animo est in 
Pomponiam) ‒ na temat stosunków małżeńskich Kwintusa i jego żony Pomponii zob. 
wyżej, przyp. 2. ■ w swej ArpinAckiej Posiadłości (in Arpinatibus praediis) ‒ Kwintus 
był właścicielem dwóch majątków niedaleko Arpinum: Arakanum i Laterium. ■ de-
cymus turrAniusz (D. Turranius) ‒ postać nieznana.

10 viii dniA przed kAlendAmi grudniowymi (a.d. VIII Kal. Dec.) ‒ Askoniusz Pe-
dianus (82,10‒11: atque in petitione patrem amisit) datuje śmierć ojca Cycerona na 
czas kampanii wyborczej, czyli na drugą połowę roku 65 bądź pierwszą roku 64, 
ale najpewniej jest to pomyłka spowodowana tym, że czytał listy do Attyka ułożone 
niechronologicznie (zob. wstęp, s. 43).

11 jakieś ozdoby przeznAczone do gimnAzjonów (qua ornamenta γυμνασιώδη) 
‒ majątek w Tuskulum miał dwa gimnazjony: jeden nazywał się Academia na cześć 
szkoły filozoficznej Platona, drugi ‒ Lycaeum na cześć szkoły Arystotelesa; zob. Cy-
ceron (Div. 1,8; Tusc. 2,9). W napisanym w 67 r. liście (1,9,2 [5]) Cyceron wspomina 
posągi i hermy (por. niżej, przyp. 16) sprowadzane do ozdobienia „Akademii”, posłu-
gując się tym samym greckim terminem.
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3 (1,7)
[Rzym, przed 13 lutego 67 r.]

Matka twoja ma się dobrze; troszczę się o nią. Ustaliłem, że w idy 
lutowe [13 lutego] zapłacę Lucjuszowi Cyncjuszowi 20 400 sesterców. 
Postaraj się, proszę, bym jak najszybciej otrzymał rzeczy, które dla 
mnie, jak piszesz, kupiłeś i przygotowałeś. I, proszę, myśl nad tym 
– obiecałeś przecież – jak mógłbyś zgromadzić dla mnie bibliotekę. 
Całą nadzieję na rozkoszne chwile, jakich sobie życzę na czas odpo-
czynku, pokładam w twojej łaskawej życzliwości.12

4 (1,8)
[Rzym, po 13 lutego 67 r.]

[4,1] U twoich bliskich wszystko po naszej myśli. Ja i Kwintus 
z miłością troszczymy się o twoją matkę i siostrę. Rozmawiałem 
z Akutyliuszem. Twierdzi, że jego agent nic mu nie pisał, i jest 
zdumiony, że spór ten wynikł dlatego, iż tamten nie zgodził się za-
gwarantować, że niczego więcej nie będzie się od ciebie domagał. 
Decyzja, którą, jak piszesz, podjąłeś ostatecznie w sprawie Tadiu-
sza, zrobiła Tadiuszowi wielką, widzę, przyjemność i jest on za nią 
bardzo wdzięczny. Ów nasz przyjaciel, wspaniały człowiek i wobec 
mnie ze wszech miar przyjazny ‒ bardzo na ciebie zagniewany. Gdy-
bym wiedział, jaką do tego przykładasz wagę, to może wiedziałbym 
także, co powinienem w związku z tym uczynić.13

[4,2] Lucjuszowi Cyncjuszowi, zgodnie z tym, coś mi napisał, 
zapłaciłem 20 400 sesterców za posągi z marmuru megaryjskiego. 
O twoich hermach pentelickich ze spiżowymi głowami, o których 
pisałeś, już teraz myślę z zachwytem. Dlatego i herm, i posągów, 
i wszystkiego, co wyda ci się stosowne do tego miejsca, do moich 
zamiłowań i co będzie odpowiadać twemu wybrednemu gustowi, 
przyślij mi, proszę, jak najwięcej i jak najprędzej, zwłaszcza zaś tych 

12 mAtkA twojA mA się dobrze (apud matrem recte est) ‒ matka Attyka pod nie-
obecność syna mieszkała w jego rzymskim domu. ■ lucjuszowi cyncjuszowi (L. Cin
cio) ‒ był on zaufanym agentem Attyka, wspomnianym również w innym liście (ad 
Att. 6,2) z roku 50. Cyceron w innym liście wspomina także o zapłacie za rzeźby 
kupione przez Attyka do willi w Tuskulum (ad Att. 1,8,2 [4]).

13 rozMawiałeM z Akutyliuszem (cum Acutilio sum locutus) ‒ chodzi o wspo-
mniany konflikt Attyka z Akutyliuszem; zob. wyżej, przyp. 3. ■ w sprAwie tAdiuszA 
(de Tadiano negotio) ‒ na temat prawnego sporu między Tadiuszem a Attykiem zob. 
wyżej, przyp. 5. ■ ów nAsz przyjAciel (ille noster amicus) – zob. Cyceron (ad Att. 
1,3,3 [8]; 1,10,2 [6]; 1,11,1 [7]).
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rzeczy, które nadawałyby się według ciebie do gimnazjonu i portyku. 
Pożądanie przedmiotów tego rodzaju tak mną owładnęło, że ty mu-
sisz mu sprzyjać, inni – mogą je sobie ganić. Gdyby nie było statku 
Lentulusa, ładuj na jaki bądź.14

[4,3] Mała Tullia, moje najdroższe kochanie, dopomina się o po-
darunek od ciebie i mnie wzywa jako twojego poręczyciela. Ale ja 
raczej wyprę się tego poręczycielstwa pod przysięgą, niż zapłacę.15

5 (1,9)
[Rzym, marzec lub kwiecień 67 r.]

[5,1] Tak rzadko przychodzą listy od ciebie, a przecież tobie jest 
łatwiej znaleźć ludzi, którzy jadą do Rzymu, niż mnie takich, co się 
wybierają do Aten, i większą masz pewność, że przebywam w Rzy-
mie, niż ja, że ty jesteś w Atenach. I właśnie moja niepewność spra-
wia, że ten list taki krótki – bo nie wiem, gdzie jesteś, a nie chcę, aby 
nasza rozmowa, przyjacielska i poufna, wpadła w obce ręce.

[5,2] Na posągi z marmuru megaryjskiego i hermy, o których mi 
pisałeś, czekam niecierpliwie. Wszystkie rzeczy tego rodzaju, jakie 
zdobędziesz i jakie uznasz za odpowiednie do „Akademii”, wysyłaj 

14 zA Posągi z mArmuru megAryjskiego (pro signis Megaricis) ‒ zob. wyżej, 
przyp. 11. ■ o twoich hermAch pentelickich (Hermae tui Pentelici) – hermy to pro-
stopadłościenne postumenty zwieńczone głowami. Cyceron nawiązuje tu do herm 
z marmuru pentelickiego (wydobywanego ze zboczy góry Pentelikon, położonej 
w Attyce na południowy wschód od gór Parnes, pomiędzy Atenami a Maratonem), 
o których na pewno wcześniej pisał do niego Attyk. W kolejnych listach Cyceron 
wspomina hermy Ateny (1,9,2 [5]) i Heraklesa (1,10,3 [6]). ■ gdyby nie było stAtku 
lentulusA (si Lentuli navis non erit) ‒ o statkach Lentulusa (navis suas) Cyceron 
pisze także w liście następnym (1,9,2 [5]). Wydaje się, że Lentulus był właścicielem 
statków handlowych, na pokładzie których Cyceron miał nadzieję przewieźć swoje 
dzieła sztuki do Italii. Imię wskazuje na przyjaciela Cycerona, Publiusza Korneliusza 
Lentulusa Spintera (P. Cornelius Lentulus Spinther), którego zawsze nazywa „Lentu-
lusem” (por. ad Att. 3,22,2). Spinter był kwestorem w 74 r., edylem kurulnym w 63 
(kiedy wspierał Cycerona w walce z Katyliną i jego stronnikami), pretorem w 60, 
namiestnikiem Hiszpanii Bliższej w 59, wreszcie konsulem w roku 57. W czasie 
swojego konsulatu aktywnie zabiegał o odwołanie Cycerona z wygnania. W latach 
56‒53 pełnił namiestnictwo Cylicji, w 51 r. odbył triumf. W czasie wojny domowej 
49 r. opowiedział się po stronie Pompejusza, ale został schwytany przez Cezara, ten 
jednak puścił go wolno. Spinter, do końca wierny Pompejuszowi, brał udział w bi-
twie pod Farsalos w 48 r.

15 podArunek (munusculum) ‒ chodzi o prezencik obiecany córce Cycerona. 
Użyte w tym i następnym zdaniu czasowniki (flagitat ‒ ‘dopomina się’, apellat ‒ 
‘wzywa’ i dependere ‒ ‘zapłacę’) pozwalają Cyceronowi w zabawny sposób opisać 
tę obietnicę jako transakcję handlową.
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bez wahania, nie oszczędzając mi wydatków. To moja największa 
przyjemność. Potrzebuję rzeczy, które najlepiej nadają się do giM-
nAzjonu [γυμνασιώδη [gymnasióde]]. Lentulus obiecuje swoje statki. Zajmij 
się tym, proszę, i nie żałuj starania.16

Tyillos prosi cię o starożytności euMolpidów [Εὐμολπιδῶν πάτρια [Eu
molpidón pátria]], a ja się dołączam do jego prośby.17

6 (1,10)
[Tuskulanum, ok. maja 67 r.]

[6,1] Byłem w Tuskulanum – to odpowiedź na twoje „byłem na 
Keramejku” – a więc tam właśnie byłem, kiedy chłopak wysłany 
z Rzymu przez twoją siostrę oddał mi list, któryś napisał, i powie-
dział, że jeszcze tego dnia po południu ktoś będzie do ciebie jechał. 
Oto dlaczego w ogóle odpowiadam, a z braku czasu muszę odpo-
wiadać krótko.18

[6,2] Przede wszystkim obiecuję, że udobrucham naszego przyja-
ciela, a nawet całkiem go z tobą na powrót pojednam. Robiłem to już 
wcześniej bez niczyjej zachęty, ale teraz z tym większym zapałem 
będę działał i tym mocniej na niego naciskał, bo widzę z tego, coś 

16 Posągi z mArmuru megAryjskiego i hermy (signa Megarica et Hermas) ‒ te-
mat sprowadzanych z Grecji dzieł sztuki: posągów i herm, do ozdobienia niedawno 
zakupionej willi w Tuskulum pojawia się wielokrotnie w listach z lat 68‒67 (por. 
także ad Att. 1,8,2 [4]; 1,10,3 [6]; 1,11,3 [7]; 1,3,2 [8]). ■ do „AkAdemii” (Academia) 
– gimnazjon w willi w Tuskulum; zob. wyżej, przyp. 11. ■ lentulus obiecuje swoje 
stAtki (Lentulus navis suas pollicetur) ‒ zob. wyżej, przyp. 14.

17 tyillos (Thyillus) – współczesny Cyceronowi grecki epigramatyk był autorem 
trzech utworów poetyckich zachowanych w Antologii Palatyńskiej (AP 6,170; 10,5; 
7,223), a mówca, u którego w domu przez pewien czas przebywał, wspomina o nim rów-
nież w późniejszym liście (1,16,15 [16]). Nie jest znany z innych źródeł. ■ Starożytności 
euMolpidów ‒ nieznany utwór dotyczący historii jednego z dwóch arystokratycznych ro-
dów (obok Keryków), w których dziedziczne były najważniejsze stanowiska kapłańskie 
w Eleusis: wywodzili się z niego hierofanci (prowadzący misteria) i daduchowie (do-
słownie: ‘niosący pochodnię’) przewodzący misteriom eleuzyńskim. Mityczny Eumolpos 
(imię mówiące, dosłownie: ‘Dobry śpiewak’), syn Posejdona, miał być wprowadzony 
w misteria przez samą boginię Demeter. Najwyraźniej Tyillos potrzebował informacji na 
temat Eumolpidów, by wykorzystać je w swojej twórczości poetyckiej.

18 byłeM w tuskulAnum (essem in Tusculano) ‒ w poprzednich listach (1,5 [7]; 
1,6,2 [2]; 1,9,2 [5]) z 67 r. Cyceron wielokrotnie wspominał o wyposażaniu swojej 
niedawno kupionej willi w Tuskulum. ■ „byłeM nA kerAmejku” (‘cum essem in Ce
ramico’) ‒ Keramejkos to dzielnica Aten rozciągająca się od północnej części agory 
aż do Akademii. Na jej terenie znajdował się słynny cmentarz oraz Brama Dipyloń-
ska (‘Podwójna’). Od Keramejku prowadziła do Eleusis droga święta ‒ Tukidydes 
(2,34,5) nazywał ją najpiękniejszymi przedmieściami Aten.
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napisał, że takie jest twoje pragnienie. Chcę, abyś zrozumiał, że on 
się czuje boleśnie dotknięty, lecz ponieważ żadnej poważnej przy-
czyny tego stanu rzeczy nie widzę, mocno wierzę, że postąpi tak, jak 
powinien, i mi ulegnie.19

[6,3] Wyślij, proszę, kiedy ci będzie, jak piszesz, najdogodniej, 
moje posągi i hermerakle, i co tylko znajdziesz stosownego [οἰκεῖον 
[oikeíon]] do miejsca, które dobrze znasz, a zwłaszcza, co według ciebie 
będzie się nadawać do palestry i do gimnazjonu. Właśnie tam siedzę, 
pisząc do ciebie, tak że myśl poddaje mi samo miejsce. Proszę cię 
ponadto o zdobycie płaskorzeźb, które mógłbym wstawić w sztu-
katerie małego atrium, a także dwóch rzeźbionych ocembrowań. 
[6,4] Nie waż się obiecywać komukolwiek swojej biblioteki, nawet 
gdybyś trafił na jakiegoś zapalonego miłośnika: ja przecież ciułam 
i oszczędzam, by zdobyć przystań dla mojej starości.20

[6,5] Co do mego brata, wierzę głęboko, że sprawy mają się tak, 
jak zawsze pragnąłem i jak o to zabiegałem. Dowodów tu wiele, nie 
najbłahszy zaś ten, że siostra twoja spodziewa się dziecka.

[6,6] Co do wyborów, w których biorę udział, pamiętam, że to-
bie pozostawiłem decyzję, a wyglądającym cię naszym wspólnym 
przyjaciołom wciąż powtarzam, że nie tylko ciebie nie wzywam, ale 
wręcz zabraniam ci się zjawić, bo dobrze wiem, że ważniejsze jest, 
byś ty mógł zajmować się teraz tym, czym się zajmować musisz, niż 
bym ja cieszył się twą obecnością podczas wyborów. Pragnąłbym 
zatem, ażebyś czuł się tak, jakbym to ja w swojej sprawie posłał cię 
w tamte okolice. Zastaniesz mnie tak wobec ciebie usposobionego 
– i to samo usłyszysz od innych – jak gdyby powiodło mi się (jeżeli 
się powiedzie) nie tylko w twojej obecności, ale i za twą przyczyną.21

Moja mała Tullia wyznacza ci termin, ale poręczyciela nie po-
wołuje.22

19 udobruchAm nAszego przyjAcielA (de nostro amico placando) ‒ chodzi zapew-
ne o spór Attyka z Lucjuszem Lukcejuszem (ad Att. 1,3,3 [8]; 1,8,1 [4]; 1,11,1 [7]).

20 hermerAkle (Hermeraclas) ‒ tj. hermy z głową Heraklesa; zob. Cyceron (ad 
Att. 1,8,2 [4]; 1,9,2 [5]) oraz wyżej, przyp. 14. ■ do pAlestry (palaestrae) ‒ palestra, 
miejsce do ćwiczeń sportowych, była częścią gimnazjonu, ale mogła zostać wznie-
siona osobno. ■ Małego Atrium (atrioli) ‒ tj. wejścia przylegającego do atrium. ■ ciu-
łaM i oszczędzaM (vindemiolas) ‒ słowo vindemiola (‘małe winobranie’, tj. ‘drobny/
niewielki dochód’) jest zdrobnieniem od vindemia (złożenie z vinum ‒ ‘wino’ i de
mere ‒ ‘zrywać/ścinać’), terminu oznaczającego ‘winobranie’.

21 co do wyborów, w których biorę udział (de comitiis meis) ‒ chodzi o wybory 
na urząd pretora na rok 66.

22 Zob. wyżej, 1,8,3 [4] oraz przyp. 15. Zdanie do odnosi się do obietnicy pre-
zenciku, którego córka Cycerona wciąż nie otrzymała, stąd w tym samym żartobli-
wym stylu sądowym, podobnie jak wyżej, Cyceron pisze, że Tullia zdecydowała się 
pozwać Attyka.
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7 (1,11)
[Rzym, sierpień 67 r.]

[7,1] Już wcześniej zacząłem działać na własną rękę, ale twoje dwa 
listy w tej sprawie, tak pełne troski, bardzo mnie poruszyły. Do tego 
doszła jeszcze zachęta, której ani przez chwilę nie żałował mi Sallu-
stiusz, bym zabiegał u Lukcejusza o odnowienie waszej starej przy-
jaźni. Lecz choć uczyniłem wszystko, nie zdołałem ani odzyskać dla 
ciebie jego dawnej życzliwości, ani nawet wyciągnąć zeń, z jakiego 
powodu jego nastawienie tak się zmieniło. Wciąż wprawdzie opowia-
da o tamtym orzeczeniu w jego sprawie i o tym, co, jak rozumiem, 
dotknęło go jeszcze wtedy, gdy tu byłeś, ale z pewnością chowa głę-
boko w sercu jakiś inny żal, którego ani twoje listy, ani moja misja 
nie uśmierzą tak łatwo, jak twoja obecność; i nie o słowa tu chodzi, 
lecz o sam widok twego drogiego oblicza, jeśli oczywiście uznasz, 
że sprawa jest warta trudu. A uznasz na pewno, o ile mnie posłuchasz 
i o ile zechcesz postąpić zgodnie ze swym pełnym życzliwości uspo-
sobieniem. I nie dziw się, że choć wcześniej pisałem ci o swej nadziei 
na jego uległość, teraz, można by pomyśleć, nadzieję tę straciłem: aż 
trudno uwierzyć, o ile bardziej wydaje mi się uparty w swych posta-
nowieniach i zapiekły w gniewie. Lecz albo to wszystko naprawi twój 
przyjazd, albo ten będzie cierpiał, który okaże się winien.23

[7,2] Sądziłeś, jakeś mi napisał, że już mnie wybrali; otóż wiedz, 
że w tej chwili nikt nie jest w Rzymie bardziej udręczony niźli kan-
dydaci, których dotykają wszelkie przykrości, a termin wyborów 
pozostaje nieznany. Ale o tym usłyszysz od Filadelfa.24

23 sAllustiusz (Sallustius) ‒ Gnejusz Sallustiusz (Cn. Sallustius) był przyjacielem 
Cycerona, a w 58 r. towarzyszył mu do Brundyzjum, gdy mówca udawał się na wy-
gnanie (ad fam. 14,4,6). Znany jest też jako tłumacz greckiego filozofa i poety Empe-
doklesa (V w. p.n.e.) na język łaciński (ad Q.fr. 2,10,3: si Sallustii Empedoclea legeris 
‒ ‘jeśli czytałbyś utwory Empedoklesa [tłumaczone przez] Sallustiusza’). ■ u lukceju-
szA (cum Lucceio) ‒ Lucjusz Lukcejusz (L. Lucceius), mówca i historyk, korespondent 
(ad fam. 5,12‒15) i przyjaciel Cycerona, człowiek niezwykle wykształcony (ad fam. 
13,1; Cael. 54; Askoniusz Pedianus 91,12). Miał w Puteolach i Tuskulum sąsiadujące 
z Cyceronowymi wille (ad fam. 5,12,2). W roku 67 został pretorem, a w 60 ubiegał się 
o konsulat na rok następny (np. ad Att. 1,14,7. 17,11 [14]) wraz z Cezarem (obaj kandy-
daci pozostawali wtedy w sojuszu wyborczym ‒ coitio), zamiast niego wybrano jednak 
Marka Kalpurniusza Bibulusa i Lukcejusz wycofał się z życia publicznego. W latach 
50. napisał historię wydarzeń z lat 91‒83 (ad fam. 5,12,2: videbam Italici belli et civilis 
historiam iam a te paene esse perfectam ‒ ‘widziałem, że już niemal ukończyłeś historię 
wojny italskiej i domowej’); zob. FRHist, t. I, s. 335‒337. Cyceron prosił Lukcejusza 
o spisanie w pochwalnym tonie swojego konsulatu, wygnania i powrotu do Rzymu (ad 
Att. 4,6,4; ad fam. 5,12), dziełko to jednak nigdy nie powstało. ■ Cały pierwszy akapit li-
stu wskazuje, że Attyk był rozjemcą w prywatnej sprawie przeciwko Lukcejuszowi, któ-
ry obraził się na Attyka, a Cyceron występował w roli mediatora (zob. wyżej, przyp. 13).

24 sądziłeś… że już mnie wybrAli (me iam ‹te› arbitrari designatum esse) ‒ wy-
bory pretorskie 67 r. odbyły się z opóźnieniem, najpewniej na skutek działań trybuna 
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[7,3] Przyślij mi, proszę, jak najszybciej to, co zdobyłeś dla mojej 
„Akademii”. To cudowne: nie tylko przebywanie w tym miejscu, ale 
sama myśl o nim sprawia mi przyjemność. Tylko nie oddawaj nikomu 
swych książek; zachowaj je, tak jak piszesz, dla mnie. Moja miłość 
do nich jest tak wielka, jak niechęć do wszystkich innych spraw; aż 
trudno uwierzyć, jak szybko znajdziesz je w stanie bez porównania 
gorszym od tego, w jakim je zostawiłeś.25

8 (1,3)
[Rzym, koniec 67 r.]

[8,1] Donoszę ci, że babka twoja zmarła z tęsknoty za tobą i z oba-
wy, że niewiasty latyńskie zaniechają swej powinności i nie powiodą 
zwierząt ofiarnych na Górę Albańską. Lucjusz Saufejusz pośle ci, jak 
mniemam, wyrazy pociechy w związku z tą sprawą.26

[8,2] Po tym, co można usłyszeć i co piszesz w listach do innych 
– bo do mnie na ten temat nic nie napisałeś – spodziewam się tu 
ciebie w styczniu.

Posągi, o które się dla mnie wystarałeś, już wyładowano w Ka-
jecie. Ja sam, nie mając sposobności, by opuścić Rzym, jeszcze 
ich nie widziałem. Posłałem człowieka, by zapłacił za przewóz. 

Gajusza Korneliusza. ■ o tym usłyszysz od filAdelfA (haec audies de Philadelpho) 
‒ postać Filadelfa pojawia się tylko w tym liście; zapewne był kurierem (tabellarius) 
Cycerona; zob. wstęp, s. 31–32.

25 dlA mojej „AkAdemii” (nostrae Academiae) ‒ zob. Cyceron (ad Att. 1,6,3 [2]; 
1,9,2 [5]) oraz wyżej, przyp. 11.

26 niewiAsty latyńskie zaniechają swej Powinności (ne Latinae in officio ma
nerent) ‒ zdanie to jest niejasne i zawiera aluzję do jakiegoś nieznanego nam 
incydentu z udziałem zmarłej babki Attyka. Cyceron pisze o najważniejszych 
świętach latyńskich (feriae Latinae), obchodzonych na Górze Albańskiej (dziś: 
Monte Cavo) niedaleko Rzymu. Było to święto ruchome (conceptivae feriae), or-
ganizowane corocznie na Górze Albańskiej. W czasach republiki termin uroczy-
stości wyznaczali konsulowie po objęciu urzędu (zazwyczaj na początku roku). 
Główny punkt obchodów stanowiła składana przez konsulów ofiara dla Jowisza 
Latyńskiego (Iuppiter Latiaris; dosłownie: ‘Opiekujący się gminami latyńskimi’) 
i modły w intencji pomyślności państwa. Początkowo święto nazywało się La
tiar i gromadziło „ludy Albańskie” (populi Albanenses; por. Pliniusz Starszy, NH 
3,69), otrzymujące swój dział w ofierze z byka. ■ lucjusz sAufejusz (L. Saufe
ium) – bogaty ekwita, przyjaciel Attyka; podobnie jak on długo mieszkał w Ate-
nach i jak on należał do zwolenników epikureizmu. Był autorem niezachowanych 
dzieł filozoficznych. Serwiusz (in Aen. 1,6) podaje, że Saufejusz wywodził ety-
mologię słowa Latium od letere – ‘ukrywać’; na ogół przyjmuje się, że w tym 
miejscu chodzi o przyjaciela Attyka (zob. FRHist, vol. I, s. 646‒647). Cyceron 
wielokrotnie wspomina Saufejusza w listach do Attyka (2,8,1 [28]; 4,6,1; 6,9,4; 
7,1,1; 14,18,4; 15,4,2; 16,3,2).



70 cyceron    Listy do Attyka

Bardzo jestem ci wdzięczny za to, żeś je zdobył tak szybko i tak 
tanio.27

[8,3] Prosiłeś mnie często w listach, bym spróbował udobruchać 
naszego przyjaciela. Zrobiłem to, chwytając się wszelkich sposo-
bów, ale on się czuje urażony w stopniu zdumiewającym; kiedy 
przyjedziesz, opowiem ci o jego podejrzeniach, choć przypuszczam, 
że już o nich słyszałeś. Nie zdołałem go nakłonić, by przywrócił do 
łask Sallustiusza, który jest tu, na miejscu. Wspominam o tym dlate-
go, że Sallustiusz miał zwykle do mnie pretensje w związku z twoją 
osobą. Na własnym przykładzie się przekonał, że tamten pozostaje 
nieubłagany, a ja w twojej sprawie dołożyłem wszelkich starań.28

Małą Tullię zaręczyłem z Gajuszem Pizonem Frugi, synem Lu-
cjusza.29

9 (1,4)
[Rzym, 1. połowa 66 r.]

[9,1] Raz po raz budzisz we mnie nadzieję na swój przyjazd. Ostat-
nio, gdy myślałem, żeś już w drodze, ni stąd, ni zowąd przełożyłeś 
mnie na lipiec. Teraz zakładam, że zjawisz się, tak jak zapowiadasz 
w liście, o ile tylko nie będzie to dla ciebie kłopotem. Przyjedziesz 
zatem na wybory mego brata Kwintusa, mnie po długiej przerwie zo-
baczysz, zakończysz spór z Akutyliuszem. Już i Peduceusz zachęcał 
mnie, by pisać ci o tym. Sądzimy bowiem, że będzie to z pożytkiem 
dla ciebie, jeśli wreszcie tę rzecz załatwisz. Służę, jak służyłem, 
swym pośrednictwem.30

[9,2] Zakończyłem tu sprawę przeciw Gajuszowi Makrowi, i to 
przy niewiarygodnej wręcz aprobacie i po myśli ludu. Byłem wpraw-
dzie życzliwie do niego usposobiony, ale znacznie więcej korzyści 

27 w kAjecie (ad Caietam) – (dziś: Gaeta) znany port w Lacjum niedaleko 
Przylądka Cyrcejskiego (Mons Circeius; dziś: Promontorio del Circeo); zgodnie 
z tradycją poetycką nazwę swą zawdzięczał imieniu piastunki Eneasza. Cyceron 
wyruszył stąd 7 czerwca 49 r., w czasie wojny domowej, do Grecji, stając po stronie 
Pompejusza.

28 bym sPróbował udobruchać nAszego przyjAcielA (de nostro amico placando) 
‒ zob. Cyceron (ad Att. 1,8,1 [4]; 1,10,2 [6]; 1,11,1 [7]) oraz wyżej, przyp. 19 i 23.

29 z gAjuszem pizonem frugi, synem lucjuszA (C. Pisoni L.f. Frugi) ‒ Gajusz 
Kalpurniusz Pizon Frugi (C. Calpurnius Piso Frugi), syn Lucjusza (L. Calpurnius 
Piso Frugi), poślubił córkę Cycerona w 63 r., w roku 58 został kwestorem, a zmarł rok 
później, jeszcze przed powrotem Cycerona z wygnania (zob. „Genealogie”, s. 192).

30 nA wybory mego brAtA kwintusA (Quinti fratris comitia) ‒ mowa o wyborach 
edylów plebejskich na rok 65; zob. Cyceron (ad Att. 1,5,3 [1]) oraz przyp. 2.
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przyniosła mi przychylność ludu po tym, jak go skazano, niżby dała 
jego wdzięczność w razie uniewinnienia.31

[9,3] Cieszy mnie bardzo to, co piszesz o hermatenie. To ozdo-
ba w sam raz dla mojej „Akademii”: Hermesa wszędzie stawiają 
w gimnazjonach, Minerwa zaś pasuje szczególnie właśnie do mojego. 
Chciałbym zatem, abyś, jak zapowiadasz, upiększył to miejsce także 
innymi przedmiotami, i to w liczbie jak największej. Posągów, któreś 
mi wcześniej przysłał, jeszcze nie widziałem; są w Formianum, dokąd 
zresztą zamyślam teraz się udać. Zabiorę je wszystkie do Tuskula-
num. A Kajetę przyozdobię wtedy, gdy będę miał ich aż nadto. Książ-
ki swoje zachowaj i nie trać nadziei, że zdołam uczynić je moimi. 
Jeśli to mi się uda, przewyższę bogactwem Krassusa, a na wszystkie 
posiadłości i łąki, które mają inni, będę patrzył ze wzgardą.32

31 zakończyłeM tu sPrawę przeciw gAjuszowi mAkrowi (de C. Macro trans
egimus) ‒ Gajusz Licyniusz Macer (C. Licinius Macer) był urzędnikiem monetarnym 
w 84 r., trybunem plebejskim w 74 i pretorem w roku 68, ojcem Gajusza Licyniusza 
Kalwusa (przydomek Calvus odziedziczył po przodku, konsulu roku 364 bądź 361), 
znanego poety, mówcy, przyjaciela Katullusa. Znany jest też jako autor dzieła histo-
rycznego w przynajmniej 16 księgach, które obejmowało czasy od założenia Rzymu 
aż do III w. (może do 219 r.). W 66 r. Cyceron jako pretor przewodniczył procesowi, 
w którym Licyniusz Macer został oskarżony o zdzierstwa w nieznanej nam prowincji 
(sprawa de repetundis). Waleriusz Maksymus (Fact.dict.mem. 9,12,7) podaje, że Ma-
cer jeszcze przed ogłoszeniem wyroku popełnił samobójstwo, chcąc uniknąć konfiska-
ty majątku, bowiem umarł jako oskarżony, ale nie skazany (non damnatus, sed reus). 
Odmienną wersję znamy z przekazu Plutarcha (Cic. 9,1‒2): przekonany o pomyślnym 
dla siebie werdykcie sądu Macer miał się udać do domu, a gdy w progu spotkał Kras-
susa, jednego ze swoich obrońców, i usłyszał o jednogłośnym wyroku skazującym, 
padł martwy. Wersja Plutarcha wydaje się bardziej prawdopodobna. Warto zwrócić 
uwagę, że Cyceron pisze o osobistym życzliwym usposobieniu do Makra i powszech-
nej wobec niego niechęci. O życiu i twórczości Makra zob. FRHist, t. I, s. 320‒331.

32 o hermAtenie (de Hermathena) ‒ tj. hermie z głową Ateny; zob. Cyceron (ad 
Att. 1,8,2 [4]; 1,9,2 [5]; 1,10,3 [6]) oraz wyżej, przyp. 14, 16, 20. ■ minerwA zaś 
pAsuje szczególnie właśnie do mojego (Minerva singulare est insigne eius gymna
si) ‒ Cyceron chce powiedzieć, że bogini mądrości Atena/Minerwa jest właściwą 
protektorką i jego gimnazjonu, i jego samego. ■ posągów, któreś mi wcześniej przy-
słał, jeszcze nie widziałeM (quae mihi antea signa misisti, ea nondum vidi) ‒ zob. 
Cyceron (ad Att. 1,3,2 [8]). ■ są w formiAnum (in Formiano sunt) ‒ Cyceron posiadał 
wille w Ancjum, Kumach, Puteolach, niedaleko Bajów nad Zatoką Neapolitańską 
i właśnie w Formiach (villa Formiana, Formianum) koło Kajety, na wybrzeżu mię-
dzy Rzymem a Neapolem, gdzie często spędzał lato. Po raz pierwszy o tym majątku 
wspomniał właśnie w niniejszym liście z 66 r. Podobnie jak willa w Tuskulum, tak-
że ta w Formiach została zniszczona przez Publiusza Klodiusza Pulchra i następnie 
odbudowana (ad Att. 4,2,5. 7). Obecnie na tych terenach znajdują się ruiny willi 
rzymskich, a jedną z nich nazwano Villa di Cicerone, nie ma jednak żadnych pod-
staw, by utożsamiać ją z własnością Marka Tulliusza Cycerona. ■ kajetę (Caietam) 
‒ chodzi o tę samą willę, o Formianum. Posiadłość Cycerona leżała między dwiema 
miejscowościami: Kajetą i Formiami, stąd też bywa różnie nazywana. ■ Przewyższę 
bogActwem krAssusA (supero Crassum divitiis) ‒ mowa o Publiuszu Licyniuszu 
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10 (1,1)
[Rzym, niedługo przed 17 lipca 65 r.]

[10,1] Co do mojej kampanii wyborczej – a, jak wiem, żywo cię ta 
sprawa interesuje – sytuacja, o ile można tymczasem cokolwiek prze-
widywać, wygląda następująco. Ściska dłonie tylko Publiusz Galba. 
Jak za dawnych czasów, bez ogródek i ceremonii, mówią mu: „Nie”. 
To, że ściska przedwcześnie, w powszechnej opinii jest dla mnie dość 
korzystne. Bo wielu odmawia mu, tłumacząc się zobowiązaniami wo-
bec mojej osoby. Oczekuję zatem, że kiedy się zrobi głośno o tym, 
iż mam bardzo wielu przyjaciół, odniosę z tego pożytek. Zamierzam 
rozpocząć właśnie wtedy, gdy, jak mówi Cyncjusz, twój chłopak bę-
dzie wyjeżdżał z tym listem, to znaczy podczas wyborów trybunów 
na Polu Marsowym przed xvi dniem do kalend sierpniowych [17 lipca].33

Moi pewni rywale to, jak się wydaje: Galba, Antoniusz i Kwintus 
Kornificjusz. Myślę, żeś teraz parsknął śmiechem albo jęknął. Żebyś 
jeszcze klepnął się w czoło, dodam, iż zdaniem niektórych ‒ także Ce-
zoniusz. Nie sądzę, że Akwiliusz, bo ten i odmówił, i złożył przysięgę,  

Krassusie Diwesie (P. Licinius Crassus Dives; Dives ‒ ‘Bogaty’), pretorze z roku 57, 
o którym Cyceron wspomni także w późniejszych listach (ad Att. 2,13,2 [33]; 2,24,4 
[44]) i którego możemy utożsamiać z bankrutem Krassusem wzmiankowanym przez 
Waleriusza Maksymusa (Fact.dict.mem. 6,9,12).

33 co do mojej kAmpAnii wyborczej (petitionis nostrae) ‒ petitio to termin tech-
niczny, odnosi się do ‘prywatnej kampanii wyborczej’, a słowo petitor określa ‘osobę 
starającą się o urząd’. Niepojawiający się tu termin professio oznaczał z kolei już bar-
dzo konkretnie ‘oficjalny akt prawny, czyli osobiste zgłoszenie swojej kandydatury 
przed urzędującym w danym roku konsulem jako przewodniczącym zgromadzenia 
wyborczego’. ■ ściskA dłonie (prensat) – (zaraz niżej rzeczownik prensatio) podczas 
kampanii wyborczej kandydat ubrany w białą togę (toga candida) obchodził w oto-
czeniu swego orszaku, oby jak najliczniejszego i składającego się z najznakomitszych 
obywateli, Rzymskie Forum (Forum Romanum) i Pole Marsowe (Campus Martius), 
a taki „obchód” określano terminem ambitio (ad Att. 1,1,4 [10] oraz niżej, przyp. 38). 
Wtedy też witał napotykanych obywateli i ściskał ich ręce, zaś wyspecjalizowany nie-
wolnik (nomenclator) podpowiadał mu ich imiona. Zdanie to wskazuje, że Galba roz-
począł swoją kampanię wyborczą jako pierwszy spośród kandydatów. Chodzi o wy-
bory konsulów na rok 63, które odbyły się latem roku 64. ■ publiusz gAlbA (P. Galba) 
‒ należący do starej rodziny patrycjuszowskiej Publiusz Sulpicjusz Galba (P. Sulpicius 
Galba), edyl w 69 r. (?), pretor najprawdopodobniej w roku 66, słynął z prawego cha-
rakteru. Cyceron w jednej z mów (Mur. 8,17) nazwał go „skromnym i dobrym czło-
wiekiem”; zob. także Askoniusz Pedianus (82,11‒12). Galba nie uchodził jednak za 
poważnego kandydata, a w propagandowym Małym poradniku wyborczym (7) (może 
jednak napisanym jako ćwiczenie retoryczne dopiero w epoce cesarstwa) wspomina 
się o nim lekceważąco. ■ bez ogródek i ceremonii (sine fuco ac fallaciis) ‒ dosłownie: 
‘bez różu i oszustw’. ■ zAmierzAm rozPocząć (initium prensandi facere cogitabamus) 
‒ Cyceron rozpoczął więc swoją prywatną kampanię wyborczą (petitio) w dniu 17 lip-
ca 65 r. przed wyborami roku 64, a zatem na rok przed zgromadzeniem wyborczym 
oraz na dwa i pół roku przed ewentualnym objęciem funkcji (1 stycznia 63 r.). ■ cyn-
cjusz (Cincius) ‒ postać nieznana, może ktoś z domu Attyka.
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że chory, a jako główny argument przywołał powinności w swym kró-
lestwie – sądzie. Katylina będzie moim pewnym konkurentem, jeśli 
sąd zawyrokuje, że słońce nie świeci w południe. Nie oczekujesz, 
jak przypuszczam, iż napiszę cokolwiek o Aufidiuszu i Palikanusie.34

[10,2] Spośród tych, którzy teraz kandydują, za pewniaka uchodzi 
Cezar. Termus i Sylanus, jak się ocenia, będą współzawodniczyć 

34 moi pewni rywAle to (competitores, qui certi esse videbantur) – słowo com
petitor jako termin techniczny oznacza ‘rywala wyborczego’. ■ Antoniusz (Antonius) 
‒ Gajusz Antoniusz Hybryda (C. Antonius Hybrida), stryj triumwira Marka Anto-
niusza, zwolennik Sulli, z którym wyjechał w 87 r. do Grecji. W roku 70 został usu-
nięty z senatu, potem jednak pełnił urzędy, a w 66 r. był pretorem wraz z Markiem 
Tulliuszem Cyceronem. Mały poradnik wyborczy (8) traktuje go jako poważnego 
kandydata, w paszkwilancki sposób przedstawiając tego kontrkandydata Cycerona 
jako osobę wyrzuconą z senatu, niecieszącą się zaufaniem ludu, człowieka złego pro-
wadzenia się oraz ograbiającego karczmarzy. Antoniusz wraz z Cyceronem zostali 
wybrani konsulami na rok 63. Po konsulacie Antoniusz objął namiestnictwo prowin-
cji Macedonii, ale w 59 r. oskarżono go o zdzierstwa w prowincji (de repetundis). 
■ kwintus kornificjusz (Q. Cornificius) – trybun w roku 69, pretor w 67 (bądź 66). 
■ klePnął się w czoło (frontem ferias) – był to charakterystyczny gest mówców; zob. 
Cyceron (Brut. 80,278), Kwintylian (Inst.orat. 2,12,10). ■ cezoniusz (Caesonium) ‒ 
Marek Cezoniusz (M. Caesonius), edyl plebejski w roku 69, pretor w 66. Cyceron 
wspomina go w jednej z mów (Verr. 1,29) jako dobrego i nieprzekupnego sędziego, 
widać jednak, że choć podobnie jak Kornificjusz był uczciwym człowiekiem, budził 
śmiech jako kandydat na najwyższego urzędnika w państwie. ■ Akwiliusz (Aquilius) 
‒ Gajusz Akwiliusz Gallus (C. Aquilius Gallus), przyjaciel Cycerona, bardzo znany 
prawnik swojej epoki; Cyceron (Caec. 77‒78) wygłosił jego pochwałę. Pełnił pretu-
rę wraz z Cyceronem w 66 r. Pliniusz Starszy (NH 17,2) podaje, że miał wspaniały 
dom na Wzgórzu Wiminalskim i nazywa go ekwitą, niewykluczone jednak, że po-
mylił postaci. Wydaje się też, że on i Gajusz Gallus wspomniany przez Cycerona 
w mowie przeciwko Werresowi (Verr. 3,152‒153) jako jedna z ofiar zdziercy, to dwie 
różne osoby. ■ kAtylinA (Catilina) ‒ Lucjusz Sergiusz Katylina (L. Sergius Catilina), 
pretor w roku 68, po powrocie z prowincji Afryki, gdzie był namiestnikiem, zgłosił 
swoją kandydaturę na konsula roku 66, jednak nie został uznany oficjalnym kandy-
datem przez urzędującego konsula Lucjusza Wolkacjusza Tullusa, który oznajmił, 
że nie uzna oddanych na Katylinę głosów, podając jako powód najprawdopodobniej 
fakt, iż Katylina nie dopełnił wymogów formalnego zgłoszenia swojej kandydatu-
ry (professio ‒ por. wyżej, przyp. 33). W 65 r. Katylinę oskarżonego o zdzierstwa 
w Afryce ostatecznie uniewinniono na jesieni, dlatego mógł brać udział w wyborach 
w roku 64. Cyceron przez chwilę rozważał, czy nie podjąć się jego obrony w to-
czącym się procesie de repetundis oraz zawrzeć z ubiegającym się o urząd konsula 
sojusz wyborczy (coitio), zmierzający do pomniejszenia szans pozostałych kandy-
datów (ad Att. 1,2,1 [11]). Ostatecznie nie podjął się jednak prowadzenia sprawy 
Katyliny. ■ o Aufidiuszu (de Aufidio) ‒ Tytus Aufidiusz (T. Aufidius) sprawował urząd 
pretora przed rokiem 66, być może w 67, i pełnił obowiązki namiestnika prowincji 
Azji ok. 66 r., a Cyceron (Flacc. 19) chwalił go jako uczciwego i dobrego urzędnika. 
Prawdopodobnie był prawnikiem, choć niewiele przemawiał (Brut. 48,179: et bonus 
vir et innocens, sed dicebat parum ‒ „szlachetny i prawy człowiek, który rzadko 
jednak przemawiał”; przekład M. Nowak), i wedle słów Cycerona (loc. cit.) żył bar-
dzo długo, bowiem zmarł ok. 46 r. ■ i pAlikAnusie (et de Palicano) ‒ Marek Lolliusz 
Palikanus (M. Lollius Palicanus), trybun w roku 71, pretor w 69.
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[o urząd drugiego konsula]. Obaj wszakże do tego stopnia pozba-
wieni są i przyjaciół, i poważania, że nie jest bynajmniej nieMożliwe 
[ἀδύνατον [adýnaton]] wysunięcie przeciwko nim Turiusza, ale tak my-
ślę tylko ja. Dla moich planów byłoby chyba najkorzystniej, gdy-
by razem z Cezarem wybrano Termusa. Wśród tych, którzy teraz 
kandydują, nie ma raczej nikogo, kto ‒ jeśli spadnie na mój rok 
‒ będzie groźniejszy niż Termus, bo to on jest przecież zarządcą 
Drogi Flamińskiej, której naprawę do tego czasu bez trudu zakończy. 
Najchętniej więc „przykułbym” go do konsula Cezara. Oto co myślę 
tymczasem na temat rywalizacji o konsulat.35

Ja sam wszystkie powinności kandydata będę wypełniał jak najsta-
ranniej, a ponieważ Galia ma, jak się zdaje, znaczny wpływ na wyniki 
głosowania, to gdy tylko w Rzymie zamkną sądy i ucichnie forum, 
wyrwę się we wrześniu jako legat do Pizona, powrót planując na sty-
czeń. O zamiarach nobilów napiszę ci, kiedy się w nich rozeznam. 
Pozostałe sprawy pójdą gładko, w każdym razie jeżeli chodzi o tych 
rywali, którzy są w Mieście. Ty – bo jesteś bliżej – musisz mi zjednać 

35 terAz (nunc) ‒ chodzi o wybory konsulów na rok 64. ■ cezAr (Caesar) ‒ 
mowa o dalekim krewnym Gajusza Juliusza Cezara, Lucjuszu Juliuszu Cezarze 
(L. Iulius Caesar), który był urzędnikiem monetarnym ok. 90 r., kwestorem w 77, 
augurem w 69, a w 65 wybrano go konsulem na rok 64. W roku 52 jako legat służył 
pod rozkazami Gajusza Cezara w Galii, a jeszcze później znalazł się u jego boku 
podczas wojny z Pompejuszem (jego syn stanął po stronie Pompejusza). Po śmierci 
Gajusza Cezara najpierw opowiedział się po stronie Marka Antoniusza, następnie stał 
się jego wrogiem, a uniknął proskrypcji tylko dzięki wstawiennictwu swojej siostry 
Julii, matki Antoniusza. Napisał książkę o auguracie; zob. Makrobiusz (Sat. 1,16,29). 
■ termus (Thermus) ‒ najprawdopodobniej chodzi o Marka Minucjusza Termusa 
(M. Minucius Thermus), pretora w roku 81. Konsulami na rok 64 zostali wspomniany 
wyżej Lucjusz Juliusz Cezar oraz Gajusz Marcjusz Figulus. ■ sylAnus (cum Silano) 
‒ Decymus Juniusz Sylanus (D. Iunius Silanus) pełnił urząd konsula w roku 62. Jako 
konsul desygnowany opowiedział się za skazaniem zwolenników Katyliny w 63 r. 
(Swetoniusz, Iul. 14,1). Cyceron (Brut. 68,240) chwalił jego wymowę, a w dialogu 
pojawia się on jako krewny tytułowej postaci: Serwilla, matka Brutusa, była żoną 
Sylana. Zmarł ok. 57 r. ■ turiuszA (Turium) ‒ za komentarzem Shackletona Baileya 
(1965: t. I, s. 292‒293 [ad loc.]) przyjmujemy, że chodzi o Lucjusza Turiusza (L. Tu
rius), postać znaną z dialogu Brutus (Brut. 67,237):

Lucjusz Turiusz był mówcą miernie utalentowanym, ale bardzo pracowitym; prze-
mawiał tak często, jak tylko mógł to robić, dlatego zabrakło mu zaledwie kilku centurii 
do wyboru na konsula.

(przekład M. Nowak)

■ jeśli spAdnie nA mój rok (in nostrum annum reciderit) ‒ tzn. będzie kandydować 
również w roku 64, kiedy do wyborów stanie Cyceron. ■ jest Przecież zarządcą 
drogi flaMińskiej (quod curator est viae Flaminiae) ‒ Cyceron zaznacza, że pokry-
cie wydatków nałożonych przez ten urząd przysparza ogromnej popularności, stąd 
trudność w rywalizowaniu z osobą, która odnowiła via Flaminia, wybudowaną przez 
Gajusza Flaminiusza, cenzora w roku 220, łączącą Rzym i Ariminium (dziś: Rimini) 
nad Adriatykiem.
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drużynę naszego przyjaciela Pompejusza. Powiedz mu, że nie będę się 
gniewał, jeśli nie zjawi się na moich komicjach. Tyle na ten temat.36

[10,3] Jest jeszcze rzecz, co do której prosiłbym cię gorąco o zrozu-
mienie. Otóż twój wuj Cecyliusz, oszukany przez Publiusza Wariu-
sza na znaczną sumę pieniędzy, wniósł sprawę przeciwko jego bra-
tu, Kaniniuszowi Satyrusowi, o dobra, do których ten, jak twierdzi 
Cecyliusz, nabył podstępem prawo własności od Wariusza. Razem 
z Cecyliuszem wystąpili też inni wierzyciele, wśród nich zaś Lucjusz 
Lukullus, Publiusz Scypion i Lucjusz Poncjusz, który – takie panuje 
przekonanie – będzie zarządcą, jeśli dojdzie do sprzedaży dóbr, choć 
oczywiście mówienie teraz o zarządcy nie ma sensu.37 

36 gAliA (Gallia) ‒ mowa o Galii Przedpadańskiej (Gallia Cispadana), skąd 
spodziewano się przybycia obywateli kolonii na komicja wyborcze; por. Cyceron (ad 
Q.fr. 2,3,4: magna manus ex Piceno et Gallia exspectatur ‒ ‘spodziewane są zastępy 
[głosujących] z Picenum i Galii’). ■ do pizonA (ad Pisonem) ‒ Gajusz Kalpurniusz 
Pizon (C. Calpurnius Piso), pretor ok. 70 r., konsul w roku 67, optymata, jeden z naj-
bardziej konserwatywnych senatorów, był namiestnikiem obu Galii: Za- i Przedal-
pejskiej (Gallia Transalpina et Cisalpina), pokonał Allobrogów (lata: 66‒65); zob. 
Kassjusz Dion (36,37,2). W 64 r. popierał kandydaturę Cycerona na konsula, atako-
wał Pompejusza i jego stronników, a także Cezara. ■ nAszego przyjAcielA pompeju-
szA (Pompei, nostri amici) ‒ latem 66 r. Pompejusz prowadził kampanię przeciwko 
Iberom na Kaukazie. Prośba Cycerona o zyskanie przez Attyka przychylności jego 
i jego wojska jest oczywiście przesadzona, chodzi bowiem o uruchomienie wszelkich 
znajomości i koneksji Attyka w lobbowaniu na rzecz kandydatury mówcy.

37 twój wuj cecyliusz (Caecilius, avunculus tuus) ‒ Kwintus Cecyliusz (Q. Cae
cilius), wuj Attyka, był człowiekiem interesów, zob. wstęp, s. 18. ■ przez publiuszA 
wAriuszA (a P. Vario) ‒ znany jest sędzia w procesie Milona w roku 52 (Cyceron, 
Mil. 74), noszący to samo imię (P. Varius), prawdopodobnie więc chodzi o tę samą 
osobę. ■ przeciwko jego brAtu, kAniniuszowi sAtyrusowi (cum eius fratre Caninio 
Satyro) ‒ postać nieznana. ■ nabył PodstęPeM prAwo własności (dolo malo mancipio 
accepisse) ‒ zagrożony procesem Wariusz oddał część majątku aktem mancypacji (tj. 
przekazania dóbr) swojemu bratu, stąd też wierzyciele będą się teraz domagać zwrotu 
długów od Satyrusa. ■ lucjusz lukullus (‹L.› Lucullus) ‒ Lucjusz Licyniusz Lukul-
lus Pontyjski (L. Licinius Lucullus Ponticus), poplecznik Sulli, brał udział w wojnie 
sprzymierzeńczej (90‒88), był także prokwestorem Sulli w czasie I wojny z Mi-
trydatesem; pretor w 78 r., konsul w 74, zasłużony wódz w III wojnie mitrydatej-
skiej. W latach 74‒66 przebywał na wschodzie, gdzie zasłynął oblężeniem Kyzikos 
(73‒72), walką z Mitrydatesem Eupatorem w Poncie oraz z jego zięciem Tigranesem 
w Armenii w roku 69. W 67 r. na mocy lex Manilia dowództwo na wschodzie przejął 
Pompejusz, a Lukullus powrócił do Rzymu. W 65 r. czekał na odbycie triumfu, do 
czego doszło dopiero w roku 63 (zob. także niżej, przyp. 100). Przeciwnik Pompeju-
sza i Cezara, w 60 r. wycofał się z życia publicznego i żył w wielkim dostatku (to on 
był właścicielem słynnych ogrodów). Nepos (Att. 5,1) podaje, że wuj Attyka pozosta-
wał w wielkiej zażyłości z Lukullusem (familiaris L. Luculli), tak że wielkim zasko-
czeniem był fakt, iż to Attyk, a nie Lukullus, otrzymał w 58 r. spadek po Cecyliuszu; 
zob. Waleriusz Maksymus (Fact.dict.mem. 7,8,5). Lukullus przyjaźnił się z Attykiem 
(ad Att. 1,19,10 [19]). ■ publiusz scypion (P. Scipio) ‒ Publiusz Korneliusz Scypion 
Nazyka (P. Cornelius Scipio Nasica), po adopcji w 63 r. przez Kwintusa Metellusa 
Piusa ‒ Kwintus Cecyliusz Metellus Pius Scypion Nazyka (Q. Caecilius Metellus 
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Otóż chodzi o to, że prosił mnie Cecyliusz, bym i ja wystąpił 
przeciw Satyrusowi. Tymczasem nie ma dnia, aby ten Satyrus nie 
przyszedł do mego domu. Największym poważaniem darzy on Lu-
cjusza Domicjusza, a zaraz po nim – mnie. Był bardzo użyteczny 
i dla mnie, i dla mego brata Kwintusa, kiedyśmy kandydowali. [10,4] 
Jestem więc doprawdy w niemałym kłopocie z powodu przyjaźni 
tak z samym Satyrusem, jak i z Domicjuszem, bo to na nim przede 
wszystkim opierają się moje nadzieje podczas starań o urząd. Wy-
tłumaczyłem to Cecyliuszowi i jeszcze zapewniłem, że gdyby sam 
jeden występował przeciwko Satyrusowi, spełniłbym jego prośbę, 
teraz wszakże do sądu poszli wszyscy wierzyciele, ludzie w więk-
szości bardzo wpływowi, którzy z łatwością sami udźwigną wspólną 
sprawę, bez udziału kogoś, kim mógłby się posłużyć Cecyliusz jako 
swym reprezentantem; lepiej więc będzie, jeśli weźmie pod uwagę 
i moje zobowiązania, i moją obecną sytuację. Odniosłem wrażenie, 
iż przyjął to gorzej, niźlibym pragnął i niż przyjmują zazwyczaj lu-
dzie o nienagannych manierach, a potem całkowicie zerwał naszą 
znajomość, nawiązaną przed kilku ledwie dniami.38

Wybacz mi, proszę, i zrozum, że to przyzwoitość i takt nie po-
zwoliły mi wystąpić przeciwko przyjacielowi w sprawie przynoszą-
cej tak dotkliwą ujmę jego dobremu imieniu i w tak trudnych dla 
niego chwilach, zwłaszcza że odnosił się on do mnie z największym 
oddaniem i poczuciem powinności. A gdybyś chciał być wobec mnie 
surowszy, uznaj, że przeszkodą były tu moje starania o konsulat. 
Lecz ja myślę, że nawet gdyby tak właśnie było, zasługuję na twoje 
wybaczenie, skoro „nie o zwierzę ofiarne ni o skórę wołową”… [‘ἐπεὶ 
οὐχ ἱερήιον οὐδὲ βοείην᾿ [epeí uch hieréion udé boeíen]]. Widzisz przecież, w jakim 
to wyścigu biorę udział i jak ważne jest dla mnie nie tylko zachowa-
nie dawnych przyjaźni, lecz i zawiązanie nowych. Mam nadzieję, że 

Pius Scipio Nasica). Został trybunem prawdopodobnie w roku 60. Cyceron bronił 
go w sprawie o łapówki (ad Att. 2,1,9 [21]). Objął konsulat w roku 52. ■ lucjusz 
poncjusz (L. Pontius) ‒ znamy kilka osób o tym imieniu, trudno zatem stwierdzić, 
o kim konkretnie w tym miejscu pisze Cyceron.

38 lucjuszA domicjuszA (L. Domitium) ‒ Lucjusz Domicjusz Ahenobarbus 
(L. Domitius Ahenobarbus), edyl kurulny w 61 r., konsul w 54. Choć w roku 65 był 
młodym człowiekiem w wieku lat około 33, jego wpływy, wielkość rodziny i mają-
tek przysparzały wyborców kandydatom, których popierał w staraniach o urząd (por. 
także następny akapit listu). Cyceron wspomina go jako znakomitego młodzieńca 
(Verr. 2,1,139: adulescens clarissimus ac princeps iuventutis), potem jednak nie wy-
powiadał się o nim w dobrych słowach, zaś w liście do Attyka z 49 r. (8,1,3) nazwał 
go bardzo głupim człowiekiem (nemo nec stultior est quam L. Domitius). ■ moje nA-
dzieje podczAs starań o urząd (ambitio nostra) ‒ zob. wyżej, przyp. 33. ■ Oczywiście 
Cyceron nie chciał w trakcie kampanii wyborczej uwikłać się w proces, który mógł 
wzbudzić niechęć do jego osoby.
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obroniłem przed tobą swój punkt widzenia; w każdym razie bardzo 
tego pragnę.39

[10,5] Twoja hermatena budzi we mnie najwyższy zachwyt i jest 
tak pięknie umieszczona, że wydaje się, jakby cały gimnazjon był 
ofiarą [†eliu ἀνάθημα [anáthema]†] właśnie dla niej.40

Z wielką miłością.

11 (1,2)
[Rzym, wkrótce po poprzednim liście (10 = 1,1), tj. po 17 lipca 65 r.]

[11,1] Donoszę ci, że za konsulów Lucjusza Juliusza Cezara i Ga-
jusza Marcjusza Figulusa zostałem pobłogosławiony synkiem; Te-
rencja ma się dobrze.41

39 „nie o zwierzę ofiArne ni o skórę wołową” ‒ Homer (Il. 22,159). Słowa te 
padają podczas ucieczki Hektora przed Achillesem (Il. 22,158‒161):

Przodem uciekał szlachetny, lecz gonił go potężniejszy
w lot. Nie o zwierzę ofiarne dziś ni o skórę wołową
grali, o zwykłe nagrody brane w zwycięskich gonitwach,
ale o życie boskiego Hektora, co jeźdźcem był świetnym.

(przekład K. Jeżewska)

40 twojA hermAtenA (Hermathena tua) ‒ por. Cyceron (ad Att. 1,4,3 [9]) oraz 
przyp. 32. ■ cały gimnAzjon (totum gymnasium) ‒ por. wyżej, przyp. 11 i 20. ■ był 
ofiarą ‒ słowo to oznacza po grecku ‘wotum umieszczone w świątyni, przedmiot 
ofiarowany lub poświęcony bóstwu’. W wydaniu z 1965 r. Shackleton Bailey przyjął 
koniekturę Christiana G. Schütza: eius ἀνάθημα (‘jego wotum’).

41 zA konsulów lucjuszA juliuszA cezArA i gAjuszA mArcjuszA figulusA (L. Iu
lio Caesare C. Marcio Figulo consulibus) – słowa te brzmią żartobliwie, bowiem 
stosując tradycyjne rzymskie datowanie, Cyceron nie podaje imion aktualnie urzędu-
jących konsulów (w 65 r. byli nimi Lucjusz Aureliusz Kotta i Lucjusz Manliusz Tor-
kwatus), ale tych wybranych na rok 64. Wybory odbyły się w końcu lipca, niewyklu-
czone zatem, że syn Cycerona urodził się w dniu elekcji. Nie ma żadnych informacji 
na temat przebiegu komicjów wyborczych w roku 65. Konsul desygnowany Lucjusz 
Cezar (L. Iulius Caesar), syn Lucjusza, był urzędnikiem monetarnym ok. roku 90, 
kwestorem w 77 i pretorem w 67, a Gajusz Figulus (C. Marcius Figulus) pretorem 
w roku 67. Cyceron przedstawiał Attykowi szanse wyborcze różnych kandydatów 
w liście (ad Att. 1,1 [10]), napisanym przed 17 lipca (na ten dzień wyznaczono wybo-
ry trybunów plebejskich i wtedy też Cyceron postanowił rozpocząć swoją kampanię 
wyborczą). ■ zostałeM Pobłogosławiony synkiem (filiolo me auctum) ‒ mowa o Mar-
ku Tulliuszu Cyceronie (M. Tullius Cicero), synu Cycerona i Terencji, urodzonym 
13 bądź 14 lat po przyjściu na świat ich córki Tullii. Uczył się wraz z bratankiem 
Cycerona, Kwintusem Tulliuszem, u Marka Pomponiusza Dionizjusza. W czasie 
wojny domowej młody Cyceron udał się w 49 r. do Grecji i tam dowodził oddziałem 
jazdy w stronnictwie antycezariańskim. Po klęsce Pompejusza pod Farsalos (48 r.) 
zamierzał przyłączyć się do Cezara i walczyć w Hiszpanii, ale ojciec powstrzymał 
go przed podjęciem takiej decyzji (ad Att. 12,7,1). W 45 r. wyjechał do Aten, gdzie 
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Od dawna żadnego listu od ciebie. Już wcześniej pisałem ci 
szczegółowo o swoich planach. Zamierzam teraz bronić mego ry-
wala Katylinę. Sędziowie są tacy, jakich chcieliśmy, i to przy pełnej 
zgodzie oskarżyciela. Mam nadzieję, że jeśli uznają go za niewinne-
go, łatwiej mi będzie porozumieć się z nim podczas kampanii; jeśli 
zdarzy się inaczej, zniosę to z godnością.42

[11,2] Bardzo bym chciał, abyś wkrótce przyjechał. Panuje bo-
wiem powszechne przekonanie, że twoi przyjaciele, ludzie znamie-
nici, będą przeciwni mojemu wyborowi. Wiem, że w pozyskaniu ich 
życzliwości będziesz mi nadzwyczaj pomocny. A zatem postaraj się 
być w Rzymie, jak postanowiłeś, na początku stycznia.

12 (1,12)
[Rzym, 1 stycznia 61 r.]43

[12,1] Owa Teukryjka to chodząca opieszałość, także Korneliusz nie 
zjawił się już potem u Terencji. Przypuszczam, że przyjdzie mi szukać 
pomocy u Konsydiusza, Aksjusza albo Selicjusza, bo od Cecyliusza 
nawet krewni nie są w stanie wycisnąć choć sesterca za mniej niż 
procent miesięcznie. Ale wracając do początku, nigdym jeszcze nie 
widział czegoś bezczelniejszego, przebieglejszego i powolniejszego 
niż ona. „Posyłam wyzwoleńca”. „Zleciłam Tytusowi”. Nic tylko 
„tłuMaczenia” i „odkładanie na Później” [σκήψεις atque ἀναβολαί [sképseis, ana
bolaí]]. Ale może „od nAs przypAdek”… [ταὐτόματον ἡμῶν [tautómaton hemón]].44

zamiast studiować, oddawał się uciechom (ad Att. 12,32; 12,1,1). Od 44 do 43 r. 
służył jako oficer pod rozkazami Marka Juniusza Brutusa w Macedonii. W roku 30 
został konsulem pomocniczym (consul suffectus), ok. lat 27‒25 namiestnikiem Syrii, 
a ok. 24/23 r. prokonsulem Azji. Późniejsze źródła wzmiankują o jego pijaństwie; 
zob. Seneka Starszy (Suas. 7,13), Pliniusz Starszy (NH 14,147).

42 oskarżyciela (accusatoris) ‒ był nim Publiusz Klodiusz Pulcher. ■ podczAs 
kAmpAnii (in ratione petitionis) ‒ chodzi o prywatną kampanię wyborczą (petitio).

43 Poprzedni list pochodzi z 2. połowy 65 r., w zbiorze nie ma zatem listów z lat 
64‒62, czyli z okresu konsulatu Cycerona i tuż potem; na temat przerw w korespon-
dencji z Attykiem por. wstęp, s. 47. W końcu roku 62 Pompejusz powrócił do Rzymu 
ze wschodu, co miało wielki wpływ na dalsze wydarzenia polityczne i pozycję samego 
Cycerona, zaś Attyk wyjechał do Epiru, dokąd słano do niego listy pisane w roku 61.

44 Cały akapit bez wątpienia nawiązuje do pożyczki, jaką zaciągnął Cyceron, by 
spłacić zakup domu Krassusa na Palatynie, który kosztował go 3 500 000 sesterców. 
W innym liście (ad fam. 5,6), pisanym w grudniu 62 r. do Publiusza Sestiusza, Arpi-
nata wspomina o wielkich długach; zob. także Plutarch (Cic. 8,3). Jest oczywiste, że 
Gajusz Antoniusz (zob. wyżej, przyp. 34), drugi konsul roku 63, który w tym czasie 
był prokonsulem Macedonii (a Publiusz Sestiusz prokwestorem w jego służbie), obie-
cał koledze pieniądze, właściwie „odstępne” za to, że pojechał do bogatej Macedonii. 
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Wysłannicy Pompejusza wprost mi donoszą, że będzie się on do-
magał, aby za Antoniusza koniecznie wyznaczono zastępcę, jednocześ-
nie pretor wystąpi z tym samym wnioskiem na zgromadzeniu. Rzecz 
w tym, że ze względu na opinię zarówno ludzi dobrych, jak i popularów 
nie mogę bronić tego człowieka, nie ponosząc uszczerbku na własnym 
honorze, nade wszystko zaś – mnie samemu wcale to się nie podoba.45

Od XVI w. komentatorzy wskazują, że pod kobiecym imieniem skrywa się sam po-
życzkodawca ‒ Antoniusz, sugerują też, że pośrednikiem w tej transakcji była ukryta 
pod imieniem Teukryjki żona Gajusza Antoniusza bądź Kornelia, żona Sestiusza, co 
wyjaśniałoby użycie rodzaju żeńskiego. ■ owA teukryjkA (Teucris illa) – Teukryjka 
to najprawdopodobniej zmyślone imię żeńskie (ad Att. 1,13,6 [13]; 1,14,7 [14]), choć 
może także oznaczać ‘kobietę z Troi’; po grecku jest dobrze poświadczone imię mę-
skie Teukros. ■ korneliusz nie zjawił się już potem u terencji (neque Cornelius ad 
Tere‹n tia›m postea rediit) ‒ we wspomnianym liście do Sestiusza Cyceron w innym 
kontekście wspomina o spotkaniu Kornelii, żony adresata listu, z jego małżonką Te-
rencją oraz o rozmowie, jaką sam odbył z niejakim Kwintusem Korneliuszem (ad fam. 
5,6,1: postea quam et Cornelia tua Terentiam convenit, et ego cum Q. Cornelio locutus 
sum), którego można utożsamić z postacią wspomnianą w liście do Attyka, zapewne 
chodzi bowiem o jakiegoś klienta rodziny Scypionów ‒ tak Shackelton Bailey (1965: 
t. I, s. 298 [ad loc.]). ■ u konsydiuszA (ad Considium) ‒ Kwintus Konsydiusz (Q. Con
sidius) był bankierem i senatorem o konserwatywnych poglądach (ad Att. 2,24,4). 
Cyceron (Cluent. 107) wspominał go jako sprawiedliwego sędziego w procesie Oppia-
nikusa w 74 r. Waleriusz Maksymus (Fact.dict.mem. 4,8,3) pisze, że w czasie kryzy-
su wywołanego przez Katylinę Konsydiusz nie ściągał długów, chociaż pożyczył (na 
procent) miliony sesterców, za co senat podziękował mu osobną uchwałą. ■ AksjuszA 
(Axium) ‒ Kwintus Aksjusz (Q. Axius), senator trudniący się pożyczaniem pieniędzy na 
procent, znany jest jako adresat niezachowanych listów Cycerona (zob. wstęp, s. 38), 
był również znajomym Warrona, który uczynił go jednym z rozmówców księgi 3. dzie-
ła De re rustica (O gospodarstwie wiejskim). ■ selicjuszA (Selicium) ‒ z pewnością 
Selicjusz był bankierem i jak pozostali feneratores (‘lichwiarze’) wymienieni w tym 
zdaniu udzielał pożyczek na procent. Można go utożsamiać z Kwintusem Selicjuszem 
(Q. Selicius), przyjacielem Publiusza Lentulusa Spintera (ad fam. 1,5a,3‒4); na temat 
Spintera zob. wyżej, przyp. 14. Zapewne do niego należała villa Seliciana koło Neapo-
lu, której kupno Cyceron rozważał w 46 r., lecz ostatecznie zrezygnował z tej trans-
akcji (ad fam. 9,16,10). ■ od cecyliuszA (a Caecilio) ‒ wuj Attyka; zob. wstęp, s. 18. 
■ „od nAs przypAdek…” ‒ przytoczony przez Cycerona początek greckiej sentencji: 
ταὐτόματον ἡμῶν καλλίω βουλεύεται (‘los/przypadek wie lepiej od nas’) jest może 
cytatem z Menandra (Sent. 738 = TrGF2 F320 [adespota]) bądź innego autora.

45 wysłannicy (prodromi) – dosłownie: ‘wysłani przodem, poprzedzający’ (od gr. 
πρόδρομος [pródromos]). ■ Aby zA AntoniuszA koniecznie wyznAczono zastęPcę (Antonio 
succedi oportere) ‒ Gajusz Antoniusz w roku 62 objął namiestnictwo Macedonii (zob. 
wyżej, przyp. 44), lecz zarówno klęski ponoszone z rąk Dardanów i Bastarnów oraz 
Traków, jak i zdzierstwa w prowincji nie przysporzyły mu sławy. Po powrocie do Rzy-
mu (jego następcą w 60 r. został Gajusz Oktawiusz, pretor z roku 61, ojciec naturalny 
cesarza Augusta) oskarżono go w roku 59, najpewniej w procesie de maiestate (o za-
chowanie niegodne rzymskiego urzędnika) bądź de repetundis (o zdzierstwa w prowin-
cji). Cyceron podjął się jego obrony (mimo niechęci wyrażonej w następnym zdaniu 
tego listu w przewidywaniu, że do takiego procesu dojdzie po powrocie namiestnika do 
Rzymu), ale Antoniusz sprawę sądową przegrał i musiał iść na wygnanie; zob. Cyceron 
(np. Cael. 74; Flacc. 5; ad Att. 2,23 [43]), Kassjusz Dion (38,10,1‒4). ■ jAk i populArów 
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Zdarzyło się coś jeszcze i chciałbym, ażebyś zajął się całą tą spra-
wą, dobrze się w niej rozeznawszy. [12,2] Otóż mam wyzwoleńca, ostat-
niego hultaja – chodzi o Hilarusa, twego rachmistrza i klienta. Donosi 
mi o nim tłumacz Waleriusz – a i Tyillos pisze, że słyszał tę historię 
– że, mianowicie, jest on teraz u Antoniusza. Antoniusz, ściągając z lu-
dzi pieniądze, na prawo i lewo rozpowiada, że część bierze dla mnie 
i że ja wysłałem wyzwoleńca, aby stał na straży naszych wspólnych 
zysków. Dosyć mnie to poruszyło, nie dawałem wprawdzie tej historii 
wiary, ale jakieś pogłoski krążyły. Wszystko to wybadaj, rozpoznaj, 
przepatrz, a tego gałgana usuń stamtąd, jakim tylko chcesz sposobem. 
Jako autora plotki Waleriusz wymienia Gnejusza Plancjusza. Tobie to 
wszystko powierzam, byś się zorientował w czym rzecz.46

[12,3] Panuje powszechne przekonanie, że Pompejusz jest mi bar-
dzo przyjazny. Wszyscy pochwalają jego rozwód z Mucją. Słysza-
łeś, myślę, że Publiusz Klodiusz, syn Appiusza, został przyłapany 
w kobiecych szatach w domu Gajusza Cezara podczas składania ofiar 
w intencji ludu i że się uratował, bo wyprowadziła go stamtąd mała 
niewolnica. To straszliwa hańba. I na pewno bardzo cię zmartwi.47

(nec per popularem) ‒ niechęć popularów do Antoniusza mogła się datować od czasu 
jego udziału w tłumieniu spisku Katyliny, a gdy Antoniusza skazano, zwolennicy Ka-
tyliny wydawali uczty i ozdabiali jego grób; zob. Cyceron (Flacc. 38,95).

46 chodzi o hilArusA (Hilarum dico) ‒ zapewne tożsamy z sekretarzem (librarius) 
o tym imieniu, znanym z innych listów Cycerona (ad Att. 12,37,1; 13,19,1). ■ tłuMacz 
wAleriusz (Valerius interpres) ‒ pojawia się także w liście z 44 r. (ad Att. 16,11,7 [16]). 
Tłumacze często towarzyszyli rzymskim urzędnikom w prowincjach, a Waleriusz prze-
bywał wtedy prawdopodobnie w Macedonii. ■ nA prAwo i lewo rozpowiAdA, że część 
bierze dlA mnie (porro… dictitare partem mihi quaeri) ‒ taka plotka wydaje się w pełni 
uzasadniona: Cyceron sam pisze, że był związany finansowo ze swoim byłym kolegą 
konsulem (ad fam. 5,5. 6) oraz że popierał Antoniusza w senacie (ad fam. 5,6,3). ■ gne-
juszA plAncjuszA (Cn. Plancium) ‒ Plancjusz (Cn. Plancius), późniejszy trybun (56 r.) 
i edyl kurulny (54 r.), był wówczas trybunem wojskowym w Macedonii. W roku 58, 
w czasie wygnania Cycerona, pełnił urząd kwestora w Macedonii, a mówca się z nim 
zaprzyjaźnił i bronił go w procesie o nadużycia wyborcze (de ambitu) w 55 r. (Pro 
Cnaeo Plancio oratio ‒ Mowa w obronie Gnejusza Plancjusza).

47 rozwód z mucją (divortium Muciae) ‒ Pompejusz rozwiódł się z Mucją Ter-
cją (Mucia Tertia), córką Kwintusa Mucjusza Scewoli (Q. Mucius Scaevola), konsula 
95 r., która poślubiła potem Marka Emiliusza Skaurusa (M. Aemilius Scaurus). Plu-
tarch (Pomp. 42,13) mówi, że przyczyną rozwodu była rozwiązłość Mucji, o czym 
w korespondencji wspomina Cyceron, nie mamy jednak żadnego listu na ten temat ‒ 
być może Plutarch widział list Cycerona niewłączony do znanych nam kolekcji bądź 
w ten sposób zinterpretował niniejszy list do Attyka. ■ publiusz klodiusz, syn Appiu-
szA, został PrzyłaPany w kobiecych szAtAch w domu gAjuszA cezArA (P. Clodium 
Appi f. … cum veste muliebri deprehensum domi C. Caesaris) ‒ Cyceron nawiązuje 
do głośnej afery, do której doszło w grudniu 62 r. w czasie świąt obchodzonych przez 
kobiety ku czci Dobrej Bogini (Bona Dea) (o podobieństwie z greckim świętem Te-
smoforiów ku czci Ateny zob. H.S. Versnel, „The Roman festival for Bona Dea and 
the Greek Thesmophoria”, [w:] Inconsistencies in Greek and Roman Religion, vol. 2: 
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[12,4] Nie mam już o czym ci pisać, zresztą piszę ten list całkiem, 
dalibóg, wytrącony z równowagi. Odszedł z tego świata mój lektor 
Sozyteusz, przemiły chłopiec, a jego śmierć przejęła mnie bardziej, 
niż śmierć niewolnika powinna.

Proszę, pisz do mnie często. Jeśli nie będzie o czym, pisz, co ci 
przyjdzie do głowy.

W kalendy styczniowe [1 stycznia]
za konsulów Marka Messalli i Marka Pizona48

13 (1,13)
[Rzym, 25 stycznia 61 r.]

[13,1] Otrzymałem już trzy twoje listy: jeden za pośrednictwem 
Marka Korneliusza (przypuszczam, że dałeś mu go w Trzech Karcz-
mach), drugi przekazał mi twój gospodarz z Kanuzjum, trzeci, jak 
piszesz, oddałeś ze statku, gdy zwolniono cumy, a wszystkie nie 
tylko – jak to mówią uczniowie retorów – skrzą się dowcipem, lecz 
i wyróżniają oznakami przyjaźni i przywiązania. Zmusiłeś mnie tymi 
listami do pisania odpowiedzi, ale dlatego się z tym nie kwapiłem, 
że nie mogę znaleźć zaufanego kuriera.49

Transition and Reversal in Myth and Ritual, Leiden 1992, s. 228‒288). Niewiele 
wiadomo o przebiegu samego święta: odbywało się ono w domu urzędnika posiada-
jącego imperium (w 62 r. w domu Cezara, który wtedy był pretorem). W przeddzień 
obchodów mężczyźni opuszczali budynek, usuwano z niego nawet zwierzęta płci 
męskiej i wizerunki mężczyzn, żona urzędnika przystrajała dom roślinnością i kwia-
tami, ze świątyni przynoszono posąg bóstwa. Pani domu składała bóstwu płynną 
ofiarę, w nocy kobiety bawiły się, ucztowały, tańczyły, piły wino. W 62 r. Publiusz 
Klodiusz Pulcher (P. Clodius Pulcher) miał romans z drugą żoną Cezara, Pompeją. 
W kobiecym przebraniu przedostał się (dla żartu?) do domu Cezara, skąd ‒ mimo że 
rozpoznany przez służącą ‒ zdołał się wydostać, bowiem (zgodnie z wersją Plutar-
cha: Caes. 10,4; Cic. 28,4) przyczaił się w pokoju niewolnicy i kobietom udało się 
go wyprowadzić. ■ to strAszliwA hańba. i nA pewno bArdzo cię zmArtwi (rem esse 
insigni infamia. quod te moleste ferre certo scio) ‒ stwierdzenie ironiczne, bowiem 
w istocie Attyka i Cycerona niezmiernie ucieszył ten skandal.

48 zA konsulów mArkA messAlli i mArkA pizonA (M. Messalla M. Pisone coss.) 
‒ 1 stycznia 61 r. konsulat objęli Marek Waleriusz Messalla Niger (M. Valerius Mes
salla Niger) oraz Marek Pupiusz Pizon Frugi (M. Pupius Piso Frugi).

