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WSTĘP
Wielu Rzymian, nawet spośród osobistości konsularnych, opisało dzieje rzymskie w obcym języku, mianowicie greckim1. Tymczasem Trogus Pompejusz, przedstawiciel starodawnej wymowy, już to
zazdroszcząc ich sławie, już to urzeczony różnorodnością i oryginalnością przedmiotu, napisał po łacinie historię Greków i całego świata, aby dzieje greckie można było czytać w naszym języku, tak jak
nasze dzieje można czytać po grecku. Podjął się on doprawdy zadania wymagającego dużego talentu i pracowitości. Jeśli bowiem
większość autorów opisujących dzieje poszczególnych królów i narodów uważa swoją pracę za nadzwyczaj trudną, to czyż Pompejusza, który zajął się całym światem, którego księgi zawierają w
sobie dzieje wszystkich epok, królów, plemion i narodów, nie uznamy za męża o odwadze Herkulesa? Wszystko to, co historycy greccy potraktowali oddzielnie, każdy zgodnie ze swoim upodobaniem,
i co pozostawili na boku jako dla nich bezwartościowe, Pompejusz
zebrał w jedną całość, podzielił na epoki i uporządkował według następstwa wydarzeń. Z tych więc 44 ksiąg (bo taką liczbę ich wydał)
wypisałem, spędzając wolny czas w Mieście2, wszystko to, co najbardziej zasługiwało na poznanie, i pominąłem sprawy, które ani nie
były interesujące, ani nie mogły służyć jako pouczający przykład.
Ułożyłem w ten sposób jakby bukiecik kwiatów, aby od, którzy znają język grecki, mieli z czego odświeżyć sobie wiadomości, a ci, którzy go nie znają, mieli z czego się uczyć. Przesyłam go Tobie3, abyś
się z nim nie tyle zaznajomił, ile go raczej poprawił. Równocześnie
pragnę też rozliczyć się przed Tobą z mego wolnego czasu, z którego także zdaniem Katona należy składać sprawozdanie4. Na teraz
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Między innymi historię rzymską po grecku napisali: Kwintus Fabiusz
Piktor, Lucjusz Cincjusz Alimentus, Aulus Postumiusz Albinus, Publiusz Rutiliusz Rufus. Również Cycero w języku greckim opisał dzieje swego konsulatu.
2
To jest w Rzymie.
3
Adresat nie jest nam znany. Niektóre rękopisy, m.in. krakowski, zawierają glosę imperator czy Antoninus, co powstało na skutek utożsamienia
epitomatora z Justynusem Męczennikiem, żyjącym za panowania Antoninusa
Piusa (138—161).
4
Chodzi o Marka Porcjusza Katona Starszego (234—149), którego miejsce
z Origiries Justynus bardzo zniekształcił (fr. 1,2). Por. też Cycero W obronie
Plancjusza 66.

bowiem wystarczy mi Twoja ocena, u potomnych zaś, gdy już
minie fala uwłaczania i zawiści, będę miał świadectwo mojej aktywności.
KSIĘGA I
1. Na początku władza nad plemionami i narodami znajdowała
się w rękach królów, którzy dochodzili do tej najwyższej godności
nie dzięki temu, że zabiegali o względy ludu, ale że ich umiarkowany charakter znajdował uznanie wśród szlachetnych ludzi1. Nie trzymały ludu w karności żadne prawa, lecz prawa zastępowała wola
władców. Przyjął się zwyczaj, że raczej broniono granic państwa,
niż je poszerzano. Każde zaś królestwo zamykało się w obrębie ziemi ojczystej. Ninos2, król Asyrii, był pierwszym władcą, który przez
nie znaną dotąd żądzę władzy zmienił ów prastary i niejako odziedziczony po przodkach zwyczaj panujący wśród narodów. On pierwszy wypowiedział wojnę sąsiadom i ujarzmił aż do granic Libii nie
umiejące się bronić narody. Żyli wprawdzie przed mim władcy jak
Wezosis3, król Egiptu, i Tanaos4, król Scytii, z których pierwszy dotarł do Pontu, drugi aż do Egiptu, lecz oni prowadzili wojny z dała od swych granic, a nie w ich sąsiedztwie, i nie szukali władzy
dla siebie, lecz sławy dla swego ludu. Zadowalali się samym zwycięstwem, rezygnując z panowania nad innymi. Ninos zaś zdobywszy ogromną władzę zabezpieczył sobie jej trwałe posiadanie. Ujarzmił bowiem swych sąsiadów, dzięki czemu wzrosły jego siły i coraz
śmielej mógł iść od jednych przeciw drugim. Każde nowe zwycięstwo było dla niego pobudką do sięgania po następne i tak podbił
narody całego Wschodu. Ostatnią wojnę prowadził z królem Baktrów Zoroastrem5, który podobno pierwszy wynalazł sztuki magiczne i wnikliwie badał początki świata oraz ruchy gwiazd. Po jego
zgładzeniu wkrótce zmarł sam Ninos, pozostawiając małoletniego
syna Niniasa oraz żonę Semiramidę.
1

Por. Herodot I 96; Salustiusz Katylina II 1.
Ninosa nie uważa się za władcę historycznego. Razem z Semiramidą
tworzył on rodzaj boskiej pary. Historyk grecki, Ktezjasz z Knidos (IV w.
przed Chr.), z tych dwu postaci mitologicznych uczynił ludzi.
3
Wezosis, nazywany inaczej Sesostris, to władca Egiptu Ramzes II z dziewiętnastej dynastii (XIV w. przed Chr.). Iust. II 3,17 błędnie podaje, że panował on 1500 lat przed Ninosem.
4
Władca z innych źródeł nieznany. Imię zawarte w nazwie rzeki Tanais
(Don); Scytia, kraina na północ od Morza Czarnego (Pontu).
5
Zoroaster, grecka forma nazwy Zaratustra, VI w. przed Chr., założyciel
religii perskiej, w której bóstwo dobra, Ormuzd, stacza ciągłe boje z bóstwem
zła, Arymanem.
2

2. Królowa6 nie miała odwagi ani na to, by powierzyć władzę
niedojrzałemu chłopcu, ani by osobiście jawnie ją piastować. Tak liczne bowiem i potężne narody, które z trudem ulegają władzy męskiej, nie będą słuchać kobiety. Podawała się więc za syna Ninosa,
a nie za jego żonę, za chłopca, a nie za kobietę. Oboje zresztą byli
średniego wzrostu i mieli jednakowo miły głos, podobne były rysy
twarzy u matki i syna. Dlatego szatami okryła swe ramiona i nogi,
a na głowę włożyła tiarę: także ludowi nakazała nosić taki sam
strój, aby nie wydawało się, że pod nowym ubiorem stara się coś
ukryć. Ten sposób ubierania się zachowuje odtąd cały naród. Tak
więc zataiwszy początkowo swoją płeć uchodziła za chłopca. Dokonała następnie wielkich czynów. Skoro już doszła do przekonania, że
niechęć do niej została przezwyciężona rozgłosem o jej czynach,
wyjawiła, kim jest i kogo udawała. Nie straciła przez to bynajmniej
królewskiej godności, lecz wzbudziła tym większy podziw, że jako
kobieta prześcignęła męstwem nie tylko słabą płeć, ale nawet samych mężczyzn. Ona założyła Babilon, otoczyła miasto murem z
wypalanych cegieł, zamiast zaprawy z piasku używając bitumu, to
jest materiału, który w wielu miejscach tego regionu wypływa z ziemi. Królowa ta dokonała też wielu innych znakomitych czynów; nie
zadowalając się obroną granic państwa, jakie ustanowił jej mąż, rozciągnęła swoją władzę również na Etiopię. Wypowiedziała także
wojnę Indiom, dokąd prócz niej i Aleksandra Wielkiego nikt nie
wkroczył. W końcu, ponieważ chciała uwieść własnego syna, poniosła
śmierć z jego ręki po 32 latach panowania od śmierci Ninosa. Syn
jej, Ninias, zadowolony z państwa, jakie stworzyli mu rodzice, wyzbył się chęci wojowania i, jakby z matką zamienił płeć, rzadko ukazywał się mężom, dożywszy starości w gronie kobiet. Również potomni, naśladując jego przykład, wydawali polecenia swym podwładnym przez pośredników. Asyryjczycy, których później nazywano Syryjczykami7, dzierżyli w swych rękach władzę przez 1300 lat8.
3. Ostatnim ich królem był Sardanapal9, mąż bardziej zniewieściały niż kobieta. Chciał go zobaczyć — dotąd nikomu na to nie zezwolono! — jeden z jego namiestników nazwiskiem Arbaktos10, spra6

Postać Semirarnidy utożsamia się z historyczną Szammuramat, królową
asyryjską, żoną Szamsziadada V z końca IX w. przed Chr. Według tradycji
Semiramida miała założyć w Babilonie tzw. wiszące ogrody.
7
W starożytności często mieszano Asyrię i Syrię. Asyria to kraj między
Media, Armenią i Babilonią ze stolicą w Niniwie nad Tygrysem. Syria
leżała na zachód od niej i zajmowała teren między Morzem Śródziemnym,
rzeką Eufrat, górami Taurus i Pustynią Arabską.
8
Liczbę tę podaje Ktezjasz i Diodor. Herodot (I 95) mówi o 520 latach.
9
Zwany inaczej Assurbanipal, VII w. przed Chr., wcale nie był władcą
tak zniewieściałym, jak się go tutaj przedstawia. Owszem, w końcowym okresie prowadził politykę pokojową; w Niniwie zgromadził wielką bibliotekę.
10
Arbaktos (Arbakes) wydaje się postacią legendarną. Ktezjasz wymienia

wujący władzę w Medii11. Kiedy na skutek usilnych starań uzyskał
wreszcie zgodę na wizytę, znalazł króla w gromadzie nierządnic, jak
prządł purpurową wełnę na kołowrotku i w niewieścim stroju rozdzielał młodym kobietom ich przydział pracy. Miękkością kształtów
ciała i pożądliwym wyrazem oczu przewyższał wszystkie kobiety.
Na taki widok ogarnęło Arbaktosa oburzenie, iż tego rodzaju kobiecie podlega tylu mężów, że temu, który zajęty jest przędzeniem
wełny, posłuszni są ludzie noszący miecze i zbroje. Udał się więc do
przyjaciół i zawiadomił ich o tym, co zobaczył. Powiedział, że nie
może słuchać kogoś, kto woli być kobietą niż mężczyzną. Zawiązano
więc spisek; wypowiedziano wojnę Sardanapalowi. Ten na wiadomość
o spisku zachował się nie jak mąż, który pragnie bronić swej królewskiej władzy, lecz jak kobieta ogarnięta strachem przed śmiercią.
Najpierw rozglądał się za kryjówką, następnie przystąpił do walki
dysponując niewielkim rozproszonym oddziałem. Pokonany wycofał się do pałacu, gdzie kazał wznieść i zapalić stos, w którego płomienie rzucił się wraz z majątkiem. Pod tym jednym względem postąpił jak mąż. Królem po nim został jego zabójca Arbaktos, który
był dotąd namiestnikiem Medów12. On to przeniósł władzę do Asyryjczków do Medów.
4. Następnie po rządach wielu królów korona przypadła prawem
sukcesji Astiagesowi13. Ten ujrzał we śnie winną latorośl, która wyrosła z łona jego jedynej córki. W cieniu latorośli znalazła się cała
Azja. Wieszczkowie zapytani o sens tego snu, odpowiedzieli, że z jego córki urodzi się wnuk, który, jak wynika ze snu, będzie wielki,
co oznacza dla niego utratę władzy królewskiej. Astiages przestraszony taką odpowiedzią nie wydał swej córki za mąż ani za znakomitego cudzoziemca, ani za tubylca, by pochodzenie ze szlachetnego rodu
tak ze strony ojca, jak i matki nie wzbiło przyszłego wnuka w dumę. Dał ją zatem Kambyzesowi, człowiekowi przeciętnemu, pochodzącemu z mało znanego wtedy ludu perskiego. Lecz nawet to nie
pozbawiło go obaw spowodowanych przez sen. Wezwał więc do siebie ciężarną córkę, aby można było dziecię zgładzić na oczach dziadka. Kiedy niemowlę przyszło na świat, oddał je Harpagosowi, powiernikowi tajemnic królewskich, by ten pozbawił je życia. Tymczasem Harpagos wydał chłopca pasterzowi trzody królewskiej, aby ten
go porzucił. Sam bowiem obawiał się, że po śmierci króla jego córka
może dojść do władzy, gdyż Astiages nie miał żadnego potomka płci
Arbakesa jako założyciela królestwa Medów, co datuje się na IX w. przed Chr.
przed Chr.
11
Media, kraj na wschód od Asyrii, w którym głównym miastem była
Ekbatana.
12
Według Herodota (I 95) pierwszym królem Medów był Deiokes.
13
Panował w latach ok. 585—550.

męskiej, i wywrze zemstę za zgładzenie dziecka na słudze, jako że
nie będzie mogła jej wywrzeć na ojcu. Przypadkowo wtedy samemu pasterzowi również urodził się syn. Jego więc żona, słysząc
o porzuceniu królewskiego dziecka, usilnie prosiła, aby chłopca przyniesiono i jej pokazano. Pasterz, znużony jej prośbami, wrócił do
lasu, gdzie znalazł przy dziecku sukę, która podawała malcowi wymiona oraz broniła go przed dzikimi zwierzętami i drapieżnym
ptactwem. Na widok litości u suki, i jego samego zdjęła litość. Odniósł więc chłopca do obory, przy czym towarzyszyła mu z niepokojem owa suka. Skoro kobieta wzięła dziecko na ręce, ono uśmiechnęło się do niej jakby do kogoś znanego i objawiło tak wielką żywość i tak przymilną słodycz dziecięcego uśmiechu, że sama prosiła pasterza, aby zamiast niego porzucił jej własne dziecko i pozwolił chować tego chłopca już to dla jego szczęścia, już to dla jej nadziei14. W taki oto sposób zamienił się los chłopców: królewskie
dziecię wychowuje się zamiast pasterskiego, pasterskie porzuca się
zamiast wnuka królewskiego. Karmicielka otrzymała później imię
Spargos, gdyż tak Persowie nazywają psa.
5. Następnie chłopiec, ponieważ wśród pasterzy wykazywał władczy charakter, otrzymał na imię Cyrus. Pewnego razu podczas zabawy został przypadkiem wybrany królem. Kiedy swawoląc wychłostał rózgami nieposłusznych kolegów, oburzeni rodzice chłopców
zanieśli skargę do króla, że niewolnik królewski sprawił dzieciom
urodzonym z wolnych rodziców lanie jakby niewolnikom. Król zawezwał chłopca i indagował go w tej sprawie. A gdy ten odpowiedział ze spokojnym obliczem, że uczynił to przecież jako król, Astiages podziwiając jego stałość przypomniał sobie swój sen i odpowiedź
wróżbitów. Rysy twarzy, czas porzucenia i zeznanie pasterza spowodowały, że rozpoznał w nim swego wnuka. Wierząc zaś, że sprawa ze snem jest załatwiona, skoro wnuk sprawował władzę królewską wśród pasterzy, przełamał przynajmniej w stosunku do Cyrusa swój gniewny zapał. Stał się jednak wrogo usposobiony do
Harpagosa, swego przyjaciela, i z zemsty za ocalenie wnuka zabił
jego syna i podał ojcu na uczcie do zjedzenia15. Lecz Harpagos ukrył
wtedy swój ból, a nienawiść do króla i zemstę odłożył na stosowną
porę.
Po upływie czasu, gdy Cyrus stał się dojrzałym młodzieńcem,
Harpagos, którego boleść z powodu straty syna była ciągle żywa, na-pisał do niego w liście, jak to dziadek odesłał go do Persów, jak
14

Według Herodota (I 107 i nn.) kobieta urodziła martwe dziecko. Historyk ten nie mówi też o suce, ale o tym, że żona pasterza nosiła imię
Suka (po grecku: Kyne); tego rodzaju opowiadania najbardziej znane dotyczą Mojżesza, Romulusa i Cyrusa.
15
Por. Herodot I 119; motyw baśniowy i mityczny (uczta Tyestesa, Tantala).

kazał mu zabić go w niemowlęctwie, jak on go ocalił z własnej woli, jak tym samym obraził króla i utracił własnego syna. Zachęcił go,
aby zorganizował wojsko i wszedł na drogę wiodącą prosto do tronu. Przyrzekł równocześnie, że Medowie przejdą na jego stronę. Ponieważ listu nie można było posłać jawnie, gdyż królewskie straże
obsadziły wszystkie przejścia, przeto włożył go do wnętrza wypatroszonego zająca, a zająca dał zaufanemu niewolnikowi, aby zaniósł go do Cyrusa. W celu zamaskowania swego podstępu zaopatrzył niewolnika niby myśliwego w sieci łowieckie.
6. Cyrus przeczytawszy list otrzymał we śnie rozkaz, aby podjął
się właśnie tego dzieła. Równocześnie został poinstruowany, iż jako
towarzysza w tym przedsięwzięciu ma sobie wzdąć pierwszego przechodnia, jakiego napotka w następnym dniu. Przed świtem więc ruszył w drogę na wieś i spotkał niewolnika imieniem Sybares, który
wyszedł z domu roboczego pewnego Meda. Zapytał go o pochodzenie. Skoro usłyszał, że jest rodem z Persji, zdjął z niego kajdany,
wziął jako towarzysza i powrócił z nim do Persepolis16. Tutaj zwołał lud, nakazując wszystkim przyjść z siekierami i wycinać las rosnący przy drodze. Ponieważ wezwani dziarsko wykonali pracę, zaprosił ich na ucztę w dniu następnym. Widząc zaś, jak ożywili się
podczas biesiady, postawił im pytanie: jaki wybraliby dla siebie
tryb życia, gdyby dano im możliwość wyboru, czy wczorajszy oparty
na pracy, czy dzisiejszy — na zabawie? Skoro wszyscy wykrzyknęli: "dzisiejszy", powiedział, że całe życie spędzą na pracy, podobnie jak wczoraj, jeśli będą podlegać Medom; lecz ci, którzy pójdą
za nim, życie swe spędzą na ucztach jak dzisiaj. Tak wśród ogólnej
radości wypowiedział Medom wojnę.
Astiages tymczasem, niepomny na swój postępek wobec Harpagosa, powierzył mu naczelne dowództwo w wojnie. On zaś natychmiast poddał Cyrusowi swoje wojsko przez kapitulację i w ten sposób, wiarołomnym przejściem na stronę wroga, pomścił okrucieństwo
króla. Skoro dowiedział się o tym Astiages, zebrał zewsząd posiłki
i osobiście pomaszerował na Persów. Wznowiono walkę, która zawrzała z tym większą gwałtownością, że król na tyłach swoich oddziałów umieścił część żołnierzy z nakazem, aby maruderów popędzali mieczem na wroga. Równocześnie oznajmił swoim, że jeśli nie
zwyciężą, znajdą na tyłach nie mniej dzielnych mężów niż na przodzie; niech zastanowią się ponadto, czy lepiej w ucieczce rozbić szyk
bojowy swoich, czy w walce — szyk wrogów. Z konieczności więc
ogarnął jego żołnierzy wielki zapał do walki. Gdy na skutek ich
natarcia z wolna ustępował szyk Persów, wyszły im naprzeciw matki
i żony. Błagały, by powrócili do walki. Widząc ich ociąganie się, ko16
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biety podniosły suknie, pokazały im wstydliwe części ciała i zapytały czy chcą się schronić do łona swych matek i żon. Na takie
strofowanie Persowie powrócili do walki i przypuściwszy atak zmusili do ucieczki tych, przed którymi uciekali. Podczas tej walki wzięto do niewoli Astiagesa. Cyrus pozbawił go jedynie władzy królewskiej, a poza tym zachował się wobec niego raczej jak wnuk niż jak
zwycięzca, mianując go namiestnikiem największego szczepu, to jest
Hyrkanów17. Do Medów bowiem on sam już nie chciał powrócić.
Taki był koniec imperium Medów18. Rządzili 350 lat.
7. Na początku swego panowania Cyrus ustanowił zarządcą Persów Sybaresa, powiernika swoich zamierzeń, którego pod wpływem
sennego widzenia uwolnił z domu ciężkich robót i który był współuczestnikiem wszystkich jego przedsięwzięć. Za żonę dał mu swoją siostrę. Tymczasem dotychczasowe lenne państwa Medów uważając, że wraz ze zmianą władzy zmienił się również ich status, wypowiedziały posłuszeństwo Cyrusowi. To było powodem i źródłem
licznych wojen. Ujarzmiwszy większość zbuntowanych ludów, Cyrus prowadził wojnę z Babilończykami. Z pomocą Babilończykom
przyszedł król Lidii19, Krezus, którego potęga i bogactwo były w tym
czasie powszechnie znane. Kiedy poniósł klęskę, wycofał się do swego królestwa pełen niepokoju o własne bezpieczeństwo. Cyrus zaś po
zwycięstwie uporządkował sprawy babilońskie i przeniósł działania
wojenne do Lidii. Tam bez trudu rozbił wojska Krezusa, gdyż obezwładniała je świadomość ostatniej klęski. Sam Krezus dostał się do
niewoli. Lecz zwycięzcy o tyle byli łagodniejsi dla pokonanych, o
ile wojna toczyła się z mniejszym niebezpieczeństwem. Krezusowi
więc darowano życie, przyznano mu też część ojcowizny z miastem
Beroe20, gdzie pędził żywot może nie królewski, lecz niewiele się
od niego różniący. Ta łagodność była korzystna zarówno dla zwyciężonego, jak i dla zwycięzcy. Na wiadomość bowiem o wypowiedzeniu wojny Krezusowi z całej Grecji popłynęły posiłki jakby dla
ugaszenia pożaru, który jej także zagrażał. Po wszystkich miastach
Krezus cieszył się tak wielką miłością, że Cyrus naraziłby się na
ciężką wojnę z Grecją, gdyby obszedł się z nim zbyt okrutnie.
Po upływie czasu, kiedy Cyrus był pochłonięty różnymi wojnami, bunt wzniecili Lidowie. Ponieśli znów klęskę: zabrano im oręż
i konie oraz nakazano zająć się gospodami, rozrywką i stręczycielstwem. W ten sposób potężny niegdyś dzięki swej aktywności i mę17

Hyrkania, dziś. Masanderan, kraj na południe od Morza Kaspijskiego.
Persowie zdobyli władzę nad Medami w 545 r. przed Chr.
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Kraj w środkowej części zachodniego wybrzeża Azji Mniejszej z głównym miastem Sardes. Lidię zajął Cyrus w 548, a Babilon w 539 r. przed
Chr.
20
Beroe, miasto w Syrii, na wschód od Antiochii; w innych tekstach —
Bara, miasto w Medii, niedaleko Ekbatany.
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stwu naród zniewieściał w miękkim i zbytkownym życiu oraz zatracił dawną dzielność. Chociaż do czasów Cyrusa cieszył się on opinią niezwyciężonego na wojnie, z chwilą pogrążenia się w zbytku
odniosły nad nim zwycięstwo gnuśność i lenistwo.
Lidowie mieli przed Krezusem wielu królów godnych pamięci z
powodu różnych przyczyn, jednak losu żadnego z nich nie można
porównać z losem Kandaulesa21. Tenże władca zwykł wszystkim opowiadać o swojej żonie, którą kochał bez pamięci z powodu piękna jej ciała. Nie zadowalał się jednak cichą świadomością własnych
rozkosznych doznań, jeśli nie rozgłosił innym sekretów swego łoża,
jak gdyby milczenie przynosiło szkodę piękności. W końcu, aby
wzbudzić wiarę w prawdziwość swoich słów, pokazał nagą żonę zaufanemu dworzaninowi, Gygesowi. Tym czynem zachęcił niejako
przyjaciela do cudzołożenia ze swoją żoną i uczynił go swoim wrogiem. Sama zaś żona straciła dla niego uczucie, jakby jej miłość
została odstąpiona innemu. W krótkim też czasie zabójstwo Kandaulesa było ceną nowych godów, a żona, otrzymawszy w posagu
krew męża, oddała cudzołożnikowi równocześnie królestwo i siebie
samą.
8. Cyrus, podbiwszy Azję i cały Wschód22, wypowiedział wojnę
Scytom. Królową Scytów w tym czasie była Tamyris23. Nie przestraszyła się ona, jak to zwykle bywa u kobiet, nadejścia wroga
i chociaż mogła powstrzymać go od sforsowania rzeki Arakses24,
pozwoliła mu ją przejść. Uważała bowiem, że walka w granicach własnego królestwa będzie dla niej łatwiejsza, dla wroga zaś ucieczka
przez rzekę będzie trudniejsza. Cyrus przeprawił wojska na drugi
brzeg i po krótkim marszu w głąb Scytii rozbił obóz. Nazajutrz, niby ze strachu, upozorował ucieczkę i opuścił obóz, pozostawiając w
nim duże zapasy wina i żywności potrzebnej do urządzenia uczty.
Kiedy o tym doniesiono królowej, wysłała młodocianego syna z trzecią częścią wojska, aby ścigał wroga. Młodzieniec, nie obeznany jeszcze dobrze ze sztuką wojenną, dotarłszy do obozu Cyrusa, zapomniał o nieprzyjacielu i, jakby przybył na ucztę a nie na bój, pozwolił
barbarzyńcom napić się wina do woli, mimo że nie byli do niego
przyzwyczajeni. W ten sposób wpierw nim walką, Scytowie zostali
pokonani pijaństwem. Skoro bowiem Cyrus rozpoznał sytuację, zawrócił nocą, zaskoczył pijanych i wymordował wszystkich Scytów
razem z synem królowej.
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Ostatni z Heraklidów (Sandonidów), panował w VII w. przed Chr.; por.
Herodot I 7 i nn.
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Nie należy tego rozumieć całkiem dosłownie. W rzeczywistości Cyrus
zawładnął państwem medyjskim, asyryjskim i babilońskim.
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U Herodota (T 205) Tamyris jest królową Massagetów, wojowniczego
plemienia na wschód od Morza Kaspijskiego.
24
Dzisiejsza Amudaria.

Po stracie tak wielkiego wojska i, co dla niej było boleśniejsze,
jedynego syna, Tamyris nie utopiła matczynego bólu we łzach, ale
szukała pociechy w zemście. Wciągnęła więc wroga, który cieszył
się ze świeżo odniesionego zwycięstwa, w równie zdradliwą zasadzkę. Pozorując mianowicie, ze względu na poniesioną klęskę, brak zaufania we własne siły, rzuciła się do ucieczki i w ten sposób przywiodła Cyrusa do górskiej przełęczy. Tam w górach urządziła zasadzkę i wymordowała 200 tysięcy Persów wraz z ich królem25. W
tym zwycięstwie zasługiwało na pamięć także to, że nie pozostał
przy życiu ani jeden świadek tak całkowitej klęski. Odciętą od ciała głowę Cyrusa kazała królowa włożyć do worka wypełnionego
krwią ludzką i potępiła jego okrucieństwo tymi słowami: „Nasyć się
krwią, której łaknąłeś i którą nigdy nie mogłeś się nasycić". Cyrus
królował 30 lat z godną podziwu wspaniałością nie tylko na początku, lecz i przez cały czas swego panowania.
9. Następcą Cyrusa został jego syn Kambyzes, który do imperium
ojca przyłączył Egipt26. Oburzając się ma zabobonne praktyki Egipcjan kazał zburzyć świiątynie Apisa i innych bogów27. Wysłał też
wojsko, aby zajęło bardzo sławną świątynię Ammona28. Jednak burza
i przewalające się masy piasku spowodowały zagładę jego wojska.
Po tym wydarzeniu ujrzał we śnie swego brata Mergisa zasiadającego na tronie. Przestraszony takim snem nie wahał się po świętokradczych czynach popełnić także bratobójstwa. Trudno było wymagać, aby ten, który gardził religią i odnosił się wrogo do samych
bogów, oszczędzał swoich bliskich. Jako wykonawcę tak okropnego
czynu wybrał przyjaciela, maga29 imieniem Kometes. Jednak Kambyzes ciężko raniony w udo mieczem, który przypadkiem wysunął
się z pochwy, wyzionął ducha, ponosząc"karę czy to za zamierzone
bratobójstwo, czy to za popełnione świętokradztwo'30. Na wiadomość
o tym mag, aby wypełnić swoją misję zanim rozejdzie się wiadomość o śmierci króla, zabił Mergisa, który miał zostać królem, i na
jego miejsce podstawił swego brata Oropastesa. Ten bowiem był
bardzo podobny do Mergisa i z rysów twarzy, i z kształtów ciała.
Mag uważał, że nikt się nie domyśli podstępu, kiedy zamiast Mergisa
królem zostanie Oropastes. Sprawa ta pozostawała tym bardziej w
26

W 529 r. przed Chr.
W 525 r. przed Chr.
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Apis, święty byk, zwierzę Ozyrysa, czczony szczególnie w mieście Memfis. Do bóstw egipskich należeli: Izyda, małżonka Ozyrysa, Ra, bóg Słońca,
Set, bóg pustyni i inni.
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Ammon, najpierw bóstwo lokalne w egipskich Tebach, w drugim tysiącleciu przed Chr. główne bóstwo Egiptu. Kambyzes zdobył i zburzył Teby.
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Magowie byli u Persów kapłanami i uczonymi; cieszyli się oni wielkimi
wpływami zarówno u ludu, jak i u króla.
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Kambyzes zmarł w 522 r. przed Chr.
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ukryciu, ponieważ u Persów, by wzbudzić respekt dla majestatu,
osoba króla ukrywa swe oblicze przed poddanymi. Magowie zaś dla
zyskania przychylności ludu wprowadzili na przeciąg trzech lat
zwolnienie od podatków i służby wojskowej; chcieli też swoją władzę zdobytą podstępem umocnić czynami łaskawości i hojności. Te
ich posunięcia wydały się podejrzane najpierw Hostanesowi, mężowi pochodzącemu ze znakomitego rodu i obdarzonemu przenikliwym
umysłem. Za pośrednictwem posłańców zapytał on swoją córkę, która znajdowała się wśród nałożnic królewskich, czy król jest synem
Cyrusa. Ta odpowiedziała, że ani sama tego nie wie, ani nie może
dowiedzieć się od innych, gdyż każda z nich zajmuje oddzielne i zamknięte pomieszczenie. Wtedy kazał jej dotknąć w czasie snu głowy
maga, gdyż Kambyzes obciął mu oboje uszu. Otrzymawszy następnie od córki wiadomość, że król nie ma uszu, doniósł o tym perskim
możnowładcom i zobowiązał ich pod przysięgą na bogów, że zabiją
fałszywego króla. Tylko siedmiu mężów było wtajemniczonych w to
sprzysiężenie. Oni, aby nie było czasu na rozmyślenie się i aby
spisek nie wyszedł na jaw, natychmiast podążyli do królewskiego pałacu z mieczami ukrytymi w szatach. Tam zgładzili napotkanych
po drodze strażników i przybyli do magów, którym nie brakowało
odwagi do własnej obrony: dobytymi mieczami zgładzili dwóch spiskowców. Sami jednak ulegli liczebnej przewadze napastników, z których jeden, imienim Gobrias, chwycił maga w pół i kazał towarzyszom, nawet przez swoje ciało, zatopić żelazo w ciele maga. Ci bowiem wahali się zadać cios, gdyż walka rozgrywała się w miejscu
ciemnym, a nie chcieli zabić przyjaciela zamiast maga. Fortuna jednak tak pokierowała ciosem, że śmierć poniósł mag, podczas gdy
spiskowiec wyszedł cało.
10. Możnowładcy, którzy usunęli magów i przywrócili prawowitą
władzę królewską, zyskali ogromną sławę. Jeszcze większy rozgłos
przyniosło im zawarcie zgody w sprawie obsadzenia tronu, chociaż
mogli się o niego poróżnić. Byli bowiem, jeśli chodzi o męstwo i szlachetne pochodzenie, do tego stopnia sobie równi, że równość ta czyniła wybór dla ludu bardzo trudnym. Sami więc znaleźli sposób na
jego przeprowadzenie. Polegał on na tym, że rozstrzygnięcie powierzyli bogom i losowi. Umówili się mianowicie, iż każdy z nich wcześnie rano, w oznaczonym dniu przyprowadzi swego konia do pałacu
królewskiego; królem zaś zostanie właściciel tego konia, który pierwszy zarży o wschodzie słońca. Persowie bowiem uważają słońce za
jedynego boga, a konie za święte zwierzęta tegoż boga. Wśród spiskowców znajdował się Dariusz, syn Hystaspesa. Jego stajenny, widząc, że panu zależy na władzy, powiedział mu, aby się nie martwił,
jeśli tylko ten warunek odwleka zwycięstwo. Następnie w przeddzień
wyznaczonej daty przyprowadził konia na określone miejsce i do-

puścił do klaczy w przekonaniu, że miłosne pożądanie wywoła to,
co rzeczywiście nastąpiło. Gdy nazajutrz wszyscy się zeszli o umówionej godzinie, koń Dariusza rozpoznając miejsce zarżał natychmiast
i tęsknoty za klaczą. Tak więc kiedy inne konie gnuśnie stały, on
pierwszy wydał głos pomyślnej dla swego pana wróżby. Pozostali uczestnicy wykazali tak wielkie opanowanie, że na ten głos wróżebny w jednej chwali zeskoczyli z koni i pozdrowili Dariusza jako
króla. Cały też lud, idąc za wyborem możnowładców, tegoż Dariusza ustanowił swym królem. Tym sposobem władza królewska w
Persji, odzyskana dzielnym czynem siedmiu najznakomitszych mężów, przeszła w tak mało znaczących okolicznościach do rąk jednego
człowieka. Aż trudno wprost uwierzyć, że ci, którzy gotowi byli
umrzeć, aby ją wydrzeć magom, tak spokojnie teraz z niej zrezygnowali. Dariusza zresztą, oprócz pięknej budowy i męstwa godnego tej
władzy, polecało także pokrewieństwo z poprzednimi królami31. Na
początku więc panowania pojął za żonę córkę Cyrusa, aby umocnić swą władzę związkami z domem królewskim; mogło się wydawać, że tron nie tyle przeszedł w obce ręce, ile powrócił do rodziny Cyrusa.
Po upływie pewnego czasu zbuntowali się Asyryjczycy i zajęli
Babilon. Ponieważ zdobycie tego miasta było trudne, czym król bardzo się przejmował, przeto Zopyros,32, jeden spośród zabójców magów, kazał się w domu poranić biczami na całym ciele, obciął sobie
nos, uszy i usta i w takim stanie nagle zjawił się przed królem.
Kiedy Dariusz całkowicie zaskoczony zapytał go o przyczyny i sprawcę tak strasznego okaleczenia, wyjawił mu w tajemnicy, dlaczego
to uczynił; po ustaleniu planu działania Zopyros podążył do Babilonu udając zbiega. Tam pokazał ludowi swoje okaleczone ciało,
skarżył się na okrucieństwo króla, który w rywalizacji o tron pokonał go nie męstwem, lecz znakiem wróżebnym, nie wyrokiem ludu, lecz rżeniem konia. Kazał im więc na przykładzie królewskich
przyjaciół wyobrazić sobie, czego mogą się spodziewać oni, wrogowie króla. Zachęcał ich, aby ufali raczej wojsku niż murom i prosił,
by mu pozwolili, gdy płonie w nim świeży gniew, razem z nimi prowadzić wspólną wojnę. Wszyscy dobrze znali szlachetne urodzenie
tego męża oraz jego dzielność; nie wątpili też w jego prawdomówność, gdyż jej niejako rękojmią były rany na ciele i znaki wyrządzonej mu krzywdy. Jednogłośnie więc ustanowili go wodzem.
Otrzymał niewielki oddział i stoczył kilka wygranych bitew, ponieważ Persowie raz i drugi umyślnie ustąpili z pola. W końcu powie31

