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 Pliniusz Starszy (Gaius Plinius Secundus Maior) urodził się około 23 r. w Novum 

Comum (dzis. Como) w Lombardii
1
. Należał do stanu ekwitów. Wielki wpływ na jego 

wychowanie i wykształcenie wywarł Publiusz Pomponiusz Sekundus, który dowodził wojskami 

rzymskimi w Germanii i był uznanym autorem tragedii. Pliniusz od 47 r. odbywał tam służbę 

wojskową i sprawował dowództwo w oddziałach pomocniczych (praefectus cohortis alae). Za 

panowania Wespazjana (69 – 79) był prokuratorem w Hiszpanii Tarragońskiej, Germanii, Galii i 

Afryce. W roku 70 objął prawdopodobnie stanowisko w sztabie generalnym cesarza Tytusa (79 – 

81) pod Jerozolimą, a później został prokuratorem Syrii. Zginął w roku 79 podczas wybuchu 

Wezuwiusza, gdy jako dowódca floty rzymskiej, stacjonującej pod Misenum (dzis. Miseno), 

wyruszył na pomoc zagrożonej kataklizmem ludności. Informacje o śmierci Pliniusza przekazał 

jego siostrzeniec, Pliniusz Młodszy w Epistulae, VI 16. Jemu też zawdzięczamy spis dzieł 

Pliniusza Starszego zawarty w tym samym dziele (III 5). Niestety, wiele jego utworów 

bezpowrotnie zaginęło, m. in. De iaculatione equestri liber I (O taktyce jazdy w jednej księdze), 

De vita Pomponii Secundi libri II (O życiu Pomponiusza Sekundusa w dwóch księgach), 

Bellorum Germaniae libri XX (Historia wojen Rzymian z Germanami w dwudziestu księgach), A 

fine Aufidii Bassi libri XXXI (Od końca [dzieła] Aufidiusza Bassusa w trzydziestu jeden 

księgach). Wiele miejsca poświęcił zagadnieniom retorycznym i gramatycznym. Był autorem 

rozprawy Studiosi libri III (Studiujący [retorykę] w trzech księgach), Dubii sermonis libri VIII 

(O wątpliwych formach gramatycznych w ośmiu księgach). 

         Jedynym zachowanym do naszych czasów dziełem Pliniusza jest Historia naturalna 

(Historia naturalis) w trzydziestu siedmiu księgach. Dzieło to ma charakter encyklopedyczny i 

zostało zadedykowane cesarzowi Tytusowi w roku 77. Układ materiału przedstawia się 

następująco: księga I  zawiera przedmowę, podział rzeczowy, spis treści i wykaz źródeł; księga 

II – ogólny opis wszechświata; księgi III–VI – opis Europy (Półwysep Iberyjski, Italia, Grecja, 

                                                
1
 Szczegółowe informacje o życiu i działalności Pliniusza Starszego znajdzie Czytelnik w: ed. M. von Albrecht, A 

History of Roman Literature, Leiden-New York-Köln, 1997, vol. II, s. 1265 nn. 
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wyspy Morza Egejskiego, Sarmacja, Germania), Afryki i Azji; księga VII – fizjologię człowieka 

i jego działalność; księgi VIII–XI – zoologię; księgi XII–XIX – botanikę; księgi XX–XXVII – 

medycynę, rośliny stosowane w medycynie i lekarstwa pochodzenia roślinnego; księgi XXVIII–

XXXII – przyrodę nieożywioną i lekarstwa pochodzenia zwierzęcego; księgi XXXIII–XXXVII 

– mineralogię i metalurgię z ich wykorzystaniem w malarstwie, rzeźbie, obróbce metali, 

kruszców i kamieni szlachetnych. 

 Fakty starał się ożywiać anegdotami, paradoksami, a zwłaszcza refleksjami moralnymi. 

Był jednym z pierwszych autorów rzymskich, którzy odważyli się opisać ścisłe związki 

człowieka z przyrodą. 

           

∗  

 

Za podstawę przekładu Praefatio na język polski przyjęto tekst według edycji: C. Plini 

Secundi Naturalis Historiae libri XXXVII post Ludovici Iani obitum recognovit et scripturae 

discrepantia adiecta edidit Carolus Mayhof vol. I: libri I–VI, Stuttgart 1967. Pomocne były także 

wydania: Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, livre I, texte établi, traduit et commenté par Jean 

Beaujeu, Paris 1950; Pliny, Natural History, with an English translation in ten volumes, vol. I: 

praefatio, libri I, II by H. Rackham, Cambridge (Mass.) 1949.      

 

 

Pliniusz Starszy 

Cesarzowi Wespazjanowi śle pozdrowienia 

 

(1) Najłaskawszy Władco
2
 – taki niech będzie najodpowiedniejszy dla ciebie tytuł, skoro 

używany wobec ojca
3
 epitet „największy” przedawnia się – postanowiłem przedstawić ci w 

nieco swobodniejszym liście księgi Historii Naturalnej, najnowszy owoc mojej pracy, dzieło 

nowatorskie w stosunku do twórczości literackiej twoich Kwirytów
4
. „Zwykłeś bowiem uważać 

                                                
2
 Pliniusz zwraca się tutaj do cesarza Tytusa (Titus Flavius Vespasianus), który panował w latach 79–81 n.e.; zob. 

Brill’s New Pauly Encyclopaedia of the Ancient World, ed. H. Cancik, H. Schneider, Leiden 2003, t. XIV, s. 746; M. 