49 jeden… drugi… trzeci (unam… alteram… tertiam) ‒ Attyk wysyłał listy 
w drodze do Epiru: pierwszy, kiedy był jeszcze blisko Rzymu; drugi ‒ w drodze do 
Brundyzjum; trzeci, kiedy wsiadał na statek. ■ zA PośrednictweM mArkA korneliuszA 
(a M. Cornelio) ‒ postać nieznana. ■ w trzech kArczmAch (a Tribus… Tabernis) ‒ 
była to stacja przy via Appia, położona ok. 50 km na południe od Rzymu. ■ nie Mogę 
znaleźć zAufAnego kurierA (non invenio fidelem tabellarium) ‒ na temat kurierów 
zob. wstęp, s. 31–32.
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Bo ilu jest takich, którzy potrafią dostarczyć list, co ma choć 
trochę więcej wagi, nie ulżywszy sobie jego przeczytaniem? W do-
datku przecież nie do ciebie akurat jedzie każdy, kto się udaje do 
Epiru. Wyobrażam sobie zresztą, że złożysz ofiary w swojej grocie 
Amaltei i zaraz ruszysz oblegać Sykion, choć tak naprawdę nawet 
co do tego nie mam pewności, kiedy się wybierasz do Antoniusza 
i jak długo pozostaniesz w Epirze. Nie mam więc odwagi powierzyć 
nieco swobodniej napisanego listu ani Achajczykom, ani Epirotom.50

[13,2] Doszło zaś po twoim odjeździe do zdarzeń, które zasługują, 
bym je opisał, listu wszakże nie mogę wystawić na ryzyko zaginięcia, 
otwarcia czy też tego, że wpadnie w niepowołane ręce. Na początku 
donoszę ci zatem, że to nie mnie udzielono głosu jako pierwszemu, 
ale przedłożono nad moją osobę tego poskromiciela Allobrogów; senat 
szemrał z niezadowolenia, ale mnie to nie przeszkadza. Uwolniłem się 
bowiem od konieczności okazywania temu przewrotnemu człowie-
kowi względów i mam pełną swobodę w utrzymaniu swojej pozycji 
w państwie na przekór jego woli. Zresztą to drugie miejsce cieszy się 
takim bez mała poważaniem i takie ma znaczenie jak pierwsze, jedno-
cześnie zaś nie krępuje woli wyświadczone przez konsula dobrodziej-
stwo. Trzeci jest Katulus, czwarty, jeśliś i tego ciekaw, Hortensjusz.51

50 w swojej grocie AmAltei (apud Amaltheam tuam) ‒ grota Amalteum w Bu-
trotum, w posiadłości Attyka, poświęcona została nimfie Amaltei. Wedle jednej 
z mitycznych wersji była ona córką króla wyspy, jedną z nimf, które opiekowały 
się na Krecie małym Zeusem, tam bowiem z obawy przed pożerającym własne 
dzieci Kronosem ukryła go matka, Rea; wedle innej tak nazywała się koza, która 
karmiła Zeusa na Krecie, a jej odłamany róg miał moc ciągłego napełniania się 
jedzeniem (róg obfitości ‒ cornu copiae). ■ zArAz ruszysz oblegać sykion (statim 
esse ad Sicyonem oppugnandum profectum) ‒ czyli ściągać długi w Sykionie, bez 
wątpienia bowiem Sykiończycy byli zadłużeni u Attyka (ad Att. 1,19,9 [19] ‒ list 
z marca 60 r.; ad Att. 2,13,2 [33] ‒ z kwietnia 59 r.). ■ się wybierAsz do AntoniuszA 
(ad Antonium proficiscare) ‒ tj. do Gajusza Antoniusza, w owym czasie prokonsula 
Macedonii; por. wyżej, przyp. 34, 44 i 45. Zob. także list Cycerona do Antoniusza 
(ad fam. 5,5,3):

Polecam ci więc Pomponiusza i chociaż jestem pewny, że zrobisz wszystko 
w jego sprawie, to jednak proszę, jeśli żywisz jeszcze wobec mnie jakieś uczucie, 
byś okazał je właśnie w interesach Pomponiusza. Nie możesz uczynić dla mnie nic 
milszego.

(przekład K. Stebnicka)

51 to nie mnie udzielono głosu jAko pierwszemu (primum me non esse rogatum 
sententiam) ‒ jako ostatnia osoba pełniąca funkcję princeps senatus poświadczony 
jest w źródłach Lucjusz Waleriusz Flakkus, który był ‘pierwszym w senacie’ w 86 r., 
dlatego zwykło się uważać, iż to Sulla zniósł ową funkcję i nadał prawo ustalania 
porządku zabierania głosu w senacie urzędującemu konsulowi. W 62 r. Cyceron wy-
stąpił jako pierwszy spośród senatorów, zaś w 61 jako pierwszy przemawiał w senacie 
Kalpurniusz Pizon, a Cyceron dopiero jako drugi. Taką kolejność wyznaczył konsul 
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Sam konsul to człowiek ciasnego umysłu, małoduszny a prze-
wrotny, błazen owego irytującego rodzaju, co to budzi śmiech, nie 
mówiąc nic śmiesznego, bo twarz ma zabawniejszą od własnych 
żartów. Nie zajmuje się w ogóle sprawami państwa, stroni od najlep-
szych obywateli, nie sposób się spodziewać po nim niczego dobrego 
dla rzeczypospolitej, bo nie ma w nim woli, by uczynić coś dobrego, 
ani też niczego złego, bo nie ma on odwagi, by wyrządzić zło. Nato-
miast jego kolega i mnie traktuje z największym szacunkiem, i jest 
obrońcą dobrej strony. [13,3] Tymczasem tylko nieznacznie różnią się 
zapatrywaniami, obawiam się jednak, że zakażenie, które już się 
wdało, będzie postępować.52

Pewnie słyszałeś, że w domu Cezara podczas składania ofiar za 
pomyślność ludu zjawił się mężczyzna w kobiecym stroju i że dopiero 

Pupiusz Pizon; zob. niżej, przyp. 52. ■ tego poskromicielA Allobrogów (pacificatorem 
Allobrogum) ‒ chodzi o Gajusza Kalpurniusza Pizona (konsula 67 r.), który był krew-
nym urzędującego konsula Marka Pupiusza Pizona Frugi. Cyceron bronił go w 63 r. 
w procesie o zdzierstwa w prowincji. ■ trzeci jest kAtulus (tertius est Catulus) ‒ 
Kwintus Lutacjusz Katulus (Q. Lutatius Catulus), pretor ok. 81 r., konsul w roku 78, 
stłumił wtedy wystąpienie Marka Emiliusza Lepidusa, swojego kolegi na urzędzie; 
był cenzorem w roku 65, zaś w 63 przegranym kontrkandydatem Cezara do objęcia 
funkcji najwyższego kapłana (pontifex maximus). Znany jest jako jeden z przywódców 
stronnictwa optymatów, który mocno popierał Cycerona w jego wystąpieniu przeciw-
ko Katylinie. Zmarł na początku 60 r. (bądź w końcu roku poprzedniego). Niżej Cy-
ceron wspomni o incydencie z jego udziałem (ad Att. 2,24,3 [44]). Nie powinien być 
utożsamiany z Lutacjuszem, autorem dzieła Communis historia (Historia powszech-
na); zob. FRHist, t. I, s. 341‒342. ■ czwArty… hortensjusz (quartus… Hortensius) 
‒ Kwintus Hortensjusz Hortalus (Q. Hortensius Hortalus), konsul w roku 69, w tym 
miejscu w listach do Attyka wspomniany po raz pierwszy. Od lat 80. zasłynął w Rzy-
mie jako mówca, a chociaż Cyceron przewyższył go sławą, do końca życia działał 
jako orator i jeden z przywódców stronnictwa optymatów. Być może był autorem 
wierszy o tematyce historycznej; zob. FRHist, t. I, s. 338‒340.

52 sAm konsul to człowiek (consul autem ipse…) ‒ mowa o Marku Pupiuszu 
Pizonie (M. Pupius Piso), który urodził się w rodzinie Kalpurniuszów, ale został 
adoptowany prawdopodobnie przez Marka Pupiusza; dodawane mu niekiedy imię 
Calpurnianus nie jest jednak poświadczone w źródłach. Był starszym o 8 lat men-
torem i przyjacielem Cycerona od czasów młodości, gdy razem studiowali filozofię 
w Atenach; zob. Cyceron (Fin. 5,1; 4,73; Brut. 68,240; 90,310). Cyceron doceniał 
wykształcenie biegłego w retoryce i filozofii Pizona, czyniąc go protagonistą 5. księ-
gi dzieła De finibus bonorum et malorum (O najwyższym stopniu dobra i zła). Za-
mieszczona poniżej krytyka Pizona ma oczywiście podłoże polityczne, bowiem Pi-
zon (legat Pompejusza w latach 67‒62) podczas wyborów na konsula startował jako 
zaufany człowiek Pompejusza. Nie jest wspominany w źródłach po roku 61 r. (znany 
pompejańczyk, Marek Pizon, pretor w roku 44, był najprawdopodobniej synem kon-
sula). ■ nAtomiAst jego kolegA… jest obrońcą dobrej strony (eius autem collega… 
et partium studiosus ac defensor bonarum) ‒ Marek Waleriusz Messalla Niger, drugi 
konsul w roku 61, w świetle tego listu był optymatą, później jednak zmienił zapa-
trywania, ponieważ w 59 r. został członkiem komisji agrarnej Cezara, by w roku 57 
popierać Pompejusza (ad Att. 4,1,6); w latach 55‒54 sprawował urząd cenzora.
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kiedy westalki ponownie złożyły ofiarę, wspomniał o tym w sena-
cie Kwintus Kornificjusz (on był pierwszy – nie sądź przypadkiem, 
że zrobił to któryś z nas); potem na mocy uchwały senatu oddano 
sprawę westalkom i pontyfikom, którzy uznali, że dopuszczono się 
świętokradztwa; następnie uchwałą senatu konsulowie zgłosili wnio-
sek ustawodawczy; Cezar zawiadomił żonę o rozwodzie.53

Teraz Pizon, z przyjaźni dla Publiusza Klodiusza, dwoi się i troi, 
by odrzucono wniosek wniesiony przez niego samego, i to na mocy 
uchwały senatu oraz w sprawie dotyczącej religii. Messalla jak dotąd 
okazuje zdecydowanie i surowość. Ludzie dobrzy przestają zajmo-
wać się sprawą pod wpływem próśb Klodiusza, który tymczasem 
zbiera sobie pachołków. Ja sam, choć na początku byłem jak Likurg, 
z dnia na dzień łagodnieję. Jeden Katon ponagla i naciska. Co tu 
wiele mówić! Obawiam się, by ta sprawa, †zaniechana† przez ludzi 
dobrych, wsparta zaś przez łajdaków, nie okazała się dla rzeczypo-
spolitej przyczyną wielkich nieszczęść.54

53 pewnie słyszałeś (credo enim te audisse) ‒ na temat tego skandalu Cyceron 
pisał w poprzednim liście (ad Att. 1,12,3 [12]). ■ potem nA mocy uchwały senAtu 
oddAno sPrawę westAlkom i pontyfikom, którzy uznAli, że dopuszczono się święto-
krAdztwA; nastęPnie uchwałą senAtu konsulowie zgłosili wniosek ustAwodAwczy 
(postea rem ex senatus consulto ad virgines atque pontifices relatam idque ab iis 
nefas esse decretum; deinde ex senatus consulto consules rogationem promulgasse) 
‒ Kornificjusz poruszył w senacie sprawę skandalu podczas święta ku czci Dobrej 
Bogini, a taki problem religijny pojawił się w Rzymie po raz pierwszy; zob. Cyceron 
(Harusp.resp. 37: quod quidem sacrificium nemo ante P. Clodium omni memoria 
violavit ‒ ‘nikt za ludzkiej pamięci przed Publiuszem Klodiuszem nie sprofanował 
ofiary’; przekład K. Stebnicka). Listy Cycerona są istotnym źródłem dla zrozumienia 
podjętych w wyniku skandalu kwestii proceduralnych. Westalki złożyły stosowną 
ofiarę, senat zaś postanowił przekazać tę sprawę do religijnego kolegium pontyfi-
ków, którzy orzekli świętokradztwo. Z powodów politycznych nadano jej dalszy bieg 
w trybie nadzwyczajnym (quaestio extraordinaria). Senat ogłosił uchwałę (senatus 
consultum), aby powołać specjalny trybunał do rozpatrzenia tego występku (wcześ-
niej bowiem taki trybunał nie istniał). Następnie konsulowie wnieśli projekt ustawy 
(rogatio Pupia Valeria), aby powołać trybunał pod przewodnictwem jednego z pre-
torów z możliwością doboru sędziów także spoza zwykłej listy (album iudicum), 
z której strony ich wybierały. Kolejne zdania pokazują rozwój sytuacji: konsul Pu-
piusz Pizon okazał się przychylny Klodiuszowi, który zaczął już tworzyć bojówki, 
optymaci nie chcieli się do niczego mieszać, a sam Cyceron wahał się i przyjął mniej 
surową postawę. Przeciwko Klodiuszowi pryncypialnie występowali tylko konsul 
Marek Waleriusz Messalla Niger oraz Marek Porcjusz Katon. Cyceron nawiązuje do 
tych wydarzeń w liście następnym (ad Att. 1,14,1‒6 [14]), a w dalszym (ad Att. 1,16 
[16]) pisze o przebiegu procesu i uniewinnieniu Klodiusza. ■ cezAr zawiadoMił żonę 
o rozwodzie (uxori Caesarem nuntium remisisse) ‒ tj. Pompeję, kochankę Klodiusza.

54 choć nA Początku byłeM jAk likurg (qui Lycurgei a principio fuissemus) ‒ 
Cyceron przyrównuje się do ateńskiego mówcy Likurga (żył w latach: ok. 390‒324), 
który słynął ze skłonności do oskarżeń; zob. także Cyceron (Brut. 34,130). ■ jeden 
kAton (Cato) ‒ Marek Porcjusz Katon Młodszy, Utyceński (M. Porcius Cato Minor 
Uticensis), trybun plebejski w 62 r., pretor w 54, konserwatysta i wielki autorytet 
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[13,4] Ten twój przyjaciel – wiesz, kogo mam na myśli: pisałeś 
mi, że począł mnie chwalić, nie ważąc się dalej ganić – pokazuje, 
że jest mi wielce przychylny, okazuje względy, miłuje, publicznie 
wychwala, a w głębi duszy – ale tak, że nie sposób tego nie dostrzec 
– nienawidzi. Ani cienia w nim życzliwości, ani odrobiny prostoty, 
w sPrawach Państwowych [ἐν τοῖς πολιτικοῖς [en toís politikoís]] żadna z niego 
znakomitość, nic w nim uczciwego, żadnej odwagi, żadnej niezależ-
ności. Ale o tym napiszę ci w szczegółach kiedy indziej, bo są rzeczy, 
o których jeszcze niewiele wiem, no i nie ośmielę się oddać listu 
traktującego o takich sprawach pierwszemu lepszemu człeczynie.55

[13,5] Pretorzy jeszcze nie wylosowali prowincji. Sprawy tkwią 
w tym samym miejscu, w którym były, kiedyś wyjeżdżał. Włączę do 
swej mowy – jak prosisz – opis [τοποθεσίαν [topothesían]] Mizenum i Pu-
teolów. Już przedtem spostrzegłem, że data „iii dnia przed nonami 
grudniowymi” [3 grudnia] jest błędna. Wierz mi, że te miejsca w mo-
wach, które chwalisz, i mnie się bardzo podobały, lecz nie śmiałem 
powiedzieć tego wcześniej, a teraz, kiedyś ty je pochwalił, wydają mi 
się jeszcze bArdziej Attyckie [Ἀττικώτερα [Attikótera]]. Coś tam dodałem do 
mowy przeciw Metellusowi. Poślę ci egzemplarz, skoro z przyjaźni 
do mnie stałeś się MiłośnikieM wyMowy [φιλορήτορα [filorétora]].56

w środowisku optymatów od czasu, kiedy podczas słynnej debaty 5 grudnia 63 r. wy-
głosił mowę i poparł stracenie przywódców katylinarczyków; por. Cyceron (ad Att. 
12,21,1; Sest. 12), Sallustiusz (Cat. 52‒53), Plutarch (Cic. 21,3; Caes. 8), Kassjusz 
Dion (37,36,2‒3).

55 ten twój przyjAciel (tuus autem ille amicus) ‒ mowa o Pompejuszu.
56 pretorzy jeszcze nie wylosowAli prowincji (provincias praetores nondum sor

titi sunt) ‒ chodzi o pretorów sprawujących urząd w roku 62, wśród nich także o brata 
Cycerona. Losowanie prowincji odbyło się w końcu lutego bądź na początku marca 
61 r. i Kwintus Cyceron otrzymał prowincję Azję; zob. Cyceron (ad Att. 1,15,1 [15]). 
■ do swej mowy (orationi meae) ‒ zgodnie z sugestią Shackeltona Baileya (1965: t. I, 
s. 305 [ad loc.]) można przyjąć, że Cyceron także i w tym miejscu ‒ tak jak dwa zda-
nia niżej – pisze o mowie przeciwko trybunowi plebejskiemu Kwintusowi Cecyliu-
szowi Metellusowi Neposowi. 29 grudnia 63 r. w senacie Metellus Nepos zaatakował 
postępowanie kończącego właśnie urzędowanie konsula wobec katylinarczyków, zaś 
1 stycznia 62 r. sprzeciwił się wygłoszeniu przez Cycerona mowy w senacie (Cyceron 
‒ ad fam. 5,2,6. 8 ‒ pisał o tym w wyjaśniającym spór liście do brata trybuna, Kwintu-
sa Cecyliusza Metellusa Celera), i raz jeszcze zaatakował Cycerona na zebraniu ludu 
w dniu 3 stycznia. W odpowiedzi na napaści Metellusa Cyceron 7 bądź 8 stycznia 
wygłosił niezachowaną obecnie mowę Contra contionem Q. Metelli (Przeciwko zgro-
madzeniu ludowemu Kwintusa Metellusa; Crawford, 1984: 25), jedną z serii mów 
chwalących własne dokonania jako konsula. ■ opis ‒ (gr. ‘opis topograficzny’) Cyce-
ron włączył do wydania mowy opis miast Puteole i Mizenum leżących koło Neapolu. 
To ciekawy fakt, pokazujący relacje między mową wygłoszoną a tą później opubli-
kowaną. Por. także inny list (ad Att. 1,16,18 [16]), gdzie użył tego samego terminu. 
■ jeszcze bArdziej Attyckie ‒ grecki termin to zapewne gra słów z imieniem Attyka; 
na określenie stylu attyckiego Cyceron użył tego przymiotnika, tym razem w stopniu 
najwyższym, w innym liście (ad Att. 15,1a,2): Ἀττικώτατα [Attikótata].
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[13,6] Jakie jeszcze nowiny miałbym dla ciebie? Jakie? Otóż takie, 
że konsul Messalla nabył dom Autroniusza za 13 400 000 sesterców. 
„Co mnie do tego?” – zapytasz. To jedynie, iż uznano, że ja dokona-
łem dobrego zakupu, i zaczęto rozumieć, że wolno skorzystać z pie-
niędzy przyjaciół, by wejść w posiadanie czegoś, co przydaje nam 
wśród ludzi godności. Owa Teukryjka jest wyjątkowo powolna, ale 
nie tracę nadziei. Załatw tamte sprawy. Czekaj mojego listu – będzie 
w nim więcej szczegółów.57

vi dnia przed kalendami lutowymi [25 stycznia]
za konsulów Marka Messalli i Marka Pizona

14 (1,14)
[Rzym, 13 lutego 61 r.]

[14,1] Boję się, że już ci obrzydło moje pisanie o tym, jak bardzo 
jestem zapracowany, ale tyle doprawdy spraw mnie pochłania, że 
znalazłem ledwie chwilę, by skreślić tych kilka słów, a i tę wykraść 
musiałem nadzwyczaj pilnym zajęciom.

O pierwszej mowie Pompejusza pisałem ci już wcześniej: bie-
daków nie ucieszyła, łajdaków nie obeszła, nie zadowoliła bogaczy, 
a w oczach ludzi dobrych brakowało jej powagi. Dlatego przyjęto ją 
chłodno. Ale potem, za namową konsula Pizona, trybun plebejski Fu-
fiusz, człowiek wyjątkowo nierozważny, powiódł Pompejusza przed 
lud. Rzecz się działa w cyrku Flaminiusza, a że dzień był targowy, ze-
brał się tam wielki tłuM [πανήγυρις [panégyris]]. Trybun zapytał go, czy jego 
zdaniem to pretor powinien wybierać sędziów, z których rady tenże 
pretor korzysta. Taką bowiem procedurę uchwalił senat w związku ze 
świętokradztwem popełnionym przez Klodiusza. [14,2] Na co Pompe-
jusz udzielił iście Pańskiej [μάλ᾽ ἀριστοκρατικῶς [mál’ aristokratikós]] odpowiedzi, 

57 konsul messAllA nabył dom AutroniuszA (Messalla consul Autronianam do
mum emit) ‒ dom należał do wygnanego Publiusza Autroniusza Petusa, którego wraz 
z Publiuszem Korneliuszem Sullą wybrano konsulem podczas wyborów w roku 66. 
Desygnowani konsulowie (consules suffecti) nie objęli jednak urzędu jako skazani 
w procesie o nadużycia wyborcze (de ambitu), a po przeprowadzeniu ponownej elek-
cji, do której nie dopuszczono powracającego z Afryki Katyliny, konsulami na rok 65 
wybrano Lucjusza Manliusza Torkwata (L. Manlius Torquatus) i Lucjusza Aureliusza 
Kottę (L. Aurelius Cotta). Autroniusz Petus, Sulla i Katylina zostali oskarżeni o rze-
komy spisek mający na celu dążenie do zabicia nowych konsulów, co nie doszło do 
skutku. Autroniusz, skazany w 62 r. wraz z katylinarczykami na wygnanie, udał się 
do Epiru. ■ dokonałeM dobrego zAkupu (ea emptione et nos bene emisse) ‒ mowa 
o kupnie domu Licyniusza Krassusa na Palatynie; zob. Cyceron (ad Att. 1,12,1 [12]) 
oraz wyżej, przyp. 44.
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dość zresztą obszernej, że we wszystkich sprawach powaga senatu ma 
dla niego – i miała zawsze – największe znaczenie.58

Potem w senacie konsul Messalla zapytał Pompejusza, co myśli 
o świętokradztwie i o zgłoszonym wniosku ustawodawczym. Ten 
w swojej mowie pochwalił ogólnikowo [γενικῶς [genikós]] wszystkie 
postanowienia senatu, a gdy usiadł, oznajmił mi, że w swoim mnie-
maniu na temat tych spraw dostatecznie się już wypowiedział. [14,3] 
Kiedy Krassus spostrzegł, że tamten zdobył uznanie – wszyscy obec-
ni domyślali się bowiem, iż chwali mój konsulat – wstał i też zaczął 
o moim konsulacie nader kwieciście opowiadać, posuwając się do 
oświadczenia, że to dzięki mnie jest senatorem, obywatelem, czło-
wiekiem wolnym, że dzięki mnie w ogóle żyje; że ilekroć widzi żonę, 
dom swój, ojczyznę, tylekroć widzi dobro przeze mnie wyświadczo-
ne. Co tu wiele mówić! Cały ów obraz, który w swoich mowach – ty 
jesteś przecież ich Arystarchem – maluję zwykle na tyle sposobów: 
ogień i oręż (znasz dobrze te moje nAczynkA nA fArbki [ληκύθους [le
kýthus]]), on z wielką powagą wplótł do swego przemówienia.59

58 PisałeM ci już wcześniej (scripsi ad te antea) ‒ w zbiorze zachowanych listów 
nie ma tego, o którym wspomina Cyceron. Zapewne był to list zapowiadany na samym 
końcu poprzedniego (ad Att. 1,13,6 [13]): „Czekaj mojego listu – będzie w nim wię-
cej szczegółów”. ■ trybun plebejski fufiusz (tribunus pl. Fufius) ‒ Kwintus Fufiusz 
Kalenus (Q. Fufius Calenus) został pretorem w 59 r., konsulem w roku 47; późniejszy 
stronnik Marka Antoniusza i znany oponent Cycerona w senacie. ■ w cyrku flAminiu-
szA (in circo Flaminio) ‒ circus Flamini(n)us to wyodrębniona przez cenzora Gajusza 
Flaminiusza Neposa (C. Flaminius Nepos) w roku 221 przestrzeń na południowym 
krańcu Pola Marsowego (Campus Martius), nad Tybrem. Nie miał stałych miejsc do 
siedzenia, lecz była to otwarta przestrzeń, przy której wzniesiono liczne świątynie, wy-
korzystywana do zebrania wojska przed dniem triumfu i przekroczeniem granic miasta 
(pomoerium), odbywały się tu targi, zgromadzenia i wyścigi konne (przy okazji świąt 
ludi taurii). ■ dzień był tArgowy (die nundinarum) ‒ zgromadzenie wyborcze nie mo-
gło odbywać się w dzień targowy, a zwykła contio – tak. ■ czy jego zdAniem to pretor 
powinien wybierać sędziów (placeretne ei iudices a praetore legi) ‒ zwykłą procedurą 
było losowanie sędziów. ■ taką bowiem Procedurę uchwalił senAt (id autem erat… 
ab senatu constitutum) ‒ mowa o rogatio Pupia Valeria; zob. wyżej, przyp. 53. ■ iście 
Pańskiej ‒ po gr. dosłownie: ‘jak arystokrata’, tu w znaczeniu: ‘jak optymata’.

59 Pochwalił ogólnikowo wszystkie postAnowieniA senAtu (omnia illius ordinis 
consulta γενικῶς laudaret) ‒ posiedzenie senatu dotyczyło rogatio Pupia Valeria. 
Wydaje się, że Pompejusz mówił o tej sprawie ogólnie, chwaląc Cycerona, moż-
na więc było odnieść wrażenie, że popiera optymatów. ■ ogólnikowo ‒ podobnego 
wyrażenia Cyceron użył w innym liście (ad Att. 9,10,6): cum tu ad me quaedam 
γενικώτερον [genikóteron] scripsisses (‘kiedy ty do mnie napisałeś ogólnie’). ■ ty jes-
teś Przecież ich ArystArchem (quarum tu Aristarchus es) ‒ Arystarch (ok. 220‒143) 
pracował w bibliotece w Aleksandrii i był krytycznym wydawcą eposów Homero-
wych, dlatego Cyceron używa jego imienia w znaczeniu ‘krytyk’; podobnie Horacy 
(Ars 450). Na temat Attyka jako wydawcy mów Cycerona zob. wstęp, s. 22. ■ znAsz 
dobrze te moje nAczynkA nA fArbki (nosti illas ληκύθους) ‒ były to wąskie naczynia 
do przechowywania oliwy.
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Siedziałem tuż obok Pompejusza. Poczułem jego niepokój: czy 
Krassus próbuje zaskarbić sobie względy, które on sam odtrącił, czy 
też dokonania moje są tak znakomite, że senat z ochotą wysłuchuje 
ich pochwał, zwłaszcza kiedy wygłasza je człowiek tym mniej zobo-
wiązany, aby mówić o mnie pochlebnie, że ja we wszystkich swoich 
pismach ze szkodą dla niego wywyższałem Pompejusza? [14,4] Ten 
dzień bardzo mnie zbliżył do Krassusa, a mimo to przyjąłem ochoczo 
wszelki hołd, który – jawnie czy skrycie – złożył mi tamten.60

Kiedy zaś przyszła moja kolej ‒ o, dobrzy bogowie! ‒ jakiż dałeM 
popis [ἐνεπερπερευσάμην [eneperpereusámen]] przed tym nowym słuchaczem – 
Pompejuszem! Jeśli kiedykolwiek przyszły mi z pomocą periody, 
klauzule, entyMeMaty i figury wysłowienia [περίοδοι ἤ καμπαὶ ἢ ἐνθυμήματα 
ἢ κατασκευαί [períodoi é kampaí é enthymémata é kataskeuaí]], to właśnie wtedy. Co 
tu wiele mówić! Rozległy się okrzyki uznania. I trudno się dziwić, 
skoro teMateM głównyM [ὑπόθεσις [hypóthesis]] była powaga naszego 
stanu, zgoda z ekwitami, jednomyślność Italii, dogasanie ostatnich 
ognisk sprzysiężenia, spadek cen, spokój. Dobrze już wiesz, jakie 
w tej materii rzucam gromy. Tamte waliły tak donośnie, że nie będę 
się dłużej rozwodził, bo ‒ jak sądzę ‒ słychać je było i u ciebie.61

60 jA we wszystkich swoich pismAch… wywyższałeM pompejuszA (meis omnibus 
litteris in Pompeiana laude) ‒ Shackelton Bailey (1965: t. I, s. 309‒310 [ad loc.]) 
wskazuje, że w tym miejscu Cyceron odwołuje się do opublikowanych już mów: Pro 
lege Manilia de imperio Gnaei Pompei (Za prawem Maniliusza w sprawie dowódz-
twa Gnejusza Pompejusza) z 66 r., gdzie Pompejuszowi (z pominięciem Krassusa) 
przypisywane są wszelkie zasługi w pokonaniu Spartakusa; oraz De lege agraria 
(O prawie agrarnym), wygłoszonej w czasie konsulatu, w której Krassusa oskarża 
się o knucie przeciw Pompejuszowi i umniejszanie jego pozycji.

61 periody, klAuzule, entymemAty i figury wysłowienia ‒ greckie słowa, które 
przywołuje Cyceron, podkreślając żartobliwie, jak bardzo przydało mu się podczas 
tego wystąpienia w senacie wykształcenie retoryczne i praktyka oratorska, są niejed-
noznaczne, może z wyjątkiem terminu pierwszego περίοδος [períodos], czyli ‘okres 
retoryczny’, wedle Arystotelesa (Rhet. 1409a) oznaczającego „wypowiedź językową, 
która posiada swój własny początek i koniec oraz wielkość łatwą do objęcia spojrze-
niem” (przekład H. Podbielski), dzisiaj zaś definiowanego jako ‘rozbudowane zda-
nie, najczęściej złożone, którego uporządkowane i zhierarchizowane człony stanowią 
zamkniętą całość znaczeniową i intonacyjną’. Termin καμπή [kampé] to dosłownie: 
‘zwrot, zakręt’ (np. zakręt rzeki albo zakręt podczas wyścigu oraz słupek, przy któ-
rym zakręcano), a także ‘zgięcie’ (w tym ‘przegub, staw’); w muzyce wyraz ten mógł 
oznaczać ‘nagłą zmianę’, w retoryce zaś ‘zakończenie, „zaokrąglenie” periodu’ (czyli 
klauzulę) – w zachowanym pod imieniem Demetriosa traktacie z II w. n.e. jego autor, 
komentując przykład periodu, powiada, że ma on na końcu „pewne zgięcie i zgęsz-
czenie” (Demetrios Retor, Eloc. 10). Słowem ἐνθύμημα [enthýmema] (‘rozważanie, 
myśl, argument’; w logice – rodzaj wnioskowania) sam Cyceron (Top. 55) określa 
zdanie, które „składa się z przeciwstawień/przeciwieństw” (ex contrariis conficitur), 
odznaczające się zwięzłością i dowcipem, np. „Uznajesz za winną tę, której o nic 
nie oskarżasz; utrzymujesz, że źle się zasłużyła ta, która według ciebie zasłużyła się 
dobrze?” (Eam, quam nihil accusas, damnas, bene quam meritam esse autumas, male 
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[14,5] Sprawy w Rzymie mają się oto tak. Senat to drugi AreopAg 
[Ἄρειος πάγος [Áreios págos]]. Stałość, surowość, siła. W dniu, w którym 
wedle postanowienia senatu należało przedstawić ustawę ludowi, 
po mieście biegali smarkacze z bródkami – cała ta banda Katyliny 
pod przewodem córuchny Kuriona – i namawiali do odrzucenia 
wniosku. Konsul Pizon, który był przecież wnioskodawcą, sam 
doradzał sprzeciw. Bojówki Klodiusza zajęły mostki, rozdawano 
tabliczki, ale na żadnej nie widniało: „Jak prosisz”. Naraz na mów-
nicy pojawia się Katon i konsul Pizon bierze tęgie baty, jeśli słowa 
przepełnione powagą, słowa przepełnione mocą, wreszcie – słowa 
niosące ocalenie od zguby, to baty. Dołączył do niego i nasz Hor-
tensjusz, i jeszcze wielu dobrych ludzi; wyróżniał się zwłaszcza głos 
Fawoniusza.62

merere?); Erazm Rykaczewski tłumaczy tu ἐνθυμήματα [enthymémata] jako „nagłe 
zdziwienie”, Gabriela Pianko – jako „przeciwstawienia”. Ostatni termin: κατασκευή 
[kataskeué] (dosłownie: m.in. ‘przygotowanie, wyposażenie’) na gruncie retoryki może 
oznaczać ‘argument potwierdzający’ (łac. confirmatio), jak również, najogólniej, 
‘opracowanie artystyczne’, czyli ornamentację, użycie figur retorycznych; słowem 
tym mógł posłużyć się Teofrast w zaginionym traktacie Περὶ ἑρμηνείας ([Perí her
meneías]) ‒ O stylu), wymieniając cztery przymioty, którymi powinna odznaczać się 
mowa (obok greckości, czyli poprawności, jasności i odpowiedniości); Cyceron 
(Orat. 79) tłumaczy ową czwartą cechę wskazywaną przez Teofrasta łacińskimi rze-
czownikami ornatus lub ornatum, tj. ‘wyposażenie, ozdoba, upiększenie’. ■ temAtem 
głównyM ‒ w retoryce jest to teza, która nie ma charakteru ogólnego, lecz odnosi się 
do konkretnych osób lub sytuacji (łac. odpowiednik to quaestio finita).

62 to drugi AreopAg (senatus Ἄρειος Πάγος) ‒ Cyceron mówi o senacie jako 
o ateńskim Areopagu, uchodzącym za oligarchiczny organ władzy. ■ w dniu, w któ-
rym wedle postAnowieniA senAtu należało Przedstawić ustawę ludowi (cum dies 
venisset rogationi ex senatus consulto ferendae) ‒ to znaczy, że w senacie zapadła 
uchwała, aby rogatio Pupia Valeria, której dotyczyła relacjonowana przez Cycero-
na debata w senacie, wnieść na zgromadzenie. ■ pod przewodem córuchny kurionA 
(duce filiola Curionis) ‒ tak Cyceron pogardliwie określa Gajusza Skryboniusza Ku-
riona (C. Scribonius Curio), syna Gajusza Skryboniusza Kuriona Starszego (zob. 
niżej, przyp. 63). Młody Kurion (miał wówczas ok. 22 lat) przyjaźnił się z Antoniu-
szem, co wyjaśniałoby jego poparcie dla Klodiusza, natomiast od 59 r. widzimy go 
jako wroga Cezara. Był adresatem kilku listów Cycerona z końca lat 50. (ad fam. 
2,1‒7), jednak nigdy nie pozostawali w przyjaźni. ■ bojówki klodiuszA zajęły most-
ki (operae Clodianae pontis occuparant) ‒ bojówki klodiańczyków zajęły wąskie 
mostki (pontes), którymi obywatele przechodzili do miejsca (saepta / ovilia), gdzie 
wrzucano tabliczki. ■ rozdAwAno tAbliczki, Ale nA żadnej nie widniało: „jAk prosisz” 
(tabellae ministrabantur ita ut nulla daretur ‘uti rogas’) ‒ na komicjach ustawodaw-
czych każdy obywatel dostawał dwie tabliczki: na jednej widniały litery VR (uti ro
gas), oznaczające głos oddany na poparcie wniosku, na drugiej zaś litera A (antiquo), 
co oznaczało ‘odrzucam’. ■ wyróżniał się zwłaszcza głos fAwoniuszA (insignis vero 
opera Favoni fuit) ‒ Marek Fawoniusz (M. Favonius ‒ dość rzadkie imię rodowe), 
naśladowca Katona, urodził się ok. 90 r., studiował retorykę na Rodos; w 60 r. starał 
się o trybunat bądź edylat (ad Att. 2,1,9 [21] oraz przyp. 136). Został stracony po 
przegranej przez siły republikańskie bitwie pod Filippi (42 r.).
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Zjednoczenie się i atak optymatów sprawiły, że zgromadzenie 
przerwano, zwołano senat. Nad uchwałą zalecającą konsulom, by za-
chęcali lud do przyjęcia wniosku, senat głosował w pełnym składzie. 
Pizon próbował się sprzeciwiać, Klodiusz każdemu z osobna przypa-
dał do nóg, ale może z piętnastu ludzi poparło Kuriona domagającego 
się, ażeby nie podejmowano postanowienia; po drugiej stronie było 
co najmniej 400. Uchwała przeszła. Fufiusz się sprzeciwił. Klodiusz 
przemawiał przed ludem, lamentując i lżąc Lukullusa, Hortensjusza, 
Gajusza Pizona, konsula Messallę; mnie oskarżał jedynie o to, że 
o wszystkim zostałem powiadomiony. Senat zdecydował, że dopóki 
wniosek nie stanie na zgromadzeniu, nie będzie się zajmował ani 
prowincjami dla pretorów, ani poselstwami, ani żadną inną sprawą.63

[14,6] Oto masz sytuację w Rzymie. Ale posłuchaj jeszcze o czymś, 
co mnie wielce zaskoczyło. Z Messalli jest konsul wybitny: dzielny, sta-
ły, sumienny; mnie chwali, miłuje, za wzór bierze. Co do tego drugie-
go, to jedna jedyna wada czyni go mniej wadliwym. Jest otóż gnuś ny, 
ospały, nieporadny, do niczego niezdAtny [ἀπρακτότατος [apraktótatos]], ale 
tak Pełen złych chęci [καχέκτης [kachéktes]], że kiedy Pompejusz wygłosił 
przed ludem mowę chwalącą senat, tamten począł go nienawidzić. 
Dlatego też nadzwyczaj skutecznie odstręczył od siebie wszystkich 
ludzi dobrych. Uczynił to zresztą nie tyle z przyjaźni dla Klodiusza, 
ile raczej ze skłonności do przegranych spraw i stronnictw. Ale wśród 
urzędników jedynie Fufiusz jest doń podobny. Mamy dobrych try-
bunów plebejskich, a Kornutus to drugi Katon. I co jeszcze? * * *64

63 kurionA (Curioni) – chodzi o Kuriona Starszego (C. Scribonius Curio), konsula 
w 76 r. (zob. wyżej, przyp. 62), znanego mówcy i optymaty, który zmarł w 53 r. Jego 
ugodowe stanowisko wobec świętokradczej afery z udziałem Klodiusza może wynikać 
z postawy syna, który w tym czasie Klodiusza popierał. ■ fufiusz się sPrzeciwił (Fufius 
intercessit; dosłownie: ‘Fufiusz dokonał intercesji) ‒ trybun plebejski zgłosił zatem weto; 
intercessio to jedna z najważniejszych prerogatyw trybunów plebejskich. Powyższe od-
czytanie jest koniekturą Shackeltona Baileya w miejsce łatwiejszej wersji (lectio facilior) 
rękopisów: tertium concessit (‘po raz trzeci ustąpił’), która mogła wynikać z błędu kopi-
sty: int’cessit zapisano jako III ¢cessit). ■ klodiusz PrzeMawiał przed ludem, laMentując 
(Clodius contiones miseras habebat) ‒ po posiedzeniu senatu Klodiusz zwołał zgroma-
dzenie ludu, na którym zaatakował przywódców optymatów wymienionych dalej, ale 
dość łagodnie obszedł się z samym Cyceronem. ■ lukullusA, hortensjuszA, gAjuszA 
pizonA, konsulA messallę (Lucullum, Hortensium, C. Pisonem, Messallam) ‒ Cyce-
ron wymienia tu przedstawicieli optymatów. ■ senAt zdecydował, że dopóki wniosek nie 
stAnie nA zgromAdzeniu, nie będzie się zajMował Ani prowincjAmi dlA pretorów, Ani po-
selstwAmi, Ani żadną inną sPrawą (senatus et de provinciis praetorum et de legationibus 
et de ceteris rebus decernebat ut ante quam rogatio lata esset ne quid ageretur) ‒ gdy 
uchwała senatu nie przeszła z powodu intercesji, senat odpowiedział strajkiem.

64 co do tego drugiego (ille alter) ‒ mowa oczywiście o Marku Pupiuszu Pi-
zonie. ■ kornutus (Cornuto) ‒ Gajusz Cecyliusz Kornutus (C. Caecilius Cornutus), 
trybun plebejski tegoż roku (61), pretor w roku 57, popierał odwołanie Cycerona 
z wygnania; por. Cyceron (P.red.senat. 23).
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[14,7] Wracając do spraw prywatnych: teukryjkA [Τεῦκρις [Teúkris]] wy-
pełniła wreszcie obietnicę. Ty wykonaj to, do czegoś się zobowiązał. 
Mój brat Kwintus nabył pozostałe trzy czwarte domu przy Argiletum 
za 725 000 sesterców i nosi się z zamiarem sprzedaży Tuskulanum, 
aby móc kupić dom Pacyliusza. Pojednałem się z Lukcejuszem. Wi-
dzę, że bardzo pragnie stanąć do wyborów. Pomogę mu. A ty daj mi 
znać jak najdokładniej, co robisz, gdzie jesteś i jak twoje sprawy.65

W idy lutowe [13 lutego]

15 (1,15)
[Rzym, 15 marca 61 r.]

[15,1] Pewnie słyszałeś, że Azja przypadła mojemu najdroższemu 
bratu Kwintusowi, nie wątpię bowiem, że szybciej dotarła do ciebie 
pogłoska o tym niż list któregoś z naszych przyjaciół. A teraz, jako że 
zawsze ze wszech miar chciwy byłem chwały, że jestem filhellenem 
[φιλέλληνες [filéllenes]] większym niż ktokolwiek inny i że za takiego mnie 
uważają, że wreszcie, służąc rzeczypospolitej, ściągnąłem na siebie 
nienawiść i nieprzyjaźń wielu ludzi, „o swej dzielności PaMiętaj” 
[παντοίης ἀρετῆς μιμνήσκεο [pantoíes aretés mimnéskeo]] i postaraj się sprawić, by 
wszyscy mnie i chwalili, i miłowali. [15,2] Więcej ci napiszę w liście, 
który dam samemu Kwintusowi.66

65 ty wykonAj to, do czegoś się zobowiązał (tu mandata effice quae recepisti) ‒ 
najprawdopodobniej chodzi o Hilarusa i plotki rozpowszechniane na temat pieniędzy, 
którymi Antoniusz miał się dzielić z Cyceronem (ad Att. 1,12,2 [12]; nawiązanie 1,13,6 
[13]). ■ Pozostałe trzy czwArte domu przy Argiletum (Argiletani aedifici reliquum do
drantem emit) ‒ wynika z tego, że Kwintus Cyceron odziedziczył ¼ część domu przy 
Argiletum (ulicy biegnącej z północnego wschodu na Forum Romanum) i spłacił pozo-
stałych spadkobierców. Określenie dodrans (3/4) używane jest w systemie wag i miar: 
długości, powierzchni oraz czasu. ■ dom pAcyliuszA (Pacilianam domum) ‒ Pacyliusz 
jest postacią nieznaną. ■ bArdzo prAgnie stanąć do wyborów (petiturire) ‒ w 61 r. Luk-
cejusz myślał o kandydowaniu w wyborach konsularnych w roku następnym (starając 
się o konsulat na rok 59). Jeszcze w tymże 61 r. Cezar porozumiał się z Lukcejuszem 
(ad Att. 1,17,11 [17]); por. niżej, przyp. 96, a na temat petitio wyżej, przyp. 33.

66 PrzyPadła mojemu najdroższeMu brAtu kwintusowi (Quinto, suavissimo fratri 
obtigisse) ‒ jako prokonsul Azji Kwintus Cyceron przebywał w tej prowincji od roku 
61 do wiosny 58, kiedy przybył jego następca. Cyceron wielokrotnie nawiązuje do 
namiestnictwa brata (ad Att. 1,17,1 [17]; 1,19,11 [19]; 2,6,2 [26]; 2,15,4 [35]; 3,9,1; 
6,6,3; ad fam. 2,15,4; ad Q.fr. 1,1‒2; Planc. 100; Div. 1,58). Mówca miał nadzieję, że 
Attyk wyjedzie z jego bratem do Azji (ad Att. 1,16,14 [16]): „Piszesz mi, żeś posta-
nowił nie jechać do Azji”. ■ ściągnąłeM nA siebie nienawiść i niePrzyjaźń wielu ludzi 
(multorum odia atque inimicitias… suscepimus) ‒ chodzi oczywiście o działania Cyce-
rona jako konsula w 63 r. ■ „o swej dzielności PaMiętaj” ‒ Homer (Il. 22,268; przekład 
K. Jeżewska).
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Daj mi, proszę, znać, co ci się udało osiągnąć w związku z mo-
imi zamówieniami i jak wygląda twoja własna sprawa. Bo odkąd 
wyjechałeś z Brundyzjum, nie dostałem od ciebie żadnego listu.67

Bardzo pragnę wiedzieć, jak się miewasz.
W idy marcowe [15 marca]

16 (1,16)
[Rzym, koniec czerwca lub początek lipca 61 r.]

[16,1] Pytasz mnie o proces – cóż to się stało, że wydano wyrok 
wbrew powszechnemu oczekiwaniu, i chcesz się dowiedzieć, dlaczego 
byłem mniej waleczny niż zwykle. Odpowiem ci na Modłę hoMera: 
zaczynając od końca [ὕστερο‹ν› πρότερον, Ὁμερικῶς [hýsteron próteron, Homerikós]].68

Otóż jak długo przyszło mi bronić powagi senatu, walczyłem tak 
zażarcie i z taką mocą, że zbiegały się wokół mnie tłumy, wznosząc 
okrzyki uznania i pochwały. Jeśli uważałeś kiedykolwiek, że stać mnie 
na odwagę w sprawach rzeczypospolitej, to w tych okolicznościach 
z pewnością byłbyś pełen podziwu. Bo gdy tamten zaczął zwoływać 
ludzi i używając mojego imienia, zagrzewać ich do nienawiści ‒ o, bo-
gowie nieśmiertelni, jakie ja bitwy stoczyłem, jaką rzeź zgotowałem! 
Jaki szturm przypuściłem na Pizona, na Kuriona, na całą tę bandę! Jak 
tępiłem brak rozwagi u starców i rozpasanie u młodych!69

Często – klnę się na bogów! – pragnąłem, abyś był przy mnie 
i jako doradca w mych zamierzeniach, i jako świadek tych niezwy-
kłych potyczek. [16,2] Ale kiedy Hortensjusz wpadł na pomysł, żeby 

67 bo odkąd wyjechałeś z brundyzjum (nam ut Brundisio profectus es) ‒ Cy-
ceron (ad Att. 1,13,1 [13], list z 25 stycznia) wspomina list Attyka wysłany do niego 
ze statku w drodze do Grecji, od stycznia do marca nie otrzymał więc żadnych wia-
domości od przyjaciela przebywającego w Epirze; następny list (ad Att. 1,16 [16]) 
pisany jest już po otrzymaniu poczty od Attyka.

68 pytAsz mnie o proces (quaeris ex me quid acciderit de iudicio) ‒ Attyk pytał 
o głośny proces Klodiusza, tej aferze poświęcony był już jeden z listów poprzednich 
(ad Att. 1,14 [14]; zob. też wyżej, przyp. 53). Jak wynika z korespondencji, odbył 
się między 15 marca a 15 maja 61 r. ■ odpowiem ci nA Modłę homerA: zaczynając 
od końca ‒ Cyceron ma zapewne na myśli strukturę Odysei; Kwintylian (Inst.orat. 
7,10,11) pisał także o rozpoczynaniu od środka lub końca „obyczajem Homera” 
(more Homerico).

69 o, bogowie nieśMiertelni, jAkie jA bitwy stoczyłeM, jaką rzeź zgotowałeM! 
(di ímmortales! quás ego pugnas et quántas strages édidi!) ‒ fragment komedii; por. 
Ribbeck3: frg. 46 [ex incertis incertorum fabulis] [vol. II, s. 143]. ■ nA pizonA, nA kurionA 
(in Pisonem, in Curionem) ‒ czyli na popierających Klodiusza: urzędującego konsula 
Marka Pupiusza Pizona i Gajusza Skryboniusza Kuriona Starszego, który zajął niejas-
ne stanowisko w sprawie Klodiusza (ad Att. 1,14,5 [14] oraz przyp. 62).
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trybun plebejski Fufiusz zgłosił ustawę o świętokradztwie, która od 
wniosku konsularnego nie różniła się niczym, jak tylko wyborem 
sędziów (a od tego wszystko zależało), i wywalczył, że stało się tak, 
jak chciał, bo i siebie, i innych przekonał, że tamten nie uniknie kary 
bez względu na to, kto będzie go sądził, zwinąłem żagle, przewidując 
marnych sędziów, a kiedy składałem zeznanie, o tym jedynie powie-
działem, co było powszechnie znane i dowiedzione, tak że pominąć 
tego nie mogłem.70

Jeśli więc pytasz mnie o przyczynę uniewinnienia – by wrócić 
do pierwszego pytAniA [πρὸς τὸ πρότερον [prós tó próteron]] – to była nią bieda 
sędziów oraz ich łajdactwo. A stało się to za sprawą pomysłu Hor-
tensjusza. On bowiem, lękając się, że Fufiusz wystąpi przeciwko 
wnioskowi zgłoszonemu na mocy uchwały senatu, nie dostrzegł, 
że lepiej pozostawić tamtego w niesławie i brudzie hańby, niż od-
dać go niepewnemu sądowi. Wiedziony nienawiścią, czym prędzej 
przekazał sprawę pod sąd, w przekonaniu, że wystarczy, jak mówił, 
ołowiany miecz, by tamtego pozbawić życia.

[16,3] A jeśli pytasz, jaki był to proces, powiem, że taki, w którego 
zakończenie trudno uwierzyć, tak że teraz, po zapadnięciu wyroku, 
inni – bo ja robiłem to od samego początku – krytykują pomysł 
Hortensjusza. Odrzucanie sędziów odbywało się wśród głośnych 
krzyków, jako że oskarżyciel, niczym dobry cenzor, odrzucał naj-
większych łajdaków, oskarżony zaś, jak litościwy właściciel gladia-
torów, oddzielał co uczciwszych, więc gdy tylko sędziowie zajęli 
miejsca, ludzi dobrych zaczęło ogarniać zwątpienie. Bo nawet na 
przebierankach w sukienki do kostek nie zjawiła się nigdy gorsza 
kompania: okryci hańbą senatorowie, golusieńcy ekwici, trybuni 
[skarbowi], ale z pustym skarbcem, godni więc raczej miana, jak to 
się mówi, „skarbowych ludzi”. Było jednak kilku ludzi dobrych, tam-
ten nie zdołał się ich pozbyć podczas odrzucania; smutni i †strapieni† 

70 którA od wniosku konsulArnego nie różniła się niczym, jAk tylko wyborem 
sędziów (in qua nihil aliud a consulari rogatione differebat nisi iudicum genus) ‒ 
tj. sędziowie byliby dobierani ze zwykłej listy (album iudicum), a nie z poszerzo-
nego grona sędziów wskazanych przez pretora. Cyceron, wiedząc, że w ten sposób 
można zebrać przekupionych sędziów, przewidział zwycięstwo Klodiusza i wyco-
fał się, jak sam pisze dalej: contraxi vela perspiciens inopiam iudicum ‒ „zwiną-
łem żagle, przewidując marnych [czyli przekupionych przez Klodiusza] sędziów”. 
■ tAmten (illum) ‒ tj. Klodiusz. ■ o tym jedynie PowiedziałeM, co było powszechnie 
znAne i dowiedzione (neque dixi quicquam pro testimonio nisi quod erat ita notum 
atque testatum) ‒ widać, że Cyceron umniejsza rolę swojego zeznania. Plutarch 
(Cic. 29,3) podaje, że także zazdrosna o Klodię (siostrę Klodiusza) żona Cycerona, 
Terencja, wpłynęła na nieprzejednaną postawę męża, ale jest to mało wiarygodna 
informacja. Składając zeznania, Cyceron uczynił z Klodiusza swego śmiertelnego 
wroga.
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siedzieli między tymi, od których tak się różnili, pełni niepokoju, czy 
nie zarażą się hańbą.71

[16,4] Gdy podczas wstępnych czynności przedstawiano i badano 
każdą rzecz, ujawniała się zadziwiająca surowość i nie było żadnej 
różnicy zdań. Oskarżony niczego nie mógł uzyskać, oskarżyciel do-
stawał więcej, niż żądał. Co tu wiele mówić! Hortensjusz triumfował – 
przecież on to wszystko przewidział; nie było nikogo, kto nie sądziłby, 
że oskarżony został już skazany, i to po tysiąckroć. Pewnie słyszałeś 
o tym, jak na krzyk stronników Klodiusza – kiedy zostałem wprowa-
dzony jako świadek – sędziowie powstali, by mnie otoczyć i w obro-
nie mej głowy nadstawić Publiuszowi Klodiuszowi własnych karków. 
Wydało mi się to większym zaszczytem, niż kiedy twoi współobywa-
tele nie zgodzili się odebrać przysięgi od składającego zeznanie Kse-
nokratesa albo gdy nasi sędziowie nie chcieli spojrzeć na obnoszone 
zgodnie ze zwyczajem księgi rachunkowe Metellusa Numidyjskiego 
‒ to, co mnie się zdarzyło, za większy, powiadam, uznaję zaszczyt.72

71 w którego zakończenie trudno uwierzyć (incredibili exitu) ‒ Shackelton 
Bailey (1965: t. I, s. 315 [ad loc.]) sugeruje, że Cyceron napisał w tym miejscu: 
incredibili et principio et exitu ‒ ‘[proces] z niewiarygodnym i początkiem, i za-
kończeniem’ (zob. dalszy ciąg listu). ■ odrzucAnie sędziów (reiectio facta est) 
‒ mowa o procedurze zwanej reiectio iudicum: obie strony procesu miały prawo 
odrzucić sędziów zaproponowanych do konkretnego trybunału w losowaniu (sor
titio) spośród sędziów wpisanych na listę (album iudicum) znajdującą się u pretora. 
Często to oskarżyciel wskazywał sędziów (procedura zwana editio), a obrona do-
konywała modyfikacji składu sędziowskiego poprzez odrzucenie (reiectio) niektó-
rych sędziów i dobór innych. ■ oskarżyciel (accusator) ‒ głównym oskarżycielem 
w procesie Klodiusza był Lucjusz Korneliusz Lentulus Krus (L. Cornelius Lentulus 
Crus), konsul w 49 r. ■ nA przebierAnkAch w sukienki do kostek (ludo talario) ‒ 
niejasna w formie i okryta złą sławą rozrywka: być może chodziło o taniec z ka-
stanietami lub cymbałami bądź rodzaj pantomimy. Mówca używał także wyrażenia 
tunica talaris, zawsze w pejoratywnym znaczeniu; zob. Cyceron (Verr. 2,5,31): 
cum iste [i.e. Verres] cum pallio purpureo talarique tunica versaretur in conviviis 
muliebribus ‒ ‘kiedy ten [tj. Werres] w purpurowym płaszczu i tunice do kostek 
tańczył na kobiecych bankietach’; (Cat. 2,22) przyjaciele Katyliny poubierani byli 
w „tuniki do kostek”, a nie w togi; (Off. 1,150) saltatores totumque ludum talarium 
‒ ‘tancerze i cała zabawa talaryjczyków’. ■ trybuni [skArbowi], Ale z pustym skArb-
cem, godni więc rAczej miAnA, jAk to się mówi, „skArbowych ludzi” (tribuni non 
tam aerati quam, ut appellantur, aerarii) ‒ Cyceron czyni tu aluzję do „erariuszy” 
(aerarii – dosłownie:‘[ludzie] pieniężni, skarbowi’), grupy obywateli pozbawio-
nych przez cenzorów praw wyborczych, płacących natomiast podatek pogłówny 
(tributum); przeniesienie do tej grupy było uznawane za społeczną degradację. 

72 sędziowie powstAli, by mnie otoczyć i w obronie mej głowy nadstawić publiu-
szowi klodiuszowi własnych kArków (consurrectio iudicum facta sit, ut me circum
steterint, ut aperta iugula sua pro meo capite P. Clodio ostentarint) ‒ na początku 
sędziowie, jeszcze nieprzekupieni, opowiadali się przeciwko Klodiuszowi, gdy Cy-
ceron zeznawał, a bojówki Klodiusza otoczyły sąd, który odbywał swoje posiedzenie 
na Forum. Zeznania Cycerona w sądzie trzeba uznać za otwarte wystąpienie przeciw-
ko Klodiuszowi. ■ twoi wsPółobywatele (tui cives) ‒ tj. Ateńczycy. ■ nie zgodzili się 



 Księga pierwsza    16,3–5 95

[16,5] I tak słowa sędziów, gdy bronili mnie jako tego, co dla oj-
czyzny był ocaleniem, złamały oskarżonego, a wraz z nim upadli 
na duchu wszyscy jego patroni. Nazajutrz zebrał się u mnie tłum 
tak liczny, jak ten, co odprowadzał mnie do domu, gdy składałem 
konsulat. Przesławni areopagici zaczęli krzyczeć, że się nie zbiorą, 
jeśli nie otrzymają straży. Rzecz idzie pod obrady. Jeden tylko głos 
był przeciw przyznaniu straży. Sprawa staje na posiedzeniu senatu. 
Ten wydaje postanowienie ze wszech miar poważne i piękne: chwa-
li sędziów, urzędnikom wyznacza zadanie. Nikt nie myślał, że ten 
człowiek postanowi odpowiedzieć.73

„teraz Powiedzcie Mi, Muzy… jak to wPierw PłoMień ogarnął”74

[‘Ἕσπετε νῦν μοι Μοῦσαι… ὅπως δὴ πρῶτον πῦρ ἔμπεσε’ 
[Héspete nýn moi Músai… hópos dé próton pýr émpese]]

Wiesz, kto to Łysy, ten od nannejańskich interesów, ów chwal-
ca mojej osoby, pisałem ci kiedyś o jego przemowie wielce dla 
mnie zaszczytnej. W ciągu dwóch dni przy pomocy jednego nie-
wolnika, i to byłego gladiatora, załatwił całą sprawę: wezwał do 
siebie, obiecał, zapewnił, dał. Oprócz tego – o bogowie, to dopiero 
hańba! – niektórzy sędziowie otrzymali dodatek do zapłaty: noce 
z pewnymi kobietami albo schadzki z młodzieńcami z najlepszych 
domów. A jednak, choć ludzie dobrzy całkiem się wycofali, choć 
forum wypełnili po brzegi niewolnicy, znalazło się 25 sędziów tak 
dzielnych, że w obliczu największego niebezpieczeństwa woleli 
choćby i zginąć, niż wszystko doprowadzić do zguby. Ale 31 było 

odebrać Przysięgi od składającego zeznAnie ksenokrAtesA Albo gdy nAsi sędziowie 
nie chcieli sPojrzeć nA obnoszone zgodnie ze zwyczAjem księgi rAchunkowe me-
tellusA numidyjskiego (Xenocratem testimonium dicentem prohibuerunt, aut cum 
tabulas Metelli Numidici, cum eae, ut mos est, circumferrentur) ‒ Cyceron przy-
wołuje dwie anegdoty ukazujące nadzwyczaj uczciwych i wiarygodnych obywateli. 
Ksenokrates (żył w latach: 394‒314) był uczniem Platona i jego następcą w Akade-
mii. Diogenes Laertios (4,2,7) pisze o nim: „Cieszył się tak wielkim uznaniem, że 
jemu jednemu, chociaż to było niedopuszczalne, Ateńczycy pozwolili świadczyć bez 
przysięgi”; podobna anegdota w innej mowie Cycerona (Balb. 12), choć bez podania 
imienia Ksenokratesa. Z kolei Kwintus Cecyliusz Metellus Numidyjski (Q. Caeci
lius Metellus Numidicus), konsul roku 109, był oskarżony o zdzierstwa w prowincji 
(w 109 bądź w 106 r.) i w czasie procesu sędziowie ze wstydu, że mogliby być posą-
dzeni o brak zaufania do takiego człowieka, odwracali wzrok od pokazywanych im 
ksiąg rachunkowych (tabellae); taką samą opowieść o Metellusie znajdujemy w Cy-
ceronowej (Balb. 11) mowie obrończej Lucjusza Korneliusza Balbusa oraz u Wale-
riusza Maksymusa (Fact.dict.mem. 2,10,1).

73 AreopAgici (Ariopagitae) ‒ tu: sędziowie.
74 Homer (Il. 16,112‒113):

Teraz powiedzcie mi, Muzy, mieszkanki śnieżnego Olimpu,
jak to wpierw płomień ogarnął gładkie okręty Achajów.

(przekład K. Jeżewska)
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raczej głodnych chleba niż dobrej sławy. Katulus, kiedy spotkał któ-
regoś z nich, zapytał: [16,6] „I po coście się domagali od nas straży? 
Strach was obleciał, że wyrwą wam pieniądze?”. Wiesz już zatem, 
w największym skrócie, jaki był to proces i dlaczego zakończył się 
uniewinnieniem.75

Pytasz mnie dalej, jak się teraz mają sprawy państwa i moje 
własne. Otóż wiedz, że ten porządek w rzeczypospolitej, któryś 
ty uważał za utwierdzony dzięki mojej rozważnej postawie, ja za 
utwierdzony dzięki boskiej opatrzności, który trwale, jak się wyda-
wało, ugruntowała jedność wszystkich ludzi dobrych i powaga mego 
konsulatu, wyślizgnął nam się z rąk – chyba że jakiś bóg spojrzy na 
nas łaskawie – za sprawą tego jednego sądu, jeśli sądem nazywać 
to, że trzydziestu największych w całym ludzie rzymskim łajdaków 
i drani bierze pieniądze i gwałci wszystko, co sprawiedliwe i święte; 
że taki Talna, Plautus czy Spongia, albo inne tego rodzaju odpadki, 
orzekają, że nigdy nie zdarzyło się to, o czym, że się zdarzyło, wie-
dzą nie tylko ludzie, ale i nieme bydlęta.76

[16,7] Co się tyczy spraw rzeczypospolitej, powiem ci jednak na 
pociechę, że nie raduje się zło zwycięstwem tak ochoczo, jak ocze-
kiwali ludzie podli, zadając rzeczypospolitej tę ciężką ranę. Bo wy-
obrażali sobie, że gdy upadnie religia, moralność, uczciwość sądów, 
autorytet senatu, wówczas zwycięska niegodziwość i rozpasanie 
wezmą na najlepszych jawny odwet za cierpienie, jakiego wszyst-
kim nikczemnikom przysporzyła surowość mego konsulatu. [16,8] 
I znów ja – a nie wydaje mi się, że wychwalam siebie ponad miarę, 

75 wiesz, kto to łysy (nosti Calvum) ‒ chodzi o Marka Licyniusza Krassusa, 
triumwira. Określenie Cycerona (Calvus) wygląda na grę słów nawiązującą z jednej 
strony do przodków Krassusa (Licinii Calvii), a z drugiej zapewne do jego wyglądu. 
■ ten od nannejańskich interesów (ex Nanneianis illum) ‒ Krassus dorobił się ma-
jątku w czasie sullańskich proskrypcji; por. Plutarch (Crass. 2,3‒4). Zapewne chodzi 
tu o majątek osoby proskrybowanej w czasach Sulli, niejakiego Nannejusza bądź 
Nanniusza; to ostatnie imię rodowe pada w Małym poradniku wyborczym (9), kiedy 
autor wymienia „ścięte głowy Tytyniuszów, Nanniuszów, Tanuzjuszów”. ■ PisałeM 
ci kiedyś o jego przemowie wielce dlA mnie zAszczytnej (de cuius oratione erga me 
honorifica ad te scripseram) ‒ Krassus niedawno wygłosił w senacie mowę chwa-
lącą Cycerona (ad Att. 1,14,3 [14]). ■ załatwił całą sPrawę (confecit totum nego
tium) ‒ tzn. przekupił sędziów; por. Plutarch (Cic. 29,6), Kassjusz Dion (37,46,3). 
■ niektórzy sędziowie otrzymAli dodAtek do zaPłaty: noce z pewnymi kobietAmi Albo 
schAdzki z MłodzieńcaMi z nAjlepszych domów (etiam noctes certarum mulierum 
atque adulescentulorum nobilium introductiones non nullis iudicibus pro mercedis 
cumulo fuerunt) ‒ ten passus znał Waleriusz Maksymus (Fact.dict.mem. 9,1,7); zob. 
wstęp, s. 45 i przyp. 8. ■ 25 sędziów… Ale 31 (XXV iudices… XXXI fuerunt) ‒ na 
temat rozłożenia głosów 25 do 31 Cyceron wypowiada się także w innym liście (ad 
Att. 1,16,10 [16]).

76 tAki tAlnA, plAutus czy spongiA (id Talnam et Plautum et Spongiam) ‒ imio-
na sędziów, postaci nieznane.
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mówiąc o sobie do ciebie, i to w liście, który niechaj innym nie 
będzie czytany – powiadam więc, to znowu ja podźwignąłem ludzi 
dobrych, upadłych już na duchu, każdemu po kolei dodając sił i otu-
chy. Prześladując zaś sprzedajnych sędziów i nie dając im spokoju, 
nie doPuściłeM do głosu [παρρησίαν [parrhesían] eripui] tych wszystkich, 
którzy cieszyli się z tego zwycięstwa i sprzyjali mu: konsula Pizona 
pozbawiłem wszystkiego, nawet Syrii, którą ten człowiek miał już 
obiecaną; senat przywołałem do dawnej surowości i w poniżonych 
obudziłem ducha; Klodiusza zgniotłem w senacie, i to pod jego obec-
ność, w pełnej powagi dłuższej mowie i w późniejszej wymianie 
zdań, mniej więcej takiej [jak zaraz się przekonasz] (tego i owego 
możesz z niej skosztować; inne jej partie nie będą miały ani tej siły, 
ani tego czaru, gdy zniknie owo zapamiętanie się w sporze, przez 
was nazywane „Agonem” [ἀγῶνα [agóna]]).77

[16,9] Gdy bowiem w idy majowe [15 maja] zebraliśmy się w senacie 
i gdy zapytano mnie o zdanie, sporo mówiłem o sprawach najwyż-
szej wagi dla rzeczypospolitej i jakby z bożego natchnienia zacząłem 
mówić, że senatorowie od jednego ciosu nie powinni upadać, nie po-
winni słabnąć; że rana jest tego rodzaju, iż ani jej ukrywać, jak sądzę, 
nie należy, ani się lękać, byśmy jako ci, którzy o niej nie wiedzieli, 
nie zostali uznani za skończonych głupców, a jako ci, którzy się 
jej przestraszyli, za najpodlejszych tchórzy; że dwa razy uwolniono 
Lentulusa, dwa razy Katylinę, ten zaś człowiek jest trzecim, którego 
sędziowie wypuścili na rzeczpospolitą.78

77 konsulA pizonA PozbawiłeM wszystkiego, nAwet syrii, którą ten człowiek 
Miał już obiecaną (Pisonem consulem… desponsam homini iam Syriam ademi) ‒ 
namiestnictwo prowincji konsularnych na rok następny, czyli 60, senat rozlosował 
przed wyborami 62 r. na mocy lex Sempronia, problem jednak w tym, że zarząd Sy-
rii nie powinien przypaść prokonsulowi, ponieważ w 61 r. namiestnikiem Syrii był 
pretor Lucjusz Marcjusz Filippus (L. Marcius Philippus), który zastąpił wyznaczo-
nego na ten urząd przez Pompejusza jego prokwestora Marka Emiliusza Skaurusa 
(M. Aemilius Scaurus). Filippus pozostał w Syrii na tym samym stanowisku także 
w roku 60; zob. Appian (Syr. 51). Najprawdopodobniej w senacie zaproponowano, 
aby Syrię przydzielić konsulom po zakończeniu urzędowania, ale Cyceron przeciw-
stawił się temu wnioskowi. W 60 r. Pizon nie objął namiestnictwa żadnej prowincji. 
■ w Późniejszej wymiAnie zdań (altercatione) ‒ tj. szybkiej wymianie krótkich pytań 
i odpowiedzi.

78 gdy bowiem w idy mAjowe zebraliśMy się w senAcie… sporo MówiłeM o sprA-
wAch najwyższej wAgi dlA rzeczypospolitej (nam ut Id. Mai. in senatum convenimus… 
multa dixi de summa re publica) ‒ Cyceron w dwóch następnych akapitach (9 i 10) 
relacjonuje Attykowi mowę, którą wygłosił w senacie 15 maja 61 r., czyli już po ogło-
szeniu przez sędziów wyroku uniewinniającego Klodiusza. W 58 r., na wygnaniu, 
opublikował mowę In P. Clodium et C. Curionem (Przeciwko Publiuszowi Klodiu-
szowi i Gajuszowi Kurionowi), która zachowała się tylko we fragmentach w Scholia 
Bobiensia (19‒29). Zdaniem części uczonych mowę opublikowaną w 58 r. należy 
utożsamiać z tą przytaczaną w liście do Attyka: tak sądzi Kumaniecki (1977: 245); 



98 cyceron    Listy do Attyka

‒ Mylisz się, Klodiuszu. Nie dla Miasta zachowali cię sędziowie, 
ale dla więzienia, i nie chcieli zatrzymać cię w państwie, ale zabrać 
prawo do pójścia na wygnanie. Nabierzcie więc ducha, senatorowie, 
zachowajcie godność. Trwa jeszcze w rzeczypospolitej zgoda ludzi 
dobrych; natężył się ból dobrych, nie zmalało męstwo; nie ponieśliś-
my żadnej nowej szkody, lecz tylko dawna wyszła na jaw. Sąd nad 
jednym nikczemnikiem ujawnił wielu jemu podobnych.

[16,10] I co ja czynię? Umieściłem w liście prawie całą mowę. 
Wracam do wymiany zdań. Wstaje ładniutki chłopaczek, zarzuca 
mi, że byłem w Bajach. To kłamstwo, ale co tam.79

‒ No cóż? – powiadam. – Mówisz tak, jakbym przebywał w ja-
kimś zakazanym miejscu.

‒ A co wieśniakowi z Arpinum po gorących źródłach? ‒ on na to.
‒ Powiedz – mówię – co po nich twojemu patronowi, który za-

pragnął źródeł wieśniaka z Arpinum! (Znasz te zdroje Mariusza).
‒ Jak długo jeszcze będziemy znosić tego króla? – pyta.
‒ Mówisz „król” – odpowiadam – choć ciebie Król w ogóle nie 

wymienił?
A on już pożerał w marzeniach spadek po Królu.
‒ Dom – rzuca – kupiłeś.
Ja na to:
‒ Można by pomyśleć, że mówisz: „Sędziów kupiłeś!”.
On:
‒ Nie uwierzyli ci, choć składałeś przysięgę.
A ja:

Baldson (1966) uważa, że wspomniana wyżej altercatio jest tożsama z opisaną niżej 
w liście mową, która stała się podstawą później opublikowanej mowy In P. Clodium 
et C. Curionem; Shackelton Bailey (1965: t. II, s. 148 [ad loc.]) odróżnia altercatio 
w senacie od mowy wygłoszonej na posiedzeniu 15 maja, a oba te oddzielne wystą-
pienia Cycerona stanowiły, jego zdaniem, kanwę dla później opublikowanej mowy 
In P. Clodium et C. Curionem; Crawford (1984: 29‒30; 1994: 227‒269) odróżnia 
nieopublikowane mowy przeciwko Klodiuszowi, wygłoszone na zgromadzeniach, 
o których Cyceron wspomina w tym liście w akapitach 1‒2, Altercatio cum Clodio 
jako osobną mowę wygłoszoną 15 maja oraz tę opublikowaną w roku 58 na podsta-
wie dwóch ostatnich mów. Przytoczone przez Cycerona niżej fragmenty mowy oraz 
fragment u Plutarcha (Cic. 29,8) stanowią podstawę naszej wiedzy o mowie z dnia 
15 maja. ■ dwA rAzy uwolniono lentulusA (bis absolutum esse Lentulum) ‒ Publiusz 
Korneliusz Lentulus Sura (P. Cornelius Lentulus Sura), konsul w 71 r., oskarżony i po 
przekupieniu sędziów uwolniony w jakimś procesie, został stracony jako stronnik Ka-
tyliny w roku 63; zob. Plutarch (Cic. 17,1‒4). ■ dwA rAzy katylinę (bis Catilinam) 
‒ Cyceron nawiązuje do oskarżenia Katyliny o zdzierstwa w Afryce w 65 r. (ad Att. 
1,1,1 [10] oraz wyżej, przyp. 34) i o morderstwo (Askoniusz Pedianus 91,10).

79 ładniutki chłoPaczek (pulchellus puer) ‒ ironiczne w tym kontekście zdrob-
nienie przydomka Klodiusza (Pulcher). ■ że byłeM w bAjAch (me ad Baias fuisse) ‒ 
czyli w swojej posiadłości Pompejanum na wybrzeżu Zatoki Neapolitańskiej.
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‒ Mnie dało wiarę 25 sędziów, tobie 31 nie dało nic, skoro wcześ-
niej wzięli pieniądze!

Dotknięty do żywego wrzawą, jak się wtedy rozległa, zamilkł i się 
poddał.80

[16,11] Moja sytuacja tak się teraz przedstawia: pozycja, którą mam 
u ludzi dobrych, jest taka, w jakiej mnie zostawiłeś; u szumowin 
i wszelkiej hołoty tego miasta – znacznie lepsza od tej, w jakiej mnie 
zostawiłeś. Nawet to mi nie przeszkadza, że na pozór moje zeznanie 
nie miało większej wagi. Upuszczono krwi nienawiści do mnie, ale 
nie czyniąc mi bólu, a jeszcze korzystniejsze jest to, że wszyscy 
orędownicy tego haniebnego czynu przyznają, iż ów jawny występek 
został okupiony u sędziów. Dodać jeszcze trzeba, że ta pijawka, co 
nie rusza się ze zgromadzeń i wysysa skarb publiczny, ten ludek ża-
łosny i wygłodniały sądzi, że mam u Wielkiego wyjątkowe względy. 
I rzeczywiście, spotykamy się często i z przyjemnością, tak że ci 
nasi spiskowcy znad kielicha, ci smarkacze z bródkami, nazywają 
go między sobą Gnejuszem Cyceronem. A na igrzyskach i pokazach 
gladiatorskich urządzano mi nadzwyczajne owAcje [ἐπισημασίας [episema
sías]], bez żadnych gwizdów pastuszej fujarki.81

[16,12] Teraz wszyscy czekają na wybory. Wbrew życzeniom ogó-
łu nasz Wielki pcha tu syna Aulusa, ani własnym autorytetem nie 
walcząc w jego sprawie, ani popularnością, lecz tym orężem, o któ-
rym Filip powiadał, że zdobędzie każdą warownię, byleby mógł 
wejść do niej osiołek objuczony złotem. Ponoć ten drugorzędny 
AktorzynA [δευτερεύοντος [deutereúontos] histrionis], konsul, wziął na siebie to 

80 mówisz tAk, jAkbym Przebywał w jakiMś zAkAzAnym miejscu (hoc simile est… 
quasi in operto dicas fuisse?) ‒ aluzja do nielegalnego udziału Klodiusza w świę-
cie ku czci Dobrej Bogini. ■ wieśniakowi z Arpinum (homini Arpinati) ‒ oczywiście 
mowa o miejscu pochodzenia Cycerona. ■ co po nich twojemu pAtronowi… (znAsz 
te zdroje mAriuszA) (patrono tuo… (nosti enim Mari‹a›nas)) ‒ ów „patron” Klo-
diusza (ponieważ na procesie musiał stanąć po jego stronie) to Gajusz Skryboniusz 
Kurion Starszy, który kupił skonfiskowaną willę koło Bajów należącą do Mariusza. 
W tej okolicy mieli także swoje wille Pompejusz i Cezar. ■ mówisz „król”… choć 
ciebie król w ogóle nie wyMienił? (regem apellas… cum Rex tui mentionem nul
lam fecerit?) ‒ gra słów w tym zdaniu jest czytelna: Klodiusz zarzuca Cyceronowi 
„jednowładztwo” i nazywa znienawidzonym terminem ‘król’ (rex), Cyceron zaś 
w odpowiedzi nawiązuje do noszącego to właśnie cognomen szwagra Klodiusza, 
Kwintusa Marcjusza Reksa (Q. Marcius Rex), konsula w 68 r., męża Klodii, który 
musiał umrzeć ok. roku 61 i nie zostawił Klodiuszowi żadnego spadku. ■ dom… 
kuPiłeś (domum… emisti) ‒ chodzi o kupno domu Publiusza Licyniusza Krassusa na 
Palatynie (zob. wyżej, przyp. 44), co szeroko komentowano w Rzymie. ■ „sędziów 
kuPiłeś!” („iudices emisti”) ‒ o przekupieniu sędziów por. wyżej, w tym samym 
liście, akapit 5.