Dariusz, tak jak Kambyzes i Cyrus, pochodził z rodu Achemenidów.
Według Herodota (III 153) Zopyros był synem Megabyzosa, jednego
tych, którzy zabili magów.
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rzono mu całe wojsko. On zaś wydał je Dariuszowi i także samo
miasto poddał jego władzy. Po tym wydarzeniu Dariusz wypowiedział Scytom wojnę, o której będzie mowa w następnej księdze.
KSIĘGA II
1. W opowiadaniu dziejów scytyjskich, aż nadto bogatych i wspaniałych, powrócić trzeba do samych ich źródeł. Nie mniej bowiem
znakomite były początki Scytów, jak i późniejszy okres ich panowania, takim samym wtedy bohaterstwem jaśniały u nich kobiety,
jak i mężczyźni. Gdy bowiem mężczyźni założyli państwo Partów1
i Baktrów2, to ich kobiety dały początek królestwu Amazonek3. Tym,
którzy zastanawiają się nad czynami tych mężczyzn i kobiet, trudno rozstrzygnąć, która płeć była pod tym względem znakomitsza.
Plemię scytyjskie uważano zawsze za najstarsze, chociaż długo
istniał spór między Scytami a Egipcjanami o starożytność pochodzenia. Egipcjanie twierdzili, że na początku świata jedne ziemie były
spieczone od nadmiaru słońca, inne zaś pokryte lodem na skutek
wielkiego mrozu. Nie mogły więc one nie tylko jako pierwsze zrodzić ludzi, ale nawet nie były zdolne przyjąć i utrzymać przy życiu przybyszów, zanim nie wynaleziono odzienia przeciw spiekocie
czy mrozom lub złych warunków klimatycznych nie złagodzono
środkami podyktowanymi przez naukę. Egipt zaś, według Egipcjan,
miał zawsze klimat umiarkowany, tak że jego mieszkańcom nie dokuczały ani mroźne zimy, ani gorące lata. Gleba jego była tak urodzajna, że żadna inna ziemia nie przynosiła ludziom więcej potrzebnych do życia produktów. Wydaje się więc uzasadnionym twierdzenie, że tam najpierw pojawili się ludzie, gdzie najłatwiej można
było znaleźć pożywienie.
Przeciwnie sądzili Scytowie, według których umiarkowany klimat nie jest żadnym argumentem na starożytność pochodzenia. Natura bowiem, skoro tylko różnym regionom przydzieliła różną ilość
ciepła i zimna, natychmiast też powołała do życia zwierzęta przystosowane do klimatu danego terenu oraz stosownie do warunków lokalnych wydała różne gatunki drzew i zbóż. Toteż, o ile klimat Scytii jest surowszy niż w Egipcie, o tyle bardziej zahartowane są tam
ciała i dusze ludzi. Jeśli zresztą świat, który teraz dzieli się na
1

Partowie, lud zamieszkujący Partię, kraj na południowy wschód od
Morza Kaspijskiego. W III w. utworzyli własne państwo. Głównymi miastami
były Ekbatana i Seleucja. Zob. niżej księga XLI.
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Baktria, kraj w Azji środkowej, na wschód od Partii.
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Amazonki wywodziły swój ród od Aresa i Harmonii. Zamieszkiwały
okolice nad rzeką Termodont w Kapadocji oraz Scytię i inne rejony.

części, stanowił kiedyś jedność, obojętnie, czy na początku wszechrzeczy ziemie tonęły pod zalewem wód, czy też wszystko było we
władaniu ognia, z którego powstał świat, każda z tych obu ewentualności przemawia na korzyść bardziej starożytnego pochodzenia
Scytów. Bo jeśli na początku świat był w posiadaniu ognia, który
z wolna gasnąc robił miejsce ziemi, żadna inna część nie mogła uwolnić się wcześniej siłą mrozu od ognia niż północ; jeszcze dzisiaj
w tej części panują największe mrozy. Egipt zaś i cały Wschód bardzo późno stały się terenem umiarkowanego klimatu; ten ostatni nawet dzisiaj jest spiekany ostrymi promieniami słońca. Ponieważ niegdyś wszystkie ziemie tonęły w głębokościach wód, z pewnością w
miarę ich opadania najpierw wyłoniły się najwyższe partie ziemi,
najdłużej zaś woda pozostała cna terenach najniższych. Im wcześniej
jakąś część ziemi opuściła woda, tym wcześniej pojawiły się na niej
żywe istoty. Scytia zaś swym wysokim położeniem tak dalece przewyższa pozostałe ziemie, że wszystkie rzeki tam biorą swój początek i wpadają do Morza Azowskiego, następnie Czarnego i Egipskiego4. Egipt zaś zabezpieczony z wielką troską i nakładem pracy przez
tylu królów i tyle wieków, obwarowany przed naporem rozszalałych
wód tak wielkimi groblami, pocięty tyloma kanałami, z których jed ne zatrzymują wodę, inne ją odprowadzają, nie może być uprawiany inaczej, jak dopiero gdy ustąpią wody Nilu. Tego Egiptu nie
można uważać za pierwszą siedzibę ludzi, wręcz przeciwnie, wydaje
się, że z uwagi na wodne budowle wykonane przez królów lub z
uwagi na Nil niosący muł, uważać go trzeba za najmłodszy kraj.
Egipcjanie ulegli sile tych argumentów i odtąd zawsze Scytów uważano za naród bardziej starożytny niż Egipcjanie.
2. Scytia leży na Wschodzie. Z jednego boku zamyka ją Morze
Czarne, z drugiego Góry Ryfejskie5, od tyłu Azja i rzeka Fazis6. Jej
długość i szerokość są ogromne. Mieszkańców nie dzielą żadne granice. Ani bowiem pól nie uprawiają, ani nie mają żadnych domów
czy krytych budynków, czy stałych siedzib, gdyż zwykli zawsze paść
owce i trzody oraz koczować po pustkowiach nie tkniętych ludzką
ręką. Swoje żony i dzieci wożą na wielkich wozach, które zastępują
im domy po rozciągnięciu nad nimi skórzanych dachów jako ochrony przed deszczami i zimnem. Sprawiedliwość panuje u nich dzięki
wrodzonemu instynktowi, a nie dzięki prawom. Żaden występek nie
jest u nich cięższy niż kradzież. Cóż bowiem pozostałoby dla nich,
4
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Riphaei montes, łańcuch górski w Sarmacji u źródeł rzeki Wołgi (Rha).
6
Fazis, niewielka rzeka w Kolchidzie (dziś. Gruzja), wpadająca do Morza
Czarnego.

mieszkańców lasów, trzymających duże i małe sztuki bydła bez zamknięcia, jeśliby kradzież była dozwolona? Nie posiadają złota i
srebra jak inni ludzie. Żywią się mlekiem i miodem. Nie jest im
znane używanie odzieży wełnianej, mimo że dokuczają im nieustanne mrozy. Ubierają się jednak w skóry wielkich i małych dzikich
zwierząt. Taka ich wstrzemięźliwość owocuje również sprawiedliwością w ich postawie, gdyż nie pożądają cudzego dobra. Tam bowiem gnieździ się żądza bogactw, gdzie jest ich używanie. Oby też
inni ludzie mieli podobny umiar i powściągliwość w stosunku do
cudzego mienia! Doprawdy, nie prowadzono by tylu wojen w każdym czasie i na każdym miejscu ani miecz i oręż nie zabierałyby
ze świata więcej ludzi niż naturalny bieg rzeczy. Jest czymś zadziwiającym, że natura dała Scytom to, czego Grecy nie mogli osiągnąć przez długie nauczanie mędrców i rady filozofów, że obyczaje
ludów cywilizowanych nie wytrzymują porównania z obyczajami
niewykształconych barbarzyńców. Większy wpływ na tych ostatnich
wywiera nieznajomość wad, niż na pierwszych znajomość cnót.
3. Scytowie trzykrotnie zdobyli panowanie nad Azją. Ich samych
zaś nigdy żadne obce mocarstwo ani nie podbiło, ani nie zwyciężyło.
Odparli od Scytii i zmusili do haniebnej ucieczki Dariusza, króla
Persów7, zgładzili Cyrusa8 wraz z całym jego wojskiem, wycięli tak
samo w pień armię Aleksandra Wielkiego dowodzoną przez Zopyriona9. O rzymskim orężu słyszeli wprawdzie, lecz jego siły nie doświadczyli. Sami dali początek państwom Partów i Baktrów. Scytowie
to ludzie o ogromnej sile fizycznej, zahartowani w trudach i bojach.
Nie starają się o nic, co mogliby utracić; jako zwycięzcy dążą tylko
do sławy. Pierwszy wypowiedział wojnę Scytom Wezosis, król Egiptu10. Najpierw wysłał on do nich pośredników, którzy wrogom
mieli podyktować warunki poddania się. Lecz Scytowie, których już
wcześniej sąsiedzi powiadomili o zbliżaniu się króla, odpowiedzieli
posłańcom, że wódz tak bogatego narodu czyni nierozsądnie wypowiadając wojnę biednemu ludowi. Winien raczej obawiać się jej
we własnym państwie, gdyż rozstrzygnięcie tej wojny jest niepewne, nagrody zwycięstwa — żadne, a straty — oczywiste. Scytowie
nie będą czekali, aż przyjdzie do nich, ponieważ znacznie więcej
kuszącego bogactwa posiadają wrogowie niż oni; sami więc wyjdą naprzeciw po łupy. Słowa stają się natychmiast czynem. Kiedy król
poznał, że przybyli z tak wielką szybkością, rzucił się do ucieczki
i, opuściwszy swoje wojsko razem z całym wyposażeniem wojennym,
7
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w wielkim strachu powrócił do swego królestwa11. Od zajęcia Egiptu powstrzymały Scytów bagna.
Wracając z tej wyprawy Scytowie podbili Azję i uczynili z niej
państwo lenne, na które nałożyli niewielki podatek, raczej by zaznaczyć swą władzę niż osiągnąć korzyści ze zwycięstwa. Po piętnastu latach pacyfikacji Azji odwołały ich stamtąd do kraju natarczywe prośby żon, które oznajmiły przez posłów, że jeśli oni
nie wrócą, same postarają się o potomstwo z mężczyznami sąsiednich ludów i nie pozwolą, aby ród scytyjski zaginął z powodu niepłodności kobiet. Przez 1500 lat Azja pozostawała lennem Scytów12.
Koniec płaceniu podatków położył Ninos, król Asyrii13.
4. Tymczasem partia możnowładców scytyjskich wypędziła z kraju
dwóch młodzieńców królewskich, Plinosa i Skolopitosa. Ci zaś wyprowadzili z sobą ogromną liczbę młodzieńców i osiedlili się na wybrzeżu Kapadocji w pobliżu rzeki Termodont oraz zajęli drogą podboju pola Temiskyry14. Tam przez wiele lat przywykli ograbiać
sąsiednie narody, które jednak zawiązawszy spisek podstępnie ich
wymordowały. Żony owych młodzieńców, widząc, że do banicji doszło jeszcze wdowieństwo, chwytają za broń i najpierw odpierają
wroga od swych granic, a następnie wypowiadają mu wojnę. Odrzuciły myśl o poślubieniu sąsiadów, gdyż uważały, że taki związek jest niewolą a nie małżeństwem. Wyjątkowy to przykład w caiej historia: nie tylko odważyły się powiększyć państwo bez udziału
mężczyzn, ale nawet strzegły go z uczuciem pogardy dla nich. Tych
zaś mężczyzn, którzy pozostali w swoich domach, pozabijały, aby
żadna kobieta nie wydawała się szczęśliwsza od drugiej. Z zemsty
za wymordowanie swych mężów dokonały doszczętnej zagłady sąsiadów. Kiedy już zdobyły orężem pokój, oddały się miłości z mężczyznami sąsiednich ludów, aby nie zaginęło ich plemię. Chłopców
jacy się rodzili, zabijały, dziewczętom zaś wpajały swoje własne
wzory, a więc uczyły je nie próżniactwa czy robót tkackich, lecz
władania orężem, jazdy konnej i łowiectwa; już w okresie niemowlęctwa wypalały im prawe piersi, aby nie przeszkadzały im w miotaniu strzał. Stąd nazywano je Amazonkami. Władzę wśród nich
sprawowały dwie królowe, Martezja i Lampeto, które podzieliły armię na dwie części. Niebawem stały się one sławne ze swej potęgi
i na przemian prowadziły wojny lub broniły granic ojczystej ziemi.
Chcąc dodać powagi swym sukcesom wojennym, opowiadały, że są
11
12

28 lat.
13

Według Herodota (II 103) Wezosis pokonał Scytów.
Herodot (I 104) podaje, że Scytowie panowali w Azji jedynie przez

Sprzeczność z relacją I 1, według której Ninos był pierwszym królem na świecie, który
wszczął wojny zaborcze.
14
Miasto Temiskyra leży przy ujściu Termodontu do Morza Czarnego.

córkami boga Marsa. Podbiły większą część Europy i zajęły również niektóre kraje azjatyckie. Stamtąd, po założeniu Efezu15 i wielu innych miast, wysłały do swego kraju część wojska z ogromnym
łupem. Ta zaś część wojska, która pozostała w Azji, by tam stać na
straży ich panowania, została wraz z królową Martezją wymordowana przez koalicję barbarzyńców.
Miejsce Martezji zajęła jej córka Orityja, która wzbudziła podziw
wśród ludzi zarówno nadzwyczajną biegłością w sztuce wojennej,
jak i zachowaniem dziewictwa przez cały okres życia. Jej męstwo
przydało Amazonkom tyle chwały i sławy, że ów król16, który nałożył na Herkulesa dwanaście prac, wyznaczył mu, jako rzekomo
niewykonalne, dostarczenie oręża królowej Amazonek. Herkules popłynął tam na dziewięciu okrętach wojennych, mając załogę złożoną z najprzedniejszej młodzieży greckiej, i uderzył znienacka na
Amazonki. Władzę wśród nich sprawowały wtedy dwie siostry, Antiope i Orityja, lecz ta ostatnia prowadziła wojnę poza granicami
kraju. Kiedy więc Herkules wylądował na brzegu należącym do Amazonek, znajdował się tam niewielki ich oddział z królową Antiope, która nie przeczuwała żadnego wrogiego ataku, na czele. Dzięki tej okoliczności, w momencie nagłego zamętu tylko niektóre z
nich chwyciły za broń, odstępując wrogom łatwe zwycięstwo. Wiele spośród nich poległo lub dostało się do niewoli, między innymi
dwie siostry Antiopy — Menalippa, którą uprowadził Herkules, i
Hippolita, która wpadła w ręce Tezeusza. Lecz Tezeusz, otrzymawszy brankę w nagrodę, wziął ją za żonę i miał z nią syna Hipolita.
Po tym zwycięstwie Herkules oddał brankę Menalippę jej siostrze,
za co otrzymał oręż królowej jako zapłatę. Kiedy w ten sposób wykonał zadanie, wrócił do króla.
Orityja, skoro tylko dowiedziała się, że jej siostrom wypowiedziano
wojnę i że porwał je król ateński, Tezeusz, wezwała swe towarzyszki
do pomsty. Powiedziała im, iż nadaremnie opanowały zatokę Morza
Czarnego i Azję, jeśli tereny te są narażone nie tyle na wojny z Grekami, ile na ich grabieże. Prosiła następnie o pomoc Sagylosa, króla
Scytów: przedstawiła mu scytyjskie pochodzenie Amazonek, zagładę
ich mężów, konieczność chwycenia za broń oraz przyczyny wojny,
na którą mężnie poszły, aby wszyscy wiedzieli, że kobiety scytyjskie
idą na wojnę tak chętnie, jak mężczyźni. Wzruszyła go ta troska o
chwałę ojczystego domu i dlatego posłał im na pomoc znaczny
oddział konnicy pod wodzą syna, Panasagorosa. Lecz jeszcze przed
bitwą doszło do różnicy zdań, w wyniku której wojsko sprzymierzeńców opuściło Amazonki. W czasie bitwy poniosły klęskę z rąk
Ateńczyków. Jednak schronieniem dla nich stał się obóz sprzymie15
16

Sławne miasto w Jonii na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej.
Był nim Eurysteusz, władca Myken.

rzeńców, z których pomocą uszły cało przed innymi plemionami i powróciły do swego królestwa.
Po Orityi na tronie zasiadła Pentezylea, która niosąc podczas
wojny trojańskiej pomoc przeciw Grekom dała dowody wielkiego
męstwa. Po śmierci Pentezylei i zagładzie jej wojska nieliczne
Amazonki, które pozostały w kraju i z trudem broniły się przed atakami sąsiadów, przetrwały aż do czasów Aleksandra Wielkiego. Spośród nich królowa Minitia lub Talestris przez trzydzieści dni dzieliła
łoże z Aleksandrem, aby mieć z nim potomka. Powróciła następnie
do swego królestwa, gdzie wkrótce zmarła, a razem z nią zaginęło
wszelkie imię Amazonek.
5. Scytom, którzy podczas trzeciej wyprawy do Azji przez osiem
lat przebywali z dala od swych żon i dzieci, niewolnicy zgotowali
wojnę w kraju. Żony scytyjskie, znużone długim oczekiwaniem na
mężów i sądząc w końcu, że to nie wojna ich zatrzymuje, lecz ciemny grób, poślubiły niewolników pozostawionych dla pieczy nad trzodami. Ci zaś niewolnicy, widząc zwycięski powrót swoich panów,
powstrzymują ich zbrojnie niby obcych przybyszów na granicy kraju. Ponieważ zwycięstwo chwiało się na jedną i drugą stronę, Scytom przyszło na myśl, aby zmienić sposób walki. Uświadomili sobie
bowiem, że skoro muszą toczyć walkę nie z wrogiem, lecz z niewolnikami, powinni w celu ich pokonania używać nie siły oręża, lecz uprawnień panów, a więc trzeba im nieść do boju nie broń, lecz knuty, trzeba odrzucić miecze i przygotować rózgi, bicze oraz tego rodzaju narzędzia, które wzbudzają strach w niewolnikach. Wszyscy
zatwierdzili ten plan, a następnie, zgodnie z instrukcją, wzięli to,
co było trzeba, i zbliżywszy się do wroga niespodziewanie zaczęli
go okładać biczami. Do tego stopnia przerazili tym niewolników, że
odnieśli zwycięstwo nad nimi, wzbudzając strach przed biczami,
chociaż nie mogli pokonać ich żelazem. Zmusili ich do ucieczki nie
jak pokonanych wrogów, lecz jak zbiegłych niewolników. Ci spośród
nich, którzy dali się schwytać, ponieśli śmierć na krzyżu. Również
kobiety, świadome swego przestępstwa, kończyły życie już to za pomocą miecza, już to sznura. Po tych wydarzeniach zapanował u Scytów pokój aż do czasów króla Jantyrosa. Jemu wypowiedział wojnę
król perski Dariusz, ponieważ, jak powiedziano wyżej17, nie chciał
poślubić jego córki. Dariusz uzbroił siedemset tysięcy ludzi i zaatakował Scytię. Gdy jednak wróg nie dawał mu możności stoczenia
bitwy, wycofał się w popłochu po stracie osiemdziesięciu tysięcy
żołnierzy. Bał się też zniszczenia mostu na Dunaju i odcięcia drogi
odwrotu. Zagłada tylu tysięcy ludzi przy tak wielkiej ich masie
nie była w ogóle żadną stratą. Toteż podbił Trację i Macedonię; po17
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konał również Jończyków w bitwie morskiej. Kiedy zaś dowiedział
się, że Ateńczycy udzielili Jończykom pomocy, przeciw nim skierował
całą machinę wojenną.
6. Obecnie, ponieważ doszliśmy do wojen z Ateńczykami, które
zakończyły się sukcesem przechodzącym nie tylko wszelką nadzieję, lecz nawet wszelką wiarę w możliwość takiego dzieła, czyny
zaś Ateńczyków swymi rozmiarami przekroczyły najśmielsze życzenia, należy pokrótce opowiedzieć o początkach ich miasta. Poza tym
Ateńczycy doszli do najwyższej potęgi nie od żałosnych początków,
tak jak inne narody. Oni jedni mogą, oprócz wspaniałego rozwoju, być także dumni ze swego powstania. Bo nie założyli ich
miasta ani przybysze, ani zbieranina ludzi pochodząca z różnych
stron, lecz początek dali mu ci, którzy urodzili się na tej samej
ziemi, którą dotąd zamieszkują i dla których miejsce urodzenia jest
tożsame z miejscem zamieszkania18. Oni pierwsi nauczyli ludzi używać wełny, oliwy i wina, oni pokazali tym, którzy dotąd żywili się
żołędziami, jak uprawiać pola i siać zboża. Z pewnością nauka, wymowa i cały system wychowania obywatelskiego obrały sobie Ateny
za pewnego rodzaju świątynię.
Przed epoką Deukaliona19 królem Aten był Kekrops. Ateńczycy
podawali o nim, jako że wszelka starożytność ma znamiona bajeczne, iż był dwojakiej płci, ponieważ pierwszy złączył mężczyznę i kobietę węzłem małżeńskim. Po nim przejął władzę Kranaos, którego
córka Attis nadała nazwę całej tej krainie. Z kolei panował Amfiktionides, który pierwszy poświęcił miasto Atenie20 i nadał mu nazwę
Aten. W tych czasach większą część ludności Grecji zgładził potop.
Przy życiu pozostali tylko ci, którzy schronili się w górach albo
popłynęli na tratwach do króla Tesalii Deukaliona, który z tego powodu uchodzi za ojca rodzaju ludzkiego. Następnie prawem sukcesji
korona przechodzi na Erechteusza, pod którego panowaniem Triptolemos wynalazł w Eleuzis21 sztukę siania zbóż. W podzięce za ten
dar obchodzi się tam uroczyście noce tajemnicy narodzin. Władzę
królewską w Atenach piastował też Aigeus, z którym rozwiodła się
żona, Medea, z uwagi na dojrzałego pasierba i powróciła do Kolchów
z synem Medejosem, poczętym z Aigeusa. Po Aigeusie królował Tezeusz, a następnie jego syn Demofoon, sprzymierzeniec Greków w
wojnie trojańskiej.
Pomiędzy Ateńczykami i Dorami22 istniała nieprzyjaźń z powo18

Aluzja do założenia Rzymu.
Mityczny król Tesalii, syn Prometeusza, uratował sią wraz z żoną Pyrrą
z potopu, jaki bóg Zeus zesłał na ziemię.
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Atena, łacińska Minerwa, córka Zeusa, była opiekunką sztuk i nauk.
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Eleusis, miasto w Attyce, na zachód od Aten, słynne z misteriów ku
czci Demetry (Cerery) i jej córki Persefony, bogiń roli i urodzajów.
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du dawnej obrazy. Dorowie, mając zamiar pomścić ją orężnie, zapytali wyrocznię o wynik przyszłej wojny. Odpowiedź brzmiała, że
zwyciężą, jeśli nie zabiją króla Ateńczyków. Gdy więc doszło do wojny, żołnierze otrzymali rozkaz, aby przede wszystkim chronili życie króla. W tym zaś czasie królem Ateńczyków był Kodrus. Znał
on zarówno wyrocznię boga, jak i rozkaz wrogów. Zamienił tedy królewski strój na łachmany, zawiesił sobie u szyi torbę żebraczą i poszedł do obozu wrogów. Tam wśród otaczającego go tłumu zginął z
rąk pewnego żołnierza, którego rozmyślnie zranił mieczem. Dorowie
poznawszy ciało króla, odeszli bez walki. W ten sposób mężnie wydając się na śmierć za ojczyznę, król uwolnił Ateńczyków od wojny.
7. Po Kodrusie już żaden król nie panował więcej w Atenach, co
stanowi wdzięczne wspomnienie o jego imieniu. Rządy w państwie powierzono urzędnikom wybieranym corocznie. Do tego czasu
miasto nie miało żadnych praw, gdyż ich miejsce zajmowała dotąd
wola królów. Wybrano więc Solona23, męża ze wszech miar sprawiedliwego aby dzięki prawom stał się w pewnym sensie założycielem
nowego społeczeństwa. Potrafił on też tak wyważyć interesy ludu
i senatu, że u obu zyskał iednakową wdzięczność, chociaż wydawało
się, że jeśli coś zrobi w interesie jednego stanu, nie będzie się to
podobało stanowi drugiemu. Wśród wielu znakomitych czynów teso
męża szczególnie jeden zasługuje na pamięć. Między Ateńczykami
a Megarejczykami24 trwała niemal na śmierć i życie walka o posiadanie wyspy Salaminy25. Po wielu klęskach Ateńczycy ustanowili
karę śmierci na tego, który wnosiłby uchwałę w sprawie odbicia
wyspy. Zmartwił się tym Solon, rozumiejąc, że milczeniem przyniesie szkodę rzeczypospolitei, a wyjawieniem swej opinii — sobie
samemu. Zaczął więc nagle udawać chorego na umyśle, dzięki czemu
mógł nie tylko mówić, ale i czynić to, co było zakazane. Odpychając swoim wyglądem wpadał na agorę jak szaleniec, a gdy zbiegli
się tam ludzie, zaczynał, wbrew swoim dotychczasowym zwyczajom
i dla jeszcze większego ukrycia swych zamiarów, w wierszach doradzać ludowi to, co było zabronione. Do tego stopnia rozpalił umysły
współobywateli, że natychmiast uchwalili wojnę z Megarejczykami.
Po druzgocącym zwycięstwie nad wrogiem wyspa stała się znów posiadłością Ateńczyków.
22