Jaczynowska, M. Pawlak, Starożytny Rzym, Warszawa 2008, s. 209 n.; 212. 
3
 Mowa o cesarzu Wespazjanie (Titus Flavius Vespasianus) panującym w latach 69–79 n.e.; zob. Brill's New 

Pauly…, t. XV, s. 334; M. Jaczynowska, M. Pawlak…, s. 208 nn. 
4
 Kwiryci (Quirites) – określenie używane w odniesieniu do cywilnych obywateli Rzymu. 
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moje drobne utwory za coś warte”
5
 – że tak przy okazji wygładzę frazę Katullusa

6
, mojego 

„kompana”
7
 (znasz przecież to żołnierskie słowo

8
). On to, jak wiesz, przez zamianę pierwszych 

sylab
9
 stał się w ocenie drogich mu Weraniuszy i Fabullusów

10
 nieco bardziej chropowaty, niż 

chciał. (2) Równocześnie [czynię tak], aby przez tę moją poufałość zrealizowało się w praktyce 

to, na co niedawno żaliłeś się, że nie miało miejsca w innym moim zuchwałym liście oraz, aby 

wszyscy poznali, jak ściśle los imperium związany jest z twoim. (3) Ty, triumfator
11

, cenzor
12

, 

sześciokrotny konsul
13

, mający współudział we władzy trybuńskiej oraz prefekt gwardii 

pretoriańskiej
14

 – urząd ten sprawowałeś szlachetniej, gdyż przewyższyłeś w nim zarówno ojca, 

jak i stan ekwicki
15

 – w tym wszystkim troszczysz się o państwo. Zachowujesz z nami takie 

relacje, jak w życiu obozowym i niczego nie zmieniła w tobie świetność losu, jak tylko to, że w 

równej mierze możesz, jak i chcesz pomagać. (4) Podczas gdy inni na wszelki sposób mogą 

oddawać ci cześć, mnie wystarcza jedynie śmiałość, aby traktować cię z większą zażyłością. Tę 

więc śmiałość sam sobie przypiszesz i wybaczysz sobie moją winę. Pozbyłem się wstydu, lecz 

[jeszcze] nie osiągnąłem celu, ponieważ [teraz] w inny sposób okazujesz swą potęgę i jeszcze 

bardziej oddalasz mnie od siebie wielkością swojego talentu. (5) W nikim bowiem bardziej nie 

błyszczy
16

 wspomniana potęga elokwencji i trybuńska władza wymowy. Z jaką siłą wygłaszasz 

                                                
5
 Zob. Catull., I, 3–4; wyrazy nugas i meas mają u Pliniusza inny szyk niż w zachowanych kodeksach Katullusa. 

6
 Katullus (Valerius Catullus) – rzymski poeta z I w. n.e. należący do grona tak zwanych poetów neoteryckich; zob. 

Brill's New Pauly…, t. III, s. 31nn.; K. Kumaniecki, Literatura rzymska. Okres cyceroński, Warszawa 1977, s. 67 

nn. 
7
 Pliniusz Starszy urodził się w Novum Comum (dzis. Como), Katullus natomiast w Weronie. Obie miejscowości 

leżały w Galii Zaalpejskiej i dlatego Pliniusz nazywa Katullusa „krajanem”; por. C. Suetoni Tranquilli praeter 

Caesarum libros reliquiae, ed. A. Reifferscheid, Lipsiae 1860, f. 80. 
8
 Zob. Oxford Latin Dictionary, Oxford 1968, s. 428. 

9
 Katullus pierwsze dwie sylaby w versus Phalaeceus traktował jako dowolne, podczas gdy poeci greccy i późniejsi 

poeci rzymscy zawsze na pierwszej pozycji kładli długą sylabę; zob. M. West, Wprowadzenie do metryki greckiej, 

Kraków 2003, s. 114. 
10

 Zob. Catull., XII, 17: „ut Veraniolum meum et Fabullum”. 
11

 Tytus wraz z ojcem uzyskał prawo odbycia triumfu w roku 71 w następstwie zwycięstwa nad Judejczykami; por. 

M. Jaczynowska, M. Pawlak…, s. 209. 
12

 Wespazjan włączył Tytusa do kolegium cenzorów w roku 73. 
13

 Tytus wraz z ojcem pełnił urząd konsula w latach: 70, 72, 74, 75, 76, 77. 
14

 Tytus zaczął sprawować obie funkcje w roku 71. 
15

 Ekwici – średnio zamożna klasa społeczna w Rzymie; zob. J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i 

historyków, Kraków 1997, s. 334; W. Litewski, Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998, s. 88 n. 
16

 Miejsce źle zachowane w kodeksach. Przyjmujemy lekcję fulgurat wobec proponowanych: fulgurare, fulgorari, 

fulgurati. 



4 

pochwały ojca! Z jak wielką pochwały brata
17

! Jak wielki jest twój talent poetycki! Wielka 

płodności umysłu! Jak bardzo zamierzałeś naśladować brata! 