81 u wielkiego (ab hoc Magno) ‒ chodzi oczywiście o oficjalny przydomek Pom-
pejusza (Magnus).
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zadanie i trzyma w domu agentów, którzy mają płacić. Ja osobiście 
w to nie wierzę, ale senat przyjął już dwie uchwały, co się bardzo 
nie podobają, bo panuje przekonanie, że powzięto je przeciw kon-
sulowi ‒ wnioskowali Katon i Domicjusz; jedna mówi, że wolno 
przeszukiwać dom urzędnika, druga, że trzymanie w domu agentów 
jest działaniem przeciw rzeczypospolitej.82

[16,13] Trybun plebejski Lurkon, †który jako urzędnik† podjął 
†walkę z prawem Eliusza†, został zwolniony z prawa Eliusza 
i Fufiusza, aby mógł wnieść prawo o przekupstwie wyborczym, 
które następnie przy pomyślnych auspicjach ten kulawiec ogłosił. 
I tak wybory odsunięto na vi dzień przed kalendami sierpniowymi  
[27 lipca].83

82 synA AulusA (Auli filium) ‒ Cyceron konsekwentnie nazywa tak pompejań-
czyka Lucjusza Afraniusza (ad Att. 1,18,8 [18]; 19,4 [19]; 2,3,1 [23]). Był on lega-
tem Pompejusza w walkach z Sertoriuszem i Mitrydatesem, po bitwie pod Tapsos 
w 46 r. został zabity. Afraniusza wybrano konsulem na rok 60. ■ lecz tym orężeM 
(sed quibus) ‒ o kupowaniu głosów wyborczych przez Pompejusza wspominał 
także Plutarch (Pomp. 44,3; Cat.Mi. 30,5), który twierdził, że Pompejusz miał 
w swoich ogrodach pod Rzymem, gdzie czekał na przyznanie triumfu, rozdzie-
lać pieniądze agentom. ■ o którym filip Powiadał, że zdobędzie każdą warownię, 
byleby Mógł wejść do niej osiołek objuczony złoteM (Philippus omnia castella 
expugnari posse dicebat in quae modo asellus onustus auro posset ascendere) ‒ to 
popularne powiedzenie przypisywane Filipowi II Macedońskiemu (panował w la-
tach: 357‒336) wykorzystali bądź przytaczali m.in. Horacy (Carm. 3,16,13‒14), 
Plutarch (Reg.apoph. 25,14 [178a‒b]) oraz Juwenalis (12,47). ■ konsul (consul) 
‒ chodzi o urzędującego konsula Marka Pupiusza Pizona Frugi. ■ trzymA w domu 
Agentów (domi divisores habere) – divisores to termin techniczny, oznaczający 
agentów, którzy brali pieniądze od kandydata i po wygranych przez niego wybo-
rach rozdzielali je dalej, wśród obywateli tribus. ■ wnioskowAli kAton i domicjusz 
(Catone et Domitio postulante) ‒ tj. Katon Młodszy i jego szwagier, Lucjusz Do-
micjusz Ahenobarbus. ■ jednA mówi, że wolno Przeszukiwać dom urzędnika, drugA, 
że trzymAnie w domu Agentów jest działanieM przeciw rzeczypospolitej (unum, ut 
apud magistratus inquiri liceret, alterum, cuius domi divisores habitarent, adversus 
rem publicam) ‒ przytoczone przez Cycerona uchwały senatu w rzeczywistości 
były wymierzone w Pompejusza. Wprowadzały wielką nowość do rzymskiego pra-
wa: po raz pierwszy pozwolono, aby w domach urzędników podejrzanych o prze-
kupstwo wyborcze wolno było dokonać przeszukania. Nieznane są jednak żadne 
dodatkowe szczegóły, a brak informacji o stosowaniu takiej regulacji wskazuje, że 
nie stosowano jej w praktyce.

83 trybun plebejski lurkon (Lurco autem tribunus pl.) ‒ Marek Aufidiusz (?) 
Lurkon (M. Aufidius [?] Lurco), jak wynika z dalszej części zdania, złożył projekt 
prawa przeciwko przekupstwom wyborczym (de ambitu). Znak zapytania przy imie-
niu wyraża niepewność, do jakiej rodziny trybun należał: czy był spokrewniony 
z Markiem Aufiduszem Lurkonem, który dorobił się fortuny na sprzedaży pawi (Ho-
racy, Sat. 2,4,24; Pliniusz Starszy, NH 10,45); z senatorem Lurkonem, który zezna-
wał przeciwko Lucjuszowi Flakkusowi (Cyceron ‒ Flacc. 86 ‒ pisze o nim: vir opti
mus); czy Alfidiusem Lurkonem, ze strony matki dziadkiem Liwii, małżonki Augusta 
(Swetoniusz, Cal. 23,2). ■ †który jAko urzędnik† Podjął †walkę z prAwem eliuszA† 
(†qui magistratus simultatem cum lege Aelia† iniit) ‒ tekst manuskryptów: †qui 
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W tym prawie nowość jest taka, iż nie zostanie ukarany ten, kto 
zapowiedział w swojej tribus, że będzie rozdawał pieniądze, lecz ich 
nie rozdał, ten natomiast, kto rozdał, do końca życia ma płacić każdej 
tribus po 3000 sesterców. Powiedziałem, że Publiusz Klodiusz już 
dawniej stosował się do tego prawa, skoro miał zwyczaj obiecywać 
i nie dawać. Eh, czy widzisz, że ten mój konsulat, co to go Kurion 
nazywał niegdyś „ubóstwieniem” [ἀποθέωσιν [apothéosin]], okaże się farsą, 
jeśli wybiorą tego człowieka? Dlatego myślę, że trzeba – za twoim 
przykładem – oddać się filozofii [φιλοσοφητέον [filosofetéon]], a te wszystkie 
konsulaty uznać za funta kłaków niewarte.84

[16,14] Piszesz mi, żeś postanowił nie jechać do Azji, ja wolałbym 
jednak, abyś jechał, i lękam się, czy aby z twojego postanowienia 
nie wyniknie coś niedobrego, ale nie mogę mieć ci za złe tej decyzji, 
bo przecież ja sam nie pojechałem do prowincji.85

[16,15] Wystarczą mi twoje epigramy, które umieściłeś w Amalteum, 
zwłaszcza gdy i Tyillos mnie zostawił, i Archiasz niczego o mnie 

magistratum simul cum lege alia† iniit (dosłownie: ‘który objął urząd jednocześ-
nie wraz z innym prawem’) nie daje sensu, dlatego Shackleton Bailey w wydaniu 
komentowanym (1965) przyjmuje poprawkę Hence’a Clarka (za którą idziemy także 
w przekładzie). ■ został zwolniony z prAwA eliuszA i fufiuszA (solutus est et Aelia et 
Fufia) ‒ lex Aelia et Fufia zabraniały w okresie przedwyborczym wszelkich uchwał 
zmieniających prawo wyborcze, dlatego Lurkon potrzebował specjalnej uchwały 
senatu, która zwalniałaby go z przestrzegania tego właśnie prawa (co oznacza, że 
przedstawił on swój wniosek na zgromadzeniu już po ogłoszeniu terminu elekcji 
w roku 61). Dokładna data uchwalenia lex Aelia et Fufia nie jest znana, pochodzą 
one z ok. połowy II w. Były to dwa odrębne prawa, ściśle się uzupełniające, stąd 
też w źródłach zwykle przywoływane są razem (lex Aelia podawana jest zawsze na 
pierwszym miejscu jako prawo starsze). Cyceron w większości wypadków powołuje 
się na oba jednocześnie, a oprócz będącego wynikiem koniektury miejsca w zda-
niu tego listu lex Aelia osobno pojawia się jeszcze dwukrotnie (ad Att. 2,9,1 [29]; 
Sest. 114), lex Fufia natomiast tylko jeden raz (ad Att. 4,16,5). Prawa te, choć ich 
szczegółowych postanowień nie znamy, stanowiły np., że w dniach wyznaczonych 
na wybory urzędnik nie może dokonywać auspicjów (se de caelo servare), czyli ob-
serwacji nieba w celu wypatrywania znaków od bogów (przepis ten zniosła lex Clo
dia wniesiona przez trybuna plebejskiego Klodiusza w 58 r.). ■ ten kulAwiec (ille… 
claudus homo) – trybun plebejski Lurkon musiał być istotnie człowiekiem kulawym. 
■ wybory odsunięto nA vi dzień przed kAlendAmi sierpniowymi (comitia in a.d. VI 
Kal. Sext. dilata sunt) ‒ termin wyborów przesunięto, aby poddać pod głosowanie 
wniosek Lurkona dotyczący nowego prawa o przekupstwach wyborczych, bowiem 
od ogłoszenia prawa (promulgatio) do jego głosowania (rogatio) musiały upłynąć 
24 dni. Prawa tego ostatecznie nie przyjęto; zob. Cyceron (ad Att. 1,18,3 [18]).

84 w swojej tribus (in tribu) – obywatele rzymscy byli zapisywani (pierwot-
nie zgodnie z miejscem zamieszkania) przez cenzorów do tribus, których liczba 
od 241/240 r., kiedy powiązano przynależność obywatela do tribus i do centurii, 
nie zmieniała się i wynosiła 35 tribus: 4 tribus miejskie i 31 wiejskich, a obywatele 
z przyłączanych obszarów byli wpisywani do już istniejących jednostek.

85 piszesz mi, żeś Postanowił nie jechać do Azji (quod ad me scribis te in Asiam 
statuisse non ire) ‒ zob. poprzedni list (ad Att. 1,15,1 [15]) oraz przyp. 66.
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nie napisał, a ponieważ ułożył po grecku poemat dla Lukullusów,  
obawiam się, że teraz zaczął się zajmować jakimś dramatem dla 
Cecyliuszów.86

[16,16] Podziękowałem Antoniuszowi w twoim imieniu, a list od-
dałem w ręce Malliusza. Do ciebie pisałem rzadziej niż przedtem, bo 
ani nie miałem człowieka, któremu mógłbym list powierzyć, ani nie 
byłem pewien, dokąd mam go wysłać. Bardzo cię wychwalałem.87

[16,17] Jeśli Cyncjusz zwróci się do mnie z jakąś twoją sprawą, 
zajmę się nią, ale w tej chwili dość go pochłania jego własna, w któ-
rej nie odmawiam mu pomocy. Jeśli będziesz w jednym miejscu, 
spodziewaj się ode mnie częstych listów, ale sam posyłaj ich jeszcze 
więcej. [16,18] Chciałbym, żebyś mi napisał, jakie jest twoje AmAlteum 
[Ἀμαλθεῖον [Amaltheíon]], czym je ozdobiłeś i w ogóle – żebyś oPisał, jak 
ono wygląda [τοποθεσίᾳ [topothesía]],88 a jeśli masz jakieś poematy albo 
opowieści o AmAltei [de Ἀμαλθείᾳ [Amaltheíai]], żebyś mi je przysłał. Mam 
ochotę zrobić coś podobnego w swoim domu w Arpinum. Poślę ci 
coś z tego, co piszę, ale nic tymczasem nie zostało ukończone.

86 twoje epigrmy, które uMieściłeś w AmAlteum (epigrammatis tuis, quae in Amal
theo posuisti) ‒ Nepos (Att. 18) podaje, że Attyk był autorem utworów poetyckich:

Otóż w wierszach przedstawił Rzymian, którzy szczególnie wyróżnili się stano-
wiskiem i działalnością, i ujął to tak, że pod każdym portretem napisał nie więcej niż 
cztery lub pięć wierszy, w których zawarł czyny i urzędy piastowane przez daną osobę.

(przekład H. Cichocka)

Bez wątpienia w epirockiej grocie uczcił swoją poezją także osobę przyjaciela. ■ Ar-
chiAsz… ułożył po grecku poemAt dlA lukullusów (Archias… Lucullis… Graecum 
poëma condidit) ‒ Aulus Licyniusz Archiasz (A. Licinius Archias) z Antiochii, poeta, 
autor poematów o Mariuszu i braciach: starszym Lucjuszu Licyniuszu Lukullusie oraz 
młodszym Marku Terencjuszu Warronie Lukullusie, konsulu roku 73. W 62 r. Cyceron 
z powodzeniem bronił Archiasza przed sądem, a sprawa dotyczyła rzymskiego oby-
watelstwa poety. Archiasz zaczął niegdyś pisać wiersz ku czci Cycerona (Arch. 28), 
ale nigdy go nie ukończył. ■ zaczął się zajMować jakiMś drAmAtem dlA cecyliuszów 
(ad Caecilianam fabulam) ‒ Archiasz przyjaźnił się z Kwintusem Cecyliuszem Me-
tellusem Piusem (Q. Caecilius Metellus Pius), konsulem w 80 r. (Cyceron, Arch. 26, 
31), ale może chodzi o innego członka rodziny bądź o poemat wychwalający zasługi 
rodu Metellusów.

87 podziękowałeM Antoniuszowi w twoim imieniu (Antonio tuo nomine gratias 
egi) ‒ Gajusz Antoniusz, wówczas namiestnik Macedonii, pomógł Attykowi zała-
twić jego interesy; zob. Cyceron (ad Att. 1,13,1 [13]) oraz wyżej, przyp. 50. ■ list 
oddałeM w ręce mAlliuszA (eamque epistulam Mallio dedi) ‒ znany jest Publiusz 
Malliusz z Puteolów, gospodarz Cycerona w 45 r.; zob. Makrobiusz (Sat. 2,3,11). ■ bo 
Ani nie MiałeM człowieka, któremu MógłbyM list Powierzyć, Ani nie byłeM pewien, 
dokąd mAm go wysłać (non habebam idoneum cui darem nec satis sciebam quo 
darem) ‒ Attyk najwidoczniej podróżował w interesach, nie przebywał zaś w swoich 
posiadłościach. ■ bArdzo cię wychwalałeM (valde te venditavi) ‒ w owym liście do 
Gajusza Antoniusza.

88 oPisał, jAk ono wygląda (qua τοποθεσία) ‒ Cyceron wyżej (ad Att. 1,13,5 
[13]) użył tego samego wyrażenia.
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17 (1,17)
[Rzym, 5 grudnia 61 r.]

[17,1] Z listu, wraz z którym przysłałeś mi kopie listów mego bra-
ta Kwintusa, wynika niezbicie, że w jego uczuciach zaszła wielka 
zmiana, że odmieniły się jego mniemania i sądy. I przykrość mi to 
sprawia – wielką, bo wielka jest miłość, jaką czuję do was obu – 
i zastanawiam się zdziwiony, cóż to mogło się zdarzyć, co dotknęło 
mego brata Kwintusa tak bardzo i co zmieniło jego uczucia. Dostrze-
gałem to już wcześniej i widziałem, kiedyś stąd wyjeżdżał, że i ty 
masz pewne podejrzenia: że dręczy go jakieś poczucie krzywdy, że 
jest czymś zraniony, że obudziły się w nim jakieś straszne domysły. 
Wielokrotnie próbowałem coś zrobić, zwłaszcza po tym, jak wylo-
sował prowincję, ale nie miałem pojęcia, że żal jest tak wielki, jak 
ujawnił to twój list, ani nie wskórałem tyle, ile bym chciał.89

[17,2] Nie wątpiłem jednak – i to podnosiło mnie na duchu ‒ że się 
spotkacie, ty i on, w Dyrrachium albo gdzieś w tamtych stronach. 
Oczekiwałem tego i tłumaczyłem sobie, że gdy już się zobaczycie, 
wszystko się między wami ułoży, nie tylko dlatego, że będziecie 
mogli się rozmówić, ale po prostu dlatego, że się widzicie i żeście 
się spotkali. Bo tego, jak ujmujący, jak miły jest mój brat Kwintus, 
akurat tobie – przecież dobrze o tym wiesz – pisać nie muszę, ani 
tego, że równie łatwo przychodzi mu i poczuć urazę, i puścić ją 
w niepamięć. Ale na nieszczęście do waszego spotkania nie doszło. 
Bo bardziej wpłynęło na niego to, co podstępnie wbili mu do głowy 
jacyś ludzie, niż poczucie obowiązku, więzy powinowactwa czy wa-
sza dawna przyjaźń, która powinna była okazać się najważniejsza.90

89 w jego uczuciAch zaszła wielkA zmiAnA (magna mihi varietas voluntatis) ‒ 
opisywany w następnych paragrafach bliżej nieznany konflikt Attyka z bratem Cyce-
rona miał zapewne w znacznej mierze rodzinny charakter, gdyż małżeństwo Pompo-
nii i Kwintusa nie było udane, a obie strony zwykły skarżyć się swojej rodzinie; zob. 
wyżej, przyp. 2. Może jednak wspomniany spór dotyczył i tego, że Attyk odmówił 
udania się wraz z Kwintusem do prowincji. ■ jAk wylosował Prowincję (etiam post 
sortitionem provinciae) ‒ Kwintus Cyceron wylosował prowincję Azję; zob. Cyceron 
(ad Att. 1,15,1 [15]) oraz wyżej, przyp. 66.

90 w dyrrAchium (Dyrrachi) ‒ dawniej Epidamnos (dziś: Durrës w Albanii); tam 
przybijały statki z Brundyzjum. Kwintus w drodze do Azji wysiadł w Dyrrachium, 
następnie drogą lądową udał się do Tessaloniki, skąd miał wysłać list do Attyka (zob. 
niżej, paragraf 4), i dalej do swojej prowincji. Po 3 latach urzędowania wracał drogą 
morską. W maju 58 r. przypłynął do Aten, potem pojechał do Tessaloniki, gdzie zo-
baczył się z przebywającym w tym czasie na wygnaniu bratem, i przez Dyrrachium 
powrócił do Italii. ■ co PodstęPnie wbili mu do głowy jacyś ludzie (quod erat illi non 
nullorum artibus inculcatum) ‒ zapewne Cyceron ma na myśli siostrę Attyka, Pom-
ponię, oraz ulubionego niewolnika i doradcę Kwintusa, Stacjusza. W świetle kore-
spondencji widać jego długoletni spór z bratem o pozycję Stacjusza: w 59 r. Cyceron 
był mocno przeciwny jego wyzwoleniu (ad Att. 2,18,4 [38] i 19,1 [39]); w liście do 
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[17,3] W czym upatrywać winy za to nieszczęście, łatwiej mi osą-
dzać, niźli o tym pisać. Lękam się urazić twoich bliskich, stając 
w obronie swoich. Myślę, że nikt spośród najbliższych go nie zranił, 
ale z pewnością mogli przynajmniej uleczyć tę ranę, która została już 
zadana. Na czym polega zło całej tej sprawy, sięgające zresztą głę-
biej, niż się zdaje, łatwiej mi będzie wyjaśnić, kiedy się spotkamy.91

[17,4] Jeśli chodzi o list, który wysłał ci z Tessaloniki, i o to, co ‒ 
jak uważasz ‒ i w Rzymie mówił twoim przyjaciołom, i w podróży, 
nie wiem, czy przyczyna tego była błaha czy poważna; jakkolwiek 
by było, całą nadzieję na ulgę w tym zmartwieniu pokładam w twojej 
wyrozumiałości. Jeśli bowiem przyznasz, że często najlepsi ludzie 
bywają skłonni do unoszenia się gniewem, lecz zarazem łatwo ich 
uspokoić, i że owa zmienność, by tak rzec, i wrażliwość natury jest 
zwykle oznaką dobrego serca, a przede wszystkim jeśli zgodzisz 
się, że we wzajemnych stosunkach powinniśmy znosić nasze wady, 
ułomności czy krzywdy, które sobie wyrządzamy, to wierzę głęboko, 
że łatwiej da się tę sprawę załagodzić. Błagam cię, byś tak uczynił! 
Bo mnie, który tak mocno cię kocham, bardzo, ale to bardzo zależy 
na tym, żeby wśród moich bliskich nie było nikogo, kto by cię nie 
kochał i przez ciebie nie był kochany.

[17,5] Całkiem niepotrzebna była ta część twego listu, w której 
rozpisujesz się o możliwościach uzyskania urzędu i w prowincjach, 
i w Mieście, z jakich nie skorzystałeś w przeszłości, zwłaszcza za 
mojego konsulatu. Dobrze przecież znam twą szlachetność i wiel-
koduszność i myślę, że nie różnimy się, ty i ja, niczym poza sposo-
bem życia, na jaki każdy z nas się zdecydował: mnie jakaś ambicja 
pchnęła do starania się o zaszczyty i urzędy, tobie natomiast inna, 
bynajmniej niezasługująca na krytykę, motywacja kazała wybrać 
godziwy spokój z dala od polityki. Ale jeśli chodzi o to, co przy-
sparza prawdziwej chwały: uczciwość, nieskazitelność, rzetelność, 
wierność – ponad twoją osobę nie przedkładam ani siebie, ani niko-
go innego, co zaś do uczuć, jakie żywią dla mnie inni, to po bracie 
i rodzinie tobie daję pierwsze miejsce.92

brata przebywającego w Azji pisał, że pozycja Stacjusza umniejsza jego godność, 
gdyż w Rzymie ludzie chcą, by ich rekomendować Stacjuszowi, a nie Kwintusowi 
(ad Q.fr. 1,2,1‒2); w roku 50 ganił z kolei zaangażowanie Stacjusza w sprawy roz-
wodowe Kwintusa (ad Att. 6,2,1‒2).

91 twoich bliskich (tuis) ‒ czyli Pomponię, siostrę Attyka i szwagierkę Cycero-
na, ale może też jej matkę. ■ swoich (meos) ‒ tj. brata.

92 tA część twego listu, w której rozpisujesz się o Możliwościach uzyskAniA 
urzędu i w prowincjAch… z jAkich nie skorzystałeś w Przeszłości (illa pars epi
stulae tuae… in qua exponis quas facultates aut provincialium… commodorum… 
praetermiseris) ‒ Attyk w liście do Cycerona z pewnością tłumaczył się przed przy-
jacielem, dlaczego nie wyjechał z Kwintusem do Azji (por. ad Att. 1,16,4 [16]): choć 
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[17,6] Widziałem przecież, widziałem i poznałem dogłębnie, co cię 
niepokoiło i co radowało w różnych chwilach mojego życia. Twoje 
uznanie niosło mi radość w czas powodzenia, a słowa pociechy – 
ukojenie w godzinie strachu. Doprawdy, teraz, gdy cię przy mnie nie 
ma, brak mi dotkliwie twych celnych rad i przede wszystkim naszej 
rozmowy, bo to rozmowa z tobą zawsze była dla mnie największą 
przyjemnością. I nie potrafię powiedzieć, czy ciebie i rozmów z tobą 
bardziej brakuje mi jako człowiekowi, któremu nie wolno zaniedby-
wać spraw publicznych, czy jako prawnikowi, który kiedyś kiero-
wał się próżną ambicją, a teraz – pragnieniem, by dzięki uznaniu 
zachować swą pozycję, czy też jako osobie prywatnej w sprawach 
domowych, w których potrzebowałem ciebie i naszych rozmów już 
wcześniej, a zwłaszcza po wyjeździe mego brata. W trudzie i wy-
tchnieniu, wśród zajęć i w wolnym czasie, na forum i w domu, po-
śród spraw publicznych i tych rodzinnych bez rady kogoś, kto pełen 
jest dla mnie najlepszych uczuć, bez najrozkoszniejszej z nim roz-
mowy długo się obejść nie potrafię.93 

[17,7] Jakaś delikatność nie pozwalała często i mnie, i tobie mówić 
o tych sprawach, ale teraz było to konieczne właśnie z powodu tej 
części twego listu, w której postanowiłeś oczyścić i usprawiedliwić 
przede mną siebie i swój sposób życia. W tym całym nieszczęściu, 
jakim jest oddalenie się mego brata od ciebie i poczucie urazy, tkwi 
jednak odrobina szczęścia, a mianowicie, że i ja, i inni przyjaciele 
wiedzieliśmy o twoim postanowieniu, aby trzymać się z dala od 
prowincji, zatem fakt, iż nie jesteście razem, nie wydaje się skutkiem 
niezgody i rozstania, lecz twojej woli i decyzji. Toteż naruszenie 
tego, co było między wami, zostanie odkupione, to zaś, co my uchro-
niliśmy jako rzecz najświętszą, zachowa swoją świętość.

[17,8] Żyjemy tu w państwie słabym, nędznym i niestabilnym. Pew-
nie słyszałeś, iż nasi ekwici niemal całkowicie odsunęli się od senatu. 
Przede wszystkim to ich bardzo dotknęło, że uchwałą senatu ogło-
szono śledztwo w sprawie sędziów, którzy za wydanie wyroku przy-
jęli pieniądze. Przypadkiem nie uczestniczyłem w posiedzeniu, na 
którym to przegłosowano, kiedy więc spostrzegłem, że ekwici, choć 
nie mówią tego otwarcie, są oburzeni, zbeształem senat, używając,  

mógłby objąć wszystkie urzędy (a nie ulega wątpliwości, że posiadany przez niego 
majątek pozwoliłby mu na osiągnięcie najwyższych zaszczytów), jego wybór życio-
wy był inny (por. także wstęp, s. 18–19).

93 co cię niePokoiło i co radowało w różnych chwilAch mojego życia (in meis 
variis temporibus et sollicitudines et laetitias tuas) ‒ w poniższym paragrafie Cyce-
ron, składając Attykowi szczery hołd, wyraża mu uznanie i podziękowanie za rady, 
jakich udzielał przyjacielowi zarówno w politycznych zmaganiach, jak i w życiu 
prywatnym.



106 cyceron    Listy do Attyka

jak mi się zdawało, całej mocy swego autorytetu i przemawiając z po-
wagą oraz nader obszernie, choć sprawa wcale nie była czysta.94

[17,9] A tu się pojawia kolejna rozkoszna zachcianka ekwitów, nie 
do zniesienia, którą ja wszakże nie tylko zniosłem, lecz i poparłem! 
Ci, którzy wydzierżawili od cenzorów Azję, poskarżyli się w sena-
cie, że z chciwości zakontraktowali zbyt wysoką kwotę, i zażądali 
unieważnienia umowy. Poparłem ich jako pierwszy, a właściwie 
drugi, bo do tego śmiałego żądania popchnął ich Krassus. Sprawa 
ściągająca nienawiść, haniebne żądanie i przyznanie się do braku 
rozwagi. Najniebezpieczniejsze wszakże było to, że jeśli niczego by 
nie uzyskali, całkowicie zerwaliby z senatem. I także temu najsku-
teczniej zapobiegłem i doprowadziłem do tego, że w kalendy gru-
dniowe [1 grudnia] i nazajutrz senat zajmował się tą sprawą, obradując 
w pełnym składzie i najżyczliwiej usposobiony, ja zaś mówiłem wie-
le o godności i zgodzie stanów. Rzecz jest do tej pory niezałatwiona, 
ale senat ujawnił swą wolę. Jeden tylko Metellus, konsul desygno-
wany, był przeciw. Miał też przemawiać nasz bohater Katon, ale że 
dzień był krótki, do jego wystąpienia nie doszło.95

94 nAsi ekwici niemAl całkowicie odsunęli się od senAtu… uchwałą senAtu ogło-
szono śledztwo w sprAwie sędziów, którzy zA wydAnie wyroku Przyjęli Pieniądze 
(nostros equites paene a senatu esse diiunctos… promulgatum ex senatus consulto 
fuisse ut de eis qui ob iudicandum accepissent quaereretur) ‒ wydaje się, że to Katon 
wniósł projekt uchwały, na mocy której zlikwidowano immunitet ekwickich sędziów 
i pozwolono ich ścigać za nadużycia sądowe (łapówki). Do tej sprawy Cyceron na-
wiązuje także w innym liście (ad Att. 2,1,8 [21]). ■ używając… całej mocy swego 
Autorytetu (summa cum auctoritate) ‒ Cyceron wyraża obawę, że zachwieje się 
ważna dla jego koncepcji politycznej podstawa stabilności państwa: „zgoda stanów” 
(concordia ordinum – slogan ukuty przez niego, por. zaraz niżej, paragraf 9), czyli 
współdziałanie senatu, a może raczej wszystkich ludzi dobrych (boni), czyli optyma-
tów, z ekwitami przy aprobacie ludu.

95 wydzierżawili od cenzorów Azję (Asiam qui de censoribus conduxerunt) ‒ na 
mocy lex Sempronia de provincia Asia Gajusza Grakcha z roku 123/122 podatki ścią-
gane z prowincji Azji dzierżawiono spółkom publikanów (societas publicanorum) 
wybieranym przez cenzorów; por. Cyceron (Verr. 2,3,12: aut censoria locatio con
stituta est, ut Asiae lege Sempronia ‒ ‘albo została wprowadzona umowa cenzorska, 
jak w Azji na mocy prawa Semproniusza’); o samej lex Sempronia de provincia Asia 
i jej znaczeniu w polityce ekonomicznej Grakcha zob. Ph. Kay, Rome’s Economic 
Revolution, Oxford 2014, s. 70‒83. Owa ‘umowa cenzorska’ (censoria locatio) to 
przeprowadzana w Rzymie (a nie w prowincji pod nadzorem namiestnika, jak to się 
działo np. na Sycylii zgodnie z obowiązującą tam lex Hieronica ‒ procedurą wielce 
korupcyjną) licytacja na kontrakty zawierane między rzymskimi urzędnikami a pu-
blikanami, czyli dzierżawcami podatków, na określoną sumę wpłacaną przez okres 
pięciu lat. Było to przedsięwzięcie po części ryzykowne: jeżeli dochody z podat-
ków okazały się wyższe niż kwota kontraktu zawartego w Rzymie, spółka osiągała 
dochody z tego przedsięwzięcia, jeżeli zaś ściągnięto w prowincji podatek niższy 
(ponieważ np. z powodu niższych obrotów handlowych zebrano odpowiednio niższe 
podatki zwane portoria, tj. opłaty portowe), wtedy spółka ponosiła straty. W tym dru-
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[17,10] I tak, trzymając się swych zasad i postanowień, bronię, 
jak potrafię, tej zgody, którą sam skleiłem. Ale jako że jest ona 
niepewna, toruję sobie bezpieczną, jak się spodziewam, drogę, by 
zachować wpływy, w liście wszakże nie zdołam ci jej przedstawić 
dostatecznie jasno, coś jednak o niej napomknę: pozostaję w nad-
zwyczaj zażyłych stosunkach z Pompejuszem. Wiem, co powiesz. 
Będę się strzegł, czego strzec się należy, i innym razem napiszę ci 
więcej o tym, jak zamierzam wziąć w swoje ręce sprawy rzeczy-
pospolitej.

[17,11] Musisz wiedzieć, że Lukcejusz chce zaraz ubiegać się o kon-
sulat. Ponoć będzie jeszcze tylko dwóch konkurentów: Cezar (za-
mierza porozumieć się z nim przez Arriusza) oraz Bibulus (myśli, 
że się dogada przez Gajusza Pizona). To cię śmieszy? Nie ma tu nic 
śmiesznego, wierz mi.96

gim wypadku publikanie mogli próbować „wycisnąć” więcej pieniędzy z podatników 
bądź poskarżyć się w senacie, że zakontraktowali za duże kwoty (nimium magno 
conduxisse), jak to miało miejsce właśnie w opisywanym przez Cycerona przypadku. 
Kontrakty, o których mowa w liście, zostały zawarte z cenzorami wybranymi w roku 
65, w marcu 60 r. wybierano nowych cenzorów, cała sprawa w senacie musiała się 
więc toczyć najpóźniej w marcu, kiedy przyszło do rozliczenia starych kontraktów 
przed zawarciem nowych przez obejmujących urzędowanie następnych cenzorów. 
W Scholia Bobiensia (132,30‒133,7) do mowy Pro Plancio (W obronie Plancjusza) 
czytamy, że ojciec oskarżonego, Gnejusz Plancjusz, stał na czele spółki publikanów, 
która poniosła straty finansowe przy ściąganiu podatków i poskarżyła się w senacie 
na wysokość kontraktów ‒ chodzi bez wątpienia o tę samą sprawę. Ekwitów popar-
li Krassus, Cezar i Cyceron. Jak wynika z poprzedniego zdania listu, wbrew sobie, 
a dla zachowania zgody stanów, Cyceron wygłosił w senacie mowy ‒ nigdy przez 
niego nieopublikowane ‒ zatytułowane De locatione Asiatica inducenda (O prze-
prowadzeniu kontraktu w sprawie dzierżawy podatków w Azji; Crawford, 1984: 32 
i 33). ■ metellus, konsul desygnowAny (Metellus consul designatus) ‒ Kwintus Ce-
cyliusz Metellus Celer (Q. Caecilius Metellus Celer), konsul desygnowany na rok 
60, naturalny brat Kwintusa Cecyliusza Metellusa Neposa Młodszego, konsula roku 
57 (zob. wyżej, przyp. 56), został wybrany na ten urząd razem z pompejańczykiem 
Afraniuszem (zob. wyżej, przyp. 82). Chociaż Metellus Celer pełnił dawniej funk-
cję legata przy Pompejuszu, znany był później ze swego wrogiego nastawienia do 
Pompejusza.

96 lukcejusz chce zArAz ubiegać się o konsulAt (Lucceium… consulatum habere 
in animo statim petere) ‒ Cyceron pisał już o tym wcześniej (ad Att. 1,14,7 [14]); 
zob. wyżej, przyp. 65. ■ przez ArriuszA (per Arrium) ‒ Kwintus Arriusz (Q. Arrius), 
prawdopodobnie tożsamy z pretorem roku 73, kolega Krassusa (Cyceron, Brut. 
69,242), sam miał, jak się okazało niespełnione, ambicje, by startować w wyborach 
(ad Att. 2,5,2 [25]; 2,7,3 [27]). ■ bibulus (Bibulus) ‒ Marek Kalpurniusz Bibulus 
(M. Calpurnius Bibulus), edyl kurulny w roku 65, pretor w 62, konsul (wraz z Ce-
zarem) w 59, wielokrotnie wspominany w 2. księdze listów, najzagorzalszy – choć 
bezsilny ‒ wróg Cezara. O charakterze Bibulusa i śmieszności jego konsulatu zob. 
niżej, przyp. 212. Chociaż Cyceron wspomina w jednym z listów (ad fam. 2,17,6), że 
był nastawiony przyjacielsko wobec Bibulusa (semper amicissimus Bibulo fui), nie 
pozostawali w bliskiej zażyłości.
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O czy jeszcze miałbym ci pisać? O czym? O wielu sprawach, ale 
innym razem. Postaraj się koniecznie, proszę, zawiadomić mnie, kie-
dy miałbym się ciebie spodziewać. I jeszcze o to nieśmiało proszę, 
czego pragnę najbardziej: przyjedź jak najprędzej.

W nony grudniowe [5 grudnia]

18 (1,18)
[Rzym, 20 stycznia 60 r.]

[18,1] Musisz wiedzieć, że niczego tak bardzo mi teraz nie bra-
kuje, jak człowieka, z którym mógłbym podzielić się wszystkim, 
co napawa mnie troską; który by mnie kochał, był mądry; z którym 
rozmawiałbym bez kłamstwa, bez udawania, bez tajemnic. Nie ma 
tu mego brata, tak prostolinijnego [ἀφελέστατος [afeléstatos]] i tak bardzo 
mnie kochającego, †Metellus† zaś to nie człowiek, lecz „głuchy 
brzeg i powietrze, i pustka bezmierna”. A ty, któryś rozmową i radą 
tylekroć koił moje troski i niepokój duszy, któryś mi wsparciem 
w życiu publicznym i najzaufańszym przyjacielem w życiu prywat-
nym, który masz udział we wszystkim, co mówię i co zamyślam, 
gdzie ty jesteś? Czuję się tak osamotniony, że jedyne wytchnienie to 
czas spędzany z żoną, córeczką i najsłodszym małym Cyceronem.97

Bo te moje polityczne, farbowane przyjaźnie błyszczą na forum, 
w domu nie ma z nich żadnego pożytku. Gdy więc rano mój dom 
roi się od ludzi, gdy idę na forum otoczony gromadą przyjaciół, nie 
znajduję w tym wielkim tłumie nikogo, z kim mógłbym swobodnie 
pożartować lub szczerze powzdychać. Dlatego ciebie wyczekuję, 
ciebie potrzebuję, ciebie przyzywam. Tak wiele spraw niepokoi mnie 
i udręcza, ale gdybyś tylko chciał nakłonić do nich ucha, wyrzucił-
bym je z siebie, myślę, w rozmowie podczas jednej przechadzki.

[18,2] Tymczasem jednak domowe troski, co mnie bolą i gryzą, 
przemilczę, bo nie chcę ich powierzać temu listowi i posłańcowi, 

97 †metellus† (†Metellus†) ‒ miejsce zepsute, Shackelton Bailey (1965: t. I, 
s. 328‒329 [ad loc.]) proponuje tu właśnie słowo: Metellus, nie wiadomo jednak, któ-
rego z Metellusów wspomina Cyceron. ■ „głuchy brzeg i powietrze, i pustkA bezmier-
nA” (lítus atque áër et sólitudó me‹r›a) ‒ fragment z nieznanej tragedii; por. Ribbeck3: 
frg. 84 [ex incertis incertorum fabulis] [vol. I, s. 298] (wszystkie koniektury wskazanego 
uprzednio miejsca wraz z przytoczonym cytatem poetyckim analizuje Vincenzo T. 
Tandoi (Accio e il complesso del Filottete Lemnio in Cicerone verso il 60 a.C., „Cice-
roniana” 5(1984), s. 123–160). ■ córeczką i najsłodszyM MałyM cyceronem (filiola et 
mellito Cicerone) ‒ Tullia urodziła się ok. 78 r., miała więc już ok. 18 lat. O narodzi-
nach syna Cyceron donosił Attykowi w roku 65, zatem mały Cyceron miał ok. 5 lat 
(ad Att. 1,2,1 [11] oraz wyżej, przyp. 41).
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którego nie znam. Zresztą – tylko się nie martw – nie są one nadzwy-
czaj ciężkie, ale siedzą we mnie głęboko i gniotą, a nie koi ich rozmo-
wa czy rada przyjaciela, którego tu nie ma. Co do rzeczypospolitej, to 
choć nie brakuje mi ducha, samo lekarstwo wciąż nową zadaje ranę. 
Wystarczy, że przedstawiłbym ci pokrótce, co się działo po twoim 
odjeździe, a zakrzyknąłbyś, że państwo rzymskie dłużej istnieć już 
nie może. Zaraz po tym, jak wyjechałeś, rozegrała się – na początek 
– komedia Klodiańska; ja, znajdując w niej szansę ukrócenia, jak mi 
się zdawało, rozwiązłości i wzięcia w karby młodzieży, zagrałem na 
wysoką nutę, włożywszy w to wszystkie siły ducha i umysłu, ale nie 
kierowała mną nienawiść do kogokolwiek, lecz nadzieja, i nie na 
poprawienie, lecz uzdrowienie społeczeństwa.98

[18,3] Cios zadał rzeczypospolitej sąd, który dał się kupić i zhań-
bić. Zobacz, co nastąpiło potem. Narzucono nam konsula, na którego 
tylko my, filozofowie, możemy patrzeć, nie wzdychając. Co za klę-
ska! Po tym, jak senat wydał uchwałę o przekupstwie wyborczym 
i o sądach, nie wniesiono już żadnej innej; senat jest prześladowany, 
odwrócili się od niego ekwici, gdy uchwalono, że „sędziowie, któ-
rzy za wydanie wyroku…”. I tak rok ten zwalił dwie podpory rze-
czypospolitej, które ja jeden postawiłem: zniszczył autorytet senatu 
i rozerwał zgodę stanów.99

Oto nastał drugi wyjątkowy rok. Zaczął się od tego, że nie mogły 
się odbyć doroczne obrzędy ku czci bogini Juwenty, gdyż w obrzę-
dy własne Memmiusz wtajemniczył żonę Marka Lukullusa. Źle to 
zniósł Menelaos i się rozwiódł. Ale podczas gdy ów pasterz idajski 
tylko Menelaosa obraził, nasz Parys i z Menelaosem, i z Agamem-
nonem obszedł się jak z niewolnikami.100

98 rozegrała się ‒ nA Początek ‒ komediA KlodiańsKa (introitus fuit fabulae Clo
dianae) ‒ Cyceron powraca do skandalu religijnego z udziałem Klodiusza (ad Att. 
1,14 [14]; 1,16 [16]).

99 sąd, który dał się kuPić i zhańbić (empto constupratoque iudicio) ‒ nawiąza-
nie do przekupstwa sędziów i uniewinnienia Klodiusza, które Cyceron opisał wcześ-
niej (ad Att. 1,16,3‒5 [16]). ■ konsulA (consul) ‒ chodzi o Lucjusza Afraniusza; 
zob. wyżej, przyp. 82. ■ jAk senAt wydał uchwałę o przekupstwie wyborczym (facto 
senatus consulto de ambitu) ‒ Cyceron nawiązuje do lex de ambitu Lurkona (ad 
Att. 1,16,13 [16] oraz wyżej, przyp. 83). ■ gdy uchwAlono, że „sędziowie, którzy zA 
wydAnie wyroku…” (quod erat ‘qui ob rem iudicandam’) ‒ chodzi o uchwałę senatu 
pozwalającą ścigać sędziów-ekwitów, o której Cyceron pisał już poprzednio (ad Att. 
1,17,8 [17]). ■ zgodę stAnów (ordinum concordiam) ‒ zob. wyżej, przyp. 94.

100 doroczne obrzędy ku czci bogini juwenty (anniversaria sacra Iuventatis) 
‒ organizacja świąt ku czci bogini Iuventas (‘Młodość’; por. Festus, s. 92: Iuventu
tis[sic!] sacra pro iuvenibus sunt instituta ‒ ‘dla młodych ludzi ustanowiono święta 
bogini Juwenty’) spoczywała w rękach rodziny Lukullusów, jako że przedstawiciel 
tego rodu ofiarował bogini świątynię w 191 r.; por. Liwiusz (36,36,5). ■ gdyż w ob-
rzędy własne memmiusz wtajeMniczył żonę mArkA lukullusA (nam M. Luculli 
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[18,4] Jest tu pewien Gajusz Herenniusz, trybun plebejski; nie 
znasz go chyba, a może i znasz, bo pochodzicie z tej samej tribus, 
a jego ojciec Sekstus zwykle rozdawał u was pieniądze. Otóż chce 
on przeprowadzić przeniesienie Publiusza Klodiusza do plebejuszy 
i stawia wniosek, by cały lud głosował w sprawie Klodiusza na 
Polu Marsowym. Potraktowałem go w senacie tak, jak zwykłem 
traktować tego rodzaju osobników, ale to ten typ, do którego nic 
nie dociera.101

[18,5] Metellus jest konsulem wybitnym i człowiekiem bardzo 
mi oddanym, lecz nadwyrężył swój autorytet, gdy ze względów 
formalnych zgłosił ten sam wniosek w sprawie Klodiusza. Z kolei 
syn Aulusa ‒ o bogowie nieśmiertelni ‒ cóż to za leniwy żołnierz 

uxorem Memmius suis sacris initiavit) ‒ w styczniu roku 60 najwyraźniej nie doszło 
do corocznych obchodów tego święta, gdyż żona Marka Licyniusza Lukullusa (nie 
znamy jej imienia), brata Lucjusza Licyniusza Lukullusa Pontyjskiego (zob. wyżej, 
przyp. 37), miała romans z mówcą i poetą Gajuszem Memmiuszem. Późniejszy 
pretor (58 r.), kandydat na konsula w roku 54 (z poparciem Pompejusza i Cezara), 
był dobrym znajomym Cycerona, adresatem trzech jego listów (ad fam. 13,1‒3) po-
chodzących z końca lat 50., kiedy to poeta skazany w 52 r. za nadużycia wyborcze 
(de ambitu) przebywał na wygnaniu. ■ menelAos (Menelaus) ‒ tj. zdradzony mąż; 
nawiązanie do mitu, zgodnie z którym trojański Parys uwiódł małżonkę Menelaosa, 
Helenę. ■ pAsterz idAjski (pastor Idaeus) ‒ kiedy młodziutki Aleksander/Parys (ro-
dzice, gdy był niemowlęciem, kazali go porzucić w górach, bo Hekabe miała sen, 
że porodziła głownię, od której spłonie Troja) pasał owce na górze Ida w Troadzie, 
w pobliżu Troi/Ilionu, doszło tam do słynnego „sądu Parysa”, czyli sporu sprowo-
kowanego przez boginię niezgody, Eris, między trzema boginiami: Herą, Afrodytą 
i Ateną. Eryda rzuciła jabłko z napisem: „Dla najpiękniejszej”, a na sędziego, który 
miał rozstrzygnąć, komu ono przypadnie, Zeus wyznaczył właśnie Parysa. Wybór, 
jakiego Parys dokonał, stał się zarzewiem wojny trojańskiej, jako że Afrodyta w na-
grodę za obdarowanie jej jabłkiem przyrzekła mu najpiękniejszą kobietę świata – 
Helenę, żonę Menelaosa, króla Sparty. Parys porwał Helenę do Troi, zaś Menelaos 
i jego brat Agamemnon, który objął dowództwo, zorganizowali odwetową wyprawę 
wojenną Achajów. ■ pArys i z menelAosem, i z AgAmemnonem (Paris tam Menelaum 
quam Agamemnonem) ‒ Parysem jest tu Memmiusz, Agamemnonem zaś, czyli bra-
tem Menelaosa ‒ Lucjusz Licyniusz Lukullus Pontyjski, słynny wódz z czasów III 
wojny z Mitrydatesem. Gdy Lukullus powrócił do Rzymu w roku 66, Gajusz Mem-
miusz sprzeciwiał się przyznaniu mu triumfu i wygłaszał w tej sprawie płomienne 
mowy; ostatecznie Lukullus odbył triumf w 63 r.

101 pewien gAjusz herenniusz (C. Herennius quidam) ‒ postać bliżej niezna-
na; Cyceron wspomina go także w następnym liście (ad Att. 1,19,5 [19]). ■ zwykle 
rozdawał u wAs Pieniądze (nummos vobis dividere solebat) ‒ tj. należał do grupy 
divisores (ad Att. 1,16,12 [16] oraz przyp. 82). ■ chce on PrzeProwadzić przeniesienie 
publiuszA klodiuszA do plebejuszy (is ad plebem P. Clodium traducit) ‒ Klodiusz 
(z urodzenia patrycjusz Publiusz Klaudiusz Pulcher) pragnął zostać trybunem plebej-
skim, a urząd ten był zarezerwowany tylko dla plebejuszy, żeby więc go osiągnąć, 
musiał dokonać ‘przejścia do plebsu’ (transitio ad plebem), do czego potrzebna była 
uchwała komicjów kurialnych. Rok 61 Klodiusz spędził jako kwestor na Sycylii, 
ale po powrocie do Rzymu podjął starania o wpisanie go do plebejuszy. Propozycję 
Herenniusza zawetowano (ad Att. 1,19,5 [19]).
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i jaki tchórz! W pełni zasługuje na to, by dzień w dzień musiał wy-
słuchiwać zniewag Palikanusa, co zresztą się dzieje. [18,6] Flawiusz 
ogłosił prawo agrarne, mało znaczące, niemal takie samo jak prawo 
Plotiusza.102

Tymczasem nie sposób tu znaleźć choćby cienia Prawdziwego 
Męża stanu [πολιτικὸς ἀνὴρ οὐδ᾽ ὄναρ [politikós anér ud’ ónar]]. Ten, co mógłby 
nim być, mój przyjaciel Pompejusz – tak właśnie jest i chcę, abyś to 
wiedział – woli patrzeć w milczeniu na swą haftowaną togusię. Z ust 
Krassusa nie padnie ani jedno słowo, które mogłoby umniejszyć jego 
wziętość. Pozostałych już znasz: są tak głupi, że chyba wyobraża-
ją sobie, iż po upadku rzeczypospolitej zachowają swoje sadzawki 
z rybami. [18,7] Jedynym człowiekiem, któremu na czymś zależy, jest 
Katon, przy czym wynika to, sądzę, raczej ze stałości i nieskazitel-
ności jego charakteru aniżeli z namysłu czy inteligencji; już trzeci 
miesiąc męczy nieszczęsnych publikanów, którzy tak bardzo byli mu 
oddani, i nie pozwala senatowi udzielić im odpowiedzi. Nie możemy 
zatem podejmować decyzji w innych sprawach, dopóki nie odpowie 
się publikanom. Z tego powodu, jak przypuszczam, nawet poselstwa 
nie zostaną przyjęte.103

[18,8] Widzisz teraz, jak wzburzone są fale, które nami miotają. 
Jeśli więc w tym, co napisałem tak obszernie, dostrzegasz również to, 

102 ze względów formAlnych zgłosił ten sAm wniosek w sprAwie klodiuszA (ha
bet dicis causa promulgatum illud idem de Clodio) ‒ sprzyjający optymatom konsul 
Kwintus Cecyliusz Metellus Celer wniósł wniosek podobny do wniosku Herenniusza 
w przekonaniu, że i ta inicjatywa spotka się ze sprzeciwem. Klodiusz był jego szwa-
grem (żona konsula była jedną z trzech sióstr Klodiusza), czuł się więc zobowiązany 
do podjęcia takich kroków. ■ syn AulusA (Auli… filius) ‒ konsul Afraniusz; zob. wy-
żej, przyp. 82. ■ by dzień w dzień Musiał wysłuchiwać zniewAg pAlikAnusA (Palica
no… os ad male audiendum cottidie praebeat) ‒ nie wiadomo, o jakich zniewagach 
wyrządzanych Afraniuszowi przez Marka Lolliusza Palikanusa mówi Cyceron. ■ flA-
wiusz ogłosił prAwo AgrArne, Mało znaczące (agraria autem promulgata est a Flavio, 
sane levis) ‒ Lucjusz Flawiusz, trybun plebejski w roku 60 i późniejszy pretor (w 58), 
zgłosił projekt nowej ustawy agrarnej, nadającej ziemię weteranom Pompejusza oraz 
potrzebującym; zob. Kassjusz Dion (37,50,1). Shackelton Bailey (1965: t. I, s. 333 
[ad loc.]) zwrócił uwagę, że Cyceron intencjonalnie określa to prawo przymiotnikiem 
levis, będącym u niego niekiedy synonimem słowa popularis (np. ad Att. 2,1,6 [21]: 
levissimus tribunus plebis). Na temat ustawy agrarnej Flawiusza por. Cyceron (ad Att. 
1,19,4 [19]). ■ prAwo plotiuszA (Plotia) ‒ nic nie wiadomo o tej ustawie.

103 choćby cieniA prAwdziwego Męża stAnu ‒ dosłownie: ‘[nie można znaleźć] 
polityka nawet we śnie’. ■ nA swą haftowaną togusię (togulam illa pictam) ‒ w roku 
63 Pompejuszowi lud nadał przywilej noszenia wszystkich insygniów triumfatora, 
jakie przysługiwały mu podczas igrzysk, ale Pompejusz miał skorzystać z tego tylko 
raz; por. Kassjusz Dion (37,21,3‒4). Tym zdaniem Cyceron chce opisać rezerwę, jaką 
zachowywał Pompejusz i wobec bieżących wydarzeń politycznych, i wobec stron-
nictwa popularów. ■ sAdzAwki z rybAmi (piscinas) ‒ o optymatach jako posiadaczach 
takich basenów z rybami Cyceron napisze w następnym liście (ad Att. 1,19,6 [19] 
oraz niżej, przyp. 109).
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czegom nie napisał, przyjedź do mnie wreszcie. A choć raczej należy 
uciekać stąd, dokąd cię wzywam, uznaj, że uczucia, jakie mam dla 
ciebie, cenisz tak bardzo, iż mimo tych wszystkich nieprzyjemnych 
okoliczności chcesz tu przyjechać. [Bo jeśli chodzi o cenzus], to 
postaram się wszędzie ogłosić, że przyjeżdżasz, żeby nie wpisano cię 
jako nieobecnego; zapisać się tuż przed składaniem ofiary to rzecz 
na miarę prawdziwego człowieka interesu. Postaraj się więc, bym 
jak najprędzej cię zobaczył.104

xi dnia przed kalendami lutowymi [20 stycznia]
za konsulów Kwintusa Metellusa i Lucjusza Afraniusza

19 (1,19)
[Rzym, 15 marca 60 r.]

[19,1] Gdybym miał tyle wolnego czasu, ile masz ty, a nawet 
i wówczas, gdybym chciał posyłać ci listy tak krótkie, jak są zazwy-
czaj twoje, bez trudu bym cię pokonał, bo i tak pisałbym znacznie 
częściej niż ty. Ponadto, mimo niewyobrażalnego ogromu arcyważ-
nych zajęć chcę, aby każdy mój list, który do ciebie przychodzi, miał 
treść i sens. Zatem najpierw – bo to się należy obywatelowi miłują-
cemu ojczyznę – wyłożę ci, jak wyglądają sprawy rzeczypospolitej; 
następnie, bo zaraz po niej to dla mnie masz najwięcej uczuć, napiszę 
o sobie to, czego, jak sądzę, bardzo pragniesz się dowiedzieć.

[19,2] Jeśli chodzi o rzeczpospolitą, to przede wszystkim panuje 
w niej strach przed wojną z Galami. Niedawno pobici zostali nasi 
bracia Eduowie; jest pewne, że podnieśli broń ‹Helweci› i nękają 
wypadami prowincję. Senat postanowił, że konsulowie będą losowa-
li obie Galie; że odbędzie się pobór, i to bez możliwości uzyskania 
zwolnienia; że do miast w Galii wyśle się posłów z pełnią upraw-
nień i zadaniem zapobieżenia sojuszowi tychże miast z Helwetami. 
Posłami zostali: Kwintus Metellus Kreteński, Lucjusz Flakkus oraz 

104 [bo jeśli chodzi o cenzus], to postArAm się wszędzie ogłosić, że Przyjeż-
dżasz, żeby nie wpisAno cię jAko nieobecnego (nam ne absens censeare curabo 
edicendum et proponendum locis omnibus) ‒ kwestia zapisu cenzusowego Attyka 
(Cyceron jeszcze do niej powróci: ad Att. 2,1,11 [21]) nie jest jasna; w czasie nie-
obecności obywatela do cenzusu zgłaszał go jego agent, prokurator. ■ zaPisać się tuż 
przed składanieM ofiAry to rzecz nA Miarę prAwdziwego człowieka interesu (sub 
lustrum autem censeri germani negotiatoris est) – lustrum to ofiara oczyszczająca, 
składana po urzędowych czynnościach cenzorów, stąd też nazywano tak pięcioletni 
cykl cenzusowy. Może Attyk zapowiedział swoją obecność w ostatniej chwili, dlate-
go sugestia, że będącym w ciągłych podróżach ludziom interesu trudno było na czas 
stawić się w Rzymie.
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– wonności wylane na soczewicę [τὸ ἐπὶ τῇ φακῇ μύρον [tó epí té faké mýron]] – 
Lentulus, syn Klodiana.105

[19,3] Muszę dodać w tym miejscu, że kiedy – jako pierwszy spo-
śród byłych konsulów – to ja zostałem wylosowany, senat, licznie 
wówczas zgromadzony, jednogłośnie zdecydował, że należy zatrzy-
mać mnie w Mieście. To samo spotkało potem Pompejusza, wydaje 
się zatem, że chcą tu mieć nas obu jako rękojmię bezpieczeństwa 
rzeczypospolitej. I po cóż mi szukać oklAsków [ἐπιφωνήματα [epifonémata]] 
wśród obcych, skoro słyszę je w domu?

[19,4] Sytuacja w Mieście przedstawia się następująco. Trybun 
plebejski Flawiusz z inicjatywy Pompejusza usilnie dąży do prze-
prowadzenia prawa agrarnego, które poza popularnością inicjatora 
nie ma nic wspólnego z popularami. Za aprobatą zgromadzenia usu-
wałem z tego prawa wszystko, co godziło w interes osób prywatnych; 
uwalniałem grunty, które za konsulów Publiusza Mucjusza i Lucjusza 
Kalpurniusza stały się własnością publiczną; potwierdzałem własność 

105 pobici zostAli nAsi brAciA eduowie (Haedui, fratres nostri, pugnam… ma
lam pugnarunt) ‒ w walce z przywódcą germańskich Swebów, Ariowistem, które-
go z powrotem za Ren w roku 58 wyparł Cezar. ■ ‹helweci› (‹Helvetii›) ‒ niektóre 
rękopisy opuszczają to słowo. ■ Prowincję (in provinciam) ‒ tj. Galię. ■ obie gAlie 
(duas Gallias) ‒ czyli Galię Przedalpejską/Cisalpińską i Narbońską; zob. także Cy-
ceron (ad Att. 1,20,5 [20]). Konsulowie, Lucjusz Afraniusz i Kwintus Cecyliusz Me-
tellus Celer, otrzymali obie prowincje galijskie, Metellus prawdopodobnie ‒ Galię 
Zaalpejską/Transalpińską, a Afraniusz ‒ Cisalpińską; por. Kassjusz Dion (37,50,4). 
Metellus zmarł na początku roku 59. ■ kwintus metellus kreteński (Q. Metellus 
Creticus) ‒ Kwintus Cecyliusz Metellus Kreteński (Q. Caecilius Metellus Creticus), 
pretor w roku 74, konsul w 69, swój przydomek „Kreteński” zawdzięczał podbojowi, 
jaki w latach 68‒65 przeprowadził na sprzymierzonej z Mitrydatesem Krecie; wszedł 
wtedy w ostry konflikt z Pompejuszem. ■ lucjusz flAkkus (L. Flaccus) ‒ Lucjusz 
Waleriusz Flakkus (L. Valerius Flaccus), pretor w roku 63, służył w wojsku Kwintusa 
Metellusa na Krecie, Cyceron podjął się jego obrony w 59 r. w procesie o zdzierstwa 
(de repetundis) w prowincji Azji. ■ wonności wylAne nA soczewicę ‒ przytaczane 
w tekście łacińskim znane greckie przysłowie, znaczące dosłownie: ‘pachnidło na 
soczewicę’ (odpowiednik „rzucać perły przed wieprze”, choć w powyższym kon-
tekście odpowiedniejsze są frazeologizmy: „pasuje jak pięść do nosa” czy „pasuje 
jak kwiatek do kożucha”), pochodzi prawdopodobnie z komedii (frg. 47) Strattisa 
zatytułowanej Φοίνισσαι ([Foínissai] ‒ Fenicjanki), a cytują je także Gelliusz (Noct.
Att. 13,29,5) i Atenajos (4,51 160b). Lentulus nie pasował do tego poselstwa, bowiem 
dwaj posłowie wymienieni jako pierwsi byli ludźmi doświadczonymi, a powierzo-
ne im zadanie – ważne. Cyceron bawił się także zabawnym skojarzeniem, bowiem 
greckiemu słowu φακῆ ([faké] ‒ ‘soczewica’) odpowiada łaciński rzeczownik lens, 
kojarzący się z imieniem Lentulusa. ■ lentulus, syn klodiAnA (Lentulus, Clodiani 
filius) ‒ Shackleton Bailey (1965: t. I, s. 335 [ad loc.]) wskazuje, że przyjaciel Cyce-
rona, Gnejusz Korneliusz Lentulus Klodianus (Gn. Cornelius Lentulus Clodianus), 
konsul w 72 r. i cenzor w 70, w roku 60 prawdopodobnie już nie żył. Jego adopcyjny 
ojciec (na adopcję wskazuje część imienia: Klodianus) pozostaje nieznany. Cyceron 
może w tym miejscu wymieniać Gnejusza Lentulusa Watię Klodiana (Gn. Lentulus 
Vatia Clodianus), pretora w roku 59.
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tych, którzy otrzymali ziemię od Sulli; przywracałem do własności 
Wolaterranów i Arretynów, których grunty Sulla skonfiskował, ale 
nie rozdzielił. Jednego tylko nie odrzucałem: żeby ziemia kupowana 
była za pieniądze uzyskane w ciągu pięciu lat z nowych podatków. 
Senat sprzeciwiał się całej tej koncepcji podziału gruntów, podejrze-
wając, że w ten sposób dąży się do powiększenia potęgi Pompejusza, 
Pompejusz zaś o uchwalenie tego prawa bardzo pilnie się starał.106

Ja, ciesząc się wdzięcznością stronników ustawy, zabezpieczałem 
zarazem własność osób prywatnych – to jest, jak wiesz, moja armia: 
ludzie zamożni. Lud i Pompejusza (bo i na tym mi zależało) zado-
woliłem pomysłem zakupienia ziemi; sądziłem, że gdyby to mądrze 
zaplanować, można byłoby oczyścić miasto z mętów i zaludnić pust-
kowia Italii. Ale cała ta sprawa, przerwana wojną, zamarła. Metellus 
to konsul całkiem dobry i mój bez mała przyjaciel. Ten drugi to takie 
nic, że nawet tego nie wie, co kupuje.107

[19,5] Tak zatem wyglądają sprawy rzeczypospolitej, chyba że do 
spraw rzeczypospolitej zaliczysz jeszcze wielekroć już podejmowa-
ne zabiegi trybuna plebejskiego, niejakiego Herenniusza – należą-

106 trybun plebejski flAwiusz… usilnie dąży do przeprowAdzeniA prAwA AgrAr-
nego (agraria lex a Flavio tribuno pl. vehementer agitabatur) ‒ o wniosku trybuna 
zob. Cyceron (ad Att. 1,18,6 [18]) oraz wyżej, przyp. 102). ■ zA aProbatą zgromA-
dzeniA usuwałeM z tego prAwA wszystko, co godziło w interes osób prywAtnych (ex 
hac ego lege secunda contionis voluntate omnia illa tollebam quae ad privatorum 
incommodum pertinebant) ‒ chodzi o wygłoszoną na zgromadzeniu mowę De lege 
Flavia (O prawie Flawiusza; Crawford, 1984: 35), w której Cyceron zgłaszał po-
prawki zmierzające do zagwarantowania własności posiadaczy ziemskich (zob. niżej 
w tym paragrafie). ■ uwalniałeM grunty, które… stały się własnością Publiczną (li
berabam agrum eum qui… publicus fuisset) ‒ chodzi o ziemię publiczną niewłączo-
ną do nadziałów na mocy prawa Tyberiusza Semproniusza Grakcha (lex Sempronia 
agraria), przede wszystkim o ziemię kampańską (ager Campanus). Wniosek Lucju-
sza Flawiusza najwyraźniej proponował rozdział ziemi nieobjętej prawem Grakcha. 
■ zA konsulów publiuszA mucjuszA i lucjuszA kAlpurniuszA (P. Mucio L. Calpurnio 
consulibus) ‒ Publiusz Mucjusz Scewola (P. Mucius Scaevola) i Lucjusz Kalpurniusz 
Pizon Frugi (L. Calpurnius Piso Frugi) sprawowali konsulat w roku 133. ■ przywrA-
całeM do własności (in sua possessione retinebam) ‒ projekt powodowałby naj-
prawdopodobniej jakieś wywłaszczenia i konfiskaty ziemi. ■ zA Pieniądze uzyskAne 
w ciągu Pięciu lAt z nowych podAtków (pecunia… quae ex novis vectigalibus per 
quinquennium reciperetur) ‒ zgodnie z wnioskiem trybuna Flawiusza państwo miało 
kupić ziemię za dochody uzyskane z podbojów Pompejusza na wschodzie. ■ senAt 
sPrzeciwiał się całej tej koncepcji Podziału gruntów (huic toti rationi agrariae se
natus adversabatur) ‒ stronnictwo optymatów na czele z urzędującym konsulem 
Kwintusem Cecyliuszem Metellusem Celerem, Lucjuszem Licyniuszem Lukullusem 
i Markiem Katonem nie dopuściło do uchwalenia tego prawa.

107 mojA ArmiA (noster exercitus) ‒ podobne sformułowanie w jednym z następ-
nych listów (ad Att. 2,19,4 [39]). ■ zaludnić pustkowiA itAlii (Italiae solitudinem 
frequentari) ‒ projekt prawa zgłoszonego przez Flawiusza zakładał przesiedlenie 
biedoty miejskiej na zakupione grunty; zob. także Kassjusz Dion (37,50,1).
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cego do twojej tribus, a poza tym łobuza i golca – o przeniesienie 
Publiusza Klodiusza do plebejuszy. Ale natrafił na gremialny sprze-
ciw. Tyle, myślę, o sprawach rzeczypospolitej.108

[19,6] Ja zaś od chwili, kiedy to w pamiętne nony grudniowe [5 grud-
nia] wraz z nienawiścią i nieprzyjaźnią wielu ludzi zdobyłem sobie 
nadzwyczajną i nieśmiertelną chwałę, nie przestałem zajmować się 
sprawami rzeczypospolitej z nieodmienną wielkodusznością i strzec 
zyskanej wówczas zaszczytnej pozycji. Ale uwolnienie Klodiusza 
unaoczniło mi brak rozwagi i słabość sędziów, potem zobaczyłem, 
jak łatwo było zniechęcić do senatu naszych publikanów, choć nie 
dało się poróżnić ich ze mną, a następnie jak bardzo nienawidzą mnie, 
wcale się z tym nie kryjąc, wybrańcy bogów (mówię o tych miłośni-
kach sadzawek z rybami, twoich przyjaciołach), pomyślałem więc, 
że trzeba mi poszukać potężniejszych sił i pewniejszego wsparcia.109

[19,7] Po pierwsze doprowadziłem więc do tego, że Pompejusz, któ-
ry o moich zasługach milczał zbyt długo, nie jeden raz, lecz wielokrot-
nie i w wielu słowach przyznał w senacie, że to ja ocaliłem państwo 
i cały świat. Dla mnie nie miało to znaczenia (bo nie są te sprawy ani 
tak nieznane, żeby potrzebowały świadectwa, ani aż tak wątpliwe, 
żeby domagać się dla nich pochwały), miało wszakże dla rzeczypo-
spolitej, a to dlatego, że kilku niegodziwców sądziło, iż z powodu 
różnicy w ocenie owych spraw ja i Pompejusz wejdziemy w jakiś 
konflikt. Tymczasem połączyła mnie z nim zażyłość tak bliska, że 
dzięki niej i jeden, i drugi z nas może czuć się bezpieczniejszy w tym, 
co myśli i robi jako osoba prywatna, i pewniejszy w swej działal-
ności publicznej. [19,8] Z kolei nienawiść do mnie, jaką żywiła nasza 
rozpasana, zniewieściała młodzież, uśmierzyło moje, że tak powiem, 

108 wielekroć już podejmowAne zAbiegi trybunA plebejskiego, niejAkiego heren-
niuszA (illud… Herennium quendam, tribunum pl. … agere coepisse) ‒ na temat ini-
cjatywy podjętej przez Herenniusza Cyceron pisał już w liście poprzednim (ad Att. 
1,18,4 [18]); por. także wyżej, przyp. 101.

109 w PaMiętne nony grudniowe (Nonarum illarum Decembrium) ‒ chodzi o po-
siedzenie senatu w dniu 5 grudnia 63 r., kiedy to zapadł wyrok śmierci na uwięzionych 
katylinarczyków; słynne nony grudniowe Cyceron przedstawiał jako dzień swego 
największego triumfu. ■ uwolnienie klodiuszA (Clodi absolutione) ‒ na temat prze-
kupnych sędziów i uwolnienia Klodiusza po skandalu, jaki wywołał swoją obecnością 
na świętach ku czci Dobrej Bogini, pisał Cyceron obszernie w jednym z poprzednich 
listów (ad Att. 1,16,1‒6 [16]). ■ jAk łatwo było zniechęcić do senAtu nAszych publi-
kAnów (nostros publicanos facile a senatu diiungi) ‒ o rozdźwięku między senatem 
a ekwitami po uchwaleniu ustawy pozwalającej ścigać ekwickich sędziów Cyceron pi-
sał poprzednio (ad Att. 1,17,8 [17] oraz wyżej, przyp. 94). ■ Mówię o tych Miłośnikach 
sAdzAwek z rybAmi, twoich Przyjaciołach (hos piscinarios dico, amicos tuos) ‒ podob-
nie jak wyżej (ad Att. 1,18,6 [18]) Cyceron ma tu na myśli posiadaczy takich sadzawek, 
czyli optymatów, przyjaciół Attyka: Hortensjusza (zob. wyżej, przyp. 51), Lucjusza 
Lukullusa (przyp. 37) i Lucjusza Marcjusza Filippa, przyszłego konsula (56 r.).
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przemiłe usposobienie i teraz wszyscy oni mnie jedynego czczą i wiel-
bią. Wreszcie, nikomu nie wyrządzam najmniejszej przykrości, ale też 
nie zabiegam o popularność ani nie odstępuję od swoich zasad; moja 
postawa, umiarkowana i zrównoważona, jest tego rodzaju, że wobec 
rzeczypospolitej zachowuję dawną stałość, a w sprawach prywatnych 
ze względu na słabość ludzi dobrych, niechęć nieżyczliwych oraz nie-
nawiść niegodziwych działam z pewną ostrożnością i uwagą. W te 
nowe przyjaźnie nie uwikłałem się jednak aż tak bardzo, by zamykać 
uszy na śpiewkę, którą nuci mi cicho ten chytrus z Sycylii – Epicharm:

paMiętaj: nie ufAj i nie pij. do tego sprowAdzA się Mądrość.
[νᾶφε καῖ μέμνας’ ἀπιστεῖν. ἄρθρα ταῦτα τᾶν φρενῶν 
[náfe kaí mémnas’ apisteín. árthra taúta tán frenón]]

I oto, sądzę, widzisz w pewnym zarysie, co myślę i jak żyję.110

[19,9] Piszesz mi często o tej swojej sprawie; w tej chwili nic nie 
mogę zrobić. Mamy uchwałę senatu, za której przyjęciem z naj-
wyższym zapałem głosowali szeregowcy i nikt z naszych. Ale choć 
widnieje pod nią moje imię, z samej treści możesz poznać, że propo-
zycja wniesiona pierwotnie do senatu była inna, a punkt o wolnych 
ludach został dodany bez powodu. Zrobił to Publiusz Serwiliusz 
syn, który zabierał głos jako jeden z ostatnich. W tej chwili nic się 
nie da zmienić, dlatego posiedzenia, na które początkowo tłumnie 
przychodzono, już dawno przestały się odbywać. Gdybyś jednak 
swoim wdziękiem i miłym słowem wycisnął z Sykiończyków parę 
sesterców, proszę, byś mnie o tym zawiadomił.111

110 nie jeden rAz, lecz wielokrotnie i w wielu słowach Przyznał w senAcie (in se
natu non semel sed saepe multisque verbis… adiudicarit) ‒ Pompejusz po raz pierwszy 
wyraził tutaj swoje publiczne uznanie dla poczynań Cycerona jako konsula, na co bez 
wątpienia miała wpływ (jedynie) wstrzemięźliwość Cycerona wobec ustawy agrarnej, 
przez co ochłodziły się stosunki mówcy z optymatami. Jest oczywiste, że wobec ata-
ków Klodiusza szukał on wsparcia w potężnym Pompejuszu. ■ paMiętaj: nie ufAj… ‒ 
ten wers z komedii Epicharma (frg. 218) przytaczają także: Polibiusz (18,40,4) i Dion 
Chryzostom (57,1).

111 mAmy uchwałę senAtu (est enim illud senatus consultum) ‒ nie wiadomo, o ja-
kiej uchwale mowa, zważywszy jednak na kontekst, należy przypuszczać, że Attyka 
interesowała jakaś uchwała senatu w sprawie pożyczek na procent udzielanych mia-
stom i mieszkańcom prowincji; taką była choćby lex Gabinia, zabraniająca w Rzymie 
udzielania pożyczek na procent przedstawicielom obcych wspólnot, np. królom czy 
miastom, uchwalona w roku 67 (gdy Gabiniusz był trybunem) bądź w roku 58 (gdy 
pełnił konsulat). Zob. także list późniejszy (ad Att. 1,20,4 [20]), z którego wynika, że 
ta ciekawość Attyka pozostawała w związku z jego interesami w Sykionie. ■ szere-
gowcy (pediariorum) ‒ pedarii [senatores] to grupa „świeżych” senatorów, niskich 
rangą i niemających znaczenia (spośród trzech poświadczeń tego terminu w okresie 
republiki dwa pochodzą z listów Cycerona z 60 r.; zob. także ad Att. 1,20,4 [20]). 
Wskazuje się, że byli to senatorowie zwykle niepytani o zdanie (Aulus Gelliusz ‒ 
Noct.Att. 3,18,1 ‒ pisał, że nie przemawiali, lecz przychylali się „nogami” do zdania 
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[19,10] Posłałem ci napisany po grecku pamiętnik mojego konsula-
tu. Jeśli cokolwiek tam znajdziesz, co takiemu jak ty attyckiemu At-
tykowi wyda się nie dość greckie i nie dość uczone, nie powiem tego, 
co o swoim dziele historycznym powiedział ci – w Panormos chyba 
– Lukullus: że tu i tam porozrzucał barbaryzmy i solecyzmy, by ła-
twiej można było wykazać, że to utwór Rzymianina. Jeżeli u mnie 
będzie coś takiego, to bez mojej wiedzy i wbrew mojej woli. Wersję 
łacińską poślę ci, jak tylko ją ukończę. Jako wersji trzeciej spodzie-
waj się poematu – nie chciałbym, aby jakakolwiek forma pochwały 
mojej osoby została pominięta przeze mnie samego. I tylko nie mów: 
„któż będzie ojca sławił?” [τίς πατέρ᾽αἰνήσει; [tís patér’ ainései?]], bo jeśli 
jest na świecie coś, co bardziej zasługuje na pochwałę, to niechaj 
mnie ganią, że tego nie chwalę. Zresztą nie napisałem pAnegiryku 
[ἐγκωμιαστικὰ [enkomiastiká]], tylko dzieło historyczne [ἱστορικὰ [historiká]].112

innych: in alienam sententiam pedibus irent), choć niektórzy uczeni twierdzą, że może 
chodzić o senatorów, którzy stali w czasie obrad z powodu braku miejsc siedzących, 
bądź o takich, którzy nie pełnili wcześniej urzędów (zob. F.X. Ryan, Rank and the 
Participation in the Republican Senate, Stuttgart 1998, s. 52‒95). ■ z nAszych (no
strum) ‒ Cyceron ma na myśli konsularów i byłych pretorów (consulares, praetorii). 
■ widnieje pod nią moje iMię (me esse ad scribendum vides) ‒ tzn. Cyceron jako jeden 
z kilku senatorów podpisał po posiedzeniu senatu szkic uchwały, poświadczając tym 
samym, że jest on zgodny z rzeczywiście podjętą uchwałą. ■ publiusz serwiliusz syn 
(a P. Servilio filio) ‒ chodzi o Publiusza Serwiliusza Watię (Izauryckiego) (P. Servilius 
Vatia Isauricus), kwestora ok. roku 60, pretora w 54, konsula w 48, propretora i pro-
konsula Azji w latach 46‒44, powtórnego konsula w roku 41, syna konsula z roku 79, 
który nosił takie samo imię. ■ wycisnął z sykiończyków Parę sesterców (a Sicyoniis 
nummulorum aliquid expresseris) ‒ chodzi o dług zaciągnięty przez Sykiończyków 
(ad Att. 1,13,1 [13] oraz przyp. 50; 1,20,4 [20]; 2,13,4 [33]).

112 nApisAny po grecku PaMiętnik mojego konsulAtu (commentarium consulatus mei 
Graece compositum) ‒ jak wynika z niniejszego paragrafu, Cyceron planował na po-
czątku 60 r. ułożyć cykl utworów na temat swojego konsulatu, do których chciał dodać 
mowy polityczne (ad Att. 2,1,3 [21]). Łaciński poemat w trzech księgach, zatytułowa-
ny De consulatu meo (O moim konsulacie), został ukończony w końcu roku (obszerny 
fragment Cyceron cytuje w dziele O wróżbiarstwie ‒ Div. 1,106). Dziełko prozator-
skie w języku łacińskim, zapowiadane niżej Attykowi, zapewne nigdy nie powstało, 
natomiast przesłane przyjacielowi dzieło po grecku miało autobiograficzny charakter. 
Cyceron określa je tutaj słowem commentarium, a w innym liście (ad Att. 2,1,2 [21]) 
używa podobnego zwrotu greckiego: ὑπόμνημα ([hypómnema] ‒ ‘wspomnienia’). Utwór 
ten otrzymał nie tylko Attyk, który zrewanżował się własną skromniejszą kompozycją 
o dokonaniach Cycerona w roku 63, ale także nauczyciel i przyjaciel mówcy, stoicki fi-
lozof Posejdonios ‒ Cyceron posłał mu dziełko z nadzieją, że dawny mistrz również coś 
napisze na ten sam temat (ad Att. 2,1‒2 [21‒22]). Jak się obecnie podkreśla, ten auto-
biograficzny (na pewno mocno zretoryzowany) opis własnego konsulatu był pierwszym 
dziełem Rzymianina, w którym dokonania w sferze społecznej przewyższały czyny mi-
litarne bohatera (bo też tych ostatnich Cyceronowi brakowało). Ów grecki utwór Cyce-
rona znał Plutarch (Cic. 8,2‒4), ale dziś dostępne są nam jedynie trzy prawdopodobne 
fragmenty (FRHist, vol. I, s. 370‒376; vol. II, nr 33: F1‒3). ■ tAkiemu jAk ty Attyckiemu 
Attykowi (homini Attico) ‒ dosłownie: ‘człowiekowi attyckiemu, mieszkańcowi Attyki’; 
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[19,11] Mój brat Kwintus usprawiedliwia się przede mną w liście 
i zapewnia, że na twój temat nikomu nic złego nie powiedział. Ale 
w tych sprawach musimy się zobaczyć i działać jak najostrożniej 
i z największą delikatnością. Zatem kiedyś wreszcie przyjedź. Ten 
Kossyniusz, któremu oddałem list, to człowiek zacny, poważny i to-
bie oddany, i w ogóle właśnie taki, jak mi go opisałeś.113

W idy marcowe [15 marca]

20 (1,20)
[Rzym, po 12 maja 60 r.]