Dorowie najechali na Ateny w XI w. przed Chr.
Solon żył w latach ok. 640—559. W 594 r. wybrano go pierwszym archontem oraz polecono mu przeprowadzić reformę ustawodawczą i polityczną. Istniejące od 621 r. prawa Drakona nie zadowalały wielu obywateli.
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Megara, miasto na Przesmyku Korynckim.
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Salamina, niewielka wyspa w Zatoce Sarońskiej, z której Megarejczycy
napadali na handlowe okręty Ateńczyków, wyrządzając im w ten sposób
Poważne straty.
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8. Megcrejczycy, którzy pamiętali o wypowiedzianej, a następnie odwołanej wojnie przeciw Ateńczykom, aby nie wydawało się,
że na próżno chwycili za broń, wsiedli na okręty, zamierzając pochwycić ateńskie kobiety zgromadzone na nocnych uroczystościach
w Eleuzis. Wódz ateński, Pizystrates, dowiedziawszy się o tych planach, umieścił młodych ludzi w zasadzce, matronom zaś nakazał
obchodzić uroczystości ze zwykłym hałasem i wrzawą, nawet podczas zbliżania się do nich nieprzyjaciół. Chodziło o to, aby nie dały
poznać, że coś wiedzą. Następnie uderza niespodziewanie na Megarejczyków, którzy opuścili okręty, i wycina ich w pień. Na zdobytych okrętach rozmieszcza pomiędzy żołnierzami kobiety, aby wyglądały jak branki, i natychmiast rusza na Megarę. Megarejczycy,
widząc zarówno znane sylwetki okrętów, jak i oczekiwany łup, wychodzą na ich spotkanie do portu. Padają wnet od uderzenia Pizystratesa, który był o krok od zajęcia miasta. W taki więc sposób
Megarejczycy26 swymi podstępami zgotowali zwycięstwo dla wroga.
Lecz Pizystrates, tak jakby zwyciężył we własnym, a nie ojczyzny
imieniu, podstępnie przywłaszczył sobie władzę tyrana. Dobrowolnie
kazał się w domu wychłostać i poranić. Następnie udał się na agorę,
gdzie na zgromadzeniu27 pokazał ludowi rany, oskarżając o okrucieństwo możnych, z których winy tak cierpi. Słowom towarzyszył
płacz, a pełna nienawiści mowa rozpaliła łatwowierny tłum. Kłamliwie powiedział, że z miłości dla ludu został znienawidzony przez
senat28. Otrzymał więc dla osobistej ochrony straż złożoną z jego popleczników, przy pomocy których sięgnął po jedynowładztwo. Panował trzydzieści trzy lata29.
9. Po jego śmierci Diokles30, jeden z synów, zgwałcił młodą dziewczynę, za co został zabity przez jej brata31. Drugi syn, imieniem
Hippiasz, który piastował władzę po ojcu, kazał ująć zabójcę brata.
Kiedy torturami zmuszono go do wyjawienia współuczestników mordu, wymienił wszystkich przyjaciół tyrana. Po ich zgładzeniu na pytanie tyrana, czy istnieją jeszcze jacyś inni uczestnicy, odpowiedział, że nikt już nie pozostał przy życiu, kogo chętnie zobaczylby
martwym, prócz samego tyrana. W tych słowach, po wywarciu zemsty za zbeszczeszczenie cnoty siostry, okazał się zwycięzcą tegoż tyrana. Jego męstwo przypomniało społeczeństwu dawną wolność, toteż Hippiasza pozbawiono władzy i zesłano na wygnanie. Udał się
26
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on do Persów, gdzie, jak zaznaczono wyżej32, Dariusz wyruszał na
wojnę z Ateńczykami, i ofiarował mu siebie na wodza przeciw własnej ojczyźnie.
Ateńczycy na wiadomość o nadejściu Dariusza prosili o pomoc Lacedemończyków, swoich w tym czasie sprzymierzeńców. Skoro
zrozumieli, że nie doczekają się od nich pomocy, gdyż na cztery dni
zatrzymały Spartan sprawy religijne33, wystawili dziesięć tysięcy
wojska obywatelskiego oraz tysiąc pomocników z Platei34 i wyruszyli do boju przeciw sześciuset tysiącom wrogów zebranych na polu
maratońskim35. Wodzem wojny był Milcjades. On też nie radził czekać na pomoc, więcej ufności pokładając w szybkim działaniu niż
\v pomocy sprzymierzeńców. Z wielką tedy ochotą wyruszyli żołnierze do walki: na tysiąc kroków od szyku wrogów przyspieszyli
marsz i przybyli do nich, zanim ci zdążyli wypuścić strzały. Nie
pozostała bez skutku ich zuchwała odwaga. Z tak wielkim bowiem
walczono męstwem, że można było sądzić, iż z jednej strony stoją
mężowie, a z drugiej — bydło. Pokonani Persowie uciekli na okręty, z których wiele zatopiono i wiele pochwycono.
Podczas tej bitwy poszczególni żołnierze wykazali tak wielkie
męstwo, że trudno było osądzić, który z nich zasłużył na palmę
pierwszeństwa. Wśród wszystkich jednak jaśniała sława młodego
Temistoklesa, w którym już wtedy objawił się talent przyszłego
wodza. Również sławę Kynaigeirosa36, żołnierza ateńskiego, opiewają pisarze w licznych pochwałach. Po zabiciu wielu nieprzyjaciół w czasie walki, gdy uciekających wrogów pędził na okręty, uchwycił prawą ręką przeładowany okręt i nie prędzej go puścił, aż
nie stracił ręki. Wtedy po odcięciu prawej ręki ujął okręt lewa, a
gdy i tę stracił, wstrzymał go na koniec zębami. Tak wielka w nim
była zaciętość, że nie zmęczony tyloma ciosami, nie pokonany utratą obu rąk, w końcu jako sam kadłub ludzki walczył zębami niby
dzikie zwierzę. W wyniku tej bitwy i zatonięcia okrętów Persowie
stracili dwieście tysięcy żołnierzy. Poległ też Hippiasz, tyran ateński, sprawca i podżegacz do tej wojny, ponosząc karę z rąk bogów,
mścicieli zdradzonej ojczyzny.
10. Tymczasem Dariusz, który pragnął wznowić działania wojenne, zmarł w środku ich przygotowań37. Pozostawił licznych synów
zrodzonych tak przed, jak i w czasie sprawowania władzy. Najstar32
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szy spośród nich, Ariamenes, przyznawał sobie władzę na mocy
przywileju starszeństwa, które zostało społeczeństwom nadane przez
prawo i porządek rodzenia się oraz przez samą naturę. Kserkses
jednak podnosił nie kolejność urodzin, lecz ich szczęśliwe okoliczności: wprawdzie Ariamenes urodził się Dariuszowi pierwszy, ale
ojciec był wtedy człowiekiem prywatnym, tymczasem on urodził sit,
pierwszy, gdy ojciec był królem. Przeto bracia urodzeni przed nim
mogą rościć pretensje do prywatnego dziedzictwa ojca, jakim wtedy
rozporządzał, nie zaś do królestwa; on jest pierwszym synem, którego ojciec spłodził już po wstąpieniu na tron. Poza tym Ariamenes
urodził się nie tylko z ojca, który jeszcze nie miał władzy, ale i z
matki prowadzącej życie prywatne, i z takiegoż dziadka ze strony
matki. On zaś urodził się i z matki królowej38, i ojca oglądał tylko
jako króla, również dziadek ze strony matki, Cyrus, był królem —
i to nie dziedzicem, lecz założycielem tak potężnego królestwa. Gdyby nawet obaj bracia mieli jednakowe prawa po ojcu, on zwycięża
większymi prawami po matce i po dziadku. Spór ten przedłożyli
zgodnie swemu stryjowi Artafernesowi39, jakby domowemu rozjemcy. Ten, rozpatrzywszy ich sprawę, przyznał rację Kserksesowi40.
Obopólne zadowolenie braci było tego rodzaju, że ani zwycięzca nie
wynosił się z radości, ani pokonany nie pogrążał się w smutku. W
czasie samego sporu wymieniali między sobą podarunki, zapraszali
się wzajemnie na uczty, gdzie bawili się i przyjemnie, i w całkowitym zaufaniu do siebie. Samo rozstrzygnięcie odbyło się już bez innych rozjemców i bez słów obelgi. Znacznie spokojniej bracia dzielili wtedy między siebie największe królestwa, niż dziś rozdzielają
małe ojcowizny.
Kserkses w ciągu pięciu lat przygotowywał wojnę przeciw Grekom, którą zapoczątkował jego ojciec. Wnet dowiedział się o tym
Demaratos, król lacedemoński. Pędził on wtedy wygnańczy żywot
na dworze Kserksesa i był większym przyjacielem ojczyzny po ucieczce z niej niż króla, mimo doznanych od niego dobrodziejstw. Nie
chcąc, aby ojczyznę zaskoczyła i zniszczyła wojna, opisał wszystko
urzędnikom oia drewnianych tabliczkach, a następnie zalał je warstwą wosku, by odkryte pismo nie wyjawiło treści, a świeży wosk
ukrył podstęp. Wręczył je zaufanemu słudze, każąc zanieść do urzędników spartańskich. Gdy tabliczki dotarły do Sparty, długo się
nimi zajmowano, gdyż ani nie można było dojrzeć pisma, ani nie
podejrzewano, by dotarły tu bez żadnego celu. Przeciwnie, uważano, że sprawa jest tym ważniejsza, im jest bardziej ukryta. Wresz38
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cie gubiącym się w przypuszczeniach mężczyznom poddała myśl
rozszyfrowania pisma siostra Leonidasa41. Po zdrapaniu więc wosku ukazały się plany wojenne. Już Kserkses uzbroił siedemset tysięcy ludzi zaciągniętych ze swego królestwa i trzysta tysięcy spośród sprzymierzeńców. Słusznie głosiła wieść, że jego wojsko wysuszy rzeki i że Grecja z trudem będzie mogła je pomieścić w całości,
podobno miał również tysiąc dwieście okrętów wojennych i trzy
tysiące handlowych. Dla tak wielkiej armii brakowało tylko wodza.
Jeśli bowiem weźmiesz pod uwagę króla, pochwalisz jego bogactwo,
lecz nie talent wodzowski. Dysponował on bowiem tak wielkimi
zasobami w swoim królestwie, że chociażby masy wojska wypiły
wodę z rzek, nie potrafiłyby jednak zużyć jego skarbów. Tymczasem on sam, jak wiadomo, zawsze pierwszy rzucał się do ucieczki
i ostatni ruszał do boju, lękliwy w niebezpieczeństwach był jednocześnie chełpliwy, gdy strach minął. Jeszcze przed wejściem na
ścieżki wojenne miał pełne zaufanie do własnych sił i zachowywał
się tak, jak gdyby był panem samej natury: góry zrównywał,
głębokości dolin zasypywał, mosty rzucał przez niektóre morza, inne
znów łączył kanałami w celu ułatwienia żeglugi42.
11. Im większy strach wzbudzało wkroczenie Kserksesa do Grecji,
tym haniebniejszy i szpetniejszy był jego odwrót. Leonidas, król
Spartan, z czterema tysiącami żołnierzy zajął Przesmyk Termopilski43. Kserkses, gardząc małą liczbą obrońców, kazał tym żołnierzom,
których krewni zginęli w bitwie pod Maratonem, podjąć z nimi
walkę. Ci zaś, chociaż pragnęli pomścić swoich, zapoczątkowali pasmo klęsk; kiedy po nich ruszył nieużyteczny tłum, zgotowano mu
jeszcze większą masakrę. Trzy dni wrzała tam walka wśród wielkiego rozgoryczenia i gniewu Persów. Kiedy czwartego dnia doniesiono Leonidasowi, że dwadzieścia tysięcy wrogów zajęło najwyższe
wzniesienie, nakazał sprzymierzeńcom wycofać się d zachować życie na czasy dla ojczyzny szczęśliwsze. On ze swymi Spartanami
musi spróbować szczęścia; więcej zawdzięcza ojczyźnie aiiż życiu,
inni będą potrzebni dla obrony Grecji. Słysząc taki rozkaz króla
wszyscy odeszli, na miejscu pozostali tylko Spartanie.
Na początku tej wojny zapytano wyrocznię delficką o radę. Odpowiedź brzmiała, że musi zginąć albo król Spartan, albo ich miasto. Dlatego król Leonidas, podążając na wojnę, utwierdził swodch
żołnierzy w męstwie, gdy wyjawił im swą gotowość na śmierć. Z
tej też racji zajął wąskie przejście, aby z niewielkim oddziałem w
41
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tym większej chwale zwyciężyć lub zginąć z mniejszą szkodą dla
rzeczypospolitej. Odesławszy więc sprzymierzeńców zachęca Spartan, by pamiętali, iż w jakikolwiek sposób będą walczyć, muszą
zginąć; niech przeto baczą, aby nie wydawało się, iż mają więcej
odwagi do trwania na stanowisku niż do walki. Nie należy też czekać, aż wróg ich okrąży, lecz pod osłoną nocy uderzyć na nieprzyjaciół czujących się bezpiecznie i oddanych uciechom. Nigdzie zwycięzcy nie mogą zaszczytniej zginąć niż w obozie wrogów. Nie trudno było przekonać o tym ludzi gotowych na śmierć: natychmiast
chwytają za broń i w liczbie sześciuset mężów44 wdzierają się do
obozu pięciuset tysięcy wrogów i niezwłocznie uderzają na namiot
króla, aby albo zginąć razem z nim, albo przynajmniej w miejscu
jego pobytu, gdyby oni sami doznali porażki. Powstaje zamęt w całym obozie. Spartanie, nie mogąc znaleźć króla, posuwają się zwycięsko przez cały obóz: mordują i powalają na ziemię wszystko, bo
wiedzą, że walczą nie po to, by odnieść zwycięstwo lecz by pomścić
swą śmierć. Bitwa od początku nocy przeciągnęła się na większą
część dnia. W końcu nie pokonani, lecz raczej wyczerpani zwycięstwem, polegli wśród ogromnych stosów powalonych wrogów. Kserkses odniósłszy dwie porażki w walkach lądowych, postanowił spróbować szczęścia na morzu.
12. Tymczasem Temistokles, wódz Ateńczyków, widząc, że na pomoc królowi przybyła flota Jończyków, dla których oni podjęli wojnę z Persami, postanowił przeciągnąć ich na swoją stronę. Ponieważ nie miał okazji do rozmowy z nimi, postarał się, aby w miejscu
ich lądowania postawiono umowne znaki i umieszczono na kamieniu
następujący napis: „Jakaż głupota opanowała was, Jończycy? Jakąż
popełniacie zbrodnię? Czyż chcecie prowadzić wojnę z tymi, którzy niegdyś dali wam początek, a ostatnio byli tak-że waszymi obrońcami? Czyż dlatego budowaliśmy mury waszych, miast, aby
miał kto burzyć nasze miasta? Czyż nie to było powodem poprzedniej
wojny z Dariuszem i obecnej z Kserksesem, że nie opuściliśmy was
w chwili waszego buntu? Dlaczego z tej niewoli, w jakiej się znajdujecie, nie przechodzicie do naszego obozu, który jest także waszym? Jeśli zaś wydaje siię wam to mało bezpieczne, przynajmniej
wycofajcie się, gdy zawiąże się walka, powstrzymajcie wiosła i opuście pole bitwy".
Przed stoczeniem bitwy morskiej wysłał Kserkses cztery tysiące
żołnierzy do Delf w celu złupienia świątyni Apollina, tak jakby
prowadził wojnę nie tylko z Grekami, ale i z nieśmiertelnymi bogami. Jednak nawałnice i pioruny tak doszczętnie zniszczyły ten
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oddział, że Kserkses zrozumiał, iż przeciw bogom siły ludzkie są
niczym. Następnie spalił opuszczone przez mieszkańców miasta: Tespie45, Plateje46 i Ateny; mścił się więc ogniem na budynkach, ponieważ bezsilny był jego miecz przeciw ludziom. Ateńczycy bowiem
po bitwie maratońskiej, ostrzegani przez Temistoklesa, że to zwycięstwo odniesione nad Persami nie będzie końcem wojny, lecz
przyczyną jeszcze większych zmagań, zbudowali dwieście okrętów.
Gdy zaś w czasie zbliżania się Kserksesa zapytali wyrocznię delficką o radę, usłyszeli odpowiedź, że ocalenie zabezpiecza im drewniane mury. Temistokles uznał, że wyrocznia wskazuje na obronę
przy pomocy okrętów, i przekonał wszystkich, że ojczyzna to obywatele, a nie mury, że miasto to mieszkańcy, a nie budynki. Lepiej
więc będzie szukać ocalenia na okrętach niż w murach miasta. Taką
myśl zresztą również poddał bóg. Rada Temistoklesa znalazła uznanie. Kobiety i dzieci oraz najkosztowniejsze przedmioty przewieziono na leżące na uboczu wyspy47. Miasto opustoszało. Mężczyźni
z bronią wsiedli na okręty. Za przykładem Ateńczyków poszły także inne miasta.
Cała flota sprzymierzeńców stanęła razem gotowa do stoczenia
bitwy morskiej d zajęła cieśninę Salamińską48, aby tak liczne okręty wrogów nie mogły jej otoczyć. Wtedy wybuchł spór pomiędzy
przywódcami państw. Chcieli oni mianowicie odstąpić od wspólnej
walki i udać się każdy do obrony własnego państwa. Temistokles
w obawie, aby przez odejście sprzymierzeńców nie zmalały jego
siły, doniósł Kserksesowi przez zaufanego niewolnika, że łatwo może pokonać w jednym miejscu całą Grecję. Jeśli jednak poszczególne państwa, które chcą już odejść, rzeczywiście się rozejdą, będzie mu o wiele trudniej ścigać jedno po drugim. Ten podstęp
skłonił króla do tego, że dał hasło do rozpoczęcia bitwy. Również
Grecy, których zaskoczyło nadejście wrogów, podjęli bitwę dysponując zjednoczonymi siłami. Tymczasem król, niby jakiś obserwator
bitwy, pozostawał na brzegu z częścią okrętów. Artemisja zaś, królowa Halikarnasu49, która przybyła Kserksesowi na pomoc, dzielnie
wszczęła bitwę wśród pierwszych wodzów. W tej kobiecie doprawdy można było zobaczyć męską odwagę, jak w tamtym mężczyźnie
— kobiecy strach. Gdy losy bitwy się wahały, Jończycy zgodnie
z poleceniem Temistoklesa zaczęli się z wolna wycofywać z pola
walki; ich zdrada podcięła ducha bojowego wśród pozostałych. Prze45
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to odparto Persów, którzy rozglądali się za możliwością ucieczki,
wkrótce zaś ich pokonano w walce i zmuszono do ucieczki. W zamieszaniu, jakie powstało, wiele okrętów wpadło w ręce Greków,
wiele poszło na dno, jeszcze zaś więcej, i to bardziej ze strachu
przed wściekłością króla niż z obawy przed wrogiem, pożeglowało
do swojej ojczyzny.
13. Do Kserksesa, którego ta klęska sparaliżowała do tego stopnia,
że nie wiedział, co czynić, podszedł Mardoniusz50. Zachęcił go, aby
powrócił do swego królestwa, by czasem wieść o nieszczęsnej bitwie, ta wieść, która zwykle o wszystkim przesadnie donosi, nie wywołała tam zamieszek; niech pozostawi jemu trzysta tysięcy doborowych żołnierzy spośród wszystkich oddziałów, aby mógł tą armią
albo podbić Grecję ku jego chwale, albo gdy los wypadnie inaczej,
bez jego hańby ustąpić pierwszeństwa wrogom. Król zaaprobował
tę myśl i oddał wojsko Mardoniuszowi, a pozostałą część podjął się
osobiście odprowadzić do swego królestwa. Lecz Grecy, słysząc o
ucieczce króla, powzięli plan zburzenia tego mostu, który on, niby
zwycięzca morza, kazał przedtem zbudować w Abydos51. Przez odcięcie mu drogi odwrotu pragnęli albo zgładzić go doszczętnie wraz
z wojskiem, albo pokonać i w sytuacji bez wyjścia zmusić do zawarcia pokoju. Lecz Temistokles obawiał się, aby wzięci w potrzask
wrogowie nie obrócili swojej desperacji w męstwo i nie otworzyli
sobie żelazem drogi, która inaczej nie mogła stanąć otworem. Powtarzał po wielokroć, że w Grecji pozostało dość dużo wrogów i nie
należy przez zatrzymywanie powiększać ich liczby. Nie mogąc jednak przekonać innych do swego planu, wysłał do Kserksesa wspomnianego już niewolnika, aby wyjawił mu plan Greków oraz polecił
przyspieszyć ucieczkę i zająć przejście. Król przerażony tą wiadomością nakazał wodzom prowadzić wojsko, a sam z niewielkim
oddziałem ruszył spiesznie do Abydos52. Skoro tam znalazł most uszkodzony zimowymi sztormami, przeprawił się lękliwie na łodzi rybackiej. Był to widok godny obejrzenia i zastanowienia się nad losem ludzkim; zdumienie wzbudzała zmienna kolej rzeczy, gdy widziało się, jak ukryty na małym stateczku płynął człowiek, który
krótko przedtem z trudem mieścił się na całym morzu, jak nie miał
nawet niewolników do posługi ten, którego niezliczone wojska swym
ciężarem przygniatały ziemię. Nie miały też przyjemniejszej drogi
oddziały piesze, które powierzył dowódcom, ponieważ do codziennych udręk — a nie ma wytchnienia dla ludzi ogarniętych strachem — przyłączył się także głód. Trwający wiele dni niedostatek
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żywności sprowadził również zarazę, od której ginęło takie mnóstwo
ludzi, że drogi zapełniły się trupami, a wojsku towarzyszyły drapieżne ptaki i dzikie zwierzęta nęcone okazją zdobycia pokarmu.
14. Tymczasem Mardoniusz zdobył w Grecji Olint53. Kusił on także Ateńczyków nadzieją zawarcia pokoju i przyjaźni z królem perskim oraz obiecywał, że ich spalone miasta odbuduje do jeszcze
większych rozmiarów. Skoro zaś pojął, że swej wolności nie sprzedadzą za żadną cenę, spalił budowle, które zaczął wznosić i przeprawił
armię do Beocji. Tam też podążyło wojsko Greków w liczbie stu
tysięcy żołnierzy i stoczyło bitwę. Lecz los króla nie odmienił się
wraz ze zmianą wodza. Klęskę bowiem poniósł Mardoniusz, który
z garstką jakby rozbitków morskich rzucił się do ucieczki54. Zajęto
jego obóz pełen królewskiego bogactwa. Wtedy rozdzieliwszy między
siebie perskie złoto, Grecy po raz pierwszy ulegli żądzy bogactw.
Przypadkiem w tym samym dniu, w którym uległa zagładzie armia Mardoniusza, doszło także do bitwy morskiej z Persami w Azji
u stóp góry Mykale55. Tam przed samym starciem do obydwu wojsk,
gdy stały naprzeciw siebie, dotarła wiadomość o zwycięstwie Greków i zagładzie wojsk Mardoniusza. Jakże szybko leciała ta wiadomość! Rano w Beocji stoczono bitwę, a już w godzinach południowych mimo tylu mórz, tak znacznej odległości i tak niewielu godzin, o zwycięstwie dowiedziano się w Azji. Gdy po skończonej wojnie rozprawiano na temat nagród dla poszczególnych państw, jednogłośnie najwyżej oceniono męstwo Ateńczyków. Wszystkie państwa
pierwsze miejsce wśród wodzów przyznały Temistoklesowi, który
w ten sposób powiększył chwałę swej ojczyzny.
15. Niebawem Ateńczycy, którym wojna przysporzyła zarówno korzyści materialnych, jak i sławy, przystąpili na nowo do budowy
swego miasta. Ponieważ opasali je murem na większej przestrzeni, stali się podejrzani dla Lacedemończyków, którzy stawiali sobie
pytanie, ile potęgi może przysporzyć Ateńczykom obwarowane miasto, jeśli zniszczone spowodowało tak wielki jej wzrost. Wysyłają
więc posłów z ostrzeżeniem, aby nie wznosili murów, które mogą
służyć jako warownia i schronienie dla wrogów w przyszłej wojnie.
Temistokles rozumiał, że spodziewana świetność miasta wywołuje
u nich tę zazdrość; nie chciał jednak działać pochopnie i dlatego
odpowiedział posłom, że do Lacedemonu udadzą się specjalni ludzie,
którzy wspólnie z nimi przedyskutują tę sprawę. Odprawiwszy w
ten sposób Spartan, zachęcił jednocześnie rodaków, aby przyspieszyli budowę. Po upływie pewnego czasu wyruszył osobiście z poselst53
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wem i już to symulując chorobę w czasie podróży, już to skarżąc
się na opieszałość kolegów, bez których nic legalnie nie mógł poczynić, odwlekał z dnia na dzień swoje przybycie i zyskiwał czas
na ukończenie dzieła. Kiedy znów doniesiono Spartanom, że w
Atenach przyspiesza się budowę, ci wyprawili nowych posłów w
celu rozpoznania sytuacji. Wtedy Temistokles przez swego niewolnika wysłał pismo do urzędników ateńskich, aby uwięzili posłów i trzymali ich jako poręczycieli, by Spartanie nie mogli podjąć przeciw
niemu jakiegoś surowszego postępowania. Następnie udał się na
zgromadzenie56 Lacedemończyków, gdzie oznajmił, że Ateny są już
całkowicie obwarowane i mogą wojnę im wypowiedzianą odeprzeć
nie tylko za pomocą oręża, ale także murów. Gdyby zaś z tego powodu podjęli w stosunku do niego jakąś zbyt okrutną decyzję, niech
wiedzą, że ich posłańcy zostali zatrzymani w Atenach jako poręczyciele. Następnie surowo ich zganił za to, że dążą do zdobycia potęgi nie przez męstwo, lecz przez osłabienie swoich sprzymierzeńców. W tej sytuacji Spartanie puszczają go wolno, współobywatele
zaś przyjmują go niby triumfatora nad Spartanami.
Po tym incydencie Spartanie, aby ich siły nie zwątlały w bezczynności i aby pomścić wojnę, jaką dwukrotnie Persowie wypowiedzieli Grecji, z własnej woli pustoszyli terytorium wroga. Na wodza
armii swojej i sprzymierzeńczej wybierają Pauzaniasza. Ten jednak,
chcąc władzę wodza zamienić na władzę królewską nad Grecją,
wchodzi w porozumienie z Kserksesem, który jako nagrodę za zdradę obiecuje mu rękę córki. Pauzaniasz z kolei odsyła mu jeńców,
aby dzięki jakiemuś dobrodziejstwu zyskać zaufanie króla. Pisze
poza tym do Kserksesa, by mordował wszystkich posłańców, których wyśle do niego. Nie chce bowiem, aby spisek wyszedł na jaw
przez ludzką gadatliwość. Lecz wódz Ateńczyków, Arystydes, towarzysz wojaczki, oponował zamiarom kolegi oraz wysuwał mądre
kontrpropozycje, którymi pokrzyżował jego zdradzieckie plany.
Wkrótce potem Pauzaniasz stanął przed sądem, który wydał na niego wyrok skazujący. Kserkses zaś widząc, że zdradziecki podstęp
wyszedł na jaw, wszczął wojnę na nowo. Grecy ze swej strony ustanowili wodzem Ateńczyka Kimona, syna Milcjadesa, dowódcy bitwy
pod Maratonem. Zapowiedzią przyszłej wielkości owego młodzieńca
były dowody jego synowskiej czci. Kiedy mianowicie jego ojciec
z powodu defraudacji57 znalazł się w więzieniu i tam zmarł, syn
kazał sobie nałożyć jego kajdany i tym sposobem wykupił jego ciało w celu sprawienia mu pogrzebu. W czasie wojny nie zawiódł też
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nadziei wyborców, ponieważ miał nie mniejszy talent niż ojciec,
pokonał więc Kserksesa na lądzie i na morzu58 oraz zmusił go do
tego, że w popłochu wycofał się do swego królestwa.
KSIĘGA III
1. Kserkses, król perski, niegdyś postrach narodów, po nieszczęsnej
wojnie z Grecją ściągnął na siebie pogardę nawet swoich najbliższych. Jeden z jego dowódców, Artabanos1, widząc, jak z dnia na
dzień maleje autorytet króla, sam nabrał nadziei na zdobycie tronu. Wieczorem udał się ze swymi siedmioma synami, niezwykle silnymi, do pałacu królewskiego, który z uwagi na przyjacielskie więzy zawsze stał przed nim otworem. Tam zabił króla i starał się podstępnie usunąć jego synów, ponieważ stanowili przeszkodę w realizacji jego planów. Aż nadto spokojny o Artakserksesa2, będącego
jeszcze dzieckiem, wmówił mu, że króla zabił Dariusz, który pragnął
mimo młodego wieku szybciej zdobyć tron. Nakłonił Artakserksesa,
aby bratobójstwem pomścił ojcobójstwo. Udali się więc do pałacu
Dariusza, gdzie znaleźli go pogrążonego we śnie i zabili tak, iż wydawało się, że śpi dalej. Następnie Artabanos widząc, że tylko jeden
z synów królewskich ocalał z jego pogromu, w obawie przed walką
możnowładców o tron, przybrał jako towarzysza swoich planów Bakkabasosa3. Ten zaś, ponieważ był zadowolony ze swego dotychczasowego położenia, wyjawił całą sprawę Artakserksesowi: jak zginął
jego ojciec, jak na skutek fałszywego podejrzenia o ojcobójstwo poniósł śmierć jego brat, jak wreszcie jemu samemu gotowano zasadzkę. Artakserkses, gdy poznał te fakty i zarazem lękał się liczebnej przewagi synów Artabanosa, kazał w następnym dniu stanąć
wojsku pod bronią w celu poznania tak liczby żołnierzy, jak i gotowości bojowej każdego z nich. Wśród innych stanął też w zbroi Artabanos. Król udając, że ma zbyt krótki pancerz, kazał Artabanosowi
zamienić się z nim i w momencie, kiedy ten zdjął swój pancerz i
stanął bezbronny, pchnął go mieczem. W ten sposób znakomity
młodzieniec pomścił zarówno zabójstwo ojca, jak i morderstwo dokonane na bracie oraz uwolnił się od zasadzek Artabanosa.
2. To działo się w Persji. Tymczasem cała Grecja pod lacedemońskimi i ateńskimi wodzami podzieliła się na dwa obozy i zwróciła
oręż od wojen zewnętrznych niejako ku własnemu sercu. Z jed58
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nej strony Lacedemończycy przyciągają do swoich sił bojowych
wspólne niegdyś posiłkowe oddziały państw, z drugiej Ateńczycy,
sławni zarówno ze starożytnego pochodzenia, jak i ze znakomitych
czynów, ufają tylko własnym siłom. I tak dwa najpotężniejsze narody greckie, równe względem siebie ustawami Solona i prawami
Likurga, zazdroszcząc sobie potęgi, dążą do wojny. Jeśli chodzi o
Likurga, to ponieważ był on następcą po bracie Polidektesie, mógł
sobie z powodzeniem przywłaszczyć władzę królewską. Z największą jednak rzetelnością oddał ją Charillosowi, synowi brata, urodzonemu po śmierci ojca. Uczynił tak, aby wszyscy zrozumieli, o ile więcej u dobrych ludzi znaczą prawa braterskiej uczciwości niż wszelkie skarby. W tym więc czasie, gdy dziecię dojrzewało pod jego opieką, ułożył dla Spartan prawa, których oni dotąd nie mieli. Większą jednak sławę zdobył nie dzięki wynalezieniu praw, lecz dając
dobry przykład, ponieważ nie ustanowił dla innych żadnego prawa, któremu by sam najpierw nie dał świadectwa swoją postawą.
Lud wychował w posłuszeństwie dla władców, władców nauczył sprawiedliwości w pełnieniu władzy. Wszystkim obywatelom zalecił oszczędność, uważając, że trudy wojenne będzie można łatwiej znosić przez ciągłe przyzwyczajanie się do prostego trybu życia. Poszczególne rzeczy nakazał kupować nie za pieniądze, lecz na drodze
wymiany towarowej. Zabronił, jako źródła wszelkiej zbrodni, używać złota i srebra.
3. Zarządzanie państwem rozdzielił pomiędzy różne stany: królom4
przyznał najwyższą władzę w sprawach wojennych, zmienianym corocznie urzędnikom5 — sądownictwo, senatowi6 — troskę o prawa,
ludowi — uzupełniające wybory do senatu oraz wybór urzędników
zgodnie z jego wolą. Całą ziemię podzielił równo pomiędzy wszystkich obywateli, aby nierówny majątek nie czynił jednego potęż
niejszym od drugiego. Nakazał wszystkim wspólnie jadać posiłki, aby
czyjeś bogactwo i zbytek nie pozostawały w ukryciu. Młodzieńcom
nie pozwalał nosić więcej niż jedno odzienie rocznie, występować
strojniejszym odzieniu niż inni czy jeść dostatniej, aby rywalizacj
nie przerodziła się w zbytek. Dorastających młodzieńców polecił prowadzić nie na rynek, lecz na wieś, aby tam spędzili pierwsze lata
dojrzałe nie w zbytku, lecz w trudzie i znoju. Ustanowił, aby nie
ścielono im niczego do spania, aby żywili się potrawami bez przysmaków i nie wracali do miasta wcześniej, aż nie staną się w pełni
mężczyznami. Nakazał dziewczynom wychodzić za mąż bez posagu,
4
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aby wybierano żony, a nie pieniądze i aby mężowie, nieskrępowani
żadnymi więzami posagu, z większą surowością mogli powściągać
swoje małżonki. Było jego wolą, aby największym szacunkiem otaczano nie bogaczy i możnych, lecz starców stosownie do ich wieku.
Doprawdy nigdzie na świecie starość nie doznaje większej czci. Ponieważ zdawał sobie sprawę, że w stosunku do swobodnych dotąd
obyczajów jego ustawy na początku mogą wydać się surowe, rozpuścił wieść, że ich autorem jest sam Apollo Delficki, on zaś przyniósł
je z Delf na rozkaz boga; bojaźń religijna winna przezwyciężyć opór
przyzwyczajenia. Następnie, chcąc zapewnić swoim ustawom wieczne trwanie, kazał obywatelom zobowiązać się przysięgą, iż niczego nie zmienią w jego ustawach przed jego powrotem. Udawał zaś,
że wyrusza do wyroczni delfickiej, aby poradzić się, co jeszcze należy do ustaw dodać lub w nich zmienić. W rzeczywistości wyruszył na Kretę i tam żył na wiecznym wygnaniu, umierając zaś kazał swoje kości wrzucić do morza, aby Spartanie po przetransportowaniu ich do Lacedemonu nie uznali się za zwolnionych od przysięgi i nie znieśli jego ustaw.
4. Dzięki tym obyczajom państwo Spartan stało się w krótkim
czasie tak silne, że mogło wypowiedzieć wojnę Meseńczykom7, którzy zniesławili ich dziewczęta podczas uroczystej ofiary składanej
u siebie. Zobowiązali się wtedy najuroczystszą przysięgą, że nie wrócą wcześniej, zanim nie zdobędą Mesenii8. Tak wiele nadziei pokładali już to we własnych siłach, już to w swym szczęściu! To było
początkiem niezgody w Grecji, przyczyną i źródłem walk wewnętrznych. Wbrew swoim przypuszczeniom Spartanie oblegali miasto przez
dziesięć lat. Już ich żony, skarżąc się na tak długi okres samotności,
wzywały ich do powrotu. Z troską więc myśleli o tym, że uporczywe kontynuowanie wojny może bardziej zaszkodzić im samym niż
Meseńczykom. U tych ostatnich bowiem liczbę młodych żołnierzy
zabitych na wojnie stale wyrównywała płodność ich kobiet, u nich
zaś przy ciągłym ubytku ludzi na wojnie płodność kobiet podczas
nieobecności mężczyzn równa się zeru. Przeto wybrali młodych żołnierzy spośród tych, którzy złożywszy przysięgę zasilili ich szeregi
i wysłali ich do Sparty, pozwalając im na współżycie z wszystkimi
kobietami. Uważali bowiem, że szybciej nastąpią poczęcia, jeśli każda z kobiet żyć będzie z większą liczbą mężczyzn. Urodzone z nich
dzieci z powodu rysy na matczynym honorze nazwano Parteniami9.
Po dojściu do trzydziestego roku życia z obawy przed biedą, gdyż
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żaden z nich nie miał ojca, po którym mógłby dziedziczyć majątek,
obrali sobie jako przywódcę Falantosa, syna Aratosa. Aratos bowiem poddał Spartanom myśl, aby wysłali młodych mężczyzn do
ojczyzny i w ten sposób utrzymali swą populację. Teraz pragnęli,
aby syn wzbudził w nich nadzieję i przydał godności, jak ongiś
ojciec stał się sprawcą ich narodzenia. Przeto nie pożegnawszy się
nawet ze swymi matkami, których cudzołożne stosunki, jak sądzili,
były przyczyną ich hańby, wyruszyli na poszukiwanie nowych siedzib. Długo doznawali zmiennych kolei losu, aż wreszcie przybyli
do Italii, gdzie opanowali zamek w Tarencie10. Tam wypędziwszy
dawnych mieszkańców założyli swoją siedzibę. Po wielu jednak latach ich wódz, Falantos, z powodu rokoszu został zmuszony pójść
na wygnanie. Podążył wtedy do Brundizjum11, gdzie osiedlili się
dawni mieszkańcy Tarentu wypędzeni ze swoich domów. Umierając
namówił ich, aby jego kości i resztki ciała starli na proch i w tajemnicy postarali się rozsypać na rynku tarentyjskim. W ten bowiem
sposób, jak przepowiedział Apollo Delficki, mogą odzyskać swoją
ojczyznę. Oni zaś mniemając, że to z zemsty odsłonił im przeznaczenie wiszące nad jego ziomkami, posłuchali jego polecenia. Lecz
sens wyroczni był zupełnie przeciwny. Wymieniony bowiem czyn zapowiadał wieczne posiadanie miasta, a nie jego utratę. Tak więc
dzięki pomysłowi wodza-wygnańca oraz wykonaniu go rękoma wrogów Tarent stał się na wieki własnością Parteniów. Z uwagi na
pamięć o tym dobrodziejstwie przyznano Falantosowi cześć boską.
5. Tymczasem Meseńczycy, których nie można było zwyciężyć
męstwem, ulegli zasadzkom. W ich następstwie przez osiemdziesiąt
lat znosili srogie cięgi niewoli, a większość także więzienia i inne
udręki, spadające na zdobyte miasto. Po długotrwałym i cierpliwym
znoszeniu tych niewolniczych kar wznowili wojnę12. Lacedemończycy
ze swej strony z tym większą jednomyślnością chwycili za broń, bo
uważali, że będą walczyć przeciw niewolnikom. Jednych więc zagrzewała do walki krzywda, drugich — oburzenie. Lacedemończycy
udali się do wyroczni delfickiej, aby zasięgnąć rady w sprawie zakończenia tej wojny. Wyrocznia kazała im sprowadzić na wojnę przywódcę spośród Ateńczyków. Ateńczycy zaś, kiedy dowiedzieli się o
tej wyroczni, z pogardą posłali Spartanom Tyrteusza13, poetę kulawego na jedną nogę. Poniósł on klęskę w trzech bitwach i doprowadził Spartan do tak desperackiego stanu, że w celu uzupełnienia
10