(6) Lecz któż bez lęku zdecydowałby się na ocenę twojego talentu, zwłaszcza, jeśli jest 

wymuszona. Całkiem inna jest bowiem sytuacja tych, którzy po prostu publikują utwory i tych, 

którzy je Tobie imiennie dedykują. W związku z tym mógłbym powiedzieć: „Dlaczego, Władco, 

to czytasz? Napisano je dla ludzi prostych: rolników, rzemieślników i dla tych, którzy wręcz 

stronią od nauki
18

. Czy jest sens, abyś to oceniał? Kiedy rozpoczynałem to dzieło, nie było Cię 

na oficjalnej liście przyszłych krytyków
19

. Wiedziałem, że jesteś zbyt wielki, żeby zniżyć się do 

takiego poziomu”. (7) Poza tym ma [przecież] miejsce publiczna krytyka ze strony uczonych
20

. 

Doświadczał jej i Marek Tuliusz
21

, którego talent nie budzi wątpliwości, i, co dziwne, bronił się 

przez „adwokata”
22

: „To nie dla wykształconych. Nie chcę, żeby to czytał Maniusz Persjusz
23

, 

lecz Juniusz Kongiusz
24

”. Jeśli więc Lucyliusz
25

, który jako pierwszy imiennie krytykował w 

satyrach, uważał, że powinien tak mówić, a Cyceron, że powinien posłużyć się tą metodą, gdy 

pisał o państwie, to tym bardziej ja mam powód, aby bronić się w ten sposób przed jakimś 

sędzią. (8) Lecz przez wybranie [Ciebie] pozbawiłem się już środków obrony – robi bowiem 

wielką różnicę, czy sędzia wybierany jest losowo, czy ktoś sam go wyznacza. Z różną także 

wystawnością przyjmuje się gościa zaproszonego i niespodziewanego. (9) Gdy kandydaci w 

trakcie niezwykle ostrej kampanii
26

 wyborczej złożyli pieniądze u Katona
27

, owego wroga 

                                                
17

 Pliniusz pisze tutaj o Domicjanie (Imperator Caesar Titus Flavius Domitianus Augustus), rzymskim cesarzu 

panującym w latach 81–96 n.e.; zob. Brill's New Pauly…, t. IV, s. 635 nn.; M. Jaczynowska, M. Pawlak…, s. 213 n. 

Przyjmujemy lekcję famas zamiast amas. 
18

 Wydaje się, że jest to forma captatio benevolentiae. 
19

 W oryg. in albo; zob. J. Korpanty, Słownik łacińsko-polski, Warszawa 2001, t. I, s. 121; Oxford Latin 

Dictionary…, s. 93. 
20

 W oryg. eruditorum reiectio. 
21

 Marek Tuliusz Cyceron (Marcus Tulius Cicero) – rzymski mówca, polityk i pisarz żyjący w latach 106–43 p.n.e.; 

zob. Brill's New Pauly…, t. III, s. 317 nn.; K. Kumaniecki…, s. 180 nn. 
22

 Cyceron w swoim dziele De oratore (II 6, 25) cytuje słowa Lucyliusza, który nie chciał, aby jego teksty były 

czytane przez Maniusza Persjusza, wysoko wykształconego krytyka, lecz przez mniej obeznanego z literaturą 

Juniusza Kongiusza. Z tego powodu Pliniusz nazywa Lucyliusza „adwokatem” Cycerona.  
23

 Zob. Brill's New Pauly…, t. X, s. 828; Cic. Brut. 99 n. Najprawdopodobniej Pliniusz myli imiona, pisząc 

„Manius” zamiast „Caius”; por. C. Lucilii Carminum Reliquiae, ed. F. Marx, Lipsiae 1904, v. I, f. 593, 595. 
24

 Zob. Brill's New Pauly…, t. VI, s. 1097; S. Hornblower, A. Spawforth, Oxford Classical Dictionary, Oxford 

University Press 2005, s. 471. 
25

 Lucyliusz (Lucilius Hirrus Cossinius) – rzymski autor żyjący w II w. p.n.e. uznawany za twórcę rzymskiej satyry; 

zob. Brill's New Pauly…, t. VII, s. 848 nn.; M. Cytowska, H. Szelest, L. Rychlewska, Literatura rzymska. Okres 

archaiczny, Warszawa 1996, s. 296 nn. 
26

 Zob. Sen., Epist., LXXI, 11, CIV, 30; Cons. ad Helu., XIII, 5. 
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przekupstwa – a on z porażki cieszył się tak, jak z niekupionych zaszczytów – otwarcie 

wyznawali, że uczynili to w obronie prawości, która w sprawach ludzkich ma znaczenie 

największe. Stąd owo słynne westchnienie Marka Cycerona: „Szczęśliwy Marku Porcjuszu, od 

którego nikt nie ośmiela się żądać tego, co niegodziwe!
28

”. (10) Lucjusz Scypion Azjatycki
29

 , 

zwracając się do trybunów, wśród których był Grakchus
30

, twierdził, że może być oceniony 

pozytywnie nawet przez nieprzychylnego sędziego. W istocie więc każdy, kto sam wybiera 

sędziego, równocześnie czyni go najważniejszym w swojej sprawie. (11) Stąd wywodzi się 

termin provocatio
31

. Wiem, że do ciebie, znajdującego się na najwyższym szczycie rodzaju 

ludzkiego i obdarzonego największą elokwencją oraz erudycją, poddani nieustannie zbliżają się z 

szacunkiem i dlatego troszczą się, aby oddać ci cześć, na jaką w pełni zasługujesz. Podobnie 

mieszkańcy wsi i liczne ludy, które nie mając kadzideł, składają ofiary tylko z mleka oraz placka 

jęczmiennego, nie uznawały za błąd praktykowania [twojego] kultu w jakikolwiek sposób
32

.  