[20,1] Kiedy iiii dnia przed idami majowymi [12 maja] wróciłem 
z Pompejanum do Rzymu, kochany Cyncjusz przekazał mi twój list 
oddany w idy lutowe [13 lutego]. Teraz więc na ten list odpowiem.114

Przede wszystkim cieszy mnie, żeś dobrze zrozumiał, jakie mam 
o tobie zdanie, następnie – i to jest radość ogromna – że w sprawach, 

Cyceron bawi się przydomkiem przyjaciela (por. wstęp, s. 16), sugerując żartobliwie 
– co zresztą czyni w listach wielokrotnie – że Tytus Pomponiusz jest rodowitym miesz-
kańcem Attyki, urodzonym Grekiem. ■ o swoim dziele historycznym Powiedział ci… 
lukullus (Lucullus de suis historiis dixerat) ‒ Lucjusz Licyniusz Lukullus był autorem 
napisanego w młodości w języku greckim dziełka dotyczącego (przynajmniej w jakiejś 
mierze) wojny sprzymierzeńczej, w której brał udział (FRHist, vol. I, s. 287; vol. II, 
nr 23: T1‒4). Zdanie to nawiązuje do spotkania i rozmowy o literaturze, która musiała 
się odbyć w 76 r. w Panormos (dziś: Palermo) na Sycylii, gdy Lukullus wracał z pro-
wincji Afryki, gdzie sprawował namiestnictwo w roku 77/76. Cyceron jako kwestor 
przebywał w tym czasie na Sycylii, gdzie Attyk mógł go odwiedzić. ■ „któż będzie ojcA 
sławił?” ‒ pierwsza część przysłowia (dalej: εἰ μὴ κακοδαίμονα τέκνα [ei mé kakodaímona 
tékna] ‒ ‘jeśli nie [będzie sławił] złego dziecka?’) odnoszącego się do ludzi polegających 
na sławie przodków. Myśl Cycerona jest jasna: on sam jest owym ojcem, dzieckiem zaś 
twórczość literacka na temat własnego konsulatu.

113 zApewniA, że nA twój temAt nikomu nic złego nie Powiedział (adfirmat nihil 
a se cuiquam de te secus esse dictum) ‒ Cyceron nawiązuje do konfliktu swego brata 
z Attykiem również w jednym z poprzednich listów (ad Att. 1,17,1‒4 [17]). ■ ten 
kossyniusz (Cossinius hic) ‒ ekwita Lucjusz Kossyniusz (L. Cossinius), któremu 
Cyceron powierzył listy, a także swój utwór na temat konsulatu (ad Att. 1,20,6 [20]; 
2,1,1 [21]), był bliskim przyjacielem Attyka i tak jak on posiadał majątek w Epi-
rze. Jego noszący to samo imię ojciec, pretor w 73 r., został pokonany i zabity przez 
Spartakusa. Warron uczynił Kossyniusza rozmówcą w swoim traktacie De re rustica 
(O gospodarstwie wiejskim), gdzie wspomniany jest również zięć Kossyniusza, Hir-
rus (Rust. 2,1,2). W liście do Sulpicjusza Rufusa z 46 r. Cyceron pisał, że pozostaje 
z Kossyniuszem w bliskiej zażyłości (ad fam. 13,23,1: L. Cossinio, amico et tribuli 
tuo, valde familiariter utor); w roku następnym Kossyniusz zmarł (ad fam. 13,46,4).

114 twój list oddAny w idy lutowe (quam tu Id. Febr. dederas) ‒ w odpowiedzi 
na list Cycerona (ad Att. 1,17 [17]); przerwa w korespondencji wskazuje, że Attyk 
nie przebywał w Epirze, lecz podróżował w interesach.
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w których ja, a właściwie moi bliscy wyrządzili ci, jak się wydaje, 
wielką przykrość i zachowali się nader nieprzyjemnie, ty postępowałeś 
z najwyższym umiarkowaniem i łagodnością, co uznaję za świadectwo 
twego wielkiego serca oraz nadzwyczajnego charakteru i mądrości. 
Napisałeś do mnie tak uprzejmie, z takim baczeniem, poczuciem po-
winności i łagodnością, że nie tylko nie powinienem do niczego więcej 
cię nakłaniać, ale wręcz nie mógłbym ani po tobie, ani po kimkolwiek 
innym oczekiwać większej przychylności i łagodności. Dlatego, jak 
uważam, najlepiej będzie nic więcej o tych sprawach już nie pisać. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, porozmawiamy, kiedy się zobaczymy.115

[20,2] To, co mi piszesz, rozważając sprawy rzeczypospolitej, do-
wodzi i serca, i mądrości, a twoje myślenie nie różni się od moich dą-
żeń. Bo i nie powinienem ani rezygnować z wysokiej pozycji, jakiej 
wymaga moja godność, ani wchodzić do cudzego obozu, nie mając 
własnej armii. W tym, o którym piszesz, nie ma nic wielkiego, nic 
wzniosłego, nic, co nie byłoby przyziemne i nie schlebiało tłumowi. 
Droga, jaką obrałem, była być może całkiem użyteczna do tego, bym 
ja sam zażywał w życiu spokoju, ale przecież to rzeczpospolita od-
niosła znacznie większy pożytek niż ja z tego, że ataki nikczemnych 
obywateli przeciwko mnie udało się powstrzymać właś nie dzięki 
temu, że utwierdzając zmienne poglądy człowieka, który jest wy-
brańcem losu, cieszy się najwyższym autorytetem, uznaniem i wpły-
wami, sprawiłem, iż ludzie źli przestali pokładać w nim nadzieję, 
on zaś stał się chwalcą moich czynów. Gdybym musiał w tym celu 
odstąpić od swych zasad, uznałbym, że nie ma rzeczy, która byłaby 
warta aż takiej ceny, ale udało mi się tak wszystko rozegrać, że ja 
nie zmieniałem swych zasad, zgadzając się z nim, on natomiast zy-
skiwał, jak się zdawało, na powadze, gdy mnie chwalił.116

[20,3] W pozostałych sprawach tak postępuję i będę postępował, by 
nie dopuścić, iżby ktoś mógł sądzić, że moje dokonania są dziełem 
przypadku. Ludzi dobrych, o których ci chodzi, i owej spArty [Σπάρταν 
[Spártan]], co to mi się, jak piszesz, dostała, nigdy nie porzucę, a na-
wet jeśli ona mnie porzuci, będę trwał w wierności swym dawnym 
poglądom. Wiedz jednak, że od śmierci Katulusa podążam drogą 
najlepszych bez straży i bez towarzyszy. Jak mówi chyba Rinton: 
„jedni grosza nie są warci, drugich nie obchodzi nic” [οἱ μὲν παρ’ οὐδὲν 

115 w sprAwAch, w których jA, A właściwie moi bliscy wyrządzili ci, jAk się wy-
dAje, wielką Przykrość (in iis rebus quae tibi asperius a nobis atque ‹adeo a› no
stris… actae videbantur) ‒ o zatargach Kwintusa z Attykiem Cyceron pisał w liście 
z końca 61 r. (ad Att. 1,17,1‒4 [17]).

116 wchodzić do cudzego obozu (intra alterius praesidia veniendum) ‒ Cyceron 
czyni tu aluzję do swego zbliżenia z Pompejuszem, o czym pisał w liście poprzednim 
(ad Att. 1,19,7 [19]).
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εἰσι, τοῖς δ’ οὐδὲν μέλει [hoi mén par’ udén eisi, toís d’ udén mélei]]. O tym, jak mi za-
zdroszczą nasi miłośnicy sadzawek z rybami, napiszę ci kiedy indziej 
albo zaczekam z tym do naszego spotkania. Od kurii nic wszakże 
mnie nie oderwie – i dlatego, że taki wybór jest po prostu słusznym 
wyborem, i dlatego, że najbardziej pasuje do mojej sytuacji, i dlatego 
wreszcie, że mają mnie tam w cenie, co wcale nie jest przykre.117

[20,4] W sprawie Sykiończyków, jak ci wcześniej pisałem, raczej 
nie licz na senat. Nikt już nie skarży uchwały. Jeśli więc tego ocze-
kujesz, długo będziesz czekał. Spróbuj, o ile możesz, powalczyć 
inaczej. Kiedy uchwalano tę ustawę, nikt nie zwrócił uwagi na to, 
kogo właściwie ona dotyczy, a szeregowcy natychmiast ruszyli bie-
giem, żeby zagłosować za jej przyjęciem. Na kasację postanowienia 
senatu jeszcze nie pora, bo nikt się nie skarży, a wielu wręcz się 
cieszy: po części ze złej woli, po części z przekonania, że uchwała 
jest słuszna.118

[20,5] Z twojego Metellusa konsul wybitny. W tym jednym tylko 
zasługuje na krytykę: nie bardzo się on cieszy na wieść, że w Galii, 
jak donoszą, spokój. Jestem przekonany, że marzy mu się triumf. 
Wolałbym, żeby pod tym akurat względem było przeciętniej, ale 
reszta niech będzie wybitna. Za to syn Aulusa tak się sprawuje, że 

117 od śMierci kAtulusA (post Catuli mortem) ‒ zob. wyżej, przyp. 51. ■ i owej 
spArty… nigdy nie Porzucę (et eam… Σπάρταν… numquam deseram) ‒ Sparta sym-
bolizuje tu sprawę optymatów. W innym liście (ad Att. 4,6,2) Cyceron pisał: Σπάρταν 
ἔλαχες, ταύταν κόσμει [Spártan élaches, taútan kósmei]. Jest to przeróbka wersu zaczerp-
niętego z zaginionej tragedii Eurypidesa Telefos (Teleph. I 19,23 = Kn 723): Σπάρτην 
ἔλαχες, κείνην κόσμει [Spárten élaches, keínen kósmei] ‒ „Twoja Sparta, nią władaj” (prze-
kład K. Dybowska). Zdanie to cytuje bardzo wielu autorów, ale nie do końca wiemy, 
jaki jest jego sens. Zwykle przyjmuje się, że dotyczy kogoś, komu dostała się w udziale 
gorsza część. Z upływem czasu zyskiwało wiele różnych znaczeń, a Erazm z Rotterda-
mu (Adagia 1401 = II V 1: „Spartam nactus es, hanc orna”) tłumaczy je na podstawie 
analizy użycia jako: przyjmowanie z godnością tego, co przeznaczone człowiekowi, 
lub godzenie się z obowiązkiem, który należy wykonać (omówienie i lokalizacje 
w dziełach innych autorów, także bizantyńskich, w: Eurypides, Tragedie, t. V: Frag
menty, przekład zbiorowy pod redakcją M. Borowskiej, Wrocław 2015, s. 130‒131; 
„Biblioteka Antyczna”). ■ jAk mówi chybA rinton (nam ut ait Rhinton) ‒ Rinton z Ta-
rentu lub Syrakuz znany był z komediowych przeróbek tematów tragicznych (φλύακες 
[flýakes]); por. Rinton (frg. *12 [s. 267]). Uczeni łączą brzmienie tego cytatu z Rintona 
(lub Filemona) z fragmentem Ojneusa, zaginionej tragedii Eurypidesa (Oen. I 20,7 = 
TrGF5,2 565; = Arystofanes, Ran. 72). ■ Miłośnicy sAdzAwek z rybAmi (piscinarii) ‒ 
por. listy poprzednie (ad Att. 1,18,8 [18] i 1,19,6 [19]) oraz przyp. 109; Cyceron określa 
tak optymatów. ■ od kurii (a curia) ‒ czyli budynku posiedzeń senatu.

118 w sprAwie sykiończyków (de Sicyoniis) ‒ na temat interesów (pożyczek 
udzielanych na procent) Attyka w Sykionie Cyceron wspominał już wcześniej (ad 
Att. 1,13,1 [13] oraz przyp. 50), a nadto nawiąże do tej sprawy w jednym z później-
szych listów (ad Att. 2,13,4 [33]). ■ jAk ci wcześniej PisałeM (ut scripsi ad te antea) ‒ 
w poprzednim liście (ad Att. 1,19,9 [19]); por. także wyżej, przyp. 111. ■ szeregowcy 
(pediarii) ‒ zob. wyżej, przyp. 111.
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jego konsulat to nie żaden konsulat, lecz policzek [ὑπώπιον [hypópion]] 
wymierzony naszemu Wielkiemu.119

[20,6] Z moich pism posyłam ci to o moim konsulacie, po grecku. 
Dałem tę książkę Lucjuszowi Kossyniuszowi. Chyba podoba ci się 
to, co piszę po łacinie, a na moje greckie dzieło patrzysz zazdrosnym 
okiem Greka. Jeśli inni coś napiszą, poślę do ciebie, ale, wierz mi, jak 
tylko przeczytają coś mojego, jakaś siła powstrzymuje ich od pisania.120

[20,7] A wracając teraz do moich spraw: Lucjusz Papiriusz Petus, 
mąż zacny i mój wielbiciel, podarował mi książki pozostawione przez 
Serwiusza Klaudiusza. Gdy twój przyjaciel Cyncjusz powiedział mi, 
że prawo Cyncjuszowe zezwala na ich przyjęcie, oświadczyłem, że dar 
chętnie przyjmę, jeśli zostanie mi dostarczony. A zatem jeżeli jestem ci 
miły, jeżeli wiesz, że ty miły jesteś mnie, postaraj się – przez przyjaciół, 
klientów, gości i gospodarzy, przez wyzwoleńców, wreszcie i przez 
swoich niewolników – żeby ani skrawek z tego nie zginął. Bardzo 
potrzebuję i greckich książek, które, jak przypuszczam, pozostawił, 
i łacińskich, które pozostawił na pewno. Ja codziennie, ile mam tylko 
czasu wolnego od zajęć sądowych, oddaję się studiom i w nich znajduję 
wytchnienie. Arcy-, powiadam, arcymiłą wyświadczysz mi przysługę, 
jeżeli zadbasz o wszystko tak pieczołowicie, jak zwykle to czynisz, gdy 
wiesz, że mi na czymś bardzo zależy. Polecam ci też sprawy samego 
Petusa, a on w związku z nimi z góry wyraża ci swoją wdzięczność.121

Odwiedź mnie – już nie tylko proszę, ale stanowczo do tego 
namawiam!

119 syn AulusA (Auli filius) ‒ konsul Lucjusz Afraniusz. ■ policzek ‒ greckie sło-
wo użyte przez Cycerona oznacza dosłownie ‘część twarzy pod oczyma’ (ὑπό [hypó] 
‒ ‘pod’ i ὤψ [óps] ‒ ‘oko’). ■ nAszemu wielkiemu (Magni nostri) ‒ tj. Pompejuszowi.

120 to o moim konsulAcie, po grecku (Graece perfectum consulatum meum) ‒ 
Cyceron wspominał o tym dziełku w poprzednim liście (ad Att. 1,19,10 [19]); por. 
także wyżej, przyp. 112.

121 lucjusz pApiriusz petus, Mąż zAcny i mój wielbiciel (L. Papirius Paetus, vir 
bonus amatorque noster) ‒ człowiek interesów i epikurejczyk, przyjaciel Cycerona, 
na stałe mieszkał w Neapolu; jest adresatem kilku listów (ad fam. 9,15‒26). ■ książ-
ki pozostAwione przez serwiuszA klAudiuszA (libros eos quos Ser. Claudius reli
quit) ‒ erudyta o zainteresowaniach literackich Serwiusz Klaudiusz (Klodiusz?) był 
bratem Papiriusza Petusa (ad Att. 2,1,12 [21]; ad fam. 9,16,4). Po kłótni z teściem, 
słynnym gramatykiem Eliuszem Stilonem, musiał opuścić Rzym; por. Swetoniusz 
(Gramm. 3). ■ prAwo cyncjuszowe (per legem Cinciam) ‒ na mocy lex Cincia de 
donis et muneribus (prawa Cyncjusza o darowiznach i podarunkach), wniesionego 
w 204 r. przez trybuna plebejskiego Marka Cyncjusza Alimenta, nie wolno było do-
konywać darowizn na rzecz osób obcych (prawo określało stopień pokrewieństwa 
tych, którzy mogli otrzymywać większe donacje) ponad określoną wysokość (źródła 
nie podają tej wielkości). Czytelna gra słów, łącząca ze starym prawem imię zaufane-
go człowieka Attyka, Lucjusza Cyncjusza, i jego prezent dla Cycerona. Wydaje się, 
że Petus bądź jego brat korzystali z usług Cycerona jako adwokata.





KSIĘGA DRUGA

21 (2,1)
[Ancjum (?), ok. 3 (?) czerwca 60 r.]122

[21,1] Kiedy w kalendy czerwcowe [1 czerwca] jechałem do Ancjum, 
bardzo chcąc uciec od gladiatorów Marka Metellusa, spotkał mnie 
w drodze twój niewolnik; oddał list i napisany przez ciebie po grecku 
pamiętnik mojego konsulatu. Ucieszyłem się wtedy, że już wcześniej 
dałem Lucjuszowi Kossyniuszowi książkę na ten sam temat i też na-
pisaną po grecku, by ją tobie przekazał. Bo jeśli najpierw twoją bym 
przeczytał, powiedziałbyś, że ci ją ukradłem. Twoje dzieło (a czy-
tałem je z wielką ochotą), jakkolwiek zdało mi się trochę chropawe 
i niewygładzone, przecież dlatego właśnie było ozdobne, że ozdób 
nie miało, i dlatego – jak to mówią o kobietach – pięknie pachniało, 
że nie wydawało z siebie żadnego zapachu. A moja książka zużyła 
cały skład wonności Izokratesa, zawartość wszystkich puzderek jego 
uczniów i nawet niektóre farby Arystotelesowe. Przeglądałeś ją, jak 
mi piszesz w innym liście, na Korkyrze, a potem chyba dostałeś od 
Kossyniusza egzemplarz, którego nie miałbym odwagi ci posłać, gdy-
bym cierpliwie i z wielką surowością dzieła swego nie poprawił.123

122 Data przyjęta w wydaniu Shackeltona Baileya jest niepewna: jak wynika 
z pierwszego zdania listu, Cyceron wyjechał z Rzymu 1 czerwca, w drodze otrzymał 
list od Attyka i odpowiedział nań już z Ancjum, uprzednio przeczytawszy dołączone 
do listu dziełko Attyka.

123 do Ancjum (Antium) ‒ willę tę Cyceron kupił ok. 60 r.; jest to chronologicz-
nie pierwsza wzmianka na temat tej posiadłości. Mniej więcej w tym samym czasie 
nabył też willę koło Pompejów (Pompeianum). W starszej literaturze przedmiotu za 
willę Cycerona bezpodstawnie uchodził kompleks Torre Astura położony nieco na 
południe od Ancjum. ■ od glAdiAtorów mArkA metellusA (gladiatores M. Metelli) ‒ 
tj. od igrzysk urządzanych przez Marka Metellusa. Nie wiadomo, ani o jakich igrzy-
skach wspomina Cyceron (może urządzanych na mocy zapisu testamentowego?), ani 
o którego Metellusa chodzi; Shackleton Bailey sugeruje (1965: t. I, s. 343 [ad loc.]), 
że mowa o Marku Cecyliuszu Metellusie (M. Caecilius Metellus), pretorze w roku 69, 
bracie Kwintusa Cecyliusza Metellusa Kreteńskiego. ■ PaMiętnik mojego konsulAtu  
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[21,2] Odpowiedział mi już z Rodos Posejdonios, że kiedy czy-
tał ten mój PaMiętnik [ὑπόμνημα [hypómnema]] – a posłałem mu go, żeby 
ozdobniej na ten sam temat napisał – nie tylko nie nabrał ochoty do 
pisania, lecz się wręcz przestraszył. I co tu wiele mówić! Wzbudzi-
łem trwogę w rodowitych Grekach! I ci, którzy zewsząd naciskali, 
abym dał im coś, co mogliby jeszcze upiększyć, przestali mi się 
naprzykrzać. A ty, jeśli książka ci się spodoba, dołóż starań, aby się 
znalazła w Atenach i w innych miastach Grecji. Bo myślę, że może 
dodać blasku moim czynom.124

[21,3] Wyślę ci i te moje mówki, o które prosisz, i więcej jeszcze, 
skoro i tobie sprawia przyjemność to, co spisuję, zachęcony entuzja-
zmem młodzieży. A ponieważ twój współobywatel Demostenes zabły-
snął w mowach zwanych Filipikami, kiedy porzucił wymowę sądową, 
gatunek o dość napastliwym charakterze, by sięgnąć Po styl dostoj-
niejszy i objawić się jako Mąż stanu [σεμνότερός τις et πολιτικώτερος [semnóterós 

(commentarium consulatus mei) ‒ o twórczości Attyka zob. wstęp, s. 21. ■ dałeM 
lucjuszowi kossyniuszowi książkę (librum L. Cossinio… dedisse) ‒ na jego ręce 
Cyceron przekazał grecki utwór swojego autorstwa o pełnionym w 63 r. konsulacie, 
czyli de facto o walce z Katyliną; zob. list poprzedni (ad Att. 1,20,6 [20]). ■ skład 
wonności (myrothecium) ‒ Cyceron użył rzadkiego słowa pochodzenia greckiego: 
μυροθήκιον ([myrothékion] ‒ ‘skrzyneczka na wonności’). ■ izokrAtesA… puzderek 
jego uczniów… fArby Arystotelesowe (Isocrati… eius discipulorum arculas… Ari
stotelia pigmenta) ‒ w tym żartobliwym zdaniu Cyceron wskazuje na greckie tra-
dycje retoryczne, z których czerpał: Izokratesa (jednego z największych mówców 
greckich okresu klasycznego), mówców attyckich IV w. oraz Arystotelesa. Takie 
zestawienie obecne jest też w liście z 54 r. do Lentulusa Spintera (ad fam. 1,9,23), 
gdzie Cyceron pisze o swoim dialogu De oratore (O mówcy): atque omnem antiquo
rum et Aristoteliam et Isocratiam rationem oratoriam complectuntur (‘i [księgi te] 
obejmują całą wiedzę retoryczną starożytnych, i tę izokratejską, i arystotelejską’). 
■ przeglądałeś… nA korkyrze (quem tu Corcyrae… strictim attigisti) ‒ z tego zda-
nia jasno wynika, że Attyk przeczytał na wyspie inną kopię Cyceronowego dziełka 
o jego konsulacie niż tę, jaką autor wysłał mu za pośrednictwem Kossyniusza. Sha-
ckleton Bailey (1965: t. I, s. 344 [ad loc.]) uznał, że Cyceron rozsyłał kopie swojego 
greckiego dziełka do przyjaciół na wschodzie, tak jak to uczynił w wypadku Posejdo-
niosa, i z taką cyrkulującą edycją zetknął się Attyk na Korkyrze. Wydaje się jednak, 
że Attyk czytał tam wysłaną do niego wersję, jaka wyłoniła się zaraz po ukończeniu 
dziełka, czyli w marcu 60 r. (ad Att. 1,19,10 [19]), a potem, w maju tegoż roku, prze-
słał mu jeszcze raz wersję ostateczną, już całkowicie poprawioną (ad Att. 1,20,6 
[20]). Mamy zatem w obu wypadkach kopie przeznaczone konkretnie dla Attyka, 
a nie świadectwo rozpowszechniania owych „wspomnień”.

124 A PosłałeM mu go, żeby ozdobniej nA ten sAm temAt naPisał (quod ego ad 
eum ut ornatius de isdem rebus scriberet miseram) ‒ Cyceron nie tylko był autorem 
trzech utworów o swoim konsulacie, ale też namawiał przyjaciół do pisania dzieł po-
dobnych, co udało mu się w przypadku Attyka, zaś Posejdonios z Rodos, który miał 
wtedy ok. 75 lat, najwyraźniej odmówił. Na temat twórczości o czynach Cycerona 
z 63 r. zob. wyżej, przyp. 112. ■ postArAj się, Aby znalazła się w AtenAch… (curabis 
ut et Athenis sit…) ‒ Cyceron prosi Attyka o sporządzenie kilku kopii jego utworu 
i puszczenie w obieg do dalszego przepisywania i rozpowszechniania.
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tis et politikóteros]], tak i ja uznałem za właściwe zadbać o to, aby również 
po mnie pozostały mowy, które można nazwać konsularnymi.125

Pierwsza z nich to mowa do senatu w kalendy styczniowe [1 stycznia], 
druga – do ludu (obie o prawie agrarnym), trzecia – o Otonie, czwar-
ta – w obronie Rabiriusza, piąta – o synach osób proskrybowanych, 
szósta – przed zgromadzeniem o zrzeczeniu się prowincji, siódma 
– kiedy wypędzałem Katylinę, ósma – wygłoszona do ludu nazajutrz 
po ucieczce Katyliny, dziewiąta – na zgromadzeniu, kiedy Allobrogo-
wie złożyli swoje doniesienie, dziesiąta – w senacie w nony grudnio-
we [5 grudnia]. Są jeszcze dwie krótkie mowy, można by rzec: urywki 
[ἀποσπασμάτια [apospasmátia]], o prawie agrarnym. Postaram się, abyś miał 
cały ten korpus [σῶμα [sóma]]. A skoro sprawiają ci przyjemność i moje 
pisma, i moje czyny, z tych właśnie dzieł poznasz i to, co uczyniłem, 
i to, co powiedziałem. Bo chyba byś się ich nie domagał, gdyby było 
inaczej. W każdym razie ja ci się ze swoją osobą nie narzucałem.126

125 mówki (oratiunculas) ‒ w oryginale zdrobnienie słowa oratio; zob. także Cy-
ceron (np. Brut. 207; ad Att. 13,19,2; ad fam. 9,12,2). ■ zabłysnął w mowAch zwAnych 
filipikAmi (in eis orationibus quae Philippicae nominantur enituerat) ‒ Cyceron mówi 
o czterech politycznych mowach Demostenesa (żył w latach: 384‒322) przeciwko Fi-
lipowi II Macedońskiemu: Κατὰ Φιλίππου [Katá Filíppu], w korpusie mów Demostenesa 
to mowy: 4, 6 i 9‒10. Po sukcesach, jakie król Macedonii odniósł w Tessalii i Tracji, 
Demostenes dostrzegał w nim największe zagrożenie dla Aten. Pierwszą Filipikę wy-
głosił prawdopodobnie latem 351 r., drugą w 344 lub 343 r., dwie kolejne w roku 341. 
Tytuł ten: Orationes Philippicae nadał Cyceron serii własnych mów skierowanych 
przeciwko Markowi Antoniuszowi, a Juniusz Brutus w liście do Cycerona z 1 kwiet-
nia 43 r. (ad Brut. 2,3,4) pisze, że mówca zasłużenie nazywa tak swoje oracje. Pewnie 
pierwotnie żartobliwy tytuł ostał się na wieki. ■ Aby również po mnie Pozostały mowy, 
które Można nazwać konsulArnymi (ut meae quoque essent orationes quae consula
res nominarentur) ‒ Cyceron ułożył niżej, w tymże paragrafie, w porządku chrono-
logicznym zbiór „mów konsularnych”, czyli tych wygłoszonych w roku 63, kiedy 
sprawował konsulat; tylko 2 mowy o prawie agrarnym – zapewne z powodu swojej 
niewielkiej objętości ‒ są podane na końcu, choć powinny być związane z dwiema 
mowami wymienionymi jako pierwsze. Obejmuje on łącznie 12 mów politycznych 
(zob. następne zdanie i przypis), spośród których tylko jedną Cyceron wygłosił w są-
dzie, a pozostałe – w senacie bądź na zgromadzeniu.

126 mowA do senAtu w kAlendy styczniowe… (… o prAwie AgrArnym) (una est in 
senatu Kalendis Ianuariis… de lege agraria) ‒ Oratio in senatu de lege agraria I, 
pierwsza mowa wygłoszona w senacie przez Cycerona po objęciu konsulatu, jedna 
z czterech mów wymierzonych przeciwko wnioskowi dotyczącemu ustawy agrarnej 
zgłoszonej przez trybuna plebejskiego Publiusza Serwiliusza Rullusa, popieranego 
przez Cezara i Krassusa. Ustawa przewidywała rozdzielenie ager publicus w Italii 
oraz zakup ziemi uprawnej dla biednych z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży ziem 
w prowincjach (co godziło w Pompejusza i jego zdobycze na wschodzie). Operacją tą 
mieli się zająć w Rzymie decemwirowie (komisja licząca 10 członków) wybrani do 
tego celu przez 17 tribus. Ostatecznie Rullus wycofał swój wniosek. O mowie tej 
wspomina Aulus Gelliusz (Noct.Att. 13,25,4: quam dixit de lege agraria Kalendis 
Ianuariis contra Rullum ‒ ‘[mowa o prawie agrarnym,] którą wygłosił 1 stycznia 
przeciwko Rullusowi’). Obecnie zachowało się jedynie 27 końcowych paragrafów; 
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zob. Crawford (1984: 18). ■ drugA ‒ do ludu (altera ad populum) ‒ Oratio de lege 
agraria II, zachowana do dziś mowa przeciwko wnioskowi trybuna Rullusa, wygło-
szona na zgromadzeniu w dniu 2 stycznia. ■ trzeciA – o otonie (tertia de Othone) ‒ 
zachował się tylko jeden fragment tej mowy (Crawford 1994: 213‒214), dobrze nato-
miast znane są niezwykłe okoliczności jej wygłoszenia; zob. Plutarch (Cic. 13,2‒4), 
Pliniusz Starszy (NH 7,117); także Crawford (1994: 209‒212). Była to improwizacja 
na zwołanym nieoczekiwanie contio z powodu zamieszek w teatrze. Lucjusz Roscjusz 
Oton (L. Roscius Otho) jako trybun w roku 67 zgłosił wniosek ustawy nadającej ekwi-
tom prawo do zasiadania w teatrze w 14. pierwszych rzędach (senat zasiadał w pierw-
szym rzędzie), kiedy więc w 63 r. pełnił preturę, lud wszczął zamieszki w czasie 
przedstawienia teatralnego, któremu Oton przewodniczył. Konsul Cyceron zwołał 
więc ludzi na pewne miejsce przy świątyni Bellony, gdzie wygłosił mowę, a uspoko-
jeni widzowie powrócili do teatru. ■ czwArtA – w obronie rAbiriuszA (quarta pro Ra
birio) ‒ mowa Pro C. Rabirio perduellionis reo (W obronie Gajusza Rabiriusza oskar-
żonego o wrogie działanie przeciwko państwu) została wygłoszona (współadwokatem 
był Hortensjusz) na zgromadzeniu. Senator Gajusz Rabiriusz (C. Rabirius) na mocy 
‘uchwały senatu o nadzwyczajnych uprawnieniach’ (senatus consultum ultimum) 
w roku 100 brał udział w tłumieniu zamieszek wywołanych przez zabitego wówczas 
trybuna plebejskiego Saturnina. Po 37 latach od tych wypadków trybun plebejski Ty-
tus Labienus, działając z namowy Cezara, oskarżył Rabiriusza o udział w morder-
stwie: miał on dostać się wtedy na dach i rzucać kamieniami w trybuna i jego towa-
rzyszy. Dla osądzenia sprawy wznowiono starą procedurę ‘oskarżenia o zdradę’ 
(perduellio), zastąpioną już oskarżeniami ‘o obrazę majestatu państwa’ (de maiestate). 
Sędziami (duumviri perduellionis) zostali Cezar i jego kuzyn Lucjusz. W podniosłej 
mowie Cyceron obnażał zamierzenia popularów podważające uprawnienia senatu 
w wyjątkowych okolicznościach (na mocy senatus consultum ultimum skazano na 
śmierć także Katylinę). Sprawa zakończyła się jeszcze przed głosowaniem wywiesze-
niem na wzgórzu Janikulum białej flagi oznaczającej atak wrogów i przerwanie dzia-
łalności publicznej. Cyceron w latach 50. bronił także bogatego bankiera Gajusza 
Rabiriusza Postumusa (C. Rabirius Postumus), siostrzeńca Gajusza Rabiriusza. ■ Piąta 
– o synAch osób proskrybowAnych (quinta de proscriptorum filiis) ‒ znana z jednego 
fragmentu cytowanego przez Kwintyliana (Inst.orat. 11,1,85) mowa De proscriptorum 
filiis/liberis była wymierzona przeciwko zgłoszonemu przez trybuna projektowi usta-
wy unieważniającej ograniczenia w życiu politycznym nałożone w prawie Sulli (de 
proscriptione) na dzieci ofiar proskrypcji; zob. Crawford (1994: 201‒207). ■ szóstA – 
przed zgromAdzeniem o zrzeczeniu się prowincji (sexta cum provinciam in contione 
deposui) ‒ niezachowana mowa Cum provinciam in contione deposuit (Crawford, 
1984: 19), w której Cyceron, nie chcąc opuszczać Rzymu (tj. oddalić się od bieżącej 
polityki), zrzekł się namiestnictwa Galii Cisalpińskiej na rzecz pretora Kwintusa Me-
tellusa Celera (por. list do Celera: ad fam. 5,2,3). ■ siódmA – kiedy wyPędzałeM kAty-
linę (septima qua Catilinam emisi) ‒ słynna mowa In Catilinam I (Pierwsza katylinar-
ka) wygłoszona 7 lub 8 listopada 63 r. na posiedzeniu senatu w świątyni Jowisza 
Statora na Palatynie, dzień po tym, jak katylinarczycy próbowali o świcie dokonać 
zamachu na życie Cycerona w jego domu. Sallustiusz (Cat. 28,1; 17,3) podaje, że 
zabójstwa mieli dokonać Gajusz Korneliusz oraz Lucjusz Warguntejusz. ■ ósmA – wy-
głoszona do ludu nAzAjutrz po ucieczce kAtyliny (octava quam habui ad populum 
postridie quam Catilina profugit) ‒ mowa In Catilinam II (Druga katylinarka) wygło-
szona przed ludem następnego dnia po pierwszej, tj. 8 lub 9 listopada, po tym, jak 
w nocy Katylina z grupą stronników opuścił Rzym i udał się do obozu Gajusza Man-
liusza. Mowa kończy się wezwaniem stronników Katyliny do opuszczenia miasta. 
■ dziewiąta – nA zgromAdzeniu, kiedy Allobrogowie złożyli swoje doniesienie (nona in 



 Księga druga    21,4 127

[21,4] Pytasz, dla jakiej przyczyny cię wzywam, i dajesz do zrozu-
mienia, że przeszkodą są twoje interesy, nie odżegnujesz się jednak 
od przyjazdu, nie tylko wtedy, gdy będzie taka potrzeba, ale i kiedy-
kolwiek zechcę. Owoż potrzeby nie ma żadnej, myślałem jednak, że 
mógłbyś wygodniej zaplanować sobie terminy podróży. Zbyt długo 
tu ciebie nie ma, zwłaszcza że jesteś przecież w pobliżu, i ani ja się 
tobą nie cieszę, ani ty mnie nie masz przy sobie. Teraz jest jeszcze 
spokojnie, lecz wkrótce – gdyby szaleństwo Ładniutkiego miało się 
wzmagać ‒ na pewno z całych sił wzywałbym cię stamtąd, gdzie 

contione quo die Allobroges indicarunt) ‒ kolejną mowę: In Catilinam III (Trzecia 
katylinarka) wygłosił Cyceron 3 grudnia 63 r. do ludu zgromadzonego na forum. Po-
zostali w Rzymie katylinarczycy, przede wszystkim Publiusz Korneliusz Lentulus 
(P. Cornelius Lentulus), starali się wciągnąć do swoich planów przebywających 
w Mieście posłów galijskiego ludu Allobrogów, sądząc, że źle traktowani przez rzym-
skich urzędników Galowie przyłączą się do spisku (Sallustiusz, Cat. 40) i powiększą 
słabe wojsko Katyliny zgromadzone w Etrurii. Niepewni, co należy uczynić, Allobro-
gowie donieśli o wszystkim swojemu patronowi, Kwintusowi Fabiuszowi Sandze 
(Q. Fabius Sanga), a ten z kolei poinformował Cycerona. Za radą konsula spotkali się 
ze spiskowcami, wysuwając żądanie pisemnej przysięgi, a kiedy otrzymali stosowne 
pisma (Sallustiusz, Cat. 44,1‒2), obiecali, że w drodze do Galii spotkają się także 
z Katyliną. Lentulus wysłał z nimi Tytusa Wolturcjusza, który dostał jeszcze dodatko-
wy list od jakiegoś katylinarczyka. Cyceron, autor całego planu, kazał pretorom obsa-
dzić strażą Most Mulwijski i tam zaaresztował wszystkich ok. 3 w nocy. Wolturcjusz 
i Allobrogowie zeznali o sprzysiężeniu Katyliny w senacie, za co następnego dnia 
otrzymali specjalne podziękowania i nagrodę (Sallustiusz, Cat. 50,1). W areszcie do-
mowym zatrzymano autorów listów i innych katylinarczyków. Cyceron, który miał 
już dowody na istnienie spisku, w wygłoszonej tego samego dnia mowie opisał sprzy-
siężenie i jego wykrycie oraz naturalnie swój udział w wydarzeniach, przy czym po-
równał swoje dokonania z osiągnięciami Pompejusza. ■ dziesiąta – w senAcie w nony 
grudniowe (decima in senatu Nonis Decembribus) ‒ 5 grudnia 63 r. w świątyni Kon-
kordii zwołano posiedzenie senatu, w czasie którego odbyła się debata, co uczynić 
z aresztowanymi spiskowcami. Cyceron jako pierwszemu udzielił głosu Decymusowi 
Juniuszowi Sylanowi (D. Iunius Silanus), konsulowi desygnowanemu na rok następ-
ny, który zażądał dla nich kary śmierci, a w podobnym duchu wypowiadali się także 
kolejni zwolennicy optymatów. Cezar jednak sprzeciwił się (Sallustiusz, Cat. 51) za-
stosowaniu kary śmierci wobec rzymskiego obywatela, również inni – nawet brat 
Cycerona – uważali, że należy się przychylić do zdania Cezara. Cyceron wygłosił 
wtedy mowę In Catilinam IV (Czwarta katylinarka), w której dokonał przeglądu zgło-
szonych wniosków z zaznaczeniem różnic (czyli pronuntiatio sententiarum) i opowie-
dział się za karą śmierci. Mowa Katona (Sallustiusz, Cat. 52) przesądziła los katyli-
narczyków, którzy zostali straceni. ■ są jeszcze dwie krótkie mowy (sunt praeterea 
duae breves) ‒ czyli Oratio de lege agraria III, zachowana do dziś mowa przeciwko 
projektowi ustawy agrarnej Rullusa (zob. wyżej), wygłoszona na zgromadzeniu. Do-
tyczyła ona konkretnego punktu wniosku, mówiącego o tym, że ziemie, budynki i sta-
wy nadane bądź sprzedane po roku 82, a więc za dyktatury Sulli, miały zostać uznane 
za prywatne. Teść Rullusa, Walgiusz (Valgius), nabył dodatkową ziemię, a przy tym 
denuncjował sąsiadów w czasach sullańskich, stąd ‒ zdaniem Cycerona ‒ Rullus kie-
rował się w tej sprawie prywatnym interesem. Czwarta mowa: Oratio de lege agra
ria IV nie zachowała się.
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przebywasz. Metellus znakomicie go hamuje i będzie hamował. Co 
tu wiele mówić! Jest z niego konsul Miłujący ojczyznę [φιλόπατρις [filó
patris]] i człowiek – zawsze tak myślałem – z natury dobry.127

[21,5] Tamten zaś już nie udaje, że chce zostać trybunem plebej-
skim, lecz chce naprawdę. Gdy była o tym mowa w senacie, roz-
niosłem go, zarzucając mu brak konsekwencji: w Rzymie walczy 
o urząd trybuna plebejskiego, podczas gdy na Sycylii przekonywał, 
że będzie walczył o spadek. I rzekłem, że nie będziemy musieli bar-
dzo się tym kłopotać, bo jako plebejuszowi wolno mu będzie nisz-
czyć państwo nie bardziej, aniżeli za mojego konsulatu wolno było 
patrycjuszom tego, co on, pokroju. Gdy zaś powiedział, że w siedem 
dni przebył drogę od cieśniny, że nikt nie zdołał wyjść mu na spotka-
nie, że wszedł do Miasta nocą i że chwalił się tym na zgromadzeniu, 
ja rzekłem, że nie zdarzyło mu się nic nowego.128

‒ Siedem dni jechałeś z Sycylii do Rzymu? Kiedyś w trzy godzi-
ny dotarłeś z Rzymu do Interamny. W nocy wszedłeś? Już kiedyś to 
zrobiłeś. Nikt ci nie wyszedł na spotkanie? Tak samo jak wtedy, gdy 
wyjść jak najbardziej należało.129

127 łAdniutkiego (Pulchelli) ‒ tj. Klodiusza. Cyceron nazwał go tak również 
w liście wcześniejszym (ad Att. 1,16,10 [16] oraz wyżej, przyp. 79). ■ metellus 
znAkomicie go hAmuje i będzie haMował (verum praeclare Metellus impedit et im
pediet) ‒ Klodiusz starał się o „przejście do plebsu”, żeby zostać trybunem plebej-
skim, a sprawa ta toczyła się od 61 r. (ad Att. 1,18,4 [18]; 1,19,5 [19] oraz wyżej, 
przyp. 101). Kassjusz Dion (37,51,1‒2) podaje, że Klodiusz zadeklarował zmianę 
statusu na zgromadzeniu plebsu (concilium plebis) i natychmiast starał się o trybunat, 
natomiast urzędujący konsul Kwintus Cecyliusz Metellus Celer sprzeciwił się jego 
kandydaturze, twierdząc, że do legalizacji ‘przejścia do plebsu’ (transitio ad plebem) 
potrzebna jest uchwała komicjów kurialnych (comitia curiata).

128 gdy była o tym mowA w senAcie, rozniosłeM go (qua ‹de› re cum in senatu 
ageretur, fregi hominem) ‒ chodzi tu o mowę zatytułowaną In P. Clodium Pulchrum 
tribunatum pl. petentem (Przeciw Publiuszowi Klodiuszowi starającemu się o trybunat 
plebejski); zob. Crawford (1984: 36). ■ nA sycylii (in Sicilia) ‒ w roku 61 Klodiusz był 
na Sycylii kwestorem. ■ Przekonywał, że będzie walczył o spAdek (hereditatem se pete
re dictitasset) – nie jest jasne, o jaki spadek miał się ubiegać Klodiusz, choć w jednym 
z poprzednich listów (ad Att. 1,16,10 [16]) Cyceron czynił aluzje do nieuwzględnie-
nia Klodiusza jako testatora w testamencie Marcjusza Reksa, ale ta sprawa toczyła się 
przed jego wyjazdem na Sycylię, więc chodzi tu zapewne o jakąś inną sprawę spadko-
wą. Wielu wydawców kwestionowało sens tego wyrażenia, wskazując, że lepiej czytać 
aedilitatem petere (‘że będzie ubiegał się o edylat’); taką „łatwiejszą lekcję” (lectio 
facilior) mają niektóre rękopisy. Shackleton Bailey (1965: t. I, s. 346‒347 [ad loc.]) 
pozostawia hereditatem, argumentując, że edylem kurulnym Klodiusz został w roku 56, 
zatem za wcześnie byłoby o tej funkcji myśleć już w roku 61, natomiast jeżeli Klodiusz 
myślał o objęciu urzędu plebejskiego, to właśnie trybunat (a nie edylat plebejski) był 
naturalnym wyborem. ■ od cieśniny (a freto) ‒ tj. od Cieśniny Messyńskiej.

129 kiedyś w trzy godziny dotarłeś z rzymu do interAmny (at tribus horis Roma 
Interamnam) ‒ przytoczone z mowy słowa dotyczą skandalu z udziałem Klodiusza, 
do jakiego doszło w grudniu 62 r. na kobiecym święcie Dobrej Bogini (zob. wyżej, 
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I co tu wiele mówić! Umiem poskromić tego bezczelnego czło-
wieka nie tylko poważną przemową, lecz i taką ciętą odpowiedzią. 
A teraz żartuję sobie z nim i podkpiwam całkiem po przyjacielsku. 
Kiedy odprowadzaliśmy jednego z kandydatów, zapytał mnie, czy 
miałem zwyczaj dawać Sycylijczykom miejsca na widowiskach gla-
diatorskich. Odparłem, że nie.130

‒ Ja natomiast – on na to – jako ich nowy patron dam. Ale siostra 
moja, choć ma tyle miejsca tam, gdzie siedzą konsulowie, mnie go 
daje tylko na jedną nogę.

‒ Co do nogi twojej siostry ‒ mówię ‒ to nie narzekaj, że tylko 
jedna. Przecież możesz i drugą podnieść.131

„To żart niegodny byłego konsula” – powiesz. Owszem, lecz 
ja nienawidzę tej kobiety, bo żadna z niej żona konsula: „To jędza 
kłótliwa, która wojnę z mężem toczy”, i nie tylko z Metellusem, 
lecz i z Fabiuszem ‒ ten ledwie może ścierpieć, że oni oboje, siostra 
i brat, są nic niewarci.132

[21,6] Pytasz o prawo agrarne: zainteresowanie nim chyba całkiem 
ustało. Karcisz mnie za bliskość z Pompejuszem (prawda, że dość ła-
godnie) ‒ nie myśl, że się z nim związałem, by mieć w nim ochronę; 
sytuacja była taka, że gdyby między nami doszło przypadkiem do 
jakichś nieporozumień, niechybnie wywołałyby one w rzeczypos-
politej wielkie spory. Ja to przewidziałem i temu zapobiegłem, ale nie 
w taki sposób, że musiałem porzucić swe zasady, lecz że to on swoje 
zmienił na lepsze, bo nieco ograniczył lekkomyślne schlebianie ludowi. 

przyp. 47), bowiem kiedy odbywał się proces, Klodiusz jako alibi podawał, że w tym 
czasie był w Interamnie (dziś: Terni), natomiast Cyceron zeznał, że widział go tego 
samego wieczora w Rzymie. ■ nikt ci nie wyszedł nA spotkAnie? (non est itum 
obviam) ‒ chodzi o powitanie urzędnika powracającego z prowincji. ■ gdy wyjść jAk 
nAjbArdziej należało (cum iri maxime debuit) ‒ aby przyłapać Klodiusza wymyka-
jącego się ukradkiem z domu.

130 czy MiałeM zwyczAj dawać sycylijczykom miejscA nA widowiskAch glAdiAtor-
skich (num consuessem Siculis locum gladiatoribus dare) ‒ Cyceron w roku 75 był na 
Sycylii kwestorem, a w 70, poproszony przez Sycylijczyków, oskarżał o zdzierstwa 
w prowincji Gajusza Werresa (C. Verres), namiestnika Sycylii w latach 73‒71.

131 co do twojej siostry… Możesz i drugą Podnieść (‘noli… de uno pede soro
ris queri; licet etiam alterum tollas’) ‒ Klodia, najstarsza siostra Klodiusza, żona 
urzędującego konsula Kwintusa Cecyliusza Metellusa Celera, słynęła z rozwiązłości. 
Żart Cycerona ma podłoże seksualne, bo kiedy Klodiusz ubolewa, że jego siostra, 
choć jako żona konsula ma możliwość załatwienia wielu miejsc na igrzyskach, nie 
udostępnia mu miejsca choćby na tyle, by mógł wetknąć stopę, Cyceron mówi coś 
w rodzaju: „zawsze możesz sprawić, że rozłoży nogi”; oczywiście w tym zdaniu po-
brzmiewa także oskarżenie rodzeństwa o kazirodztwo.

132 „to jędza kłótliwa, którA wojnę z MężeM toczy” (ea est enim seditiosa, ea 
cum viro bellum gerit) ‒ fragment trymetru jambicznego (bez słowa enim) pocho-
dzący z nieznanej komedii; por. Ribbeck3: frg. 19 [ex incertis incertorum fabulis] [vol. II, 
s. 136]. ■ lecz i z fAbiuszem (sed etiam cum Fabio) ‒ tj. kochankiem Klodii.
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Musisz wiedzieć, że o moich dokonaniach, przeciw którym wielu go 
podjudzało, wypowiada się znacznie pochlebniej niż o własnych, 
twierdząc, że on położył dla rzeczypospolitej zasługi, ja natomiast 
ją ocaliłem. Jaki ja będę miał z tego pożytek, nie wiem, ale rzecz-
pospolita na pewno na tym korzysta. A jeśli także Cezara, którego 
niosą teraz nader pomyślne wiatry, zdołam na lepsze odmienić? Czy 
tak bardzo zaszkodzę rzeczypospolitej?133

[21,7] Nawet gdyby nikt nie żywił do mnie zawiści, gdyby wszy-
scy – co mi się sprawiedliwie należy – stali po mojej stronie, na tę 
kurację, która leczy chore części rzeczypospolitej, trzeba by się raczej 
zgodzić, aniżeli na tę, która je wycina. Teraz, kiedy ekwici, których na 
zboczu Wzgórza Kapitolińskiego postawiłem z tobą jako chorążym 
i przywódcą, opuścili senat, a najznakomitsi członkowie naszego sta-
nu, wszystkie inne sprawy mając za nic, czują się jak w niebie, kiedy 
barweny, co to je trzymają w sadzawkach, jedzą im z ręki, czy nie 
uważasz, że w wystarczającej mierze jestem pożyteczny, bo przyczy-
niam się do tego, że nie chcą szkodzić ci, którzy szkodzić mogą?134

[21,8] Naszego Katona kocham nie mniej niż ty, lecz szkodzi on 
niekiedy rzeczypospolitej, mając najlepsze intencje i działając w naj-
lepszej wierze; potrafi wygłosić opinię, jakby żył w Państwie Platona 
[in Platonis πολιτείᾳ [politeía]], a nie wśród szumowin wypełniających miasto 
Romulusa. Czy jest działanie słuszniejsze od postawienia przed są-
dem tych, którzy przyjęli pieniądze za wydanie wyroku? Tak uznał 
Katon i senat się z nim zgodził ‒ ekwici wypowiedzieli więc ku-

133 pytAsz o prAwo AgrArne (quod de agraria lege scribis) ‒ zob. Cyceron (ad Att. 
1,18,6 [18]; 1,19,4 [19]) oraz wyżej, przyp. 102. Cyceron zaproponował popraw-
ki, ale poparł ustawę agrarną, czym zyskał sobie przychylność Pompejusza (ad Att. 
1,19,7 [19] oraz wyżej, przyp. 110). ■ kArcisz mnie zA bliskość z pompejuszem (de 
Pompei familiaritate obiurgas) ‒ Cyceron tłumaczy się w tym i następnym paragrafie 
ze swojego zbliżenia z Pompejuszem, czym naraził się na krytykę optymatów; wśród 
zagorzałych wrogów Pompejusza należy wymienić Katona, Krassusa, Lukullusa, 
Metellusa Kreteńskiego i Metellusa Celera.

134 ekwici, których nA zboczu wzgórzA kaPitolińskiego PostawiłeM (equita
tus ille quem ego in clivo Capitolino… collocaram) ‒ w dniach 4‒5 grudnia 63 r. 
ekwici w obronie senatu zgromadzili się na drodze wiodącej na Kapitol. O fakcie 
tym Cyceron wspomina kilkakrotnie (Sest. 28; Phil. 2,16). Sallustiusz (Cat. 49) rów-
nież pisze o stacjonujących pod bronią koło świątyni Konkordii ekwitach, którzy 
wystąpili w obronie senatu. ■ oPuścili senAt (senatum deseruerit) ‒ o rozdźwięku 
między senatem a ekwitami traktują listy wcześniejsze (ad Att. 1,17,8 [17]; 1,19,6 
[19]); por. także wyżej, przyp. 94. Poniżej (paragraf 8) Cyceron jeszcze raz wróci do 
prawa pozwalającego ścigać ekwickich sędziów za branie łapówek. ■ A nAjznAkomitsi 
członkowie nAszego stAnu… czują się jAk w niebie, kiedy bArweny, co to je trzyMają 
w sAdzAwkAch, jedzą im z ręki (nostri autem principes digito se caelum putent attin
gere si mulli barbati in piscinis sint qui ad manum accedant) ‒ o optymatach jako 
właścicielach sadzawek z hodowlanymi rybami możemy przeczytać już w poprzed-
nich listach (ad Att. 1,18,6 [18]; 1,19,6); por. wyżej, przyp. 109.
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rii wojnę, choć nie mnie, bo ja byłem odmiennego zdania. Czy jest 
coś bezwstydniejszego od publikanów unieważniających umowy? 
A jednak należało ponieść stratę, by utrzymać zgodę w całym stanie. 
Katon stawił opór i wygrał. Teraz zatem, kiedy konsul zamknięty 
w więzieniu, kiedy co rusz wybuchają jakieś zamieszki, nie poparł go 
nikt spośród tych, którzy się zwykle gromadzili wokół mnie i innych 
konsulów, moich następców, by bronić rzeczypospolitej. „Cóż więc? 
‒ zapytasz. ‒ Wynajmiemy ich za zapłatą?” Co zrobimy, skoro inaczej 
się nie da? Czy mamy służyć wyzwoleńcom, a nawet i niewolnikom? 
Lecz ‒ jak to mówisz ‒ wystArczy tej powAgi [ἅλις σπουδῆς [hális spudés]].135

[21,9] Fawoniusz w mojej tribus więcej dostał poparcia niż w swo-
jej, u Lukcejusza przepadł. Oskarżył Nazykę bez cienia przyzwo-
itości, ale z trudem; przemawiał tak, iż zdawało się, że na Rodos 
nie obracał u Molona językiem, lecz u młynarza żarnem. Na mnie 
trochę się pogniewał, bo broniłem tamtego. Teraz ponownie stara się 
o urząd z troski o rzeczpospolitą. O tym, co z Lukcejuszem, napiszę 
ci po spotkaniu z Cezarem, który tu będzie za dwa dni.136

135 w Państwie plAtonA ‒ Cyceron przeciwstawia Rzym idealnemu urządzeniu 
państwa opisanemu w dziełach Platona. Filozof przyznawał w nim szczególną rację 
do rządzenia intelektualistom. ■ ekwici wypowiedzieli więc kurii wojnę (equites curiae 
bellum) ‒ zob. Cyceron (ad Att. 1,17,9 [17]). ■ by utrzyMać zgodę w całyM stAnie (re
tinendi ordinis causa) ‒ na temat Cyceronowego hasła concordia ordinum zob. wyżej, 
przyp. 94. ■ kAton stawił opór i wygrał (restitit et pervicit Cato) ‒ sprawę negocjo-
wania kontraktów cenzorskich zawartych przez publikanów poruszał Cyceron w liście 
z grudnia 61 r. (ad Att. 1,17,8 [17] oraz wyżej, przyp. 95). Z tego ustępu widać, że nie 
doszło do renegocjacji wysokości podatków, jakie publikanie mieli ściągnąć w prowincji 
Azji. ■ kiedy konsul zaMknięty w więzieniu (consule in carcere incluso) ‒ Kassjusz Dion 
(37,50,1‒3) pisze, że konsul znalazł się w więzieniu, ponieważ sprzeciwił się ustawie 
agrarnej, Kwintus Cecyliusz Metellus Celer zwołał jednak senat do więzienia i mówił, 
że trzeba rozbić ścianę, dając senatorom przejście; Lucjusz Flawiusz, wnioskodawca, 
miał usiąść tuż przy wejściu i blokować drogę. Konsula jednak wypuszczono.

136 fAwoniusz… więcej dostał popArciA… oskarżył nazykę (Favonius… tulit 
honestius… accusavit Nasicam) ‒ Marek Fawoniusz i Nazyka (zob. zaraz niżej) 
w roku 60, najpóźniej w maju, zostali kandydatami w dodatkowych (bowiem te re-
gularne odbywały się w lipcu) wyborach na trybuna, choć nie można wykluczyć, 
że chodziło o uzupełniające wybory na edyla. Fawoniusz oskarżył kontrkandyda-
ta prawdopodobnie o nadużycia wyborcze (de ambitu). Nie znamy szczegółów tej 
sprawy. Urząd ostatecznie objął Nazyka, najpewniej jeszcze w roku 60. ■ w mojej 
tribus (meam tribum) ‒ tj. w tribus Cornelia. ■ u lukcejuszA (Luccei) ‒ nie jest 
jasne, dlaczego w tym miejscu Cyceron wspomina akurat o Lukcejuszu (stronniku 
bądź przeciwniku Fawoniusza w sprawie Nazyki?). ■ nazykę (Nasicam) ‒ Kwintus 
Cecyliusz Metellus Pius Scypion Nazyka (Q. Caecilius Metellus Pius Scipio Nasi
ca), syn Publiusza Korneliusza Scypiona Nazyki adoptowany przez Kwintusa Ce-
cyliusza Metellusa Piusa (konsula 80 r.), spokrewniony również z rodem Licyniuszy 
Krassusów (Licinii Crassi) i Mucjuszy Scewolów (Mucii Scaevolae). W roku 70 za-
angażował się w obronę Werresa; 20/21 października 63 r. ostrzegał Cycerona przed 
katylinarczykami; w 52 r. jego córka Kornelia poślubiła Pompejusza. Broughton  
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[21,10] Szkodę, na jaką narazili cię Sykiończycy, będziesz mógł 
przypisać Katonowi i jego gorliwemu naśladowcy, Serwiliuszowi. 
No cóż, czy takie nieszczęście nie dotyka wielu dobrych ludzi? Ale 
skoro tak się podobało, chwalmy to, bo kiedy zaczną się przepychan-
ki, zostaniemy sami.137

[21,11] Moja Amaltea wyczekuje cię i potrzebuje. Tuskulanum 
i Pompejanum sprawiają mi wielką radość, tyle że mnie, wybawi-
ciela tych, co udzielają pożyczek, przygniotły brązem nie z Koryntu, 
lecz od bankierów z okolic forum. Spodziewam się, że w Galii będzie 
spokój. Oczekuj lada dzień moich Prognostyków razem z mowami 
i napisz mi jednak, co zamierzasz w sprawie przyjazdu. Pomponia 
poleciła zawiadomić mnie, że będziesz w Rzymie w lipcu, ale to 
się nie zgadza z listem, jaki do mnie wysłałeś w związku ze swoją 
nieobecnością w czasie cenzusu.138

(MRR, vol. II, s. 189) przyjął, że Nazyka był trybunem w roku 59, z pewnością 
natomiast w roku 55 został pretorem, a w 52 (wraz z zięciem) – konsulem. W 49 r. 
objął namiestnictwo Syrii, skąd udał się z wojskiem do Pompejusza, a po przegra-
nej bitwie pod Farsalos (48 r.) zbiegł do Afryki, gdzie przygotowywał armię do 
walki z Cezarem. Dowodził przegraną bitwą pod Tapsos (46 r.), potem popełnił 
samobójstwo. Cyceron podkreślał, że Scypion Nazyka to nudziarz, który ok. 50 r. 
wystawił na Kapitolu pozłacane konne posągi swoich przodków (ad Att. 6,1,17). 
Jego wspaniałe urodzenie nie szło w parze z marnym charakterem; zob. Askoniusz 
Pedianus (74,17: summa nobilitate, eximia virtute praedito). ■ u molonA (Molo
ni) ‒ sławny nauczyciel retoryki Apollonios z Alabandy, zwany także Molonem, 
posłował do Rzymu w 81 r. i wtedy Cyceron słuchał go po raz pierwszy, a potem 
studiował u niego na Rodos. ■ bo broniłeM tAmtego (quod defendissem) ‒ nieopu-
blikowana mowa Cycerona Pro Q. Caecilio Metello Pio Scipione (Nasica) została 
wygłoszona w obronie Nazyki w maju (a nie na początku czerwca, jak przyjmuje 
Crawford); zob. Crawford (1984: 34). ■ co z lukcejuszem (Lucceius quid agat) ‒ 
Lucjusz Lukcejusz starał się o konsulat, wchodząc w sojusz wyborczy z Cezarem 
(ad Att. 1,17,11 [17]); zob. także wyżej, przyp. 4. ■ który tu będzie zA dwA dni (qui 
aderit biduo) ‒ Cezar wracał do Rzymu po złożeniu namiestnictwa Hiszpanii Dal-
szej (Hispania Ulterior).

137 szkodę, nA jaką nArAzili cię sykiończycy (quod Sicyonii te laedunt) ‒ o tam-
tejszych interesach Attyka Cyceron wspomina wielokrotnie (ad Att. 1,19,9 [19]; 
1,20,4 [20]; 2,23,4 [43]). ■ będziesz Mógł PrzyPisać… serwiliuszowi (attribues Ser
vilio) ‒ o tym dość niejasnym prawie i roli Publiusza Serwiliusza Watii Izauryckiego 
pisał Cyceron już wcześniej (ad Att. 1,19,9 [19]); por. także wyżej, przyp. 111.

138 mojA AmAlteA (Amalthea mea) ‒ tj. grota Amaltei na wzór tej, jaką Attyk 
urządził w Epirze (ad Att. 1,13,1 [13]; 1,16,15. 18 [16]). ■ moich prognostyKów (Pro
gnostica mea) ‒ w Cyceronowym dziele De natura deorum (O naturze bogów; Nat.
deor. 2,41,104) Balbus mówi, że Cyceron w młodości (czyli w latach 80. I w.) prze-
tłumaczył utwory Aratosa (carmina Aratea). Aratos z Solów (ok. 315–240 p.n.e.) był 
autorem poetyckiego dzieła Φαινόμενα ([Fainómena] ‒ ‘Zjawiska [na niebie]’), którego 
druga część nosiła tytuł Διοσημεῖα ([Diosemeía] ‒ ‘Prognozy pogody’). Najwyraźniej 
Cyceron, mówiąc o Prognostykach, traktował te części jako osobne utwory. Zacho-
wały się tylko pewne partie Cyceronowego przekładu Aratosa. ■ w związku ze swoją 
nieobecnością w czAsie cenzusu (de censu tuo) ‒ zob. Cyceron (ad Att. 1,18,8 [18]).
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[21,12] Jak ci już pisałem, Petus podarował mi wszystkie książki, 
które pozostawił jego brat. To, czy z daru tego skorzystam, zależy 
teraz od twojej troskliwości; jeśli jestem ci miły, postaraj się, aby 
pozostał nietknięty i do mnie dotarł. To będzie dla mnie największa 
przyjemność. Zadbaj, proszę, i o greckie książki, i o łacińskie. Będę 
myślał, że to podarunek od ciebie.139

Wysłałem list do Oktawiusza. Z nim samym nie rozmawiałem, 
bo ani nie sądziłem, że te twoje interesy związane są również z pro-
wincjami, ani nie zaliczałem cię do mistrzów od procencików. Lecz 
napisałem z należną starannością.140

22 (2,2)
[Ancjum (?), połowa lub koniec grudnia 60 r.]141

[22,1] Zatroszcz się, błagam, o naszego Cycerona. W jego oczach 
jesteśmy niczym boscy wujowie [θεῖοι [theíoi]].142

[22,2] Mam w ręku ustrój polityczny pellene [Πελληναίων [πολιτεία] 
[Pellenaíon politeía]], a u moich stóp piętrzy się cały stos Dikajarcha. To 
człowiek wybitny i nieporównanie więcej można się od niego na-
uczyć niż od Procyliusza! ustrój polityczny Koryntu [Κορινθίων [πολιτεία] 
[Korinthíon politeía]] i aten [Ἀθηναίων [πολιτεία] [Athenaíon politeía]] chyba mam 
w Rzymie. Wierz mi (czyżbym ośmielał się cię pouczać?), jest on 
godzien najwyższego podziwu. Gdyby herodes [Ἡρώδης [Heródes]] miał 
choć trochę rozumu, raczej jego by czytał, niźli pisał cokolwiek.  

139 jAk ci już PisałeM (ut antea ad te scripsi) ‒ zob. Cyceron (ad Att. 1,20,7 [20]) 
oraz wyżej, przyp. 121.

140 wysłałeM list do oktAwiuszA (ad Octavium dedi litteras) ‒ Gajusz Okta-
wiusz (naturalny ojciec przyszłego cesarza Augusta) był pretorem w roku 61 i został 
prokonsulem Macedonii w 59 r., zastępując Gajusza Antoniusza. Cyceron napisał do 
niego list o sprawach finansowych Attyka w prowincji, podobnie jak wcześniej pisał 
o tym do Antoniusza (ad Att. 1,13,1 [13]; 1,16,16 [16]). ■ do mistrzów od procenci-
ków (in tocullionibus) ‒ tocullio (‘lichwiarz’) to wyraz pochodzenia greckiego (od 
τόκος [tókos] ‒ ‘odsetek, procent’).

141 Jak wynika z wysłanego zaraz potem listu (ad Att. 2,3,4 [23]), Attyk wrócił 
już do Italii i zapewne bawił w towarzystwie siostry i matki w jednej z posiadłości 
Kwintusa niedaleko Arpinum. Miejsce pobytu Cycerona pozostaje niepewne, choć 
nie można wykluczyć, że pisał np. z Formii.

142 o nAszego cyceronA (Ciceronem nostrum) ‒ chodzi o (najwyraźniej chorego) 
Kwintusa Cycerona, bratanka Marka i siostrzeńca Attyka. W liście z maja 67 r. (ad 
Att. 1,10,5 [6]) Cyceron pisał przyjacielowi, że Pomponia jest w ciąży, mały Kwintus 
ma więc teraz ok. 7 lat. ■ niczym boscy wujowie (θεῖοι videmur) ‒ greckie słowo θεῖοι 
może oznaczać ‘boscy’ bądź ‘wujowie’. Cyceron oczywiście gra znaczeniem, dlatego 
w przekładzie skontaminowaliśmy oba sensy.



134 cyceron    Listy do Attyka

Napadł na mnie w liście, a ciebie, jak widzę, zaatakował bezpośred-
nio. Wolałbym przystąpić do spisku, niźli dać mu odpór, gdybym 
myślał, że powinienem go słuchać. [22,3] Co do kąkolu, toś chyba 
oszalał, co do wina – pochwalam.143

Ale, ale! Widzisz, że Antoniusz nie nadchodzi, choć nadchodzą 
kalendy [1 stycznia] i zwołuje się sędziów? Donoszą mi, iż Nigidiusz 
grozi na zgromadzeniu, że będzie ścigał każdego, który się nie sta-
wi. Cokolwiek usłyszysz o przyjeździe Antoniusza, napisz mi, pro-
szę, a skoro nie chcesz tutaj przyjechać, zjedz ze mną wieczerzę 
w przededniu kalend. Nie waż się postąpić inaczej.144 

Bądź zdrów!

143 ustrój polityczny pellene ‒ Shackleton Bailey (1965: t. I, s. 353 [ad loc.]) 
sugeruje, że Cyceron mógł w tym okresie myśleć o napisaniu polityczno-filo-
zoficznego traktatu. Pellene to miasto w Achai na północy Peloponezu. ■ cały 
stos dikAjArchA (magnum acervum Dicaearchi) ‒ Dikajarchos z Messany (ok. 
350‒285) był uczniem Arystotelesa, płodnym uczonym i autorem dzieł filozoficz-
nych, geograficznych, a także historycznych. Szczególnym uznaniem cieszyła się 
jego praca Βίος Ἕλλαδος ([Bíos Héllados] ‒ ‘Życie Hellady’), na której być może 
wzorował się Marek Terencjusz Warron, pisząc De vita populi Romani (O ży-
ciu ludu rzymskiego). Attyk bardzo cenił sobie pisma Dikajarcha (ad Att. 2,12,4 
[30]; 2,16,3 [36]; 13,30,2). Więcej o wpływie Dikajarcha na Cycerona zob. ni-
żej, przyp. 197. ■ niż od procyliuszA (quam de Procilio) ‒ Lucjusz (?) Procy-
liusz, o którym wspomina w tym miejscu Cyceron, jest prawdopodobnie tożsamy 
z człowiekiem o tym imieniu znanym z innego listu z 56 r. (ad Q.fr. 2,7,1) i osobą 
skazaną za morderstwo w roku 54 (ad Att. 4,15,4). Był autorem jakiegoś dzieła 
antykwarystycznego, cytowanego przez Warrona (Ling. 5,148. 154) w dyskusji 
na temat nazwy Lacus Curtius i miejsca określanego jako ad Murciae oraz przez 
Pliniusza Starszego (NH 8,4) przy okazji rozważań o słoniach, kiedy podaje swoje 
źródła dla ksiąg 8, 12 i 13; zob. FRHist., vol. I, s. 645‒646. ■ herodes ‒ postać 
identyfikowana z nauczycielem syna Cycerona w Atenach w 44 r. (ad Att. 14,16,3; 
Plutarch, Cic. 24) i postacią wspomnianą w innym liście (ad Att. 6,1,25). ■ co do 
kąkolu… co do winA (de lolio… de vino) ‒ Shackleton Bailey (1965: t. I, s. 354 
[ad loc.]) przekonująco sugeruje, że chodzi o lekarstwa dla młodego Kwintusa, 
o których Attyk pisał w liście do Cycerona.

144 Antoniusz nie nAdchodzi (Antonium non venire) ‒ Gajusz Antoniusz nie 
powrócił jeszcze z Macedonii (zob. wyżej, przyp. 44 i 45), a został oskarżony za 
działalność w prowincji (najprawdopodobniej na mocy lex Cornelia de maiestate 
‒ o zdradę stanu, ale niewykluczone, że de repetundis ‒ o zdzierstwa). Już w 61 r. 
Cyceron pisał o możliwości odwołania Antoniusza i szykującym się procesie (ad Att. 
1,12,1 [12]). Jego obrony podjął się w roku 59 r. (Crawford, 1984: 37). ■ nigidiusz 
(Nigidius) ‒ Publiusz Nigidiusz Figulus (P. Nigidius Figulus), adresat jednego z li-
stów Cycerona (ad fam. 4,13,2), pretor w 58 r., zwolennik Pompejusza, walczył pod 
Farsalos (48 r.), a wygnany przez Cezara umarł na wygnaniu w roku 45. Był pitago-
rejczykiem, interesował się dywinacją, magią i astronomią, napisał dzieło na ten te-
mat oraz jakieś dzieło gramatyczne. Gelliusz (Noct.Att. 4,9,1. 16,1; 10,11,2) zaliczył 
go obok Marka Warrona do najbardziej uczonych mężów. Zachowały się fragmenty 
jego prac (zebrane w: A. Swoboda, Nigidi operum reliquae, Vindobonae 1889).
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23 (2,3)
[Rzym (?), wkrótce po poprzednim liście (22 = 2,2),  

tj. w grudniu 60 r. lub styczniu 59 r.]

[23,1] Przede wszystkim, jak mi się zdaje, dobre wieści [εὐαγγέλια  
[euangélia]]: Waleriusz został uniewinniony, a bronił go Hortensjusz. 
Panuje przekonanie, że ten wyrok jest ustępstwem na rzecz syna 
Aulusa; podejrzewam, że i Epikrates, jak to piszesz, pozwolił sobie 
na figle. Ale i tak nie podobały mi się jego wojskowe buty i białe 
od kredy opaski. O co tu chodzi, będzie wiadomo po twoim przy-
jeździe.145

145 dobre wieści ‒ por. Cyceron (ad Att. 2,12,1 [30]). ■ wAleriusz (Valerius) ‒ 
chodzi najprawdopodobniej o siostrzeńca Hortensjusza, Marka Waleriusza Messallę 
Rufusa (M. Valerius Messalla Rufus), członka kolegium augurów, późniejszego kon-
sula w roku 53. Nieznane są powody oskarżenia ani okoliczności procesu. Dobrze 
natomiast znamy przebieg komicjów wyborczych przeprowadzonych w roku jego 
konsulatu: kiedy podczas wyborów Milon, kandydat optymatów, uzyskiwał prze-
wagę, bojówki Klodiusza rozpędziły zebranych na Polu Marsowym obywateli i ob-
rzuciły kamieniami konsulów, Messallę i Gnejusza Domicjusza Kalwina (Cn. Domi
tius Calvinus). Messallę dwukrotnie oskarżono o niezgodne z prawem poczynania 
w czasie tych wyborów i skazano w 51 r. W czasie wojny domowej opowiedział się 
po stronie Cezara. ■ synA AulusA (Auli filio) ‒ tj. konsula Lucjusza Afraniusza; zob. 
wyżej, przyp. 82. ■ epikrAtes (Epicratem) ‒ pod tym greckim mówiącym imieniem 
(‘Potężny’) kryje się Pompejusz. Shackelton Bailey (1965: t. I, s. 355 [ad loc.]) przy-
chyla się do propozycji Léopolda-Alberta Constansa, wydawcy listów do Attyka 
w serii „Belles Lettres”, żeby pod tym przezwiskiem dostrzegać aluzję do Epikratesa 
z Rodos, który w czasie II wojny macedońskiej (lata: 200‒196) i po jej zakończeniu 
zwalczał piratów; zob. SIG3 582; Liwiusz (37,13,11‒14); także Ph. de Souza, Piracy 
in the GraecoRoman World, Cambridge 2000, s. 86‒91. Nie jest dla nas zrozumiały 
stosunek Afraniusza i Pompejusza do procesu Waleriusza, choć z tego zdania zdaje 
się wynikać, że opowiedzieli się oni po stronie Waleriusza. Shackleton Bailey (loc. 
cit.) dostrzega w tym zdaniu ironię, bowiem w rzeczywistości Pompejusz i Afraniusz 
występowali przeciw Waleriuszowi. ■ białe od kredy opAski (fasciae cretatae) ‒ fa
scia (zdrobniale: fasciola) to materiałowa opaska/bandaż noszona w różnych celach: 
jako kobieca część stroju podtrzymująca biust (np. Owidiusz, Ars 3,622; Marcjalis, 
Epigr. 14,134), a także na nogach i stopach (fasciae crurales), nawet przez mężczyzn 
dla ochrony przed zimnem, gdy zakładali pallium. Noszenie opasek przez mężczyzn 
musiało jednak uchodzić za objaw złego gustu i zniewieścienia: Horacy, pisząc 
o oznakach choroby, każe bohaterowi porzucić ‘opaseczki, poduszkę pod łokieć, 
szaliczki’ (Sat. 2,3,224‒225: ponas insignia morbi: / fasciolas, cubital, focalia); za 
nim Kwintylian powtarza, że krótki płaszcz, tak jak opaski na nogi, szaliczki i nausz-
niki, można nosić tylko podczas choroby (Inst.orat. 11,3,144: palliolum, sicut fascias 
quibus crura vestiuntur et focalia et aurium ligamenta, sola excusare potest valetu
do). Słowa Cycerona poświadczają, że Pompejusz nosił takie pobielone bandaże, 
co wzbudzało ogromne zainteresowanie. Mógł to czynić dla ochrony przed zimnem 
bądź z powodu rany na nodze.

Waleriusz Maksymus przekazuje następującą anegdotę: „Fawoniusz [stronnik 
Katona, zob. wyżej, przyp. 62] powiedział do Pompejusza, który miał białą opaskę 
na nodze: «Nie liczy się, na jakiej części ciała nosisz diadem»” (Fact.dict.mem. 5,2,7: 
Cui candida fascia crus alligatum habenti Favonius «non refert» inquit «qua in parte 
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[23,2] Nie odpowiada ci, że okna są wąskie! Dowiedz się zatem, 
że nie odpowiada ci wychowAnie cyrusA [Κύρου παιδείαν [Kýru paideían]]. 
Bo kiedy ja to samo mówiłem, Cyrus utrzymywał, że widok [διαφάσεις 
[diafáseis]] na ogród przez szerokie otwory nie jest przyjemny. Oto 
bowiem MaMy Punkt alfa, z którego PatrzyMy, oglądany PrzedMiot 
betA gAmmA i promienie [ἔστω ὄψις μὲν ἡ Α, τὸ δὲ ὁρώμενον ‹τὸ› ΒΓ, ἀκτῖνες δὲ †ΑΙΤΑ† 
[ésto ópsis mén he a, tó dé horómenon tó bg, aktínes dé aita]] ‒ resztę widzisz. Jeśli 
byłoby tak, że widzimy dzięki temu, iż obrazy wPadają do oczu 
[κατ᾽ εἰδώλων ἐμπτώσεις [kat’ eidólon emptóseis]], to przez wąskie otwory obrAzy 
[εἴδωλα [eídola]] przechodziłyby z najwyższym trudem, ale w rzeczywi-
stości jest tak, że owo wysyłanie [ἔκχυσις [ékchysis]] promieni odbywa 
się bardzo sprawnie. Jeśli wytkniesz jeszcze inne błędy, nie będę 
milczał w odpowiedzi, chyba że to, co wskażesz, da się poprawić 
bez ponoszenia wydatków.146

sit corporis diadema» etc.). Widać, że słowo fascia, zgodnie z jednym ze swoich zna-
czeń, stało się tu synonimem ‘opaski królewskiej / diademu’ (tak u Swetoniusza, Iul. 
79,1). Z kolei kilka wieków później Ammianus Marcellinus (17,11,4), przy okazji 
oszczerstw, jakimi dworacy obrzucali Juliana Apostatę, pisze:

Także wobec Pompejusza niegodziwi oszczercy, kiedy mimo pilnych poszukiwań 
nie znaleźli niczego godnego nagany, poczynili te dwa śmieszne i czcze zarzuty, że 
mianowicie w jakiś wrodzony sobie sposób drapał się w głowę jednym palcem i że 
przez pewien czas, by ukryć ranę, obwiązywał nogę brzydką, białą przepaską. Twier-
dzili, iż to pierwsze czynił jako człowiek skłonny do rozpusty, drugie zaś – jako żądny 
przewrotów politycznych. Szermując niedorzecznym argumentem, ujadali, iż jest rze-
czą mało ważną, jaką część cała owijał oznaką królewskiej godności. A przecież był to 
mąż, nad którego nikt nie był dzielniejszy czy bardziej kochający ojczyznę, jak o tym 
mówią całkiem oczywiste świadectwa.