Tarent, miasto portowe w Kalabrii na .Półwyspie Apenińskim.
Brundizjum, miasto w Kalabrii nad Adriatykiem.
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Druga wojna meseńska w latach 685—668. Ciężkie walki toczyły się
głównie koło warowni Meseńczyków na górze Itome.
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Poeta Tyrteusz (Tyrtajos) pisał elegie bojowe, które stanowią dla nas
jedyne wiarogodne źródło do poznania dziejów tej zaborczej wojny.
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strat w ludziach musieli wyzwolić niewolników oraz obiecać im żony po poległych żołnierzach. Niewolnicy pragnęli w ten sposób nie
tylko wypełnić liczbę zabitych obywateli, ale także osiągnąć ich godność. Jednak królowie lacedemońscy, aby w walce przeciw losowi
nie przynieść państwu jeszcze większych szkód, mieli zamiar wycofać wojsko. Zrobiliby to, gdyby nie wmieszał się Tyrteusz, który
śpiewał wojsku na zgromadzeniach specjalnie ułożone pieśni zawierające zachętę do męstwa, pociechę w poniesionych stratach i rady
wojenne. Przez to wzbudził w żołnierzach tak wielki zapał, że nie
troszczyli się już o swoje ocalenie, lecz o swój pogrzeb. Dlatego poprzywiązywali sobie do prawych ramion tabliczki, na których wyryli nazwiska swoje i swoich ojców, aby w razie, gdy wszyscy polegną w nieszczęśliwej bitwie i z upływem czasu zatrą się rysy ich
ciała, można ich było rozpoznać z napisów i sprawić im pogrzeb.
Królowie, widząc swe wojsko podniesione tym sposobem na duchu,
starali się, by wiadomość o tym dotarła do wroga. To jednak nie
spowodowało u Meseńczyków strachu, lecz wzbudziło wzajemną rywalizację. Starcie więc było tak gwałtowne, że rzadko kiedy zdarza
się tak krawa bitwa. W końcu zwycięstwo odnieśli Lacedemończycy.
6. Po upływie pewnego czasu Meseńczycy wznowili wojnę po raz
trzeci14. Wtedy wśród innych sprzymierzeńców także Ateńczycy udzielali pomocy Lacedemończykom. Ponieważ ci nie mieli do nich
zaufania, odesłali ich z pola walki pod pozorem, że nie są im potrzebni.
Takie posunięcie oburzyło Ateńczyków. Przeto pieniądze, jakie cała
Grecja zebrała na finansowanie wojny z Persami, przenieśli z Delos15
do Aten, aby nie stały się łupem Lacedemończyków, gdy ci sprzeniewierzą się sojuszowi. Lacedemończycy także nie pozostawali bezczynni, ale mimo wojny z Meseńczykami wysłali Peloponezyjczyków, aby prowadzili wojnę z Ateńczykami. W tym czasie Ateńczycy dysponowali słabymi siłami, gdyż swoją flotę wysłali do Egiptu10. Łatwo ich więc pokonano w bitwie morskiej17. Wkrótce potem,
gdy na skutek powrotu ich floty i wojska nabrali sił, wznowili walkę. Również Lacedemończycy, pozostawiając Meseńczyków, skierowali swój oręż przeciw Ateńczykom. Długo ważyły się losy zwycięstwa; w końcu obie armie rozeszły się bez rozstrzygnięcia18. La14

Trzecia wojna meseńska wybuchła w r. 464 i trwała dziesięć lat. Wielu
Meseńczyków po klęsce opuściło kraj.
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Maleńka, ale sławna m.in. ze świątyni Apollina wysepka na południowy wschód od Attyki. Skarbiec polecił przenieść do Aten Perykles w 454 r.
Przed Chr.
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Chodziło o wsparcie Egipcjan w walce z Persami. Flota uległa zniszczeniu w Delcie Nilu w 454 r. przed Chr.
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W bitwie pod Tanagrą w 457 r. przed Chr., gdzie głównymi sprawcami
zwycięstwa byli Koryntianie.
18
Przy wyspie Kekryfalos w Zatoce Sarońskiej naprzeciw Epidauros.

cedemończycy, których odwołała wojna z Meseńczykami, aby w tym
czasie nie dać Ateńczykom chwili wytchnienia, zawarli układ z
Tebańczykami. Obiecali, że przywrócą im utraconą w czasach wojny
perskiej władzę w Beocji19, dzięki czemu będą mogli podjąć się prowadzenia wojny z Ateńczykami. Tak wielka była zaciekłość Spartan, że mimo uwikłania w dwie wojny nie wzbraniali się przed podjęciem trzeciej, byleby tylko przysporzyć nieprzyjaciół swoim wrogom. Przeciw tak wielkiej nawałnicy wojennej Ateńczycy wybrali
dwóch wodzów, a mianowicie Peryklesa, męża nadzwyczajnej dzielności, i Sofoklesa, tragediopisarza20. Oni, podzieliwszy wojsko, zarówno dewastowali pola Spartan, jak i przyłączyli do państwa, ateńskiego wiele miast azjatyckich.
7. Lacedemończycy, załamani tymi klęskami, zawarli pokój na lat
trzydzieści21. Jednak ogromna wrogość nie pozwoliła im wytrwać
przez tak długi czas w spokoju. Przeto po upływie ponad piętnastu
lat zrywają układ i napadają na kraj attycki, gardząc prawami boskimi i ludzkimi22. Aby nie wydawało się, że bardziej dążą do zdobycia łupów niż stoczenia bitwy, wzywają wrogów do walki Lecz
Ateńczycy za radą wodza Peryklesa odkładają czas pomsty za dewastację pól, uważając, że zbędna jest walka teraz, gdy będą mogli
zemścić się na wrogu później bez narażania się na niebezpiczeństwo.
Kilka dni potem siadają na okręty i przy zupełnym zaskoczeniu
Lacedemończyków łupią całą Spartę oraz unoszą znacznie więcej,
niż sami stracili. Porównując wyrządzone szkody można było przekonać się, że o wiele większa była zemsta niż krzywda. Wiele wprawdzie rozgłosu przysporzyła Peryklesowi ta ekspedycja, jednak jeszcze więcej sławy dodała mu pogarda dla jego prywatnego majątku.
Nieprzyjaciel, dewastując pola innych Ateńczyków, jego ziemię pozostawił nietkniętą. Miał bowiem nadzieję, że w ten sposób albo na
skutek zawiści stworzy dla niego niebezpieczną sytuację, albo na
skutek podejrzenia o zdradę ściągnie na niego hańbę. Perykles przewidział ten podstęp i już wcześniej wyjawił go ludowi. W celu zaś
odparcia ataków zawiści ofiarował swój majątek państwu. Dzięki
temu z sytuacji, w której widziano dla niego niebezpieczeństwo, on
potrafił wynieść największą chwałę. Po upływie kilku dni od tego
wydarzenia stoczono bitwę morską23; pokonani Lacedemończycy u19

Beoci w czasie wojny z Persami stanęli po stronie Kserksesa.
O jakich walkach myśli Justynus w powyższym opowiadaniu, nie wiadomo. Może o wyprawach morskich na Peloponez w latach 454—453. Sofokles
brał udział w wojnie z wyspą Samos w 440 r. przed Chr.
21
W 445 r. przed Chr.
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W 431 r. przed Chr. król spartański Archidamos wtargnął do Attyki
i pustoszył pola oraz winnice.
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Prawdopodobnie u przylądka Rion w Zatoce Korynckiej w 429 r. przed
Chr.
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ciekli. Nie zaprzestano jednak przy zmiennym po obu stronach
szczęściu wojennym wzajemnego mordowania się na lądzie i na morzu. W końcu wyczerpane licznymi nieszczęściami strony zawarły
pokój na pięćdziesiąt lat24; nie zachowano go jednak dłużej niż przez
lat sześć. Rozejm bowiem, który ogłoszono we własnym imieniu,
zrywano zasłaniając się sprzymierzeńcami, jak gdyby groziła im
mniejsza kara za krzywoprzysięstwo, jeśli pójdą na pomoc sprzymierzeńcom, niż gdy będą prowadzili otwartą walkę. Z tej przyczyny wojna przeniosła się na Sycylię. Zanim jednak ją przedstawię,
muszę najpierw krótko opowiedzieć o położeniu Sycylii.

KSIĘGA IV
1. Sycylia, jak powiadają, łączyła się kiedyś z Italią wąskim
przesmykiem. Gwałtowny zalew Morza Adriatyckiego1, które tutaj
przewalało się całym ciężarem swych wód, oderwał ją od Italii, jakby cząstkę od większego ciała. Sama zaś ziemia jest tu lekka i krucha, a dzięki pewnego rodzaju otworom i korytarzykom tak łatwa
do przeniknięcia, że niemal całkowicie otwarta na wpływ wiatrów.
Nie brak też materiałów w samej ziemi, które już z natury są podatne na wzniecanie i utrzymywanie ognia. Mówi się bowiem, że
wewnątrz niej znajduje się siarka i smoła, które powodują, że powietrze zmaga się z wewnętrznym ogniem; ma skutek tego ziemia
często i w wielu miejscach wyrzuca z siebie już to płomienie, już
to parę, już to wreszcie dym. Stąd przecież pochodzi ogień góry
Etny, który trwa już tyle wieków. I skoro przez wywietrzniki otworów powieje silniejszy wiatr, wydostają się na zewnątrz masy piasku.
Przylądek leżący najbliżej Italii zwie się Regium, ponieważ tak po
grecku nazywają się urwiska. Nie należy się dziwić, że w starożytności miejsce to było owiane legendami, gdyż tam występowało
wiele zjawisk budzących zdziwienie. Najpierw — nigdzie na świecie nie ma bardziej burzliwej cieśniny, nie tylko o tak gwałtownym,
ale i wściekłym nurcie, cieśniny groźnej nie tylko dla tych, którzy
przez nią płyną, ale nawet dla tych, którzy ją z daleka oglądają.
Panuje tam poza tym tak wielkie zmaganie pomiędzy zderzającymi
się falami, iż może ci się wydawać, że jedne jak gdyby pokonane
wycofują się w głębiny morskie, gdy tymczasem drugie niby zwycięskie wyłaniają się na powierzchnię. Tutaj możesz usłyszeć już to
24

W 421 r. przed Chr. Od imienia przywódcy ateńskiego pokój ten nazywa się pokojem Nikiasza.
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Morze Jońskie, które otacza południową część Italii.

ryk wzburzonego żywiołu, już to jęk wody ginącej w otchłani. Dochodzą do tego płonące w pobliżu wiecznym ogniem i góra Etna, i
Wyspy Eolskie2, które sprawiają wrażenie jakby same fale podsycały płomień. Nie mógłby bowiem inaczej w tak szczupłych granicach utrzymywać się przez tyle wieków tak potężny ogień, jeśliby
nie był podsycany wilgotną pożywką. Stąd pochodzą bajeczne opowiadania o Scylli i Charybdzie3, stąd mówi się o odgłosach szczekania, stąd powstają wyobrażenia o owym monstrum. Żeglarze bowiem, pełni strachu przed potężnymi wirami morza zstępującego w
otchłań, sądzą, że to szczekają fale, którymi miota topiel pochłaniającego je żywiołu. Ta sama przyczyna wywołuje także wieczne ognie ziejące z góry Etny. Owo bowiem kłębowisko wód wciąga z sobą aż do samego dna powietrze i trzyma je tam sprężone tak długo,
dopóki rozproszony wszędzie ogień nie zapali przez otwory ziemne
materiałów palnych.
Już samo bliskie sąsiedztwo Italii i Sycylii, już sama wysokość
przylądków tak do siebie podobnych wzbudzały w starożytnych tyle
przerażenia, ile teraz w nas podziwu. Dawni ludzie wierzyli, że ziemia, która łączyła się swymi przylądkami i następnie się rozłączała, chwytała też i pochłaniała płynące tam statki. Nie wymyślili oni
tych bajecznych opowieści dla przyjemności, ale stworzyły je strach
i podziw żeglarzy. Miejsce to bowiem dla tych, którzy patrzą na nie
z daleka, jest tak ukształtowane, że sprawia wrażenie zatoki, a nie
cieśniny; gdy zaś do niego się zbliżysz, może ci się wydawać, że
przylądki, które przedtem były złączone, rozstępują się i rozchodzą.
2. Pierwotnie Sycylia zwała się Trinakrią4, później otrzymała nazwę Sykanii5. Na początku była ona ojczyzną Cyklopów, a po ich
wyginięciu tron na wyspie opanował król Kokalos. Po nim poszczególne miasta przechodziły pod władzę tyranów, których żadna inna
ziemia nie wydała więcej niż ta. Wśród nich Anaksilaos6 swoim poczuciem sprawiedliwości rywalizował z okrucieństwem pozostałych.
Niemałą korzyść wyniósł on ze swego umiarkowanego postępowania.
Kiedy bowiem na łożu śmierci swoich małych synów polecił opiece
Mikalosa, niewolnika o nieposzlakowanej wierności, wszyscy poddani
zachowali o nim tak dobre wspomnienie, że woleli słuchać niewolnika niż opuścić synów króla. Starszyzna zaś, zapominając o swojej
godności, zezwoliła, aby najwyższy urząd w państwie znalazł się
w rękach niewolnika. O władzę na Sycylii ubiegali się także Karta2

Obecnie wyspy Liparyjskie na północ od Sycylii.
Scylla, mityczny potwór morski przy brzegu Italii w Cieśninie Mesyńskiej; Charybda, takiż potwór od strony Sycylii.
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gińczycy, którzy długo ze zmiennym szczęściem, toczyli walki z tyranami. Gdy w końcu spotkała ich klęska, w której stracili wodza
Hamilkara wraz z jego armią7, na pewien czas zaprzestali działań.
3. Tymczasem mieszkańców Regium rozdzierała niezgoda i miasto ich z powodu waśni podzieliło się na dwa stronnictwa. Jedno
z nich wezwało na pomoc weteranów z Himery8. Ci zaś po wypędzeniu z miasta członków stronnictwa, przeciw któremu ich przywołano, wymordowali niebawem tych, którym przybyli na pomoc,
oraz zawładnęli miastem sprzymierzeńców, a także ich żonami i
dziećmi. Dopuścili się zbrodni, której nie da się porównać z żadnym
występkiem tyranów. Dla Regińczyków lepiej byłoby doznać klęski,
niż odnieść tego rodzaju zwycięstwo. Albowiem już to służyliby zwycięzcom na mocy prawa jenieckiego, już to po utracie ojczyzny musieliby żyć na wygnaniu, lecz nie ponieśliby śmierci wśród ołtarzy
i bóstw domowych ani nie pozostawiliby ojczyzny, żon i dzieci jako
łupu najokrutniejszym tyranom.
Również mieszkańcy Katany9 z trudem znosili jarzmo Syrakuzańczyków10, a nie wierząc we własne siły wezwali na pomoc Atenczyków. Ci, czy to z chęci powiększenia swego imperium, kiedy już
Azję i Grecję całkowicie opanowali, czy to z obawy, aby wcześniej
zbudowana flota syrakuzańska nie wzmocniła sił Lacedemończyków,
wysłali na Sycylię wodza Lamponiosa wraz z flotą, która pod pozorem niesienia pomocy Katańczykom miała zdobyć władzę na Sycylii. Ponieważ zaś same początki wojny, kiedy to wielekroć pobili
wrogów, były dla nich pomyślne, wyruszyli na Sycylię z nową flotą
i z jeszcze silniejszym wojskiem dowodzonym przez Lachesa i Chadriadesa. Lecz Katańczycy — bądź to ze strachu przed Ateńczykami, bądź to ze wstrętu do prowadzenia wojny — zawarli pokój z
Syrakuzańczykami i odprawili posiłki, jakie im przysłali Ateńczycy.
4. Po upływie pewnegp czasu, gdy Syrakuzańczycy nie dochowali przyrzeczonego pokoju, [mieszkańcy Katany]11 znów wysłali posłów do Aten. W brudnym stroju, z zapuszczonymi włosami i brodami, w zupełnie żałobnej postawie przybranej dla wzbudzenia litości, wręcz niepodobni do ludzi, stanęli oni na zgromadzeniu ludowym. Ich słowom towarzyszyły łzy. Swą korną postawą tak bardzo
wzruszyli miłosierny lud ateński, że potępił on wodzów, którzy wycofali posiłki z Katany. Zapadła decyzja o wyposażeniu potężnej
7
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floty, na wodzów powołano Nikiasza, Alcybiadesa i Lamachosa; tak
wielkie siły wyprawiono na Sycylię, że wzbudzały one strach u tych,
którym spieszyły na pomoc12. Wkrótce potem Ateńczycy wezwali do
powrotu Alcybiadesa, zaś Nikiasz i Lamachos stoczyli dwie pomyślne
bitwy lądowe. Następnie otoczyli miasto wałem i nawet wrogom
w nim zamkniętym odcięli dostawy drogą morską. Syrakuzańczycy z
powodu tych klęsk wezwali na pomoc Lacedemończyków. Ci posłali
im jednego tylko Gylipposa, lecz on starczył niejako za wszystkie
posiłki. Słysząc już w czasie drogi, że wojna przybrała niekorzystny obrót, zebrał posiłki częściowo w Grecji, częściowo na Sycylii
i zajął pozycje dogodne dla prowadzenia działań wojennych. Poniósł wprawdzie porażkę w dwóch bitwach, lecz w trzeciej bitwie,
w której zginął Lamachos, zmusił wrogów do ucieczki i uwolnił sprzymierzeńców od oblężenia. Gdy jednak Ateńczycy przerzucili działania
wojenne z lądu na morze, Gylippos wezwał ze Sparty flotę z posiłkami. Dowiedziawszy się o tym również Ateńczycy na miejsce zabitego
wodza posłali Demostenesa13 i Eurymedonta wraz z posiłkami uzupełniającymi ich armię. Także Peloponezyjczycy na mocy wspólnej uchwały państw wysłali Syrakuzańczykom silne wojsko posiłkowe. W
ten sposób po obydwu stronach walczono z zaangażowaniem największych sił, jakby wojna z Grecji przeniosła się na Sycylię.
5. W pierwszym starciu na morzu Ateńczycy ponieśli klęskę. Stracili leż obóz z całym skarbem państwowym i prywatnym. Gdv
do tych nieszczęść doszła jeszcze klęska w bitwie lądowej, Demostenes poddał myśl, aby opuścić Sycylię, dopóki ich położenie,
jakkolwiek opłakane, nie jest jeszcze beznadziejne. Mówił, że nie
należy z uporem kontynuować wojny prowadzonej pod złą gwiazdą; w ojczyźnie trwają wojny jeszcze cięższe, a może i jeszcze bardziej nieszczęsne, na które trzeba zachować ocalałe środki miasta. Nikiasz tymczasem, czy to wstydząc się źle rozegranej batalii, czy to
z lęku przed obywatelami zawiedzionymi w swej nadziei, czy to
wreszcie ulegając przeznaczeniu, nalegał na pozostanie. Wznowiono
więc wojnę morską, a zapał wszystkich, mimo poprzedniej katastrofy zgotowanej przez los, ożywał się nadzieją walki. Niestety, nierozwaga wodzów, którzy zaatakowali Syrakuzańćzyków chroniących
się w cieśninie morskiej, zgotowała im klęskę. Wódz Eurymedon,
walcząc dzielnie w pierwszym szyku, pierwszy poległ, trzydzieści
zaś okrętów, którymi dowodził, strawił ogień. Demostenes i Nikiasz,
kiedy również ponieśli klęskę, wysadzili wojsko na ląd, ponieważ
sądzili, że ucieczka drogą lądową będzie bezpieczniejsza. Pozostawione przez nich sto trzydzieści okrętów zagarnął Gylippos, który na12
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stępnie ruszył w pościg za nimi samymi. Tych, których dopędził,
częściowo wziął do niewoli, częściowo wymordował. Demostenes po
stracie wojska uchronił się przed niewolą, zadając sobie dobrowolnie śmierć mieczem. Nikiasz zaś, przykładem Demostenesa bynajmniej nie pociągnięty, nie troszczył się o swój honor i klęskę swoich wojsk powiększył haniebnym oddaniem się w niewolę14.

KSIĘGA V
1. Podczas gdy Ateńczycy prowadzili przez dwa lata1 wojnę na
Sycylii z większym zapałem niż szczęściem, inicjatora i przywódcę
wyprawy, Alcybiadesa, zaocznie oskarżono w Atenach o to, że wyjawił świętą naukę wtajemniczeń Cerery, których cała świętość polegała przede wszystkim na zachowaniu o nich milczenia2. Został odwołany z wojny celem stawienia się w sądzie. Lecz on, czy to w
poczuciu swej winy, czy też nie mogąc znieść nikczemności tego oskarżenia, udał się potajemnie na wygnanie do Elidy3. Stąd zaś, skoro dowiedział się, że nie tylko wydano na niego wyrok skazujący,
ale także klątwami wszystkich kapłanów poświęcono go Furiom,
wyruszył do Lacedemonu. Tutaj nakłonił króla4 Lacedemończyków,
aby wypowiedział wojnę Ateńczykom, ponieważ są zrujnowani klęską poniesioną na Sycylii. Z chwilą wypowiedzenia tej wojny ruszyły na nich wszystkie państwa greckie jakby dla zgaszenia wspólnego pożaru. Tak oto wielką nienawiść ściągnęli na siebie Ateńczycy
okrucieństwem tyrańskiej władzy. Nawet król perski Dariusz5, pomny nienawiści, jaką do tego miasta żywił jego ojciec i dziadek, zawarł
przymierze z Lacedemończykami za pośrednictwem satrapy lidyjskiego Tysafernesa i obiecał im pokryć wszystkie koszty wojenne. Właściwie był to jedynie pretekst do połączenia się z Grekami,
w rzeczy samej obawiał się bowiem, aby Lacedemończycy po zwycięstwie nad Ateńczykami nie skierowali swego oręża przeciw niemu. Czyż więc można się dziwić, że runęło tak kwitnące państwo
Ateńczyków, gdy zjednoczyły się siły całego Wschodu dla zdławienia jednego miasta? Nie stali jednak Ateńczycy bezczynnie i nie ze14
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szli z areny wojennej bez przelewu krwi, lecz walczyli aż do końca, odnosząc nawet niekiedy zwycięstwa, a zagładę zgotował im raczej zmienny los niż oręż wroga. Na początku wojny wszyscy sprzymierzeńcy przeszła, na stronę wroga w myśl powiedzenia6: do kogo
uśmiecha się szczęście, do tego również skłania się przychylność
ludzka.
2. Także Alcybiades oddał na usługi wojny, która wybuchła przeciw ojczyźnie z jego podjudzenia, nie ramię zwykłego żołnierza, ale
swój talent wodzowski. Na czele pięciu okrętów popłynął do Azji
i rozgłosem swego imienia doprowadził do odstępstwa lenne państwa
Ateńczyków7. Wiedziano bowiem, że cieszył się sławą w ojczyźnie
i nie wydawało się, aby przyćmiło ją wygnanie; nie tyle zabrano Ateńczykom wodza, ile przekazano go Lacedemończykom, a nowa władza
całkowicie zrównoważyła utraconą. U Lacedemończyków jednak męstwo Alcybiadesa ściągnęło na niego więcej nienawiści niż wdzięczności. Ludzie wpływowi polecali przygotować zasadzkę i zgładzić go
jako rywala ich sławy. Alcybiades dowiedziawszy się o tym zamiarze od żony króla Agisa, z którą utrzymywał cudzołożne stosunki,
uciekł do Tysafernesa, satrapy króla Dariusza. Szybko wcisnął się
w jego łaski swoją towarzyską uczynnością i ujmującą ogładą. Rył
bowiem mężczyzną w kwiecie wieku, pięknie zbudowanym, odznaczającym się wspaniałą wymową nawet wśród takich mówców jak
Ateńczycy. Lecz łatwiej mu było zdobyć przyjaźń niż ją utrzymać,
gdyż wady jego charakteru pozostawały ukryte w cieniu wymowy
tylko przy pierwszym zetknięciu. Alcybiades przekonał Tysafernesa, aby nie wypłacał flocie lacedemońskiej tak wielkich subwencji.
Do udziału w tej sumie pieniędzy, jak przekonywał, należy też dopuścić Jończyków, ponieważ podjęto się prowadzić tę wojnę celem ich oswobodzenia, gdyż dotąd płacili oni podatki Ateńczykom.
Nie powinien też zbytnio wspierać Lacedemończyków posiłkami, pamiętając, że przygotowuje zwycięstwo nie swoje, lecz cudze, wojnę
zaś powinien podtrzymywać na tyle tylko, by nie wygasła z braku
środków. Król perski bowiem będzie dla skłóconych Greków rozjemcą tak w czasie wojny, jak i pokoju; tych Greków, których nie
może pokonać swoimi siłami, zwycięży ich własnym orężem; jeśli
natomiast wojna się skończy, będzie musiał niezwłocznie walczyć
ze zwycięzcami. Grecję przeto należy zniszczyć wojnami domowymi,
aby nie miała czasu na prowadzenie wojen zewnętrznych, trzeba doprowadzić siły stronnictw do równowagi i wspierać pomocą słabszych. Nie spoczną bowiem Spartanie po odniesieniu tego zwycięstwa, gdyż zadeklarowali się jako mściciele wolności Grecji. Podo6

Odpadli między innymi tak potężni sprzymierzeńcy, jak Chios, Lesbos
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bała się Tysafernesowi ta mowa. Opieszale więc dostarczał żywność
i wysyłał tylko część floty królewskiej, by ani nie przyczynić się
do zwycięstwa którejś ze stron, ani nie spowodować konieczności
zawieszenia działań wojennych.
3. Tymczasem tą swoją działalnością Alcybiades starał się wkupić
w łaski rodaków. Gdy przybyli do niego posłańcy Ateńczyków, obiecał im zjednać przyjaźń króla, jeśli rządy w państwie przejdą z rąk
ludu do senatu8. Miał bowiem nadzieję, że albo wszyscy obywatele
w razie zgody wybiorą go naczelnym dowódcą na czas wojny, albo,
gdy niezgoda rozdzieli stany, jeden z nich przywoła go na pomoc
przeciw drugiemu. Ateńczycy jednak w obliczu groźby wojny troszczyli się bardziej o swoje ocalenie niż o swoją godność. Za zgodą
więc ludu złożono władzę w ręce senatu. Kiedy senatorzy z właściwą sobie butą okrutnie postępowali z ludem i każdy z nich przywłaszczał sobie nieograniczoną władzę tyrana, wojsko wezwało Alcybiadesa i postawiło go na czele floty9. On natychmiast napisał
do Aten, że niezwłocznie przybędzie wraz z wojskiem i odbierze
Radzie Czterystu prawa ludu, jeśli ich sama nie zwróci. Przestraszeni tą zapowiedzią oligarchowie próbowali najpierw wydać miasto
Lacedemończykom, a gdy im się to nie udało, poszli na wygnanie10.
Przeto Alcybiades, uwolniwszy ojczyznę od nieszczęść wewnętrznych,
zajął się z największą pilnością wyposażeniem floty i podążył na
wojnę przeciw Lacedemończykom.
4. W Sestos11 czekali już na niego wodzowie Lacedemończyków,
Mindaros i Farinabazos12, z okrętami gotowymi do boju. Stoczono
bitwę, w której zwycięstwo odnieśli Ateńczycy. Podczas niej zginęła większa część żołnierzy lacedemońskich, w tym prawie wszyscy wodzowie. Zdobyto osiemdziesiąt okrętów. Gdy po kilku dniach
Lacedemończycy przenieśli działania wojenne z morza na ląd, znowu spotkała ich klęska13. Załamani tymi porażkami prosili o pokój, lecz go nie uzyskali z powodu intryg tych ludzi, którym wojna
przynosiła zyski. Tymczasem również posiłki Syrakuzańczyków zo8
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dokonany przez heterie oligarchiczne. Władzę powierzono Radzie Czterystu,
którą Justynus nazywa senatem.
9
Była to flota stacjonująca na wyspie Samos.
10
Rada Czterystu pertraktowała z królem spartańskim Agisem w sprawie zawarcia pokoju (Tukidydes VIII 71—72). Tukidydes nic nie mówi o zdradzieckich zamiarach oligarchów.
11
Miasto Sestos, leżące na wschodnim brzegu Chersonezu Trackiego, należało do Związku Morskiego Aten.
12
Mindaros był dowódcą floty peloponeskiej, Farnabazos zaś, satrapa
perski, dowodził perskimi wojskami pomocniczymi. Bitwę stoczono pod Abydos w 411 r.
13
Pod Kyzikos w 410 r. przed Chr.