(12) Do mojej śmiałości doszło jeszcze i to, że zadedykowałem tobie te właśnie księgi, 

które wymagają mniejszego wysiłku. [Jest tak] ponieważ nie mają [one] w sobie talentu autora, 

który posiadam tylko w nieznacznym stopniu i nie ma w nich miejsca na dygresje, przemowy, 

dialogi, niezwykłe przypadki, rozmaite wydarzenia, sprawy przyjemne w opowiadaniu i 

ujmujące czytelnika z powodu błahego tematu. (13) Mowa tam o naturze rzeczy, to jest o życiu, i 

to w jego najbardziej przyziemnej postaci, a w wielu miejscach przy użyciu słów pospolitych, i 

obcych, nawet barbarzyńskich, które należy opatrzeć zwrotem „za przeproszeniem”. (14) Oprócz 

tego, mój szlak nie jest utartą przez autorów drogą, którą umysł pragnąłby podążać. Nie ma u nas 

nikogo, kto by się tego podjął, [ani] nikogo u Greków, kto by sam jeden zajął się tym wszystkim. 

Większość poszukuje przyjemności ze studiów. To, co inni pisali, odznaczało się niezwykłą 

                                                                                                                                                       
27

 Katon Młodszy (Marcus Porcius Cato) – rzymski polityk i filozof żyjący w latach 95–46 p.n.e.; zob. Brill's New 

Pauly…, t. XI, s. 631nn.; M. Jaczynowska, M. Pawlak…, s. 132 n.; 148. 
28

 Cytowana wypowiedź nie znajduje się w żadnym ze znanych nam tekstów Cycerona. 
29

 Lucjusz Scypion Azjatycki (Lucius Cornelius Scipio) – rzymski dowódca wojskowy żyjący w II w. p.n.e., brat 

Scypiona Afrykańskiego; zob. Brill's New Pauly…, t. III, s. 822; M. Jaczynowska, M. Pawlak…,  s. 82 n.; por. Cic., 

De Prov. Cons., VIII, 18; Liv., XXXVIII, 52–60. 
30

 Tyberiusz Semproniusz Grakchus Starszy (Tiberius Sempronius Gracchus) – rzymski polityk żyjący w latach 

217–154 p.n.e., ojciec sławnych trybunów ludowych, w roku 180 p.n.e. pełnił urząd pretora; zob. Brill's New 

Pauly…, t. XIII, s. 250 n.; M. Jaczynowska, M. Pawlak…, s. 87 n.; por. Val. Max., IV, 1, 8. 
31

 Zob. W. Litewski…, s 24; L. Fanizza, L’ amministrazione della giustizia nel principato. Aspetti, problemi, Roma 

1999, s. 29 nn. 
32

 Od początku powstawania w Rzymie cesarstwa rozwijała się idea boskości cesarzy i w związku z tym już za życia 

składano im ofiary; zob. M. Jaczynowska, Religie świata rzymskiego, Warszawa 1987, s. 120 n. 
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drobiazgowością i dlatego zostało stłumione przez niejasność treści. Przede wszystkim [jednak] 

należy sięgnąć do tych dzieł, które Grecy nazywają τῆς ἐγκυκλίου παιδείας
33

, chociaż przez swój 

charakter stały się nieznane albo niejasne. Inne z kolei były wydawane przez tak wielu autorów, 

że w końcu wywołały znudzeniu. (15) [Co więcej,] trudno jest dawniej opracowane tematy 

potraktować nowatorsko, nowym przydać uznania, przestarzałym blasku, niejasnym światła, 

lekceważonym ludzkiej życzliwości, wątpliwym wiarygodności, wszystkie wreszcie opisać 

zgodnie z ich naturą, a z niej wydobyć cechy indywidualne. [Dlatego też] już sam zamiar 

[podjęcia tego] jest rzeczą bardzo piękną i szlachetną, nawet jeśli nie zostanie zrealizowany.  