(przekład I. Lewandowski)

Jak się więc wydaje, Cyceron z Attykiem rozmawiali o bandażu na nodze Pompeju-
sza (może Pompejusz rzeczywiście miał guz, który chciał zasłonić), a w późniejszej 
tradycji z owego bandaża uczyniono atrybut władzy.

146 oknA są wąskie (fenestrarum angustias) ‒ Attyk zapewne pisał w liście do 
Cycerona o budynku, w którym właśnie przebywał, tj. najprawdopodobniej o willi 
Kwintusa (zob. ad Att. 2,1,1 [21]). ■ dowiedz się zAtem, że nie odpowiAdA ci wy-
chowAnie cyrusA (scito te Κύρου παιδείαν reprehendere) ‒ gra słów nawiązująca 
zarazem do tytułu dzieła Ksenofonta Wychowanie Cyrusa (gr. Κύρου παιδεία, łac. 
Cyropaedia), którego bohaterem tytułowym jest Cyrus II Wielki, król Persji i Me-
dii (panujący w latach: ok. 559‒530), a także do imienia wyzwoleńca, architekta 
Wettiusza Cyrusa (†52 r.), który był zatrudniony przez Cyceronów, ale pracował 
też dla Klodiusza; zob. też Cyceron (ad Q.fr. 2,2,2; Mil. 46). ■ oto bowiem mAmy… 
‒ resztę widzisz (etenim ἔστω… ‒ vides enim cetera) ‒ ten matematyczny wykład 
grecki trzeba poczytywać za objaśnienia architekta Wettiusza Cyrusa oparte na opty-
ce Euklidesowej. Zarówno widzenie przedmiotu, jak i widziany przedmiot jakoś 
wizualizował on w formie geometrycznej. Warto przytoczyć tutaj passus Optyki 
Euklidesa (autorstwo traktatu jest niepewne), w którym znajdujemy następujący 
wywód (Opt. 21):
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[23,3] Przechodzę teraz do miesiąca stycznia i do fundAmentów mo-
ich Poglądów Politycznych [ὑπόστασιν nostram ac πολιτείαν [hypóstasin politeían]]. 
Metodą sokratesa Przedstawię obie strony zagadnienia [Σωκρατικῶς εἰς 
ἑκάτερον [Sokratikós eis hekáteron]], lecz na końcu, jak to mieli we zwyczaju 
jego uczniowie, zajmę się tą, która bardziej Mi się Podoba [τὴν ἀρέσκουσαν 
[tén aréskusan]]. Niewątpliwie sprawa zasługuje na głęboki namysł. Bo 
albo należy dzielnie się sprzeciwiać prawu agrarnemu, co w jakiejś 
mierze oznacza walkę, choć pełną chwały, albo siedzieć cicho, co 
równa się wyjazdowi do Solonium czy Ancjum, albo też prawo to 
poprzeć, czego, jak mówią, oczekuje po mnie Cezar, nie wątpiąc, że 
tak właśnie uczynię.147

Poznać długość danego odcinka. Niech będzie dany odcinek AB, niech oko będzie 
(punktem) G, należy poznać długość AB. Niech padają promienie (ἀκτῖνες [aktínes]) 
GA i GB blisko oka G, niech punkt D będzie położony na promieniu GA, należy po-
prowadzić przez punkt D odcinek DE równoległy do AB. Ponieważ DE jest równole-
gły do AB, jednego boku trójkąta ABG, GD ma się tak do DE, jak GA do AB. Znany 
jest stosunek GD do DE, tak więc znany jest stosunek AG do AB. Tak więc znana jest 
też długość AB.

(przekład K. Stebnicka)

Trudno jednak powiedzieć, na jakim założeniu geometrycznym opierał się Cyrus 
i co z jego wykładu zrozumiał Cyceron. ■ obrAzy wPadają do oczu ‒ jest to pogląd 
epikurejski, a do tej filozofii skłaniał się Attyk (zob. wstęp, s. 22). Epikur wykładał, 
że εἴδωλα [eídola] z przedmiotów przechodzą przez powietrze i wpadają do ludzkie-
go oka; zob. Diogenes Laertios (10,46‒51 ‒ list Epikura do Herodota), Lukrecjusz 
(4,1‒468). Warto zauważyć, że Cyceron w dalszej części tego listu używa wielu fi-
lozoficznych terminów.

147 metodą sokrAtesA Przedstawię obie strony zAgAdnieniA ‒ (łac. in utramque 
partem) chociaż list najeżony jest różnymi greckimi terminami filozoficznymi, to 
wyrażenie wydaje się szczególnie istotne. Cyceron oczywiście wiąże sokratejską me-
todę argumentacji z Akademią (np. Ac. 1 44‒46; Fin. 2,1‒4; Nat.deor. 1,11), dlatego 
na podstawie tego paragrafu listu niektórzy uczeni z przesadą wskazywali, że w tym 
okresie mówca był związany z filozofią platonika Antiocha z Askalonu (dyskusja w: 
S. McConnell, Philosophical Life in Cicero’s Letters, Cambridge 2014, s. 51‒52). 
■ należy dzielnie się sPrzeciwiać prAwu AgrArnemu (fortiter resistendum est legi 
agrariae) ‒ Cyceron nawiązuje do planów wprowadzenia reformy agrarnej przez 
Cezara, przegłosowanej najprawdopodobniej w marcu 59 r. (zob. J. Linderski, Con
stitutional Aspects of the Consular Elections in 59 BC, „Historia” 14(1965), s. 434). 
Zgodnie z jej zapisami podział ziemi przeprowadzano nie tylko wśród weteranów, ale 
także wśród biedoty, dając pierwszeństwo rodzicom trojga i więcej dzieci. Pompejusz 
i Krassus otwarcie poparli Cezara, czyniąc wiadomym wszem wobec sojusz tej trójki, 
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Odwiedził mnie bowiem Korneliusz – mam na myśli Balbusa, 
tego przyjaciela Cezara. Zapewniał, że tamten we wszystkich spra-
wach pójdzie za radą moją oraz Pompejusza i że dołoży starań, aby 
się Krassus i Pompejusz do siebie zbliżyli. [23,4] Dla mnie korzyś-
ci tu są takie: najściślejszy sojusz z Pompejuszem, a jeśli zechcę, 
także z Cezarem; powrót do dobrych stosunków z wrogami; pokój 
z pospólstwem; spokojna starość. Ale dręczą mnie słowa kończące 
[κατακλείς [katakleís]] moją trzecią księgę:

Lecz teraz z tej drogi, którą w młodości obrałeś pierwszej,
i którą zdążałeś mężnie, kiedyś konsulat sprawował,
nie schodź ‒ niech rośnie twa sława, u dobrych ludzi uznanie.

Skoro w dziele, które na wskroś przenika duch prawdziwego Ary-
stokrAtyzmu [ἀριστοκρατικῶς [aristokratikós]], sama Kalliope daje mi takie 
zalecenie, nie sądzę, iż mógłbym podawać w wątpliwość przekona-
nie, któremu zawsze hołdowałem:

Jedna jest wróżba najlepsza – bronić wolności ojczyzny!148

[εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης [heís oionós áristos amýnesthai perí pátres]]

tzw. I triumwirat z 60 r. (zob. niżej, przyp. 148). Kilka miesięcy później uchwalono 
ustawę o podziale ager Campanus (zob. niżej, przyp. 195). ■ co równA się wyjAzdowi 
do solonium (quod est non dissimile atque ire in Solonium) ‒ była to miejscowość 
położona na południe od Rzymu.

148 korneliusz – mAm nA Myśli bAlbusA (Cornelius, hunc dico Balbum) ‒ Lu-
cjusz Korneliusz Balbus (L. Cornelius Balbus) pochodził z Gades w południowej 
Hiszpanii, obywatelstwo rzymskie otrzymał od Pompejusza za udział w tłumieniu 
powstania Sertoriusza. W 56 r. Cyceron bronił go w sądzie (Pro Balbo), ponieważ 
Balbus został oskarżony o bezprawne korzystanie z rzymskiego obywatelstwa. 
W roku 61 służył w wojsku Cezara jako dowódca oddziału inżynieryjnego (prae
fectus fabrum) w Hiszpanii (Cyceron, Balb. 53), później w tej samej roli towarzy-
szył Cezarowi w Galii. W 60 r. przyjechał z Cezarem do Rzymu, służył mu jako 
doradca i agent finansowy. Ósma księga Bellum Gallicum (Pamiętniki o wojnie ga-
lijskiej) zadedykowana jest Balbusowi (Gall. 8,praef.). Zachowały się listy Balbusa 
do Cycerona z 49 r. (ad Att. 8,15A; 9,7A ‒ pisany razem z Oppiuszem, zaufanym 
człowiekiem Cezara). Po śmierci Cezara Balbus stał przy Oktawianie, a w roku 40 
został konsulem pomocniczym (consul suffectus). Ten passus listu pokazuje, że 
Balbus przyszedł do Cycerona z prośbą o poparcie dla planowanej ustawy agrarnej, 
którą Cezar chciał przeprowadzić podczas swojego konsulatu w roku 59. ■ Aby się 
krAssus i pompejusz do siebie zbliżyli (ut cum Pompeio Crassum coniungeret) ‒ to 
zbliżenie stało się już faktem: w 60 r. doszło do porozumienia Cezara, Krassusa 
oraz Pompejusza i ‒ jak się często pisze w nowożytnej historiografii ‒ został za-
wiązany „I triumwirat” (nazwa ta jest nieuprawniona i myląca, bowiem nie wy-
stępuje w źródłach starożytnych). Dokładna data porozumienia trzech polityków 
jest nieznana, ale nastąpiło ono przed wyborami, czyli przed lipcem lub w lipcu 
60 r. (Liwiusz, per. 103; Plutarch, Crass. 14,1‒3; Caes. 13,1‒2; Pomp. 47,1‒3; 
Cat.Mi. 31,2‒5), kiedy ustalono, że Cezar będzie ubiegał się o konsulat, po czym 
jako konsul uzyska ziemie dla weteranów Pompejusza oraz na żądanie Krassusa 
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Ale te sprawy zostawmy do naszych spacerów w Kompitalia. Pa-
miętaj: przyjeżdżasz już w przeddzień. Każę nagrzać łaźnię. Terencja 
zaprasza Pomponię, zaprosimy też jeszcze twoją matkę. Przywieź mi 
o uMiłowaniu zaszczytów teofrAstA [Θεοφράστου ‘περὶ Φιλοτιμίας’ [Theofrástu 
‘perí Filotimías’]] z biblioteki mego brata Kwintusa.149

24 (2,4)
[Ancjum, początek kwietnia 59 r.]150

[24,1] To bardzo miłe z twojej strony, żeś mi przysłał książkę Sera-
piona, choć mówiąc między nami, z najwyższym trudem cokolwiek 
z niej rozumiem. Kazałem zapłacić ci za nią w gotówce, byś nie zapisał 
jej w rachunkach jako podarunku. Skoro mowa o pieniądzach, błagam 
cię, postaraj się, jakim bądź sposobem, załatwić sprawę z Tytyniu-
szem. Jeśli odstąpi od tego, co obiecał, w moim przekonaniu najlepiej 
zwrócić mu rzeczy kupione zbyt drogo, pod warunkiem że da się to 
przeprowadzić za zgodą Pomponii. A jeżeli i to nie będzie możliwe, 
lepiej zapłacić, niż żeby miał nas uwierać jakiś drobiazg. Bardzo bym 

przeprowadzi w senacie obniżenie kwot wpłacanych za dzierżawę podatków 
w Azji. ■ słowa kończące ‒ grecki termin oznacza dosłownie ‘konkluzję’, a Cyce-
ron użył go także w innym liście (ad Att. 9,18,3); w takim znaczeniu występuje ono 
przede wszystkim u Cycerona. ■ lecz terAz z tej drogi, którą w Młodości obrałeś 
pierwszej… (interea cursus, quos prima a parte iuventae / quosque adeo consul 
virtute animoque petisti, / hos retine atque auge famam laudesque bonorum) ‒ cytat 
z poematu pochwalnego autorstwa Cycerona o własnym konsulacie (De consulatu 
meo); zob. wyżej, przyp. 112. ■ jednA jest wróżba… ‒ słowa te wypowiada Hektor 
do Polydamasa/Pulydamasa, który odradza wahającym się nad rowem Trojanom 
atak na okręty Achajów, bo z lewej strony ukazał się orzeł niosący w szponach 
węża, który ukąsił ptaka, tak że ten musiał go wypuścić; por. Homer (Il. 12,243; 
przekład K. Jeżewska).

149 spAcerów w kompitAliA (ambulationibus Compitaliciis) ‒ Kompitalia to 
stare święta ku czci Kompitalów (Compitales), obchodzone zwykle na początku 
stycznia, kiedy w kapliczkach lub na ołtarzach domowych wieszano drewniane la-
leczki, uosabiające ludzi wolnych zamieszkujących w domu, oraz drewniane kule, 
wyobrażające niewolników. ■ o uMiłowaniu zaszczytów teofrAstA ‒ Teofrast z Ere-
sos na wyspie Lesbos naprawdę miał nazywać się Tyrtamos, ale Arystoteles zmienił 
mu imię z powodu „boskiej wymowy” (διὰ τὸ τῆς φράσεως θεσπέσιον [diá tó tés 
fráseos thespésion]; zob. Diogenes Laertios (5,38‒39). Był uczniem Arystotelesa i jego 
następcą w szkole perypatetyckiej; tytuły jego licznych dzieł podaje Diogenes Laer-
tios (5,42‒50), wśród nich i dwie księgi O umiłowaniu zaszczytów (Περὶ φιλοτιμίας 
αʹ βʹ ‒ 5,46).

150 Listy 24‒29 [2,4‒9] były wysyłane z Ancjum do Rzymu, gdzie w tym cza-
sie przebywał Attyk. Warto zwrócić uwagę, że Cyceron w tym okresie spędzał czas 
w swoich willach i odsunął się nieco od spraw publicznych, za to dużo miejsca po-
święcał wówczas zainteresowaniom filozoficznym i literackim.
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chciał, abyś to załatwił – z właściwym sobie taktem i starannością – 
jeszcze przed wyjazdem.151

[24,2] A więc powiadasz, że Klodiusz ma jechać do Tigranesa! 
Sam chciałbym †na takich† warunkach, ale mniejsza. Dla mnie le-
piej będzie zaczekać z wolnym poselstwem do chwili, gdy – na co 
mam nadzieję – mój brat Kwintus już złoży swe obowiązki i kiedy 
będę wiedział, co sobie umyślił ten nowy kapłan Dobrej Bogini. 
Tymczasem będę pędził rozkoszne chwile w kompanii Muz, pełen 
wewnętrznego spokoju, a nawet radości i chęci, i do głowy nigdy 
mi nie przyjdzie, żeby zazdrościć Krassusowi albo żeby żałować, że 
wobec samego siebie nie dopuściłem się zdrady.152

[24,3] Co do geografii, spróbuję cię zadowolić, ale niczego nie obie-
cuję. To jest ogromne przedsięwzięcie, postaram się jednak, skoro 
każesz, abyś z tego wyjazdu jakieś dzieło otrzymał. [24,4] A ty, jak się 

151 książkę serApionA (Serapionis librum) ‒ Cyceron planował napisanie dzieła 
geograficznego, dlatego zbierał potrzebne materiały, w tym traktat bliżej nieznanego 
Serapiona z Antiochii (żył w I stuleciu p.n.e.); zob. zaraz niżej, paragraf 3, oraz ad Att. 
2,6,1 [26]; 2,7,1 [27]; 2,20,6 [40]; 2,22,7 [42]. Serapion, geograf i astronom, krytyk 
geografii w ujęciu Eratostenesa, na którego powołuje się również Pliniusz Starszy (NH 
1,praef.: libro II continentur [ex auctoribus externis]; l. IIII continentur [ex auctoribus exter
nis]), napisał dzieło niezrozumiałe dla Cycerona. ■ załatwić sPrawę z tytyniuszem (ut 
cum Titinio… transigas) ‒ chodzi o zakup jakiegoś towaru od nieznanego Tytyniusza 
(może senatora Kwintusa Tytyniusza, wspomnianego w liście ad Att. 5,21,5), w której 
to transakcji Cyceron pośredniczył w imieniu brata (stąd w następnym zdaniu pojawia 
się żona Kwintusa, Pomponia). Tytyniusz najwyraźniej nie dotrzymał warunków kon-
traktu, dlatego Cyceron prosi Attyka o załatwienie tej sprawy w Rzymie.

152 klodiusz mA jechać do tigrAnesA (Clodius… ad Tigranem) ‒ poza tym passu-
sem nic nie wiadomo o poselstwie Klodiusza do króla Armenii, Tigranesa II Wielkie-
go (panował w latach: 95–56). ■ chciałbyM †nA tAkich† wArunkAch (velim ipse pari 
condicione) ‒ w rękopisach miejsce zepsute: †sirpie† (†sirpi(a)e†) i tak pozostawia je 
w tekście wydania Shackleton Bailey, w komentarzu (1965: t. I, s. 359 [ad loc.]) zazna-
czając, że dobra jest koniektura Lehmanna (ipse pari), którą przyjęliś my w przekładzie. 
■ z wolnym poselstwem (ad liberam legationem) ‒ legatio libera, przywilej udzielany 
przez senat, to podróż senatora w sprawach prywatnych do prowincji na koszt państwa. 
Cyceron jako konsul chciał znieść owe legationes, napotkał jednak sprzeciw trybuna; 
zob. Cyceron (Leg. 3,18). ■ mój brAt kwintus już złoży swe obowiązki (Quintus noster 
iam… in otio consederit) ‒ Kwintus Cyceron miał powrócić z Azji, gdzie był pro-
konsulem w latach 61‒58, a Marek Cyceron obawiał się, że brat zostanie oskarżony 
z powodów politycznych o zdzierstwa w prowincji (de repetundis), jak to się działo 
w przypadku wielu namiestników. ■ ten nowy kaPłan dobrej bogini (iste sacerdos Bo
nae deae) ‒ tak Cyceron złośliwie pisze o Klodiuszu, nawiązując do skandalu w czasie 
kobiecych świąt ku czci bogini w 62 r.; zob. wyżej, przyp. 47. ■ będę Pędził rozkoszne 
chwile w kompAnii muz (cum Musis nos delectabimus) ‒ por. podobne marzenia po-
wtórzone w następnym liście (ad Att. 2,5,2 [25]). ■ do głowy nigdy mi nie przyjdzie, 
żeby zazdrościć krAssusowi (neque mihi umquam veniet in mentem Crasso invidere) 
‒ Cyceron, jak widać z tego zdania, dobrze orientował się w sytuacji i wiedział, że 
Marek Licyniusz Krassus i Pompejusz (oraz oczywiście Cezar) pozostawali w dobrych 
stosunkach po zawiązaniu tzw. I triumwiratu (zob. wyżej, przyp. 148).
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tylko czegoś dowiesz o sprawach publicznych, zawiadom mnie na-
tychmiast, zwłaszcza jakich w twojej opinii będziemy mieć konsulów. 
Choć właściwie to jestem zanadto ciekawy, postanowiłem przecież 
w ogóle już nie myśleć o rzeczypospolitej.

[24,5] Oglądaliśmy las Terencji. Co tu wiele mówić! Tylko dębu 
z Dodony brakuje, bym uznał, że oto znaleźliśmy się w posiadaniu 
Epiru. [24,6] Koło kalend [ok. 1 maja] będę albo w Formianum, albo w Pom-
pejanum. Jeżeli w Formianum mnie nie zastaniesz, to ‒ błagam – przy-
jedź do Pompejanum. Mnie będzie bardzo miło, a tobie – po drodze.153

[24,7] Co do muru, poleciłem Filotymowi, aby zrobił dokładnie to, 
co ty uważasz. Ale myślę, że powinieneś zwrócić się do Wettiusza. 
W tych czasach, kiedy życie najlepszych obywateli jest tak niepewne, 
bardzo sobie cenię, że jeszcze przez jedno lato będzie mnie cieszył 
widok palestry na Palatynie, ale w żadnym wypadku nie chciałbym, 
aby Pomponia i jej syn żyli w strachu, że mur się zawali.154

25 (2,5)
[Ancjum, wkrótce po poprzednim liście (24 = 2,4), tj. w kwietniu 59 r.]

[25,1] Chcę, rzeczywiście, i to chcę już od dawna, zobaczyć Ale-
ksandrię i resztę Egiptu, a zarazem zejść z oczu ludziom, którzy 
odczuwają przesyt mojej osoby, by powrócić, kiedy trochę za mną 
zatęsknią; ale w tym momencie i przez takich ludzi wysyłany ‒

trojan Mi wstyd i trojanek o Powłóczystych ubiorach

[αἰδέομαι Τρῶας καὶ Τρῳάδας ἑλκεσιπέπλους 
[aidéomai Tróas kaí Troádas helkesipéplus]]

153 dębu z dodony (quercum Dodonaeam) ‒ w Dodonie (w pobliżu dzisiejsze-
go Dramisi), w Epirze, znajdowała się prawdopodobnie najstarsza (wspomniana już 
u Homera) wyrocznia grecka, ze słynną świątynią Zeusa. Zgodnie z tradycją przy-
bywający tu ludzie uzyskiwali odpowiedź na podstawie szelestu liści i szumu gałęzi 
tysiącletniego dębu. ■ epiru (Epirum ipsam) ‒ Cyceron przyrównuje Ancjum do ma-
jątku Attyka w Butrotum, które ‒ jak Dodona ‒ także leży w Epirze. ■ A tobie ‒ po 
drodze (et tibi non sane devium) ‒ Attyk planował wyjazd do Epiru (opuścił Rzym 
w maju bądź w czerwcu), a Cyceron chciał, żeby w drodze do Brundyzjum odwiedził 
go w willi Pompejanum.

154 filotymowi (Philotimo) ‒ wyzwoleńcowi Terencji. ■ do wettiuszA (Vettium) ‒ 
chodzi prawdopodobnie o architekta Wettiusza Cyrusa (ad Att. 2,3,2 [23], oraz wyżej, 
przyp. 146) bądź o jego wyzwoleńca, Wettiusza Chryzypa (Vettius Chrysippus) (ad 
fam. 7,14,1), którego Cyceron również zatrudniał do prac budowlanych (ad Att. 14,9,1). 
■ żyli w strAchu, że mur się zAwAli (versari in timore ruinae) ‒ mowa o domu Cycero-
na na Palatynie (zob. wyżej, przyp. 44), który przylegał do domu jego brata Kwintusa: 
najwyraźniej mur groził zawaleniem na posiadłość Kwintusa.
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Bo co powiedzą nasi najlepsi obywatele, jeśli jeszcze jacyś pozo-
stali? Że to jakaś nagroda przywiodła mnie do zmiany poglądów?

to PulydaMas Mnie Pierwszy będzie Miał Prawo obwinić,
[Πουλυδάμας μοι πρῶτος ἐλεγχείην ἀναθήσει 
[Pulydámas moi prótos elencheíen anathései]]

czyli nasz Katon, który sam jeden znaczy dla mnie tyle co sto tysięcy 
innych. A co po wiekach miałaby o mnie powiedzieć historia? Bo to 
jej sądu lękam się bardziej niźli paplania tych, którzy żyją dzisiaj. 
Uważam, że powinienem przetrzymać i przeczekać. Jeśli się do mnie 
zwrócą, to ode mnie będzie zależała decyzja i wtedy będę się zasta-
nawiał. Przecież, na boga, odrzucenie propozycji też przynosi jakąś 
chwałę. Jeśli więc teofAnes [Θεοφάνης [Theofánes]] będzie przypadkiem 
z tobą rozmawiał, tak całkiem nie odrzucaj.155

155 chcę… zobaczyć Aleksandrię i resztę egiptu (cupio Alexandriam reli
quamque Aegyptum visere) ‒ Ptolemeusz XII Dionizos, zwany Auletesem (‘Fletni-
stą’), był sprzymierzeńcem Pompejusza i w 63 r., podczas kampanii w Judei, wysłał 
mu oddziały wojska, ale w Egipcie wybuchło powstanie przeciwko niepopularnemu 
władcy, więc król prosił Pompejusza o pomoc w stłumieniu zamieszek. Ten odmó-
wił, obawiając się, że interwencja może uszczuplić jego zdobycze na wschodzie. 
W roku 59 konsul Cezar między 1 marca a 3 kwietnia przeprowadził ‘ustawę o królu 
aleksandryjskim’ (lex de rege Alexandrino) uznającą Auletesa za ‘przyjaciela i sprzy-
mierzeńca ludu rzymskiego’ (amicus et socius populi Romani); Auletes miał za to 
zapłacić łapówkę w wysokości 6000 talentów. W tymże roku wybuchło kolejne po-
wstanie przeciw egipskiemu władcy, a królową została jego córka Berenike. Trium-
wirowie za prawowitego władcę uznawali jednak Auletesa, który w 58 r. przybył 
do Rzymu i prosił o przywrócenie na egipski tron. Sprawa zakończyła się wiosną 
roku 55, kiedy prokonsul Syrii, Aulus Gabiniusz, przyjąwszy ogromną łapówkę, 
interweniował w Egipcie, ponownie osadził Ptolemeusza Auletesa na tronie i pozo-
stawił w kraju rzymski garnizon. W roku 59 Cyceron oczekiwał, że wezwie się go 
do legacji do Aleksandrii. ■ trojAn mi wstyd… ‒ Homer (Il. 6,442; 22,105; prze-
kład K. Jeżewska). ■ to pulydAmAs… ‒ Homer (Il. 22,100; przekład K. Jeżewska, 
z drobną zmianą w brzmieniu imienia). Polydamas/Pulydamas, przyjaciel Hektora, 
prezentował ostrożną strategię w walce z Achajami, a kiedy Achilles włączył się do 
walki, radził, aby Hektor nie wyruszał przeciw niemu. Nieco wyżej Cyceron przyto-
czył wers 105 z 22. księgi Iliady, a w jednym z poprzednich listów (ad Att. 10,4 [1]) 
wers 159 z tejże księgi. ■ po wiekAch (ad annos DC) ‒ dosłownie: ‘za 600 lat’; por. 
Cyceron (ad Att. 2,17,2 [37]; 2,19,1 [39]). ■ jeśli się do mnie zwrócą (si enim de
feretur) ‒ mowa o Pompejuszu i Cezarze. ■ teofAnes ‒ Gnejusz Pompejusz Teofa-
nes z Mityleny, syn Hierojtasa, należał do najbardziej zaufanych ludzi Pompejusza, 
towarzyszył mu we wszystkich kampaniach w Azji w latach 67‒62 i otrzymał od 
niego rzymskie obywatelstwo. Dzięki Teofanesowi Pompejusz nadał Mitylenie status 
wolnego miasta, który utraciła w roku 79 (Plutarch, Pomp. 42,8). Był także history-
kiem, napisał dzieło o zwycięskich kampaniach Pompejusza na wschodzie. Nieliczne 
zachowane fragmenty dzieła Teofanesa oraz wszystkie testimonia w: FGrHist 188 
(t. IIB, s. 919‒923). Cyceron kilkakrotnie w korespondencji z Attykiem wymienia 
Teofanesa: dwukrotnie w roku 59 (tutaj oraz ad Att. 2,17,3 [37]), dwukrotnie w 51 
(5,11,3; 7,7,6) i po raz ostatni w 44 (15,19,1).
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[25,2] Oczekuję twego listu w następujących sprawach: co mówi 
Arriusz i jak to znosi, że go opuszczono; jakich się szykuje konsu-
lów ‒ Pompejusza i Krassusa, jak mówi plotka, czy, jak mi piszą 
‒ Serwiusza Sulpicjusza z Gabiniuszem; czy są jakieś nowe ustawy 
i w ogóle co nowego; i komu zaproponują augurat, skoro Nepos 
wyjeżdża (to jest zresztą jedyna przynęta, na którą mogliby mnie 
złowić – oto widzisz moją lekkomyślność!). Lecz po co ja o tym, co 
chcę porzucić, by całą duszą i całym sercem oddać się filozofowaniu 
[φιλοσοφεῖν [filosofeín]]? Bo z takim, powiadam, noszę się zamiarem i tak 
powinno było być od początku. Teraz więc, kiedy już wiem, jak błahe 
są sprawy, które miałem za wielkie, zamierzam wejść w konszachty 
ze wszystkimi Muzami.156

[25,3] Odpisz mi jednak coś pewnego o †Tutiuszu† i czy kogoś 
szykują na jego miejsce, co się dzieje z Publiuszem Klodiuszem 
i w ogóle, tak jak obiecujesz, napisz w wolnej chwili [ἐπὶ σχολῆς [epí 
scholés]] o wszystkim. I jeszcze chciałbym, byś mi napisał, którego 

156 jAkich się szykuje konsulów (qui consules parentur) ‒ konsulami na rok 58 
zostali wybrani kandydaci triumwirów: pompejańczyk Aulus Gabiniusz i Lucjusz 
Kalpurniusz Pizon (więcej o wyborach 59 r. i ówczesnych kandydatach zob. niżej, 
przyp. 201 i 204). ■ serwiuszA sulpicjuszA (Ser. Sulpicius) ‒ Serwiusz Sulpicjusz 
Rufus (Ser. Sulpicius Rufus), z którym Cyceron studiował w 78 r. filozofię na Ro-
dos, sławny prawnik i erudyta, także nauczyciel prawa, który „przekształcił pra-
wo w sztukę” (Cyceron, Brut. 41‒42,152‒154; Leg. 1,5,17; Aulus Gelliusz, Noct.
Att. 2,10), był także retorem, choć Arpinata stawia go w drugim szeregu mówców. 
Kwestor w roku 75, pretor w 55, przegrał wybory konsularne w 63 r. (tj. nie wy-
brano go konsulem na rok 62), a ostatecznie konsulat osiągnął dopiero w roku 51 
(wraz z Markiem Klaudiuszem Marcellusem ‒ M. Claudius Marcellus), po czym 
w roku 46 uzyskał namiestnictwo prowincji Achai. W czasie wojny domowej opo-
wiedział się po stronie Pompejusza, Cezar mu jednak wybaczył. Zmarł w 43 r. 
w drodze, jako wysłannik Cezara do Antoniusza. Zostawił po sobie ok. 180 pism 
prawniczych, ale przetrwały tylko tytuły: De dotibus (O posagach), De duodecim 
tabulis (O prawie dwunastu tablic), Ad Brutum libri duo (Dwie księgi do Brutusa), 
De sacris detestandis (O ofiarach, które należy potępiać) oraz Reprehensa Scaevo
lae capita (Krytyka rozdziałów Scewoli), znane także jako Notata Mucii ‒ komen-
tarz do prawa cywilnego (ius civile) autorstwa Mucjusza Scewoli. ■ skoro nepos 
wyjeżdża (quoniam Nepos proficiscitur) ‒ po śmierci Kwintusa Cecyliusza Metel-
lusa Celera na początku roku 59 naturalnym kandydatem na wakujące miejsce au-
gura był jego brat, pompejańczyk Kwintus Cecyliusz Metellus Nepos (Q. Caecilius 
Metellus Nepos). Legat Pompejusza w latach 67‒62, jako trybun plebejski w 62 r. 
atakował skazanie katylinarczyków na śmierć i występował przeciwko Cyceronowi 
(zob. wyżej, przyp. 56); został konsulem w roku 57. Jak wynika z niniejszego listu, 
Nepos wyjeżdżał na prowincję (nie wiadomo, czy wyjechał i w jakim charakterze). 
Nie wiemy też, kto został następcą Metellusa Celera na stanowisku augura. ■ oddać 
się filozofowAniu ‒ por. Cyceron (ad Att. 2,13,2 [33]). ■ wejść w konszAchty ze 
wszystkimi muzAmi (cum omnibus Musis rationem habere) ‒ już w poprzednim 
liście (ad Att. 2,4,2 [24]) Cyceron wyrażał chęć zajęcia się działalnością literacką 
(w różnych jej obszarach).
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dnia planujesz wyjazd z Rzymu, żebym cię zawiadomił, gdzie będę. 
I odpowiedz mi szybko w sprawach, o których ci pisałem. Czekam 
niecierpliwie na list od ciebie.157

26 (2,6)
[Ancjum, wkrótce po poprzednim liście (25 = 2,5),  

tj. w kwietniu 59 r.]

[26,1] Obiecałem ci w poprzednim liście, że podczas tej podróży po-
wstanie jakieś dzieło, ale że naprawdę powstaje, już nie potwierdzam; 
błogie lenistwo owładnęło mną tak bardzo, że wyrwać się z tego stanu 
nie potrafię. Rozkoszuję się książkami, których mam w Ancjum pod 
dostatkiem, albo liczę fale (bo na łowienie ryb pora zgoła nieodpo-
wiednia); umysł mój wzdraga się na samą myśl o pisaniu.158

geografia [γεωγραφικά [geografiká]], co to ją sobie zaplanowałem, to 
olbrzymie dzieło. Eratostenesa, który miał być dla mnie wzorem, 
krytykują Serapion i Hipparch. A co jeśli dołączy do nich jeszcze 
Tyrannion? To są rzeczy naprawdę trudne do wyłożenia i monotonne 
[ὁμοειδεῖς [homoeideís]]. Wbrew temu, co mi się zdawało, nijak się nie da 
ich przyozdobić. Ale głównie chodzi o to, że każdy powód jest dobry, 
by nie brać się do pracy. I w ogóle zastanawiam się, czy nie osiąść 
w Ancjum i nie spędzić tu życia, bo bardziej, niż przebywać w Rzy-
mie, wolałbym tutaj być duumwirem.159

157 o †tutiuszu† (de †Tutio†) ‒ w rękopisach różne lekcje: cutio, cucio, tucio, 
curtio. Z powodu wzmianki o wolnym miejscu Shackleton Bailey (1965: t. I, s. 362 
[ad loc.]) podejrzewa, że Cyceron powrócił do sprawy wakatu urzędu augura po 
śmierci Metellusa Celera, ale może też mówić o zupełnie innych, nieznanych nam, 
okolicznościach.

158 podczAs tej Podróży powstAnie jakieś dzieło (opus exstaret huius peregrina
tionis) ‒ chodzi o dzieło geograficzne, do którego napisania Attyk namawiał Cycero-
na (ad Att. 2,4,1. 3 [24]). ■ nA łowienie ryb (ad lacertas captandas) ‒ (gr. τράχουρος 
[tráchuros], łac. lacerta) w oryginale mowa o rybie morskiej ‘ostroboku pospolitym’ 
(według klasyfikacji Linneusza: Trachurus trachurus).

159 erAtostenesA (Eratosthenes) ‒ Eratostenes z Kyreny (III/II w.), pisarz i uczo-
ny aleksandryjski, kierownik Biblioteki, twórca geografii matematycznej i fizycznej; 
z niewielkim błędem obliczył długość południka; był pierwszym uczonym, który na-
zwał siebie „filologiem” (‘miłośnikiem nauki’); zajmował się także badaniami chro-
nologicznymi. Był autorem m.in. dzieł Γεωγραφία / Γεωγραφικά / Γεωγραφούμενα 
([Geografía / Geografiká / Geografúmena] ‒ Geografia / Sprawy związane z kreśleniem mapy 
świata / To, co się opisuje na ziemi) w 3. księgach oraz Περὶ τῆς ἀναμετρήσεως τῆς 
γῆς ([Perí tés anametréseos tés gés] ‒ O pomiarze ziemi). ■ krytykują serApion i hippArch 
(a Serapione et Hipparcho reprehenditur) ‒ już w jednym z poprzednich listów (ad 
Att. 2,4,1 [24]) Cyceron pisał Attykowi, że czyta trudne dla niego dzieło Serapiona 
z Antiochii, teraz wspomina także Hipparcha z Nikai/Nicei (żył w II stuleciu), działa-
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[26,2] Byłeś mądrzejszy ode mnie, urządzając sobie dom w Bu-
trotum, ale wierz mi, to miasto Ancjatów bardzo przypomina tamto 
miasteczko. Naprawdę niedaleko Rzymu znajduje się miejsce, gdzie 
jest wielu takich, co to nie widzieli na oczy Watyniusza; gdzie tylko 
ja myślę, żeby nikomu spośród członków komisji dwudziestu włos 
nie spadł z głowy; gdzie nikt ode mnie nic nie chce, a wszyscy mnie 
kochają! Tutaj, i tylko tutaj, należy brać udział w Polityce [πολιτευτέον 
[politeutéon]]. Bo tam nie dość, że nie wolno, to jeszcze napełnia to 
wstrętem. Napiszę więc utwory niewydAne [ἀνέκδοτα [anékdota]], w stylu 
Teopompa albo jeszcze ostrzejsze, które tobie jednemu odczytam. 
I całe moje politykowAnie [πολιτευτεύομαι [politeuteúomai]] to teraz niena-
wiść do łajdaków, ale niezaprawiona goryczą, za to dająca pewną 
przyjemność z †pisania† o nich.160

jącego na Rodos wybitnego astronoma i geografa, który zasłynął ze swojego katalogu 
gwiazd, odkrycia zjawiska precesji osi Ziemi, badań nad odległością Ziemi od Księ-
życa i Słońca oraz innymi szczegółowymi ustaleniami astronomicznymi. Hipparch 
był autorem niezachowanych obecnie 3. ksiąg Πρὸς Ἐρατοσθένην / Ὑπομνήματα πρὸς 
τὴν Ἐρατοσθένους „Γεωγραφίαν” ([Prós Eratosthénen / Hypomnémata prós tén Eratosthénus 
„Geografían”] ‒ Przeciw Eratostenesowi); fragmenty w: The Geographical Fragments 
of Hipparchus, edited with introduction and commentary by D.R. Dicks, London 1960 
(„University of London. Classical Studies” 1). Przygotowując dzieło geograficzne, 
Cyceron zgłębiał pisma tak Eratostenesa, jak i jego krytyków i na pewno były to dla 
niego trudne i zniechęcające lektury, oparte na matematycznych i astronomicznych 
wyliczeniach. ■ tyrAnnion (Tyrannio) ‒ Księga Suda (s.v. Τυραννίων [τ 1184], s.v. 
Σύλλας [ς 1337]) podaje, że naprawdę nazywał się Teofrast, a Tyrannion to przydo-
mek uczonego. Pochodził z Amisos, gdzie został wzięty do niewoli podczas zdobycia 
miasta przez Lukullusa w roku 71 w czasie wojny z Mitrydatesem. Legat Lucjusz 
Licyniusz Murena poprosił Lukullusa, by przekazał mu Tyranniona jako zdobycz wo-
jenną. Później, w roku 68 lub 66, Tyranniona przywieziono do Rzymu, gdzie już po 
wyzwoleniu nauczał gramatyki i krytyki literackiej, także w domu Cycerona w roku 
56 (ad Q.fr. 2,4,2). Miał wspaniałą bibliotekę, liczącą według Księgi Suda 30 000 
zwojów. Zajmował się wydawaniem zagarniętej przez Sullę w Atenach spuścizny 
Arystotelesa. Miał umrzeć w podeszłym wieku na podagrę. Jego uczniem był Stra-
bon, a przyjaciółmi Attyk, Cyceron i Cezar. ■ bo bArdziej, niż Przebywać w rzymie, 
wolałbyM tutAj być duumwirem (ubi quidem ego mallem duumvirum [= duumviro
rum] quam Romae fuisse) ‒ Ancjum to kolonia zarządzana przez duumwirów, dlatego 
zdanie to trzeba rozumieć ogólniej: ‘wolałbym być duumwirem w Ancjum niż jednym 
z dwóch mężów (czyli konsulów) w Rzymie’.

160 wAtyniuszA (Vatinium) ‒ Publiusz Watyniusz (P. Vatinius), kwestor w 63 r., 
trybun plebejski w 59, pretor w 55 i konsul w 47, należał do najbardziej zagorzałych 
stronników Cezara, Pompejusza i Krassusa wśród trybunów plebejskich roku 59; zob. 
np. Cyceron (Vatin. 5,13,38; Sest. 114), Swetoniusz (Iul. 20). Na mocy słynnej lex 
Vatinia de imperio Caesaris Cezar otrzymał na 5 lat zarząd nad Galią Przedalpejską/
Cisalpińską i Illirykum (potem senat dodał Galię Zaalpejską/Transalpińską). ■ żeby 
nikomu sPośród członków komisji dwudziestu włos nie sPadł z głowy (quemquam ex 
viginti viris vivum et salvum) ‒ na mocy ustawy agrarnej Cezara (zob. wyżej, przyp. 
147) do przeprowadzenia nadziałów ziemi powołano komisję dwudziestu (ad Att. 2,7,3 
[27]). Cyceron wspomina też komisję pięciu (ad Att. 2,7,4 [27]), prawdopodobnie jakąś 
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Wracając do rzeczy. Napisałem do kwestorów miejskich w spra-
wie mego brata Kwintusa. Przekonaj się, co mówią i czy jest jakaś 
nadzieja na denary, czy też zostaliśmy skazani na cystofory Pom-
pejusza. Poza tym zdecyduj, co robić z murem. Coś jeszcze? Tak: 
zawiadom mnie, kiedy zamierzasz stamtąd wyjeżdżać.161

27 (2,7)
[Ancjum, wkrótce po poprzednim liście (26 = 2,6),  

tj. w kwietniu 59 r.]

[27,1] O geografii będę myślał i myślał. Prosisz mnie o dwie mowy; 
jednej z nich nie bardzo mi się chce przepisywać, †gdyż …†, a dru-
giej – bo pochwaliłbym tego, kogo nie lubię. Ale jeszcze się nad tym 
zastanowię. W każdym razie będę coś miał, byś nie sądził, że już ze 
wszystkim dałem sobie spokój.162

podkomisję dwudziestu. Udział w niej zaproponowano także Cyceronowi, ale odmówił 
(ad Att. 2,19,4 [39]). Cyceron ironicznie zauważa tu, że tylko on popiera działania dwu-
dziestu, a wszyscy mieszkańcy Ancjum są jej przeciwni. ■ utwory niewydAne ‒ chodzi 
o niezachowany utwór zatytułowany De consiliis suis (O moich planach), dotyczący 
spisku Katyliny; chyba o tym samym, wciąż jeszcze nieskończonym, dziełku pisał Cy-
ceron do Attyka w liście z 44 r. (ad Att. 14,17,6: librum meum illum ἀνέκδοτον [anék
doton] nondum, ut volui, perpolivi ‒ ‘mojej niewydanej książki jeszcze nie wyszlifo-
wałem tak, jakbym chciał’). ■ w stylu teopompA Albo jeszcze ostrzejsze (Theopompio 
genere aut etiam asperiore multo) ‒ historyk Teopomp z Chios (żyjący w stuleciu IV) 
miał reputację osoby, która nie przebiera w słowach. Nepos o historykach Teopompie 
i Timajosie mówił (Alc. 11): duo maledicentissimi (‘obaj najbardziej znieważający’). 
Fragmenty jego dzieł zebrano w: FGrHist 115 (t. IIB, s. 526–617).

161 denAry… cystofory pompejuszA (denari an cistophoro Pompeiano) ‒ Cyce-
ron zastanawia się, czy pieniądze przysługujące Kwintusowi jako prokonsulowi Azji 
będą wypłacone w rzymskiej walucie, tj. w denarach, czy w cystoforach będących 
w obiegu w Azji. Nazywa je „pompejańskimi”, ponieważ Pompejusz zdeponował 
w Rzymie duże kwoty przywiezione ze wschodu i najwyraźniej tymi pieniędzmi pła-
cono należności urzędnikom. Gdyby Kwintus otrzymał cystofory, musiałby płacić 
komisowe, czego oczywiście chciał uniknąć. ■ co robić z murem (de muro… quid 
faciendum sit) ‒ zob. Cyceron (ad Att. 2,4,7 [24]). ■ staMtąd (istinc) ‒ tj. z Rzymu.

162 o geogrAfii (de geographia) ‒ zob. Cyceron (ad Att. 2,4,3 [24]; 2,6,1 [26]). 
■ prosisz mnie o dwie mowy (orationes autem me duas postulas) ‒ możliwe, że chodzi 
o wygłoszone w 63 r. mowy: Pro L. Murena (W obronie Lucjusza Licyniusza Mu-
reny) i Pro C. Pisone (W obronie Gajusza Pizona), co byłoby dopełnieniem zbioru 
mów konsularnych przesłanych Attykowi (ad Att. 2,1,3 [21]), ale może Cyceron ma 
na uwadze inne mowy, jakie wygłosił w 62 lub/i w 61 r.; zob. „Kalendarium”, s. 189. 
■ †gdyż …† (†qui absciram†) ‒ miejsce zepsute w rękopisach, które tutaj podają: qui 
absciram, quid absciram, qui absaram, quia obscuram. Sha ckleton Bailey (1965: t. I, 
s. 365 [ad loc.]) sugeruje quia abscideram, jednocześnie zaznaczając, że można by 
przyjąć taką lekcję, gdyby oznaczała: ‘ponieważ podarłem notatki’, ale „czasownik 
abscindere znaczy ‘oberwać’, a nie ‘podrzeć’”.
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[27,2] Z przyjemnością czytam, co mi piszesz o Publiuszu, i jesz-
cze proszę, żebyś wszystko w tej sprawie prześledził i opowiedział, 
kiedy przyjedziesz, a tymczasem pisz, jak tylko się czegoś dowiesz 
lub domyślisz, przede wszystkim co zamierza zrobić w związku 
z poselstwem. Ja, zanim przeczytałem twój list, bardzo chciałem, 
żeby ten człowiek pojechał; oczywiście nie dlatego, aby odwlec 
nasze spotkanie w sądzie (bo z nadzwyczajną ochotą będę się pro-
cesował), lecz dlatego, że wydawało mi się, iż jeśli zyskał on jakąś 
przychylność ludu, zostając plebejuszem, to ją straci. A jak? „Po to 
przeszedłeś do ludu, żeby jechać z pozdrowieniami do Tigranesa? 
Czy królowie Armenii nie mają w zwyczaju odpowiadać na pozdro-
wienia patrycjuszy? No powiedz…” Co tu wiele mówić! Ostrzyłem 
sobie zęby, żeby roznieść w pył to jego poselstwo. Jeśli nim wzgardzi 
i tym samym, jak piszesz, poruszy żółć i w tych, którzy byli wniosko-
dawcami uchwały komicjów kurialnych, i w tych, którzy dokonywali 
auspicjów, będziemy mieli wyborne widowisko.163

[27,3] I dalibóg, prawdę mówiąc, to z naszym Publiuszem obcho-
dzą się w sposób dość obraźliwy: najpierw nie udało mu się zostać 
choćby jednym z dwudziestu mężów, a przecież był kiedyś w domu 
Cezara mężem tym jednym jedynym; potem jedno poselstwo mu 
obiecywano, drugie dano. To tłuściutkie, z którego można zgarnąć 
niezłą sumkę, trzymają, myślę, dla Druzusa z Pizaurum albo dla tego 
biesiadnika Watyniusza, a chudą posadkę posłańca daje się człowie-
kowi, którego trybunat tamci chcą zachować na dogodny dla nich 
samych moment. Proszę cię, podtrzymuj zapał w tym człowieku, 
jak tylko możesz. Jedyna nadzieja na ratunek leży w tym, że się 
oni między sobą poróżnią, a wiem od Kuriona, że już zaczęli. Ar-
riusz wrzeszczy, że wydarto mu konsulat; Megabokchus i te utuczo-
ne przysmakami dzieciaki są w tej chwili największymi wrogami. 
A niech dojdzie, niech no tylko dojdzie do tego kłótnia o augurat! 
Zakładam, że wyślę ci wiele pięknych listów na ten temat.164

163 w związku z poselstwem (de legatione) ‒ do Armenii do Tigranesa (por. ad 
Att. 2,4,2 [24] oraz niżej). ■ zostając plebejuszem (quod plebeius factus esset) ‒ Cezar 
jako najwyższy kapłan (pontifex maximus) między 1 marca a kwietniem 59 r. prze-
prowadził przejście Klaudiusza do ludu na mocy procedury zwanej adrogatio, która 
wymagała uchwały komicjów kurialnych (comitia curiata). Pompejusz był wtedy au-
gurem, zadbał więc o pomyślne auspicja, a Cezar usankcjonował adopcję dokonaną 
przez młodego plebejusza, Publiusza Fontejusza. Warto zwrócić uwagę, że Cyceron 
w 59 r. nie podważa legalności procesu adopcji Klodiusza, lecz uczyni to dopiero 
po powrocie z wygnania, dowodząc, że nie przebiegła ona zgodnie z prawem, więc 
Klodiusz nie powinien też zostać trybunem plebejskim.

164 obchodzą się (tractatur) ‒ triumwirowie, przede wszystkim Cezar i Pompe-
jusz. ■ jednym z dwudziestu Mężów (in viginti quidem) ‒ na temat komisji dwudzie-
stu mowa była już w poprzednim liście (ad Att. 2,6,2 [26] oraz wyżej, przyp. 160). 
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[27,4] Ale chciałbym wiedzieć, o co chodzi w sprawie, o której 
tak niejasno napomykasz, że szemrają już nawet niektórzy z komisji 
pięciu. Więc o co? Bo jeśli o coś chodzi, to znaczy, że jest lepiej, niż 
sądziłem. Ale proszę, byś nie myślał, że wypytuję cię o to wszystko 
z jakiegoś konkretnego Powodu [κατὰ τὸ πρακτικὸν [katá tó praktikón]], bo 
mam wielką chęć zająć się sprawami rzeczypospolitej. Zbrzydło mi 
siedzenie przy sterze już wtedy, gdy mogłem tam siedzieć; teraz, gdy 
muszę zejść ze statku nie dlatego, żem ster porzucił, lecz że mi go 
wyrwano, chcę z lądu przypatrywać się katastrofie tamtych, chcę, 
jak mówi twój przyjaciel Sofokles ‒

■ był kiedyś w domu cezArA MężeM tym jednym jedynym (domi Caesaris quondam 
unus vir fuerit) ‒ aluzja do skandalu z udziałem Klodiusza, który w damskim prze-
braniu pojawił się na kobiecych świętach ku czci Dobrej Bogini; zob. wyżej, przyp. 
47. ■ to tłuściutkie, z którego Można zgarnąć niezłą suMkę (illa opima ad exigen
das pecunias) ‒ tj. poselstwo do Aleksandrii do Ptolemeusza XI Auletesa, a owa 
„niezła sumka” to łapówki od króla Egiptu (ad Att. 2,5,1 [25] oraz wyżej, przyp. 
155). ■ dlA druzusA z pizAurum (Druso… Pisaurensi) ‒ mowa o Marku Liwiuszu 
Druzusie Klaudianie (M. Livius Drusus Claudianus; jako Appiusz Klaudiusz Pul-
cher ‒ App. Claudius Pulcher ‒ został adoptowany przez Marka Liwiusza Druzusa, 
trybuna w 91 r.), ojca Liwii, żony cesarza Augusta. Cyceron nazywa go Pisaurensis 
(‘z Pizaurum’, rzymskiej kolonii nad Adriatykiem; dziś: Pesaro), bowiem prawdo-
podobnie jego matka pochodziła z Pizaurum. Jak pokazuje to zdanie listu, w roku 
59 Druzus popierał triumwirów i wyraźnie dążył do zbliżenia z Cezarem. W 50 r. 
był pretorem bądź sędzią (ad fam. 8,14,4; MRR, vol. II, s. 248: „Praetor or Iudex”). 
W roku 54 Cyceron bronił go w procesie o ukartowane oskarżenie (de praevari
catione), w którym zapadł wyrok uniewinniający (ad Q.fr. 2,16[15],3). W czasie 
wojny domowej poparł cezarobójców i po bitwie pod Filippi popełnił samobójstwo 
(42 r.). ■ dlA tego biesiAdnikA wAtyniuszA (epuloni Vatinio) ‒ Publiusza Watyniusza, 
popierającego triumwirów trybuna plebejskiego w roku 59 (zob. wyżej, przyp. 160). 
W sensie dosłownym epulo to ‘członek religijnego kolegium septemviri epulones’, 
organizującego publiczne uczty, i Watyniusz najpewniej należał do tego kolegium. 
■ od kurionA (ex Curione) ‒ w następnym liście (ad Att. 2,8,1 [28]) Cyceron pi-
sze o spotkaniu w Rzymie z Gajuszem Skryboniuszem Kurionem, synem (trybu-
nem plebejskim w roku 50) swojego przyjaciela optymaty o tym samym imieniu. 
Kurion Młodszy dał się poznać w 61 r. jako zwolennik Klodiusza (ad Att. 1,14,5 
[14] oraz wyżej, przyp. 62), natomiast w roku 59 zachowuje dystans wobec Cezara 
i pozostałych triumwirów. Jak wnioskujemy z powyższego zdania, Kurion przekazał 
Cyceronowi jakąś niepotwierdzoną plotkę o rozdźwięku wśród stronników Cezara. 
■ megAbokchus (Megabocchus) ‒ przyjaciel Krassusa, który uczestniczył w wypra-
wie partyjskiej i po bitwie pod Karrami popełnił samobójstwo (53 r.); krewny Ga-
jusza Megabokcha, namiestnika Sardynii przed rokiem 54. ■ utuczone przysmAkAmi 
dzieciAki (saginaria iuventus) ‒ w części rękopisów czytamy: sanguinaria iuventus 
(‘żądna krwi młodzież’). Shackleton Bailey przyjmuje w swoim wydaniu lekcję: 
saginaria iuventus, argumentując (1965: t. I, s. 366 [ad loc.]), że przymiotnik san
guinarius w przenośnym znaczeniu nie jest używany w literaturze łacińskiej przed 
końcem I w. n.e., tj. przez autorów wcześniejszych niż Pliniusz Młodszy i Sweto-
niusz. ■ kłótnia o AugurAt (rixa auguratus) ‒ zob. Cyceron (ad Att. 2,5,2 [25]) oraz 
wyżej, przyp. 156.



 Księga druga    27,4 – 28,1 149

                                                               pod dAchem

słuchać w błogiM sPokoju kroPel deszczu gęstych165

                                                                            [κἂν ὑπὸ στέγῃ [kán hypó stége]]
[πυκνῆς ἀκούειν ψάκαδος εὑδούσῃ φρενὶ [pyknés akúein psákados heudúse frení]]

[27,5] Co do muru, to sam zobaczysz, co trzeba zrobić. Poprawię 
błąd Kastrycjusza, jakkolwiek mnie Kwintus napisał o 15 000, a nie 
o †30 000† sesterców jak twojej siostrze. Terencja przesyła ci po-
zdrowienia. Cyceron prosi, byś powiedział o nim Arystodemowi to 
samo, co rzekłeś o jego bracie, synu twej siostry. Nie zlekceważę 
tego, co mi zalecasz w związku z Amalteą.166 

Bądź zdrów!

28 (2,8)
[Ancjum, 16 (?) kwietnia 59 r.]

[28,1] Pod wieczór jak zwykle czekałem niecierpliwie na list od cie-
bie i wtem dają mi znać, że słudzy przyjechali z Rzymu. Wołam ich, 
pytam, czy są jakieś listy. Mówią, że nie ma. „Co? – ja na to. – Nic 
nie ma od Pomponiusza?” Przerażeni mym głosem i wyrazem twarzy 

165 niektórzy z koMisji Pięciu (ex ipsis quinque viris) ‒ prawdopodobnie pię-
cioosobowa podkomisja dwudziestu (ad Att. 2,6,2 [26] oraz wyżej, przyp. 160). 
■ jAk mówi twój przyjAciel sofokles (ut ait tuus amicus Sophocles) ‒ cytat pochodzi 
z niezachowanej tragedii Sofoklesa Τυμπανισταί ([Tympanistaí] ‒ Grający na bębnach), 
której 3 pełne wersy zachował dla nas Stobajos (Flor. 4,402,13 = Sofokles, frg. 579 
(636) [TrGF4 (2TGrF)]).

166 co do muru (de muro) ‒ Attyk miał podjąć decyzję w sprawie naprawy muru 
oddzielającego dom Cycerona na Palatynie od domu Kwintusa, o czym mówca pisał 
już w wysłanych wcześniej listach (ad Att. 2,4,7 [24]; 2,6,2 [26]). ■ mnie kwintus 
naPisał o 15 000, A nie o †30 000† sesterców jAk twojej siostrze (ad me Quintus 
HS CCIƆƆ IƆƆ scripserat, non, ‹ut› ad sororem tuam, HS †XXX a†) ‒ Kwintus, brat 
Cycerona, winny był pieniądze Kastrycjuszowi, a dług w czasie nieobecności brata 
obiecuje spłacić Marek Cyceron. Kastrycjusz wymieniany jest w listach z 45 r. (ad 
Att. 12,28,3; 12,30,2) w kontekście interesów finansowych. Liczebnik wydzielony 
znakami kruksów jest zepsuty (zupełnie niejasna litera a), Shackleton Bailey pro-
ponuje: „XXXV”. ■ cyceron (Cicero) ‒ syn mówcy, Marek, w 59 r. miał niespełna 
6 lat. ■ Arystodemowi to sAmo, co rzekłeś o jego brAcie, synu twej siostry (Aristo
demo idem… quod de fratre suo, sororis tuae filio) ‒ chodzi o nauczyciela małego 
Marka Cycerona i bratanka mówcy, Kwintusa Cycerona, syna Kwintusa i Pomponii. 
Shackleton Bailey (1965: t. I, s. 367 [ad loc.]) uważa, że nauczycielem obu chłopców 
był Arystodemos z Nysy, autor dzieła mitograficznego (BNJ, nr 22). Prowadził on 
szkołę gramatyki i retoryki na Rodos, skąd Pompejusz przywiózł go do Rzymu i tu 
został wychowawcą jego synów (Strabon 14,1,48), ucząc tylko gramatyki. ■ w związ-
ku z AMalteą (de Amalthea) ‒ Attyk w liście na pewno udzielał Cyceronowi rad, jak 
aranżować grotę Amaltei, którą mówca urządzał na wzór tej w Butrotum.
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przyznali się, że owszem, list otrzymali, ale go w drodze zgubili. Co 
tu wiele mówić! Zrobiło mi się bardzo przykro, bo w każdym liście, 
który w tych dniach od ciebie przyszedł, było i coś użytecznego, i coś 
przyjemnego. Jeśli więc list, któryś wysłał przed xvi dniem do kalend 
majowych [15 kwietnia], zawierał coś wartego odnotowania, napisz czym 
prędzej, bym nie trwał w niewiedzy; jeśli tylko żarty, to i żarty mi oddaj.

Otóż wiedz, że przyszedł do mnie z pozdrowieniem młody Kurion. 
To, co mówił na temat Publiusza, całkowicie się zgadzało z wiado-
mościami od ciebie. On sam doprawdy nadzwyczajnie „wyniosłych 
nienawidzi królów”. Mówił, że młodzież tak samo jest wzburzona i nie 
może już tego znieść. Dobrze to dla nas, jeśli w nich jest nadzieja; my, 
tak myślę, weźmy się za coś innego. Ja się oddaję historii. Tyle że nie 
ma większego lenia ode mnie, choćbyś ty miał mnie za Saufejusza.167

[28,2] A oto mój plan podróży – żebyś mógł zdecydować, gdzie się 
ze mną spotkasz. W Parilia chcę przyjechać do Formianum. Następ-
nie, skoro uważasz, że o tej porze powinienem darować sobie Krater 
i jego rozkosze, wyjadę z Formianum w kalendy majowe [1 maja], żeby 
v dnia przed nonami majowymi [3 maja] znaleźć się w Ancjum, bo od 
iiii dnia przed nonami majowymi do dnia je poprzedzającego [4‒6 maja] 
mają się tam odbyć igrzyska, które Tullia chce zobaczyć. Stamtąd 
zamierzam jechać do Tuskulanum, a potem do Arpinum, w Rzymie 
chcę być w kalendy czerwcowe [1 czerwca]. Postaraj się, byśmy się zo-
baczyli albo w Formianum, albo w Ancjum, albo w Tuskulanum.168

Zwróć mi poprzedni list i dodaj jeszcze coś nowego.

167 Przyszedł do mnie z pozdrowieniem Młody kurion (Curionem adulescentem 
venisse ad me salutatum) ‒ o tej wizycie Cyceron wspominał już wcześniej (ad Att. 
2,7,3 [27]). ■ „wyniosłych nienAwidzi królów” (‘reges odisse superbos’) ‒ słowa te 
miał wypowiedzieć Graniusz, dowcipny herold (praeco) wielokrotnie wspominany 
przez Cycerona (De or. 2,244. 253. 281; Planc. 33‒34; ad fam. 9,15,2). Pochodzą 
one z dzieła rzymskiego satyryka Lucyliusza (w. 1182). Cyceron przytacza je tak-
że w innym liście (ad Att. 6,3,7). „Królami” są oczywiście triumwirowie, o których 
„królewskim panowaniu” (regnum) przeczytamy w kilku dalszych listach (ad Att. 
2,12,1 [30]; 2,13,2 [33]). O przekazanej przez Kuriona plotce, że Klodiusz poróżnił 
się z triumwirami, Cyceron pisał w liście poprzednim (ad Att. 2,7,2‒3 [27]). ■ jA się 
oddaję historii (ego me do historiae) ‒ o pracy nad książką De consiliis suis (O swo-
ich planach) Cyceron pisał już poprzednio (ad Att. 2,6,2 [26] oraz wyżej, przyp. 160).

168 w pAriliA (Parilibus) ‒ tj. w święto pasterskie ku czci bogini Pales, w okre-
sie późnej republiki i wczesnego cesarstwa powiązane z założeniem Rzymu, ob-
chodzone 21 kwietnia. ■ krAter (Cratera) ‒ tj. Zatokę Neapolitańską. Zgodnie 
z przekazem Strabona (5,4,8) nazwę tę nadali Grecy, którym Zatoka swoim kształtem 
przypominała duże naczynie służące do mieszania wina z wodą. Cyceron z powodu 
pory roku rezygnuje z pobytu w swojej willi Pompejanum w Bajach. ■ i jego roz-
kosze (illum delicatum) ‒ Baje (gr. Βαῖαι [Baíai], łac. Baiae; dziś: wł. Baia), kurort, 
w którym pod koniec republiki wypoczywali i wznosili swoje letnie rezydencje boga-
ci Rzymianie (m.in. Cezar), znany był z cudownych widoków, delikatnego klimatu, 
bujnej wegetacji i ciepłych źródeł siarkowych.
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29 (2,9)
[Ancjum, 16 lub 17 kwietnia 59 r.]

[29,1] Dał mi znać niespodziewanie kwestor Cecyliusz, że wysyła 
chłopaka do Rzymu, więc piszę w pośpiechu ten list, żeby twoje za-
dziwiające dialogi z Publiuszem, i te, o których piszesz, i ten, który 
przede mną ukrywasz, twierdząc, że długo by trwało spisywanie, coś 
odpowiedział, ***; a najmilszy mi będzie – i chcę, żebyś to wiedział 
– ten, który się jeszcze nie odbył i o którym opowie ci wolookA 
[Βοῶπις [Boópis]], gdy wróci z Solonium.169

Jeżeli umowa dotycząca mojej osoby nie zostanie dotrzymana, 
będę się czuł jak w niebie, bo nasz jerozolimski organizator prze-
nosin do ludu zrozumie, jak pięknie mi się odwdzięczył za te moje 
wykwintne do obrzydliwości przemowy. Ich odwołanie [παλινῳδίαν 
[palinodían]] będzie boską robotą, możesz na to liczyć. Istotnie – o ile 
mogę wróżyć z domysłów – jeśli ten łobuz pozostanie w łaskach 
u naszych jedynowładnych panów, nie będzie mógł zagrozić ani „by-
łemu konsulowi, co niczym pies ujada i kąsa”, ani tym „trytonom 
z głębin sadzawek”. Bo przecież pozbawiony środków, bez władzy 
i pozycji w senacie w kim zdołam obudzić nienawiść? A jeżeli się 
z nimi poróżni, atakowanie mnie nie będzie miało sensu. Zresztą 
niech tam sobie atakuje.170

169 kwestor cecyliusz (quaestor Caecilius) ‒ postać nieznana. ■ wolookA ‒ 
czyli Klodia, siostra Klodiusza, małżonka Metellusa Celera. Cyceron posłużył się 
Homerowym epitetem bogini Hery, jako że Klodia słynęła z dużych, świecących 
(flagrantes) i pięknych oczu; zob. Cyceron (Harusp.resp. 38; Cael. 49). Kiedy 
Cyceron mówi o rozmowach z Klodiuszem, to domyślamy się, że musiały się one 
odbywać właśnie za pośrednictwem Klodii (ad Att. 2,12,2 [30]; 2,14,1 [34]; 2,22,5 
[42]). O swoim nienawistnym stosunku do Klodii pisał Cyceron już wcześniej (ad 
Att. 2,1,5 [21]), sugerując jej kazirodcze stosunki z bratem.

170 umowA dotycząca mojej osoby (quae de me pacta sunt) ‒ jest to pierwsze 
chronologicznie poświadczenie, że Pompejusz wpłynął na Klodiusza i zawarł z nim 
układ, że ten nie będzie występował przeciw Cyceronowi. W innym liście (ad Att. 
2,20,2 [40]) Cyceron wyraża obawy co do poczynań Klodiusza wobec własnej oso-
by, choć Pompejusz zapewnił go, że nie musi lękać się Klodiuszowych wystąpień. 
■ nAsz jerozolimski orgAnizAtor przenosin do ludu (hic noster Hierosolymarius tra
ductor ad plebem) ‒ Cyceron określa Pompejusza przydomkiem Hierosolymarius, 
nawiązując do zdobycia przez niego Jerozolimy w 63 r. i czyniąc aluzję do obecności 
Pompejusza jako augura w czasie komicjów kurialnych, na których przeprowadzono 
przejście Klodiusza do stanu plebejskiego (ad Att. 2,7,2 [27] oraz wyżej, przyp. 163). 
■ zA te moje wykwintne do obrzydliwości przemowy (meis puti‹di›ssimis orationibus) 
‒ Cyceron ma na myśli swoje mowy wyrażające częściowe poparcie dla propozycji 
ustawy agrarnej, wniesionej przez trybuna Lucjusza Flawiusza w roku 60 r. (ad Att. 
1,19,4 [19]). ■ u nAszych jedynowładnych pAnów (his dynastis) ‒ tj. triumwirów. 
■ „byłeMu konsulowi, co niczym pies ujAdA i kąsa” (‘cynico consulari’) ‒ powszech-
nie uznawano, że etymologia słowa ‘cynik’ pochodzi od gr. κύων ([kýon] ‒ ‘pies’). 
Słowa te odnoszą się do konsulatu Cycerona. ■ „trytonom z głębin sAdzAwek” 
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Ten obrót w rzeczypospolitej dokonał się doprawdy gładko 
i z mniejszym hałasem, niżbym przypuszczał, i znacznie szybciej, 
niż to się mogło stać. To wina Katona, ale i tych łajdaków, którzy 
zlekceważyli auspicja i zlekceważyli prawa: prawo Eliusza, prawo 
Juniusza i Licyniusza, prawo Cecyliusza i Dydiusza. Pozbyli się 
wszystkich leków mogących uzdrowić rzeczpospolitą, tetrarchom 
rozdali królestwa jak latyfundia, a paru ludziom – góry pieniędzy.171

[29,2] Już widzę, dokąd zmierza zawiść i gdzie zamieszka. Masz 
prawo uznać, że ani doświadczenie niczego mnie nie nauczyło, ani 
Teofrast, jeśli nie zobaczysz wkrótce, że ludzie tęsknią za moimi cza-
sami. Bo jeżeli do niedawna władza senatu była znienawidzona, to 
jak myślisz, co nastąpi teraz, skoro przypadła nie ludowi, lecz trzem 
osobnikom, którzy w niczym nie znają miary? Niech więc mianują, 
kogo chcą, konsulami i trybunami plebejskimi, niech w podwójnie 
barwioną kaPłańską szatę [διβάφῳ [dibáfo]] przystroją choćby i wole 
Watyniusza; niedługo zobaczysz, że znów się będzie wynosić i tych, 
co się nigdy nie zachwiali, i nawet tego, który zbłądził – Katona.172

(‘piscinarum Tritonibus’) ‒ trytony w mitologii greckiej to bóstwa wodne, tu: określe-
nie stronników optymatów. Cyceron wielokrotnie bogatych optymatów nazywał „właś-
cicielami sadzawek rybnych” (ad Att. 1,18,7 [18]; 1,19,6 [19]; 1,20,3 [20]). Shackle-
ton Bailey (1965: t. I, s. 370 [ad loc.]) uważa, że wyrażenie prawdopodobnie pochodzi 
od samego Klodiusza, a więc może i to poprzednie na temat ujadającego Cycerona.

171 ten obrót w rzeczypospolitej dokonał się… gładko i z mniejszym hałaseM 
(festive… et minore sonitu… orbis hic in re publica est conversus) ‒ por. takie samo 
sformułowanie niżej (ad Att. 2,21,2 [41]). ■ zlekceważyli prAwA: prAwo eliuszA, prAwo 
juniuszA i licyniuszA, prAwo cecyliuszA i dydiuszA (qui Aeliam legem, qui Iuniam et 
Liciniam, qui Cae‹ci›liam et Didiam neglexerunt) ‒ na temat lex Aelia et Fufia zob. 
wyżej, przyp. 83; na mocy lex Licinia Iunia z 62 r. ‒ konsulami w tym roku byli De-
cymus Juniusz Sylanus (D. Iunius Silanus) i Lucjusz Licyniusz Murena (L. Licinius 
Murena) ‒ kopie proponowanych ustaw należało złożyć w archiwum; lex Caecilia Didia 
z 98 r. ‒ konsulami byli wtedy Kwintus Cecyliusz Metellus Nepos i Tytus Dydiusz (T. 
Didius) ‒ zabraniała regulowania jednym prawem niezwiązanych ze sobą spraw oraz 
wprowadzała odstęp czasu między wnioskiem zgłaszającym ustawę a głosowaniem nad 
nią. ■ tetrArchom rozdAli królestwA jAk lAtyfundiA (regna qu‹as›i praedia tetrarchis… 
dederunt) ‒ aluzja do nazwanego tetrachą Dejotara, który w latach 63‒62 otrzymał od 
Pompejusza tytuł króla, a we władanie: Galację, Armenię Mniejszą oraz część Pontu. 
■ A pAru ludziom – góry Pieniędzy (imanis pecunias paucis) ‒ ta aluzja Cycerona nie jest 
jasna: może chodzi o przyznanie Galii Cezarowi na 5 lat (zob. wyżej, przyp. 160), ale 
data uchwalenia lex Vatinia, na mocy której do tego doszło, nie jest całkowicie pewna.

172 Ani teofrAst (neque a Theophrasto) ‒ Cyceron czytał w tym czasie dzieła 
Teofrasta, ucznia Arystotelesa (ad Att. 2,3,4 [23] oraz wyżej, przyp. 149). ■ w po-
dwójnie barwioną kaPłańską szatę (sacerdoti διβάφῳ) ‒ chodzi o togę noszoną przez 
augurów. Po śmierci Kwintusa Cecyliusza Metellusa Celera na początku 59 r. wa-
kowało miejsce augura (ad Att. 2,5,2 [25] oraz przyp. 156). Watyniusz chciał zostać 
augurem, ale do tego nie doszło; zob. Cyceron (Vat. 19). ■ wole wAtyniuszA (Vatini 
strumam) ‒ aluzja do fizycznego defektu Watyniusza. Cyceron nawiązuje do owego 
wola również w jednej ze swoich mów (Vat. 30).
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[29,3] Ja sam, o ile twój koleżka Publiusz mi pozwoli, zamierzam 
zabawić się w sofistę [σοφιστεύειν [sofisteúein]]; wtedy tylko będę się bro-
nił, jeśli zostanę zmuszony, i wówczas, jak przystoi w tym fachu, 
„ogłoszę” [ἐπαγγέλλομαι [epangéllomai]], że ‒

będę odPędzać człowieka, który Mnie Pierwszy naPadnie.173

[ἄνδρ᾽ ἀπαμύνεσθαι ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ 
[ándr’ apamýnesthai hóte tis próteros chalepéne]]

Niechaj ojczyzna będzie mi życzliwa. Otrzymała ode mnie jeśli 
nie więcej, niźli się jej należało, to z pewnością więcej, niż żądała. 
Wolę źle podróżować, kogo innego mając za sternika, aniżeli sa-
memu dobrze sterować, wioząc tak niewdzięcznych pasażerów. Ale 
o tym lepiej rozmawiać, gdy się spotkamy.

[29,4] A teraz posłuchaj odpowiedzi na swoje pytania. Z Formianum 
zamierzam przyjechać do Ancjum v dnia przed nonami majowymi 
[3 maja], a w nony majowe [7 maja] wyjechać z Ancjum do Tuskulanum. 
Jak tylko wrócę z Formianum (chcę tam być aż do dnia poprzedzają-
cego kalendy majowe [29 kwietnia]), zaraz cię zawiadomię. Terencja śle 
pozdrowienia, a Mały cyceron ściska tytusa ateńczyka [καὶ Κικέρων ὁ 
μικρὸς ἀσπάζεται Τίτον τὸν Ἀθηναῖον [kaí Kikéron ho mikrós aspázetai Títon tón Athenaíon]].174

30 (2,12)
[Trzy Karczmy, 19 kwietnia 59 r.]

[30,1] Więc tamci utrzymują, że Publiusz nie został plebejuszem? 
Zachowują się zaiste jak królowie i to jest nie do zniesienia! Niech 
Publiusz przyśle do mnie ludzi, by przyłożyli pieczęć pod moim 
świadectwem. Przysięgnę, że nasz Gnejusz, kolega Balbusa Atiusza, 
powiedział mi, iż sam osobiście był przy auspicjach.175

173 zabawić się w sofistę ‒ w kontekście korespondencji z tego okresu wydaje 
się, że grecki termin oznacza tu tyle, iż Cyceron zamierza rozwijać zainteresowa- 
nia intelektualne, nie biorąc czynnego udziału w życiu politycznym. ■ „ogłoszę” 
‒ słowo dobrze pasuje do kontekstu, bo jednym z jego znaczeń jest ‘uprawiać  
zawód’, szczególnie w odniesieniu do sofistów. ■ będę odPędzać… ‒ Homer (Il. 
24,369; przekład K. Jeżewska ze zmianą dostosowującą). Słowa te wypowiada na 
równinie trojańskiej Hermes do Priama udającego się w towarzystwie herolda po 
zwłoki syna do namiotu Achillesa, do obozu Achajów; Hermes pyta (Il. 24,368‒369): 
„Młody nie jesteś, a starcem jest ten, który z tobą wędruje, / jakże odpędzisz człowie-
ka, który cię pierwszy napadnie?” (przekład K. Jeżewska).

174 A Mały cyceron… ‒ bez wątpienia mały syn Cycerona, wówczas sześciolet-
ni, znał już w pewnym stopniu język grecki.

175 tAmci (illi) ‒ tj. Cezar i Pompejusz. ■ zachowują się zAiste jAk królowie (hoc 
vero regnum est) ‒ zob. Cyceron (ad Att. 2,8,1 [28]) oraz wyżej, przyp. 167. ■ nAsz 
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Jakże miłe listy doręczono mi od ciebie, i to dwa naraz! Nie 
wiem doprawdy, jakimi dobryMi wieściaMi [εὐαγγέλια  [euangélia]] miał-
bym ci się za nie odwdzięczyć, ale przyznaję otwarcie, że mam 
u ciebie dług.176

[30,2] Zobacz, co za zbieg okoliczności [συγκύρημα [synkýrema]]. Wyjeż-
dżałem właśnie z Drogi Ancjackiej na Appijską przy Trzech Karcz-
mach, w samo święto Cerery, gdy wpadł na mnie, zdążając z Rzymu, 
mój drogi Kurion. I właśnie tam w tym samym czasie zjawia się twój 
sługa z listami. Tamten mnie pyta, czy słyszałem nowiny. Mówię, 
że nie.177

‒ Publiusz ‒ powiada ‒ stara się o trybunat plebejski.
‒ Jak to?!
‒ Bo jest największym wrogiem Cezara – dodaje – i chce wszyst-

ko unieważnić.
‒ A co Cezar? – pytam.
‒ Mówi, że w żadnym wypadku nie wnosił o adopcję tamtego.178

A potem wylał całą nienawiść swoją, Memmiusza i Metellusa 
Neposa. Uściskałem młodzieńca i odprawiwszy go, rzuciłem się do 
twoich listów. I gdzie są ci, co wychwalają żywy głos [ζώσης φωνῆς [zóses 
fonés]]? Znacznie więcej dowiedziałem się, co się dzieje, z twego listu 
niż z rozmowy z tamtym: o planach przeżuwanych dzień w dzień, 
o zamiarach Publiusza, o wolookiej [Βοώπιδος [Boópidos]], co niczym trąba 
bojowa wzywa do walki, o chorążym Atenionie, o liście do Gnejusza, 
o rozmowie Teofanesa z Memmiuszem. Jakież rozbudziłeś we mnie 
oczekiwanie na tę wykwintnie bezwstydną [ἀσελγοῦς [aselgús]] ucztę! Moja

gnejusz, kolegA bAlbusA AtiuszA (Gnaeum nostrum, collegam Balbi Ati) ‒ Gnejusz 
Pompejusz i Marek Atiusz Balbus, kuzyn Pompejusza oraz szwagier Cezara, byli 
członkami komisji dwudziestu do asygnacji ziemi (ad Att. 2,6,2 [26] oraz wyżej, 
przyp. 160). Shackleton Bailey (1965: t. I, s. 374 [ad loc.]) uważa, że Balbus mógł 
być kandydatem triumwirów na wakujące stanowisko augura, stąd ten ironiczny 
zwrot, iż Pompejusz jest jego „kolegą”.