stały odwołane na wojnę wypowiedzianą Sycylii przez Kartagińczyków14. Wskutek tego zmalały siły Lacedemończyków, a Alcybiades
na czele zwycięskiej floty pustoszył Azję, staczał bitwy w wielu
miejscach, wszędzie jako zwycięzca zajmował państwa, które przedtem odpadły, niektóre zaś zdobył dodatkowo i przyłączył do imperium ateńskiego. Przywróciwszy w ten sposób dawną sławę wojenną na morzu i dorzuciwszy także do niej chwałę zwycięskich wojen lądowych, powrócił do Aten oczekiwany z tęsknotą przez obywateli15. Podczas tych wszystkich walk zdobył dwieście nieprzyjacielskich okrętów i ogromne łupy.
Na spotkanie triumfalnie powracającego wojska wyszły całe tłumy. Chociaż darzyły one podziwem wszystkich żołnierzy, jednak
szczególnie zachwycały się Alcybiadesem. Na nim spoczęły oczy
wszystkich obywateli, na niego skierowały się napięte oblicza ludzi, na niego patrzono jak na posłańca niebios l jakby na samą boginię zwycięstwa. Chwalą go za to, co zdziałał dla ojczyzny, i nie
mniej z podziwem odnoszą się do tego, co jako wygnaniec uczynił
przeciw niej; usprawiedliwiają się przed nim, iż posunięcia przeciwko niemu były wywołane gniewem i prowokacją. On jeden ich
zdaniem był mężem tak potężnym, że mógł wywrócić największe imperium i znów postawić je na nogi; dokąd on się udawał, tam wkraczało zwycięstwo, wraz z nim w zdumiewający wprost sposób odmieniał się los. Przeto obywatele obsypują go wszelkimi zaszczytami, nie tylko ludzkimi, ale i boskimi. Sami między sobą sprzeczają się o to, czy go wypędzili z większą hańbą dla siebie, czy odwołali z większymi honorami. Teraz na jego spotkanie wysłaliby
samych bogów, ażeby złożyli mu gratulacje, tych bogów, w imieniu których przedtem obrzucali go klątwami. Mężowi, któremu niedawno odmówili wszelkiej ludzkiej pomocy, teraz pragnęliby, jeśli
byłoby to możliwe, pomóc wznieść się do nieba. Zniewagi wynagradzają zaszczytami, konfiskaty — darowiznami, przekleństwa —
modłami. Nie mają na ustach przegranej wojny na Sycylii, lecz zwycięstwo w Grecji, nie mówią o flocie, którą stracił, lecz o tej, którą
odzyskał, nie wspominają Syrakuz, lecz Jonię i Hellespont. Tak więc
Alcybiades, czy to w łasce, czy w niełasce, nigdy nie wzbudzał
wśród współobywateli uczuć umiarkowanych.
5. W toku tych wydarzeń Lacedemończycy złożyli dowództwo nad
flotą i kierowanie całą wojną w ręce Lizandra, król zaś perski, Dariusz, w miejsce Tysafernesa postawił nad Jonią i Lidią swego syna
14
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Cyrusa16. Ten wsparłszy Lacedemończyków wojskiem i pieniędzmi
wzbudził w nich nadzieje na powrót dawnej pomyślności. Toteż dysponując zwiększonymi siłami pojawili się z nagła i pokonali Alcybiadesa, który przybył do Azji na czele stu okrętów i ufny w bezpieczeństwo pustoszył wioski obrosłe w bogactwo dzięki długiemu
pokojowi. Jego bowiem wojsko rozproszyło się w pogoni za miłymi
łupami i nie myślało o zasadzce17. Urządzono mu więc tak straszną
masakrę, że w bitwie tej Ateńczycy otrzymali silniejszy cios, niż sami zadali w poprzednich. Ogarnęła ich też tak wielka rozpacz, że
natychmiast wodza Alcybiadesa zastąpili Kononem. Sądzili bowiem,
iż ponieśli klęskę nie skutkiem nieszczęśliwego przebiegu działań,
lecz z powodu zdrady wodza, u którego dawna obraza wzięła górę nad nowymi dobrodziejstwami. Zwyciężył zaś on w poprzedniej
bitwie tylko dlatego, aby pokazać wrogom18, jakim wodzem wzgardzili, i aby tym drożej im sprzedać samo zwycięstwo. Bystrość
umysłu i brak zasad moralnych czyniły u Alcybiadesa wszystko możliwym. W obawie więc przed wybuchem gniewu tłumów udał się
znów na dobrowolne wygnanie19.
6. Przeto miejsce Alcybiadesa zajął Konon, który mając przed
oczyma postać znakomitego poprzednika przygotował flotę z największą starannością. Brakowało mu jednak żołnierzy do obsadzenia okrętów, ponieważ najdzielniejsi zginęli podczas grabieży w Azji.
Uzbroił więc starców oraz nieletnich chłopców, przez co wyrównał
wprawdzie liczbę żołnierzy, lecz nie osiągnął siły bojowej armii.
Toteż na krótko przedłużyli wojnę żołnierze niezdolni do niej z uwagi na swój wiek; w różnych miejscach ginęli oni od miecza lub
dostawali się do niewoli w czasie ucieczki20. Ateńczycy ponieśli tak
wielką stratę w zabitych i wziętych do niewoli, że — jak się wydawało — uległo zagładzie nie tylko ich państwo, ale nawet ich
imię. Ta wojna wpędziła ich w tak krytyczne i beznadziejne położenie, doprowadziła do takiego wyniszczenia ludności, że z powodu braku obywateli zdolnych do noszenia broni byli zmuszeni
obdarzyć cudzoziemców obywatelstwem, niewolników — wolnością,
16
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przestępców — bezkarnością. Z takiej mieszaniny ludzi dawni władcy Grecji zorganizowali wojsko, które z trudem broniło ich wolności. Postanowili jednak znowu popróbować szczęścia na morzu.
Takie wielkie męstwo wstąpiło w ich serca, że gdy krótko przedtem
wątpili w ocalenie, teraz nie wątpili w zwycięstwo. Lecz nie był
to już ten żołnierz, który bronił imienia ateńskiego, ani te siły, którymi zwykli odnosić zwycięstwo. Nie mieli też tego doświadczenia
wojennego ludzie, którzy pędzili życie w kajdanach a nie w obozach
wojennych. Przeto wszystkich albo wzięto do niewoli, albo wybito.
Z bitwy21 ocalał sam wódz Konon, który w obawie przed krwawą
zemstą obywateli udał się na Cypr, do króla Euagorasa.
7. Wódz lacedemoński Lizainder był zadowolony ze szczęśliwego
przebiegu wojny i szydził sobie z nieszczęść wrogów. Zdobyte okręty
ozdobił jak do triumfu i wysłał do Lacedemonu wraz z łupami wojennymi. Lenne państwa Ateńczyków, które strach przed niepewnym
przebiegiem wojny trzymał dotąd w wierności, teraz dobrowolnie
mu się poddały. Władzy Ateńczyków nie pozostawił on nic oprócz
ich własnego miasta. W Atenach zaś na wiadomość o tym wszyscy
mieszkańcy opuszczają swoje domy, biegają przerażeni po mieście,
jeden pyta drugiego i szuka źródła wiadomości. Nikt nie pozostaje
w domu: ani dzieci mimo swego niedoświadczenia, ani starcy mimo
swego niedołęstwa, ani kobiety mimo swej słabej płci. Ludzi każdego wieku przeszyła boleść z powodu tak ogromnego nieszczęścia.
Następnie zgromadzili się na agorze, by tam przez całą noc ubolewać nad losem państwa. Jedni opłakują braci, synów i rodziców, inni krewnych, jeszcze inni przyjaciół droższych od krewnych. Do
skarg z powodu nieszczęść prywatnych dołączają żale nad klęską publiczną. Uważają, iż bądź to oni sami zginą, bądź to zginie ich ojczyzna, los zaś żyjących wydaje im się nędzniejszy od losu poległych. Każdy ma przed oczyma oblężenie, głód i butę zwycięskiego wroga. Wyobrażają sobie bądź to zagładę miasta i pożary, bądź
to powszechną niewolę i najnędzniejsze poddaństwo. Sądzą, że znacznie korzystniejsza była poprzednia zagłada miasta, gdyż pociągnęła ona za sobą jedynie zburzenie domów, podczas gdy ocaleli synowie i ojcowie22. Teraz zaś nie mają floty, na którą mogliby się
schronić jak dawniej, nie mają wojska, które mogłoby ocalić ich
swym męstwem dla odbudowy jeszcze piękniejszego miasta.
8. Tymczasem do miasta, które znalazło się w tak opłakanym stanie i w tak rozpaczliwej sytuacji, podchodzą wrogowie, przystępują
oblężenia i głodem gnębią oblężonych. Wiedzieli bowiem, że z
21
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przywiezionych zapasów żywności wiele już Ateńczykom nie zostało; postarali się o to, aby nowych nie można im było dostarczyć23.
Te nieszczęścia złamały ducha Ateńczyków. Po długim znoszeniu
głodu i ciągłym grzebaniu swoich bliskich, poprosili o pokój. Spartanie i ich sprzymierzeńcy długo się zastanawiali, czy mają go z
nimi zawrzeć. Gdy wielu uważało, że należy wymazać z ziemi imię
Ateńczyków, a ich miasto oddać na pastwę płomieni, Spartanie powiedzieli, że oni nie wyrwą Grecji jednego z dwojga oczu i przyrzekli pokój, jeśli zburzą ramiona murów wiodących do Pireusu24
oraz wydadzą okręty, jakie im jeszcze pozostały, i przyjmą dla
zarządzania państwem trzydziestu urzędników wybranych spośród
nich samych. Miasto, które poddało się na takich warunkach, Lacedemończycy powierzyli Lizandrowi, aby zorganizował w nim władzę.
Rok ten znamienny był nie tylko upadkiem Aten, ale też śmiercią Dariusza25, króla Persów, oraz wygnaniem Dionizjusza, tyrana
sycylijskiego.
Wraz ze zmianą ustroju Aten uległo zmianie także położenie obywateli. Na czele rzeczypospolitej postawiono trzydziestu zarządców,
którzy przeobrazili się w tyranów. Od samego początku otaczali się
strażą osobistą złożoną z trzech tysięcy ludzi, co stanowiło liczbę,
jakiej prawie nie osiągali obywatele, którzy ocaleli z tych klęsk. Jakby ten oddział był im jeszcze za mały dla utrzymania mieszkańców w karbach, zatrzymali od zwycięzców siedmiuset żołnierzy. Następnie rozpoczęli mordowanie obywateli poczynając od Alcybiadesa,
aby ten pod pretekstem przywrócenia wolności nie zagarnął rzeczypospolitej po raz drugi. Gdy tylko dowiedzieli się, że Alcybiades
wyruszył do króla perskiego Artakserksesa26, jak najszybciej wysłali
szpiegów, aby go pochwycili. Ci zaś osaczyli Alcybiadesa, lecz nie
mogąc otwarcie go zabić, spalili żywcem w sypialni podczas snu.
9. Tyrani27, wolni od lęku przed mścicielem, mordem i grabieżą, wykańczają resztki nieszczęsnego miasta. Poznawszy, że to postępowanie nie podoba się Teramenesowi, jednemu z ich grona, również jego zamordowali, aby wzbudzić powszechny strach. Dlatego
zaczęła się ucieczka wszystkich mieszkańców i Grecja wypełniła
się bezdomnymi Ateńczykami. Ponieważ i tę drogę ocalenia Lacedemończycy wydarli nieszczęśnikom edyktem, w którym zabroni23

w 404 r. Lizander zamknął Ateny od strony morza, zaś Pauzaniasz
od strony lądu.
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25
Dariusz II Notos panujący w latach 423—404.
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Na ich czele stał wówczas oligarcha Kritiasz, uczeń Sokratesa i sofistów, świetny mówca. Umiarkowanym skrzydłem oligarchów kierował Teramenes, który zginął z rozkazu Kritiasza.

li państwom przyjmować zbiegów, wszyscy oni udali się do Argos28
i Teb, gdzie nie tylko bezpiecznie spędzili czas wygnania, ale także
znaleźli nadzieję na odzyskanie ojczyzny. Wśród wygnańców znajdował się Trazybulos, mąż dzielny i pochodzący ze znakomitego rodu, który uważał, że dla dobra ojczyzny i dla wspólnego ocalenia
trzeba narazić nawet swoje życie. Dlatego zjednoczył wygnańców
i zajął Fyle, przygraniczny gród attycki. Nie brakowało też życzliwości ze strony niektórych państw litujących się nad tak okrutnym losem. Przeto i Ismenias, przywódca Tebańczyków, chociaż nie
mógł ich wesprzeć siłami publicznymi, jednak pomagał im swoimi
środkami prywatnymi, i mówca Lizjasz z Syrakuz, niegdyś wygnaniec, uzbroił własnym kosztem pięciuset żołnierzy, których posłał
na pomoc wspólnej ojczyźnie krasomówstwa. Doszło także do zaciętej bitwy. Lecz ponieważ z jednej strony walczono ze wszystkich
sił za ojczyznę, z drugiej nieco leniwie toczono bój za cudze panowanie, klęskę ponieśli tyrani. Po klęsce uciekli oni do miasta29,
które sami osłabili rzeziami i nawet pozbawili broni. Wszystkich
Ateńczyków podejrzewali oni o zdradę. Toteż kazali im opuścić miasto i zamieszkać w obrębie zburzonych murów, a ochronę władzy
powierzyli obcym żołnierzom. Próbowali następnie przekupić Trazybula, obiecując mu współudział we władzy. Gdy to im się nie
udało, poprosili na pomoc Lacedemończyków; po ich przybyciu stoczono drugą bitwę. W tej bitwie polegli Kritiasz i Hippolochos,
najokrutniejsi spośród tyranów.
10. Również nad pozostałymi tyranami odniesiono zwycięstwo. Kiedy ich wojsko złożone w przeważającej części z Ateńczyków rzuciło się do ucieczki, Trazybulos zawołał potężnym głosem: dlaczego
uciekają przed nim jako zwycięzcą zamiast go wesprzeć jako mściciela wspólnej przecież wolności. Niech pamiętają, że mają przed
sobą szyk współobywateli a nie wrogów; nie chwycił on za broń,
aby wydrzeć cokolwiek zwyciężonym, ale by zwrócić to, co zostało wydarte; wojnę wypowiedział trzydziestu tyranom a nie społeczeństwu. Powołał sdę następnie na to samo pochodzenie, na te same prawa, ten sam kult oraz na dawny wspólny udział w licznych
wojnach. Prosił, aby mieli litość nad wygnanymi obywatelami, jeśli
sarni tak cierpliwie znoszą niewolę; niech oddadzą im ojczyznę,
niech sami przyjmą wolność. Powyższe słowa odniosły ten skutek,
że wojsko po powrocie do miasta nakazało trzydziestu tyranom wyemigrować do Eleuzis, a na ich miejsce obrało dziesięciu urzędników
do kierowania państwem. Tych jednak wcale nie odstraszył przykład poprzedniej władzy tyranów i wstąpili na tę samą drogę krwawego terroru.
28
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Gdy to się działo, dotarła wieść do Lacedemonu, że Ateńczycy
wzniecili wojnę. Dla jej stłumienia wysłano króla Pauzaniasza. Ten,
zdjęty litością nad narodem wygnańców, przywrócił nieszczęsnym
obywatelom ich ojczyznę, a dziesięciu tyranom nakazał emigrować
z Aten do Eleuzis, gdzie znajdowali się pozostali tyrani. W ten
sposób zaprowadził pokój. Po upływie kilku dni tyrani, których nie
mniej oburzało to, że odwołano wygnańców niż to, że ich samych
zesłano na wygnanie, jak gdyby wolność dla innych oznaczała niewolę dla nich, nagle wypowiedzieli wojnę Ateńczykom. Kiedy zjawili się na rozmowach, które miały się odbyć niby w celu przywrócenia im panowania, zostali podstępnie ujęci d zgładzeni w ofierze
dla sprawy pokoju. Lud, któremu oni nakazali emigrować, przywołano do miasta. Dzięki temu rozproszone cząstki społeczeństwa znowu połączyły się w jeden organizm; aby też z poprzednich waśni
nie powstała jakaś nowa, wszyscy zobowiązali się przysięgą, iż puszczą w niepamięć wszelką niezgodę.
Tymczasem Tebańczycy i Koryntianie wyprawili posłów do Lacedemończyków, aby domagali się części łupów z wojny, którą prowadzili ze wspólnym niebezpieczeństwem. Ich żądanie zostało odrzucone. Nie postanowili wtedy co prawda otwartej wojny z Lacedernończykami, lecz w głębi swych serc ukryli tak wielki gniew,
iż można było przewidzieć, że wojna wkrótce wybuchnie.
11. Prawie w tym samym czasie umiera Dariusz30, król perski,
który pozostawił synów — Artakserksesa i Cyrusa31. Tron powierzył w testamencie Artakserksesowi, Cyrusowi zaś dał miasta, którymi on dotąd zarządzał. Lecz ta ojcowska decyzja wydawała się
Cyrusowi krzywdząca. Potajemnie więc przygotowywał się do wojny z bratem. Na wiadomość o tym Artakserkses przywołał brata
do siebie i skuł go złotymi kajdanami, chociaż ten udawał niewinnego w sprawie przygotowywanej wojny. Zapewne zgładziłby go,
gdyby nie interwencja matki. Kiedy więc Cyrus znalazł się na wolności, zaczął przygotowywać wojnę już nie potajemnie, ale jawnie,
nie krył się z nią, ale otwarcie o niej mówił d zewsząd ściągał posiłki. Lacedemończycy, ponieważ pamiętali, z jak wydatną pomocą
przyszedł im Cyrus w czasie wojny z Ateńczykami, postanowili wysłać mu posiłki, skoro tego wymagała jego sytuacja. Udawali jednak,
że nie wiedzą, przeciw komu Cyrus szykuje wojnę. Chodziło im bowiem zarówno o przyjaźń z Cyrusem, jak i o powody ewentualnej
łaski Artakserksesa, jeśliby on odniósł zwycięstwo, toteż niczego
przeciwko niemu otwarcie nie postanowili. Lecz na tej wojnie przypadek sprawił, że obaj bracia starli się podczas bitwy32, pierwszy
30
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odniósł ranę z rąk brata Artakserkses, lecz wyrwał się z niebezpieczeństwa dzięki chyżości konia, Cyrus zaś zginął z rąk gwardii królewskiej. Tak więc zwycięski Artakserkses zawładnął i łupem wojennym, i wojskiem swego brata.
W tej bitwie dziesięć tysięcy Greków wspierało Cyrusa. Odnieśli
oni zwycięstwo na tym skrzydle, na którym stali. Po śmierci zaś
Cyrusa nie dali się tak wielkiemu wojsku ani pokonać w polu, ani
wziąć do niewoli podstępem. Dzielnie bronili się aż do samych granic swej ojczyzny, mimo że ich odwrót odbywał się poprzez niezmierzone przestrzenie oraz wśród licznych nie ujarzmionych szczepów
i barbarzyńskich ludów33.
KSIĘGA VI
1. Lacedemończycy, hołdując właściwościom ludzkiej natury, która im więcej posiada, tym więcej pożąda, nie zadowolili się tym,
że wraz z przyłączeniem zasobów ateńskich podwoiły się ich własne
siły, ale zaczęli dążyć do zdobycia władzy nad całą Azją1. Większa
jednak część tej krainy znajdowała się pod panowaniem Persów.
Przeto Herkilides2, którego wybrano na wodza tej wyprawy, rozumiejąc, że będzie musiał walczyć przeciw dwom satrapom, Farnabazosowi i Tysafernesowi, mającym do swej dyspozycji siły najpotężniejszych szczepów, postanowił z jednym zawrzeć pokój. Odpowiedniejszym do tego wydał mu się Tysafernes, mąż od pierwszego
dzielniejszy i posiadający więcej żołnierzy, którzy niegdyś byli na
służbie Cyrusa. Zaproszono więc go na rozmowy, w wyniku których osiągnięto porozumienie i Tysafernes odstąpił od wojny. Z tego powodu Farnabazos oskarżył go przed wspólnym królem, że nie
przeciwstawił się orężnie Lacedemończykom, którzy wkroczyli do
Azji, lecz wspierał ich pieniędzmi z królewskiej kasy, że kupił od
nich to, iż wojnę chętniej odroczyli, niż ją prowadzili, jakby w końcu wszelka klęska nie dosięgała jednej władzy imperium. Mówił, iż
jest rzeczą haniebną nie doprowadzić wojiny do końca, lecz kupować
pokój, odpierać wroga pieniędzmi, a nie orężem. Kiedy tymi słowami źle usposobił króla do Tysafernesa, radził, aby na jego miejsce
jako dowódcę w wojnie morskiej król wybrał Ateńczyka Konona,
który żyje na wygnaniu na Cyprze, ponieważ wojna pozbawiła go
33
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Zapewne zniekształcenie kopisty; powinno być Derkilides.

ojczyzny3. Ateńczycy bowiem, mimo iż złamano ich potęgę, posiadają jednak doświadczenie w wojnach morskich i jeśliby chciał dokonać wyboru spośród wszystkich, nie znajdzie nikogo lepszego od
Konona. Przeto Farnabazos, któremu wręczono pięćset talentów, otrzymał polecenie, aby postawił Konona na czele floty.
2. Na wiadomość o tym również Lacedemończycy za pośrednictwem posłów poprosili króla egipskiego Herkiniona4 o pomoc w wojnie morskiej. Ten przysłał im sto trójrzędowców i sześćset tysięcy
korcy zboża. Także od innych sprzymierzeńców ściągnięto poważne
posiłki. Lecz tak wielkiej armii stojącej przeciw tak znakomitemu
wodzowi brakowało godnego dowódcy. Sprzymierzeńcy proponowali, aby dowódcą został Agezilaos, który był wtedy królem lacedemońskim. Jednak Lacedemończycy długo zastanawiali się nad tym,
czy powierzyć mu naczelne dowództwo w wojnie, ponieważ wyrocznia delficka udzieliła odpowiedzi, która zawierała przepowiednię, że
nadejdzie kres ich panowania, jeśli kulawa będzie władza królewska;
Agezilaos zaś był kulawy. W końcu doszli do wniosku, że lepsza
jest sytuacja, gdy król jest kulawy na nogę, niż gdy kuleje władza
państwa. Tak więc wysłali Agezalaosa wraz z ogromną armią do
Azji5 i nie łatwo można by powiedzieć, czy istniała inna para wodzów, którzy byliby sobie tak bardzo równi. Jeden i drugi byli
prawie w tym samym wieku, odznaczyli się tym samym męstwem,
roztropnością i mądrością, taka sama otaczała ich sława dokonanych
czynów. Ponieważ Fortuna obdarzyła ich wszystkim równo, nie pozwoliła też, aby któryś z nich poniósł klęskę z rąk drugiego. Obaj
poczynali ogromne przygotowania wojenne, obaj dokonali znakomitych czynów. Lecz Konona zaskoczył rokosz żołnierzy, których prefekci królewscy zwykli oszukiwać na żołdzie. Teraz żołnierze domagali się należnej zapłaty tym natarczywiej, dni bardziej przeczuwali, że pod wielkim wodzem wojaczka nie będzie łatwa. Przeto Konon,
kiedy w tej sprawie przez długi czas na próżno listownie molestował
króla, w końcu udał się do niego osobiście. Nie pozwolono mu jednak stanąć przed jego obliczem i bezpośrednio z nim rozmawiać, ponieważ nie chciał mu oddać boskiej czci, jak to czynią Persowie.
Konferował więc z nim przez pośredników. Skarżył się na to, że
działania wojenne najbogatszego na świecie króla napotykają na
trudności z powodu braku środków finansowych, że posiadając wojsko równe armii nieprzyjacielskiej ponosi klęskę na skutek niedostarczania pieniędzy, których zasobami wszystkich przewyższa, że
okazuje się on słabszy w tym punkcie swoich sił, w którym faktycznie ma znaczną przewagę. Prosi, aby przydzielono mu urzędnika
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od finansów, gdyż powierzanie tych spraw wielu osobom jest zgubne. Otrzymawszy pieniądze na żołd, powrócił do floty i niezwłocznie
zabrał się do działania. Wiele załatwił męstwem, wiele — szczęściem. Zdewastował pola nieprzyjaciół, zdobył miasta i powywracał
wszystko, jakby jakiś huragan. Lacedemończycy przerażeni tymi
sukcesami postanowili w celu obrony własnej ojczyzny odwołać
Agezilaosa z Azji.
3. Tymczasem Pizandros, którego Agezilaos wyjeżdżając pozostawił jako wodza w ojczyźnie, wszystkie swe siły poświęcił na zorganizowanie potężnej floty, aby z nią popróbować wojennego szczęścia. Także Konon, który wtedy po raz pierwszy miał się zmierzyć
z wojskiem wrogów, ustawił swoje szyki z wielką starannością.
Bitwa ta wzbudziła niesłychaną rywalizację nie tylko wśród wodzów, lecz także wśród żołnierzy. Sam bowiem wódz Konon nie
tyle myślał o Persach, ile o swojej ojczyźnie i tak jak przedtem
doprowadził Ateny do ruiny oraz utraty ich panowania, tak teraz
chciał zostać tym, który przywróci Ateńczykom władzę; chciał teraz
dzięki zwycięstwu odzyskać ojczyznę, którą przedtem utracił przez
klęskę. Było to tym bardziej chwalebne, że miał toczyć bój nawet
nie siłami Ateńczyków, lecz obcego narodu; zamierzał walczyć narażając króla na niebezpieczeństwo, a zwyciężać dla dobra swojej
ojczyzny, słowem, miał osiągnąć sławę na innej drodze niż poprzedni wodzowie jego państwa. Oni mianowicie obronili ojczyznę poprzez zwycięstwo nad Persami, on zaś przywróci ojczyznę czyniąc
Persów zwycięzcami. Jeśli chodzi o Pizandrosa, był on ze względu
na pokrewieństwo z Agezilaosem6 także jego rywalem w męstwie.
Starał się zatem usilnie, aby nie ustępować mu w czynach i w
blasku sławy oraz aby błędem jednej chwili nie wywrócić panowania, które zaprowadzono dzięki tak licznym wojnom i na przestrzeni tak wielu stuleci. Taką samą troskę żywili wszyscy żołnierze
i wioślarze; przy tym dręczyło ich bardziej nie to, że sami mogą
utracić osiągniętą potęgę, lecz to, że Ateńczycy mogą odzyskać swoje dawne znaczenie. Im jednak bitwa była większa, tym zwycięstwo
Konona było znakomitsze7. Zwyciężeni Lacedemończycy rzucili się
do ucieczki. Nieprzyjacielski garnizon opuszcza Ateny, lud wydobywa się z niewolniczego położenia i odzyskuje swoją godność oraz
na powrót przejmuje również liczne miasta.
4. To był dla Ateńczyków początek odrodzenia ich potęgi, dla
Lacedemończyków zaś kres jej posiadania. Zaczęto nimi gardzić, jak
gdyby razem z hegemonią utracili także swoje męstwo. Pierwsi wypowiedzieli im wojnę Tebańczycy, których wspierali Ateńczycy. Pań6
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stwo Tebańczyków od bardzo niepozornych początków doszło dzięki
męstwu jego wodza Epaminondasa aż do nadziei zdobycia hegemonii w Grecji. Rozegrała się bitwa lądowa8 z takim samym dla Lacedemończyków wynikiem, z jakim skończyła się bitwa morska przeciw Kononowi. W starciu tym poległ Lizander, pod którego dowództwem Lacedemończycy pokonali Ateńczyków, drugi zaś wódz, Pauzaniasz, oskarżony o zdradę, poszedł na wygnanie9. Tebańczycy odniósłszy zwycięstwo poprowadzili całą swoją armię na stolicę Lacedemończyków w przekonaniu, że będzie ją można łatwo zdobyć, ponieważ zdradzili ich wszyscy sprzymierzeńcy. Obawiając się kapitulacji Lacedemończycy dla obrony ojczyzny odwołali z Azji króla
Agezilaosa, który dokonywał tam wspaniałych czynów. Po stracie
bowiem Lizandra nie ufali już żadnemu innemu wodzowi. Jednak
przybycie Agezylaosa opóźniało się. Przeprowadzili więc pobór do
wojska i wyruszyli naprzeciw wrogom. Niestety, krótko przedtem
zwyciężeni nie mogli przeciwstawić zwycięzcom ani tego samego
zapału, ani tych samych sił. Zostali więc rozgromieni w pierwszym
starciu10. Już po zagładzie tej armii przybył król Agezilaos, który
wznowił walkę i bez trudu, dzięki żołnierzowi zahartowanemu podczas ostatniej wyprawy, jak i podczas wielu innych, wydarł zwycięstwo nieprzyjacielowi. Sam jednak otrzymał ciężką ranę11.
5. Na wiadomość o klęsce Ateńczycy w obawde, aby znów nie popaść u zwycięskich Lacedemończyków w stan dawnej niewoli, gromadzą wojsko i każą Ifikratesowi, dwudziestoletniemu wprawdzie,
ale bardzo utalentowanemu młodzieńcowi, maszerować z nim na pomoc Beotom. Ten młody człowiek był mężny ponad swój wiek. Nigdy dotąd, wśród tylu i tak znakomitych wodzów, Ateńczycy nie posiadali przywódcy, który budziłby większą nadzieję i wcześniej niż
on objawił swój talent. Na ten zaś talent składały się nie tylko zdolności wodzowskie, ale i oratorskie. Konon na wiadomość o powrocie Ageailaosa również wycofał się z Azji, aby móc plądrować pola
Lacedemończyków. I tak Spartanie słysząc ze wszystkich stron zgiełk
wrzawy wojennej, pogrążyli się w czarnej rozpaczy. Lecz Konon
po zdewastowaniu pól nieprzyjaciela podążył do Aten, gdzie obywatele przyjęli go z wielką radością. Sam jednak na widok ojczyzny
spalonej i zniszczonej przez Lacedemończyków12 doznał więcej smutku niż radości z jej odzyskania po tak długim czasie. Przeto dzięki
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do nich w 393 r. przed Chr.

łupom wojennym i pracy żołnierzy perskich zrekonstruował spaloną część miasta oraz odbudował część, która legła w gruzach13.
Takie było przeznaczenie Aten, że spalone niegdyś przez Persów
zostały odbudowane perskimi rękoma, a zburzone teraz przez Lacedemończyków powstały na nowo dzięki łupom zdobytym na Lacedemończykach. Dziwną koleją losów teraz miały one jako sprzymierzeńców tych, którzy przedtem byli wrogami, zaś wrogami okazali się teraz ci, z którymi przedtem łączyły je więzy ścisłego przymierza.
6. Gdy to się działo, Artakserkses, król perski, wysłał posłów do
Grecji, za pośrednictwem których żądał, aby wszyscy zaprzestali
działań wojennych; kto zaś nie podporządkuje się, tego będzie uważał za wroga14. Państwom przywrócił wolność i to wszystko, co do
nich należało. Nie wysunął tego żądania po to, aby zapobiec nieszczęściom Grecji i zgubnej nienawiści wyładowującej się w ciągłych
wojnach, lecz po to, aby zwolnić swoje wojska zaangażowane w Grecji. Sam bowiem wypowiedział wojnę Egiptowi za to, że wysłał posiłki dla wsparcia Lacedemończyków walczących z jego satrapami15.
Grecy znużeni tak licznymi wojnami chętnie posłuchali króla.
Rok ów był znamienny nie tylko dlatego, że nagle w całej Grecji
zapanował pokój, lecz także dlatego, że w tym samym czasie Galowie zajęli miasto Rzym16.
Tymczasem Lacedemończycy czując się bezpieczni uczynili zasadzkę na Arkadyjczyków. Wykorzystali moment ich nieobecności i zdobyli ich warownię, w której osadzili swój garnizon. W następstwie
tego Arkadyjczycy uzbroili i wyposażyli wojsko oraz wezwawszy na
pomoc Tebańczyków, odbili na drodze wojennej to, co przedtem utracili.17 W bitwie tej został ranny wódz lacedemoński Archidamos,
który widząc klęskę i rzeź swoich żołnierzy zażądał przez herolda
zawieszenia broni w celu grzebania ciał poległych (oznacza to u Greków przyznanie zwycięstwa wrogom). Tebańczycy zadowoleni z tego wezwania dali sygnał, aby zaprzestano rzezi.
7. Kilka dni później, gdy żadna ze stron nie czyniła zaczepnych
kroków, jakby za ich milczącą zgodą stanął między nimi rozejm.
Kiedy Lacedemończycy prowadzili wojny przeciw innym sąsiadom,
13

W 393 r. przed Chr. rekoma perskich sprzymierzeńców: Cypryjczyków, Fenicjan i
Cylicyjczyków, gdyz oni tworzyli oddziały Konona.
14
Mowa tu o pokoju Antalkidasa zawartym w Suzie, jednej ze stolic
imperium perskiego, w 387 r. przed Chr.
15
Zob. wyżej księga VI 2.
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Chodzi o najazd Galów Senonów, którzy w 387 r. przed Chr. zdobyli
i spalili Rzym oprócz Kapitolu, gdzie bronił się Manliusz. Według innej wersji Galowie zajęli Rzym w 390 r. przed Chr.
17
W 371 r. przed Chr., bitwa pod Leuktrami, w której wodzem był Epa

Tebańczycy pod wodzą Epaminondasa powzięli nadzieję opanowania
ich miasta. Z nastaniem wiec nocy wyruszyli po cichu do Sparty18.
Nie udało im się jednak zaskoczyć Spartan. Oto starcy i inni mieszkańcy niezdolni do walki z uwagi na swój wiek, ponieważ dowiedzieli się o wrogu, zanim on nadszedł, zajęli z bronią w ręku wąskie
przejścia w bramach. Do walki przeciw piętnastu tysiącom żołnierzy stanęło w pogotowiu nie więcej niż stu mężów, dobrze już steranych wiekiem. Widok ojczystego miasta i bóstw domowych dodał
im wielkiego zapału i sił; ileż więcej ducha wlała w nich obecność
tych bóstw niż wzgląd na siebie samych! Skoro bowiem uświadomili
sobie, gdzie stoją i w czyjej obronie walczą, doszli do przekonania,
że trzeba albo zwyciężyć, albo umrzeć. Przeto kilku starców powstrzymało uderzenie armii, której przed paroma dniami nie mogła
sprostać cała młodzież. W tej bitwie poległo dwóch nieprzyjacielskich wodzów. Tebańczycy wycofali się na wiadomość o przybyciu
Agezylaosa. Nie na długo jednak przeciągnięto wojnę, gdyż młodzież spartańska rozpalona męstwem d chwałą starców nie pozwoliła się wstrzymać, aby bezpośrednio potem nie stoczyć rozstrzygającej walki w szyku bojowym19. Gdy Tebańczycy już odnosili zwycięstwo, ciężko raniono Epaminondasa, który wykonywał obowiązki
nie tylko wodza, ale i dzielnego żołnierza. Na wiadomość o tym jed
na stronę ogarnął ból i strach, drugą — radość i zdumienie, i jakby
za cichą zgodą opuszczono pole bitwy.
8. Kilka dni potem20 zmarł Epaminondas, a wraz z jego śmiercią
nastąpił również upadek potęgi jego ojczyzny. Albowiem jak odłamane z przodu ostrze włóczni odbiera pozostałej części siłę szkodzenia, tak po stracie tego wodza, który był jak grot włóczni, stępiały również siły państwa tebańskiego. Wydawało się bowiem, że
Tebańczycy nie tyle stracili wodza, ile razem z nim wszyscy zginęli.
Przed tym wodzem nie prowadzili żadnej wojny godnej pamięci, po
nim zaś stali się znani nie ze zwycięstw, lecz z porażek. Okazało
się doprawdy, że sława ojczyzny razem z nim się narodziła i razem
z nim zgasła. Trudno zaś było rozstrzygnąć, czy był on lepszym
człowiekiem, czy lepszym wodzem. Nigdy bowiem nie szukał władzy dla siebie, ale dla swej ojczyzny; nie dbał o pieniądze tak dalece, że brakowało ich na jego pogrzeb. Tak samo jak pieniędzy,
nie pożądał też sławy; niechętnie przyjmował wszelką władzę, a swoje urzędy sprawował tak, iż wydawało się, że to nie on dostąpił
18

Chr.
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Mowa tu o wyprawie Epaminondasa na Spartą w lecie 362 r. przed

Rozstrzygająca bitwa rozegrała się w lipcu 362 r. przed Chr. pod Mantineją. Uważa się ją za klasyczny przykład bitwy, w której zastosowano
szyk skośny.
20
Raczej tego samego dnia, jak mówi Justynus pod koniec rozdziału

zaszczytu, lecz że zaszczyt spłynął na urząd. Był takim znawcą literatury i taką posiadł wiedzę filozoficzną21, że dziwiono się, skąd
u człowieka żyjącego wśród książek wzięła się tak wspaniała znajomość sztuki wojennej. Od jego stylu życia nie odstawał też moment
jego śmierci. Gdy bowiem zaniesiono go na pół żywego do obozu
i tam odzyskał głos oraz siły, o jedno tylko zapytał tych, co go otaczali, czy mianowicie wróg wyrwał mu tarczę22, kiedy on padał na
ziemię. Usłyszawszy, że tarczę uratowano, kazał ją sobie podać i ucałował ją niby towarzyszkę swoich trudów i sławy. Następnie zapytał po raz drugi, kto zwyciężył. Skoro usłyszał, że Tebańczycy,
powiedział: „wszystko w porządku" i jakby gratulując swojej ojczyźnie oddał ducha.
9. Wraz z jego śmiercią podupadło także męstwo Ateńczyków.
Straciwszy bowiem człowieka, z którym zwykli współzawodniczyć,
popadli w gnuśność i lenistwo23. Pieniądze publiczne wydają nie jak
dawniej na flotę i wojsko, lecz na urządzanie świąt i widowisk.
Często odwiedzają teatry z najsławniejszymi aktorami i poetami,
częściej widzą scenę niż obóz, w swych pochwałach wynoszą wierszopisów ponad wodzów. Wtedy pomiędzy lud miejski zaczęto dzielić podatek państwowy24, za który przedtem utrzymywano żołnierzy i marynarzy. Taki stan rzeczy doprowadzał do tego, że wśród
powszechnej bezczynności Greków wyłoniło się pogardzane dotąd
i nieznane imię Macedończyków, a Filip, który jako zakładnik przez
trzy lata25 przebywał w Tebach, gdzie wychowywał się na wzorze mężnego Epaminondasa i Pelopidasa, nałożył na karki Greków
i Azjatów panowanie Macedończyków niby jarzmo niewoli.