(16) Ja bowiem uważam, że ci, którzy, po pokonaniu trudności, przedłożyli korzyść 

wynikającą z użyteczności nad piękno sprawiające przyjemność, mieli ku temu w swoich 

pracach szczególny powód. Sam tak uczyniłem także w innych dziełach i dziwię się, że Tytus 

Liwiusz
34

, autor niezwykle wybitny, w którejś księdze swoich historii sięgających wstecz do 

początków miasta, tak zaczął: “Już dość sławy zyskałem dla siebie i mógłbym na tym 

poprzestać, gdyby niespokojny duch nie karmił się [tą] pracą
35

”. Naturalnie było rzeczą 

stosowną, żeby nie dla swojej chwały spisał dokonania ludu, który zwyciężył inne narody, lecz 

dla chwały rzymskiego imienia. Byłoby większą zasługą, gdyby wytrwał z miłości do dzieła, nie 

zaś dla własnej korzyści oraz wykonując to nie dla siebie, lecz dla narodu rzymskiego. (17) Z 

powodu badań nad dwudziestoma tysiącami godnych [uwagi] tematów – ponieważ, jak mówi 

Domicjusz Pizon
36

, potrzebne są skarbce a nie księgi
37

 – zawarłem je w oparciu o stu wybranych 

autorów
38

 w trzydziestu sześciu woluminach, po przeczytaniu blisko dwóch tysięcy pozycji, z 

których przez zawiłość tematu badacze zajmują się tylko nielicznymi. Dodałem także bardzo 

wiele rzeczy, których albo nie znali [moi] poprzednicy, albo odkryli je dopiero ci, którzy działali 

                                                
33

 Pliniusz ma tutaj na myśli dzieła dotyczące świata natury; zob. A. Doody, Pliny’s Encyclopedia: The Reception of 

the Natural History, Cambridge University Press 2010, s. 42 nn.; Plut. Mor. 1135e; Ath., 184b; 588a, Quint., I 10, 1. 
34

 Tytus Liwiusz (Titus Livius) – rzymski historiograf żyjący w latach 59 p.n.e. do 17 n.e.; zob. Brill's New Pauly…, 

t. VII, s. 749 nn.; M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990, 589 nn. 
35

 Cytat ten zachował się tylko u Pliniusza; zob. Livy, Ab urbe condita, ed. Ch. Shuttleworth Kraus, Cambridge 

University Press 1994, s. 7. 
36

 Postać ta nie została jak dotąd zidentyfikowana przez badaczy, którzy ograniczają się tylko do wymienienia jej 

przy omawianiu tekstu Pliniusza; zob. J. Isager, Pliny on Art and Society, Routledge 2010, s. 26; Th. R. Laehn, 

Pliny’s Defense of Empire, Routledge 2013, s. 88; R. K. Gibson, R. Morello, Pliny the Elder: Themes and Contexts, 

Brill 2012, s. 37. 
37

 Caii Plinii Secundi Historiae Naturalis libri XXXVII, Parisiis colligebat Nicolaus Eligius Lemaire, 

MDCCCXXVII, s. 16, przyp. 2. 
38

 Dokładny spis autorów zawarł Pliniusz w ks. I. 
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później. (18) Nie mam wątpliwości, że także i ja pominąłem wiele spraw. Jestem bowiem [tylko] 

człowiekiem i ponieważ absorbują mnie obowiązki, to zajmuję się tą pracą w czasie wolnym, tj. 

nocą, aby nikt z was nie uważał, że zaniedbuję [działalność publiczną] w ciągu dnia
39

. Czas 

dzienny przeznaczyłem dla was, sen zaś uważam za niezbędny dla zdrowia i nawet zadowala 

mnie taka tylko nagroda, iż – jak powiedział Marek Warron
40

 – podczas gdy podejmuję moją 

działalność, wykorzystuję więcej czasu z mojego życia. Zaprawdę życie jest strażą nocną
41

. (19) 

Otoczysz opieką to [dzieło], o którym do ciebie piszę, podczas gdy ja sam nie mam odwagi 

niczego obiecać z uwagi na różne trudności. W tym [więc] jest nadzieja dla dzieła, w tym jego 

wartość. Wiele rzeczy wydaje się być niezwykle cennymi, ponieważ zostały ofiarowane 

świątyniom.  

(20) Was wszystkich [zaś]: ojca, ciebie i brata opisałem w stosownym dziele
42

, tj. w 

historii naszych czasów rozpoczętej od miejsca, w którym kończy się dzieło Aufidiusza 

[Bassusa]
43

. Zapytasz, gdzież ona jest. Ukończyłem ją już jakiś czas temu, przygotowałem do 

wydania, a ponadto postanowiłem przekazać ją [mojemu] dziedzicowi, aby nie uznano, że w 

życiu zabiegam o własne korzyści. Tak samo jestem życzliwy dla tych, którzy zajmują się tym 

rodzajem twórczości, jak i dla ich następców, co do których wiem, że będą ze mną 

współzawodniczyć, podobnie, jak ja sam postępowałem z [moimi] poprzednikami. (21) 

Dowodem mojego upodobania będzie to, że umieściłem w tych księgach imiona [owych] 

autorów. Jest bowiem, jak mniemam, wyrazem uprzejmości i szczerej skromności wyznać, 

dzięki komu robisz postępy, nie tak, jak to czyniła większość z tych, z którymi się zetknąłem. 

(22) Wiedz, że gdy porównywałem autorów, odkryłem, iż najbardziej wiarygodni ze 

współczesnych przepisali co do słowa dawnych pisarzy, nie podając ich imion. [Zrobili tak] nie z 

                                                
39

 Por. Pl. Min., Epist., III 5, 9. 
40

 Marek Terencjusz Warron (Marcus Terentius Varro) – rzymski autor żyjący w latach 116–27 p.n.e., zajmował się 

wieloma dziedzinami literatury, m. in. gramatyką, historią i naukami szczegółowymi; zob. Brill's New Pauly…, t. 