176 dobrymi wieściaMi ‒ Cyceron już posłużył się tym greckim wyrazem (ad Att. 
2,3,1 [23]).

177 z drogi AncjAckiej nA APPijską przy trzech kArczmAch (ex Antiati in Ap
piam ad Tris Tabernas) ‒ w Trzech Karczmach, położonych przy via Appia, scho-
dziły się drogi z Tuskulum, Alby Longi i Ancjum. Cyceron jechał na południe do 
Formii ‒ swoje plany ujawnił w poprzednich listach (ad Att. 2,8,2 [28]; 2,9,4 [29]; 
2,2,10 [31]). ■ w sAmo święto cerery (ipsis Cerialibus) ‒ czyli 19 kwietnia. Najważ-
niejszą częścią święta były igrzyska, ludi Ceriales, podczas których odbywały się 
wyścigi konne. ■ wPadł nA mnie… mój drogi kurion (in me incurrit… Curio meus) 
‒ o poprzednim spotkaniu z Kurionem Cyceron pisał w listach wcześniejszych (ad 
Att. 2,7,3 [27]; 2,8,2 [28]).

178 mówi, że w żadnyM wypAdku nie wnosił o adoPcję tAmtego (negat se qui c
quam de illius adoptione tulisse) ‒ zob. Cyceron (ad Att. 2,7,2 [27]) oraz wyżej, 
przyp. 163.
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ciekawość jest nienAsyconA [ὀξύπεινος [oksýpeinos]], nie mam ci wszelako 
za złe, że mi o tej biesiAdzie [συμπόσιον [sympósion]] nie piszesz; wolę 
usłyszeć o niej z twoich ust.179

[30,3] Naciskasz, bym pisał; materiału, jak to mówisz, coraz 
więcej, ale to wszystko teraz się burzy jak Moszcz winny jesienią 
[κατ᾽ὀπώρην τρύξ [kat’ opóren trýks]]. Kiedy się ustoi, to i wyklaruje się, co 
mam pisać. Nie dostaniesz tego ode mnie natychmiast, ale będziesz 
miał to pierwszy, a przez jakiś czas – jeden jedyny.180

[30,4] Masz rację, żeś pokochał Sprawiedliwego Władcę. To czło-
wiek wybitny i o niebo lepszy od tych naszych władców niesprAwie-
dliwych [ἀδικαίαρχοι [adikaíarchoi]].181

Napisałem ten list o godzinie dziesiątej, w święto Cerery, jak 
tylko przeczytałem twój, ale myślę, że dam go dopiero jutro pierw-
szemu, kto się trafi. Terencji twoje listy sprawiły wielką przyjem-
ność. Przesyła ci najserdeczniejsze pozdrowienia, a cyceron filozof 
pozdrAwiA tytusA politykA [Κικέρων ὁ φιλόσοφος τὸν πολιτικὸν Τίτον ἀσπάζεται 
[Kikéron ho filósofos tón politikón Títon aspázetai]].182

179 żywy głos ‒ tj. bezpośrednią rozmowę. ■ o plAnAch Przeżuwanych dzień 
w dzień (de rumitatione cottidiana) ‒ to poprawka wydawcy, Davida R. Shackletona 
Baileya; rękopisy podają lekcję: de ruminatione cottidiana, co można by przetłu-
maczyć ‒ ‘o codziennym przeżuwaniu [wszystkich plotek/wiadomości]’. ■ o wolo-
okiej ‒ siostrze Klodiusza (ad Att. 2,9,1 [29] oraz wyżej, przyp. 169). ■ o chorążyM 
Atenionie (de signifero Athenione) ‒ niewolnik i pasterz Atenion był przywódcą po-
wstania niewolników na Sycylii w latach 104‒100. Pod tym przezwiskiem ukrywa 
się zwolennik Klodiusza, być może Sekstus Kleliusz (Sex. Clelius), później jeden 
z dowódców klodiańskich bojówek.

180 nAciskAsz, bym Pisał (ut scribam aliquid hortaris) ‒ zapewne Attyk nakłaniał 
Cycerona, żeby ukończył dziełko De consiliis suis, nawiązujące do okresu konsulatu 
(ad Att. 2,6,2 [26] oraz wyżej, przyp. 160). Sam Cyceron także zapowiadał w jednym 
z wcześniejszych listów (ad Att. 2,8,1 [28]), że planuje napisać historię.

181 sprAwiedliwego władcę (Dicaearchum) ‒ Cyceron czytał w tym czasie 
dzieła uczonego i filozofa Dikajarcha (ad Att. 2,2,2 [22] oraz wyżej, przyp. 143). 
Greckie imię Dikajarchos jest mówiące (złożenie z δική [díke] ‒ ‘sprawiedliwość, 
praworządność’ oraz ἀρχή [arché] ‒ ‘władza’). ■ władców niesprAwiedliwych ‒ czyli 
‘niedikajarchów / antydikajarchów’; Cyceron określa tym mianem Cezara, Pompe-
jusza i Krassusa.

182 o godzinie dziesiątej (hora decima) ‒ czyli ok. 4 po południu. ■ terencji two-
je listy sPrawiły wielką PrzyjeMność (Terentia delectata est tuis litteris) ‒ Attyk na-
pisał osobne listy do żony Cycerona. ■ cyceron filozof pozdrAwiA tytusA politykA 
‒ Tytus nazwany został politykiem, bo przebywał w Rzymie, w centrum wydarzeń, 
gdzie na pewno politykował i przekazywał Cyceronowi wieści ze świata polityki, 
a Cyceron, polityk par excellence, z dala od Rzymu zajmował się działalnością lite-
racką i ‒ jak sam pisał (ad Att. 2,7,1 [27]) ‒ próżnował.
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31 (2,10)
[Forum Appiusza, 20 kwietnia 59 r.]

Podziwiaj, proszę, moją konsekwencję. Nie zamierzam oglą-
dać igrzysk w Ancjum. Bo byłoby to zgoła niestosowne [ὑποσόλοικον 
[hyposóloikon]], gdyby wtedy, kiedy staram się uniknąć najmniejszego 
podejrzenia o to, że gonię za przyjemnościami, wyszło nagle na 
jAw [ἀναφαίνεσθαι [anafaínesthai]], że się oddaję takim właśnie nie tylko 
swawolnym, lecz wręcz głupim podróżom. Dla tej przyczyny aż do 
non majowych [7 maja] będę czekał na ciebie w Formianum. Daj więc 
znać, kiedy cię tam zobaczę.183

Forum Appiusza, godzina czwarta;
nieco wcześniej wysłałem list z Trzech Karczem184

32 (2,11)
[Formianum, ok. 23 kwietnia 59 r.]

[32,1] Powiadam ci, że odkąd jestem w Formianum, czuję się jak 
wygnaniec. W Ancjum nie było dnia, żebym nie wiedział, co się 
dzieje w Rzymie, lepiej niż ci, którzy w Rzymie przebywali. Twoje 
listy donosiły mi i o tym, co w Rzymie, i co w całej rzeczypospolitej 
nie tylko już się zdarzyło, ale i dopiero się zdarzy. Teraz nie wiem 
nic, chyba że wyciągnę coś od podróżnego, który jest tu przejazdem. 
Choć więc już spodziewam się ciebie w twej własnej osobie, daj ko-
niecznie chłopakowi, co to mu kazałem zaraz wracać, list – obszerny  

183 podziwiAj, Proszę, Moją konsekwencję (volo ames meam constantiam) ‒ 
stwierdzenie żartobliwe, ponieważ list zawiadamia Attyka o zmianie wcześniej 
powziętych planów. ■ nie zAmierzAm oglądać igrzysk w Ancjum (ludos Anti spec
tare non placet) ‒ o planach oglądania tych igrzysk z córką Tullią pisał Cyceron 
we liście wcześniejszym (ad Att. 2,8,2 [28]). ■ będę czekał nA ciebie w formiAnum 
(te in Formiano exspectabo) ‒ pierwotne plany podróży do swoich posiadłości 
zakreślił Cyceron w dwóch wcześniejszych listach (ad Att. 2,8,2 28]; 9,4 [29]): 
początkowo chciał przyjechać do Formianum 21 kwietnia i wyjechać stamtąd do 
Ancjum 3 maja, by zdążyć na igrzyska; później, 7 maja, miał wyjechać z Ancjum 
do Tuskulum, ale skoro zrezygnował z oglądania igrzysk, chciał pozostać w For-
mianum aż do 7 maja.

184 forum AppiuszA (ab Appi Foro) ‒ to kolejna stacja przy Drodze Appijskiej, 
położona ok. 69 km na południowy wschód od Rzymu. Po opuszczeniu Ancjum Cy-
ceron wyruszył na południe do Formii, po drodze zatrzymując się w Trzech Karcz-
mach, skąd wysłał do Attyka list poprzedni (ad Att. 2,12 [30]), a następnie w poło-
żonym bardziej na południe Forum Appiusza, stacji przy Drodze Appijskiej, dzięki 
satyrze Horacego (Sat. 1,5,7) sławnej ze złej wody; z kolei przenocował w Terracy-
nie, skąd wyruszył do willi Formianum. ■ godzinA czwArtA (hora quarta) ‒ tj. ok. 
10 rano.
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i ważkiej treści, pełen wieści o tym, co się zdarzyło, i twoich opinii, 
i postaraj się, bym wiedział, kiedy opuszczasz Rzym.185

[32,2] Ja chcę pozostać w Formianum aż do dnia poprzedzającego 
nony majowe [6 maja], jeżeli więc do tego dnia nie przyjedziesz, może 
zobaczę się z tobą w Rzymie; bo do Arpinum po cóż miałbym cię 
zapraszać? ‒

skalista, ale rodzi dzielnych chłoPców: ja doPrawdy nie Mogę zoba-
czyć nic bardziej słodkiego od tej Mojej zieMi.186

[τρηχεῖ᾽, ἀλλ᾽ ἀγαθὴ κουροτρόφος, οὔτ᾽ἄρ᾽ ἔγωγε 
[trecheí’, all’ agathé kurotrófos, út’ ár’ égoge]]
[ἧς γαίης δύναμαι γλυκερώτερον ἄλλο ἰδέσθαι 
[hés gaíes dýnamai glykeróteron állo idésthai]]

Zatem tyle, i bywaj zdrów.

33 (2,13)
[Formianum, ok. 24 kwietnia 59 r.]

[33,1] Co za hańba: nie dostarczono ci mojej odpowiedzi na twe 
najmilsze listy, którą od rAzu [αὐθωρεί [authoreí]] napisałem w Trzech 
Karczmach! Musisz wiedzieć, że paczkę, do której ów list wrzu-
ciłem, zaniesiono do mego domu [w Rzymie] tego samego dnia, 
kiedy ją oddałem, i przywieziono mi z powrotem do Formianum. 
Kazałem więc raz jeszcze posłać ci ten list, byś się dowiedział, jaką 
przyjemność sprawiły mi tamte twoje.187

[33,2] Piszesz, że w Rzymie panuje milczenie. Tak właśnie przy-
puszczałem. Ale, na boga, tu, na wsi, nikt nie milczy i już nawet dla 
samej ziemi wasze jedynowładcze rządy są nie do zniesienia. Kiedy 
przyjedziesz do tej lajstrygońskiej telePylos [Τηλέπυλον [Telépylon]… 
Λαιστρυγονίην [Laistrygoníen] ] – mam na myśli Formie – przekonasz się, 
jak tu huczy i jaki gniew panuje, jak tu nienawidzą naszego przyja-
ciela Wielkiego! Jego przydomek traci znaczenie zupełnie tak, jak 
marnieje przydomek Krassusa Bogacza. Naprawdę, powiadam ci, 
nie spotkałem dotąd nikogo, kto znosiłby to wszystko z takim spo-
kojem, z jakim ja znoszę. A więc zaufaj mi: bierzMy się do filozofii 

185 odkąd jestem w formiAnum (postea quam in Formiano sum) ‒ Cyceron przy-
jechał tu 21 kwietnia i został prawdopodobnie, zgodnie z zamierzeniami, do 7 maja.

186 skAlistA, Ale rodzi… ‒ Homer (Od. 9,27‒28; przekład J. Parandowski); 
Odys opowiada Alkinoosowi o Itace.

187 mojej odpowiedzi (epistulam… rescriptam) ‒ chodzi o list ad Att. 2,12 [30].
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[φιλοσοφῶμεν [filosofómen]]. Mogę ci przysiąc, że nic nie jest warte więcej 
niż ona.188

Jak tylko będziesz miał list do Sykiończyków, zaraz przyjeżdżaj 
do Formianum, skąd zamierzam się ruszyć w przeddzień non ma-
jowych [6 maja].189

34 (2,14)
[Formianum, ok. 26 kwietnia 59 r.]

[34,1] Coraz bardziej podsycasz moją ciekawość: chcę wiedzieć 
i o czym rozmawiał z tobą Bibulus, i co powiedziała wolookA [Βοώπιδος 
[Boópidos]], i co się działo na tej swawolnej uczcie. A więc przyjedź i nakarm 
moje złaknione uszy! Najbardziej, uważam, musimy się obawiać tego, że 
kiedy ów nasz Sampsyceramus przekona się, iż ludzie wzięli go na języ-
ki, i zobaczy, jak łatwo te jego przedsięwzięcia Mogą uPaść [εὐανατρέπτους 
[euanatréptus]], zacznie działać bez zastanowienia. Ja sam się czuję wyczer-
pany do tego stopnia, że wolę żyć Pod władzą tyrana [ἐντυραννεῖσθαι [enty
ranneísthai]] i cieszyć się tym spokojem, w którym teraz gniję, niźli stawać 
do walki, mając choćby i najlepsze nadzieje na wygraną.190

188 wAsze jedynowładcze rządy (regnum vestrum) ‒ tj. rządy Cezara, Pompeju-
sza i Krassusa (ad Att. 2,8,1 [28] oraz przyp. 167). ■ lajstrygońskiej telepylos ‒ por .  
Homer (Od. 10,81‒82): „Sześć dni płynęliśmy noc i dzień, a siódmego przybyliśmy do 
wysokiego grodu Lamosa, do lajstrygońskiej Telepyli […]” (tu i dalej przekład J. Pa-
randowski); (Od. 23,318): „[…] i jak zawinął do lajstrygońskiej Telepyli”. ■ mAm nA 
Myś li formie (Formias dico) ‒ Cyceron znał tradycję, zgodnie z którą utożsamiano mia-
sto Lajstrygonów, Telepylos, z Formiami; zob. także w łacińskiej literaturze późniejszej 
np.: Horacy (Carm. 3,17,6), Owidiusz (Met. 14,264), Pliniusz Młodszy (Epist. 3,59). 
■ nAszego przyjAcielA wielkiego (noster amicus Magnus) ‒ tj. Pompejusza. ■ krAssusA 
bogAczA (Crassi Divitis) ‒ mowa o Publiuszu Licyniuszu Krassusie Diwesie; zob. wy-
żej, przyp. 32. ■ bierzmy się do filozofii ‒ zob. Cyceron (ad Att. 2,5,2 [25]).

189 list do sykiończyków (litteras ad Sicyonios) ‒ sprawa sykiońskich interesów 
Attyka (zapewne trudności ze ściągnięciem długów) pojawiła się już w 61 r. (ad Att. 
1,13,1 [13] oraz przyp. 50; także 1,19,9 [19]; 1,20,4 [20]; 2,1,10 [21]). Attyk jako 
powód opóźnienia odwiedzin u Cycerona podał na pewno konieczność oczekiwania 
w Rzymie na jakieś oficjalne pismo, które pomogłoby mu w transakcjach, jakie pro-
wadził w tym peloponeskim mieście.

190 o czym rozMawiał z tobą bibulus (de sermone Bibuli) ‒ Marek Kalpurniusz 
Bibulus, drugi obok Cezara konsul w roku 59 i jego wielki przeciwnik. ■ wolo-
okA ‒ tj. Klodia. ■ ów nAsz sAmpsycerAmus (ille noster Sampsiceramus) ‒ Cyceron 
nazywa Pompejusza imieniem klienckiego władcy Sampsycerama I z Emesy (ad 
Att. 2,16,2 [36]; 2,23,3 [43]). ■ łatwo te jego Przedsięwzięcia Mogą uPaść (actiones 
εὐανατρέπτους; dosłownie: ‘działania, które łatwo można obalić’) ‒ prawdopodobnie 
chodzi o zatwierdzenie przez senat zarządzeń Pompejusza na wschodzie. ■ żyć pod 
władzą tyrAnA ‒ tj. triumwirów (ad Att. 2,8,1 [28] oraz wyżej, przyp. 167).
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[34,2] Nieustannie zachęcasz mnie do pisania, ale nic się w tej sprawie 
nie dzieje. Mam tutaj bazylikę, w której aż się roi od Formiańczyków, 
a nie willę. Zresztą mniejsza o tłumy, bo po czwartej ci, co pozostaną, 
nie są już uciążliwi. Gajusz Arriusz, mój najbliższy sąsiad, co to jest 
już właściwie domownikiem, powiada, że nie jeździ do Rzymu, żeby 
po całych dniach tu sobie ze mną filozofować. A z drugiej strony czyha 
na mnie Sebozus, znajomy Katulusa. No i którego z nich mam wy-
brać? Wyjechałbym natychmiast do Arpinum, gdyby nie to, że chyba 
najdogodniej mi czekać na ciebie w Formianum, ale tylko do dnia po-
przedzającego nony majowe [do 6 maja]. Bo sam widzisz, na jakich ludzi 
zostały skazane moje uszy. Oto wspaniała okazja – dopóki oni wszyscy 
u mnie siedzą – dla każdego, kto chciałby teraz nabyć moje formiańskie 
włości! Więc możesz sobie mówić: „Weźmy się do czegoś wielkiego, 
czegoś, co wymaga długich rozmyślań i niezmąconego spokoju”. A jed-
nak uczynię zadość wezwaniom i nie będę szczędził trudu.191

35 (2,15)
[Formianum, ok. 28 kwietnia 59 r.]

[35,1] Widzę, że jest właśnie tak, jak piszesz, a sytuacja w rzeczy-
pospolitej – równie niepewna co w twoim liście, jednak sprawia mi 
przyjemność sama różnorodność wypowiedzi i opinii. Kiedy czytam 
twój list, wydaje mi się, że jestem w Rzymie i ‒ jak to się zdarza, gdy 
wokół się dzieją wielkie sprawy ‒ słyszę raz to, raz tamto. Jednego 
tylko nie potrafię sobie wyobrazić: co można wymyślić, jeżeli chodzi  

191 nieustAnnie zachęcasz mnie do pisAniA (de pangendo… me crebro adhorta
ris) ‒ zob. Cyceron (ad Att. 2,12,3 [30]) oraz wyżej, przyp. 180. ■ mAm tutAj bAzyli-
kę, w której aż się roi od forMiańczyków, A nie willę (basilicam habeo, non villam 
frequentia Formianorum †ad quam partem basilicae tribum Aemiliam†) ‒ Cyceron 
z powodu licznych odwiedzin przyrównuje swoją prywatną willę do bazyliki, tj. ob-
szernego, zatłoczonego budynku, gdzie odbywały się targi i sądy. Tekst zepsuty (‘†do 
której część bazyliki tribus emiliańską†’); mieszkańcy Formii byli zapisani do tribus 
Aemilia, choć Cyceron mógł w tym miejscu pisać też o bazylice emiliańskiej (basilica 
Aemilia) na rzymskim forum. ■ po czwArtej (post horam quartam) ‒ tj. po ok. 10 rano. 
■ gAjusz Arriusz, mój najbliższy sąsiad (C. Arrius proximus est vicinus) ‒ postać znana 
tylko z tego oraz następnego listu Cycerona. ■ sebozus, znAjomy kAtulusA (Sebosus, 
ille Catuli familiaris) ‒ Sebozus może być identyfikowany z geografem Stacjuszem 
Sebozusem (Statius Sebosus), cytowanym przez Pliniusza Starszego (NH 6,103. 202; 
9,46), ale możliwe też, że chodzi o inną, niepoświadczoną w źródłach osobę. O Kwin-
tusie Lutacjuszu Katulusie Cyceron wspominał już wcześniej (np. ad Att. 1,13,2 [13]). 
■ „weźMy się do czegoś wielkiego, czegoś, co wymAgA długich rozMyślań i niezMąco-
nego spokoju” (‘magnum quid adgrediamur et multae cogitationis atque oti’) ‒ Sha-
ckleton Bailey (1965: t. I, s. 380 [ad loc.]) traktuje to zdanie jako cytat z listu Attyka.
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o kwestię agrarną, wobec czego nikt nie zgłosi sprzeciwu. [35,2] Ten 
hart ducha, którym się wykazał Bibulus w kwestii przesunięcia ko-
micjów, czyż nie jest jedynie wyrazem jego przekonania i w żaden 
sposób nie poprawia stanu państwa? Niewątpliwie pokładają nadzie-
ję w Publiuszu. Niech więc zostanie, niech zostanie trybunem ple-
bejskim, jeżeli nie ma innego sposobu, byś szybciej wrócił z Epiru. 
Bo widzę, że to niemożliwe, abyś się obył bez niego, zwłaszcza 
jeżeli to ze mną zechce on sobie porozprawiać. Przynajmniej co do 
tego nie ma wątpliwości, że gdy coś takiego się zdarzy, w lot się 
tutaj znajdziesz. A jeżeli będzie inaczej, to czy obali, czy podźwignie 
rzeczpospolitą, wyobrażam sobie wspaniałe widowisko, bylebym 
tylko mógł je oglądać, siedząc obok ciebie.192

[35,3] Pisałem do ciebie w najlepsze, a tu się zjawia Sebozus. 
Nie zdążyłem westchnąć, kiedy usłyszałem Arriusza: „Witaj!”. I to 
oznacza wyjechać z Rzymu? Przed kim właściwie uciekłem, by tra-
fić między tych ludzi? Precz więc odejdę „ku górom ojczystym, do 
swojej powrócę kolebki”. W końcu, jeśli nie będzie mi dane zaznać 
samotności, to wybiorę raczej życie między wieśniakami niż pośród 
tego wielkomiejskiego tłumu. Tymczasem jednak, jako że nic pew-
nego mi nie piszesz, aż do iii dnia przed nonami majowymi [do 5 maja] 
będę czekał na ciebie w Formianum.193

[35,4] Terencja jest ci nieskończenie wdzięczna za twoje wytrwałe 
i pełne troski zabiegi w tym jej sporze mulwiańskim. Nie wie, że bronisz 
wspólnej sprawy tych, którzy są w posiadaniu publicznych gruntów. 
Ale ty coś tam płacisz publikanom, a ona nawet tego odmawia. Zatem 
i ona, i cyceron, dziecię z najlePszych najlePsze [Κικέρων, ἀριστοκρατικώτατος 
παῖς [Kikéron aristokratikótatos país]], przesyłają ci pozdrowienia.194

192 o kwestię Agrarną (ad facultatem agrariam) ‒ chodzi o ustawy agrarne 
Cezara; zob. wyżej, przyp. 147. ■ w kwestii Przesunięcia komicjów (in comitiorum 
dilatione) ‒ w tej wzmiance z kwietnia 59 r. można widzieć zapowiedź przesunięcia 
komicjów wyborczych, które zwykle odbywały się w lipcu. W końcu kwietnia Cezar 
przedstawił swój projekt lex Campana, wtedy Bibulus zdecydował się przeciwdzia-
łać i ogłosił, że komicja wyborcze będą przełożone (ad Att. 2,20,6 [40] oraz niżej, 
przyp. 217). ■ Pokładają nadzieję w publiuszu (in Publio spes est) ‒ tj. w Klodiuszu, 
który planował objęcie trybunatu plebejskiego.

193 „ku górom ojczystym, do swojej Powrócę kolebki” (‘in montis patrios et ad 
incunabula nostra’) ‒ Shackleton Bailey (1965: t. I, s. 381 [ad loc.]) uważa, że może 
to być cytat z Enniusza (Ann. [dubia] 5; przytacza też słowa Anchizesa ułożone przez 
Wergiliusza (Aen. 3,105): mons Idaeus ubi et gentis cunabula nostrae („gdzie góra / 
Ida jest, rodu naszego kolebka”; przekład Z. Kubiak).

194 w tym jej sporze MulwiańskiM (in controversia Mulviana) ‒ pozostaje niejasne, 
dlaczego spór został nazwany mulwiańskim; Terencja zajmowała jakąś ziemię publiczną 
i stanęła w obliczu zapłaty za jej użytkowanie. ■ dziecię z nAjlepszych nAjlepsze ‒ do-
słownie: ‘arcyarystokratyczne’, tj. jak najbardziej popierające zdanie optymatów.
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36 (2,16)
[Formianum, 29 kwietnia lub 1 maja 59 r.]

[36,1] W przeddzień kalend majowych [29 kwietnia], gdy po kolacji 
już prawie zasypiałem, oddano mi list, w którym piszesz o ziemi 
kampańskiej. I co tu wiele mówić! Tak mnie to w pierwszej chwili 
zakłuło, że straciłem ochotę do spania, lecz nie tyle ze zmartwienia, 
ile raczej dlatego, że zatopiłem się w myślach. I oto co, mniej więcej, 
gdy tak rozmyślałem, przyszło mi do głowy. Po pierwsze, pamięta-
jąc, coś mi napisał w poprzednim liście, że słyszałeś od jakiegoś jego 
przyjaciela, iż mają przedstawić wniosek, któremu nikt się nie będzie 
sprzeciwiał, obawiałem się czegoś poważniejszego, a to tymczasem 
wcale mi się takim nie wydało. Dalej – sam siebie tak pocieszam – 
powszechna nadzieja na rozdawanie gruntów dotyczy, jak się zdaje, 
ziemi kampańskiej, a jeśli rozdawać będą po dziesięć jugerów, to 
ten obszar nie udźwignie więcej niż pięć tysięcy ludzi; cała reszta, 
i to jakże liczna, na pewno się od tamtych odsunie. Poza tym jeśli 
cokolwiek mogłoby rozpalić w ludziach dobrych – już chyba dość 
wzburzonych – jeszcze gwałtowniejsze uczucia, to z pewnością ta 
właśnie sprawa, zwłaszcza że po tym, jak już zniesiono w Italii opła-
ty celne, kiedy jeszcze się rozda ziemię kampańską, jakiż pozostanie 
krajowy przychód poza „dwudziestką” od wyzwolenia? A wystarczy 
przecież jedno byle jakie zgromadzonko, żeby wśród okrzyków na-
szych służących i ona przepadła.195

195 gdy po kolAcji już prAwie zasyPiałeM, oddAno mi list (cenato mihi et iam dor
mitanti… epistula est illa reddita) ‒ Cyceron napisał swoją odpowiedź na list Attyka 
jeszcze wieczorem bądź następnego dnia rano. ■ w którym piszesz o ziemi kaMPańskiej 
(in qua de agro Campano scribis) ‒ mowa o uchwalonej w maju (zob. J. Linderski, 
op. cit. [przyp. 147], s. 441) lex Campana (na temat ustawy agrarnej Cezara zob. wy-
żej, przyp. 147), rozszerzającej asygnację ziemi o podział ziemi kampańskiej (ager 
Campanus) i dającej pierwszeństwo w przydziale ziemi rodzicom trojga i więcej 
dzieci; zob. Swetoniusz (Iul. 20), Plutarch (Cat.Mi. 33,1), Appian (Civ. 2,10), Kas-
sjusz Dion (38,7,3). ■ jego przyjAcielA (ex familiari… illius) – bliskiego znajomego 
Juliusza Cezara. ■ po dziesięć jugerów (dena iugera) ‒ juger (łac. iugerum) to ok. 
0,25 ha, zatem przyznawano duży jak na ager Campanus kawałek ziemi o powierzch-
ni 2,5 ha. ■ to ten obszAr nie udźwignie więcej niż Pięć tysięcy ludzi (qui ager… non 
amplius hominum quinque milia potest sustinere) ‒ ziemi wystarczyło ostatecznie dla 
20 000 ludzi; zob. Swetoniusz (Iul. 20,3), Wellejusz Paterkulus (2,44,4). ■ cała resztA, 
i to jakże licznA (reliqua omnis multitudo) – Cyceron używa tego określenia, ponie-
waż nadział ziemi miał objąć także biedotę, nie tylko weteranów. ■ jAk już zniesiono 
w itAlii oPłaty celne (portoriis Italiae sublatis) ‒ w roku 60, kiedy Kwintus Cecy-
liusz Metellus Nepos był pretorem. Chodzi o opłaty wnoszone od przewozu towarów 
z jednego do drugiego portu (jakkolwiek słowo portorium nie musi oznaczać podatku 
pobieranego w portach), a więc o podwójne opodatkowanie tego samego towaru: od 
importu i od eksportu. Przeciwko tym opłatom protestowali mieszkańcy prowincji; 
zob. Strabon (17,1,13: ‘tak że płacono podwójny podatek [τὰ τέλη διπλάσια [tá téle 
diplásia]], jeden od przywozu, drugi od wywozu [towaru]’). ■ pozA „dwudziestką” od 
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[36,2] Co myśli nasz Gnejusz – jako żywo nie wiem:

na fleciku już nie gra MaleńkiM,
ale w trąby Potężne dMie dziko

[φυσᾷ γὰρ οὐ σμικροῖσιν αὐλίσκοις ἔτι [fysá gár u smikroísin aulískois éti]]
[ἀλλ᾽ ἀγρίαις φύσαισι φορβειᾶς ἄτερ [all’ agríais fýsaisi forbeiás áter]]

Zresztą do tego także będzie można go przywieść. Bo dotychczas 
sPrytnie kręcił [ἐσοφίζετο [esofízeto]], przekonując, że popiera ustawy Ce-
zara, ale to tamten powinien wziąć na siebie ich przeprowadzenie; że 
podobało mu się prawo agrarne, ale nie interesuje go, czy można bę-
dzie, czy nie można prawa tego zawetować; że owszem, był zdania, 
iż sprawę króla Aleksandrii już dawno należało załatwić, ale o to, 
czy Bibulus patrzył wtedy na niebo, czy nie patrzył, nie on powinien 
był pytać; co do publikanów, to chce iść temu stanowi na rękę, ale 
co się stanie, kiedy Bibulus zjawi się na forum, tego przewidzieć nie 
mógł. A co teraz powiesz, Sampsyceramie? Żeś dla naszej korzyści 
na góry Antylibanu nałożył podatek, a zniósł ten od ziemi kampań-
skiej? I co, jak zamierzasz to osiągnąć? „Zmuszę was – powie – do 
posłuszeństwa, bo mam armię Cezara”. Ale mnie nie zmusisz; mnie 
zmusi nie tyle armia, ile niewdzięczność ludzi, którzy mienią się 
dobrymi, a którzy nigdy nie ofiarowali mi w podzięce ani żadnej 
nagrody, ani choćby dobrego słowa.196

wyzwoleniA (praeter vicesimam) ‒ podatek stanowiący ‘dwudziestą część [tj. 5%] 
od wyzwolenia’ (pars vicesima libertatis), wpłacaną na rzecz państwa, wprowadzo-
no w 357 r.; zob. Liwiusz (7,16,7): „Drugi konsul [Gnejusz Manliusz Kapitoliński 
Imperiozus]… przeprowadził przez komicja trybusowe ustawę o opłacie na rzecz 
państwa od wyzwalanych niewolników dwudziestej części ich ceny” (przekład 
A. Kościółek).

196 nA fleciku już nie grA… ‒  cytat z nieznanej tragedii Sofoklesa (frg. 768 (701) 
[2TGrF (TrGF4)]). ■ sPrawę królA AleksAndrii już dAwno należało załatwić (de rege 
Alexandrino… aliquando confici) ‒ Cyceron mówi o uchwaleniu w marcu ‘ustawy 
o królu aleksandryjskim’ (lex de rege Alexandrino) w sprawie Ptolemeusza Auletesa; 
zob. wyżej, przyp. 155. ■ Patrzył wtedy nA niebo (de caelo tum servasset) ‒ tj. prze-
prowadzał auspicja, co zapowiadało obnuntiatio, czyli zgłoszenie przewodniczącemu 
zgromadzenia nieprzychylnych znaków bogów. Taką taktykę zastosował Bibulus przy 
uchwalaniu prawa agrarnego na początku roku (zob. wyżej, przyp. 147), Cezar prze-
pędził jednak Bibulusa z Forum i nie był on w stanie wypowiedzieć formuły w odpo-
wiednim miejscu i w odpowiednim czasie, jak tego wymagało prawo auguralne (zob. 
J. Linderski, op. cit. [przyp. 147], s. 431). ■ co do publikAnów (de publicanis) ‒ mowa 
o lex de publicanis, przeprowadzonej przez Cezara w sprawie obniżenia kontraktów na 
podatki ściągane w Azji; por. Swetoniusz (Iul. 20,3), Appian (Civ. 2,13), Kassjusz Dion 
(38,7,4), zob. też wyżej, przyp. 95. ■ sAmpsycerAmie (Sampsicerame) ‒ mowa o Pom-
pejuszu; zob. wyżej, przyp. 190. ■ nA góry AntylibAnu nałożył podAtek (vectigal… in 
monte Antilibano constituisse) ‒ Cyceron ma na myśli utworzenie przez Pompejusza 
prowincji Syrii w 64 r. ■ „zMuszę wAs… bo mAm arMię cezArA” (oppressos vos… tene
bo exercitu Caesaris) ‒ aluzja do weteranów Pompejusza.
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[36,3] Jeśli miałbym się skłaniać ku takiej postawie, na pewno zna-
lazłbym jakąś metodę stawiania oporu. Ale w tej sytuacji po prostu 
postanowiłem – jako że między twoim serdecznym druhem Dikajar-
chem a moim przyjacielem Teofrastem istnieje różnica zdań, bo ten 
pierwszy przedkłada nad wszystko życie Praktyczne [τὸν πρακτικὸν βίον 
[tón praktikón bíon]], drugi zaś kontemplAcyjne [τὸν θεωρητικόν [tón theoretikón]] – 
okazać się tym, który podąża i za jednym, i za drugim. Sądzę, że wy-
maganiom Dikajarcha uczyniłem zadość w stopniu wystarczającym; 
spoglądam teraz ku tej drugiej szkole, która nie tylko odpocząć mi 
pozwala, lecz jeszcze to wytyka, żem nie czynił tego zawsze. I z tej 
przyczyny, mój Tytusie, trzeba mi zasiąść do tych wspaniałych nauk, 
wracając tam, skąd nigdy nie powinien był odchodzić.197

[36,4] Piszesz o liście mego brata Kwintusa. I do mnie coś przy-
szło: „lew z Przodu, a z tyłu…” [πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ [prósthe léon, ópisthen 
dé]] – nie wiem, jak to nazwać. W pierwszych słowach tak płacze 
nad przedłużeniem się swego pobytu, że każdego mógłby do głębi 
poruszyć, a znów potem tak się odpręża, że prosi mnie, bym poprawił 
i wydał jego roczniki. Ale zauważ, proszę, co pisze na temat opłaty 
za przewóz towarów. Otóż mówi on, że zgodnie z opinią swoich do-
radców odesłał tę sprawę do senatu. Najwidoczniej nie czytał jeszcze 
mojego listu, w którym przebadawszy tę kwestię dogłębnie i wszech-
stronnie, napisałem mu, że opłaty się nie należą. Sprawdź, proszę, 
czy z tego powodu jacyś Grecy przybyli już z Azji do Rzymu, i ‒ gdy 
uznasz za stosowne ‒ przedstaw im, co myślę na ten temat. Jeśli 
mogą się ułożyć, ja pójdę na rękę publikanom, żeby dobra sprawa 
nie przepadła w senacie. w przeciwnym rAzie [εἰ δὲ μή [ei dé mé]] wolę, 
szczerze mówiąc, trzymać w tym wypadku stronę całej Azji i ludzi 
interesu, bo im także bardzo na tym zależy. Wydaje mi się, że właśnie 
tak będę musiał postąpić. Zresztą sam zobaczysz.198

197 Między… dikAjArchem A… teofrAstem istnieje różnica zdań (tanta contro
versia est Dicaearcho… cum Theophrasto) ‒ w tym czasie Cyceron czytał dzieła 
perypatetyków: Dikajarcha (ad Att. 2,2,2 [22]; 2,12,4 [30]) i Teofrasta (ad Att. 2,3,4 
[23]). Powyższy sławny passus pokazuje, że Cyceron, odnosząc się do Arystoteleso-
wej kwestii wyboru sposobu życia, ukazanej w Etykach (EN 1095b 22 ‒ 1096a 5; EE 
1216a 27‒29), opowiada się w trudnym dla niego politycznie momencie po stronie 
‘życia teoretycznego’, czyli za powrotem do zajęć intelektualnych, co identyfiko-
wano z filozofią Teofrasta, a nie za ‘życiem praktycznym’, reprezentowanym przez 
filozofię Dikajarcha.

198 „lew z przodu, A z tyłu…” ‒ Homer (Il. 6,181). Cały wers, będący frag-
mentem opisu Chimery brzmi tak: πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χί-
μαιρα ([prósthe léon, ópisthen dé drákom, mésse dé chímaira] ‒ „z przodu lwem była, od tyłu 
wężem, a kozą pośrodku”; przekład K. Jeżewska). Cyceron wspomina o listach 
brata wysłanych i do Attyka, i do niego samego, a cytat z Homera pokazuje, że 
pierwsza część listu wyrażała burzliwy sprzeciw wobec tej decyzji senatu. ■ Pła-
cze nAd PrzedłużenieM się swego pobytu (deplorat… mansionem suam) ‒ senat 
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A czy kwestorzy, chciałbym wiedzieć, mają jeszcze jakieś wąt-
pliwości co do zapłaty w cystoforach? Jeżeli nie pojawi się inna 
możliwość, to kiedy wszystkiego już spróbuję, nie wzgardzę osta-
tecznym rozwiązaniem.199

Zobaczę cię w moich arpinackich włościach i podejmę z wiejską 
gościnnością, skoro wzgardziłeś tą nadmorską.200

37 (2,17)
[Formianum, wkrótce po poprzednim liście (36 = 2,16),  

tj. po 29 kwietnia lub po 1 maja 59 r.]

[37,1] Uważam, że jest właśnie tak, jak piszesz ‒ Sampsyceramus 
miesza. Trzeba się obawiać wszystkiego: wcale się z tyM nie kryjąc, 
dąży do jedynowładztwa [ὁμολογουμένως τυραννίδα συσκευάζεται [homologuménos 
tyrannída syskeuázetai]]. Bo cóż innego oznacza to nagłe spowinowacenie 
się, co znaczy sprawa ziemi kampańskiej albo wyrzucanie pienię-
dzy? Nawet gdyby na tym miało się skończyć, zła i tak byłoby już 
zbyt wiele. Lecz natura tej rzeczy jest taka, że się na tym nie skończy. 
Bo niby dlaczego mają być zadowoleni z tego, co już uzyskali? Ni-
gdy nie dotarliby tak daleko, gdyby się nie szykowali do innych ze 
wszech miar zgubnych działań. Ale w Arpinum mniej więcej przed 
vi dniem do id majowych [10 maja] łez nad tym, jak to piszesz, ronić 

przedłużył Kwintusowi namiestnictwo w Azji na trzeci rok. ■ jego roczniki (an
nalis suos) ‒ Kwintus pracował nad nimi właśnie w Azji; być może był to utwór 
poetycki, choć nic więcej o tej pracy nie wiadomo (zob. FRHist, t. I, s. 648). ■ nA 
temAt oPłaty zA przewóz towArów (de portorio circumvectionis) ‒ portorium cir
cumvectionis to dosłownie ‘podatek od obwozu’; zob. wyżej, przyp. 195. ■ zgodnie 
z oPinią swoich dorAdców (de consili sententia) ‒ czyli członków rady (consilium) 
namiestnika prowincji. ■ jA Pójdę nA rękę publikAnom, żeby dobrA sprAwA nie prze-
Padła w senAcie (ne causa optima in senatu pereat, ego satis faciam publicanis) 
‒ Cyceron sympatyzował z interesami mieszkańców prowincji, a zarazem pozo-
stawał lojalny wobec prowadzących rozległe interesy w prowincjach ekwitów-pu-
blikanów, z którymi łączyły go polityczne i osobiste więzi. W 60 r. poparł „kolejną 
rozkoszną zachciankę ekwitów” w imię zgody z publikanami (ad Att. 1,17,9 [17] 
oraz wyżej, przyp. 95). W tym samym roku napisał (w formie listu adresowanego 
do brata) memoriał o zarządzaniu prowincją, w którym skrytykował publikanów 
(ad Q.fr. 1,1,11‒12). Powyższe zdanie pokazuje, że w imię zgody z publikanami 
Cyceron gotów pójść na ustępstwa.

199 co do zaPłaty w cystoforAch (de cistophoro) ‒ zob. Cyceron (ad Att. 2,6,2 
[26]) oraz wyżej, przyp. 161.

200 zobaczę cię w moich ArpinAckich włościach (te in Arpinati videbimus) ‒ 
o planach podróży do swoich willi w kwietniu i maju 59 r. Cyceron wspominał kil-
kakrotnie (ad Att. 2,8,2 [28]; 2,9,4 [29]; 2,10 [31]). ■ tą nadMorską (maritimum) 
‒ czyli Formianum.
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nie będziemy (by nie wyglądało, że nasze studia były tylko stratą 
czasu), lecz porozmawiamy spokojnie.201

[37,2] *** o bogowie nieśmiertelni, pociechę daje mi nie jak kiedyś 
nAdziejA [εὐελπιστία [euelpistía]], lecz obojętność [ἀδιαφορία [adiaforía]], której 
wobec żadnych innych spraw nie okazuję w stopniu tak wielkim jak 
wobec spraw publicznych i politycznych. Co więcej, ta odrobina próż-
ności i nieMożność niezabiegania o sławę [ἀφιλόδοξον [afilódokson]] (piękna 
to rzecz znać swoje wady) w pewnym stopniu zostają zaspokojone. 
Bo kiedyś stale zamartwiałem się myślą, że zasługi, jakie położył dla 
ojczyzny Sampsyceramus, po wiekach wydadzą się większe od moich. 
[37,3] Ale jestem już wolny od tego zmartwienia, i to całkowicie. Upadł 
on tak nisko, że Kuriuszowa Dziewczyna z Fokidy wygląda przy nim, 
jakby pewnie stała na nogach. Lecz o tym, gdy się zobaczymy. Chyba 
jednak będziesz w Rzymie na mój przyjazd, co mi zresztą wcale nie 
przeszkadza, jeśli tobie tak wygodnie. Jeżeli się jednak zjawisz tak, 
jak zapowiadasz w liście, proszę, byś wydobył od Teofanesa, jak jest 
wobec mnie usposobiony ten Arabski Władca. Oczywiście zapytasz 
o to jako Mój życzliwy szwagier [κατὰ τὸν κηδεμονικόν [katá tón kedemonikón]] 
i przekażesz mi te jego niby porAdy [ὑποθήκας [hypothékas]], jak mam się 
zachować. Z rozmowy z nim będzie można wywnioskować coś nA 
temAt ogólnej sytuAcji [περὶ τῶν ὅλων [perí tón hólon]].202

201 to nagłe spowinowAcenie się (ista repentina adfinitatis coniunctio) ‒ ok. 
2‒3 maja Cezar dla scementowania politycznych więzi z Pompejuszem dał mu za 
żonę swoją córkę Julię, zaręczoną już z Kwintusem Serwiuszem Cepionem (Q. Ser
vius Cae pio), który „w zamian” dostał za żonę jedną z córek Pompejusza, Pompeję. 
Mniej więcej w tym samym czasie Cezar ożenił się z Kalpurnią, córką Lucjusza 
Kalpurniusza Pizona Cezonina (L. Calpurnius Piso Caesoninus), zwolennika trium-
wirów i ich kandydata na konsula w 58 r. ■ sprAwA ziemi kaMPańskiej (ager Campa
nus) ‒ na temat uchwalonej w końcu maja lex Campana zob. wyżej, przyp. 195. 
■ wyrzucAnie Pieniędzy (effusio pecuniae) ‒ może na zakup ziemi dla jej asygnacji 
zgodnie z uchwaloną lex Iulia agraria; zob. wyżej, przyp. 147. ■ mniej więcej przed 
vi dniem do id mAjowych (a.d. VI circiter Id. Mai.) ‒ najwyraźniej w swoim liście 
na ten właśnie dzień Attyk zapowiadał swój przyjazd do Arpinum. ■ nAsze studiA 
były tylko stratą czAsu (ne et opera et oleum philologiae perierit) ‒ wyrażenie 
przysłowiowe oleum et operam perdere oznacza dosłownie: ‘tracić olej [do lampek] 
i wysiłek’, czyli czynić coś na próżno. Używając słowa philologia, Cyceron pisze 
o studiach literackich zrównanych tutaj z filozoficznymi; zob. Shackleton Bailey 
(1965: t. I, s. 385 [ad loc.]).

202 obojętność ‒ może jest to aluzja do etyki stoickiej (zob. S. McConnell, Philo
sophical Life in Cicero’s Letters, Cambridge 2014, s. 53‒54). ■ po wiekAch (ad annos 
sescentos) ‒ dosłownie: ‘po 600 latach’ (ad Att. 2,5,1 [25]; 2,19,1 [39]). ■ kuriuszowA 
dziewczyna z foKidy (‘Phocis’ Curiana) ‒ Shackelton Bailey (1965: t. I, s. 385 [ad 
loc.]), podążając za sugestią Léopolda-Alberta Constansa, uznaje, że nieznany Kuriusz 
był autorem jakiejś sztuki o tytule Phocis (Fokijka), która poniosła spektakularną kla-
pę. ■ ten ArAbski władca (Arabarches) ‒ mowa o Pompejuszu, który w 63 r. podjął 
wyprawę przeciwko Nabatejczykom. Warto zauważyć, że Józef Flawiusz (Ant.Iud. 
15,167) nazywa ‘arabarchią’ (ἀραβαρχία) królestwo Nabatejczyków rządzone przez 



166 cyceron    Listy do Attyka

38 (2,18)
[Rzym, czerwiec 59 r.]203

[38,1] Otrzymałem kilka twoich listów; widzę z nich, z jakim nie-
pokojem i troską wyczekujesz nowych wiadomości. Otoczyli nas ze 
wszystkich stron, ale nie stajemy już oporem przeciw niewoli, lecz 
boimy się śmierci i wygnania, jakby to były największe nieszczęścia, 
a przecież są one zgoła niewielkie. I tej sytuacji, nad którą wszyscy 
zgodnie biadają, nikt ani czynem, ani słowem nie próbuje polepszyć. 
Ci, którzy trzymają w ręku władzę, wzięli sobie, jak myślę, za cel 
[σκοπός [skopós]], by nie pozostawić niczego, co jeszcze można byłoby 
rozdać. Jeden tylko młody Kurion mówi otwarcie i głośno wyraża 
swój sprzeciw. Dlatego ludzie dobrzy darzą go największym uzna-
niem, na forum pozdrawiają z najwyższym szacunkiem, a do tego 
nie żałują oznak najszczerszej życzliwości. Za Fufiuszem natomiast 
krzyczą, rzucają obelgi, gwiżdżą. Od tego wszystkiego nie nadziei, 
ale bólu przybywa, kiedy się widzi najzupełniej jawną wolę obywa-
teli i całkowicie spętaną ich odwagę.

[38,2] I nie rozpytuj się przypadkiem o szczegóły [κατὰ λεπτόν [katá 
leptón]], i to w każdej sprawie: do tego pod każdym względem już 
doszło, iż nie ma najmniejszej nadziei, że kiedykolwiek będą się 
czuli wolnymi nie tylko ludzie prywatni, lecz i urzędnicy. A jednak 
w tym uciemiężeniu rozmawia się – przynajmniej w wąskim gronie 
i na ucztach – swobodniej niż kiedyś. Ból zaczyna wygrywać ze stra-
chem, ale tak, że wszystko pogrąża się w najczarniejszej rozpaczy. 
Ustawa kampańska nakazuje, by kandydaci do urzędów pod groźbą 
klątwy przysięgali na swoich zebraniach, że nie zaproponują żadnej

Malchosa. ■ jAko mój życzliwy szwAgier ‒ Shackleton Bailey (1965: t. I, s. 386 [ad 
loc.]) zauważa, że to greckie sformułowanie oznacza nie tyle ‘z troski’, co nawiązuje 
do znaczenia słowa κηδεμών [kedemón] jako synonimu κηδεστής ([kedestés] ‒ ‘skoligaco-
ny przez małżeństwo’); tak u Eurypidesa (Med. 990) i Arystofanesa (Vesp. 731). Attyk 
jako szwagier Cycerona mógłby się wywiedzieć od Teofanesa, jakie nastawienie ma 
Pompejusz do byłego konsula. Można je jednak rozumieć dosłownie (zob. zaraz na-
stępne objaśnienie). ■ Przekażesz mi te jego niby porAdy (ab eo quasi ὑποθήκας adfe
res) ‒ Shackleton Bailey (1965: t. I, s. 386 [ad loc.]) wskazuje na techniczno-medyczne 
znaczenie greckiego słowa z powodu poprzedzającego je przysłówka: ‘przyniesiesz 
od niego te jakby lekarstwa/recepty’. Cyceron może jednak wyrażać się ironicznie, 
nawiązując do gry Attyka i jego rozmówcy: zapytasz się ‘z życzliwości’ (a nie dlatego, 
że cię prosiłem) i przyniesiesz te ‘niby porady’ (Teofanes nie powie ci wprost, jaka jest 
sytuacja). W tym kontekście dobrze rozumiemy następne zdanie: z tej gry będzie moż-
na „wywnioskować coś na temat ogólnej sytuacji” (dosłownie: ‘o wszystkim’) (περὶ 
τῶν ὅλων), czyli o rzeczywistym nastawieniu Pompejusza do Cycerona.

203 Listy 2,18‒25 pisane są z Rzymu, już po wyjeździe Attyka do Epiru. Przerwa 
w korespondencji sugeruje, że Attyk odwiedził Cycerona – tak jak wcześniej zapo-
wiadał – jednak w Arpinum.
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innej formy własności gruntów niż ta przewidziana przez prawa ju-
lijskie. Nikt nie waha się przysięgać, że tak uczyni; tylko Latereński 
‒ by nie składać owej przysięgi ‒ zrezygnował z kandydowania na 
trybuna plebejskiego, i uważa się, że postąpił wspaniale.204

[38,3] Więcej pisać o rzeczypospolitej nie mam już ochoty. Nie 
jestem z siebie zadowolony i piszę z wielkim smutkiem. Jeśli wziąć 
pod uwagę powszechne uciemiężenie, zachowuję się z godnością, 
jeśli czyny, których kiedyś dokonałem – nie dość odważnie. Cezar 
zachęca mnie bardzo do objęcia funkcji legata, dają mi także wol-
ne poselstwo w celu złożenia wotum. Ale ono i nie zapewnia mi 
dostatecznej ochrony przed przyzwoitością Ładniutkiego, i oddala 
mnie stąd na sam przyjazd brata. Ta pierwsza propozycja zapewnia 
więcej bezpieczeństwa i nie przeszkodzi mi stawić się w Mieście, 
kiedy tylko bym zechciał. Nie rezygnuję więc z tej możliwości, 
ale i nie sądzę, bym z niej skorzystał. Zresztą nie wiadomo. Nie 
chcę uciekać, bardzo pragnę walczyć. Życzliwość i oddanie lu-
dzi są wielkie. Lecz nie składam żadnych obietnic; ciebie proszę 
o milczenie.205

[38,4] Martwi mnie wyzwolenie Stacjusza i kilka innych spraw, ale 
straciłem już wrażliwość. Pragnąłbym, naprawdę chciałbym, żebyś 
tu był; nie zbywałoby mi ani na radzie, ani na pocieszeniu. Tak się 
przygotuj, abyś zjawił się jak na skrzydłach, gdy zawołam.206.

204 ustAwA kaMPańska (Campana lex) ‒ zob. wyżej, przyp. 195. ■ nAkAzuje, by 
kAndydAci do urzędów pod groźbą klątwy Przysięgli nA swoich zebrAniAch (exse
crationem in contione candidatorum) ‒ Cezar nakazał zaprzysiąc senatorom utrzy-
manie swojej pierwszej ustawy agrarnej (zob. wyżej, przyp. 147). Lex Campana, 
jak wynika z tego zdania Cycerona, wymagała złożenia przysięgi od kandydatów 
startujących w wyborach na urzędników w roku 59, zgromadzonych na zebraniu 
kandydatów (contio candidatorum), przy czym takie zebranie musiało się odbyć 
jeszcze przed rozpisaniem terminu wyborów, a w dalszej kolejności przewodniczą-
cy zgromadzenia wyborczego nie mógł przyjąć kandydatów, którzy nie zaprzysięgli 
ustaw agrarnych Cezara (czyli kandydaci nie mogli dokonać professio ‒ zob. wyżej, 
przyp. 33). ■ latereński (Laterensis) ‒ Marek Juwencjusz Latereński (M. Iuventius 
Laterensis), pretor w roku 51.

205 do objęcia funkcji legAtA (in legationem illam) ‒ jako prokonsul Cyceron 
mógł zostać legatem Cezara w Galii. ■ wolne poselstwo w celu złożenia wotum (li
bera legatio voti causa) ‒ na temat legatio libera zob. wyżej, przyp. 152; nie wia-
domo, o jakie votum chodziło. ■ przed Przyzwoitością łAdniutkiego (apud pudorem 
Pulchelli) ‒ tj. Klodiusza; zob. wyżej, przyp. 79. ■ oddAlA mnie stąd nA sAm przyjAzd 
brAtA (a fratris adventu me ablegat) ‒ Kwintus wrócił z Azji w 58 r.

206 wyzwolenie stAcjuszA (de Statio manu misso) ‒ niewolnika brata; zob. wy-
żej, przyp. 90. Stacjusz przebywał wtedy z Kwintusem w Azji.
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39 (2,19)
[Rzym, między 7 a 14 lipca 59 r.]

[39,1] Bardzo się niepokoję – i tak wielkim wstrząsem, jaki prze-
żywa rzeczpospolita, i niebezpieczeństwami, które zawisły nade mną 
samym. I są tych rzeczy tysiące, lecz największą przykrość sprawia 
mi wyzwolenie Stacjusza:

Czy mój autorytet… zresztą mniejsza o autorytet, czy przynajmniej mój 
gniew nic dla niego nie znaczy?!

Nie wiem, co mam robić; zresztą rzecz jest poważna nie tyle sama 
w sobie, ile dlatego, że się o niej mówi. A ja nawet się gniewać nie 
potrafię na tych, których bardzo kocham; cierpię więc tylko, i to jak! 
Reszta moich zmartwień dotyczy spraw ważkich. Groźby Klodiusza 
i walka, jaka mnie czeka, niewiele mnie poruszają. Bo myślę, że 
mogę albo podjąć ją z godnością, albo bez trudu się od niej uchylić. 
Być może powiesz: „dosyć [ἅλις [hális]] już godności!”, tak jak się 
mówi „dość żołędzi [δρυός [dryós]]”. „Uważaj na siebie, konsulu, jeśli 
mnie miłujesz”. O ja nieszczęsny! Czemuż cię przy mnie nie ma? Ty 
przejrzałbyś wszystko na wylot. Ja może jesteM ślePy [τυφλώττω [tyflót
to]] i zanadto oddany ideałoM [τῷ καλῷ προσπέπονθα [tó kaló prospépontha]].207

[39,2] Zrozum: nie było gorszej hańby, gorszej ohydy – i to w tej 
samej mierze dla ludzi wszelkiego pokroju, wszystkich stanów 
i w każdym wieku – niż sytuacja, jaką mamy teraz; do tego gorszej 
w stopniu większym, niż bym przypuszczał, a tym bardziej niż bym 
pragnął. Ci popularzy nauczyli już gwizdać najpowściągliwszych 
nawet ludzi. Bibulusa wynosi się pod niebiosa i nie wiem zgoła, dla 
jakiej przyczyny, ale chwali się go jak tego, co „sam jeden zwleka-
niem państwo nam przywrócił”. Mój umiłowany Pompejusz siebie 

207 i są tych rzeczy tysiące (et sescenta sunt) ‒ dosłownie: ‘i jest ich 600’ (ad 
Att. 2,5,1 [25]; 2,17,2 [37]; 2,19,1 [39]). ■ wyzwolenie stAcjuszA (quam Statium 
manu missum) ‒ zob. Cyceron (ad Att. 2,18,4 [38]). ■ czy mój Autorytet… (‘nec 
meum imperium, ac mitto imperium, non simultatem meam / revereri saltem?’) ‒ Te-
rencjusz (Phorm. 232‒233; przekład E. Skwara). W komedii słowa te sam do siebie 
wypowiada Demifon, oburzony faktem, że syn ożenił się bez jego zgody, a nawet 
wiedzy. ■ „dosyć już godności!”… „dość żołędzi” (dignitatis ἅλις tamquam δρυός) 
‒ dosłownie: ‘dosyć godności, tak jak dębu’; greckie przysłowie: ἅλις δρυός ozna-
cza, że ‘dość już jedzenia żołędzi, bo zaczęło się spożywanie chleba’, a w szerszym 
znaczeniu: ‘czasy się zmieniły: to, co było dobre kiedyś, już nam nie wystarcza, już 
tego za takie nie uważamy’. Podobnie stwierdzał Lukrecjusz (5,1416): sic odium 
cepit glandis („tak stało się, że zaczęły wstręt budzić w ludziach żołędzie”; przekład 
G. Żurek). Do greckiego przysłowia nawiązuje też Wolter (list 254): Le siècle du 
gland est passé, vous donnerez du pain aux hommes ‒ ‘Wiek żołędzi przeminął, dacie 
chleb ludziom’. ■ zAnAdto oddAny ideałoM ‒ dosłownie: ‘[zanadto] czując przywią-
zanie do tego, co piękne i uczciwe’, czyli do ideałów optymatów.
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samego przywiódł do zguby, nad czym ubolewam najbardziej. Nikt 
nie trzyma z nimi z własnej woli; obawiam się, że będą musieli 
sięgnąć po terror. A ja ani się nie sprzeciwiam temu, co robią, z po-
wodu dawnej z nim przyjaźni, ani nie uważam za właściwe tego, 
by za niewłaściwe uznać swe własne postępowanie w przeszłości. 
Trzymam się środka.208

[39,3] Nastroje ludu najpełniej uwidoczniły się w teatrze i na wi-
dowiskach. Po tym, jak w czasie walk gladiatorskich wygwizdano 
i tego, kto je wydawał, i jego pomocników, na igrzyskach apolliń-
skich aktor tragiczny Dyfilus zuchwale zaatakował naszego Pom-
pejusza: „Z naszego tyś wielki nieszczęścia!” i tysiąc razy musiał 
te słowa powtórzyć. A gdy powiedział: „Czas przyjdzie, gdy nad 
swoim płakać będziesz męstwem” ‒ krzyczał cały teatr, i tak samo 
było, kiedy mówił dalej. Jak gdyby jakiś wróg Pompejusza napisał te 
wiersze specjalnie na tę okazję – tak one brzmią. „Gdy powstrzymać 
nie może prawo ani zwyczaj” – te i pozostałe kwestie wypowiedzia-
ne zostały wśród wielkiego zgiełku i krzyków. Gdy wchodził Cezar, 
oklaski zamarły; tuż za nim pojawił się młody Kurion. Jemu klaska-
no tak, jak zwykle klaskano Pompejuszowi, gdy rzeczpospolita była 
jeszcze bezpieczna. Ciężko zniósł to Cezar. Mówią, że zaraz poleciał 
list do Kapui, do Pompejusza. Są wrogo usposobieni do ekwitów, 
którzy klaskali Kurionowi na stojąco; zresztą są nieprzyjaciółmi 
wszystkich. Grożą, że zniosą prawo Roscjusza, a nawet i ustawę 
zbożową. Naprawdę panuje wielki zamęt. Co do mnie, wolałbym, 
żeby to, co przedsięwzięli, działo się w ciszy, ale obawiam się, że to 
niemożliwe. Ludzie nie zniosą tego, co, jak się zdaje, znieść jednak 
trzeba. Wszyscy mówią już jednym głosem, lecz ten głos wsparty 
jest nienawiścią, a nie siłą.209

208 „sAm jeden zwlekAniem Państwo nAm Przywrócił” (‘unus homo nobis cunc
tando restituit rem’) ‒ słowa Enniusza (Ann. 363) odnoszące się do Fabiusza Kunk-
tatora, a przytoczone przez Cycerona jeszcze w innych pismach (Cato 10; Off. 1,84); 
zob. Liwiusz (30,26,9), Wergiliusz (Aen. 6,846), Owidiusz (Fast. 2,240‒242), Seneka 
Młodszy (Benef. 4,27,2), Swetoniusz (Tib. 21,5). Kwintus Fabiusz Maksymus Kunk-
tator (‘Zwlekający’; Q. Fabius Maximus Cunctator), konsul (w latach 233, 228, 215, 
214, 209), dyktator (221, 217), wódz rzymski z czasów II wojny punickiej wsławił się 
przede wszystkim zręcznym stosowaniem taktyki walki defensywnej. Bibulus, chcąc 
blokować poczynania Cezara, stosował „kunktatorską” taktykę, grożąc przeprowadze-
niem auspicjów ‒ już sama zapowiedź obserwacji nieba stanowiła groźbę sparaliżo-
wania zgromadzenia (Cyceron wyraża wątpliwość, czy taka metoda jest skuteczna).

209 i tego, kto je wydawał (dominus) ‒ być może Cyceron mówi tu o igrzyskach 
zorganizowanych przez Aulusa Gabiniusza, kandydata na konsula na rok 58. ■ nA 
igrzyskAch aPollińskich (ludis Apollinaribus) ‒ ludi Apollinares, organizowane co-
rocznie między 6 a 13 lipca przez pretora miejskiego (praetor urbanus), obejmo-
wały przedstawienia teatralne; zob. Warron (Ling. 6,18). ■ Aktor trAgiczny dyfilus 
(Diphilus tragoedus) ‒ postać nieznana, podobnie jak nie wiadomo, czyją sztukę 
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[39,4] Nasz Publiusz grozi mi, zachowuje się wrogo. Lada chwila 
zacznie się sprawa, na którą oczywiście natychmiast przybędziesz. 
Chyba ta moja konsularna armia, złożona ze wszystkich ludzi do
brych, a także wystarczająco dobrych, wciąż jest bardzo silna. Pom-
pejusz okazuje mi życzliwość bynajmniej nie umiarkowaną. Zapew-
nia, że tamten nie powie na mój temat ani słowa; nie oszukuje mnie 
w tym, ale sam jest oszukiwany. Po śmierci Koskoniusza zapropo-
nowano mi jego miejsce. To było jak „wezwanie do zajęcia miejsca 
po zmarłym”. Zrobiłbym rzecz w oczach ludzi najobrzydliwszą pod 
słońcem i w najmniejszym stopniu służącą memu bezPieczeństwu 
[ἀσφάλειαν [asfáleian]]. Tamtych bowiem nienawidzą ludzie dobrzy, mnie 
– łajdacy, zatem i zachowałbym nienawiść ku sobie, i jeszcze wziął 
na siebie cudzą. [39,5] Cezar chce, żebym został przy nim legatem. To 
przyzwoitszy sposób uniknięcia niebezpieczeństwa, ale ja się od tego 
nie uchylam. O co więc mi chodzi? Wolę stanąć do walki. Ale nic 
jeszcze nie jest przesądzone. I znów wzdycham: „Gdybyś tu był!”. 
Wezwę cię wszakże, jeśli okaże się to konieczne.210

Co jeszcze? Co? Otóż jestem pewien, że wszystko przepadło. Po 
co to dłużej udawać, że tak nie jest [ἀκκιζόμεθα [akkizómetha]]?

Pisałem ten list w pośpiechu i – rzeczywiście – nie bez obaw. 
Kiedyś – albo jak będę miał posłańca, któremu w pełni można zaufać 
– napiszę ci o tym wszystkim obszerniej, ale nawet jeśli piszę niezbyt 
jasno, ty przecież zrozumiesz. W tych listach siebie będę nazywał 
Leliuszem, ciebie – Furiuszem; reszta to będą zAgAdki [ἐν αἰνιγμοῖς [en 
ainigmoís]].211

wystawiano wtedy w teatrze. Tę anegdotę podaje także Waleriusz Maksymus (Fact.
dict.mem. 6,2,9), dodając, że aktor wskazał wtedy na Pompejusza, którego wszakże 
nie było w teatrze, ponieważ przebywał w Kapui (zob. w tekście zaraz niżej). ■ „tyś 
wielki jest nAszym nieszczęścieM”… „czAs przyjdzie, gdy nAd swoim Płakać będziesz 
MęstweM”… „gdy PowstrzyMać nie Może prAwo Ani zwyczAj” (‘nóstra miseriá tu es 
magnus’… ‘eándem virtutem ístam veniet témpus cum gravitér gemes’… ‘si neque 
léges neque móres cogunt’) ‒ fragmenty z nieznanej tragedii; por. Ribbeck3: frg. 63 
[vol. I, s. 291‒293 [ex incertis incertorum fabulis]]. ■ wielki (magnus) ‒ Wielki (Magnus) 
to przydomek Pompejusza. ■ Poleciał list do kApui, do pompejuszA (litterae Capuam 
ad Pompeium volare) ‒ Pompejusz udał się do Kapui zapewne jako członek komisji 
dwudziestu (zob. wyżej, przyp. 175) do nadziału ziemi kampańskiej (ager Campa
nus). ■ prAwo roscjuszA (Rosciae legi) ‒ zob. wyżej, przyp. 126 [trzeciA].

210 tAmten (illum) ‒ tj. Klodiusz. ■ po śMierci koskoniuszA zAproponowAno mi 
jego miejsce (Cosconio mortuo sum in eius locum invitatus) ‒ Gajusz Koskoniusz 
(C. Cosconius) był pretorem w 63 r., członkiem komisji dwudziestu, kiedy więc 
umarł, zaproponowano udział w pracach komisji Cyceronowi. ■ żebyM został przy 
nim legAtem (me sibi… esse legatum) ‒ zob. Cyceron (ad Att. 2,18,3 [38]).

211 siebie będę nazywał leliuszem, ciebie – furiuszem (me Laelium, te Furium 
faciam) ‒ nawiązanie do osoby Gajusza Leliusza Sapiensa (C. Laelius Sapiens), kon-
sula ze 140 r., mówcy, przyjaciela Scypiona Młodszego (Cyceron uczynił Leliusza 
głównym bohaterem dialogu De amicitia ‒ O przyjaźni), który towarzyszył Scypio-
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Do Cecyliusza odnoszę się z największym uszanowaniem i tro-
ską. Słyszę, że posłano ci edykty Bibulusa. To one napełniają nasze-
go Pompejusza bólem i gniewem.212

40 (2,20)
[Rzym, ok. połowy lipca 59 r.]

[40,1] Anikatowi – takie było, jak zrozumiałem, twoje życzenie – 
we wszystkim udzieliłem pomocy. Numestiusza, któregoś tak gorąco 
polecał mi w liście, jak najchętniej przyjąłem do grona przyjaciół. 
Nad Cecyliuszem pilnie czuwam i wspieram go, jak mogę. Jestem 
całkiem zadowolony ze stosunków z Warronem. Pompejusz darzy 
mnie czułą przyjaźnią. „Wierzysz mu?” – zapytasz. Wierzę; prze-
konuje mnie, bo pragnę się czuć przekonany. Ludzie znający się 
na życiu we wszystkich swoich opowieściach, pouczeniach, nawet 
w wierszach nakazują mieć się na baczności, a zakazują pokładać uf-
ność. Stosuję się do tej pierwszej zasady – bym miał się na baczności, 
do tej drugiej – bym nie miał zaufania – stosować się nie potrafię.213

nowi podczas oblężenia Kartaginy (147 r.). W liście z kwietnia 62 r. (ad fam. 5,7,3) 
Cyceron pisał do Pompejusza, że chciałby być dla niego, wszak bohatera znaczniej-
szego niż Scypion, jak Leliusz, któremu z kolei on sam nie ustępuje zarówno w spra-
wach państwowych, jak i dochowywaniu przyjaźni. Cyceron przydzielił Attykowi 
imię Furiusza, najwyraźniej Lucjusza Furiusza Fila (L. Furius Filus ‒ przydomek 
oznacza po grecku ‘Przyjaciel’), konsula w roku 136, również osoby z kręgu Scypio-
na; zob. Cyceron (Brut. 28,108). ■ resztA to będą zAgAdki (cetera erunt ἐν αἰνιγμοῖς) 
‒ zob. wstęp, s. 32–33.

212 do cecyliuszA (Cacilium) ‒ chodzi o wuja Attyka; zob. wstęp, s. 18. ■ edyk-
ty bibulusA (edicta Bibuli) ‒ zamknięty w domu konsul Bibulus wydawał dające 
powód do śmiechu inwektywy; zob. Swetoniusz (Iul. 20,1):

To wszystko doprowadziło Bibulusa do takiej rozpaczy, że aż do końca swego 
urzędowania ukrywał się w domu i tylko przez publiczne obwieszczenia [edykty] wy-
rażał swój sprzeciw.

(tu i niżej przekład J. Niemirska-Pliszczyńska)

Taki edykt Swetoniusz przytacza dalej (Iul. 49,2):
Nie będę się też zajmował obwieszczeniami Bibulusa na murach Rzymu, w któ-

rych kolegę swego [Cezara ‒ tu i niżej uwagi K.S.] nazywa „królową bityńską” i ogła-
sza, że „przedtem lubował się Cezar w królu [nawiązanie do romansu z królem Bitynii, 
Nikomedesem IV Filopatorem], teraz we władzy królewskiej”.

Zob. także listy następne (ad Att. 2,20,6 [40]; 2,21,4 [41]).
213 AnikAtowi (Anicato) ‒ nieznana osoba z kręgu Attyka, wymieniona w lite-

raturze tylko ten jeden raz. ■ numestiuszA (Numestium) ‒ Numeriusz Numestiusz 
(Numerius Numestius), znajomy Attyka, będzie wspomniany jeszcze raz w bardzo 
podobnych słowach (ad Att. 2,22,7 [42]). ■ nAd cecyliuszem pilnie czuwAm (Caeci
lium… tueor diligenter) ‒ Cyceron pisał już o tym pod koniec listu poprzedniego (ad 
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[40,2] Klodiusz nadal grozi mi niebezpieczeństwem. Pompejusz 
twierdzi, że żadnego niebezpieczeństwa nie ma, przysięga, że nie 
ma; dodaje nawet, że prędzej on sam zginie z ręki tamtego, niż mnie 
spotka jakaś krzywda. Układają się między sobą w tej sprawie. Napi-
szę ci, jak tylko pojawi się coś pewnego. Jeśli trzeba będzie walczyć, 
wezwę cię, byś mi w tym trudzie towarzyszył; jeśli dadzą mi spokój, 
nie będę odrywał cię od Amaltei.214

[40,3] O sytuacji w rzeczypospolitej napiszę ci krótko, boję się 
już bowiem, ażeby sam papirus nas nie zdradził. W przyszłości 
więc, gdybym miał napisać obszerniej, ukryję swoje myśli pod Ale-
goriAmi [ἀλληγορίαις [allegoríais]]. W tej chwili państwo umiera na jakąś 
nową chorobę: choć wszyscy potępiają to, co się dzieje, choć uskar-
żają się na to i nad tym ubolewają, choć myślą to samo, otwarcie 
rozmawiają i nawet głośno płaczą, nikt nie podaje żadnego lekar-
stwa. Bo uznajemy, że nie sposób się przeciwstawiać, nie ryzykując 
powszechnej rzezi, a jednocześnie rozumiemy, że kresem ustępstw 
musi być zagłada. [40,4] Ludzie, pełni podziwu i życzliwości, wyno-
szą Bibulusa pod niebiosa. Przepisuje się i czyta jego edykty oraz 
mowy wygłaszane na zgromadzeniach. W całkiem nowy sposób 
osiągnął nadzwyczajną sławę. Nic nie jest tak popularne jak niena-
wiść do popularów. [40,5] Czy tu, czy tam to wszystko wybuchnie, ja 

Att. 2,19,4 [39]); niewykluczone, że wuj Attyka chorował, zmarł bowiem w roku 58. 
■ jesteM całkieM zadowolony ze stosunków z wArronem (Varro satis facit nobis) 
‒ tj. Markiem Terencjuszem Warronem (M. Terentius Varro), wybitnym rzymskim 
intelektualistą, autorem m.in. dzieł antykwarycznych: Antiquitates (Starożytności), 
publikowane w późnych latach pięćdziesiątych; Imagines (Portrety), przedstawiające 
700 portretów wybitnych greckich i rzymskich polityków, wodzów oraz intelektuali-
stów, a ogłoszone ok. 39 r.; De lingua Latina (O języku łacińskim), De gente populi 
Romani (O pochodzeniu ludu rzymskiego) w 4. księgach, z ok. 43 r.; Annales (Rocz-
niki), których daty publikacji nie znamy; autobiografii De vita sua (O swoim życiu); 
oraz pisma De re rustica (O gospodarstwie wiejskim) z roku 37. Długą listę dzieł 
Warrona podaje Hieronim (Epist. 33,1‒2). Warron pełnił kwesturę w 86 lub 85 r. Być 
może w latach 70. został legatem Pompejusza i walczył w Hiszpanii z Sertoriuszem 
(przyjmuje się tak na podstawie wzmianki w jego dziele: Rust. 3,12,7; zob. dyskusję 
w: FRHist, t. I, s. 413). Preturę sprawował nie wcześniej niż w roku 76. W 67 r. 
uczestniczył w walce Pompejusza z piratami, za co został odznaczony. Niewyklu-
czone, że brał także udział w rozprawie Pompejusza z Mitrydatesem w latach 66‒63. 
W 59 r. zasiadał w komisji dwudziestu (Rust. 1,2,10), a w roku 50 Pompejusz uczynił 
go swoim legatem w Hiszpanii i Warron dołączył do Afraniusza oraz Petrejusza. Na-
stępnie Marek Warron udał się do Grecji, ale nie wziął udziału w bitwie pod Farsalos 
i potem cieszył się poparciem Cezara, który w 46 r. (?) powierzył mu organizowanie 
biblioteki publicznej w Rzymie. Po zamordowaniu Cezara odszedł z czynnego życia 
politycznego. Najprawdopodobniej już po śmierci Pompejusza napisał trzy księgi 
dzieła De Pompeio / De vita Pompei (?) (Żywot Pompejusza).

214 nie będę odrywał cię od AmAltei (ab Amalthea te non commovebo) ‒ czyli 
nie wezwie go z Butrotum w Epirze, gdzie Attyk urządził grotę Amaltei.
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jestem pełen obaw. Jak tylko zacznę rozumieć coś więcej, napiszę 
ci jaśniej.215

A ty, jeśli jestem ci miły tak bardzo, jak w istocie jestem, zrób 
wszystko, byś tu zaraz był, kiedy cię zawołam; byś do mnie po-
śpieszył. Lecz się staram, i starać nie przestanę, aby nie okazało 
się to konieczne. Pisałem, że będę słał listy do Furiusza, ale zmiana 
twojego imienia nie jest konieczna; siebie nazwę Leliuszem, a ciebie 
Attykiem, i nie użyję swego charakteru pisma ani pieczęci, jeśli list 
będzie tego rodzaju, że nie chciałbym, ażeby wpadł w obce ręce.216

[40,6] Umarł Diodotus; zostawił mi około 100 000 sesterców. Bi-
bulus godnym Archilocha edyktem przełożył wybory aż na xv dzień 
przed kalendami listopadowymi [18 października]. Wibiusz przekazał mi 
książki. Nieudolny z tego autora poeta i nic nie wie, ale jest z niego 
jakiś pożytek. Przepisuję i odsyłam.217

215 sAm pApirus (charta ipsa) ‒ karta papirusowa (gr. χάρτης [chártes]), na której 
napisany był list. ■ ukryję swoje Myśli pod AlegoriAmi (ἀλληγορίαις obscurabo) ‒ 
zob. wstęp, s. 32–33. ■ wynoszą bibulusA pod niebiosA (Bibulus… in caelo est) ‒ zob. 
także list wcześniejszy (ad Att. 2,19,2 [39]) oraz wyżej, przyp. 208. ■ jego edykty 
orAz mowy (edicta eius et contiones) ‒ o edyktach Bibulusa zob. wyżej, przyp. 212. 
Shackleton Bailey (1965: t. I. s. 393 [ad loc.]) podejrzewa, że w zdaniu łacińskim 
(edicta eius et contiones describunt et legunt) pierwotnie zamiast pierwszego et 
mogło być ut, tj. ‘ludzie przepisywali wywieszone edykty jak mowy wygłaszane 
na zgromadzeniach i je czytali’. Jest to wynik zbytniego przywiązania do przekazu 
Swetoniusza, jakoby Bibulus nie wychodził z domu ‒ musiał wychodzić, choćby po 
to, żeby przeprowadzić edykty związane z wyborami. ■ czy tu, czy tAm to wszystko 
wybuchnie (quo sint eruptura) ‒ podobne sformułowanie w innych listach (ad Att. 
2,21,1 [41]; 2,22,6 [42]).