KSIĘGA VII
1. Macedonia nazywała się kiedyś Ematia od nazwiska króla Ematiosa1, którego pierwsze dowody męstwa istnieją w tych stronach
do dzisiaj. Początkowo jej rozwój był słaby, a granice obejmowały
niewielki teren. Lud zwał się Pelazgami, kraina zaś Bottią2. Lecz
później dzięki męstwu królów i aktywności ludów podbiła najpierw
21

Jego mistrzem w filozofii był Pitagorejczyk Lyzis z Tarentu.
Utrata tarczy uchodziła za coś bardzo hańbiącego.
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Ateny prowadziły jeszcze w latach 357—355 tzw. wojnę ze sprzymierzeńcami, w której poniosły klęskę. Odtąd zaczęły tracić znaczenie przewodnie w Grecji.
24
Czyniono to już od czasów Peryklesa (460—430).
25
Według innych źródeł Filip przebywał w Tebach przez 10 lat.
1
Był on synem Zeusa i Elektry, córki Atlasa. Nazwę Ematia nosiła jedna
z dzielnic Macedonii.
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sąsiednie kraje, a wkrótce dalsze narody i plemiona oraz rozciągnęła władzę aż po najdalsze granice Wschodu. W krainie Pajonia, stanowiącej obecnie część Macedonii, panował, jak wieść niesie, król
Pelegonos. Był on ojcem Asteropajosa, który, jak wiemy, wsławił
się podczas wojny trojańskiej jako jeden z najznakomitszych obrońców miasta. W drugiej części, w Europie, panował król Europos3.
Lecz i Karanos4 z wielką liczbą Greków szukał siedzib w Macedonii,
ponieważ takie polecenie otrzymał od wyroczni. Przybył on do Ematii
w pościgu za trzodą kóz, które uciekały przed gwałtownymi deszczami, i zajął miasto Edessę. Jej mieszkańcy z powodu ulewnych deszczów i gęstej mgły nie spodziewali się żadnej napaści. Wtedy
przypomniał sobie wyrocznię, która nakazywała mu w poszukiwaniu własnego państwa iść za kozami jako swymi przewodnikami.
Edessę więc ustanowił stolicą swego państwa. Później jako nakaz
religijny przyjął to, że dokądkolwiek wyruszy z wojskiem, na przodzie oddziałów tak samo umieści kozy, aby były one tak przewodniczkami w jego przedsięwzięciach, jak były założycielkami jego
królestwa. Z uwagi na pamięć o oddanej przez nie przysłudze nazwał miasto Edessę Ajgeją (Miastem Kozim), lud zaś Ajgeadami (potomkami kóz). Następnie wyparł Midasa, który również panował nad
częścią Macedonii oraz wypędził pozostałych królów i sam jeden zajął miejsce ich wszystkich. On pierwszy po zjednoczeniu najrozmaitszych plemion i szczepów uczynił z Macedonii niejako jeden organizm i położył silne fundamenty pod przyszły wzrost królestwa.
2. Po nim rządził król Perdikkas, którego nie tylko życie było
sławne, ale też godne pamięci były polecenia wvdame w godzinie
śmierci i brzmiące jak wyrocznia. Starzec ten mianowicie na łożu
śmierci wskazał swemu synowi Argejosowi miejsce, na którym chce
być pochowany. Tam też polecił złożyć nie tylko swoje kości, ale
również wszystkich tych, którzy po nim zasiądą na tronie. Przepowiadał, że jak długo tam będą składane szczątki potomnych, tak
długo władza pozostanie w rękach jego rodziny. Panuje przekonanie, że zgodnie z tą przepowiednią wygasł jego ród na osobie Aleksandra, ponieważ zmienił on wyznaczone miejsce spoczynku5. Argeios rządził królestwem w sposób umiarkowany i cieszył się miłością
poddanych. Jako następcę pozostawił syna Filipa, który przedwcześnie zszedłszy ze świata ustanowił spadkobiercą nieletniego Ajroposa.
Lecz Macedończycy, którzy toczyli nieustanne boje z Trakami i Ili2

Bottia później była nazwą dzielnicy Macedonii.
Syn Macedona.
4
Heraklida z rodu Temenosa. Miał przybyć do Mecedonii z miasta Arpos
na Peloponezie.
5
Aleksander Wielki kazał pochować się w świątyni Hammona w Egipcie,
gdyż uważał siebie za syna tegoż boga.
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rami6 d dzięki ich orężowi jakby w codziennych ćwiczeniach zahartowali swoje ciała, sławą swoich czynów wojennych siali postrach
wśród sąsiadów. Jednak Ilirowie, którzy mieli w pogardzie niemowlęcy wiek króla Macedończyków, wszczęli z nimi wojnę. Macedończycy, ponieważ doznali porażki w jednej z potyczek, przynieśli
swego króla w kołysce, którą umieścili przed szykiem bojowym i z
większą niż przedtem gwałtownością zaczęli walczyć, jak gdyby dlatego ponieśli wtedy klęskę, że brakowało im w walce królewskiego
dowództwa. Staną się teraz zwycięzcami bodaj z tego powodu, że
z zabobonnej wiary zrodziła się w nich żądza zwycięstwa. Ponadto
byli też przejęci litością dla niemowlęcia, którego w razie klęski,
jak im się wydawało, uczyniliby nie królem, lecz jeńcem. Dlatego
w bitwie, jaka się rozegrała, pokonali Ilirów, zadając, im wielkie
straty. Pokazali wrogom, że w poprzednim starciu brakowało Macedończykom nie męstwa, ale króla. Po Ajroposie wstąpił na tron
Amyntas szczególnie sławny tak z własmej dzielności, jak i ze znakomitego talentu syna Aleksandra. Tegoż Aleksandra we wszystkim
natura obdarzyła tak wspaniałymi zaletami, że mógł on uczestniczyć
w różnego rodzaju zawodach na igrzyskach olimpijskich7.
3. Tymczasem król perski, Dariusz8, który był zmuszony haniebnie uchodzić ze Scytii, nie chcąc popaść w całkowitą pogardę 7, powodu klęsk wojennych, wysłał Magabazosa wraz z częścią wojska,
aby podbił Trację i inne królestwa tego regionu. Zdobycie ponadto
Macedonii uważał za sprawę małej wagi. Megabazos w krótkim czasie wykonał królewski rozkaz. Następnie wyprawił posłów do króla Macedonii, Amyntasa, i zażądał od niego zakładników jako rękojmi przyszłego pokoju. Posłów tych przyjęto uprzejmie. W czasie
uczty, w miarę jak wzrastało upojenie winem, posłowie prosili Amyntasa, aby wspaniałość tej uczty uświetnił dzięki prawu, jakim cieszą się bliscy przyjaciele, i dopuścił do stołu swoje żony oraz żony
syna. Persowie bowiem uważają takie postępowanie za rękojmię
i związek gościnności. Skoro przybyły żony, Persowie zaczęli je zbyt
swobodnie obejmować. Wtedy syn Amyntasa, Aleksander, poprosił
ojca, aby z uwagi na swój wiek i powagę opuścił ucztę; przyrzekł
ojcu, że utemperuje żarty gości. Gdy król wyszedł, Aleksander wkrótce wywołał z sali także kobiety pod pozorem, że piękniej się ubiorą i wrócą jeszcze powabniejsze. Na ich miejsce podstawił młodzieńców przebranych w strój kobiecy i kazał im mieczem, jaki nosili
pod sukniami, powstrzymać rozwiązłość posłów. W ten sposób wszy6

Trakowie zajmowali tereny na północ od Macedonii, Ilirowie zaś na
Północny zachód.
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Odbywały się one od 776 r. przed Chr. w Ołimpii na Peloponezie (kraina
Elida).
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Zob. wyżej księga II 5.

stkich zgładzono. Ponieważ posłowie nie wracali, Megabazos nie
świadom tego, co się stało, wysłał po nich Bubaresa z częścią wojs
ka. Osobiste bowiem wyruszenie na wojnę tak łatwą i nie mając;
większego znaczenia uważał za rzecz niegodną; nie chciał też zhań
bić się walką z plemieniem tak godnym pogardy. Lecz Bubares, za
nim rozpoczął wojnę, uległ miłości córki Amyntasa9. Odłożył wie
broń, urządził ślub i wyzbywszy się wszelkich nieprzyjaznych myśl:
wszedł w związki powinowactwa.
4. Po odejściu Bubaresa z Macedonii zmarł król Amyntas. Jego
synowi i następcy, Aleksandrowi, owo powinowactwo z Bubaresem
nie tylko zapewniło pokój w czasach panowania Dariusza, ale nawet do tego stopnia zjednało mu życzliwość Kserksesa, że gdy niby
jak huragan zajął Grecję, jemu darował niezależną władzę na całym terenie między górami Olimp i Hemus10. Poza tym męstwo Aleksandra powiększyło królestwo w nie mniejszym stopniu niż hojność
Persów.
Następnie prawem sukcesji królestwo macedońskie przeszło na
Amyntasa11, syna Menelaosa, brata Aleksandra. Władca ten odznaczał się również wielką aktywnością i posiadał wszelkie zalety dobrego wodza. Z Eurydyki miał trzech synów: Aleksandra, Perddkkasa i Filipa, ojca wielkiego Macedończyka, Aleksandra, oraz córkę
Eurionę, a z Gygai — Archelaosa, Aridajosa, i Menelaosa. Prowadził
on ciężkie wojny z Ilirami i z Olintyjczykami12. Zginąłby niewątpliwie w zasadzce zgotowanej przez żonę, Eurydykę, gdyby córka nie
wyjawiła konkubinatu matki i jej zbrodniczych zamiarów. Eurydyka mianowicie dogadała się z zięciem, że zawrze z nim ślub i powzięła myśl zgładzenia męża oraz oddania tronu cudzołożnikowi. Amyntas, uniknąwszy wielu niebezpiecznych sytuacji, zszedł ze świata jako
starzec. Królestwo przekazał najstarszemu z synów, Aleksandrowi.
5. Na samym początku swego panowania Aleksander wykupił się1
przed wojną z Ilirami. Dał im też jako zakładnika swego brata Filipa. Po upływie pewnego czasu, za pośrednictwem tegoż samego
zakładnika, przywrócił pokojowe stosunki z Tebańczykami13. Ta
okoliczność znakomicie wpłynęła na rozwój talentu Filipa, ponieważ, pozostając w Tebach przez trzy lata w charakterze zakładnika,
spędził okres wczesnej młodości w mieście, gdzie panowała staro9

Było jej na imię Gygeja.
Olimp, najwyższy szczyt (2917 m) i pasmo górskie w Tesalii, legendarna
siedziba bogów; Hemus, najwyższy szczyt i pasmo górskie w Tracji.
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Po Aleksandrze I panował Perdikkas II (ok. 450—413) i Archelaos (413—
399). Po krwawych walkach tron zajął Amyntas III (399—370).
12
Olint, najważniejsze miasto na wybrzeżu macedońskim, dokładniej na
Półwyspie Chalkidyckim. Zdobył je i zburzył Filip II Macedoński w 349/34 r.
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Teby skorzystały z osłabienia Macedonii i podporządkowały ją sobie
w okresie swej hegemonii w Grecji.
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dawna surowość obyczajów, i w domu Epaminondasa, który był zarówno wielkim myślicielem, jak i znakomitym wodzem. Niedługo
potem Aleksander zginął w zasadzce przygotowanej przez matkę,
Eurydykę, której Amyntas, mimo przychwycenia jej na zbrodni, przebaczył z uwagi na wspólne dzieci. Nie przypuszczał, że kiedyś ona
zgotuje im zagładę. Również jego brat, Perdikkas, dał się chwycić
w tak samo zdradzieckie sidła14. Było czymś niesłychanie zbrodniczym to, iż matka pozbawiała życia własne dzieci dla dogodzenia
swej lubieżnej żądzy15, ta matka, którą ze względu na dzieci uwolniono od kary za zbrodnie. Zabójstwo Perdikkasa wydawało się
szczególnie odrażające, ponieważ nawet maleńki wnuczek nie wzbudził w niej litości dla syna. Przez długi czas Filip pełnił funkcję opiekuna tego dziecka, nie przybierając tytułu królewskiego. Kiedy
jednak Macedonii zagrażały cięższe wojny16 i nie można było dłużej czekać, aż dziecko dojrzeje, wstąpił na tron z namowy ludu17.
6. Skoro Filip doszedł do władzy, zrodziła się u wszystkich wielka nadzieja i to zarówno z uwagi na jego talent, który kazał w
nim widzieć wielkiego męża, jak i z uwagi na dawne przepowiednie
dotyczące Macedonii, które głosiły, że pod panowaniem jednego z
synów Amyntasa państwo macedońskie dojdzie do największego rozkwitu. Na skutek zaś zbrodniczych czynów matki jedynie on sam pozostał przy życiu dla realizacji tej przepowiedni. W początkowym
okresie panowania obawę młodego i niedoświadczonego władcy18
wzbudzały już to niegodna śmierć pomordowanych braci i wielka
liczba nieprzyjaciół, już to lęk przed zasadzkami domowymi oraz
niedostatkiem wywołanym ciągłymi wojnami i wyczerpaniem państwa. Uważał więc, że wojny, które jakby pod wpływem jakiejś
zmowy wielu plemion dążących do zniszczenia Macedonii zagrażały
jednocześnie z różnych stron, należy rozdzielić, ponieważ nie można
sprostać wszystkim na raz. Toteż jedne wojny zażegnał przez układy, od drugich się wykupił, podjął się zaś prowadzenia wojen lżejszych, w których zwycięstwo mogło zarówno wzmocnić odwagę
strwożonych żołnierzy, jak i odwrócić od niego pogardę wrogów.
Pierwszy bój stoczył z Ateńczykami19, których pokonał dzięki zasadzce. Chociaż mógł ich wszystkich wytracić, jednak z obawy przed
cięższą wojną, puścił iqh wolno i bez okupu. Następnie przeniósł
działania wojenne do Ilirii, gdzie wymordował wiele tysięcy wro14

rami.

15

Według Diodora (XVI 2) Perdikkas III (365—359) poległ w walce z Ili-

Chodziło o poślubienie zięcia.
Zwłaszcza ze strony Pajonów, Ilirów i Ateńczyków.
17
W 359 r. przed Chr.
18
Filip urodził się w 382 r. przed Chr.
19
W końcu 359 r. pod Metoną w Macedonii
16

gów. Z kolei niespodziewanie opanował Tesalię20, która niczego bardziej się nie lękała niż wojny; nie chciał jej złupić, lecz bardzo pragnął połączyć ze swoim wojskiem siłę konnicy tesalskiej. Z konnicy
bowiem i z wojsk pieszych uczynił zwartą jednostkę niezwyciężonej
armii. Gdy wszystkie te sprawy pomyślnie załatwił, poślubił Olimpiadę, córkę króla Molossów21, Neoptolemosa. Małżeństwo to doradził mu Arribas, kuzyn i opiekun dziewczyny, król Molossów, żonaty z siostrą Olimpiady, Troadą. Dla Arribasa stało się ono przyczyną ruiny i wszelkich nieszczęść22, bo kiedy spodziewał się, że
dzięki powinowactwu z Filipem wzrośnie potęga jego państwa, utracił własne państwo na rzecz Filipa i do starości musiał żyć na wygnaniu.
Po tych wydarzeniach Filip już nie zadowalał się odpieraniem
wojen, ale sam wypowiadał wojny spokojnym narodom. Kiedy oblegał miasto Motonę23 i przechadzał się w jego pobliżu, wypuszczona z murów strzała wybiła mu prawe oko. Ta rana nie uczyniła
go ani bardziej gnuśnym w prowadzeniu działań, ani bardziej zapalczywym wobec wrogów. Co więcej, po upływie kilku dni zgodził się
na prośby mieszkańców zawrzeć pokój, a w stosunku do pokonanych zachowywał się nie tylko z umiarkowaniem, ale nawet z łagodnością.

KSIĘGA VIII
1. Gdy każde z państw greckich pragnęło dominować nad pozostałymi, wszystkie utraciły swą władzę. Dążąc bowiem bezwzględnie do wzajemnej zagłady, dopiero po upadku zrozumiały, że zni
knęło dla wszystkich to, co traciły kolejno poszczególne państwa.
Filip bowiem, król Macedonii, czyhał jakby w jakiejś strażnicy na
wolność wszystkich. Niezgodę wśród państw podsycał w ten sposób,
że słabszym udzielał swej pomocy, aby następnie zmusić tak zwycięzców, jak i zwyciężonych do oddania się w królewską niewolę.
Przyczyną i początkiem tego nieszczęścia Grecji byli Tebańczycy.
Zdobywszy bowiem hegemonię, mieli zbyt słabego ducha, aby sprostać pomyślności losu. W swojej pysze wytoczyli oni oskarżenie przed
radą całej Grecji1 pokonanym w boju Lacedemończykom i Fokej20

W 352 r. przed Chr.
Molossowie zamieszkiwali tereny północno-wschodniego Epiru.
wywodzili od Molossa, syna Pyrrusa (Neoptolemosa) i Andromachy.
22
Zob. niżej księga VIII 6,4 i nn.
23
Oblężenie i wzięcie miasta przypada na lata 355—354.
1
Rada owa, czyli tzw. Amfiktionia Delficka, była związkiem miast-państw
21
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czykom2, jak gdyby ci przez masakry i grabieże ponieśli zbyt małą karę3. Lacedemończykom poczytali za zbrodnię to, że zajęli zamek
tebański w czasie trwania rozejmu4, Fokejczykom zaś, że spustoszyli Beocję. Miało się wrażenie, jakby oni po zbrojnej rozprawie jeszcze pozostawili miejsce na rozstrzygnięcia prawne. Gdy przeprowadzono sąd zgodnie z wolą zwycięzców, jako karę nałożono na
nich tak wielką sumę pieniędzy, że nie byli w stanie jej zapłacić.
Fokejczycy, którym odebrano pola, dzieci i żony, znaleźli się w
bardzo tragicznej sytuacji. Swój gniew jakby skierowali przeciwko
bogu, gdy pod wodzą niejakiego Filomelosa zajęli świątynię Apollina w Delfach. Mając stąd pieniądze i złoto, wynajęli zaciężne wojsko i wypowiedzieli wojnę Tebom. Chociaż czyn ten ze względu na
swój świętokradczy charakter spotkał się z powszechnym potępieniem, jednak większą nienawiść niż do Fokejczyków wzbudził on
do Tebańczyków, którzy ich zmusili do takiej konieczności. Toteż
posiłki posłali im zarówno Ateńczycy, jak i Lacedemończycy. W
pierwszym starciu Filomelos zajął obóz Tebańczyków5. W następnej jednak bitwie6 pierwszy poległ, walcząc wśród najbardziej stłoczonych szeregów, i przelaniem bezbożnej krwi zapłacił karę za
świętokradztwo. Na jego miejsce wodzem wybrano Onomarchosa.
2. Przeciwko niemu Tebańczycy i Tesalczycy mianowali wodzem
nie kogoś spośród swych obywateli, ponieważ jego potęga jako ewentualnego zwycięzcy byłaby dla nich nie do zniesienia, ale Filipa,
króla Macedończyków. Z obawy przed panowaniem swego ziomka
dobrowolnie poddali się obcej władzy. Filip zaś, jak gdyby był
mścicielem nie Tebańczyków, ale świętokradczego czynu, kazał wszystkim żołnierzom ustroić się w laurowe wieńce7 i podążał do walki
jakby pod wodzą samego boga. Fokejczycy spostrzegłszy boskie emblematy, ponieważ świadomość przestępstwa wywołała u nich trwogę, odrzucili broń i porwali się do ucieczki. Krwią swoją i życiem
płacili za profanację świętych wierzeń. Nie do wiary, jak bardzo
ta wyprawa rozsławiła imię Filipa wśród wszystkich plemion: jego
uważano za rękę karzącą za świętokradztwo i za mściciela sponiewieranej religii; tylko on jeden — mówiono — powstał, aby zadość
uczynić za występek, który winien być oczyszczony siłami całego
opiekujących się sanktuarium w Delfach.
2
Fokejczycy, mieszkańcy Fokidy, górzystej krainy w Grecji środkowej,
gdzie leżą Delfy.
3
Po przegranej bitwie pod Leuktrami i Mantineją.
4
Zamek zwał się Kadmeją, wydarzenie miało miejsce w 382 r. przed Chr.
5
Jest to początek tzw. wojny świętej trwającej w latach 355—346. Filomelos pod Skałami Fajdriadyjskimi pobił przede wszystkim Lokryjczyków,
sprzymierzeńców tebańskich.
6
Pod Neon, miastem w Fokidzie.
7
Laur był świętym drzewem Apollina.

świata. On więc stał się godny tego, by zająć najbliższe miejsce
po bogach, gdyż on pomścił ich majestat. Lecz na wiadomość o wyniku wojny Ateńczycy, nie chcąc wpuścić Filipa do Grecji, obsadzili
Przesmyk Termopilski. Chociaż kierowała nimi ta sama myśl, co
przedtem, gdy nadchodzili Persowie, jednak nie było teraz u nich
ani podobnego męstwa, ani podobnej motywacji. Wtedy bowiem
wystąpili w obronie wolności Grecji, teraz w obronie publicznego
świętokradztwa, wtedy mścili się na wrogu za ograbione świątynie,
teraz mieli bronić grabieżców świątyń przed mścicielami. Występują teraz jako obrońcy zbrodni, zaś zemsta wymierzana przez innych przynosi im hańbę. Zdaje się, jakby całkowicie zapomnieli,
iż w krytycznych momentach swych dziejów korzystali z rad właśnie
tego bóstwa, że pod jego przewodnictwem wszczynali tyle zwycięskich wojen, że pod jego auspicjami założyli tyle miast, zdobyli tak
ogromną władzę na lądzie i na morzu, że wreszcie bez wsparcia tego bóstwa nigdy nie przedsięwzięli żadnej sprawy, czy to prywatnej,
czy też publicznej. Dopuszczając się tak hańbiącego czynu, ludzie
wszechstronnie wykształceni oraz według najpiękniejszych praw i
zasad wychowania nie będą już mieli żadnych podstaw, by w przyszłości sprawiedliwie oburzać się cna jakiekolwiek czyny barbarzyńców8.
3. Lecz i sam Filip wcale nie okazał się rzetelniejszym człowiekiem w stosunku do swoich sprzymierzeńców9. Oto żywiąc niejako
obawę, by nieprzyjaciele nie przewyższyli go w bezbożnym czynie,
zajął i zniszczył niczym wróg te miasta, dla których niedawno był
wodzem, które walczyły pod jego szczęśliwą gwiazdą, które jemu i
sobie winszowały zwycięstwa. Wszystkie kobiety i dzieci sprzedał
w niewolę. Nie oszczędził ani świątyń bogów inieśmiertelnych, ani
innych obiektów sakralnych, and bóstw opiekuńczych państwowych
czy prywatnych, mimo że dla ich obrony przybył niedawno w charakterze gościa. Mogło się doprawdy wydawać, że stał się on nie tyle
mścicielem świętokradztwa, ile raczej tym, który szuka okazji, by się
go dopuścić. Stąd jakby po wspaniale zakończonej wojnie, przerzucił
się do Tracji10, gdzie prowadził działania w równie perfidny sposób.
Ujął bowiem podstępnie i zgładził królów z sąsiednich krain, a cały
ten obszar przyłączył do królestwa macedońskiego. Następnie, aby
zatrzeć niepochlebną o sobie opinię, którą przerastał wtedy wszystkich innych władców, rozesłał po królestwach i co bogatszych mia8

Filip został powstrzymany pod Termopilami.
Chodzi głównie o Tesalów.
10
W rękopisach występuje tu Kapadocja, do której Filip nigdy z wojskami się nie wyprawiał. Najprawdopodobniej chodzi tu o Chalkidykę, gdyż
w prologu do księgi VIII czytamy: „wojna, którą Filip prowadził z miastami
Chalkidyki".
9

stach emisariuszy, których zadaniem było rozsiewanie wieści, że
król Filip przeznaczył wielką sumę pieniędzy na budowę murów
miejskich, sanktuariów i świątyń. Mieli też oni za pośrednictwem
heroldów zachęcać przedsiębiorców do podjęcia się tej pracy. Kiedy
jednak ci przybyli do Macedonii, spotkali się z odwlekaniem pracy
pod różnymi pretekstami. W obawie więc przed królewską przemocą
potajemnie opuszczali ten kraj.
Po tych wydarzeniach Filip zaatakował Olintyjczyków11. Oni bowiem po zamordowaniu jednego z braci Filipa, przyjęli z litości
dwóch synów jego macochy12, których Filip starał się za wszelką cenę zgładzić, jako pretendentów do tronu. Z tego powodu zburzył
wspaniałe i starożytne miasto, braci wydał na śmierć od dawna im
przeznaczoną i tak ucieszył się równocześnie zdobyciem niezmierzonego łupu i spełnieniem bratobójczych życzeń. Z kolei, jakby wolno
mu było wszystko czynić, co tylko pomyśli, zajął kopalnie złota w
Tesalii i kopalnie srebra w Tracji. Wreszcie, aby już żadne prawo
i żadna godziwość nie pozostały nienaruszone, zabrał się do uprawiania piractwa.
Gdy tak załatwił powyższe sprawy, przypadkiem dwaj bracia,
królowie traccy, wybrali go na rozjemcę swych sporów. Uczynili
tak nie z uwagi na jego poczucie sprawiedliwości, lecz z obawy,
aby on nie udzielił poparcia wojskowego jednemu z nich. Tymczasem Filip zgodnie ze swoim charakterem zaskoczył braci nagłym
przybyciem na sąd rozjemczy z wojskiem w szyku bojowym, jakby
na wojnę, i pozbawił obydwu władzy w sposób nie przypominający
postępowania sędziego, ale zdradzieckie i zbrodnicze zwyczaje łotra.
4. Gdy to się działo, przybyli do niego posłowie ateńscy z prośbą o pokój. Filip wysłuchał ich, a następnie również sam wyprawił
posłów do Aten, aby przekazali jego warunki pokojowe. Zawarto
wtedy pokój korzystny dla obydwu stron13. Także od innych państw
greckich przybyły do niego poselstwa nie tyle z miłości do pokoju,
co z obawy przed wojną. Tesalowie i Beotowie, coraz bardziej
wzburzeni, prosili, aby jak przyrzekł, został wodzem Grecji w wojnie przeciw Fokejczykom. Tak wielką nienawiścią pałali do Fokejczyków, że niepomni na własne klęski woleli sami zginąć, niż ich
zachować, pragnęli raczej znosić okrucieństwo Filipa, które już raz
Poznali, niż przebaczyć swym wrogom. Z drugiej strony posłowie
Fokejczyków za pośrednictwem Ateńczyków i Spartan starali się
oddalić od siebie tę wojnę, od której już trzykrotnie wykupili się
u Filipa. Przykry to i godny największego ubolewania widok, że
11

W 349/348 r.
Noszącej imię Gygeja.
O braciach Filipa zob. wyżej
księga VII 4,5.
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W 346 r. przed Chr. Pokój ten zwie się pokojem Filokratesa od nazwiska posła ateńskiego.
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Grecja, dzięki swej sile i rozgłosowi jeszcze teraz pierwsze państwo
świata, niekwestionowana w dalszym ciągu pogromczyni królów
i narodów, aż dotąd pani licznych miast, czuwa u bram obcego
dworu, by prosić o wojnę lub pokój. Przykro było patrzeć, jak obrońcy krajów świata całą swoją nadzieję pokładali w potędze innego mocarstwa, jak niezgoda i wojny domowe doprowadziły ich do
tego, że musieli dobrowolnie schlebiać swoim dotąd podrzędnym
klientom. Szczególnie zaś czynili to Tebańczycy i Lacedemończycy,
którzy przedtem walczyli między sobą o hegemonię, a teraz ubiegali się o przychylność despotycznego władcy. Tymczasem Filip dumny z osiągniętej sławy zaczął gardzić tak ongiś znakomitymi miastami i zastanawiać się, który z dwóch narodów zaszczycić swymi
względami. Wysłuchał przeto w tajemnicy posłów obydwu narodów; jednym przyrzekł, że nie będzie z nimi walczyć, przy czym
zobowiązał ich przysięgą, że nie zdradzą nikomu treści tego traktatu,
drugim zaś obiecał, że do nich przybędzie i udzieli im pomocy.
Jednym i drugim powiedział, by ani nie przygotowywali się do wojny, ani też się jej nie obawiali. Gdy po otrzymaniu tak różnych
odpowiedzi wszyscy poczuli się bezpieczni, on zajął Przesmyk Termopilski.
5. Wtedy dopiero Fokejczycy zrozumieli, że Filip podszedł ich
zdradziecko i pospiesznie chwycili za broń. Lecz nie mieli już czasu ani na przygotowanie się do wojny, ani na wezwanie pomocy.
Filip zaś groził kompletną zagładą, jeśli się nie poddadzą. Znalazłszy
się więc w sytuacji bez wyjścia, poddali się pod warunkiem darowania im życia. Lecz ugoda z nim miała taką wartość, jak przedtem
przyrzeczenie, że nie będzie prowadził z nimi wojny. Przeto wszędzie ich morduje lub uprowadza; nie pozostawia dzieci rodzicom, żon
- mężom, posągów bóstw — świątyniom. Jedno tylko dla nieszczęsnych było pocieszenie, że nic z ich dóbr nie wpadło w ręce
wrogów, ponieważ Filip oszukał swoich sprzymierzeńców14, którym
przyrzekł część łupów7.
Wracając do swego królestwa, przenosił narody i miasta w zależności od swego uznania, czy chciał jakieś tereny zaludnić czy
pozbawić ludzi. Podobny był w tym do pasterzy, którzy przepędzają swoje trzody bądź to na pastwiska zimowe, bądź to letnie. Wszystko przedstawiało widok godny pożałowania i przypominający powszechną zagładę. Nie był to wprawdzie ani strach przed wrogiem, ani bieganina żołnierzy po zdobytym mieście, ani szczęk
oręża, ani porywanie dobytku i ludzi, lecz cichy smutek i boleść
mieszkańców, którzy obawiali się, aby ich łez nie poczytano za chęć
sprzeciwu. Wzrasta jednak ból, gdy się go ukrywa; staje się on tym
14

To jest Tebańczyków.

głębszy, im mniej można go wyjawić. Ludzie skierowywali swoje
myśli bądź to na groby przodków, bądź to na starożytne bóstwa opiekuńcze, bądź to na domy, w których się urodzili i w których rodziły się ich dzieci. Ubolewali zarówno nad swoim losem, że dożyli
lak przykrego dnia, jak i nad losem swoich dzieci, że nie urodziły
się po tym dniu.
6. Jedne plemiona umieścił Filip na granicach państwa, bezpośrednio naprzeciw wrogów, inne na najdalszych jego krańcach, pewną
część jeńców wojennych przydzielił miastom dla uzupełnienia ich
populacji. W ten sposób z wielu ludów i plemion stworzył jedno
królestwo i jeden naród.
Po należytym uporządkowaniu spraw macedońskich zaatakował
i podstępnie zdobył Dardanów15 oraz innych sąsiadów. Lecz nie powstrzymał swej ręki nawet od swych najbliższych. Postanowił mianowicie pozbawić tronu Arrybasa, króla Epiru, mimo że był on złączony najbliższymi więzami pokrewieństwa z jego żoną Olimpiadą16.
Jego zaś pasierba, Aleksandra, brata żony, Olimpiady, chłopca o
szlachetnej piękności, wezwał w imieniu jego siostry do Macedonii.
Tutaj, łudząc go wszelkimi sposobami nadzieją na tron, udając miłość, zmusił go do uprawiania hańbiących stosunków. Chciał bowiem, aby bądź to przez świadomość wstydliwych czynów, bądź to
przez wdzięczność za otrzymany tron stał się dla niego bardziej
uległy. Kiedy więc Aleksander doszedł do dwudziestu lat, Filip oddał
mu mimo tak młodego wieku królestwo, które wydarł z rąk Arrybasa. Stał się przestępcą wobec jednego i drugiego; w stosunku bowiem do ostatniego, którego pozbawił korony, nie uszanował prawa
pokrewieństwa, w stosunku zaś do pierwszego, któremu ją podarował, postąpił tak, że wyzuł go wpierw ze wstydu, zanim uczynił go
królem.