XV, s. 209 nn.; K. Kumaniecki…, s. 463 nn. Cytat ten znajduje się tylko w tym miejscu. 
41

 Straż nocna odbywała się czterokrotnie i trwała po 3 godziny. Wyrażenie vigilia używane było także dla 

określenia pracy w nocy; por. Oxford Latin Dictionary…, s. 2062. 
42

 Mowa o niezachowanym dziele Pliniusza pt. A fine Aufidi Bassi triginta unus, wspomina o nim także Pliniusz 

Młodszy (Epist. III, 5). 
43

 Aufidiusz Bassus (Aufidius Bassus) – rzymski historyk żyjący w czasach Tyberiusza, autor „Dziejów” i „Wojen 

Germańskich”; zob. Brill's New Pauly…, t. II, s. 336; M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres 

Cesarstwa, Warszawa 1992, s. 55; por. Sen. Rhet., Suas., VI 18. 23; Quint., X 1, 103; Sen., Epist., XXX, 1; Tacit., 

Dial., 23. 
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ową odwagą Wergiliusza
44

, aby tak, jak on rywalizować ze swoimi poprzednikami
45

, ani z 

uczciwością Cycerona, który w [dziele] „O rzeczpospolitej”
46

 wyznaje, że idzie w ślady Platona, 

w „Pocieszeniu po stracie córki” naśladuje Krantora
47

, a [w dialogu] „O obowiązkach” 

Panajtiosa
48

. Dzieł tych, jak wiesz, należy nauczyć się na pamięć, a nie tylko brać je codziennie 

do rąk. (23) Bez wątpienia uległy umysł i nieszczęsny charakter woli być przyłapanym na 

kradzieży, niż oddać dług, zwłaszcza, że kapitał pomnaża się wskutek obrotu.   

(24) Grecy niezwykle trafnie dobierają tytuły: słowem κηρίον oddali to, co przypominało 

im plaster miodu, a terminem κέρας Ἀμαλθείας to, co odnosi się do rogu obfitości, abyś mógł 

mieć nadzieję na skosztowanie ptasiego mleczka
49

. Są też tytuły: Ἴα, Μοῦσαι, Πανδέκται, 

Ἐγχειρίδια, Λειμῶν, Πίναξ, Σχεδίων
50

, ze względu na które można by [nawet nie żałować] utraty 

„zastawu”
51

. Ale, na bogów, gdy się w nie zagłębisz, nie znajdziesz niczego wartościowego! 

Poważniejsi z naszych autorów używali tytułów: „Starożytności”, „Przykłady” i „Wskazówki”, a 

najbardziej pomysłowi takich, jak „Nocne trudy”
52

. Sądzę, że takim [właśnie] był Bibakulus i 

                                                
44

 Wergiliusz (Publius Vergilius Maro) – rzymski poeta epoki augustowskiej, żyjący w latach 70–19 p.n.e.; zob. 

Brill's New Pauly…, t. XV, s. 295 nn.; M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 

1990, s. 39 nn.. 
45

 Pliniusz ma tutaj na myśli fakt, że Wergiliusz, czerpiąc inspirację z greckich dzieł, starał się także modyfikować 

wykorzystywane przez siebie wzorce i tym samym podejmował rywalizację (aemulatio) z ich autorami. 
46

 Por. np. Cic., De rep., II, 21 n.  
47

 Krantor (Κράντωρ) – grecki filozof z Soli żyjący w latach 340/35–275 p.n.e.; zob. Brill's New Pauly…, t. III, s. 

912 n.; red. H. Pobielski, Literatura Grecji Starożytnej, Lublin 2005, t. II, s. 776 nn. 
48

 Panajtios (Παναίτιος) – grecki filozof z Rodos żyjący w latach 185–109 p.n.e.; zob. Brill's New Pauly... t. X, s. 

424 n.; Literatura Grecji Starożytnej…, s. 822 n. 
49

 Mowa tu o porównywaniu struktury i treści utworu do rzeczy nie związanych bezpośrednio z literaturą, które to 

poprzez metaforyzacje używane są jako tytuły i tak tytuły κηρίον oraz κέρας Ἀμαλθείας sugerują, że treść dzieła jest 

bardzo bogata, zróżnicowana; por. AP, IX 190, 1–2; Gell., praef., 5–6.  
50

 Tytuły te dają się przełożyć jako odpowiednio: „Fiołki”, „Muzy”, „Księgi pełne wszystkiego”, „Podręczniki”, 

„Kwiatki”, „Tabliczka” i „Zagadki”. 
51

 W oryg.: ”propter quas vadimonium deseri possit”. Odnosi się ten passus do rzymskiej praktyki prawnej 

zastawiania pewnej sumy pieniężnej, jako gwarancji stawienia się na rozprawie. Pliniusz twierdzi, że tytuły te są tak 

atrakcyjne, iż ktoś mógłby, widząc je, zdecydować się przeznaczyć na lekturę tych dzieł czas, w którym miał być 

obecny w sądzie i w rezultacie utracić zastaw. 
52

 Wśród znanych tytułów dzieł antycznych znajdują się: Antiquitates rerum humanarum et divinarum Warrona, 

Exempla Neposa; o artes rhetorum (rhethoricae) zob. Cic., De orat., I, 55. 
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tak też go nazywano
53

. Na nieco mniejszą swobodę [w nadawaniu tytułów] pozwala sobie 

Warron w swoich satyrach: „Półtora Ulissesa” oraz „Giętka tablica”
54

.   