216 A ty, jeśli jestem ci Miły tAk bArdzo, jAk w istocie jestem (si me amas tantum 
quantum profecto amas) ‒ identyczne sformułowanie w liście późniejszym (ad Att. 
2,23,3 [43]). ■ siebie nazwę leliuszem, A ciebie Attykiem (me faciam Laelium et te 
Atticum) ‒ o nadawanych w korespondencji „tajnych” przydomkach Cyceron pisał 
wcześniej (ad Att. 2,19,4 [39]); zob. wyżej, przyp. 211, oraz wstęp, s. 32–33.

217 uMarł diodotus (Diodotus mortuus est) ‒ filozof stoicki Diodotos, nauczyciel 
Cycerona, przez wiele lat mieszkał w jego domu, gdzie zmarł; zob. Cyceron (Brut. 
309; Ac. 2 115; Tusc. 5,113). ■ godnym ArchilochA edyktem (Archilochio edicto) 
‒ czyli w złośliwych, zjadliwych edyktach, które Cyceron nazywa tak od imienia 
Archilocha, greckiego poety (VII w.), autora jambicznej poezji o takim właśnie cha-
rakterze. Nie można wykluczyć, że kryje się pod tą nazwą także obecna w poezji 
Archilocha obsceniczność, bowiem cytowane przez Swetoniusza (zob. wyżej, przyp. 
212) obwieszczenie konsula nawiązuje do seksualnych zachowań Cezara. Zob. także 
Cyceron (ad Att. 2,21,4 [41]). ■ Przełożył wybory (comitia… distulit) ‒ przeprowa-
dzenie wyborów konsularnych w roku 59 przysługiwało Markowi Kalpurniuszowi 
Bibulusowi, co oznacza, że był on wybrany pierwszym konsulem; późniejsze źródła 
czynią nim Cezara, który przez większość roku sam załatwiał sprawy państwowe, 
bowiem jego kolega siedział w domu, tak że po Rzymie krążyło nawet powiedzenie, 
iż w owym roku konsulami byli Juliusz i Cezar. Bibulus z powodu przewidywanego 
zwycięstwa kandydatów zaproponowanych przez triumwirów ogłosił, że przekła-
da elekcję (w tekś cie listu Cycerona pada termin techniczny: comitia diferre) na 
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41 (2,21)
[Rzym, po 25 lipca 59 r.]

[41,1] I co miałbym ci pisać o rzeczypospolitej, w jakie wchodzić 
szczegóły?! Ona już całkiem umarła; a przez to godniejsza jest po-
żałowania, niż wtedy, kiedyś wyjeżdżał, że wówczas się zdawało, iż 
władza, w której uścisku znalazło się państwo, miła jest pospólstwu, 
a dla ludzi dobrych, choć trudna do zniesienia, nie jest zgubna. Tym-
czasem dzisiaj wszyscy powzięli nagle tak głęboką ku niej niena-
wiść, że lękam się, gdzie to wszystko wybuchnie. Bośmy poznali na 
własnej skórze gniew i nieopanowanie tych, co ze złości na Katona 
przywiedli państwo do zguby. Ale na początku zadawali trucizny niby 
tak łagodne, iż można było sądzić, że przynajmniej uda nam się zgi-
nąć bezbolesną śmiercią. Tymczasem teraz obawiam się, że gwizdy 
pospólstwa, pełne niezadowolenia rozmowy ludzi uczciwych, krzyk 
protestu, który słychać w całej Italii, tylko rozpali w nich wściekłość. 
[41,2] Co do mnie, to miałem nadzieję – o czym zresztą niejeden raz 
ci mówiłem – że obrót w rzeczypospolitej dokona się tak gładko, iż 
nawet go nie posłyszymy, nie dojrzymy śladu, jaki odcisnął. I tak 
by się właśnie stało, gdyby ludzie potrafili byli przeczekać, aż burza 
minie. Ale że najpierw długo wzdychali po kryjomu, to potem zaczęli 
się już żalić, a na koniec wszyscy mówili na głos i krzyczeli.218

18 października, ale już w kwietniu zapowiedział, że wybory nie odbędą się w przepi-
sowym terminie (ad Att. 2,15,2 [35]), mając nadzieję na zmianę sytuacji politycznej. 
W końcu czerwca odbyło się contio, żeby odebrać przysięgę od kandydatów (zob. 
wyżej, przyp. 204). Przed 25 czerwca Bibulus przełożył komicja na 18 października 
(na temat wyborów 59 r. zob. J. Linderski, op. cit. [przyp. 147], s. 423‒442). Dnia 
25 lipca Pompejusz wygłosił mowę przeciwko edyktom Bibulusa, skrytykował je 
także Cezar, po czym namawiał tłum do pochodu pod dom konsula, by zmusić go do 
odwołania zarządzeń (ad Att. 2,21,3‒5 [41]). Nie mamy bezpośrednich świadectw, że 
konsularne komicja wyborcze rzeczywiście odbyły się 18 października, ale w liście do 
brata Kwintusa z dnia 25 października Cyceron pisze, iż Katon szykował się do oskar-
żenia o przekupstwa wyborcze Aulusa Gabiniusza, który faktycznie został wybrany 
konsulem na rok 58, co potwierdzałoby datę wyborów podaną w liście. Zgromadzeniu 
wyborczemu przewodniczył Cezar, a jako że sytuacja polityczna nie uległa zmianie, 
zwyciężyli kandydaci triumwirów: wspomniany Aulus Gabiniusz i Lucjusz Kalpur-
niusz Pizon. ■ wibiusz (a Vibio) ‒ prawdopodobnie niewolnik. ■ nieudolny z tego 
AutorA poetA (poëta ineptus) ‒ Cyceron czytał Aleksandra Lychnosa z Efezu (ad Att. 
2,22,7 [42]), znanego z przekazu Strabona (14,1,25‒27) polityka i autora poematu 
epicznego (fl. 2. połowa I w.), w którym – wedle słów Strabona – szeregował ciała 
niebieskie i opisywał kontynenty, dedykując każdemu z nich wiersz. Najwyraźniej 
Cyceron wrócił do pomysłu napisania dzieła geograficznego, do którego zachęcany 
przez Attyka zbierał materiały w już w 1. połowie roku 59 (ad Att. 2,4,1 [24]; 2,6,1 
[26]). ■ ale jest z niego jakiś Pożytek (sed est non inutilis) ‒ niemal identyczne sfor-
mułowanie w liście późniejszym (ad Att. 2,22,7 [42]).

218 gdzie to wszystko wybuchnie (quorsus eruptura sit) ‒ podobne sformułowa-
nia w innych listach (ad Att. 2,20,5 [40]; 2,22,6 [42]). ■ rozpAli w nich wściekłość 
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[41,3] Ów zaś nasz przyjaciel, co to nigdy nie okrył się niesławą, 
zawsze chodził w chwale i cześć zewsząd odbierał, dzisiaj – oszpe-
cony na ciele, złamany na duchu, nie wie, w którą się zwrócić stronę. 
Widzi, że krok w przód to krok w przepaść, cofnięcie się – oznaka 
niestałości. Z ludzi dobrych zrobił sobie wrogów, z łajdaków nie 
zrobił przyjaciół. Ale zobacz, jak miękkie mam serce: nie mogłem 
powstrzymać łez, gdy przed dniem viii do kalend sierpniowych [25 lipca] 
widziałem go, jak wypowiadał się na zgromadzeniu o edyktach Bi-
bulusa. On, który w przeszłości stał zawsze na tym miejscu w pozie 
wyniosłej i wspaniałej, a lud odnosił się doń z miłością i wszyscy 
okazywali mu przychylność, jakże był tamtego dnia pokorny, jak 
uniżony, jak bardzo się nie podobał nie tylko tym, co się tam zebrali, 
ale i sobie samemu!219

[41,4] O, cóż to za widok, jednemu Krassusowi miły, i więcej ni-
komu! Bo sięgnął gwiazd, kiedy więc je opuścił, wyglądał jak ten, 
który spadł, a nie ten, który zszedł sam. Gdyby Apelles widział swoją 
Wenus umazaną brudem albo Protogenes swego Jalizosa, uczuliby, 
myślę, wielki ból; i tak ja ujrzałem ku niemałej przykrości, że ten, 
którego malowałem, zdobiąc go wszystkimi barwami mej sztuki, na-
gle zeszpetniał. I choć z powodu sprawy Klodiusza nikt nie sądzi, że 
powinienem okazywać mu przyjaźń, moja sympatia była tak wielka, 
że nie mogła jej umniejszyć żadna krzywda. Te wymierzone w niego 
edykty Bibulusa, godne samego Archilocha, tak się podobają ludowi, 
że w miejscu, gdzie je wywieszają, nie sposób przejść z powodu tłumu 
czytających. Ale dla niego samego są tak przykre, że marnieje z bo-
leści. I ja, dalibóg, znoszę je z przykrością: i dlatego, że przyczyniają 
zbyt wiele cierpienia komuś, wobec kogo zawsze miałem najlepsze 
uczucia, i dlatego, że się lękam, aby człowiek tak gwałtowny, tak skory 
do chwytania za oręż i tak nienawykły do znoszenia zniewag nie uległ 
całym swym porywczym sercem uczuciu rozgoryczenia i gniewu.220

(exarserint) ‒ cały czas mowa o triumwirach. ■ obrót w rzeczypospolitej dokonA się 
tAk gładko, iż nAwet go nie PosłyszyMy (sic orbem rei publicae esse conversum ut vix 
sonitum audire) ‒ ten sam obraz w jednym z listów poprzednich (ad Att. 2,9,1 [29]).

219 ów zaś nAsz przyjAciel (itaque ille noster amicus) ‒ chodzi o Pompejusza. 
■ oszpecony nA ciele (deformatus corpore) ‒ Cyceron może mieć na myśli guz na 
nodze; zob. wyżej, przyp. 145. ■ jAk wyPowiadał się nA zgromAdzeniu o edyktAch bi-
bulusA (de edictis Bibuli contionantem) ‒ w paragrafach 3‒5 Cyceron opisuje reakcję 
Pompejusza i Cezara na zarządzenia Bibulusa dotyczące przesunięcia konsularnych 
komicjów wyborczych na październik; zob. wyżej, przyp. 212 oraz 217.

220 Apelles… swoją wenus… Albo protogenes swego jAlizosA (Apelles si Ve
nerem aut Protogenes si Ialysum) ‒ Apelles i Protogenes to rywalizujący ze sobą zna-
ni malarze greccy (IV w.). Najsławniejszym dziełem Protogenesa był obraz Ἰαλυσός 
([Ialysós] ‒ Jalysos/Jalizus), który Cyceron widział na Rodos (później przewieziono 
go do Rzymu i znajdował się w świątyni Pokoju; zob. Pliniusz Starszy, NH 35,102), 
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[41,5] Nie wiem, czym to się skończy dla Bibulusa. Na razie za-
żywa niebywałej chwały. Gdy przełożył komicja na październik, co 
zazwyczaj dzieje się wbrew woli ludu, Cezar myślał, że przemówi 
na zgromadzeniu i uda mu się podburzyć tłum, by poszedł pod dom 
Bibulusa. Ale choć mówił wiele i podjudzał, nie wycisnął z ludzi 
okrzyku aprobaty. Co tu wiele mówić! Oni czują, że się nie cieszą 
przychylnością żadnej grupy. Tym więc bardziej trzeba się nam oba-
wiać przemocy.

[41,6] Klodiusz zachowuje się wobec mnie wrogo. Pompejusz za-
pewnia, że nic on przeciw mnie nie uczyni, ale wierzyć w to jest nie-
bezpiecznie. Przygotowuję się więc, by dać odpór. Mam nadzieję, że 
będą mnie wspierać najgorliwiej wszystkie stany. I ja bardzo cię po-
trzebuję, i sama sprawa wymaga, żebyś się stawił na czas. Jeśli zjawisz 
się w porę, będę miał pod dostatkiem pomysłów, odwagi, a wreszcie 
– obrony. Jestem całkiem zadowolony ze stosunków z Warronem. 
Pompejusz mówi wprost bosko. Mam nadzieję, że zejdę z pola walki 
albo w pełnej chwale, albo przynajmniej bez przykrości.221

Daj mi, proszę, znać, jak się miewasz, jak się bawisz i jak sobie 
poradziłeś z Sykiończykami.222

42 (2,22)
[Rzym, sierpień (?) 59 r.]

[42,1] Jakże chciałbym, abyś był w Rzymie! Z pewnością został-
byś, gdybyśmy uważali, że do tego dojdzie. Bo z łatwością powstrzy-
malibyśmy naszego Ładniutkiego albo przynajmniej mogli wiedzieć, 
co zamierza. A teraz sprawy tak się mają: lata, szaleje; sam nie wie, 
czego chce; jedną za drugą rzuca pogróżki pod adresem wielu osób; 
pewnie zrobi to, co podsunie mu przypadek. Gdy dociera do niego, 
jaką nienawiść budzi obecna sytuacja, gotów jest, można by pomy-

przedstawiający herosa (a może personifikację miasta na Rodos?); dzieło to artysta 
tworzył przez 7 lat. Apelles namalował obraz przedstawiający Ἀφροδίτη ἀναδυομένη 
([Afrodíte anadyoméne]) ‒ Afrodyta wynurzająca się z morza), do którego pozowała hete-
ra Fryne. Ta sama para malarzy i te same ich obrazy pojawiają się w innych dziełach 
Cycerona (Verr. 2,4,135; Orat. 5). ■ edykty… godne sAmego ArchilochA (Archilo
chia… edicta) ‒ zob. Cyceron (ad Att. 2,20,6 [40]).

221 jestem całkieM zAdowolony ze stosunków z wArronem (Varro mihi satis facit) 
‒ niemal identyczne sformułowanie w jednym z listów poprzednich (ad Att. 2,20,1 [40]).

222 jAk sobie Poradziłeś z sykiończykaMi (quid cum Sicyoniis egeris) ‒ o sy-
kiońskich interesach Attyka wspomina Cyceron w listach do przyjaciela, począwszy 
od stycznia 61 r.; poprzednia wzmianka na ten temat pochodzi z kwietnia 59 r. (ad 
Att. 2,13,2 [33] oraz wyżej, przyp. 189 ‒ tu wcześniejsze odniesienia do tej sprawy).
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śleć, uderzyć na jej sprawców, ale ilekroć przypomni sobie ich stan 
posiadania, ich siłę, ich armię, zwraca się przeciw ludziom dobrym, 
a mnie samemu to gwałtem grozi, to sądem.223

[42,2] Rozmawiał z nim Pompejusz, rozmawiał – jak mi to sam 
przedstawił (bo innego świadka nie mam) – dość ostro. Mówił, że 
zhańbiłby się występkiem nikczemnego wiarołomstwa, gdyby mnie 
groziło niebezpieczeństwo z rąk człowieka, którego on sam uzbro-
ił, pozwalając mu zostać plebejuszem, ale że dali słowo, i tamten, 
i Appiusz, w mojej sprawie. Że jeśli tamten słowa nie dotrzyma, on 
tak się zachowa, że wszyscy zrozumieją, iż dla niego nic nie jest 
ważniejsze od naszej przyjaźni. I mówił, że kiedy powiedział i to, 
i wiele podobnych rzeczy, tamten najpierw długo stawiał opór, aż 
wreszcie dał za wygraną i zapewnił, że wbrew jego woli niczego nie 
uczyni. Ale potem wcale nie przestał wypowiadać się o mnie w jak 
najostrzejszych słowach. Zresztą nawet gdyby tego nie robił, i tak 
bym mu nie ufał, i gotował się na wszystko ‒ co właśnie czynię.224

223 jakże chciałbyM, abyś był w rzymie! z Pewnością zostałbyś, gdybyśMy uwA-
żali, że do tego dojdzie (quam vellem Romae ‹esses›! mansisses profecto si haec fore 
putassemus) ‒ Shackleton Bailey poprawił tekst, wstawiając esses i oddzielając oba 
zdania; rękopisy przynoszą tekst: quam vellem Romae mansisses profecto si haec 
fore putassemus (‘jakże bym chciał, abyś został w Rzymie, gdybyśmy myśleli, że 
to się stanie’). Wydawca w komentarzu zaznaczył (1965: t. I, s. 395‒396 [ad loc.]), 
że Cyceron bardziej naturalnie wyraża życzenie, aby Attyk był tu (tj. w Rzymie) 
w momencie pisania listu, niż żeby z miasta nigdy nie wyjeżdżał. ■ nAszego łAd-
niutkiego (Pulchellum nostrum) ‒ tj. Klodiusza; zob. wyżej, przyp. 79. ■ sAm nie 
wie, czego chce; jedną zA drugą rzucA Pogróżki pod Adresem wielu osób (nihil habet 
certi, ‹multa› multis denuntiat) ‒ (dosłownie: ‘nie ma nic pewnego, grozi wieloma 
[sposobami] wielu osobom’) Shackleton Bailey wprowadził do tekstu koniekturę, 
bo rękopisy podają: nihil habet certi, multis denuntiat (‘nie ma nic pewnego, grozi 
wieloma [sposobami]’). Poprawkę wydawca uzasadnia (1965: t. I, s. 396 [ad loc.]) 
tym, że dla zrównoważenia słowa nihil (‘nic’) z pierwszej części zdania wymagany 
jest biernik. Poprawka wydaje się uzasadniona (choć oczywiście nie na gruncie gra-
matyki łacińskiej), bowiem czyni wyraźniejszą myśl Cycerona: zagrożenie ze strony 
Klodiusza dotyka coraz większej liczby osób, które popierają optymatów.

224 rozMawiał… dość ostro (vehementer egit) ‒ o zapewnieniach Pompejusza 
Cyceron wzmiankuje w innych listach (ad Att. 2,12,2 [30]; 2,19,4 [39]; 2,21,6 [41]). 
■ Pozwalając Mu zostać PlebejuszeM (cum plebeium fieri passus esset) ‒ Pompe-
jusz był auspikantem przed komicjami, które pozwoliły Klodiuszowi na przejście 
do plebsu; zob. wyżej, przyp. 170. ■ Appiusz (Appium) ‒ najstarszy brat Klodiusza, 
Appiusz Klaudiusz Pulcher (App. Claudius Pulcher), walczył pod rozkazami Lu-
kullusa na wschodzie, sprawował preturę w 57 r., konsulat w 54 i cenzurę w 50; był 
prokonsulem Cylicji w latach 53‒51, tuż przed objęciem tam namiestnictwa przez 
Cycerona. Jego córka wyszła za mąż za najstarszego syna Pompejusza. Występował 
przeciwko Cyceronowi, był zwolennikiem wygnania mówcy i ostro sprzeciwiał się 
odwołaniu go do ojczyzny. Pojednali się dopiero w 54 r. (ad fam.1,9,4. 9,19; 3,10,8; 
ad Q.fr. 2,12,2‒3). Cyceron prowadził z nim korespondencję w latach 52‒50 (ad fam. 
3,1‒12). W czasie wojny Cezara z Pompejuszem udał się z tym ostatnim na wschód, 
ale zmarł na Eubei na krótko przed bitwą pod Farsalos.
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[42,3] Teraz tak postępuję, że z dnia na dzień rośnie życzliwość, 
jaką mnie darzą, a wraz z nią umacnia się moja pozycja. W życiu 
politycznym rzeczypospolitej w ogóle nie biorę udziału; z najwyższą 
starannością zajmuję się sprawami sądowymi i tą moją sądowniczą 
robotą, co, jak czuję, z wielką wdzięcznością przyjmują nie tylko ci, 
którzy z mej pracy korzystają, ale i wszyscy inny. Ludzie tłumnie od-
wiedzają mój dom, pozdrawiają mnie, wracają pamięcią do mojego 
konsulatu, okazują życzliwość. Zaczynam nabierać nadziei i przez to 
czasem mi się zdaje, że nie należy unikać walki, która mnie czeka.225

[42,4] Potrzebuję teraz i twej rady, i serca, i lojalności, dlatego 
przybywaj tu jak na skrzydłach. Wszystko pójdzie mi łatwo, jeśli 
ciebie będę miał przy sobie. Wiele można zdziałać przez naszego 
Warrona, a rzecz będzie tym pewniejsza, kiedy ty go przyciśniesz; 
wiele da się wyciągnąć od samego Publiusza; wiele dowiedzieć 
się o sprawach, których przed tobą nie będzie można ukryć; wie-
le też… ale nie ma sensu wnikanie w szczegóły, skoro jesteś mi 
potrzebny we wszystkim. [42,5] Chciałbym, abyś tego jednego był 
pewien: wszystko mi się uda, jeśli cię zobaczę. Cała rzecz jednak 
w tym, by do tego doszło, zanim tamten obejmie urząd. Myślę, 
że Pompejusz pod naciskiem Krassusa *** jeśli ty tutaj będziesz 
i przez wolooką [Βοῶπιν [Boópin]] zdołasz się dowiedzieć od niego 
samego, czy działają w dobrej wierze, czy nie, a ja będę wolny 
od niepokoju, a już na pewno od niewiedzy. Nie potrzeba ci mo-
ich próśb ani zachęt. Czego chcę, czego wymaga chwila i powaga 
sprawy – dobrze rozumiesz.226

225 z najwyższą starannością zajMuję się sprAwAmi sądowyMi (in causis… sum
ma industria versamur) ‒ znane są trzy sprawy sądowe prowadzone w 59 r. przez 
Cycerona:

1) w obronie oskarżonego o zdzierstwa (de repetundis) w prowincji Ma-
cedonii Gajusza Antoniusza, drugiego konsula w roku 63 r. (zob. także wyżej, 
przyp. 45); mowa Pro C. Antonio collega (W obronie Gajusza Antoniusza, kole-
gi w konsulacie) nie zachowała się; zob. Crawford (1984: 37);

2) Pro Minucio Thermo (W obronie Minucjusza Termusa); zob. Crawford 
(1984: 38, 39);

3) w październiku Cyceron bronił Lucjusza Waleriusza Flakkusa (L. Vale
rius Flaccus) (zachowana mowa Pro L. Flacco ‒ W obronie Lucjusza Flakkusa), 
który jako pretor w 63 r. aresztował katylinarczyków, jako propretor wyjechał do 
Azji, a po powrocie z prowincji został oskarżony o zdzierstwa.
Wszystkie wniesione oskarżenia Cyceron odczytywał jako motywowane poli-

tycznie oraz wymierzone przeciwko jego pomocnikom w walce z Katyliną, a więc 
pośrednio przeciwko niemu. ■ i tą Moją sądowniczą robotą (atque in illa opera no
stra forensi) ‒ podobne sformułowanie w kolejnym liście (ad Att. 2,23,3 [43]).

226 i twej rAdy, i sercA, i lojalności (et consiliis…tuis et amore et fide) ‒ podob-
ne sformułowanie w liście następnym (ad Att. 2,23,3 [43]). ■ zAnim tAmten obejmie 
urząd (ante quam ille ineat magistratum) ‒ mowa o objęciu trybunatu przez Klodiu-
sza w dniu 10 grudnia. ■ wolooką ‒ tj. siostrę Klodiusza; zob. wyżej, przyp. 169.
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[42,6] O rzeczypospolitej nic ci nie mam do powiedzenia ponad 
to, że ludzi, którzy trzymają w swych rękach wszystko, otacza naj-
głębsza nienawiść. Nadziei na zmianę jednak nie ma. Ale – co nie-
trudno zauważyć – w samym Pompejuszu budzi to wszystko odrazę 
i wielką go napawa goryczą. Nie potrafię dokładnie przewidzieć, co 
z tego wyniknie, wydaje się jednak, że w jakiś sposób musi dojść 
do wybuchu.227

[42,7] Odsyłam ci księgi Aleksandra; to niedbaluch i marny poeta, 
ale jest z niego jakiś pożytek. Numeriusza Numestiusza chętnie przy-
jąłem do grona przyjaciół; przekonałem się, że to człowiek poważny 
i roztropny, zaiste godny twego polecenia.228

43 (2,23)
[Rzym, sierpień (?) 59 r.]

[43,1] Chyba nigdy wcześniej nie czytałeś mojego listu, który zo-
stał napisany nie moją ręką. Będziesz mógł stąd wywnioskować, 
jak straszliwie jestem zapracowany. Jako że nie miałem ani jednej 
wolnej chwili, a jednocześnie musiałem się przejść, by mój biedny 
głos odzyskał siłę, podyktowałem ten list podczas spaceru.229

[43,2] Po pierwsze, chcę, żebyś wiedział, iż nasz przyjaciel Sam-
psyceramus gorzko jest rozczarowany swą obecną pozycją i pragnie 
wrócić na to miejsce, z którego spadł, nadto dzieli się ze mną swym 
smutkiem, a niekiedy otwarcie pyta o lekarstwo, choć tego moim 
zdaniem znaleźć nie sposób; następnie – że wszyscy założycie-
le i stronnicy tej grupy, i wszyscy jej sojusznicy słabną, choć nikt 
przeciw nim nie występuje, i że nigdy jeszcze wszyscy nie byli tak 
zgodni ze sobą i w odczuciach, i w słowach.

[43,3] Ja (bo z pewnością tego właśnie pragniesz się dowiedzieć) nie 
uczestniczę w żadnych publicznych naradach, oddając się całkowicie 
sprawom sądowym i robocie prawniczej. Dzięki temu, co łatwo pojąć, 

227 w jakiś sposób musi dojść do wybuchu (haec aliquo eruptura) ‒ podobnym sfor-
mułowaniem Cyceron posłużył się już kilkakrotnie (ad Att. 2,20,5 [40]; 2,21,1 [41]).

228 odsyłaM ci księgi AleksAndrA (libros Alexandri… tibi remisi) ‒ zob. wyżej, 
przyp. 217. ■ Ale jest z niego jakiś Pożytek (sed tamen non inutilis) ‒ niemal iden-
tyczne sformułowanie w liście wcześniejszym (ad Att. 2,20,6 [40]). ■ numeriuszA 
numestiuszA chętnie PrzyjąłeM do gronA Przyjaciół (Numerium Numestium libenter 
accepi in amicitiam) ‒ Cyceron informował o tym w podobnych słowach już wcześ-
niej (ad Att. 2,20,1 [40]).

229 mojego listu, który został nApisAny nie Moją ręką (epistulam meam… nisi 
mea manu scriptam) ‒ na temat listów odręcznych zob. wstęp, s. 30–31. Niniejszy list 
zawiózł do Epiru Numeriusz Numestiusz (zob. także ad Att. 2,24,1 [44]).
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odżywa wokół mnie pamięć moich dokonań i odzywa się tęsknota 
za nimi. Ale ten osobnik jednej krwi z naszą Wolooką straszy mnie, 
i to nie na żarty, i rzuca groźby, wypierając się tego przed Sampsyce-
ramem, a chełpiąc niepomiernie przed wszystkimi innymi. Dlatego, 
jeśli jestem ci miły tak bardzo, jak z pewnością jestem, wstań, jeżeli 
śpisz; zacznij iść, jeżeli stoisz; biegnij, jeśli idziesz; jeśli biegniesz, 
przybywaj jak na skrzydłach. Nie sposób wprost uwierzyć, ile nadziei 
pokładam w twoich radach i roztropności, a także – nade wszystko – 
w twojej miłości i lojalności. Waga sprawy zasługuje być może na dłu-
gą przemowę, ale to, co łączy nasze serca, zadowoli się krótkim listem. 
Naprawdę bardzo mi zależy, abyś był w Rzymie – jeśli nie uda ci się 
zdążyć na wybory, to przynajmniej wtedy, kiedy ogłoszą tamtego.230

Bądź zdrów!

44 (2,24)
[Rzym, sierpień (?) 59 r.]

[44,1] Listem, który dałem Numestiuszowi, wzywałem cię, po-
śpieszając tak usilnie, jak to tylko możliwe. Spróbuj, jeżeli potrafisz, 
jeszcze ten pośpiech zwiększyć. Ale nie przejmuj się, znam cię prze-
cież i dobrze wiem, że wszelka przyjaźń to także troska i niepokój. 
Mam nadzieję, że zakończenie tej sprawy okaże się znacznie mniej 
przykre od jej początku.231

[44,2] Ten Wettiusz, ten mój informator, obiecał, jak się teraz dowia-
dujemy, Cezarowi, że postara się ściągnąć na młodego Kuriona po-
dejrzenie o jakiś występek. Sprytnie więc się do niego zbliżył, wszedł 
w komitywę i ‒ jak się okazuje ‒ często się z nim spotykał. Posunął 

230 sprAwom sądowyM i robocie prAwniczej (ad forensem operam laboremque) ‒ 
podobne sformułowanie w poprzednim liście (ad Att. 2,22,3 [42]); zob. także wyżej, 
przyp. 225. ■ ten osobnik jednej krwi z naszą wolooką (Boopidis nostrae consan
guineus) ‒ tj. Klodiusz i jego siostra Klodia. Przydomek Klodii zawsze dotąd pisany 
był po grecku (βοῶπις); Shackleton Bailey (1965: t. I, s. 398 [ad loc.]) zauważa, iż 
może to być tylko wersja rękopisów, a nie samego Cycerona. ■ jeśli jestem ci Miły 
tAk bArdzo, jAk z Pewnością jestem (si me amas tantum quantum profecto amas) ‒ 
identyczne sformułowanie w liście wcześniejszym (ad Att. 2,20,5 [40]). ■ w twoich 
rAdAch… w twojej Miłości i lojalności (in consiliis… in amore et fide) ‒ podobne 
sformułowanie w liście poprzednim (ad Att. 2,22,4 [42]). ■ nA wybory (comitiis) ‒ 
chodzi o przełożone na 18 października wybory konsularne (ad Att. 2,20,6 [40] oraz 
wyżej, przyp. 217). ■ kiedy ogłoszą tAmtego (declarato illo) ‒ tj. kiedy Klodiusz 
obejmie formalnie urząd trybuna.

231 listem, który dałeM numestiuszowi (quas Numestio litteras dedi) ‒ mowa 
o liście poprzednim (ad Att. 2,23 [43]).
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się w końcu do tego, że wyjawił mu, iż zamierza napaść wraz ze 
swymi niewolnikami na Pompejusza i go zabić. Kurion zawiadomił 
o tym ojca, ten – Pompejusza. Sprawę wniesiono przed senat. Wet-
tiusz, kiedy go wprowadzili, najpierw zaprzeczał, że kiedykolwiek 
choćby przystanął, aby porozmawiać z Kurionem, ale nie trwało to 
długo, a w pewnej chwili zażądał gwarancji bezpieczeństwa.232

Odmówiono. Mimo to ujawnił, że zawiązała się grupa młodych 
ludzi pod wodzą Kuriona, do której należał na początku Paulus, Ce-
pion (ten Brutus) oraz ‒ za wiedzą ojca ‒ Lentulus, syn flamina; po-
tem Gajusz Septymiusz, sekretarz Bibulusa, przyniósł mu od Bibu-
lusa sztylet. Wyśmiewano się, że nie miałby Wettiusz sztyletu, gdyby 
mu konsul go nie dał, a nie kupiono tej opowieści z tego zwłaszcza 
powodu, że na iii dni przed idami ten sam Bibulus ostrzegał Pompe-
jusza, że się na niego zasadzają, za co mu Pompejusz dziękował.233

232 ten wettiusz, ten mój informAtor (Vettius ille, ille noster index) ‒ Lucjusz 
Wettiusz (L. Vettius), zwolennik Katyliny; w inskrypcji (CIL I2 709) spotykamy jego 
imię ‒ L(ucius) Vettius L(uci) f(ilius) Vel(lina tribu) ‒ jako członka rady przy konsulu 
89 r., Gnejuszu Pompejuszu Strabonie, gdzie zasiadał wraz z Lucjuszem Sergiuszem 
Katyliną; prawdopodobnie do niego odnosi się też inskrypcja z Picenum (CIL IX 
6383): L. Vettius L.f. Vel. Aninianus tr(ibunus) mil(itum) leg(ionis) VI. W 63 r. doniósł 
Cyceronowi o spisku i denuncjował katylinarczyków, a w roku 62 wskazał Cezara 
jako członka tegoż spisku; zob. Kassjusz Dion (37,41,2), Swetoniusz (Iul. 17,1). 
W tym i w następnych paragrafach listu Cyceron opisuje tajemniczy spisek na życie 
Pompejusza, do jakiego miało dojść latem 59 r. List do Attyka jest najważniejszym 
źródłem do poznania przebiegu tych wydarzeń, choć o spisku Cyceron wspomina 
także w późniejszych mowach oraz piszą o nim inni autorzy; zob. Cyceron (Vatin. 
24‒26; Sest. 132), Swetoniusz (Iul. 20,5), Plutarch (Luc. 42,7‒8), Kassjusz Dion 
(38,9,2‒4), Appian (Civ. 2,2,12). Zgodnie z przekazem Cycerona, który całą winą 
obarcza Cezara, Wettiusz złożył w senacie wyjaśnienia i podał imiona spiskowców 
(ad Att. 2,24,1 [44]), ale wtedy wyszły na jaw jego kłamstwa i został uwięziony 
(2,24,3); następnego dnia Cezar kazał go uwolnić, przyprowadził na zgromadzenie, 
polecił stanąć na rostrach (mównicy) i złożyć zeznania, a wtedy Wettiusz podał już 
inne imiona spiskowców (loc. cit.); potem nastąpiło jego aresztowanie (2,24,4).

233 pAulus (Paulus) ‒ Lucjusz Emiliusz Lepidus Paul(l)us (L. Aemilius Lepidus 
Paul(l)us), syn Marka Emiliusza Lepidusa (M. Aemilius Lepidus), konsula z 78 r., 
który wystąpił zbrojnie przeciwko wspieranemu przez Pompejusza drugiemu konsu-
lowi, Kwintusowi Lutacjuszowi Katulusowi (Q. Lutatius Catulus). Był kwestorem 
w roku 59 bądź 60. W 63 r. oskarżał Katylinę, popierał odwołanie Cycerona z wy-
gnania (o udzielanym mu wsparciu Cyceron pisze w liście skierowanym do Paulusa 
z Cylicji: ad fam. 15,13,2); zob. także Sallustiusz (Cat. 31,4), Cyceron (Vatin. 25). 
Wrogo odnosił się do trybuna Watyniusza; zob. Cyceron (ad Q.fr. 2.4,1). Preturę 
sprawował w roku 53, a w 50 został konsulem. ■ cepion (ten brutus) ([Cn.] Cae
pio hic Brutus) ‒ Marek Juniusz Brutus (M. Iunius Brutus), jeden z późniejszych 
cezarobójców; jego ojciec również został zabity w czasie rewolty Lepidusa w 78 r. 
Brutusa adoptował ktoś z rodu Serwiliuszów Cepionów (Servilii Caepiones), stąd 
też takie określenie Cycerona. W rękopisach podane jest praenomen Gnejusz (Cn.), 
usuwane przez wydawców. Zatem pełne imię Brutusa brzmiało: Marek Juniusz Ser-
wiliusz Cepion Brutus (M. Iunius Servilius Caepio Brutus). ■ lentulus, syn flAminA  
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[44,3] Potem wprowadzono młodego Kuriona, który odpowiedział 
na słowa Wettiusza. I wtedy został Wettiusz przyłapany na kłam-
stwie, przede wszystkim dlatego, że twierdził, iż wedle planu mło-
dzi spiskowcy chcieli zaatakować Pompejusza na forum podczas 
igrzysk gladiatorskich, które wydawał Gabiniusz; główną rolę miał 
odgrywać Paulus, a przecież – co wszyscy wiedzieli – przebywał 
on wtedy w Macedonii. Senat uchwalił, żeby Wettiusza, skoro się 
przyznał do noszenia przy sobie broni, zakuć w kajdany, a tego, kto 
by go uwolnił, uznać za działającego przeciw rzeczypospolitej.234

Na temat tej sprawy panowało przekonanie, że ją zaaranżowano: 
Wettiusz ze sztyletem oraz jego uzbrojeni niewolnicy mieli zostać 
pojmani na forum, a następnie on miał oświadczyć, że wszystko ujaw-
ni. I tak by się stało, gdyby Kurionowie nie donieśli o tym wcześ niej 
Pompejuszowi.

Uchwałę senatu odczytano później na zgromadzeniu. A nazajutrz 
Cezar, ten sam, który jako pretor nakazał kiedyś Kwintusowi Katulu-
sowi przemawiać nie z podwyższenia, lecz z ziemi, poprowadził na 
rostry Wettiusza i postawił go na miejscu, do którego nie wolno było 
zbliżyć się konsulowi Bibulusowi. I powiedział ten człowiek o spra-

(Lentulus, flaminis filius) ‒ Lucjusz Korneliusz Lentulus Niger (L. Cornelius Lentulus 
Niger), syn kapłana Marsa (flamen Martialis), który nosił takie samo imię, pretor ok. 
roku 61, był przegranym konkurentem Aulusa Gabiniusza, kandydata triumwirów, 
w wyborach konsularnych na rok 58; zob. Cyceron (Vatin. 25). W 54 r. Lentulus syn 
znalazł się wśród oskarżycieli powracającego z Syrii Gabiniusza; zob. Cyceron (ad 
Q.fr. 3,1,15. 4,1; ad Att. 4,18,1). W roku 61 w procesie Klodiusza o zbeszczeszczenie 
świąt ku czci Dobrej Bogini głównym oskarżycielem został Lucjusz Lentulus Krus 
(L. Lentulus Crus), ale współoskarżali Lentulus Marcellinus i właśnie on; zob. Cyce-
ron (Harusp.resp. 37), Waleriusz Maksymus (Fact.dict.mem. 4,2,5). ■ flAminA (flami
nis) ‒ tj. jednego z piętnastu kapłanów wchodzących w skład kolegium pontyfików 
(collegium pontificum). ■ sekretArz (scribam) ‒ oficjalnie przydzielony konsulowi 
Bibulusowi. ■ nA iii dni przed idAmi (a.d. III Id.) ‒ dalej rękopisy podają różne wer-
sje: diei lub Mai(i), lub decembr(is); Shackleton Bailey w wydaniu komentowanym 
(1965) przyjął lekcję: a.d.III Id. Maii, tj. 13 maja. ■ ten sAm bibulus ostrzegał pom-
pejuszA (idem Bibulus Pompeium fecerat certiorem) ‒ o tym fakcie nic nie wiadomo 
z innych źródeł.

234 podczAs igrzysk glAdiAtorskich, które wydawał gAbiniusz ([cum] gladia
toribus Gabini) ‒ w rękopisach lekcja: cum gladiatoribus Gabini ‒ ‘z gladiatorami 
Gabiniusza’, co całkowicie nie pasuje do sytuacji; słowo cum usunął już szesnasto-
wieczny wydawca Aldus Manucjusz (Venetia 1540), przez co ta część zdania zyskała 
znaczenie czasowe: ‘w czasie igrzysk wydawanych przez Gabiniusza’. ■ Przebywał 
on wtedy w mAcedonii (eo tempore in Macedonia fuisse) ‒ Lucjusz Emiliusz Lepi-
dus Paulus był wtedy kwestorem w Macedonii; zob. Cyceron (Vatin. 25). ■ senAt 
uchwalił, żeby wettiuszA, skoro się Przyznał do noszeniA przy sobie broni, zakuć 
w kAjdAny (fit senatus consultum ut Vettius, quod confessus esset se cum telo fuisse, 
in vincula coniceretur) ‒ Wettiusz został oskarżony na podstawie prawa Plaucjusza 
o stosowaniu siły (lex Plautia de vi), zabraniającego noszenia broni w miejscach pu-
blicznych w zamiarze popełnienia czynu kryminalnego.
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wie wszystko, co chciał powiedzieć, jakby przyszedł tam świetnie 
przygotowany i wyuczony.235

Po pierwsze, Cepiona, którego wymieniał w senacie, dość prze-
cież dobitnie, całkowicie w swojej mowie pominął, tak że jasne było, 
iż oto noc musiała się zdarzyć i nocne błagania. Po drugie, wskazał 
z imienia tych, na których w senacie nie rzucił najmniejszych choćby 
podejrzeń: Lukullusa (który, jak twierdził, wielokrotnie posyłał do 
niego Gajusza Fanniusza, tego, co podpisał oskarżenie Publiusza 
Klodiusza) i Lucjusza Domicjusza (to z jego domu mieli wyruszyć 
spiskowcy).236

Mnie z imienia nie wspomniał, ale twierdził, iż pewien były 
konsul, świetny mówca i sąsiad konsula, powiedział mu, że trzeba 
znaleźć jakiegoś drugiego Ahalę Serwiliusza albo Brutusa. Na ko-
niec, przywołany przez Watyniusza już po rozejściu się ludzi, dodał, 
że ‒ jak słyszał od Kuriona ‒ o sprawie tej wiedział Pizon, mój zięć, 
oraz Marek Latereński.237

235 cezAr… PoProwadził nA rostry wettiuszA (Caesar… Vettium in rostra 
produxit) ‒ w mowie wygłoszonej dwa i pół roku później Cyceron (Vatin. 24), 
oskarżając Publiusza Watyniusza, podał, że to on zwołał contio i nakazał stanąć 
Wettiuszowi na mównicy. ■ nA rostry (in rostra) ‒ na słynną rzymską mównicę 
zbudowaną z dziobów nieprzyjacielskich okrętów (rostrum – ‘dziób’) po zwycię-
skiej bitwie Rzymian z kartagińską flotą pod Mylami (Mylae) na Sycylii w roku 
260; początkowo znajdowała się na Forum, ale była przebudowywana i zmieniała 
lokalizację. ■ nakazał… kwintusowi kAtulusowi PrzeMawiać nie z Podwyższenia, 
lecz z ziemi (Q. Catulum ex inferiore loco iusserat dicere) ‒ okoliczności tego 
zdarzenia nie są znane. Swetoniusz (Iul. 15,1) podaje, że Cezar w 62 r., „w pierw-
szym dniu swego urzędowania jako pretor pozwał przed sąd ludu Kwintusa Katula 
w sprawie odbudowy Kapitolu [po pożarze 83 r.], a jednocześnie postawił wniosek, 
w którym dozór nad tą pracą powierzał komu innemu” (przekład J. Niemirska- 
-Pliszczyńska).

236 oto noc Musiała się zdarzyć i nocne błagania (noctem et nocturnam depre
cationem intercessisse) ‒ Cyceron czyni aluzję do tego, że Serwilia, matka Cepiona 
(Brutusa), była kochanką Gajusza Juliusza Cezara. Swetoniusz (Iul. 50,2) nazy-
wa ją najukochańszą kobietą Cezara za jego drugiego konsulatu, czyli w roku 48, 
i podaje, że Cezar podarował jej niezwykle kosztowną perłę; zob. także Plutarch 
(Brut. 5). ■ lukullusA (‹L.› Lucullum) ‒ skrót imienia L(ucius) został wstawio-
ny przez autora edycji z 1872 r. Alberta S. Wesenberga, ale w innych listach (ad 
Att. 1,10,3 [6]; 1,14,5 [14]) praenomen sławnego Lucjusza Licyniusza Lukullusa 
Pontyjskiego nie pada, zatem i w tym miejscu nie ma potrzeby go umieszczać. 
■ gAjuszA fAnniuszA (C. Fannium) ‒ Fanniusz należał do rodziny senatorskiej; 
w roku 59 jako trybun był wrogo nastawiony do Cezara, za to popierał konsula 
Marka Kalpurniusza Bibulusa w jego proteście przeciwko ustawom agrarnym; zob. 
Cyceron (Sest. 113). Potem kolejno pełnił preturę w roku 54 lub w 50, natomiast 
w 49 został namiestnikiem Azji.

237 trzebA znaleźć jakiegoś drugiego Ahalę serwiliuszA Albo brutusA (Ahalam 
Servilium aliquem aut Brutum opus esse reperiri) ‒ Cyceron wymienia dwie postaci 
z odległej historii Rzymu: Lucjusza Juniusza Brutusa (L. Iunius Brutus), pierwszego 
konsula w roku 509, który zgodnie z dobrze znaną tradycją stanął na czele rewolty 
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[44,4] Teraz Wettiusz stanie w sądzie przed Krassusem Diwesem 
oskarżony o użycie siły. Jeśli zostanie uznany za winnego, będzie się 
domagał bezkarności w zamian za przekazanie informacji; jeśli mu 
się powiedzie, zapewne posypią się procesy. Ja, który mam zwyczaj 
niczego nie lekceważyć, wielkiego strachu nie odczuwam. Ludzie 
okazują mi najwyższe oddanie, ale życie obrzydło, bo wokół tylko 
nieszczęścia, zgryzoty i biedy. Dopiero co drżeliśmy ze strachu przed 
rzezią, strachu, który uśmierzyły słowa dzielnego starca Kwintusa 
Konsydiusza, i nagle pojawiło się †coś†, czego możemy się obawiać 
każdego dnia.238

Co tu wiele mówić! Nie ma nic szczęśliwszego od losu Katulusa, 
i wtedy, gdy żył szlachetnie, i teraz. Ale w całej tej biedzie duch we 
mnie nie upada, myśl pozostaje niezmącona, najuczciwiej i najpil-
niej, jak potrafię, dbam i o swoje bezpieczeństwo, i o godność. [44,5] 
Pompejusz każe, bym nie martwił się Klodiuszem, i każdym słowem 
okazuje mi największą przychylność. Pragnę mieć ciebie za doradcę,

przeciwko Tarkwiniuszom i doprowadził do obalenia królów, oraz Gajusza Serwi-
liusza Ahalę (C. Servilius Ahala), dowódcę jazdy (magister equituum) dyktatora Lu-
cjusza Kwinkcjusza Cyncynnata (L. Quinctius Cincinnatus) ‒ miał on w 439 r. zabić 
na forum spiskującego przeciw państwu bogacza Spuriusza Meliusza; zob. Liwiusz 
(4,13‒21). Obaj służyli za rzymski przykład tyranobójców (tu tyranami mieliby być 
triumwirowie). Cyceron przywołuje tę parę bohaterów kilkakrotnie (np. Dom. 86; 
Cat. 1,3; Mil. 8).

238 jeśli mu się powiedzie, zApewne PosyPią się procesy (quod si impetrasset, iudi
cia fore videbantur) ‒ Wettiusz został skazany na śmierć. Cyceron (Vatin. 26) podał, 
że został zaduszony w więzieniu, Plutarch (Luc. 42) natomiast, że ciało noszące ślady 
użycia siły wyrzucono z więzienia, choć mówiło się o naturalnej śmierci, a czynu 
tego mieli dokonać ci, którzy przekupili Wettiusza. Nie słyszymy o dalszych pro-
cesach i nikt poza nim nie poniósł kary. ■ który uśMierzyły słowa dzielnego stArcA 
kwintusA konsydiuszA (quam oratio fortissimi senis, Q. Consi‹di›, discusserat) ‒ 
incydent, do którego nawiązuje Cyceron, zdarzył się podczas uchwalania ustawy 
agrarnej Cezara (prawdopodobnie kiedy głosowano lex Campana), co opisuje Plu-
tarch (Caes. 14):

Odtąd [od chwili, gdy na rozkaz Cezara uwięziono Katona Młodszego] niewielu 
senatorów przychodziło jeszcze na posiedzenia senatu. Pozostali, oburzeni na to, co 
się działo, odsunęli się od udziału w życiu publicznym. A gdy jeden z najstarszych 
członków senatu, niejaki Konsydiusz, tłumaczył ich nieobecność, mówiąc, że nie przy-
chodzą, bo boją się ludzi uzbrojonych i wojsk, Cezar zapytał go: „Dlaczegóż więc i ty 
nie boisz się tego i nie siedzisz w domu?”. Na to Konsydiusz jednak odpowiedział: 
„Bo mnie starość uwalnia od strachu. Ta reszta życia, jaka mi jeszcze pozostała, jest 
tak nikła, że nie wymaga ode mnie większej ostrożności”.

(przekład M. Brożek)

Oczywiście odpowiedź senatora Konsydiusza jest topiczna, podobna do tej, jakiej 
Solon udzielił tyranowi Pizystratowi (Cyceron, Cato 72) i Marek Kastrycjusz Gne-
juszowi Karbonowi (Waleriusz Maksymus, Fact.dict.mem. 6,2,10). ■ †coś† (†eam†) 
‒ miejsce zepsute, w rękopisach eam lub ea; być może wypadło słowo causa: ea 
causa ‒ ‘z tego powodu’.
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za towarzysza moich trosk, współuczestnika wszelkich myśli. Dla-
tego poprosiłem Numestiusza, by z tobą rozmawiał, a teraz i ja tym 
usilniej – jeśli to w ogóle możliwe – proszę, byś zjawił się u mnie 
jak na skrzydłach. Odetchnę, kiedy cię zobaczę.239

45 (2,25)
[Rzym, wrzesień (?) 59 r.]

[45,1] Kiedy chwalę przed tobą jakąś bliską ci osobę, chciałbym, 
żeby ona wiedziała o tym od ciebie. Pamiętasz, napisałem ci niedaw-
no o przysłudze, jaką wyświadczył mi Warron, a tyś odpowiedział, 
że jest ci z tego powodu bardzo miło. A ja wolałbym, abyś to jemu 
napisał, że sprawił mi przyjemność. Nie dlatego, że to zrobił, lecz 
‒ aby robił. Jak wiesz, dziwny to człowiek, „Pokrętne nic…” [ἑλικτὰ 
καὶ οὐδέν [heliktá kaí udén]]. Ja wszakże trzymam się takiej zasady: „tych, 
co u władzy…” [τὰς τῶν κρατοῦντων [tás tón kratúnton]].240

Za to, na boga, jak wynosił mnie pod niebiosa drugi twój przyja-
ciel, Hortalus, kiedy mówił o preturze Flakkusa i tamtej sprawie Al-
lobrogów! Jak hojnie sypał pochwałami! Jak szczerze one brzmia-
ły i jakie były wyszukane! Możesz być pewien, że ani z większą 
miłością, ani w sposób dla mnie zaszczytniejszy, ani obszerniej 
powiedzieć by się nie dało. [45,2] Bardzo proszę, byś mu napisał to, 
co ci przekazałem. Choć właściwie po co miałbyś pisać? Myślę, że 
już jesteś w drodze i zaraz się zjawisz, tego przecież chciałem od 
ciebie w poprzednich listach. Czekam na ciebie, potrzebuję ciebie. 

239 nie mA nic szczęśliwszego od losu kAtulusA (nihil †me† fortunatius est Ca
tulo) ‒ w oryginale miejsce zepsute. ■ PoProsiłeM numestiuszA (Numestio mandavi) 
‒ Numeriusz Numestiusz wraz z listem przywiózł na pewno także od Cycerona wia-
domości, które miały być przekazane ustnie.

240 „Pokrętne nic…” ‒ Eurypides (Andr. 448). Andromacha wykrzykuje te słowa 
do Menelaosa, a odnoszą się one do mieszkańców Sparty (Andr. 445‒449):

O wy, najgorsi spośród wszystkich ludzi,
mieszkańcy Sparty, doradcy podstępów,
mistrzowie kłamstwa i knowacze nieszczęść
‒ kręte to, chore, zwodnicze ‒ niegodnie
tak się wam dobrze powodzi w Helladzie.
                                                        (przekład tu i niżej J. Łanowski)

■ „tych, co u władzy…” ‒ Eurypides (Phoen. 393). Cały wers to owa słynna wypo-
wiedź Polinejka podczas stychomytii z Jokastą: τὰς τῶν κρατοῦντων ἀμαθίας φέρειν 
χρεών [tás tón kratúnton amathías férein chreón] ‒ „Musi się znosić szaleństwa rządzą-
cych”; matka odpowiada mu w następnym wersie: καὶ τοῦτο λυπρόν, συνασοφεῖν 
τοῖς μὴ σοφοῖς [kaí túto lyprón, synasofeín toís mé sofoís] ‒ „Tak, przykro dzielić jest głu-
potę głupców!”.
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Bardzo. Choć nie bardziej przecież, niż wymaga tego sama rzecz 
i chwila.241

Co miałbym ci napisać o tych sprawach, jak nie to samo, co 
pisałem często? Stan rzeczypospolitej nie może być gorszy, a niena-
wiść do jego sprawców – większa. Mnie – takie przynajmniej żywię 
przekonanie, nadzieję i domysł – chroni niczym najpewniejszy mur 
ludzka życzliwość. Przybywaj więc jak na skrzydłach. Albo wydo-
będziesz mnie ze wszystkich kłopotów, albo sam będziesz w nich 
uczestniczył. Piszę krótko, bo spodziewam się, że niedługo będę 
mógł rozmawiać z tobą, o czym tylko zechcę. 

Bądź zdrów!

241 o preturze flAkkusA i tAmtej sprAwie Allobrogów (de Flacci praetura et 
de illo tempore Allobrogum) ‒ tj. o roku 63; o roli Lucjusza Waleriusza Flakkusa 
w aresztowaniu katylinarczyków zob. wyżej, przyp. 225; o roli Allobrogów w ujaw-
nieniu spisku Katyliny zob. wyżej, przyp. 126.



KALENDARIUM 
(69–59 p.n.e.)

rok 69
‒ Lucjusz Licyniusz Lukullus wyruszył do Armenii i zdobył jej stolicę, Tigranocertę;
‒ Cyceron został edylem i wydał publiczne igrzyska;
‒ prawdopodobnie w tym roku Kwintus Cyceron, brat Marka, poślubił Pomponię, 

siostrę Attyka;
‒ Attyk przebywa w Grecji (od ok. roku 86);

1mowy: Pro M. Fonteio (W obronie Marka Fontejusza [datowanie niepewne]), Pro P. Oppio 
(W obronie Publiusza Oppiusza), Pro A. Caecina (W obronie Aulusa Cecyny), Pro Q. Roscio 
comoedo (W obronie aktora Kwintusa Roscjusza)

rok 68
‒ śmierć ojca Cycerona i stryjecznego brata, Lucjusza, z którym studiował w Atenach;
‒ Attyk nabył posiadłości niedaleko Butrotum w Epirze;
‒ Cyceron kupił willę w Tuskulum;

listy: ad Atticum 1,5‒6 [1‒2] 

rok 67
‒ na mocy lex Gabinia Pompejusz otrzymał naczelne dowództwo w walce z piratami 

na Morzu Śródziemnym;
‒ Cyceron wybrany na pretora na rok 66;
‒ córka Cycerona Tullia została zaręczona z Gajuszem Kalpurniuszem Pizonem Fru-

gi, wnukiem Lucjusza Kalpurniusza Pizona Frugi (cos. 133);

mowy: Pro D. Matrinio (W obronie Decymusa Matryniusza)
listy: ad Atticum 1,7‒11. 3 [3‒7. 8] 

1 Tytuły mów niezachowanych i nieopublikowanych podano według: Crawford (1984).
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rok 66
‒ na mocy lex Manilia Pompejusz otrzymał dowództwo w wojnie z Mitrydatesem;
‒ jako pretor Cyceron przewodniczył trybunałowi de pecunis residuis (w sprawie 

niezapłaconych należności) przeciw synowi Sulli, Lucjuszowi Faustusowi;
‒ Cyceron otwarcie poparł ustawę Gabiniusza (z roku 67) nadającą szczególne 

uprawnienia Pompejuszowi w walce z piratami;
‒ na początku roku urodził się bratanek Cycerona, Kwintus;
‒ Cyceron kupił willę Formianum, położoną między Kajetą a Formiami;

mowy: Pro lege Manilia = De imperio Gn. Pompei (Za ustawą Maniliusza = W sprawie 
dowództwa Gnejusza Pompejusza), In G. Licinium Macrum (Przeciw Gajuszowi Licyniuszowi 
Makrowi), De Fausto Sulla = De Sullae bonis (W sprawie Faustusa Sulli = O dobrach Sulli), 
Pro A. Cluentio Habito (W obronie Aulusa Kluencjusza Habita), Pro Q. Gallio (W obronie 
Kwintusa Galliusza [66‒64 ?]), Pro M. Fundanio (W obronie Marka Fundaniusza), De Manilio 
(W sprawie Maniliusza), In oligarchos (Przeciwko oligarchom)

listy: ad Atticum 1,4 [9] 

rok 65
‒ 17 VII Cyceron rozpoczął prywatną kampanię wyborczą (petitio);
‒ w drugiej połowie roku Attyk przyjechał z Grecji do Rzymu, aby wesprzeć kam-

panię wyborczą Cycerona;
‒ brat Kwintus pełnił edylat;
‒ narodziny Marka, syna mówcy;
‒ powrót Attyka do Rzymu w końcu roku (bądź na samym początku roku 64);

mowy: Pro C. Manilio (W obronie Gajusza Maniliusza), Pro C. Cornelio (W obronie Gajusza 
Korneliusza), Pro Q. Mucio Orestino (W obronie Kwintusa Mucjusza Orestyna [65‒64 ?]), 
De rege Alexandrino (O królu z Aleksandrii), Pro G. Orchivio (W obronie Gajusza Or-
chiwiusza) 

listy: ad Atticum 1,1‒2 [10‒11] 

rok 64
‒ Cyceron został wybrany na konsula;
‒ Attyk przebywa w Rzymie;

mowy: In toga candida (W śnieżnobiałej todze), De Reatinorum causa (W sprawie Reatyńczy-
ków), De lege agraria (O prawie agrarnym), Pro C. Rabirio Postumo (W obronie Gajusza 
Rabiriusza Postumusa)

rok 63
‒ Cyceron objął konsulat;
‒ spisek Katyliny przeciwko optymatom: 8 IX Cyceron wygłosił w senacie pierwszą 

mowę przeciwko Katylinie, który w nocy opuścił Rzym; 5 XII wykonanie kary 
śmierci na pięciu katylinarczykach; 10 XII Cyceron wystąpił przeciwko trybunowi 
Kwintusowi Metellusowi Neposowi;

‒ brat Kwintus wybrany na pretora;
‒ córka Tullia poślubiła Gajusza Kalpurniusza Pizona Frugi;
‒ Attyk przebywał w Rzymie;
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mowy: De lege agraria I‒IV (O prawie rolnym), De L. Roscio Othone (O Lucjuszu Roscjuszu 
Othonie), Pro C. Rabirio perduellionis reo (W obronie Gajusza Rabiriusza oskarżonego o wro-
gie działanie przeciwko państwu / o zdradę stanu), De proscriptorum filiis (W sprawie dzieci 
obywateli proskrybowanych), Pro Q. Caecilio Metello Celeri (W obronie Kwintusa Cecyliusza 
Metellusa Celera), Cum provinciam deposuit (O zrzeczeniu się prowincji), De supplicatione 
Pompei (O dziękczynnych modłach za Pompejusza), De coniuratione Catilinae in senatu 
(O sprzysiężeniu Katyliny wygłoszona w senacie), In L. Catilinam I‒IV (Przeciw Lucjuszowi 
Katylinie / Katylinarki), Pro C. Pisone (W obronie Gajusza Pizona), Pro L. Murena (W obronie 
Lucjusza Licyniusza Mureny) 

rok 62
‒ brat Kwintus objął preturę;
‒ śmierć Katyliny;
‒ na początku grudnia wybuchła afera Publiusza Klodiusza Pulchra: w czasie ko-

biecych świąt ku czci bogini zwanej Bona Dea, obchodzonych w domu Gajusza 
Juliusza Cezara, miejskiego pretora, obranego też niedawno najwyższym kapłanem 
(pontifex maximus), Klodiusz wśliznął się na religijne zgromadzenie w kobiecym 
przebraniu;

‒ Cyceron kupił dom na Palatynie;
‒ Pompejusz powrócił do Rzymu;
‒ w końcu roku Attyk wyjechał do Grecji;

mowy: Cum Q. Caecilio Metello Nepote disputatio (Debata w senacie z Kwintusem Ce-
cyliuszem Metellusem Neposem), Contra contionem Q. Metelli (Przeciwko zgromadzeniu 
zwołanemu przez Kwintusa Metellusa), De supplicatione Pompei (O dziękczynnych modłach 
dla Pompejusza), In P. Autronium Paetum (Przeciwko Publiuszowi Autroniuszowi Petusowi), 
Pro Sulla (W obronie Sulli), Pro Archia (W obronie Archiasza), De C. Antonio (W sprawie 
Gajusza Antoniusza) 

listy: ad familiares 5,2, 7, 6; list Kwintusa Metellusa Celera do Cycerona (ad fam. 5,1)

rok 61
‒ trzeci triumf Pompejusza;
‒ brat Kwintus został wybrany na prokonsula Azji (przebywał tam w latach 61‒58);
‒ Cyceron wystąpił przeciw Publiuszowi Klodiuszowi Pulchrowi;
‒ oddalenie przez senat skargi należących do stanu ekwitów publikanów z prowincji 

Azji na zbyt duże opłaty uiszczane cenzorom za dzierżawione przez nich podatki;

mowy: De suo consulatu in senatu (Mowa wygłoszona w senacie o sprawowanym urzędzie kon-
sula), In P. Clodium Pulchrum contiones (Mowy do ludu przeciwko Publiuszowi Klodiuszowi 
Pulchrowi), Testimonium in P. Clodium Pulchrum (Zeznanie złożone przeciwko Publiuszowi 
Klodiuszowi Pulchrowi), Altercatio cum P. Clodio Pulchro (Debata z Publiuszem Klodiuszem 
Pulchrem), In P. Clodium et C. Curionem (Przeciw Publiuszowi Klodiuszowi i Gajuszowi 
Kurionowi), De eis, qui ob iudicandum acepissent, quaerendis (O ściganiu tych, którzy 
przyjęli pieniądze za wydanie wyroku), De locatione Asiatica inducenda (O przeprowadzeniu 
kontraktu w sprawie dzierżawy podatków w Azji)

listy: ad Atticum 1,12‒17 [12‒17], ad familiares 5,5

rok 60
‒ zawiązanie tzw. I triumwiratu między Pompejuszem, Cezarem i Krassusem;
‒ Cyceron kupił willę Pompeianum nad Zatoką Neapolitańską i willę w Ancjum;
‒ Attyk wrócił do Rzymu;
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mowy: In G. Herennium (Przeciwko Gajuszowi Herenniuszowi [datowanie niepewne]), De lege 
Flavia (O ustawie Flawiusza), In Clodium tribunatum plebis petentem (Przeciwko Klo-
diuszowi ubiegającemu się o trybunat plebejski), Pro Q. Caecilio Metello Pio Scipione 
(Nasica) (W obronie Kwintusa Cecyliusza Metellusa Piusa Scypiona [Nazyki]) 

listy: ad Atticum 1,18‒20; 2,1‒3 [18‒23] 

rok 59
‒ Cezar sprawował urząd konsula;
‒ lex Vatinia pozwoliła Cezarowi objąć namiestnictwo Galii i Illirii na pięć lat, a na 

mocy uchwały senatu Cezar dostał w zarząd także Galię Narbońską;
‒ przejście do plebsu (transitio ad plebem) Publiusza Klodiusza Pulchra, który został 

wybrany na trybuna plebejskiego na rok 58;
‒ Cyceron większość czasu (XII 60 ‒ VI 59) spędził w swoich willach w Tuskulum, 

Ancjum i Formiach (w maju razem z Attykiem przebywał w Arpinum);
‒ na początku roku Attyk wrócił do Rzymu;
‒ wyjazd Attyka do Grecji (VI 59; powrócił w roku 58);

mowy: Pro C. Antonio collega (W obronie Gajusza Antoniusza, kolegi w konsulacie), Pro Mi
nucio Thermo (W obronie Minucjusza Termusa), Pro L. Flacco (W obronie Lucjusza Flakkusa)

listy: ad Atticum 2,4‒25 [24‒45]; ad Quintum fratrem 1,1‒2
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WYKAZ CYTATÓW 
Z DZIEŁ LITERACKICH

Cyceron
De consulatu suo/meo, ks. 3 (frg. 8 

[s. 163])…23,4 [2,3] 
Dion Chryzostom

Orat. 57,1…19,8 [1,19] 
Enniusz

Ann. 370…39,2 [2,19]
  [dubia] 5…35,3 [2,15] 

Epicharm
frg. 218…19,8 [1,19] 

Eurypides
Andr. 448…45,1 [2,25] 
Phoen. 393…45,1 [2,25] 
Teleph. I 19,23 = Kn 723…20,3 [1,20] 

Homer
Il. 6,181…36,4 [2,16]
Il. 6,442 = 22,105…25,1 [2,5]
Il. 12,243…23,4 [2,3]   
Il. 16,112‒113…16,5 [1,16]   
Il. 22,100…25,1 [2,5]
Il. 22,159…10,4 [1,1]
Il. 22,268…15,1 [1,15]   
Il. 24,369…29,3 [2,9]
Od. 9,27‒28…32,2 [2,11]
Od. 10,82…33,2 [2,13]

Menander
Sent. 738 = TrGF2 F320 [adespota] 

…12,1 [1,12]

Rinton
frg. *12 [s. 267]…20,3 [1,20] 

Strattis
frg. 47…19,2 [1,19] 

Terencjusz
Phorm. 232‒233…39,1 [2,19] 

Fragmenty anonimowe
Ribbeck3: frg. 46 [ex incertis incertorum 

fabulis] [vol. II, s. 143]…16,1 [1,16] 
Ribbeck3: frg. 84 [ex incertis incertorum 

fabulis] [vol. I, s. 298]…18,1 [1,18] 
Ribbeck3: frg. 19 [ex incertis incertorum 

fabulis] [vol. II, s. 136]…21,5 [2,1] 
Ribbeck3: frg. 63 [ex incertis incertorum 

fabulis] [vol. I, s. 291‒293]…39,3 
[2,19] 
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INDEKS

Indeks zestawia w układzie alfabetycznym imiona własne i nazwy geograficzne poja-
wiające się w Listach do Attyka (pominięto wstęp i przypisy). Czcionką kapitalikową 
wyróżniono słowa użyte w przekładzie. W nawiasie okrągłym ( ) umieszczono łaciń-
ską nazwę antyczną w brzmieniu występującym w oryginale. W nawias klamrowy { } 
ujęto lokalizacje przekładu niemające odpowiednika w oryginale, a w kwadratowy 
[ ] ‒ lokalizacje oryginału niemające odpowiednika w przekładzie.

Obywatele rzymscy zostali uszeregowani według nomen gentile (imię rodowe, 
stojące na drugim miejscu w trójczłonowym systemie imienniczym), np. Kwintusa 
Tulliusza Cycerona – gdzie Kwintus (Quintus) to praenomen (imię), Tulliusz (Tullius) 
to nomen gentile (imię rodowe), a Cyceron (Cicero) to cognomen (przydomek) – na-
leży szukać pod hasłem tulliusz. O ile w tekście listu imię rodowe się nie pojawia, 
zawsze stosowano odnośniki.

Lokalizacja odnosi się do ciągłej numeracji listów przyjętej w niniejszym tomie, 
odniesienia do numeracji manuskryptów (do księgi i numeru listu, jako że numer 
paragrafu w obu numeracjach pozostaje tożsamy) zamieszczono w nawiasie kwa-
dratowym, a ponadto zestawienie obu systemów numeracji podaje „Konkordancja” 
(s. 196–197 niniejszej edycji). Listy o numerach 1‒20 obejmują księgę pierwszą ko-
respondencji, a listy o numerach 21‒45 ‒ księgę drugą.

Wszelkich objaśnień szczegółowych należy poszukiwać w przypisach, do których 
kieruje pierwsza lokalizacja hasła.

Wszystkie daty odnoszą się do epoki sprzed naszej ery.

Skróty:
(bis) ‒ hasło pojawia się w paragrafie dwukrotnie;
g. ‒ góra, góry;
kr. ‒ kraina, kraj;
m. ‒ miasto, miejscowość;
mit. ‒ postać mityczna;
przyl. ‒ przylądek;
(quater) ‒ hasło pojawia się w paragrafie czterokrotnie;
(quinquies) – hasło pojawia się w paragrafie pięciokrotnie;
rz. ‒ rzeka;
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(septies) ‒ hasło pojawia się w paragrafie siedem razy;
(ter) ‒ hasło pojawia się w paragrafie trzykrotnie;
w. ‒ wyspa.

achAjczycy (Achaici homines), tu: Grecy, mieszkańcy Grecji właściwej…13,1 [1,13] 
AfrAniusz, lucjusz (L. Afranius), konsul (60 r.), pompejańczyk…18,8 [1,18] 

AulusA syn (Auli filius)…16,12 [1,16]; 18,5 [1,18]; 20,5 [1,20]; 23,1 [2,3]
Afrodyta patrz Wenus
AgAmemnon (Agamemnon), (mit.) brat Menelaosa, szwagier Heleny; tu odnosi się do 

Lucjusza Licyniusza Lukullusa Pontyjskiego…18,3 [1,18] 
Ahala Serwiliusz patrz Serwiliusze / Serwiliusz Ahala, Gajusz
„Akademia” patrz Tuskulanum
Aksjusz, Kwintus (Axius), senator; Cyceron rozważał go jako potencjalnego pożycz-

kodawcę…12,1 [1,12] 
Akutyliusz (Acutilius), postać bliżej nieznana…4,1 [1,8] 

AkutyliuszA sprAwA / Akutyliuszem spór, z (Acutilianum negotium / Acutilia
na controversia), pomiędzy nim a Attykiem, zapewne natury finansowej… 
1,4(bis) [1,5]; 9,1 [1,4] 

Akwiliusz Gallus, Gajusz (Aquilius), prawnik…10,1 [1,1] 
Albańska Góra patrz Góra Albańska
AleksAnder Lychnos z Efezu (Alexander), (Ἀλέξανδρος Λύχνος [Aléksandros Lýchnos]), 

polityk, retor i autor poematu epicznego…42,7 [2,22] 
nieudolny poetA (poëta ineptus)…40,6 [2,20] 

AleksAndriA (Alexandria), główne m. Egiptu, położone w delcie Nilu; Cyceron liczył, 
że zostanie tam wysłany w poselstwie…25,1 [2,5] 

Aleksandrii król patrz Ptolemeusz XII Dionizos Auletes
Allobrogowie (Allobrogi), jedno z najpotężniejszych i najliczniejszych plemion cel-

tyckich, zamieszkujące północną część Galii Narbońskiej, między Rodanem, 
Izarą, Jeziorem Lemańskim i Alpami…13,2 [1,13]; 21,3 [2,1]; 45,1 [2,25] 

AmAlteA (Amalthea / Ἀμαλθεία [Amaltheía]), (mit.) nimfa opiekująca się małym Zeu-
sem; jej imieniem Attyk nazwał grotę w swojej epirockiej posiadłości koło 
Butrotum…13,1 [1,13]; 16,18 [1,16]; 21,11 [2,1]; 27,5 [2,7]; 40,2 [2,20] 

AmAlteum (Amaltheum / Ἀμαλθεῖον [Amaltheíon]), grota nazwana na cześć nimfy 
Amaltei…16,15. 18 [1,16] 

AncjAci (Antiates), mieszkańcy Ancjum…26,2 [2,6] 
Ancjacka Droga patrz Drogi
Ancjum (Antium), (dziś: Anzio) m. ok. 50 km na południe od Rzymu, Cyceron nabył tu wil-

lę…21,1 [2,1]; 23,3 [2,3]; 26,1(bis) [2,6]; 28,2(bis) [2,8]; 29,4(bis) [2,9]; 31 [2,10]; 32,1 [2,11] 
AnikAtus (Anicatus), nieznana postać z kręgu Attyka…40,1 [2,20] 
Antoniusz (Hybryda), Gajusz (Antonius), konsul (63 r.)…10,1 [1,1]; 12,1. 2(bis) [1,12]; 

13,1 [1,13]; 16,16 [1,16]; 22,3(bis) [2,2] 
AntylibAnu góry (mons Antilibanus), pasmo górskie na granicy Syrii i Libanu…36,2 

[2,16] 
Apelles (Apelles), (fl. IV w.; Ἀπελλῆς [Apellés]), malarz grecki; był autorem obrazu 

przedstawiającego Wenus…41,4 [2,21] 
aPollińskie igrzyska (ludi Apollinares), coroczne uroczystości ku czci boga Apol-

lina, odbywające się w Rzymie w dniach 6‒13 VII; podczas nich aktor Dyfilus 
w ostrych słowach zaatakował Pompejusza…39,3 [2,19] 
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Appijska [Droga] patrz Drogi
Appiusz patrz Klaudiusze / Klaudiusz Pulcher, Appiusz
Arabski Władca patrz Pompejusz
Archiasz patrz Licyniusz Archiasz, Aulus
Archiloch (ok. 680 – po 648; Ἀρχίλοχος [Archílochos]), grecki poeta archaiczny, autor 

złośliwych jambów
ArchilochA, edykt godny (sAmego) (Archilochius edictus, Archilochia edicta), czyli 

złośliwe edykty konsula Marka Kalpurniusza Bibulusa…40,6 [2,20]; 41,4 [2,21] 
Areopag patrz Ateny
AreopAgici (Ariopagitae), członkowie Rady Areopagu w Atenach; tu określenie se-

natorów…16,5 [1,16] 
Argiletum patrz Rzym
Ariopagitae patrz areopagici
Armenia, kr. i królestwo w Azji leżące po obu stronach rzeki Eufrat, między Kauka-

zem a Syrią i Mezopotamią
Armenii królowie (reges Armenii)…27,2 [2,7] 

Arpinum (Arpinum), m. w Lacjum, pierwotnie na terenach Wolsków, nad rzeką Fi-
brenus; ojczyzna Marka i Kwintusa Cyceronów, którzy mieli tu swoje ma-
jątki…28,2 [2,8]; 32,2 [2,11]; 34,2 [2,14] 

arPinacka Posiadłość (Arpinata praedia), należała do Kwintusa Cycerona, brata 
Marka…2,2 [1,6] 

arPinuM, doM w / arPinackie włości / arPinuM (Arpinas)…16,18 [1,16]; 36,4 [2,16]; 
37,1 [2,17] 

arPinuM, wieśniak z (homo Arpinas / Arpinas)…16,10(bis) [1,16] 
Arretyni (Arretini), mieszkańcy Arrecjum (Arretium; dziś: Arezzo w Toskanii)…19,4 [1,19]
Arriusze

Arriusz, gAjusz (Arrius, C. Arrius), najbliższy sąsiad Cycerona w Formiach, 
postać bliżej nieznana…34,2 [2,14]; 35,3 [2,15] 

Arriusz, Kwintus (Arrius), pretor (73 r.) (?)…17,11 [1,17]; 25,2 [2,5]; 27,3 [2,7] 
ArystArch z Samotraki (Aristarchus), (ok. 220–143; Ἀρίσταρχος Σαμόθραξ [Arístar

chos Samóthraks]) filolog, kierownik Biblioteki Aleksandryjskiej…14,3 [1,14] 
Arystodemus z Nysy (Aristodemus), nauczyciel gramatyki; uczył stryjecznych braci, 

małych Marka i Kwintusa Cyceronów…27,5 [2,7] 
Arystoteles (384–322; Ἀριστοτέλης [Aristotéles]), jeden z najwybitniejszych staro-

żytnych filozofów, założyciel szkoły filozoficznej – Perypatu (Liceum), 
najwszechstronniejszy antyczny uczony: zajmował się m.in. etyką, fizyką, 
logiką, zoologią, botaniką, psychologią, poetyką, a także retoryką

Arystotelesowe fArby (Aristotelia pigmenta), tu: grecka tradycja retoryczna… 
21,1 [2,1] 

Atena patrz Minerwa
Atenion (Athenio), przywódca powstania niewolników na Sycylii (lata: 104‒100); 

tu tak nazwany zwolennik Klodiusza, może Sekstus Kleliusz (?)…30,2 [2,12] 
Ateny (Athenae), m. w Attyce, w Grecji środkowej…1,3 [1,5]; 5,1(bis) [1,9]; 21,2 [2,1] 

AreopAg (Ἄρειος πάγος [Áreios págos]), Rada Starszych w Atenach, obradująca 
na Wzgórzu Aresa, tj. na Areopagu; Cyceron przyrównuje do niej rzymski 
senat…14,5 [1,14] 

kerAmejkos (Ceramicus), (Κεραμεικός [Kerameikós]) dzielnica Aten…6,1 [1,10] 
Ateńczyk patrz Pomponisz Attyk, Tytus
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Atiusz bAlbus, Marek (Balbus Atius), członek komisji dwudziestu do asygnacji zie-
mi…30,1 [2,12] 

Attyk patrz Pomponiusz Attyk, Tytus
Attyka, kraina w Grecji środkowej

attycki Attyk patrz Pomponiusz Attyk, Tytus
attycki styl retoryczny, pojawił się jako reakcja przeciw stylowi azjańskiemu 

w I w. zarówno w retoryce rzymskiej, jak i później w greckiej: oratorzy 
nawiązywali do mówców attyckich V i IV w., przy czym w wypadku 
attycystów rzymskich wzorowanie ograniczało się do sfery elocutio, 
czyli ozdobności mowy: zrytmizowania, oszczędnego używania ozdób, 
posługiwania się prostym, lecz poprawnym językiem łacińskim

Attyckie bArdziej (Ἀττικώτερα [Attikótera]), pewne passusy w mowach Cy-
cerona…13,5 [1,13] 

Aufidiusze
Aufidiusz, Tytus (Aufidius), prawnik (?), pretor (przed 66 r.), namiestnik prowincji 

Azji (ok. 66 r.)…10,1 [1,1] 
Aufidiusz (?) lurkon, Marek (Lurco), trybun plebejski (61 r.); wniósł prawo 

o przekupstwie wyborczym…16,13 [1,16] 
Aulus (Aulus), ojciec konsula Lucjusza Afraniusza patrz Afraniusz, Lucjusz
Autroniusz Petus, Publiusz, konsul desygnowany (consul designatus; 66 r.)