KSIĘGA IX
1. Gdy Filip wkroczył do Grecji, zachęcony udaną grabieżą kilku państw i wyobrażając sobie na podstawie łupów zagarniętych
w mało znanych miastach, jak wielkie bogactwo musi znajdować
się w innych, postanowił wszcząć wojnę z całą Grecją. Sądził, że dla
tej akcji będzie bardzo korzystne, jeśli weźmie w swe panowanie
Bizancjum, sławne miasto morskie, które może się stać przystanią
dla jego sił lądowych i morskich. Ponieważ jednak zamknęło ono
15

Dardanowie, starożytny szczep iliryjski, zajmujący tereny na północ
od Macedonii (dzisiejsza Serbia),
16
Arrybas był stryjem Olimpiady.

przed nim swe bramy, przystąpił do oblężenia1. To miasto założył
najpierw Pauzaniasz2, król spartański, i trzymał je przez siedem lat
w swoim posiadaniu. Następnie w zależności od tego, kto odniósł
zwycięstwo, podlegało ono prawom bądź Spartan, bądź Ateńczyków. Ta niepewność co do władcy miała tę dobrą stronę, że ono samo wytrwale broniło swej wolności, ponieważ nikt nie wspierał go posiłkami, nie czując się w pełni jego właścicielem.
Filip, którego środki wyczerpało długie oblężenie, szukał pieniędzy w pirackim rozboju. Zagarnął więc sto siedemdziesiąt okrętów,
sprzedał ich ładunek i tak nasycił nieco swój bezdenny niedostatek. Następnie nie chcąc, aby tak wielkie wojsko zajmowało się oblężeniem tylko jednego miasta, wyruszył z najdzielniejszymi żołnierzami i zdobył liczne miasta Chersonezu3. Przywołał do siebie
osiemnastoletniego syna, Aleksandra, aby ten pod jego kierunkiem
odbył pierwsze szkolenie wojskowe. Wyruszył także na grabież do
Scytii, gdyż kalkulował po kupiecku, że nakłady na jedną wojnę
będzie zdobywał na innej.
2. Królem Scytów w tym czasie był Ateas, którego trapiła wojna
z Histrami4. Korzystając z pośrednictwa mieszkańców Apolonii5
prosił Filipa o pomoc. Obiecał mu za to adopcję, aby mógł po nim
otrzymać tron scytyjski. Tymczasem zmarł król Histrów, a jego
śmierć uwolniła Scytów od grozy wojennej i konieczności posiłkowania się cudzymi wojskami. Przeto Ateas odesłał Filipowi Macedończyków i kazał mu oznajmić, że ani nie prosił go o pomoc, ani nie
przyrzekał mu adopcji. Scytowie bowiem dla swej obrony wcale nie
potrzebują Macedończyków, od których są dzielniejsi; jemu też nie
jest potrzebny inny spadkobierca, gdy żyje jego własny syn. Usłyszawszy to Filip wysłał do Ateasa posłów z prośbą o zwrot części
kosztów oblężenia Histrii, ponieważ jemu samemu z powodu braku
środków finansowych groziło przerwanie działań wojennych. Ateas
powinien wysłuchać go tym chętniej, że ani nie opłacił transportu
wojska, jakie mu wysłał na pomoc, ani nie wypłacił żołdu za wykonane zadanie. Ateas znów usprawiedliwiał się surowym klimatem
i nieurodzajną ziemią, która nie czyni Scytów bogatymi w majątki,
lecz zaledwie dostarcza im środków na własne utrzymanie. Mówił
też, że nie posiada bogactw, którymi mógłby zadowolić tak potężnego króla. Poza tym uważa, iż jest czymś bardziej niestosow1

W 340/339 r.
Informacja błędna. Bizancjum założyli Megarejczycy ok. 660 r. przed
Chr., Pauzaniasz zaś odbił je z rąk Persów w 478 r. przed Chr.
3
Chersonez Tracki, półwysep nad Hellespontem.
4
Histrowie lub Istrowie, mieszkańcy Istrii (Histrii), miasta w Mezji nad
Morzem
Czarnym,
niedaleko
ujścia
Dunaju,
kolonia
Milezyjeżyków.
5
Apolonia, miasto w Tracji nad Morzem Czarnym, na południe od Istrii.
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nym dać trochę, niż nie dać nic; Scytów zaś należy oceniać nie
według ich bogactw, ale według męstwa ducha i hartu ciała.
Filip, z którego sobie Ateas w ten sposób zakpił, odstąpił od
oblężenia Bizancjum i wyruszył na wojnę ze Scytami. Chcąc zaś
prowadzać ją z większym bezpieczeństwem, wyprawił naprzód posłów, którzy donieśli Ateasowi, że Filip w czasie oblężenia Bizancjum ślubował wystawić Herkulesowi posąg i teraz przybywa, aby
go wystawić przy ujściu Dunaju. Prosi więc o umożliwienie mu
spokojnego przejścia dla spełnienia tej powinności wobec bóstwa.
On sam pragnie też przybyć jako przyjaciel Scytów. Ateas odpowiedział na to, że jeśli chce spełnić ślubowanie, niech każe przysłać
do niego sam posąg; przyrzeka, iż nie tylko go postawi, ale także
będzie się o niego troszczył; nie pozwoli jednak, aby w granice jego
kraju weszło wojsko. Jeśli zaś wbrew woli Scytów postawa posąg,
to po jego odejściu posąg zostanie usunięty, a z jego spiżu zostaną
zrobione groty do strzał. Kiedy po jednej d drugiej stronie wzburzenie ogarnęło umysły, stoczono bitwę. Chociaż Scytowie górowali
męstwem i zapałem, jednak zwycięstwo odniósł Filip dzięki swej
przebiegłości. Wziął do niewoli dwadzieścia tysięcy dzieci i kobiet6,
zagarnął ogromne stada bydła, lecz ani odrobiny srebra i złota. Odtąd dopiero zaczęto wierzyć w ubóstwo scytyjskie. Do Macedonii
wysłano stamtąd dwadzieścia tysięcy rasowych klaczy dla reprodukcji koni.
3. Gdy Filip wracał ze Scytii, zastąpili mu drogę Triballowie7
oznajmiając, że nie pozwolą mu przejść, jeśli nie otrzymają części
łupów. Najpierw doszło do kłótni, a niebawem do bitwy. Podczas
niej tak mocno raniono Filipa w udo, że przez nie otrzymał śmiertelny cios jego koń. Kiedy wszyscy sądzili, że Filip poległ, zmiknęły
łupy. Zdobycz więc scytyjska, jakby na niej ciążyła klątwa, o mało
co przyniosłaby Macedończykom żałobę.
Skoro tylko Filip wyleczył się z rany, wypowiedział Ateńczykom
wojnę, do której gotował się w skrytości już od dawna. Tebańczycy
stanęli po ich stronie, obawiając się, aby po zwycięstwie nad Ateńczykami, nie przeniosła się do nich żagiew wojenna rozpalona w sąsiedztwie. Przeto dwa państwa, dotąd sobie bardzo wrogie, zawierają przymierze i nieustannie rozsyłają poselstwa po Grecji, gdyż
sądzą, że wspólnego wroga należy odeprzeć wspólnymi siłami. Filip
bowiem, jeśli na początku odniesie sukces, nie ustąpi, aż nie podbije
całej Grecji. Niektóre państwa uległy namowie i przyłączyły się do
Ateńczyków; niektóre zaś strach przed wojną przeciągnął na stronę
Filipa. W stoczonej bitwie klęskę z rąk Macedończyków zahartowa8
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nych w ciągłych bojach ponieśli Ateńczycy. Ginąc nie zapominali
jednak o dawnej swojej sławie: wszyscy otrzymali ciosy w piersi,
a zabici wojownicy pokryli swymi ciałami te miejsca, które wodzowie powierzyli im do obrony. Ten dzień położył kres chwalebnej
dominacji całej Grecji oraz kres jej pradawnej wolności8.
4. Filip obłudnie ukrywał radość z odniesionego zwycięstwa. Nie
składał w tym dniu zwyczajnych ofiar, nie śmiał się podczas uczty,
nie pozwolił na rozrywki w czasie uczty, nie przystroił głowy
w wieńce i nie namaścił się olejkami. Na ile to było u niego możliwe, zachował się w zwycięstwie tak, aby nikt nie widział w nim
zwycięzcy. Nie kazał się nazywać ani królem, ani wodzem Grecji.
W swojej spokojnej radości i wobec smutku nieprzyjaciół umiał
zachować taką powściągliwość, że nie wydawał się ani nadmiernie
cieszyć w swoim otoczeniu, ani zachowywać się triumfalnie wśród
pokonanych9. Ateńczykom, którzy byli dla niego największymi wrogami, i jeńców odesłał bez okupu, i ciała poległych w bitwie wydał
dla pogrzebania, i sam ich zachęcał, by resztki zwłok10 odnieśli do
grobowców rodzinnych. Ponadto wysłał do Aten syna, Aleksandra,
z przyjacielem Antypatrem, aby zawrzeć z nimi pokój i przyjaźń.
Przeciwnie postąpił: z Tebańczykami: nie tylko sprzedał wziętych
do niewoli, ale nawet kazał sobie zapłacić za umożliwienie pogrzebu tych, co polegli. Spośród przywódców jednych kazał ściąć siekierą, drugich skazał na wygnanie, wszystkim skonfiskował dobra.
Przywołał natomiast do ojczyzny tych, którzy zostali z niej niesprawiedliwie wypędzeni11. Trzystu z nich mianował sędziami i zarządcami państwa. Oni wytoczyli proces wszystkim najbardziej wpływowym mieszkańcom oskarżając ich o to, że niesprawiedliwie skazali
ich na wygnanie. Oskarżeni jednak byli tak stałego charakteru, że
oświadczyli, iż oni wszyscy są sprawcami ich wygnania i że lepiej
było dla rzeczypospolitej, kiedy ich skazano na banicję, niż kiedy
ich z niej odwołano. Dziwna doprawdy odwaga: wydają wyrok, jak
to jest możliwe w ich sytuacji, na sędziów mających nad nimi
władzę życia i śmierci, gardzą przebaczeniem, jakie mogą im dać
nieprzyjaciele, a ponieważ nie mają możliwości, aby pomścić wolność czynem, starają się przynajmniej zachować ją w słowach.
8
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5. Zaprowadziwszy w Grecji spokój, Filip kazał zwołać do Koryntu12 przedstawicieli wszystkich państw w celu uregulowania aktualnych spraw. Tam ustanowił dla całej Grecji prawa pokoju w
zależności od zasług każdego państwa. Spośród nich wszystkich wybrał ogólną radę niby jeden senat. Sami tylko Lacedemończycy
wzgardzili tak królem, jak i jego prawami, uważając za niewolę pokój, który nie wypłynął ze zgody samych państw, lecz został narzucony przez zwycięzcę. Ustalono następnie dla każdego państwa kontyngent wojskowy, który miał wspierać króla w razie jakiegoś ataku albo porl jego wodzą iść na wojnę przeciw innym. Nie ulegało
bowiem wątpliwości, że te przygotowania są skierowane przeciw
imperium perskiemu. Ogólna liczba wojsk pomocniczych osiągnęła
sumę dwustu tysięcy piechoty i piętnastu tysięcy konnicy. Poza tą
sumą pozostawały wojska macedońskie i podbitych w sąsiedztwie
krajów barbarzyńskich. Z nastaniem wiosny wysłał naprzód do Azji
znajdującej się pod panowaniem perskim trzech wodzów: Parmeniona, Amyntasa i Attalosa. Córkę13 tego ostatniego niedawno poślubił, oddaliwszy od siebie z powodu podejrzenia o cudzołóstwo
Olimpiadę, matkę Aleksandra.
6. W tym czasie, gdy zbierały się w jednym miejscu kontyngenty
z Grecji, Filip uroczyście obchodził ślub swojej córki Kleopatry14
i Aleksandra, którego ustanowił królem Epiru15. Dzień ten przygotowano z wielką pompą z uwagi na potęgę obydwu królów, i tego,
który wydawał córkę za mąż, i tego, który ją brał za żonę. Nie
brakowało też wspaniałych igrzysk. Filip poszedł ie obejrzeć bez
straży przybocznej, w towarzystwie dwóch Aleksandrów, syna i zięcia. Wtedy Pauzaniasz. znakomity młodzieniec macedoński, dla nikogo niepodejrzany, zajął wąskie przejście i zamordował Filipa, który tam przechodził16. Tak oto dzień przeznaczonv na radość zamienił
się w dzień żałoby pogrzebowej. Wspomniany młodzieniec w pierwszych latach swojej młodości został haniebnie zgwałcony przez Attalosa, któremu do innych podłych czynów doliczyć trzeba także ten
szpetny występek. Attalos mianowicie przyprowadził Pauzaniasza
na ucztę, spoił winem i wydał go niby jakąś prostytutkę na żądze
nie tylko swoje własne, ale i innych biesiadników. W ten sposób
uczynił z niego pośmiewisko dla wszystkich iego rówieśników. Boleśnie przeżywając tę hańbę, Pauzaniasz wielekroć zanosił skargi do
Filipa. Ten jednak pod różnymi pretekstami, nie bez żartów, oddalał
12
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jego sprawę, a ponadto jego wroga uhonorował godnością wodza.
Wtedy skierował on swój gniew na samego Filipa i wywarł zemstę na niegodziwym sędzim, ponieważ nie mógł dosięgnąć swego
przeciwnika.
7. Niektórzy także wierzyli, że nasłała go Olimpiada, matka Aleksandra, i że również sam Aleksander dobrze wiedział o planowanym
zabójstwie ojca. Nie mniej bowiem ubolewała Olimpiada z racji rozwodu i wyniesienia nad nią Kleopatry, niż cierpiał Pauzaniasz z powodu swojej hańby. Również Aleksander, jak sądzono, lękał się
poczętego z macochy brata, rywala do tronu, co doprowadziło go
do lego, iż w czasie jednej z uczt pokłócił się najpierw z Altalosem,
a wkrótce potem z własnym ojcem. Filip wzburzył się tak dalece,
że dobywszy miecza ruszył za nim i zaledwie dał się ubłagać przyjaciołom, żeby nie zabijać syna. Z tego powodu Aleksander udał się
wraz z matką do wuja w Epirze, a następnie do królów iliryjskich.
Z trudem pozwolił się przebłagać ojcu, który go wzywał do powrotu, i krewnym, którzy zachęcali go do tego swymi prośbami. Również Olimpiada potajemnie nakłaniała swego brata, Aleksandra, króla Epiru, do wojny z Filipem. Osiągnęłaby swój cel, gdyby Filip
nie pozyskał Aleksandra, wydając za niego swoją córkę. Sądzi się,
że matka i syn pod wpływem tych gniewnych uczuć popchnęli Pauzaniasza do tak wielkiej zbrodni, ponieważ skarżył się on na pozostawienie bez kary jego pohańbienia. Pewnym jest wszakże, iż
Olimpiada nawet konie przygotowała, aby zabójca mógł uciec. Kiedy zaś na wiadomość o śmierci króla przybyła pośpiesznie na jego
pogrzeb, kierując się rzekomo poczuciem obowiązku, w samą noc
przybycia położyła na głowie Pauzaniasza, który zawisł na szubienicy, złotą koronę, na co nikt inny nie mógłby się odważyć, gdy
przy życiu pozostawał syn Filipa17. Kilka dni później kazała zdjąć
ciało zabójcy, spalić je na prochach męża, wznieść mu w tym samym miejscu grobowiec oraz, wzbudziwszy w narodzie zabobonną
cześć, składać mu corocznie ofiary. Następnie Kleopatrę, dla której
Filip wziął z nią rozwód, zmusiła do samobójstwa przez powieszenie się, zgładziwszy przedtem jej córkę na łonie matki. Widokiem
wiszącej kobiety nasyciła swą zemstę, do której dążyła przez zabójstwo męża. W końcu, występując pod imieniem Myrtali, poświęciła Apollinowi miecz, którym król został przeszyty; imię Myrtale
nosiła jako dziewczynka, zanim przybrała imię Olimpiady. Uczyniła
to wszystko w sposób tak jawny, jakby zdawała się lękać, czy ten
czyn zostanie uznany za jej dzieło.
17

Szczegóły te i niżej przytoczone znane są wyłącznie z Justynusa. W morderstwie Filipa mogła maczać palce Persja, ponieważ było wiadome, że Filip
przygotowuje wyprawę na nią.

8. Filip zmarł w czterdziestym siódmym roku życia, po dwudziestu
siedmiu latach rządów18. Miał z tancerką z Laryssy syna Arridajosa,
który panował po Aleksandrze. Był też ojcem wielu innych synów,
poczętych zwyczajem królewskim z różnych związków; z nich niektórzy zmarli śmiercią naturalną, a niektórzy zginęli od miecza.
Był to król bardziej rozkochany w orężu niż w ucztach; największe
jego bogactwa służyły mu jako środki do prowadzenia różnego rodzaju wojen. Bardziej był skrzętny w zdobywaniu bogactw niż w ich
zachowywaniu. Przeto mimo codziennego łupiestwa nigdy nie miał
pieniędzy. Miłosierdzie i zdrada występowały u niego w równej
mierze. Żadnego środka nie uważał za haniebny, byleby tylko prowadził do zwycięstwa. Był człowiekiem zarazem przymilnym, jak
i zdradzieckim. Więcej obiecywał w mowie, niż dotrzymywał: był
mistrzem tak w sprawach poważnych jak i błahych. W przyjaźni
liczyła się dla niego korzyść, a nie rzetelność. Udawać wdzięczność
w nienawiści, siać nienawiść pomiędzy zgodzonymi stronami i szukać wpływów u jednych i u drugich — oto jego zwykła polityka.
Wśród tego wszystkiego posiadł sztukę wymowy i wspaniały styl
oratorski, pełen dowcipów i zręczności, tak że ani bogactwu ozdób
nie brakowało lekkości, ani lekkości — bogactwa inwencji.
Po nim objął tron jego syn Aleksander, który i w cnocie, i w wadach przewyższył swego ojca. Obaj mieli różny sposób odnoszenia
zwycięstw. Syn prowadził wojny jawnie, ojciec uciekał się do podstępów. Ten drugi cieszył się wyprowadzeniem wrogów w pole,
pierwszego cieszyło rozbicie ich na oczach wszystkich. Tamten był
roztropniejszy w radach, ten bardziej wielkoduszny; ojciec umiał
swój gniew ukryć, przeważnie nawet stłumić, syn zaś, skoro się rozpalił, nie potrafił ani pohamować, ani umiarkować swej nienawiści.
Jeden i drugi nad miarę lubił wino, lecz ich zachowanie w stanie
nietrzeźwym było odmienne. Ojciec zwykle nawet prosto z uczty
ruszał na wroga, nawiązywał walkę i z brawurą rzucał się w wir niebezpieczeństw; Aleksander zaś swą wściekłość wyładowywał nie na
wrogu, lecz na swoich bliskich. Dlatego Filip często opuszczał pola
bitewne okryty ranami, gdy jego syn wychodził z uczt nierzadko
jako zabójca przyjaciół19. Pierwszy nie pragnął panować wśród przyjaciół, drugi władzę królewską rozciągnął nad przyjaciółmi. Ojciec
wolał być kochany, syn chciał wzbudzać strach. Dbałość o naukę
u obydwu podobna. Ojciec posiadł raczej przebiegłość, syn szczerość. W wyrażeniach i w mowie bardziej umiarkowany był Filip,
w czynach — syn. Bardziej gotowy do przebaczania wrogom i bardziej wspaniałomyślny był syn. Ojciec prowadził skromniejszy tryb
18
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Filip zginął w 46 roku życia,

a rządził

życia, syn chętniej oddawał się zbytkom. Dzięki tym kwalifikacjom
ojciec położył podwaliny pod światowe imperium, syn zaś osiągnął
sławę dzięki ukończeniu całego dzieła.
KSIĘGA X
1. Artakserkses1, król perski miał z konkubinami stu piętnastu
synów, lecz tylko trzech z prawowitego związku, a mianowicie Dariusza, Ariaratesa i Ochosa. Spośród nich jeszcze za swego życia,
chociaż było to wbrew zwyczajom Persów, u których tylko śmierć
zmieniała króla, Artakserkses mianował Dariusza królem, gdyż darzył go nadzwyczajną miłością. Uważał, iż przekazując władzę synowi nie poniesie straty i będzie się cieszył szczerą radością ze
swego potomka, jeśli zobaczy na nim insygnia królewskie jeszcze za
swego życia. Dariusz jednak, mimo że otrzymał także inne dowody
ojcowskiej miłości, postanowił ojca zgładzić. Gdyby sarn myślał o ojcobójstwie, stałby się zwyczajnym zbrodniarzem, lecz ponieważ ojcobójcami uczynił pięćdziesięciu swoich braci, których dopuścił do
współuczestnictwa w morderstwie, stał się podwójnym zbrodniarzem. Swoją drogą zakrawa to na pewnego rodzaju cud, że tak wielka liczba uczestników mogła nie tylko się zjednoczyć, aby dokonać
ojcobójstwa, ale nawet zachować o nim milczenie; że spośród pięćdziesięciu synów nie znalazł się ani jeden, który by odstąpił od tej
tak potwornej zbrodni bądź to z uwagi na ojcowski majestat, bądź
to z szacunku dla sędziwego wieku, bądź to wreszcie ze względu na
dobroć ojca. Czyż u tak licznych synów do tego stopnia mało warte
było imię ojca, że ten osaczony ich zasadzkami byłby bezpieczniejszy wśród wrogów niż wśród synów, chociaż to właśnie synowie powinni stanowić dla niego bezpieczną osłonę przed nieprzyjacielem?
2. Przyczyna ojcobójstwa była bardziej zbrodnicza niż samo ojcobójstwo. Oto gdy podczas braterskiej wojny, o której wyżej wspominaliśmy2, zginął Cyrus, wówczas Artakserkses3 poślubił Aspazję,
jego konkubinę. Dariusz domagał się od ojca odstąpienia tej kobiety razem z tronem. Król w swojej dobroci dla dzieci najpierw na
to się zgodził, lecz wkrótce zaczął obietnicy żałować. Aby więc z honorem móc odwołać nierozważną obietnicę, mianował kochankę kapłanką boga Słońca; w tym stanie była ona zobowiązana wystrzegać
się pożycia z mężczyznami na zawsze. Rozjątrzyło to bardzo młodzieńca, który najpierw wybuchnął gniewem na ojca, wkrótce zaś
1

Artakserkses II Mnemon (405—358).
Zob. wyżej księga V 11.
3
Artakserkses III Ochos (358—338);
Syr. 33.
2

podobne opowiadanie

zob.

Appian

zawiązał spisek wespół z braćmi. Gdy jednak szykował zasadzkę
na ojca, został ujęty i wraz z innymi spiskowcami za sprawą bóstw,
mścicieli ojcowskiego majestatu, poniósł karę za planowane ojcobójstwo. Zgładzono także wszystkie ich żony oraz dzieci, aby nie pozostał żaden ślad po tak wielkiej zbrodni. Po tym wydarzeniu, złożony chorobą spowodowaną bolesnym przeżyciem, zmarł Artakserkses, szczęśliwszy jako król niż jako ojciec.
3. Tron królewski odziedziczył po nim Ochos. Obawiając się podobnego sprzysiężenia, napełnił królewski pałac krwią swoich krewnych i rzezią możnowładców. Nie wzruszyło go nic: ani pokrewieństwo, ani płeć, ani wiek. Nie chciał bowiem uchodzić za bardziej niewinnego od swych braci — ojcobójców. Kiedy w len sposób przeprowadził niejako oczyszczenie królestwa, wypowiedział wojnę Kaduzjom4. Podczas niej niejaki Kodoman wystąpił przy aplauzie całego wojska przeciw jednemu z wrogów, który go wyzwał na pojedynek. Kodoman zabił wroga i tak razem ze zwycięstwem przywrócił swoim ziomkom prawie już utraconą sławę. Za swój wspaniały
czyn otrzymał w zarząd obie Armenie5. Gdy po pewnym czasie
zmarł6 król Ochos, lud ustanowił królem Kodomana, pamiętając
o jego dawnym męstwie, i nadał mu zaszczytne imię Dariusza7, aby
jego królewskiemu majestatowi nie brakowało żadnego blasku. Bardzo mężnie i ze zmiennym szczęściem prowadził on długą wojnę
z Aleksandrem Wielkim. W końcu uległ Aleksandrowi i zginął z rąk
swoich bliskich; wraz z jego śmiercią nastąpił kres królestwa perskiego.
KSIĘGA XI
1. Ponieważ wojsko Filipa składało się z różnych narodowości,
jego śmierć wywołała u ludzi różne reakcje. Tym, którzy cierpieli
niesprawiedliwą niewolę, zaświtała nadzieja odzyskania wolności,
inni z odrazy do wojaczki w dalekich stronach cieszyli się. że zniknęło widmo wyprawy, jeszcze inni ubolewali, iż pochodnię zapaloną na ślubie1 córki, podłożono pod stos pogrzebowy ojca. Tak nagła
4

Kaduzjowie (Cadusii), plemię w Medii, na południowo-wschodnim wybrzeżu Morza Kaspijskiego.
5
Armenia, kraj między górami Taurus a Kaukazem, dzieliła się na Armenię Większą i Mniejszą.
6
Ochosa otruł lekarz egipski Bagoas w 338 r. przed Chr.
7
Dariusz III Kodoman panował w latach 336—330.
1
W Grecji po uczcie weselnej w domu rodziców przeprowadzano pannę
młodą do jej przyszłego domu. W orszaku weselnym matka niosła pochodnię
zapaloną u swego ogniska, aby rozniecić nią ogień w nowym domu.

odmiana losu niemałą troską przejęła również przyjaciół Filipa,
którzy rozmyślali bądź to o wyzwaniu rzuconym Azji, bądź to o Europie2 jeszcze nie całkiem podbitej, bądź to wreszcie o Ilirach, Trakach, Dardanach3 i wielu innych barbarzyńskich ludach, których
wierność była wątpliwa, a zamysły — niepewne; jeśliby wszystkie
te ludy naraz odstąpiły, nie można by im w żaden sposób podołać.
Lekarstwem niejako na te wszystkie kłopoty było nagłe zjawienie
się Aleksandra, który na publicznym zgromadzeniu tak pocieszył
cały lud i tak stosownie do okoliczności zachęcająco przemówił, że
odjął lęk strwożonym i wzbudził nadzieję u wszystkich. Miał on
dwadzieścia lat i mimo tego wieku o wielu sprawach mówił w sposób tak wyważony, iż było jasne, że uczyni więcej, niż zapowiadał. Macedończyków zwolnił z wszelkich ciężarów oprócz służby
wojskowej; tym posunięciem zjednał sobie tak wielką życzliwość
wszystkich poddanych, iż mówili, że król zmienił tylko swoje ciało,
lecz nie zmienił zalet ducha.
2. Najpierw Aleksander zatroszczył się o pogrzeb ojcowski. Kazał na nim przy mogile ojca przede wszystkim zgładzić winnych
jego śmierci. Przebaczył tylko Aleksandrowi Linceście4, bratu zabójców, ponieważ chciał w nim zachować dobrą wróżbę swojej władzy
królewskiej. On bowiem pierwszy pozdrowił go jako króla. Następnie
postarał się, by usunięto jego rywala do tronu, Karanosa, brata urodzonego z macochy5. Zaraz na początku swego panowania zaprowadził spokój wśród licznych zbuntowanych szczepów i w samym zarodku zdusił niektóre rokosze6. Te sukcesy podniosły go na duchu. Toteż
spiesznie podążył do Grecji, gdzie wzorem ojca zwołał do Koryntu
zgromadzenie wszystkich miast, na którym kazał się ogłosić wodzem
na miejsce ojca. Następnie przystąpił do rozpoczętej jeszcze przez ojca wojny z Persami. W trakcie tych przygotowań doniesiono mu,
że Ateńczycy i Spartanie7 przeszli na stronę Persów, zaś sprawca
tego przejścia był mówca Demostenes, którego Persowie przekupił:
wielką ilością złota. Demostenes miał powiedzieć, że całe wojsko macedońskie wraz z ich królem uległo zagładzie z rąk Triballów. Przyprowadził także na zgromadzenie świadka, który powiedział, że w
tej bitwie, w której zginął król, on odniósł rany. Na skutek pogłoski
odmieniły się nastroje niemal we wszystkich miastach, gdzie zaczę2

Chodziło o Grecję i państwa sąsiadujące z Macedonią.
Zob. wyżej księga VIII 6.
4
To
znaczy Aleksandrowi z Linkesty. Linkesta
była
górzystą krainą
południowo-zachodniej Macedonii.
5
Por. wyżej księga IX 7.
6
W latach 336—334 zajął się Triballami, Trakami, Ilirami, Getami i Pajonami.
7
Pomyłka Justynusa, gdyż przymierze przeciw Aleksandrowi zawarli Tebańczycy, a nie Spartanie.
3

to oblegać garnizony Macedończyków. Aleksander, chcąc zapobiec
tym rozruchom, przygotował wojsko i z taką szybkośicą uderzył na
Grecję, że ci, którzy nie słyszeli o jego marszu, z trudem wierzyli
swoim oczom.
3. W czasie przemarszu skierował słowa zachęty do Tesalów.
przypomniał im zarówno dobrodziejstwa, których doznali od jego
ojca Filipa8, jak i więzy pokrewieństwa łączące go z nimi przez matkę, wywodzącą się z rodu Ajakidów9. Z uwagą słuchali jego słów
Tesalowie i jak ojca, tak i syna obrali wodzem całego szczepu oraz
oddali mu wszystkie podatki i dochody. Tymczasem Ateńczycy, którzy pierwsi odpadli, pierwsi też zaczęli swego kroku żałować. Pogardę dla wroga zamienili w podziw, zaczęli teraz ponad męstwo
dawnych wodzów wynosić młodego Aleksandra, z którego wieku
przedtem sobie szydzili. Wysłali więc do niegio posłów z prośbą, by
powstrzymał się od działań wojennych. Aleksander wysłuchawszy
posłów udzielił Ateńczykom surowej nagany, lecz wojnę odwołał.
Stąd skierował swoje wojsko na Teby, gotów udzielić im takiego
samego przebaczenia, jeśli znalazłby u nich podobną skruchę. Tebańczycy jednak uciekli się do oręża, a nie do próśb i błagań. Ponieśli więc klęskę i doznali wszelkich udręk najokrutniejszej niewoli. Kiedy zastanawiano się na zgromadzeniu nad zburzeniem ich
miasta, Fokejczycy, Platejczycy, Tespijczycy i Orchomeńczycy10,
sprzymierzeńcy Aleksandra i współuczestnicy zwycięstwa, przypomnieli zburzenie własnych miast i okrucieństwo Tebańczyków. Zganili ich sympatie properskie, nie tylko obecne, ale i dawne, godzące w niezawisłość Grecji. Przez nie popadli oni w nienawiść u wszystkich narodów Grecji11. Jasnym dowodem tej nienawiści było bodaj to, że wszystkie państwa zobowiązały się przysięgą, iż po zwycięstwie nad Persami zburzą Teby. Do tych oskarżeń dodają też
wzmiankę o sztukach tragicznych, które na wszystkich scenach głoszą dawne ich zbrodnie12. Nie tylko więc przez obecne wiarołomstwo popadli w nienawiść, ale i przez dawne haniebne czyny.
4. Wtedy Kleadas13, jeden spośród jeńców, otrzymawszy pozwolenie powiedział, iż nie odpadli oni od króla, bo słyszeli o nim, że
8

Por. wyżej księga VIII 3.
Z tego rodu wywodzi się mityczny Achilles, który panował w tesalskiej
Ftyi.
10
Fokida, kraina w środkowej Grecji; Plateje, Tespie, Orchomenos, miasta w Beocji.
11
Teby, które od najdawniejszych czasów żyły w nieprzyjaźni z Atenami, w czasie wojen perskich stanęły po stronie najeźdźców.
12
Chodzi o tragedie osnute na kanwie legend zaczerpniętych z cyklu
tebańskiego, jak np. Ajschylosa Siedmiu przeciw Tebom czy Sofoklesa Król
Edyp, Antygona.
13
Epizod ten znany tylko z Justynusa.
9

zginął, ale najwyżej od jego spadkobierców; to czego się dopuścili względem niego, należy złożyć na karb łatwowierności, a nie
wiarołomstwa, ponieśli już zresztą za to surową karę, tracąc kwiat
młodzieży. Teraz zaś pozostała im jedynie gromada starców i kobiet,
słabych i niewinnych, którzy padli ofiarą tak wielkich gwałtów
i zniewag, jakach dotąd nigdy nie doznali; nie prosi już też o życie
dla współobywateli, których tak niewielu pozostało, lecz o zachowanie niewinnej ziemi ojczystej i miasta, które zrodziło nie tylko
mężów, ale i bogów14. Zanosi prośby do króla, odwołując się także
do jego prywatnego kultu Herkulesa, który u nich przecież się urodził i dał początek rodowi Ajakidów; w Tebach też spędził swoją
młodość jego ojciec, Filip. Błaga więc go, aby oszczędził miasto,
które bądź to otacza czcią jego przodków, bogów w nim zrodzonych, bądź to oglądało najznakomitszych królów, swoich poniekąd
wychowanków. Jednak gniew był większy niż te prośby. Miasto
więc obrócono w gruzy, pola podzielono między zwycięzców, jeńców sprzedano w niewolę, a cenę na nich podnosiła nie korzyść
kupujących, lecz nienawiść wrogów15. Los ich wydał się Ateńczykom
godny politowania; przeto wbrew królewskiemu zakazowi otworzyli swoje bramy, aby dać schronienie zbiegom. Aleksander jednak
poczuł się tym nieposłuszeństwem tak dotknięty, że drugie poselstwo Ateńczyków, które znów przyszło prosić o pokój, otrzymało
go pod tym warunkiem, iż wydadzą mu mówców i wodzów, pod
wpływem których tylekroć podnosili bunt. Kiedy Ateńczycy byli
gotowi raczej podjąć się wojny niż ulec wymienionym warunkom,
sprawa stanęła na tym, że w ojczyźnie mogli pozostać mówcy16, a
wodzowie musieli pójść na wygnanie. Udali się oni natychmiast do
Dariusza i przyczynili się niemało do wzrostu sił perskich.
5. Wyruszając na wojnę z Persami, Aleksander kazał zgładzić
wszystkich krewnych swojej macochy17, których Filip wyniósł na
wyższe stanowiska i obdarzył władzą wojskową. Lecz nie oszczędził
także swoich krewnych, którzy wydawali się odpowiedni do objęcia
władzy królewskiej; chodziło o to, aby w Macedonii nie było żadnego zarzewia rokoszu, gdy sam będzie walczył w odległych stronach.
Co zdolniejszych królów lennych zabrał ze sobą na wojnę, a mniej
przedsiębiorczych pozostawił na straży królestwa18. Następnie połączył swoje wojska i załadował je na okręty; skoro ujrzał z pokła14

Wśród znakomitych mężów był poeta Pindar, wodzowie — Epaminondas i Pelopidas, wśród bogów zaś Bakchus i Herkules.
15
W lecie 335 r. przed Chr. W Tebach tylko świątynie i dom Pindara pozostały nietknięte.
16
Wśród nich znajdował się Demostenes i Likurg.
17
Miała ona na imię Kleopatra; wśród zamordowanych był Attalos.
18
Por. Frontinus II 11,3.