(25) U Greków Diodor
55

 zaprzestał żartów i swoją historię zatytułował Βιβλιοθήκη. 

Apion
56

 zaś, gramatyk, ten, którego Cezar Tyberiusz nazywał „cymbałem”
57

 świata – chociaż 

należałoby go raczej określić mianem „bębenka” jego własnej sławy
58

 – napisał, że jest 

obdarzony nieśmiertelnością przez tych, dla których tworzył jakieś utwory. (26) Nie żałuję 

jednak, że nie wymyśliłem żadnego znakomitszego tytułu. Chciałbym bowiem, żeby zrozumiano 

– nie chcę też całkowicie krytykować Greków –  że dziełu skończonemu, a więc takiemu, które 

jest zbyt wielkie, byśmy mogli je w pełni docenić, za przykładem owych twórców malarstwa i 

rzeźby, których znajdziesz w tych księgach, nadałem ten niejasny tytuł. Czynił tak Apelles
59

 albo 

Poliklet
60

, zawsze, gdy dzieło było rozpoczęte i niedokończone, aby twórca, broniąc się przed 

różnymi zarzutami, miał możliwość usprawiedliwienia się, że coś by poprawił, gdyby śmierć mu 

nie przeszkodziła. (27) Dlatego jest to pełne umiaru, że wszystkie dzieła zatytułowali, jakby były 

ostatnimi i jakby los pozbawił ich [możliwości zajęcia się] szczegółami. Znane są, jak sądzę, bez 

wątpienia nie więcej niż trzy napisy „ten uczynił
61

”, które przedstawię we właściwym miejscu
62

. 

Ukazuje to, że autor nadmiernie zaufał swojej sztuce i wszystko to spowodowało wielką zawiść.  

(28) Otwarcie przyznaję, że wiele można dodać do moich [ksiąg], nie tylko tych 

[obecnych], lecz także wszystkich, które wydałem, aby mimochodem wystrzegać się tych 

                                                
53

 W języku łacińskim jest to imię mówiące i oznacza „pijaka”; Badacze natrafiają na duże trudności odnośnie do 

identyfikacji postaci Bibakulusa; por. X. Ballester, The Lucubrationes of Furius Bibaculus, Analecta Indoeuropaea 

Cracoviensia, Cracoviae 1995, s. 61 nn.  
54

 Dzieła Warrona zachowane jedynie we fragmentach; zob. Varro, Saturarum Menippearum Fragmenta, ed. R. 

Astbury, s. 31 n.; 78 nn. 
55

 Diodor Sycylijski (Διόδωρος ὁ Σικελιώτης) – grecki historyk żyjący w I w. p.n.e.; zob. Brill’s New Pauly..., t. IV, 

s. 444 n.; Literatura Grecji Starożytnej…, str. 97 nn. 
56

 Apion (Ἀπίων) – grecki gramatyk żyjący na przełomie I w. p.n.e. i I w. n.e.; otworzył w Rzymie własną szkołę; 

zob. Brill’s New Pauly…, t. I, s. 840 n.; R. Gibson, R. Morello, op. cit., 131 nn. 
57

 W oryg. znajduje się słowo używane w odniesieniu do osób głupich i nudnych.  
58

 Miejsce trudne, niezwiązane zasadniczo z tokiem wypowiedzi Pliniusza. 
59

 Apelles (Ἀπελλῆς) – grecki malarz żyjący w IV w. p.n.e.; w starożytności uważany był za najlepszego malarza; 

zob. Brill’s New Pauly…, t. I, s. 821 n. 
60

 Poliklet z Argos (Πολύκλειτος) – grecki rzeźbiarz żyjący w V w. p.n.e.; zob. Brill’s New Pauly…, t. XI, s. 511 nn. 
61

 W oryg. ILLE FECIT. 
62 

Zob. Plin., NH, XXXV, 8. 44; por. G. E. Lessing, Laocoon or the Limits of Poetry and Painting, London 1836, s. 

367 nn. 
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Homeromastigów
63

 – słusznie jest ich tak nazwać, ponieważ słyszałem, że i stoicy, i dialektycy i 

epikurejczycy – względem gramatyków zawsze się tego spodziewałem – wydają na świat [coś] 

przeciwko moim książkom, które napisałem o gramatyce, lecz już od dziesięciu lat, raz po raz 

ronią, podczas gdy nawet [ciąża] słoni [trwa] krócej
64

. (29) Jak gdybym nie wiedział, że 

przeciwko Teofrastowi
65

, człowiekowi tak [wprawnemu] w wymowie, że dzięki temu otrzymał 

boskie imię
66

, nawet kobieta coś napisała i stąd wzięło się przysłowie: „należy wybrać drzewo 

dla powieszenia się”
67

. (30) Nie mogę się powstrzymać, aby nie zacytować odnoszących się do 

tego słów samego Katona Cenzora
68

, dla ukazania, że nawet przeciwko niemu, który od 

Afrykańczyka oraz od Hannibala nauczył się walczyć i nie mógł znieść, że [ten pierwszy] odbył 