AutroniuszA dom (Autroniana domus), nabył go konsul Marek Waleriusz Mes-
salla Niger…13,5 [1,13] 

AzjA (Asia), prowincja rzymska w Azji Mniejszej…15,1 [1,15]; 16,14 [1,16]; 17,9 [1,17]; 
36,4(bis) [2,16] 

bAje (Baiae), m. i kurort (źródła lecznicze) na wybrzeżu kampańskim, nad Zato-
ką Neapolitańską, znajdowała się tu jedna z posiadłości Cycerona ‒ Pompeia
num…16,10 [1,16] 

Bibulus patrz Kalpurniusze / Kalpurniusz Bibulus, Marek
brundyzjum (Brundisium), (dziś: Brindisi) m. portowe w południowej części Półwyspu 

Apenińskiego, w Apulii, nad Adriatykiem…15,2 [1,15] 
Brutus patrz Juniusze / Juniusz Brutus, Lucjusz
     patrz Juniusze / Juniusz Serwiliusz Cepion Brutus, Marek
butrotum (Buthrotum), (dziś: Butrinti w Albanii) m. w Epirze w północno-zachodniej 

Grecji; opodal znajdowała się posiadłość Attyka…26,2 [2,6] 

Calvus patrz Licyniusze / Licyniusze Krassusowie / Licyniusz Krassus, Marek
Cecyliusze

cecyliuszów, drAmAt dlA (Caeciliana fabula), zdaniem Cycerona miał go 
w planach poeta Archiasz…16,15 [1,16] 

cecyliusz (Caecilius), postać bliżej nieznana…29,1 [2,9] 
cecyliusz (Caecilius), wuj Attyka…10,3{quater}. 4(bis) [1,1]; 12,1 [1,12]; 39,5 [2,19]; 

40,1 [2,20] 
Cecyliusz kornutus, Gajusz (Cornutus), trybun plebejski (61 r.)…14,6 [1,14] 

drugi kAton (Pseudocato)…14,6 [1,14] 
Cecyliusze Metellusowie

Cecyliusz Metellus, Marek (M. Metellus), brat Kwintusa Cecyliusza Metellusa 
Kreteńskiego (?); w czerwcu 60 r. urządzał igrzyska gladiatorskie…21,1 [2,1] 
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Cecyliusz metellus Celer, Kwintus (Metellus), konsul (60 r.), syn Metellusa 
Neposa Starszego, brat Kwintusa Cecyliusza Metellusa Neposa, małżo-
nek Klodii, szwagier Publiusza Klodiusza Pulchra…17,9 [1,17]; 18,5. 8 
[1,18]; 19,4 [1,19]; 20,5 [1,20]; 21,4. 5 [2,1] 

Cecyliusz Metellus kreteński, kwintus (Q. Metellus Creticus), konsul 
(69 r.), brat Marka (?)…19,2 [1,19] 

Cecyliusz metellus nepos Młodszy, Kwintus (Metellus Nepos / Nepos), 
trybun ludowy (63 r.), pretor (60 r.), konsul (57 r.), syn Metellu-
sa Neposa Starszego, brat Kwintusa Cecyliusza Metellusa Celera; 
wyjechał na prowincję, więc nie mógł być wybrany na augura po 
śmierci brata; młody Kurion opowiada Cyceronowi o jego niechęci 
do obecnej sytuacji…25,2 [2,5]; 30,2 [2,12] 

metellusowi, mowA przeciw (oratio Metellina), Cyceron włączył do niej 
opis Mizenum oraz Puteolów i wysłał egzemplarz Attykowi…13,5 [1,13] 

Cecyliusz Metellus Nepos Starszy, Kwintus, konsul (98 r.), ojciec Cecyliusza 
Metellusa Celera i Cecyliusza Metellusa Neposa Młodszego

Cecyliusza ustawa patrz prawo/ustawa / Cecyliusza i Dydiusza ustawa
Cecyliusz metellus numidyjski, Kwintus (Metellus Numidicus), konsul 

(109 r.)…16,4 [1,16] 
Cecyliusz Metellus Pius Scypion nAzykA, Kwintus (Nasica), konsul (52 r.)… 

21,9 [2,1] 
Cepion patrz Juniusze / Juniusz Serwiliusz Cepion Brutus, Marek
Ceramicus patrz Ateny / Keramejkos
cerery święto (Cerialia), ku czci rzymskiej bogini urodzaju, obchodzone 19 IV… 

30,2. 4 [2,12] 
Cezar patrz Juliusze / Juliusz Cezar, Lucjusz
cezoniusz, Marek (Caesonius), pretor (66 r.)…10,1(bis) [1,1] 
Cum provinciam in contione deposuit patrz Tulliusze Cyceronowie / Tulliusz Cyceron, 

Marek
Cyceron patrz Tulliusze Cyceronowie / Tulliusz Cyceron, Marek [syn]
Cyceron, Gnejusz patrz Pompejusze / Pompejusz Wielki
Cyncjusze

cyncjusz (Cincius), postać nieznana, ktoś z domu Attyka (?)…10,1 [1,1] 
cyncjusz, lucjusz (Cincius / L. Cincius), agent Attyka…3 [1,7]; 4,2 [1,8]; 16,17 [1,16]; 

20,1. 7 [1,20] 
patrz prawo/ustawa / Cyncjuszowe prawo

Cyrus
Cyrus patrz Wettiusz Cyrus
cyrus II Wielki (Κῦρος [Kýros]), założyciel państwa perskiego i twórca jego po-

tęgi; tytułowy bohater Ksenofontowej Cyropedii…23,2 [2,3] 

De Othone patrz Tulliusze Cyceronowie / Tulliusz Cyceron, Marek
De proscriptorum filiis patrz Tulliusze Cyceronowie / Tulliusz Cyceron, Marek
demostenes (Demosthenes), (384–322; Δημοσθένης [Demosthénes]) mówca ateński, 

zagorzały obrońca niepodległości Aten i przeciwnik Filipa Macedońskiego 
oraz jego syna Aleksandra…21,3 [2,1] 

filipiKi (orationes Philippicae), mowy przeciwko Filipowi Macedońskiemu…21,3 
[2,1] 
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dikAjArchos z Messany (Dicaearchus), (ok. 350‒285; Δικαίαρχος Μεσσήνιος [Di
kaíarchos Messénios]) wszechstronny grecki uczony i filozof, zwolennik koncepcji 
‘życia praktycznego’ (πρακτικὸς βίος [praktikós bíos])…22,2 [2,2]; 36,3(bis) [2,16] 

sPrawiedliwy władca (Dicaearchus)…30,4 [2,12] 
władcy niesprAwiedliwi [ἀδικαίαρχοι [adikaíarchoi]]…30,4 [2,12] 

[ustrój polityczny] aten (Ἀθηναίων [πολιτεία] [Athenaíon politeía]])…22,2 [2,2] 
ustrój polityczny Koryntu (Κορινθίων [πολιτεία] [Korinthíon politeía]])…22,2 [2,2] 
ustrój polityczny pellene (Πελληναίων [πολιτεία] [Pellenaíon politeía]])…22,2 [2,2] 

diodotus (Diodotus), (fl. I w.; Διόδοτος [Diódotos]) filozof stoicki i przyjaciel Cycerona; 
zmarł w roku 59…40,6 [2,20] 

dobrA bogini (Bona dea), (mit.) bóstwo związane z płodnością, bogini-matka, w któ-
rej święcie mogły uczestniczyć tylko kobiety…24,2 [2,4] 

Dodona, (w pobliżu dzisiejszego Dramisi) m. w Epirze, siedziba wyroczni Zeusa, w której 
wieszczono m.in. z liści prastarego dębu

dodony, dąb z (quercus Dodonaea)…24,5 [2,4] 
dom
 Argiletum, przy patrz Rzym / Argiletum
 Arpinum, w patrz Arpinum
 Autroniusza patrz Autroniusz Petus, Publiusz
 Pacyliusza patrz Pacyliusz
 Rabiriuszowy patrz Rabiriusz, Gajusz
domicjusz Ahenobarbus, l(ucjusz) (Domitius / L. Domitius), konsul (54 r.), szwagier 

Katona Młodszego…10,3. 4 [1,1]; 16,12 [1,16]; 44,3 [2,24] 
Drogi

AppijskA ([via] Appia)…30,2 [2,12] 
drogA AncjAckA ([via] Antias)…30,2 [2,12] 
droga flaMińska (via Flaminia)…10,2 [1,1] 

Druzus patrz Liwiusz Druzus Klaudian z Pizaurum, Marek
Dydiusz, Tytus, konsul (98 r.)

Dydiusza ustawa patrz prawo/ustawa / Cecyliusza i Dydiusza ustawa
dyfilus (Diphilus), aktor tragiczny…39,3 [2,19] 
dyrrAchium (Dyrrachium), (dziś: Durrës w Albanii) portowe m. w Illirykum nad Adria-

tykiem…17,2 [1,17] 
Dziewczyna z Fokidy patrz Kuriusz

eduowie (Haedui), jedno z plemion galijskich…19,2 [1,19] 
egipt (Aegyptus), kr. w północno-wschodniej Afryce…25,1 [2,5] 
Eliusz, postać nieznana (II w.)

Eliusza prawo/ustawa patrz prawo/ustawa / Eliusza prawo/ustawa / Eliusza i Fu-
fiusza prawo

†eMiliańska tribus† (†tribus Aemilia†)…34,[2] [2,14] 
Emiliusz Lepidus pAulus, Lucjusz (Paulus), konsul (50 r.)…44,2. 3 [2,24] 
epichArm z sycylii (Siculus Epicharmus), (ok. 540‒450; Ἐπίχαρμος Συρακούσιος 

[Epícharmos Syrakúsios]) komediopisarz grecki, także autor fars i mimów; cytat 
z jego komedii…19,8 [1,19] 

Epikrates, z Rodos (III/II w.; Ἐπικράτης Ῥόδιος [Epikrátes Rhódios]) walczył z piratami 
(w latach 200‒196); tu: Pompejusz

patrz Pompejusze / Pompejusz Wielki
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epir (Epirus), kr. w północno-zachodniej Grecji, między Morzem Jońskim, Tessalią, Illirią, 
Zatoką Ambrakijską i Akarnanią…1,3 [1,5]; 13,1(bis) [1,13]; 24,5 [2,4]; 35,2 [2,15] 

epirze, nAbytek w (Epirotica emptio)…1,7 [1,5] 
epiroci (Epirotici homines), mieszkańcy Epiru…13,1 [1,13] 
erAtostenes z Kyreny (Eratosthenes), (ok. 276‒195/194; Ἐρατοσθένης Κυρηναῖος [Erato

sthénes Kyrenaíos]) uczony aleksandryjski, twórca geografii matematycznej i fizycznej; 
Cyceron chciał jego prace przyjąć za wzór swego dzieła geograficznego…26,1 [2,6] 

Eumolpidzi, potomkowie Eumolposa, kapłani misteriów eleuzyńskich
starożytności euMolpidów (Εὐμολπιδῶν πάτρια [Eumolpidón pátria]), za pośrednic-

twem Cycerona poszukiwał ich u Attyka Tyillos…5,2 [1,9]

FAbiusz (Fabius), kochanek Klodii, siostry Klodiusza; może tożsamy z Kwintusem 
Fabiuszem Sangą…21,5 [2,1] 

fAnniusz, gAjusz (C. Fannius), trybun plebejski (59 r.), pretor (54 lub 50 r.)…44,3 [2,24] 
fAwoniusz, Marek (Favonius), startował w wyborach uzupełniających na trybuna lub 

edyla (60 r.)…14,5 [1,14]; 21,9 [2,1] 
filAdelf (Philadelphus), kurier pocztowy Cycerona…7,2 [1,11] 
filip II Macedoński (Philippus), (Φίλιππος Β’ Μακεδών [Fílippos II Makedón]) władca 

Macedonii (panował w latach: 357‒336); jego powiedzenie o osiołku objuczonym 
złotem…16,12 [1,16] 

Filipiki patrz Demostenes
filotymus (Philotimus), wyzwoleniec Terencji…24,7 [2,4] 
Flakkus, Lucjusz patrz Waleriusze / Waleriusz Flakkus, Lucjusz
Flaminiusza cyrk patrz Rzym
Flamińska Droga patrz Drogi
flAwiusz, Lucjusz (Flavius), trybun plebejski (60 r.)…18,6 [1,18]; 19,4 [1,19] 
Fokida, kr. w Grecji środkowej, nad Zatoką Koryncką patrz Kuriusz
fontejusz, mArek (M. Font‹e›ius), postać nieznana; podkupił Attykowi dom Rabi-

riusza…2,1 [1,6] 
formiAnum (Formianum), posiadłość Cycerona opodal Kajety (dziś: Gaeta; ok. 120 km na połu-

dnie od Rzymu i 80 km na północ od Neapolu) w Lacjum…9,3 [1,4]; 24,6(bis) [2,4]; 28,2(ter) 
[2,8]; 29,4(bis) [2,9]; 31 [2,10]; 32,1. 2 [2,11]; 33,1. 2 [2,13]; 34,2 [2,14]; 35,3 [2,15] 

forMiańskie włości (fundus Formianus)…34,2 [2,14] 
kAjetA (Caieta), inne określenie willi Formianum…9,3 [1,4] 

formie (Formiae), (dziś: Formia) m. w południowym Lacjum, położone nad Morzem Tyrreń-
skim, opodal Kajety, w połowie drogi między Rzymem a Neapolem…33,2 [2,13] 

forMii Mieszkańcy (Formiani)…34,2 [2,14] 
patrz Telepylos

forum AppiuszA (Appii Forum), stacja przy Drodze Appijskiej, położona ok. 69 km 
na południowy wschód od Rzymu…31 [2,10] 

Fufiusze
Fufiusz, postać nieznana (II w.)

Fufiusza prawo patrz prawo/ustawa / Eliusza prawo/ustawa / Eliusza i Fu-
fiusza prawo

fufiusz Kalenus, Kwintus (Fufius), trybun ludowy (61 r.), konsul (47 r.)…14,1. 5. 
6 [1,14]; 16,2(bis) [1,16]; 38,1 [2,18] 

Furiusz Filus, Lucjusz, konsul (136 r.), postać z kręgu Scypiona Młodszego
patrz Pomponiusz Attyk, Tytus
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GAbiniusz, Aulus (Gabinius), pompejańczyk, konsul (58 r.)…25,2 [2,5]; 44,3 [2,24] (?) 
Galba (Publiusz) patrz Sulpicjusze / Sulpicjusz Galba, Publiusz
gAliA (Gallia), kr. w Europie pomiędzy Pirenejami a Renem, dzieląca się w różnych 

okresach dziejów na różne prowincje; tu: Przedpadańska (Gallia Cispada
na)…10,2 [1,1]; 19,2 [1,19]; 20,5 [1,20]; 21,11 [2,1] 

gAlie obie (duae Galliae), tu: Galia Przedalpejska/Cisalpińska (Gallia Cisalpina; 
obejmowała północną Italię, w jej skład wchodziła Gallia Transpadana ‒ 
Zapadańska oraz Gallia Cispadana ‒ Przedpadańska) i Narbońska (Gallia 
Narbonensis; przynależała do Galii Zaalpejskiej ‒ Gallia Transalpina, obej-
mowała dzisiejsze Prowansję i Langwedocję)…19,2 [1,19] 

Galowie, plemiona zamieszkujące Galię
gAlAmi, wojnA z (Gallicum bellum), Rzymianie bardzo się jej obawiali…19,2 [1,19] 

Gnejusz patrz Pompejusze / Pompejusz Wielki, Gnejusz
górA albańska (mons Albanus), (dziś: Monte Cavo) w Lacjum, niedaleko Rzymu; miej-

sce obchodów świąt latyńskich…8,1 [1,3] 
grecjA (Graecia), kr. na Półwyspie Bałkańskim obejmujący terytoria zamieszkiwane 

przez Hellenów…21,2 [2,1] 
grecki

greckie, nie dość (minus Graecum), miałoby się Attykowi wydać dziełko Cyce-
rona o własnym konsulacie…19,10 [1,19] 

greckie dziełko patrz grecku, historia mego konsulatu napisana po
greckie książki (Graeci libri), może znajdowały się w zbiorach Serwiusza Klau-

diusza…20,7 [1,20]; 21,12 [2,1] 
grecku, historiA mego konsulAtu nApisAnA po (Graece perfectum consulatum 

me um)…20,6 [1,20] 
greckie dziełko (Graecum [scriptum]), poświęcone konsulatowi Cycerona 

…20,6 [1,20] 
grecku, PaMiętnik naPisany Po (commentarium Graece compositum/scriptum), 

po ś więcony konsulatowi Cycerona: jeden autorstwa Cycerona, drugi Atty-
ka…19,10 [1,19]; 21,1 [2,1] 

grecku, poemAt po (Graecum poëma), autorstwa Archiasza, poświęcony braciom 
Lukullusom…16,15 [1,16] 

grecy (Graeci), małoazjatyccy; mieli przybyć do Rzymu w sprawie podwójnych 
opłat celnych…36,4 [2,16] 

grecy rodowici (Graeca natio), Cyceron przeraził ich swoją grecką twórczością 
dotyczącą własnego konsulatu…21,2 [2,1] 

patrz Pomponiusz Attyk, Tytus

Haedui patrz Eduowie
helweci (‹Helvetii›, Helvetii), jeden z najznaczniejszych szczepów celtyckich, zaj-

mujący początkowo obszary między Renem i Menem oraz Lasem Hercyńskim… 
19,2(‹bis›) [1,19] 

Herenniusze
herenniusz, gAjusz (C. Herennius), trybun plebejski, syn Sekstusa…18,4 [1,18]; 

19,5 [1,19] 
Herenniusz, sekstus (Sextus), ojciec Gajusza…18,4 [1,18] 

hermes (Hermes), postument zwieńczony głową boga (herma)…9,3 [1,4] 
hermy (Hermae)…5,2 [1,9] 
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hermAtenA (Hermathena), herma z wyobrażeniem głowy Minerwy/Ateny…9,3 
[1,4]; 10,5 [1,1] 

patrz Minerwa/Atena
hermerAkle (Hermeraclae), hermy z wyobrażeniem głowy Heraklesa…6,3 [1,10] 
patrz Hermes
patrz Minerwa
patrz Pentelikon

herodes (Ἡρώδης [Heródes]), być może ateński nauczyciel Cyceronowego syna…22,2 
[2,2] 

hilArus (Hilarus), sekretarz i wyzwoleniec Cycerona…12,2 [1,12] 
hippArch z Nikai/Nicei / z Rodos (Hipparchus), (ok. 190–120; Ἵππαρχος Νικαεύς / 

Ῥόδιος [Hípparchos Nikaeús / Rhódios]) astronom i geograf działający na Rodos…26,1 
[2,6] 

Homer (VIII w.; Ὅμηρος [Hómeros]) poeta epicki
hoMera, na Modłę (Ὁμερικῶς [Homerikós]), odpowiadać, tj. zaczynając od końca… 

16,1 [1,16] 
Hortalus patrz Hortensjusz Hortalus, Kwintus
hortensjusz hortAlus, Kwintus (Hortalus, Hortensius), konsul (69 r.), mówca, jeden 

z przywódców optymatów…13,2 [1,13]; 14,5(bis) [1,14]; 16,2(bis). 3. 4 [1,16]; 23,1 
[2,3]; 45,1 [2,25] 

idajski pasterz patrz Parys
In Catilinam I‒IV patrz Tulliusze Cyceronowie / Tulliusz Cyceron, Marek
interAmnA (Interamna), (dziś: Terni) m. położona ponad 100 km na północny wschód 

od Rzymu…21,5 [2,1] 
itAliA (Italia), kr. na Półwyspie Apenińskim, rozciągający się od Alp do Cieśniny 

Messyńskiej…14,4 [1,14]; 19,4 [1,19]; 36,1 [2,16]; 41,1 [2,21] 
izokrAtes (Isocrates), (436‒388; Ἰσοκράτης [Isokrátes]) ateński mówca okresu klasycz-

nego; przedstawiciel greckiej tradycji retorycznej, z której Cyceron korzystał przy 
tworzeniu pamiętnika swego konsulatu…21,1 [2,1] 

JAlizos (Ialysus), (mit.) (Ἰαλυσός [Ialysós]) lokalny heros rodyjski, założyciel miasta 
nazwanego jego imieniem; sportretował go Protogenes…41,4 [2,21] 

Jerozolima, m. w Palestynie na południowy wschód od Morza Martwego; zdobyta 
przez Pompejusza w roku 63

jerozolimski organizator przenosin do ludu patrz Pompejusz
Juliusze

Juliusz cezAr, gAjusz (Caesar / C. Caesar), konsul (w latach: 59, 48, 46, 45, 
44), dyktator (49, 48‒47, 46‒44, od 44 dictator perpetuus), polityk i mąż 
stanu, triumwir…12,3 [1,12]; 13,3(bis) [1,13]; 17,11{(bis)} [1,17]; 21,6. 9 [2,1]; 
23,3(bis). 4 [2,3]; 27,3 [2,7]; 30,2(bis) [2,12]; 36,{1}. 2(bis) [2,16]; 38,3 [2,18]; 
39,3(bis). 4 [2,19]; 41,5 [2,21]; 44,2. 3 [2,24] 

julijskie prawa patrz prawo/ustawa
juliusz cezAr, lucjusz (Caesar / L. Iulius Caesar), konsul (64 r.)…10,2(ter) [1,1]; 

11,1 [1,2] 
Juniusze

Juniusz brutus, Lucjusz (Brutus), pierwszy konsul w historii Rzymu (509 r.), 
bohater, który wygnał królów…44,3 [2,24] 
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Juniusz Serwiliusz cepion brutus, Marek (Caepio hic Brutus / Caepio), później-
szy zabójca Cezara…44,2. 3 [2,24] 

Juniusz sylAnus, Decymus (Silanus), konsul (62 r.)…10,2 [1,1] 
Juniusza ustawa patrz prawo/ustawa / Juniusza i Licyniusza ustawa

Juwencjusz latereński, Marek (Laterensis), pretor (51 r.)…38,2 [2,18]; 44,3 [2,24] 
juwentA (Iuventas), (mit.) bogini młodości; w styczniu roku 60 nie odbyły się dorocz-

ne obrzędy ku jej czci…18,3 [1,18] 

kAjetA (Caieta), (dziś: Gaeta) portowe m. w Lacjum…8,2 [1,3] 
patrz Formianum

kAlliope (Calliope), (mit.) muza poezji epickiej…23,4 [2,3] 
Kalpurniusze

Kalpurniusz bibulus, Marek (Bibulus), konsul (59 r.), kolega Cezara na urzędzie 
i jego przeciwnik…17,11 [1,17]; 34,1 [2,14]; 35,2 [2,15]; 36,2(bis) [2,16]; 39,2. 
5 [2,19]; 40,4. 6 [2,20]; 41,3. 4. 5(bis) [2,21]; 44,2(ter). 3 [2,24] 

patrz Archiloch
Kalpurniusze Pizonowie

Kalpurniusz pizon, gAjusz (C. Piso / Piso), konsul (67 r.)…10,2 [1,1]; 14,5 
[1,14]; 17,11 [1,17] 

Kalpurniusze Pizonowie Frugi
Kalpurniusz pizon frugi, gAjusz (C. Piso Frugi), syn Lucjusza, zięć 

Cycerona…8,3 [1,3]; 44,3 [2,24] 
kAlpurniusz Pizon Frugi, lucjusz (L. Calpurnius), konsul (133 r.)…19,4 [1,19]
Kalpurniusz Pizon Frugi, lucjusz (L.), ojciec Gajusza, teść Tullii…8,3 [1,3] 

Kampania, kr. w Italii, rozciągająca się wzdłuż wybrzeża Morza Tyrreńskiego pomię-
dzy Lacjum, Samnium i Lukanią

kampańska ustawa patrz prawo/ustawa
kaMPańska ziemiA (ager Campanus), terytorium opodal Kapui, żyzna ziemia pu-

bliczna…36,1(ter). 2 [2,16] 
kAniniusz sAtyrus (Caninius Satyrus / Satyrus), brat Publiusza Wariusza …10,3(ter). 

4{bis} [1,1] 
Kanuzjum (Canusium), (dziś: Canosa di Puglia) m. w Apulii, w południowo-wschodniej Italii

kAnuzjum, gospodArz z (Canusinus hospes), gościł Attyka i przekazał Cycero-
nowi list od niego…13,1 [1,13] 

Kapitol / Kapitolińskie Wzgórze patrz Rzym / Wzgórze Kapitolińskie
kApuA (Capua), (dziś: S. Maria di Capua Vetere) główne m. Kampanii…39,3 [2,19] 
Kastrycjusz, osoba bliżej nieznana, łączyły go z braćmi Cyceronami interesy finansowe

kAstrycjuszA błąd (Castricianum mendum)…27,5 [2,7] 
Katon patrz Porcjusz Katon, Marek
Katulus (Kwintus) patrz Lutacjusz Katulus Kapitoliński, Kwintus
Katylina patrz Sergiusz Katylina, Lucjusz
katylinarki patrz Tulliusze Cyceronowie / Tulliusz Cyceron, Marek
Keramejkos patrz Ateny
Klaudiusze

klAudiusz, serwiusz (Ser. Claudius), brat Lucjusza Papiriusza Petusa…20,7 [1,20] 
Klaudiusz Pulcher, Appiusz (Appius), ojciec Klodiusza…12,3 [1,12] 
Klaudiusz Pulcher, Appiusz (Appius), starszy brat Klodiusza…42,2 [2,22] 
Klaudiusz Pulcher, Publiusz patrz Klodiusz/Klaudiusz Pulcher, Publiusz
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Klodia, siostra Publiusza Klodiusza Pulchra, małżonka Kwintusa Cecyliusza Me-
tellusa Celera

wolookA (Βοῶπις [Boópis] / Boopis)…29,1 [2,9]; 30,2 [2,12]; 34,1 [2,14]; 42,5 [2,22]; 
43,3 [2,23] 

klodiAnus (Clodianus), ojciec Lentulusa (Gnejusza Lentulusa Watii Klodiana ?)… 19,2 
[1,19] 

klodiusz/Klaudiusz Pulcher, publiusz (Clodius / P. Clodius / Publius), syn Appiusza, 
młodszy brat Appiusza Klaudiusza Pulchra, brat Klodii, szwagier 
Kwintusa Cecyliusza Metellusa Celera

skandal podczas kobiecych świąt ku czci Dobrej Bogini…12,3 [1,12]; 
13,3(bis) [1,13]; 14,5(ter). 6 [1,14]; 16,4(bis). 8. 9. 13 [1,16]; 19,6 [1,19] 

przejście do plebejuszy…18,4(bis). 5 [1,18]; 19,5 [1,19]; 27,2 [2,7]; 30,1(bis) 
[2,12] 

kandydat triumwirów na trybuna plebejskiego w roku 58…30,2 [2,12]; 
35,2 [2,15] 

groźby pod adresem Cycerona…39,1. 4 [2,19]; 40,2 [2,20]; 41,6 [2,21] 
inne…25,3 [2,5]; 27,3 [2,7]; 28,1 [2,8]; 44,3. 5 [2,24] 

poselstwo do Tigranesa…24,2 [2,4] 
rozmowy z Attykiem w sprawie Cycerona za pośrednictwem Klo-

dii…29,1. 3 [2,9]; 30,2 [2,12]; 42,4 [2,22] 
KlodiańsKa komediA (fabula Clodiana)…18,2 [1,18] 
klodiusza, świętokradztwo PoPełnione Przez (Clodiana religio)…14,1 [1,14] 
klodiuszA bojówki (operae Clodianae)…14,5 [1,14] 
klodiuszA sprAwA (Clodianum negotium)…41,4 [2,21] 

ładniutki / ładniutki chłoPaczek (pulchellus/Pulchellus)…16,10 [1,16]; 21,4 [2,1]; 
38,3 [2,18]; 42,1 [2,22] 

„nowy kaPłan dobrej bogini” (sacerdos Bonae deae)…24,2 [2,4] 
Kompitalia (Compitalia), święta obchodzone na początku stycznia

kompitAliA, spAcery w (ambulationes Compitaliciae), z Attykiem…23,4 [2,3] 
konsydiusz, kwintus (Considius / Q. Consi‹di›us), senator…12,1 [1,12]; 44,4 [2,24] 
korkyrA (Corcyra), (dziś: Korfu / Kérkira) górzysta w. na Morzu Jońskim u wybrzeży 

Epiru…21,1 [2,1] 
Korneliusze

korneliusz, Kwintus (Cornelius), nieznany bliżej klient Scypionów…12,1 [1,12] 
korneliusz, mArek (M. Cornelius), postać nieznana…13,1 [1,13] 
korneliusz bAlbus, Lucjusz (Cornelius Balbus), konsul pomocniczy (consul 

suffectus; 40 r.); agent Cezara…23,3 [2,3] 
Korneliusze Lentulusowie

Korneliusz lentulus Niger, Lucjusz (Lentulus), syn flamina, pretor (ok. 61 r.) 
… 44,2 [2,24] 

Korneliusz lentulus Sura, Publiusz (Lentulus), konsul (71 r.)…16,9 [1,16] 
Korneliusz scypion Nazyka, publiusz (P. Scipio), konsul (52 r.)…10,3 [1,1] 
Korneliusz sullA Feliks, Lucjusz (Sulla), konsul (88 r.) i dyktator (w latach: 

82‒79)…19,4 [1,19] 
ci, którzy otrzyMali zieMię od sulli (Sullani homines)…19,4 [1,19] 

kornificjusz, kwintus (Q. Cornificius), kandydat na konsula roku 63…10,1 [1,1]; 
13,3 [1,13] 

Kornutus patrz Cecyliusz Kornutus, Gajusz
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Korynt, m. leżące w północno-wschodniej części Peloponezu, na Istmie (Przesmyku) 
pomiędzy Zatokami Koryncką i Sarońską

koryntu brąz, z (Corinthium aes)…21,11 [2,1] 
koskoniusz, Gajusz (Cosconius), pretor (63 r.)…39,4 [2,19] 
kossyniusz, lucjusz (Cossinius / L. Cossinius), ekwita, przyjaciel Attyka…19,11 

[1,19]; 20,6 [1,20]; 21,1(bis) [2,1] 
Krassus patrz Licyniusze / Licyniusze Krassusowie / Licyniusz Krassus, Marek
Krassus Bogacz-Diwes patrz Licyniusze / Licyniusze Krassusowie / Licyniusz Kras-

sus Diwes-Bogacz, Publiusz
krAter (Crater), grecka nazwa Zatoki Neapolitańskiej…28,2 [2,8] 
Król patrz Marcjusz Reks-Król, Kwintus
Ksenokrates (Xenocrates), filozof, następca Platona w Akademii, człowiek nieposzla-

kowanych zasad…16,4 [1,16] 
Kurion patrz Skryboniusze Kurionowie / Skryboniusz Kurion Młodszy, Gajusz / młody 

 Kurion
      patrz Skryboniusze Kurionowie / Skryboniusz Kurion Starszy, Gajusz
Kurionowie patrz Skryboniusze Kurionowie
Kuriusz, nieznany autor sztuki teatralnej

kuriuszowA dziewczyna z foKidy (‘Phocis’ Curiana)…37,3 [2,17] 
Kwintus patrz Tulliusz Cyceron, Kwintus

Lajstrygonowie patrz Telepylos
Latereński patrz Juwencjusz Latereński, Marek
latyńskie niewiAsty (Latinae), kobiety prowadzące zwierzęta ofiarne na Górę Albań-

ską podczas świąt latyńskich…8,1 [1,3] 
Leliusz Sapiens, Gajusz, konsul (140 r.), przyjaciel Scypiona Młodszego

patrz Tulliusze Cyceronowie / Tulliusz Cyceron, Marek, nadawca listów do Attyka 
Lentulusowie

Lentulus patrz Korneliusze / Korneliusze Lentulusowie / Korneliusz Lentulus Niger, 
 Lucjusz

patrz Korneliusze / Korneliusze Lentulusowie / Korneliusz Lentulus Sura, 
 Publiusz

lentulus (Lentulus), może Gnejusz Lentulus Watia Klodianus (?), pretor w roku 
59…19,2 [1,19] 

lentulus Spinter, Publiusz (Lentulus), konsul (57 r.), przyjaciel Cycerona…4,2 
[1,8]; 5,2 [1,9] 

Licyniusze
Licyniusz ArchiAsz, Aulus (Archias), poeta…16,15 [1,16] 

patrz grecki / grecku, poemat po
Licyniusze Krassusowie

Licyniusz krAssus, Marek (Crassus), dwukrotny konsul (w latach: 70, 55), 
triumwir…14,3(bis). 4 [1,14]; 17,9 [1,17]; 18,6 [1,18]; 23,3 [2,3]; 24,2 
[2,4]; 25,2 [2,5]; 41,4 [2,21]; 42,5 [2,22] 

łysy (Calvus)…16,5 [1,16] 
Licyniusz krAssus diwes-bogAcz, Publiusz (Crassus Dives), pretor (57 r.) 

…9,3 [1,4]; 33,2 [2,13]; 44,4 [2,24] 
Licyniusze Lukullusowie

Licyniusz Lukullus, Lucjusz patrz Lukullusowie
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Licyniusz lukullus, mArek (M. Lucullus), brat Lucjusz Licyniusza Lukul-
lusa Pontyjskiego; jego żona miała romans z Gajuszem Memmiu-
szem…18,3 [1,18] 

patrz Menelaos
Licyniusz lukullus Pontyjski, lucjusz (‹L.› / L. Lucullus, Lucullus), konsul 

(74 r.)…10,3 [1,1]; 14,5 [1,14]; 19,10 [1,19]; 44,3 [2,24] 
patrz Agamemnon

patrz Lukullusowie
Licyniusz mAcer, gAjusz (C. Macer), Cyceron przewodniczył jego procesowi 

o zdzierstwa, w którym Macer został skazany…9,2 [1,4] 
Licyniusz Murena, Lucjusz, konsul (62 r.)

Licyniusza ustawa patrz prawo/ustawa / Juniusza i Licyniusza ustawa
Likurg (ok. 390‒324; Λυκοῦργος [Lykúrgos]), mówca ateński

likurg, byłeM jak (qui Licurgei fuissemus), Cyceron żartobliwie przyrównał się 
do niego, opisując początek sprawy Klodiusza…13,3 [1,13] 

Liwiusz druzus Klaudian z pizAurum, Marek (Drusus Pisaurensis), pretor lub sędzia 
(50 r.), poplecznik triumwirów…27,3 [2,7] 

Lolliusz pAlikAnus, Marek (Palicanus), pretor (69 r.)…10,1 [1,1]; 18,5 [1,18] 
Lucjusz patrz Kalpurniusze / Kalpurniusze Pizonowie / Kalpurniusze Pizonowie Frugi 

 / Kalpurniusz Pizon Frugi, Lucjusz
  patrz Tulliusz Cyceron, Lucjusz
lukcejusz, Lucjusz (Lucceius), przyjaciel Cycerona…7,1 [1,11]; 14,7 [1,14]; 17,11{(bis)} 

[1,17]; 21,9(bis) [2,1] 
Lukullus

Lukullus (Lucjusz) patrz Licyniusze / Licyniusze Lukullusowie / Licyniusz Lukullus 
Pontyjski, Lucjusz

Lukullus, Marek patrz Licyniusze / Licyniusze Lukullusowie / Licyniusz Lukullus, 
Marek

lukullusowie (Luculli), bracia Lucjusz Licyniusz Lukullus i Marek Terencjusz War-
ron Lukullus (konsul 73 r.)…16,15 [1,16] 

patrz grecki / grecku, poemat po
Lurkon patrz Aufidiusz (?) Lurkon, Marek
Lutacjusz kAtulus Kapitoliński, kwintus (Catulus / Q. Catulus), konsul (78 r.)…13,2 

[1,13]; 16,5 [1,16]; 20,3 [1,20]; 34,2 [2,14]; 44,3. 4 [2,24] 

łaciński, łacina
łacinie, to, co Piszę Po (Latina [scripta]), autorstwa Cycerona podoba się Attykowi 

…20,6 [1,20] 
łacińska wersja (Latinum), pamiętnika Cycerona opisującego jego konsulat 

…19,10 [1,19] 
łacińskie książki (Latini [libri]), ze zbiorów Serwiusza Klaudiusza…20,7 [1,20]; 

21,12 [2,1] 
Ładniutki patrz Klodiusz/Klaudiusz Pulcher, Publiusz
Łysy patrz Licyniusze / Licyniusze Krassusowie / Licyniusz Krassus, Marek

mAcedoniA (Macedonia), kr. na Półwyspie Bałkańskim pomiędzy Tessalią, Tracją 
a Illirią, od 148 r. prowincja rzymska; kwestorem był tu Lucjusz Emiliusz Lepidus 
Paulus…44,3 [2,24] 
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Macer, Gajusz patrz Licyniusze / Licyniusz Macer, Gajusz
mAlliusz (Mallius), może Publiusz Malliusz z Puteolów (?)…16,16 [1,16] 
Marcjusze

mArcjusz figulus, gAjusz (C. Marcius Figulus), konsul (64 r.); gdy wybrano 
go na konsula, na świat przyszedł Marek Cyceron, syn mówcy…11,1 [1,2] 

Marcjusz reks-król, Kwintus (Rex), szwagier Klodiusza, konsul (68 r.); nie 
zostawił Klodiuszowi spadku…16,10(bis) [1,16] 

Mariusz, Gajusz, wódz i polityk rzymski, konsul (w latach: 107, 104–101, 86)
mAriuszA zdroje (Mari‹a›nae [aquae]), koło Bajów w Kampanii…16,10 [1,16] 

megAbokchus (Megabocchus), przyjaciel Marka Licyniusza Krassusa…27,3 [2,7] 
Megara, m. leżące w Megarydzie na Istmie Korynckim w pobliżu Zatoki Sarońskiej, 

między Koryntem a Attyką
Megaryjskiego MarMuru, Posągi z (signa Megarica)…4,2 [1,8]; 5,2 [1,9] 

memmiusz, Gajusz (Memmius), mówca, poeta i polityk, pretor (58 r.); uwiódł żonę 
Marka Licyniusza Lukullusa…18,3 [1,18]; 30,2(bis) [2,12] 

patrz Parys
menelAos (Menelaus), (mit.) zdradzony małżonek Heleny, którą uwiódł Parys; tu: 

Marek Licyniusz Lukullus…18,3(ter) [1,18] 
Messalla (Marek) patrz Waleriusze / Waleriusze Messallowie / Waleriusz Messalla 

Niger, Marek, konsul (61 r.)
Metellus

†Metellus† (†Metellus†), nie wiadomo, o którego z Metellusów chodzi…18,1 
[1,18] 

Metellus patrz Cecyliusze / Cecyliusze Metellusowie / Cecyliusz Metellus Celer, 
Kwintus, konsul (60 r.)

Metellus, Marek patrz Cecyliusze / Cecyliusze Metellusowie / Cecyliusz Metellus, 
Marek

Metellus Kreteński, Kwintus patrz Cecyliusze / Cecyliusze Metellusowie / Cecyliusz 
Metellus Kreteński, Kwintus

Metellus Nepos patrz Cecyliusze / Cecyliusze Metellusowie / Cecyliusz Metellus 
Nepos Młodszy, Kwintus

Metellus Numidyjski patrz Cecyliusze / Cecyliusze Metellusowie / Cecyliusz Mete l lus 
Numidyjski, Kwintus

Miasto patrz Rzym
minerwA/Atena (Minerva), postument zwieńczony głową bogini (hermatena)…9,3 [1,4] 

patrz hermy / hermatena
Minucjusz Termus, Marek patrz Termus
mizenum (Misenum), (dziś: Miseno) m. portowa i wypoczynkowa w Kampanii, położona 

na przylądku o tej samej nazwie, nad Zatoką Neapolitańską, na północny zachód 
od Neapolu…13,5 [1,13] 

molon (Molon), tj. Apollonios Molon z Alabandy (I w.; Ἀπολλώνιος Μόλων [Apolló
nios Mólon]), nauczyciel retoryki na Rodos…21,9 [2,1] 

mucjA Tercja (Mucia), małżonka Pompejusza; ich rozwód…12,3 [1,12] 
mucjusz Scewola, publiusz (P. Mucius), konsul (133 r.)…19,4 [1,19] 
Mulwiański sPór (controversia Mulviana), dotyczył albo jakiegoś nieznanego Mul-

wiusza, albo parceli opodal Mostu Mulwijskiego…35,4 [2,15] 
muzy (Musae / Μοῦσαι [Músai]), (mit.) opiekunki sztuk i nauk…16,5; 24,2 [2,4]; 25,2 

[2,5] 
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Nannejusz/Nanniusz, bliżej nieznana osoba proskrybowana w czasach sullańskiego 
terroru

nannejańskie interesy (Nanneiana), miał się nimi zajmować Marek Licyniusz 
Krassus…16,5 [1,16] 

Nazyka patrz Cecyliusze / Cecyliusze Metellusowie / Cecyliusz Metellus Pius Scypion 
Nazyka, Kwintus

neApol (Neapolis), m. w Kampanii nad Zatoką Kumańską…2,1 [1,6] 
Nepos patrz Cecyliusze / Cecyliusze Metellusowie / Cecyliusz Metellus Nepos Młod-

szy, Kwintus
nigidiusz Figulus, Publiusz (Nigidius), pretor (58 r.)…22,3 [2,2] 
numestiusz, numeriusz (Numestius / Numerius Numestius), bliżej nieznany znajomy 

Attyka…40,1 [2,20]; 42,7 [2,22]; 44,1. 5 [2,24] 

O umiłowaniu zaszczytów patrz Teofrast
oktAwiusz, Gajusz (Octavius), prokonsul Macedonii (59 r.)…21,12 [2,1] 
Oratio de lege agraria II‒IV patrz Tulliusze Cyceronowie / Tulliusz Cyceron, Marek
Oratio in senatu de lege agraria I patrz Tulliusze Cyceronowie / Tulliusz Cyceron, Marek
Oton patrz Roscjusz Oton, Lucjusz

pacyliusz, postać nieznana
pAcyliuszA dom (Paciliana domus), chciał go nabyć Kwintus Cyceron…14,7 [1,14] 

palatyńska palestra patrz Rzym / Palatyn
Palikanus patrz Lolliusz Palikanus, Marek
pAnormos (Panhormus), (łac. częściej: Panormus; gr. Πάνορμος; dziś: Palermo) m. na północ-

nym wybrzeżu Sycylii…19,10 [1,19] 
pApiriusz petus, lucjusz (L. Papirius Paetus / Paetus), brat Serwiusza Klaudiusza, 

przyjaciel Cycerona; ofiarował Cyceronowi książki pozostawione przez brata… 
20,7(bis) [1,20]; 21,12 [2,1] 

pAriliA (Parilia), święta obchodzone 21 IV…28,2 [2,8] 
pArys (Paris), (mit.) królewicz trojański, który uwiódł i porwał do Troi małżonkę 

Menelaosa, Helenę; tu: Gajusz Memmiusz…18,3 [1,18] 
idAjski pAsterz (pastor Idaeus)…18,3 [1,18] 

Paulus patrz Emiliusz Lepidus Paulus, Lucjusz
Peduceusze

peduceusz, Sekstus (Peducaeus), pretor (77 r.), ojciec następnego…1,4 [1,5] (?); 
9,1 [1,4] (?)

peduceusz, Sekstus (Peducaeus), syn poprzedniego…1,4 [1,5] (?); 9,1 [1,4] (?) 
Pentelikon, góra leżąca na północny wschód od Aten

pentelickie hermy (hermae Pentelici)…4,2 [1,8] 
patrz hermy

Petus patrz Papiriusz Petus, Lucjusz
Pizaurum patrz Liwiusz Druzus Klaudian z Pizaurum, Marek
Pizon

Pizon (Gajusz) patrz Kalpurniusze / Kalpurniusze Pizonowie / Kalpurniusz Pizon, 
Gajusz (konsul 67 r)

Pizon (Marek), konsul patrz Pupiusz Pizon Frugi, Marek
Pizon Frugi, Gajusz patrz Kalpurniusze / Kalpurniusze Pizonowie / Kalpurniusze 

Pizonowie Frugi / Kalpurniusz Pizon Frugi, Gajusz
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plAncjusz, gnejusz (Cn. Plancius), trybun wojskowy w Macedonii…12,2 [1,12] 
plAton (Plato), (427–347; Πλάτων [Pláton]), filozof, twórca syntezy systemu ideali-

stycznego, uczeń Sokratesa, założyciel Akademii; autor m.in. Państwa (Πολιτεία 
[Politeía]); tak jak człowiek żyjący w jego państwie wypowiada się Katon Młod-
szy…21,8 [2,1] 

plAut (Plautus), postać nieznana; przekupny sędzia w procesie Klodiusza…16,6 [1,16] 
plotiusz (Plotius), nieznany autor ustawy…18,6 [1,18] 
Pole Marsowe patrz Rzym
Polydamas patrz Pulydamas
pompejAnum (Pompeianum), posiadłość Cycerona położona nad Zatoką Neapolitań-

ską, opodal Bajów…20,1 [1,20]; 21,11 [2,1]; 24,6(bis) [2,4] 
Pompejusze

Pompejusz teofAnes, Gnejusz (Θεοφάνης [Theofánes]), Grek, człowiek Pompeju-
sza, od którego otrzymał obywatelstwo, autor książki o zdobyczach Pompe-
jusza na wschodzie…25,1 [2,5]; 30,2 [2,12]; 37,3 [2,17] 

pompejusz Wielki, gnejusz (Gnaeus / Pompeius), małżonek Mucji Tercji, polityk, 
mąż stanu, triumwir

relacje z Cyceronem…12,3 [1,12]; 17,10 [1,17]; 18,6 [1,18]; 19,7(bis) 
[1,19]; 21,6 [2,1]; 23,4 [2,3]; 39,2. 4 [2,19]; 40,1. 2 [2,20]; 41,6(bis) 
[2,21]; 44,5 [2,24] 

sprawa skandalu podczas kobiecych świąt ku czci Dobrej Bogini… 
14,1[bis]. 2(bis). 3. 4. 6 [1,14]

auspikant przy przejściu Klodiusza do plebsu…30,1. [2,12]
próba jego zabójstwa w roku 59…44,2(quater). 3(bis) [2,24]
inne…12,1[bis]. 3 [1,12]; 19,3 [1,19]; 25,2 [2,5]; 30,2 [2,12]; 42,2. 5. 6 [2,22]; 

Cyceron usiłuje zjednać go dla swej kandydatury na konsula 
…10,2 [1,1] 

domaga się wyznaczenia zastępcy za Gajusza Antoniusza Hy-
brydę…12,1[bis] 

popiera prawo agrarne zgłoszone przez Lucjusza Flawiusza… 
19,4(quater) [1,19] 

zbliżenie z Krassusem…23,3(bis) [2,3] 
jego stosunek do aktualnych problemów politycznych…36,2 

[2,16] 
atak aktora Dyfilusa podczas igrzysk apollińskich…39,3(quater) 

[2,19] 
stosunek do edyktów Bibulusa…39,5 [2,19] 

pompejuszA cystofory (cistophorus Pompeianus), pieniądze przywiezio-
ne przez Pompejusza do Rzymu po podbojach na wschodzie…26,2 
[2,6] 

PoMPejusza wysłannicy (Pompeiani prodromi)…12,1 [1,12] 
PoMPejusza wywyższanie (Pompeiana laus)…14,3 [1,14] 

arabski władca (Arabarches)…37,3 [2,17] 
cyceron, gnejusz (Cn. Cicero), przezwisko nadane mu przez klodiańską mło-

dzież…16,11 [1,16] 
epikrAtes (Epicrates)…23,1 [2,3]
jerozolimski orgAnizAtor przenosin do ludu (Hierosolymarius traductor ad 

plebem), Pompejusz jako augur na komicjach kurialnych…29,1 [2,9] 
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sAmpsycerAmus (Sampsiceramus)…34,1 [2,14]; 36,2 [2,16]; 37,1. 2 [2,17]; 43,2. 
3 [2,23] 

wielki (Magnus)…16,11. 12 [1,16]; 20,5 [1,20]; 33,2 [2,13] 
pomponiA (Pomponia), siostra Attyka, małżonka Kwintusa Tulliusza Cycerona, szwa-

gierka Marka…1,3 [1,5]; 2,2 [1,6]; 21,11 [2,1]; 23,4 [2,3]; 24,1. 7 [2,4] 
pomponiusz Attyk, tytus (Atticus / Pomponius / Titus), przyjaciel Cycerona, adresat 

listów…12,1 [1,12]; 28,1 [2,8]; 36,3 [2,16]; 40,5 [2,20] 
Attyk Attycki (homo Atticus)…19,10 [1,19] 
furiusz (Furius), Lucjusz Furiusz Filus; w listach Cyceron chce go nazywać takim 

imieniem…39,5 [2,19]; 40,5 [2,20] 
grek (Graecus)…20,6 [1,20] 
tytus ateńczyk (Τίτος ὁ Ἀθηναῖος [Títos ho Athenaíos]), pod takim imieniem po-

zdrawia go mały Cyceron…29,4 [2,9] 
poncjusz, lucjusz (L. Pontius), postać niezidentyfikowana…10,3 [1,1] 
Porcjusz kAton Młodszy, Utyceński, Marek (Cato), polityk, wyznawca surowych 

starorzymskich zasad, szwagier Lucjusza Domicjusza Ahenobarba…13,3 
[1,13]; 14,5. 6 [1,14]; 16,12 [1,16]; 17,9 [1,17]; 18,7 [1,18]; 21,8(ter). 10 [2,1]; 25,1 
[2,5]; 29,1. 2 [2,9]; 41,1 [2,21] 

patrz Cecyliusz Kornutus, Gajusz
posejdonios (Posidonius) z Rodos, (ok. 135–51; Ποσειδώνιος Ῥόδιος [Poseidónios 

Rhódios]) filozof stoicki, historyk, erudyta i uczony; nie chciał niczego napisać 
o konsulacie Cycerona, mimo że ten posłał mu na Rodos swój pamiętnik…21,2 
[2,1] 

posiadłości Cycerona patrz Formianum
 patrz Pompejanum
 patrz Tuskulanum
prawo/ustawa

AgrArne prAwo ([lex] agraria)
ustawa agrarna Cezara (lex Iulia agraria)…23,3 [2,3]; 35,1 [2,15]; 36,2 [2,16] 

julijskie prAwA (leges Iuliae)…38,2 [2,18] 
projekt Lucjusza Flawiusza…18,6 [1,18]; 19,4 [1,19]; 21,6 [2,1] 
projekt Publiusza Serwiliusza Rullusa…21,3 [2,1]; 23,3 [2,3] 

cecyliuszA i dydiuszA [ustAwA] (Cae‹ci›lia et Didia [lex]), lex Caecilia Didia 
z 98 r., wniesiona przez konsulów Kwintusa Cecyliusza Metellusa Neposa 
i Tytusa Dydiusza…29,1 [2,9] 

cyncjuszowe prAwo (lex Cincia), z 204 r., wniesione przez trybuna plebejskiego 
Marka Cyncjusza Alimenta…20,7 [1,20] 

eliuszA prAwo/ustAwA / eliuszA i fufiuszA prAwo (†lex Aelia† / lex Aelia / Aelia 
et Fufia [lex]), lex Aelia et Fufia…16,13(bis) [1,16]; 29,1 [2,9] 

julijskie prawa patrz prawo/ustawa / agrarne prawo / projekt Cezara
juniuszA i licyniuszA [ustAwA] (Iunia et Licinia [lex]), lex Licinia Iunia z 62 r., 

wniesiona przez konsulów: Decymusa Juniusza Sylana i Lucjusza Licyniusza 
Murenę…29,1 [2,9] 

kaMPańska ustawa (Campana lex), rozszerzała asygnację ziemi o ager Campa
nus…38,2 [2,18] 

patrz Kampania / kampańska ziemia
o królu aleksandryjskim (de rege Alexandrino)…36,2 [2,16] 
o publikanach (de publicanis)…36,2 [2,16] 
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plotiuszA prAwo ([lex] Plotia)…18,6 [1,18] 
Roscjusza prawo (Roscia lex), lex Roscia theatralis patrz Roscjusz Oton, Lucjusz
uchwała dotycząca interesów Attyka w Sykionie…20,4 [1,20]; 21,10 [2,1] 
uchwała koMicjów kurialnych (lex curiata), o przejściu Publiusza Klodiusza 

do plebsu…27,2 [2,7] 
ustAwA senAtu (senatus consultum), prawdopodobnie w sprawie pożyczek na 

procent udzielanych miastom i mieszkańcom prowincji…19,9 [1,19] 
ustawa zbożowa ([lex] frumentaria)…39,3 [2,19] 
patrz Aufidiusze / Aufidiusz Lurkon, Marek
patrz Flawiusz, Lucjusz

Pro C. Rabirio perduellionis reo patrz Tulliusze Cyceronowie / Tulliusz Cyceron, 
Marek

procyliusz, Lucjusz (?) (Procilius), prawdopodobnie autor jakiegoś dzieła antykwa-
rystycznego…22,2 [2,2] 

Prognostyki patrz Tulliusze Cyceronowie / Tulliusz Cyceron, Marek
protogenes (Protogenes), (fl. IV w.; Πρωτογένης [Protogénes]), malarz grecki działa-

jący głównie na Rodos, rywal Apellesa; był autorem obrazu przedstawiającego 
Jalizosa…41,4 [2,21] 

Ptolemeusz XII Dionizos Auletes, (żył w latach: 117‒51) władca Egiptu (panował 
w latach: 80‒58, 55‒51), uznany ‘za przyjaciela i sprzymierzeńca ludu rzym-
skiego’ na mocy przeprowadzonego przez Cezara prawa o królu aleksandryj-
skim (lex de rege Alexandrino)

król AleksAndrii (rex Alexandrinus)…36,2 [2,16] 
Publiusz patrz Klodiusz/Klaudiusz Pulcher, Publiusz
pulydAmAs (Πουλυδάμας [Pulydámas]), (mit.) także Polydamas, jeden z dowódców 

trojańskich wyróżniający się w radzie, zwolennik ostrożnej strategii w walce 
z Achajami; pojawia się w cytacie z Iliady…25,1 [2,5]

Pupiusz pizon Frugi, mArek (M. Piso / Piso), konsul (61 r.), kolega w konsulacie Mar-
-ka Waleriusza Messalli Nigra…12,4 [1,12]; 13,3. 6 [1,13]; 14,1. 5(ter) [1,14]; 16,1. 8 
[1,16] 

puteole (Puteoli), (dziś: Pozzuoli) m. portowa i wypoczynkowa, położona w Kampa-
nii na Przylądku Flegrejskim, nad Zatoką Puteolańską, na północny zachód od 
Neapolu…13,5 [1,13]

RAbiriusz, Gajusz (Rabirius), senator, brał udział w tłumieniu zamieszek wywoła-
nych przez Saturnina (100 r.), a wiele lat później został oskarżony o mor-
derstwo; Cyceron wygłosił w jego obronie mowę, którą zamieścił w zbiorze 
swoich mów konsularnych…21,3 [2,1] 

rAbiriuszowy dom (domus Rabiriana), w Neapolu (nie wiadomo, czy jego wła-
ścicielem był Gajusz Rabiriusz); chciał go kupić Attyk, ale uprzedził go 
Marek Fontejusz…2,1 [1,6] 

Reks patrz Marcjusz Reks-Król, Kwintus
rinton (Rhinton), autor komediowych przeróbek tragedii (φλύακες [flýakes]); jego po-

wiedzenie…20,3 [1,20] 
rodos (Rhodus), w. na Morzu Śródziemnym; przebywał tu korespondujący z Cyce-

ronem Posejdonios; tu retoryki nauczał Molon…21,2. 9 [2,1] 
romulus (Romulus), (mit.) założyciel Rzymu i eponim miasta, pierwszy król rzymski 

(wedle tradycji miał panować w latach: 753‒717)…21,8 [2,1] 
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Roscjusz oton, Lucjusz (Otho), trybun plebejski (67 r.); Cyceron wygłosił do ludu 
w jego obronie mowę, którą zamieścił w zbiorze swoich mów konsularnych… 
21,3 [2,1] 

roscjuszA prAwo (Roscia lex), uchwalone w 67 r., upoważniało ekwitów do zaj-
mowania 14 pierwszych rzędów w teatrze; triumwirowie grozili, że je znio-
są…39,3 [2,19] 

rzym (Roma), stolica państwa, miejsce zamieszkania Cycerona, jego brata Kwintusa 
oraz siostry i matki Attyka…1,4 [1,5]; 5,1(bis) [1,9]; 6,1 [1,10]; 7,2 [1,11]; 
8,2 [1,3]; 10,2 [1,1]; 11,2 [1,2]; 17,4 [1,17]; 20,1 [1,20]; 21,5(ter). 11 [2,1]; 
22,2 [2,2]; 25,3 [2,5]; 26,1. 2 [2,6]; 28,1. 2 [2,8]; 29,1 [2,9]; 30,2 [2,12]; 
32,1(quater). 2 [2,11]; 33,{1}. 2 [2,13]; 34,2 [2,14]; 35,1. 3 [2,15]; 36,4 [2,16]; 
37,3 [2,17]; 42,1 [2,22]; 43,3 [2,23] 

miAsto (urbs)…10,2 [1,1]; 16,9 [1,16]; 17,5 [1,17]; 19,3. 4 [1,19]; 21,5 [2,1]; 
38,3 [2,18] 

Mieście, Możliwości uzyskania urzędu w (facultates urbanorum com
modorum)…17,5 [1,17] 

rywale, którzy są w Mieście (urbani competitores)…10,2 [1,1] 
Argiletum, ulica

Argiletum, dom przy (Argiletanum aedificium), odziedziczony przez 
Kwintusa Tulliusza Cycerona…14,7 [1,14] 

cyrk flAminiuszA (circus Flaminius), wydzielona przestrzeń nad Tybrem 
służąca jako miejsce zgromadzeń ludu…14,1 [1,14] 

Kapitol patrz Rzym / Wzgórze Kapitolińskie
Palatyn, jedno z siedmiu głównych rzymskich wzgórz

Palatyńska pAlestrA (palaestra Palatina)…24,7 [2,4] 
pole mArsowe (campus / campus Martius), równina między lewym brze-

giem Tybru, Kwirynałem, Kapitolem i wzgórzem Pincius, nieobjęta mu-
rami serwiańskimi, miejsce zgromadzeń centurialnych…10,1 [1,1]; 18,4  
[1,18] 

wzgórze kaPitolińskie (clivus Capitolinus), jedno z siedmiu głównych rzym-
skich wzgórz…21,7 [2,1] 

rzymie, sprAwy w / sytuAcjA w (Romanae res)…14,5. 6 [1,14] 
rzyMskie Państwo (res Romanae)…18,2 [1,18] 

rzymiAnie (populus Romanus), obywatele państwa rzymskiego; znalazło się wśród 
nich 30 przekupnych sędziów…16,6 [1,16] 

rzymiAnin (Romanus homo), napisane przez niego dzieło powinno zawierać 
barbaryzmy i solecyzmy…19,10 [1,19] 

ekwici [rzymscy] (Romani equites)…18,[3] [1,18] 

sAllustiusz, Gnejusz (Sallustius), przyjaciel Cycerona…7,1 [1,11]; 8,3{bis} [1,3] 
Sampsyceramus I († 64), lokalny władca, którego Pompejusz osadził na tronie w sy-

ryjskiej Emesie; tu: Pompejusz 
patrz Pompejusze / Pompejusz Wielki, Gajusz

Satyrus patrz Kaniniusz Satyrus
sAufejusz, lucjusz (L. Saufeius), przyjaciel Attyka…8,1 [1,3]; 28,1 [2,8] 
Scypion, Publiusz patrz Korneliusze / Korneliusz Scypion Nazyka, Publiusz
sebozus (Sebosus), postać nieznana (może tożsama z geografem Stacjuszem Sebo-

zusem)…34,2 [2,14]; 35,3 [2,15] 
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selicjusz, Kwintus (Selicius), bankier…12,1 [1,12] 
septymiusz, gAjusz (C. Septimius), sekretarz (scriba) konsula Marka Septymiusza 

Bibulusa…44,2 [2,24] 
serApion z Antiochii (Serapion), (I w.; Σεραπίων Ἀντιοχεύς [Serapíon Antiocheús]), autor 

dzieła geograficznego, krytyk prac Eratostenesa…24,1 [2,4]; 26,1 [2,6] 
Sergiusz kAtylinA, Lucjusz (Catilina), kandydat na konsula roku 63, przywódca spi-

sku wykrytego przez Cycerona (63 r.); Cyceron poświęcił mu mowy (katylinarki), 
które zamieścił w zbiorze swoich mów konsularnych…10,1 [1,1]; 11,2 [1,2]; 14,5 
[1,14]; 16,9 [1,16]; 21,3(bis) [2,1] 

Serwiliusze
serwiliusz AhAlA, Gajusz (Ahala Servilius), dowódca jazdy (magister equituum) 

dyktatora Lucjusza Kwinkcjusza Cyncynnata i zabójca spiskującego przeciw 
państwu Spuriusza Meliusza (439 r.)…44,3 [2,24] 

serwiliusz Watia Izaurycki, publiusz (P. Servilius / Servilius), konsul (48 r.); 
w sprawie Sykiończyków gorliwy naśladowca Katona Młodszego…19,9 [1,19];  
21,10 [2,1] 

Skryboniusze kurionowie (Curiones), Gajusze Skryboniusze Kurionowie Starszy 
i Młodszy; donieśli Pompejuszowi o spisku na jego życie…44,3 [2,24] 

Skryboniusz kurion Młodszy, Gajusz / Młody kurion (Curio / Curio adulescens), 
trybun plebejski (50 r.), syn Gajusza Skryboniusza Kuriona Starsze-
go, wówczas ok. 22-letni…27,3 [2,7]; 28,1 [2,8]; 30,2 [2,12]; 38,1 [2,18]; 
39,3(bis) [2,19]; 44,2(quater). 3(bis) [2,24] 

córuchnA kurionA (filiola Curionis)…14,5 [1,14] 
Skryboniusz kurion Starszy, Gajusz (Curio), konsul (76 r.), ojciec Gajusza Skry-

boniusza Kuriona Młodszego…14,5(bis) [1,14]; 16,1. 13 [1,16] 
sofokles (Sophocles), (496–406; Σοφοκλῆς [Sofoklés]) jeden z trzech wielkich grec-

kich tragików; cytat z jego dramatu Τυμπανισταί ([Tympanistaí] ‒ Grający na bęb-
nach)…27,4 [2,7] 

Sokrates, (ok. 470/469–399; Σωκράτης [Sokrátes]) filozof ateński, mistrz Platona
sokrAtesA metodA (Σωκρατικῶς [Sokratikós]), polegała na rozpatrzeniu obu stron 

zagadnienia…23,3 [2,3] 
solonium (Solonium), miejscowość położona na południe od Rzymu…23,3 [2,3]; 29,1 

[2,9] 
sozyteusz (Sositheus), niewolnik Cycerona, który bardzo bolał nad jego śmiercią… 

12,4 [1,12] 
spArtA (Σπάρτα), m. na Peloponezie, stolica Lacedemonu, także określenie państwa 

Lacedemończyków; jej nazwa pojawia się w przysłowiu…20,3 [1,20] 
spongiA (Spongia), postać nieznana; przekupny sędzia w procesie Klodiusza…16,6 [1,16] 
stAcjusz (Statius), niewolnik Kwintusa Tulliusza Cycerona; Marka Cycerona bardzo 

martwiło jego mające się dokonać wyzwolenie…38,4 [2,18]; 39,1 [2,19] 
Starożytności Eumolpidów patrz Eumolpidzi
Sulla patrz Korneliusze / Korneliusz Sulla Feliks, Lucjusz
Sulpicjusze

Sulpicjusz gAlbA, publiusz (Galba / P. Galba), edyl (69 r. ?)…10,1(bis) [1,1] 
sulpicjusz Rufus, serwiusz (Ser. Sulpicius), prawnik, retor i erudyta, konsul (51 r.) 

…25,2 [2,5] 
sycyliA (Sicilia), w. na Morzu Śródziemnym…21,5(bis) [2,1] 

Sycylii, z patrz Epicharm
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sycylijczycy (Siculi), mieszkańcy Sycylii podlegający rzymskim urzędnikom; Cy-
ceron, w przeciwieństwie do Klodiusza, nie przydzielał im miejsc na igrzyskach 
gladiatorskich…21,5 [2,1] 

sykion (Sicyon), (dziś: ruiny opodal wsi Vasiliko) m. w północnej części Peloponezu, opodal 
Zatoki Korynckiej, na zachód od Koryntu…13,1 [1,13] 

sykiończycy (Sicyonii), mieszkańcy Sykionu; Attyk domagał się od nich zwrotu dłu-
gu…19,9 [1,19]; 20,4 [1,20]; 21,10 [2,1]; 33,2 [2,13]; 41,6 [2,21] 

Sylanus patrz Juniusze / Juniusz Sylanus, Decymus
syriA (Syria), prowincja rzymska od 64 r.; miał ją objąć konsul (61 r.) Marek Pupiusz 

Pizon Frugi…16,8 [1,16] 

święta i igrzyska patrz apollińskie igrzyska
  patrz Cerery święto
  patrz Dobra Bogini
  patrz Kompitalia
  patrz Parilia

tAdiusz, Kwintus lub Publiusz (Tadius), bracia, jeden z nich (nie wiemy który) był 
opiekunem prawnym dziewczynki dziedziczącej majątek…1,6[bis] [1,5]; 4,1 
[1,8] 

tAdiuszA sprAwA (Tadiana res / Tadianum negotium), dotycząca spadku pewnej 
dziewczynki…1,6 [1,5]; 4,1 [1,8] 

tAlnA (Talna), postać nieznana; przekupny sędzia w procesie Klodiusza…16,6 [1,16] 
telepylos w krAju lAjstrygonów (Τηλέπυλος Λαιστρυγονίη [Telépylos Laistrygoníe]; 

dosłownie: ‘lajstrygońska Telepylos’), (mit.) główne miasto plemienia lu-
dożerczych olbrzymów, utożsamiane z Formiami…33,2 [2,13] 

patrz Formie
Teofanes patrz Pompejusze / Pompejusz Teofanes, Gnejusz
teofrAst z Eresos (ok. 371‒287; Θεόφραστος [Theófrastos]), uczeń i następca Arystote-

lesa w Liceum, wybitny uczony, zwolennik koncepcji ‘życia teoretycznego’ 
(θεωρητικός βίος [theoretikós bíos])…23,4 [2,3]; 29,2 [2,9]; 36,3 [2,16] 

o uMiłowaniu zaszczytów (περὶ Φιλοτιμίας [perí Filotimías])…23,4 [2,3] 
Teopomp z Chios, (ok. 376 – po 315; Θεόπομπος Χίος [Theópompos Chíos]) historyk 

o ciętym języku
teopompA, w stylu (Theopompium genus), Cyceron chce napisać takie dziełko… 

26,2 [2,6] 
terencjA (Terentia), małżonka Marka Tulliusza Cycerona, matka Tullii i małego Mar-

ka…1,8 [1,5]; 11,1 [1,2]; 12,1 [1,12]; 23,4 [2,3]; 24,5 [2,4]; 27,5 [2,7]; 29,4 [2,9]; 30,4 
[2,12]; 35,4 [2,15] 

Terencjusze Warronowie
Terencjusz wArron, Marek (Varro), wybitny rzymski intelektualista; Cyceron 

był zadowolony z nawiązania stosunków z nim…40,1 [2,20]; 41,6 [2,21]; 42,4 
[2,22]; 45,1 [2,25] 

Terencjusz Warron Lukullus, Marek patrz Lukullusowie
termus (Thermus), najprawdopodobniej Marek Minucjusz Termus, pretor w roku 81; 

kandydat na konsula roku 64…10,2{ter} [1,1] 
tessAlonikA (Thessalonica), (dziś: Saloniki) m. portowe w Macedonii, nad Zatoka Ter-

majską…17,4 [1,17] 
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teukryjkA (Teucris), postać niezidentyfikowana (może sam pożyczkodawca, Gajusz 
Antoniusz?)…12,1 [1,12]; 13,5 [1,13]; 14,7 [1,14] 

tigrAnes II Wielki (Tigranes), (140‒55) król Armenii (panował w latach: 95–56), zięć 
Mitrydatesa…21,2 [2,4]; 27,2 [2,7] 

trojAnie (Τρῶες [Tróes]), (mit.) mieszkańcy oraz wojownicy z Troi i najbliższych 
okolic, walczący z Achajami podczas dziesięcioletniej wojny na równinie 
Skamandra pod murami Troi/Ilionu (w Troadzie w Azji Mniejszej); pojawiają 
się w cytacie z Iliady…25,1 [2,5] 

trojAnki (Τρῳάδες [Troádes]), (mit.) mieszkanki Troi/Ilionu; pojawiają się w cy-
tacie z Iliady…25,1 [2,5]

trzy kArczmy (Tres Tabernae), stacja przy Drodze Appijskiej, położona ok. 50 km 
na południe od Rzymu u zbiegu dróg z Rzymu, Tuskulum, Alby Longi i An-
cjum…13,1 [1,13]; 30,2 [2,12]; 31 [2,10]; 33,1 [2,13] 

tullia Mała / tullia (Tulliola / Tullia), córka Marka Tulliusza Cycerona i Terencji, 
starsza (o 13/14 lat) siostra małego Marka, zaręczona z Gajuszem Kalpurniuszem 
Pizonem Frugi…1,8 [1,5]; 4,3 [1,8]; 6,6 [1,10]; 8,3 [1,3]; 28,2 [2,8] 

Tulliusze Cyceronowie
Tulliusz cyceron, Kwintus (Cicero), syn Kwintusa Tulliusza Cycerona i Pompo-

nii, bratanek Marka, siostrzeniec Attyka, stryjeczny brat małego Marka Cy-
cerona…22,1 [2,2] 

Tulliusz Cyceron, kwintus (Quintus), brat Marka, małżonek Pomponii, szwagier 
Attyka, ojciec małego Kwintusa…1,2. 8 [1,5]; 2,2 [1,6]; 4,1 [1,8]; 9,1 [1,4]; 10,3 
[1,1]; 14,7 [1,14]; 15,1. 2 [1,15]; 17,1(bis). 2 [1,17]; 19,11 [1,19]; 23,4 [2,3]; 24,2 [2,4]; 
26,2 [2,6]; 27,5 [2,7]; 36,4 [2,16] 

Tulliusz Cyceron, lucjusz (Lucius), stryjeczny brat Marka; Cyceron bolał nad 
jego śmiercią…1,1 [1,5] 

Tulliusz Cyceron, Marek, nadawca listów do Attyka, brat Kwintusa, małżonek 
Terencji, ojciec Tullii i Marka, stryj małego Kwintusa

mówki (oratiunculae), tj. mowy konsularne posłane Attykowi…21,3 [2,1] 
1)  mowA do senAtu o prAwie AgrArnym (una de lege agraria) ‒ 

Oratio in senatu de lege agraria I
2) do ludu (altera ad populum) ‒ Oratio de lege agraria II
3) o otonie (de Othone) ‒ De Othone
4)  w obronie rAbiriuszA (pro Rabirio) ‒ Pro C. Rabirio perduel

lionis reo 
5)  o synAch osób proskrybowAnych (de proscriptorum filiis) ‒ De 

proscriptorum filiis
6)  przed zgromAdzeniem o zrzeczeniu się prowincji (cum provin

ciam in contione deposui) ‒ Cum provinciam in contione depo
suit

7)  kiedy wyPędzałeM katylinę (septima qua Catilinam emisi) ‒ In 
Catilinam I

8)  wygłoszona do ludu nAzAjutrz po ucieczce kAtyliny (quam 
habui ad populum postridie quam Catilina profugit) ‒ In Cati
linam II

9)  nA zgromAdzeniu, kiedy Allobrogowie złożyli swoje donie-
sienie (nona in contione quo die Allobroges indicarunt) ‒ In 
Ca ti li  nam III
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10) w senAcie w nony grudniowe (in senatu Nonis Decembribus) 
‒ In Catilinam IV

11) i 12) dwie krótkie mowy (duae breves) ‒ Oratio de lege agraria III 
oraz Oratio de lege agraria IV

prognostyKi (Prognostica), Cyceron posłał je Attykowi…21,11 [2,1] 
patrz grecki / greckie, nie dość
patrz grecki / grecku, historia mego konsulatu napisana po
patrz grecki / grecku, pamiętnik napisany po

leliusz (Laelius), w listach do Attyka Cyceron będzie się ukrywał pod imie-
niem Gajusza Leliusza Sapiensa…39,5 [2,19]; 40,5 [2,20] 

Tulliusz cyceron, Marek / Mały cyceron (Cicero, Κικέρων (ὁ μικρός) [Kikéron 
ho mikrós]), syn Marka i Terencji, brat Tullii, bratanek Kwintusa Cycerona, 
stryjeczny brat małego Kwintusa Cycerona…18,1 [1,18]; 27,5 [2,7]; 29,4 [2,9] 

turiusz, Lucjusz (Turius), kandydat na konsula roku 64…10,2 [1,1] 
turrAniusz, decymus (D. Turranius), postać nieznana…2,2 [1,6] 
tuskulAnum / tuskuluM, Posiadłość w (Tusculanum), (dziś: Tuscolo) posiadłość Cyce-

rona opodal Tuskulum (dziś: Frascati), m. w Lacjum, na południowy wschód od 
Rzymu…1,7 [1,5]; 2,2 [1,6]; 6,1 [1,10]; 9,3 [1,4]; 14,7 [1,14]; 21,11 [2,1]; 28,2(bis) 
[2,8]; 29,4 [2,9] 

„AkAdemiA” (Academia), jeden z dwóch gimnazjonów w Tuskulanum; Cyceron 
starał się przyozdobić ją posągami i hermami…5,2 [1,9]; 7,3 [1,11]; 9,3 [1,4] 

tutiusz (†Tutius†), postać nieznana…25,3 [2,5] 
tyillos z Miletu (Thyillus), (Θύιλλος/Θαλλός Μιλήσιος [Thýillos/Thallós Milésios]) 

epigramatyk i poeta grecki; szukał informacji na temat Starożytności Eumolpi
dów…5,2 [1,9]; 12,2 [1,12]; 16,15 [1,16] 

tyrAnnion z Amisos (Tyrannio), (fl. I w.; Τυραννίων [Tyranníon]) gramatyk, wydawca 
dzieł Arystotelesa; Cyceron uważał jego pisma za trudne…26,1 [2,6] 

Tytus (Ateńczyk) patrz Pomponiusz Attyk, Tytus
tytyniusz (Titinius), postać nieznana (może senator Kwintus Tytyniusz)…24,1 [2,4]
 
Ustawa kampańska patrz prawo/ustawa
[Ustrój polityczny] Aten patrz Dikajarchos
Ustrój polityczny Koryntu patrz Dikajarchos
Ustrój polityczny Pellene patrz Dikajarchos

Waleriusz patrz Waleriusze / Waleriusz, tłumacz
 patrz Waleriusze / Waleriusze Messallowie / Waleriusz Messalla Rufus, 
 Marek
Waleriusze

wAleriusz (Valerius), tłumacz (interpres)…12,2(bis) [1,12] 
Waleriusz flAkkus, lucjusz (L. Flaccus), pretor (63 r.)…19,2 [1,19]; 45,1 [2,25] 
Waleriusze Messallowie

Waleriusz messAllA Niger, mArek (Messalla / M. Messalla), konsul (61 r.); 
kolega w konsulacie Marka Pupiusza Pizona Frugi…12,4 [1,12]; 13,3. 6 
[1,13]; 14,2. 5. 6 [1,14] 

wAleriusz Messalla Rufus, Marek (Valerius) (?), konsul (53 r.), siostrzeniec 
Hortensjusza…23,1 [2,3] 

wAriusz, publiusz (P. Varius / Varius), brat Kaniniusza Satyrusa…10,3(bis) [1,1] 
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Warron patrz Terencjusze Warronowie / Terencjusz Warron, Marek
wAtyniusz, Publiusz (Vatinius), konsul (47 r.)…26,2 [2,6]; 27,3 [2,7]; 29,2 [2,9]; 44,3 

[2,24] 
wenus (Venus), (mit.) (Ἀφροδίτη ἀναδυομένη [Afrodíte anadyoméne]) bogini miłości; 

Apelles przedstawił ją na obrazie…41,4 [2,21] 
Wettiusze

wettiusz, Lucjusz (Vettius), informator Cycerona o spisku katylinarczyków 
(63 r.); zamieszany w spisek na życie Pompejusza, w co usiłował też uwi-
kłać młodego Gajusza Skryboniusza Kuriona…44,2(bis). 3(quinquies). 4 [2,24] 

wettiusz Chryzyp (Vettius), wyzwoleniec Wettiusza Cyrusa…24,7 [2,4] (?) 
wettiusz / cyrus (Cyrus, Vettius), architekt m.in. braci Cyceronów…23,2(bis) 

[2,3]; 24,7 [2,4] (?) 
wibiusz (Vibius), niewolnik (?)…40,6 [2,20] 
Wielki patrz Pompejusze / Pompejusz Wielki
Władca Sprawiedliwy patrz Dikajarchos
władcy niesprawiedliwi patrz Dikajarchos
wolAterrAnie (Volaterrani), mieszkańcy Wolaterry (Volaterrae; dziś: Volterra w Toskanii, 

w prowincji Pisa)…19,4 [1,19] 
Wolooka patrz Klodia
Wzgórze Kapitolińskie patrz Rzym

Zatoka Neapolitańska patrz Krater
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