triumf jako imperator, gotowi byli wystąpić ci, którzy chcieli zdobyć sławę poprzez krytykę 

obcej im umiejętności, [stawiając zarzuty] jego dziełu o sztuce wojskowej. Tak mówi w tej 

księdze: „Cóż bowiem? Wiem [dobrze], że jeśli teksty będą powszechnie dostępne, to wielu 

będzie [je] krytykować, szczególnie ci, którym brakuje prawdziwej chwały. Pozwoliłem sobie 

przejść obojętnie obok ich wypowiedzi”
69

. (31) Równie wytwornie [wyraził się] Plankus
70

, gdy 

mówiono, że Azyniusz Pollion
71

 przygotowuje przeciwko niemu mowy, które mają być wydane 

przez niego samego, albo przez [jego] wyzwoleńców po śmierci Plankusa, aby nie mógł na nie 

odpowiedzieć: „ze zmarłymi walczą tylko upiory”
72

. Tą wypowiedzią tak skutecznie odparł te 

                                                
63

 Termin ten pochodzi od imienia Homera oraz greckiego wyrazu μάστιξ oznaczającego bicz; po raz pierwszy 

mianem tym określony został grecki filozof i komentator literacki Zoilos, który znany był z ostrej i niesprawiedliwej 

krytyki autora Iliady. 
64

 W mniemaniu Pliniusza ciąża słoni trwa 10 lat (NH, VIII, 11). W związku z tym powyższe zdanie ma charakter 

ironiczny. 
65

 Teofrast z Eresos (Θεόφραστος) – grecki filozof, uczeń Arystotelesa, żyjący w latach 322–287 p.n.e.; zob. Brill’s 

New Pauly…, t. XIV, s. 508 nn.; Literatura Grecji Starożytnej…, s. 731nn. 
66

 Pliniusz nawiązuje tutaj do znaczenia imienia Teofrasta, które złożone jest z greckich wyrazów θεός – „bóg” oraz 

φράσις – „mowa”. O nadaniu tego imienia por. Diog. Laert., V, 38. 
67

 Zob. Cic., Nat. I, 93. 
68

 Katon Starszy Cenzor (Marcus Porcius Cato) – rzymski polityk i pisarz żyjący w latach 234–149 p.n.e.; słynął ze 

swoich konserwatywnych poglądów i postawy moralnej. zob. Brill’s New Pauly…, t. III, s. 20 nn.; M. Cytowska, H. 

Szelest, L. Rychlewska, op. cit., Warszawa 1996, s. 186 nn. 
69

 Zdanie to cytuje jedynie Pliniusz; zob. M. Catoni praeter librum de re rustica quae exstant, ed. H. Jordan, 

Stutgardiae 1967, s. 80. 
70

 Lucjusz Munacjusz Plankus (Lucius Munatius Plancus) – polityk rzymski, żyjący w latach ok. 87–15 p.n.e.; zob. 

Brill’s New Pauly…, t. IX, s. 284 n. 
71

 Gajusz Azyniusz Pollion (Caius Asinius Pollio) – rzymski polityk, pisarz, literacki opiekun poetów, żyjący w 

latach 76 p.n.e. - 4/5 n.e.; zob. Brill’s New Pauly…, t. II, s. 159 n.; M. Cytowska, H. Szelest, Litertura rzymska. 

Okres augustowski, Warszawa 1990, s. 33 nn. 
72

 Zob. Erasm, Adagia, 1, 2, 53. 
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[zarzuty], że wśród ludzi wykształconych niczego nie uważa się za bardziej bezczelne [niż tego 

rodzaju krytykę]. (32) Tak więc bezpieczni w obliczu [owych] vitiligatores, których [nazwę] 

trafnie złożył Katon ze [słów] vitium i litigator
73

 – cóż bowiem robią oni innego, jeśli nie 

spierają się i nie dążą do sporu? – wykonamy pozostałą część tego, co zamierzyliśmy. (33) 

Ponieważ ze względu na dobro publiczne trzeba było oszczędzać twój czas, dołączyłem do tego 

listu spis treści
74

 i z najwyższą troską dołożyłem starań, abyś nie musiał czytać tych [ksiąg] w 

całości. Ty dasz przez to przykład też innym, żeby nie czytali [ich] od początku do końca , lecz 

stosownie do tego, czego ktoś będzie potrzebował, tego tylko będzie szukał i dowie się, w jakim 

miejscu to znaleźć. W naszej literaturze tak uczynił przede mną Waleriusz Soranus
75 

w księgach, 

które zatytułował Ἐπόπτιδες.  

                                                
73

 W zachowanych fragmentach Katona Cenzora nie pojawia się wspomniana przez Pliniusza forma vitiligator a 

tylko czasownik vitiligare; zob. M. Catonis…, s. 80. 
74

Stanowi on całą zawartość II księgi dzieła Pliniusza. 
75

 Kwintus Waleriusz Soranus (Quintus Valerius Soranus) – rzymski mówca, poeta i gramatyk, żyjący w latach ok. 

130–82 p.n.e; zob. Brill’s New Pauly…, t. XV, s. 195. 