du Azję, zapłonął niesłychanym żarem serca i wystawił bogom dwanaście ołtarzy ,n,a pomyślność wojny19. Całą swoją ojcowiznę, jaką
miał w Macedonii i w ogóle w Europie, rozdzielił pomiędzy przyjaciół, mówiąc, że jemu wystarczy Azja. Zanim jakikolwiek okręt
opuścił brzeg, zabił zwierzęta ofiarne i prosił o zwycięstwo dla Grecji, która go wybrała jako mściciela za wojny tylekroć przez Persów
z nią prowadzone. Persowie dostatecznie już długo dzierżyli swoje
rządy; nastał czas, aby z kolei przejęli je ci, którzy będą je lepiej
sprawować. Nie inne wyobrażenia niż król mieli jego żołnierze.
Wszyscy oni zapomnieli o swoich żonach, dzieciach i trudach dalekiej od domu wojaczki; perskie złoto i skarby całego Wschodu uważali jakby już za swój łup. Nie myśleli wcale o wojnie i niebezpieczeństwach, lecz tylko o bogactwach. Gdy dobili do brzegu Azji20,
najpierw Aleksander wyrzucił oszczep jakby na nieprzyjacielską
ziemię i w zbroi, podobny do wojownika wykonującego taniec przed
bitwą, zeskoczył z okrętu i zabił natychmiast zwierzęta ofiarne,
prosząc bogów, aby na tych ziemiach mógł znaleźć życzliwe przyjęcie jako król. Złożył także ofiary w Ilionie na grobach tych, którzy polegli w wojnie trojańskiej21.
6. Następnie maszerując przeciwko wrogowi powstrzymał żołnierza od dewastacji Azji słowami, że trzeba oszczędzać swoje dobro
i nie należy niszczyć tego, co przyszli objąć jako swoją własność.
W jego wojsku było trzydzieści dwa tysiące piechoty, cztery i pół
tysiąca konnicy oraz sto osiemdziesiąt dwa okręty. Nie wiadomo,
co bardziej podziwiać, czy to, że z tak małym oddziałem podbił cały
świat, czy to, że odważył się w ogóle przystąpić do tego dzieła. Gdy
wybierał wojsko do tak niebezpiecznej wojny, nie wybrał silnych
młodzieńców w kwiecie wieku, lecz weteranów, którzy już po większej części wysłużyli swoje lata i którzy walczyli pod jego ojcem
i wujami. Można było sądzić, że wybrańcy są nie tyle żołnierzami,
ile mistrzami sztuki wojskowej. Nikt nie zostawał centurionem, kto
nie miał sześćdziesięciu lat, tak iż patrząc na naczelne dowództwo mogłeś sądzić, że widzisz senat jakiejś dawnej republiki. Przeto podczas bitwy nikt nie myślał o ucieczce, a jedynie o zwycięstwie; każdy w prawicy pokładał nadzieję, a nie w nogach.
Tymczasem król perski, Dariusz, ufny w swoje siły, niczego nie
czynił przebiegle i zapewniał swoich, że ukryte plany prowadzą jedynie do zwycięstwa ukradzionego. Nie powstrzymuje więc wroga od
19

klesa.
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Inne źródła mówią tylko o trzech ołtarzach: dla Zeusa, Ateny i Hera-

Wiosną 334 r. Aleksander przeprawił się przez Hellespont z armią liczącą 30 tysięcy piechoty i 5 tysięcy jeźdźców. Straż nad Grecją i Macedonią powierzył Antypatrowi.
21
Przede wszystkim na grobie Achillesa.

granic swego królestwa, lecz pozwala mu wejść w głąb, gdyż uważa,
że większą chwałą jest odeprzeć wroga niż nie pozwolić mu wejść.
Przeto do pierwszego starcia doszło na Polach Adrastejskich22. Persowie mieli w szyku bojowym sześćset tysięcy żołnierzy23, którzy
uciekli pokonani nie mniej taktyką Aleksandra niż męstwem Macedończyków. Doszło do wielkiej rzezi Persów. Z wojska zaś Aleksandra zginęło tylko dziewięciu piechurów i stu dwudziestu jeźdźców, których król dla pocieszenia pozostałych pochował z wielkim
nakładem kosztów, wystawiając im konne posągi. Ich krewnych
zwolnił od podatków. Po tym zwycięstwie większa część Azji24
przeszła na jego stronę. Prowadził on także więcej kampanii wojennych przeciw wodzom Dariusza, których zwyciężał już nie tyle
przy użyciu oręża, ile przez sam strach, jaki wzbudzał swoim imieniem.
7. W czasie tych wydarzeń doniesiono królowi w oparciu o zeznanie pewnego jeńca, że Aleksander Lynkesta, zięć Antypatra,
zarządca Macedonii, szykuje na niego spisek. Nie skazał jednak
spiskowca na śmierć w obawie, by z tego powodu nie doszło do
rozruchów w Macedonii, lecz umieścił go w więzieniu. Następnie
podążył do miasta Gordion, leżącego na pograniczu Wielkiej i Małej Frygii. Owładnęła nim żądza zdobycia tego miasta nie tylko ze
względu na łupy, ale także dlatego, że w tym mieście, jak słyszał,
przechowywano w świątyni Jowisza jarzmo Gordiosa; dawne wyrocznie zaś głosiły, że ten, kto rozsupła jego węzeł, będzie królował
nad całą Azją. Oto geneza i początek tego podania. Kiedy Gordios
wynajętymi wołami orał ziemię w tych stronach, zaczęły krążyć nad
nim różnego rodzaju ptaki. Udał się więc do pobliskiego miasta25,
aby zasięgnąć opinii wróżbitów. W bramie spotkał idącą z naprzeciwka dziewczynę niezwykłej urody; zapytał ją, u jakiego augura
można najlepiej zasięgnąć porady. Ona wysłuchawszy powodu szukania porady, ponieważ sama dziięki nauce swych rodziców znała się
na sztuce wróżbiarskiej, odpowiedziała, że wróżba przepowiada mu
tron, a ją obiecuje mu za żonę i towarzyszkę szczęśliwej przyszłości.
Tak piękna propozycja wydała mu się pierwszą pomyślną zapowiedzią władzy królewskiej. Po ich ślubie wybuchł rokosz u Frygów.
Kiedy w sprawie położenia kresu tej niezgodzie zwrócono się do
wyroczni, otrzymano odpowiedź, że dla zażegnania sporów potrzeb22

Adrastea, miasto w Myzji w Azji Mniejszej, przez które płynie rzeka
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ny jest król. Gdy znów zasięgali rady co do osoby króla, wyrocznia
kazała im obrać królem męża, iktórego w drodze powrotnej spotkają jako pierwszego, jadącego wozem do świątyni Jowisza. Naprzeciw nim jechał Gordios i jemu też natychmiast oddala pokłon jako
królowi. On zaś poświęcił majestatowi królewskiej władzy ów wóz,
na którym jadąc otrzymał tę władzę, i umieścił go w świątyni Jowisza. Po Gordiosie panował syn Midas26, który po wtajemniczeniu
go przez Orfeusza27 w święte obrzędy napełnił Frygię kultem religijnym. Dzięki niemu w całym swym życiu czuł się bardziej bezpieczny niż dzięki ochronie orężnej.
Aleksander zdobywszy miasto przybył do świątyni Jowisza d zapytał o jarzmo z wozu Gordiosa. Gdy mu je pokazano, a on nie
mógł znaleźć końców rzemieni ukrytych pomiędzy węzłami, potraktował wyrocznię bogów nieco brutalnie. Przeciął mianowicie rzemienie mieczem i rozsupławszy w ten sposób węzły znalazł ukryte w nich końce.
8. Do Aleksandra zajętego tymi sprawami doszły wiadomości, że
zbliża się Dariusz z wielkim wojskiem. Przeto w obawie przed zablokowaniem wąskich przejść przekroczył w forsownym marszu góry Taurus28 i niemalże biegiem w jednym dniu przebył pięćset
stadiów29. Tak przybył do Tarsu,30 gdzie oczarowała go swym pięknem rzeka Kydnos, płynąca przez środek miasta. Zdjął więc oręż
i pokryty kurzem oraz potem rzucił się do lodowatej wody. Nagle
mięśnie jego uchwycił tak wielki skurcz, że król utracił głos. Nie
było nadziei nie tylko na zdobycie skutecznego lekarstwa, ale nawet
na oddalenie niebezpieczeństwa. Żył tam pewien lekarz, imieniem
Filip, który sam jeden przyobiecał lekarstwo. Lecz jego uczyniły podejrzanym listy, jakie poprzedniego dnia nadeszły z Kapadocji31 od
Parmeniona. Ten nie wiedząc o chorobie Aleksandra napisał, aby
strzegł się lekarza Filipa, ponieważ Dariusz przekupił go ogromną
sumą pieniędzy. Król jednak uważał, że bezpieczniej jest powierzyć
się lekarzowi wątpliwej wierności, niż być skazanym na niewątpliwą śmierć. Przyjął więc kielich, podał lekarzowi listy i tak pijąc
lekarstwo wbił wzrok w oblicze czytającego. Skoro widział, że jest
ono spokojne, stał się radośniejszy i czwartego dnia odzyskał zdrowie.
26

Postać znana ze złota i oślich uszów.
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11. Następnie Aleksander zajął bez walki Rodos, Egipt40 i
Potem udał się do świątyni Jowisza Hammona, aby zasięgnąć wiadomości nie tylko o przyszłych wydarzeniach, ale także o swoim
pochodzeniu. Jego bowiem matka, Olimpiada, wyznała swemu mężowi Filipowi, że Aleksandra poczęła nie z niego, ale za sprawą
ogromnego węża. Sam też Filip prawie do końca swego życia otwarcie głosił, że Aleksander nie jest jego synem. Dlatego wziął rozwód
z Olimpiadą, kiedy rzekomo dowiedziono jej cudzołożnego czynu.
Aleksander, który pragnął legitymować się boskim pochodzeniem
i zarazem uwolnić swoją matkę od hańbiącej opinii, przekazał kapłanom przez emisariuszy tajną wskazówkę, jaką odpowiedź chciałby usłyszeć. Gdy więc wchodził do świątyni, kapłani natychmiast
pozdrowili go jako syna Hammona. Ciesząc się z boskiej adopcji,
Aleksander kazał uważać siebie za syna wspomnianego boga. Zapytał następnie, czy pomścił wszystkich zabójców swego ojca. Odpowiedziano mu, że jego ojciec nie może ani zostać zabity, ani umrzeć; króla zaś Filipa całkowicie pomścił. Na trzecie pytanie dano
mu odpowiedź, że odniesie zwycięstwo we wszystkich wojnach i zdobędzie panowanie nad światem. Także jego towarzyszom wyrocznia
powiedziała, żeby czcili Aleksandra nie jako króla, ale jako boga.
Stąd urósł w pychę i w jego duszy pojawiła się dziwna nadętość,
która wyparła tę uprzejmość, jaką poznał z greckich nauk42 i zwyczajów macedońskich. W drodze powrotnej ze świątyni Hammona
założył Aleksandrię43 i nakazał, aby ta kolonia macedońska była
stolicą Egiptu.
12. Gdy Dariusz uciekł do Babilonu, listownie prosił Aleksandra,
by pozwolił mu wykupić królewskie branki z niewoli. Przyrzekł
dać za nie ogromną sumę pieniędzy. Lecz Aleksander jako zapłatę
za branki żądał całego królestwa, a nie pieniędzy. Po upływie pewnego czasu doręczono Aleksandrowi drugi list, w którym król ofiarowywał mu córkę za żonę oraz część królestwa. Aleksander jednak
odpisał, że obdarowuje się go tym, co już jest jego własnością. Kazał mu też przyjść do siebie w pokorze i pozostawić zwycięzcy rozstrzygnięcie spraw królestwa. Wtedy Dariusz, straciwszy nadzieję na
zawarcie pokoju, wznowił działania wojenne i z czterystoma tysiącami piechoty oraz stu tysiącami konnicy44 wyruszył przeciw Aleksandrowi. W czasie marszu doniesiono mu, że jego żona zmarła z
40

Jesienią 332 r. przed Chr. Egipcjanie witali Aleksandra jako wybawiciela od zależności perskiej.
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powodu poronienia i że Aleksander opłakiwał jej śmierć, a także
wspaniałomyślnie wziął udział w pogrzebie; postąpił zaś tak nie z miłości do niej, ale ze zwyczajnych ludzkich uczuć, widział ją bowiem tylko jeden jedyny raz, mimo że często pocieszał jego matkę
i małe córeczki45. Wtedy Dariusz poczuł się prawdziwie pokonanym,
gdyż wróg górował nad nim nie tylko zwycięstwami w boju, ale
i świadczeniem dobrodziejstw. Pocieszał tylko siebie, że jeśli nie
będzie mógł zwyciężyć, klęskę poniesie z rąk tak wspaniałego przeciwnika. Napisał więc trzeci list, w którym dziękował Aleksandrowi
za to, że nie potraktował jego najbliższych po nieprzyjacielsku. Następnie ofiarowywał mu zarówno większą część królestwa aż po
samą rzekę Eufrat, jak i drugą córkę za żonę, a za pozostałych jeńców dawał trzydzieści tysięcy talentów. Na to znów Aleksander odpowiedział, że zbędną jest podzięka ze strony wroga; nie uczynił
bowiem tego wszystkiego, by się jemu przypochlebić lub go sobie
zjednać z uwagi na wątpliwy wynik wojny czy warunki pokojowe; postępowanie jego wypływa z wielkoduszności, która każe mu
walczyć z wrogami dysponującymi siłą a nie pogrążonymi w nieszczęściach, przyrzeka, iż spełni prośby Dariusza, jeśli zechce uważać
się za drugiego po nim, a nie za jemu równego: nie mogą bowiem
rządzić kosmosem dwa słońca i nie może ziemia posiadać dwóch
potężnych mocarstw, jeśli pragnie zachować bezpieczeństwo wśród
krajów; niech więc przygotuje albo kapitulację w dniu dzisiejszym,
albo bitwę w dniu jutrzejszym i niech sobie nie obiecuje innego
zwycięstwa niż to, którego już doświadczył.
13. Nazajutrz obaj wyprowadzili swoje szyki. Nagle przed bitwą ogarnął Aleksandra głęboki sen z powodu wyczerpania nadmiarem trosk. Ponieważ do wszczęcia walki brakowało tylko samego
króla, Parmenion musiał go obudzić. Aleksander nagabywany o przyczynę snu w obliczu grożących niebezpieczeństw, chociaż zawsze,
nawet w chwilach wolnych, sypiał bardzo mało, odpowiedział, iż
poczuł się teraz wolny od wielkiego podniecenia i sen spadł na niego z powodu nagłego przypływu spokoju ducha, ponieważ będzie
mógł stoczyć bitwę z całym wojskiem Dariusza. Dotąd żywił obawę, iż wojna może się przedłużyć, jeśli Persowie podzielą armię.
Przed bitwą oba wrogie szyki bacznie się sobie przyglądały. Macedończycy podziwiali mrowie ludzi, wysoki ich wzrost oraz piękny
oręż, podczas gdy Persowie zdumiewali się, że tak mała garstka Macedończyków pobiła tak liczne tysiące ich współziomków. Także królowie nie ustawali w objeżdżaniu swoich szyków. Dariusz mawiał,
że jeśliby dokonać rachuby, to na dziesięciu Armeńczyków48 przy45
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padłby zaledwie jeden nieprzyjaciel. Aleksander zaś przypominał
Macedończykom, żeby nie przejmowali się liczbą wrogów ani ich
potężną budową czy odmienną cerą47, lecz żeby sobie uświadomili,
że to właśnie z nimi będą walczyć już po raz trzeci; nie mogą przecież sądzić, że poprzednia ucieczka uczyniła bardziej mężnymi tych,
którzy idą do walki obarczeni smutną pamięcią masakry dokonanej na współtowarzyszach i krwi obficie przelanej podczas dwu bitew. Mimo że Dariusz posiada większe tłumy wojska, on jednak posiada więcej mężów. Każe im gardzić owym szykiem bojowym błyszczącym od złota i srebra, w którym znajdą raczej łupy niż niebezpieczeństwo, gdyż zwycięstwo osiąga się nie wspaniałością ozdób,
lecz siłą żelaza.
14. Następnie stoczono bitwę48. Macedończycy z pogardą ruszyli
na miecze wroga, którego już tylekroć pokonali. Persowie znów
woleli umrzeć niż dać się zwyciężyć. Rzadko w jakiejś bitwie przelano tyle krwi. Kiedy Dariusz widział, że jego wojsko ponosi klęskę, sam również pragnął umrzeć, lecz ludzie z najbliższego otoczenia zmusili go do ucieczki. Niektórzy radzili mu, aby zburzył most
na rzece Kydnos49 i w ten sposób przeszkodził wrogom w pościgu. On jednak powiedział, że nie chce kosztem swego ocalenia rzucić
na pastwę wroga tylu tysięcy sprzymierzeńców. Także i dla innych
powinna pozostać otwarta ta droga ucieczki, która stoi otworem dla
niego. Tymczasem Aleksander narażał się na największe niebezpieczeństwa i tam się zawsze wciskał, gdzie spostrzegł najgęstsze i najzacieklej walczące szyki wrogów. Słowem, pragnął, żeby niebezpieczeństwa groziły raczej jemu niż żołnierzowi. Dzięki tej bitwie, w
piątym roku od otrzymania królewskiego berła uchwycił rządy nad
Azją. Jego pomyślność była tak wielka, że po tym zwycięstwie nikt
nie odważył się wznowić wojny i Persowie po tak długim okresie
hegemonii przyjęli cierpliwie jarzmo niewoli. Żołnierze otrzymali
nagrody i wypoczynek przez trzydzieści cztery dni, Aleksander zaś
dokonał przeglądu łupów. W mieście Suzy50 znalazł czterdzieści tysięcy talentów. Zdobył też Persepolis51, stolicę królestwa perskiego, miasto wspaniałe przez długie lata i napełnione łupami z całego
świata, których wielkość ukazała dopiero zagłada miasta. Podczas
tych czynności przybiegło do Aleksandra prawie ośmiuset Greków,
47
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którzy znosili karę niewoli po obcięciu im pewnych części ciała. Prosili, aby również ich pomścił za doznane od wrogów okaleczenie, tak
jak wywarł zemstę za Grecję. Chociaż król dał im możność powrotu
do ojczyzny, woleli jednak otrzymać ziemię na miejscu, ponieważ
byli przekonani, że swym przybyciem sprawiliby rodzicom nie tyle
radość, ile przykrość z oglądania ich zdeformowanych postaci.
15. Tymczasem krewni Dariusza52, aby przypodobać się zwycięzcy, związali go złotymi kajdanami i łańcuchami we wsi partyjskiej
Thara. Jestem przekonany, że podobało się bogom nieśmiertelnym,
aby kres panowania perskiego nastąpił w kraju tych, którzy w przyszłości mieli otrzymać władzę nad tymi ziemiami. Aleksander w
przyspieszonym marszu przybył tam nazajutrz i dowiedział się, że
Dariusza wywieziono nocą w zamkniętym powozie. Kazał więc wojsku iść za sobą, sam zaś z sześcioma tysiącami jeźdźców pognał za
uciekającym; podczas pościgu stoczył wiele niebezpiecznych bitew.
Tak przemierzył już tysiące kroków i nie natknął się na żadne ślady Dariusza. Kiedy wreszcie dał koniom chwilę wytchnienia, jeden
z żołnierzy udających się do najbliższego źródła po wodę znalazł
Dariusza w powozie. Był wprawdzie pokryty licznymi ranami, lecz
jeszcze oddychał. Przyprowadzono do niego perskiego jeńca. Kiedy
Dariusz po mowie poznał swego poddanego, powiedział, że w obecnym
nieszczęściu ma przynajmniej te pociechę, iż będzie mówił przed
człowiekiem rozumiejącym jego ięzyk; nie będzie więc swych ostatnich słów kierował w próżnię. Każe zatem przekazać Aleksandrowi,
że umiera jako jego dłużnik, nie mogąc mu się w niczym odwdzięczyć za jego ogromne dobrodziejstwa, w szczególności za to, że z jego
matką i dziećmi obszedł się po królewsku, a nie no nieprzyjacielsku;
los postawił na jego drodze lepszego wroga niż krewnych, bo tenże
wróg jego matce i jego dzieciom darował życie, podczas gdy krewni,
którzy jemu zawdzięczali i życie, i władzę, wydarli mu jego życie.
Dlatego za swój czyn otrzymają takie podziękowanie, jakie zwycięzca uzna za słuszne. Aleksandrowi odwdzięcza się tak, iak to jest
możliwe u człowieka umierającego: prosi mianowicie niebiańskie i
podziemne bóstwa oraz bogów opiekujących się królami, aby jemu,
zwycięzcy całego świata, przypadła w udziale najwyższa władza.
Dla siebie prosi tylko o należny mu raczej niż uroczysty pogrzeb.
Co się tyczy zemsty, nie jest to już jego osobista sprawa, ale sprawa obchodząca wszystkich królów, bo chodzi o ukaranie dla przykładu. Zlekceważenie tego jest rzeczą tyle niechlubną, co niebezpieczną. Z jednej strony bowiem w grę wchodzi jego sprawiedliwość, z drugiej także jego pożytek. Jako jedyną porękę królewskiej
52
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rzetelności w tej sprawie daje uścisk swojej prawicy, który należy
przekazać Aleksandrowi. Po tych słowach wyciągnął rękę i skonał. Kiedy Aleksander dowiedział się o wszystkim, poszedł obejrzeć
ciało zmarłego i zapłakał nad marną śmiercią człowieka stojącego na
szczytach władzy. Kazał więc jego ciało pochować z królewskim
przepychem i szczątki złożyć w grobowcach przodków.

KSIĘGA XII
1. Aleksander urządził wspaniałe uroczystości pogrzebowe tym
żołnierzom, którzy zginęli w czasie pościgu za Dariuszem, między
żywych zaś towarzyszy wyprawy rozdzielił trzynaście tysięcy talentów. Większą część koni stracił z powodu upałów, lecz również
ich reszta okazała się nie do użytku. Wszystkie pieniądze w ilości
stu dziewięćdziesięciu tysięcy talentów zgromadził w Ekbatande1,
a zarząd nad nimi powierzył Parmenionowi.
W czasie tych wydarzeń wręczono mu listy z Macedonii od Antypatra, który donosił w nich, że Agis, król Spartan, wywołał wojnę w Grecji, że Aleksander, król Epiru, prowadzi wojnę w Italii,
że jego dowódca Zopyrion walczy w Scytii. Z tego powodu targały
nim różne uczucia; jednak wiadomość o śmierci dwóch pierwszych
królów, jego rywali, sprawiła mu więcej radości, niż doznał bólu
na skutek informacji o stracie wojska z Zopyrionem na czele.
Po wyprawie Aleksandra na Wschód prawie cała Grecja korzystając z okazji chwyciła za broń, by odzyskać wolność. Pociągnął
ją przykład Lacedemończyków, którzy jako jedyni wzgardzili pokojem ofiarowanym im przez Filipa i Aleksandra oraz odrzucili ich
prawa. Przywódcą tej wojny był Agis, król Lacedemończyków. Lecz
Antypater, który zgromadził zastępy wojska, zdusił to powstanie w
zarodku. Jednak po jednej i drugiej stronie doszło do okropnej
rzezi. Król Agis, widząc swoich w odwrocie, odesłał straż przyboczną. Chciał bowiem wykazać, że Aleksandrowi ustępuje jedynie w
szczęściu, lecz nie w męstwie. Sprawił też wrogom tak wielką masakrę, że chwilami całe szeregi przed nim uciekały. Chociaż w końcu uległ liczebnej przewadze wroga, jednak sławą zwyciężył wszystkich.
2. Jeśli chodzi o Aleksandra, króla Epiru, to usilnie prosili go
Tarentyjczycy2, aby przybył do Italii z pomocą przeciw Brutiom3.
Wyruszył on tam tak skwapliwie, jakby przy podziale świata Wschód
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przypadł Aleksandrowi, synowi jego siostry Olimpiady, a jemu los
oddał Zachód. Spodziewał się, iż w Italii, Afryce i na Sycylii znajdzie nie mniejsze pole do działania niż jego siostrzeniec w Azji i w
Persji. Dochodziło do tego jeszcze i to, że jak Aleksandrowi Wielkiemu wyrocznia delficka przepowiadała zasadzkę w Macedonii, tak
jemu wyrocznia Zeusa w Dodonie4 kazała strzec się miasta Pandozji
i rzeki Acherom. Ponieważ miasto i rzeka o tej nazwie znajdowały
się w Epirze, a nie wiedział, że znajdują się one również w Italii,
z tym większą ochotą zdecydował się na wyprawę wojenną w obce
ziemie, aby uniknąć przepisanych mu losem niebezpieczeństw. Gdy
przybył do Italii, najpierw prowadził wojnę z Apulami5. Poznawszy
jednak przeznaczenie ich miasta, zawarł niebawem pokój i przyjaźń
z ich królem. W tym bowiem czasie miasto Brundyzjum należało
do Apulów. Jego założycielami byli Etolowie6, którzy przybyli tam
pod wodzą Diomedesa, męża znakomitego i sławnego z czynów pod
Troią. Ponieważ zostali odparci przez Apulów, udali się po radę do
wyroczni, gdzie otrzymali odpowiedź, że okolicę na wieczne czasy
posiądą ci, którzy będą się o nią na nowo ubiegać. Z tej więc
przyczyny za pośrednictwem posłów pod groźbą wojny zażądali od
Apulów zwrotu miasta. Lecz skoro Apulom ta wyrocznia stała się
znana, zabili posłów i pochowali ich w mieście, aby w nim mieli
domostwo na wieki. W ten sposób zgodnie z odpowiedzią wyroczni
zmarli wzięli miasto w swe posiadanie. Gdy Aleksander poznał te
dzieje, uszanował starożytną przepowiednię i wstrzymał się od wojny z Apulami. Następnie prowadzał wojnę z Brutiami i Lukanami7,
zdobywając liczne miasta. Zawarł przymierze i przyjaźń z Metapontyjczykami8, Pedikulami9 i Rzymianami. Tymczasem Brutiowie i Lukanowie ściągnęli posiłki od sąsiadów i wznowili działania wojenne
z większą gwałtownością. U nich w pobliżu miasta Pandozji i rzeki
Acheron król poniósł śmierć; dopiero w chwili zgonu dowiedział
się o fatalnych dla niego nazwach miejscowości. Umierając zrozumiał, że to nie w ojczyźnie groziło mu niebezpieczeństwo śmierci,
przed którą się ratował ucieczką z ojczyzny. Jego ciało za publiczne
pieniądze wykupili Turyjczycy10 i złożyli w grobie.
Gdy to się działo w Italii, Zopyrion, namiestnik Aleksandra Wiel4

Dodona, miasto w Epirze słynne z wyroczni Zeusa.
Apulia, kraina
w
południowo-wschodniej
Italii nad
Adriatykiem.
6
Etolia, kraina w zachodniej części Grecji środkowej, od Morza Jońskiego oddziela ją Akarnania.
7
Lukania, kraina w południowej Italii.
8
Metapont, miasto nad Zatoką Tarencką.
9
Pedikulowie, plemię mieszkające w Apulii.
10
Turioi, miasto w północnej części Bruttium.
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kiego w Poncie11, zebrał trzydziestotysięczną armię i wypowiedział
wojnę Scytom. Uważał, iż uchodziłby za człowieka gnuśnego, gdyby sam niczego nie dokonał. Spotkała go jednak zagłada wraz z całym wojskiem. Poniósł karę za to, że nierozważnie wypowiedział
wojnę niewinnemu narodowi.
3. Kiedy o tym wszystkim doniesiono Aleksandrowi Wielkiemu
przebywającemu w kraju Partów, udawał smutek ze względu na
pokrewieństwo z Aleksandrem i nakazał wojsku trzydniową żałobę.
Wszyscy żołnierze spodziewali się, że teraz, jakby już po skończonej wojnie, wrócą do ojczyzny i w swej wyobraźni już w jakiś
sposób witali swoje żony i dzieci. Wtedy Aleksander zwołał ich na
zgromadzenie, podczas którego powiedział im, że nie miałyby żadnego znaczenia tak liczne i wspaniałe bitwy, gdyby barbarzyńskie
kraje Wschodu pozostały nieujarzmione. Nie chodziło mu przecież
o ciało Dariusza, lecz o jego królestwo. Należy więc zaatakować
tych, którzy odpadli od tego królestwa. Tą przemową niejako na
nowo wzniecił żołnierski zapał, a następnie podbił Hirkanów12 i Mardów13.
Tutaj wyszła mu naprzeciw Talestris albo inaczej Minytyja, królowa Amazonek, która z trzystoma kobietami maszerowała trzydzieści pięć dni przez gęsto zaludnione kraje po to, aby mieć potomstwo z królem. Jej wygląd i przybycie wzbudzały powszechne
zainteresowanie: podziwiano zarówno jej ubiór niespotykany u kobiet, jak i jej pragnienie miłości z Aleksandrem. Z tego powodu
król zarządził trzynaście dni odpoczynku. Ona zaś, skoro zdawało
jej się, że zaszła w ciążę, opuściła obóz.
Po tych wydarzeniach Aleksander przywdział strój królów perskich oraz diadem, którego przedtem nie nosili królowie macedońscy. Wyglądało na to, iż przyjął obyczaje tych, których pokonał.
Żeby jednak nie ściągać nienawiści tylko na siebie, również swoim
przyjaciołom nakazał włożyć długą, złotą i purpurową szatę. Jak
strój, tak zaczął naśladować również perską rozpustę, dzieląc noce
pomiędzy gromady królewskich nałożnic, niezwykle urodziwych i
szlachetnie urodzonych. Do tego wszystkiego dodał niezwykły zbytek w jedzeniu, aby rozpustna miłość nie zdawała się pościć i schnąć
z głodu. Uczty urozmaicał widowiskami urządzanymi z prawdziwie
królewskim przepychem. Zapomniał całkowicie, że takie postępowanie prowadzi do utraty nawet wielkiej potęgi, a nie do jej zdobycia.
4. Tymczasem cały obóz wrzał z oburzenia, że Aleksander tak
dalece wyrodził się od swego ojca, Filipa, iż nawet imienia ojczyz11

Pont, kraj w Azji Mniejszej, przylegający do Morza Czarnego.
Hyrkania, kraina na południowy wschód od Morza Kaspijskiego.
13
Mardowie, lud w Medii na południe od Morza Kaspijskiego.
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ny się wyparł i przejął obyczaje Persów, których zwyciężył dzięki
tamtym obyczajom. Aby jednak nie wydawało się, że tylko on sam
uległ wadom tych, których orężnie sobie podporządkował, pozwolił
również swoim żołnierzom wziąć za żony te branki, z którymi łączyła ich bliska zażyłość. Uważał bowiem, że ludzie mający w obozie jakąś namiastkę ogniska domowego, nie będą tak bardzo pragnęli powrotu do ojczyzny, a równocześnie z uwagi na rozkosze małżeńskie lżej będą znosili trudy wojaczki. Nie trzeba będzie również
tak bardzo eksploatować Macedonii w celu uzupełnienia armii, jeśli
miejsce ojców-weteranów zajmą rekruci spośród synów, którzy będą
wypełniali swoje powinności wojskowe między wałami obozu, w którym się urodzili. Będą też oni bardziej przywiązani do życia w obozie, jeśli w nim będzie miejsce nie tylko ich nauki żołnierskiej,
ale także ich kołyski. Taki zwyczaj przejęli również następcy Aleksandra. Ustanowiono więc dla chłopców zasiłki alimentacyjne, młodzieńcom przydzielono oręż i konie, dla ich ojców zaś w zależności
od liczby synów ustanowiono nagrody. Jeśli ojcowie polegli, także
sieroty otrzymywały żołd po swych ojcach; ich bowiem dzieciństwo
upływało na zajęciach wojskowych podczas różnych wypraw. Od
wczesnych lat byli hartowani w trudach i niebezpieczeństwach i dlatego stali się wojskiem nie do pokonania, które jedynie obóz traktowało jako swą ojczyznę, a każdą bitwę uważało za swoje zwycięstwo. Potomstwo owo nosiło miano epigonów14.
Następnie Aleksander podbił Partów, ustanawiając u nich namiestnikiem Andragorasa, jednego spośród znakomitych Persów; od niego później wzięli swój początek królowie partyjscy.
5. Tymczasem Aleksander zaczął wyładowywać swą wcale nie królewską, lecz zgoła wrogą nienawiść na swoich bliskich. Najbardziej
denerwował go fakt, że bliscy mu ludzie szargali jego cześć w rozmowach, uważając go za burzyciela obyczajów jego ojca- Filipa i ojczyzny. Za tego rodzaju przewinienia śmierć ponieśli Parmenion,
starzec15 zajmujący przy królu pierwsze miejsce, oraz jego syn, Filotas; wpierw wytoczono jednemu i drugiemu proces sądowy. Po
wszystkich obozach zaczęto powszechnie szemrać z oburzenia i ubolewać nad śmiercią niewinnego starca i syna. Mówili, że sami również nie powinni spodziewać się lepszego losu. Kiedy doniesiono
o tej sytuacji Aleksandrowi, ten w obawie, aby to szemranie nie
dotarło do Macedonii i nie przyćmiło sławy zwycięstwa wiadomością
o haniebnym okrucieństwie, zmyślił, iż niektórych spośród przy14

Termin „epigoni" oznacza zwykle władców hellenistycznych następujących po diadochach. W tym miejscu określa on drugie pokolenie żołnierzy
macedońskich urodzonych w obozach wojskowych.
15
Parmenion miał wtedy 70 lat.

jaciół ma zamiar wysłać do ojczyzny z wiadomościami o swych
zwycięstwach. Zachęcał więc żołnierzy, aby napisali listy do swoich
bliskich, gdyż z powodu coraz bardziej odległych terenów wojny
będą mieli do tego coraz mniej okazji. Kazał następnie przynieść
do siebie w tajemnicy pakiety listów. Z nich poznał opinię poszczególnych żołnierzy co do swej osoby. Tych, którzy mieli o nim zbyt
niepochlebne zdanie, przydzielił do jednej kohorty, aby ich albo zlikwidować, albo wysłać do kolonii na krańce świata.
Następnie podbił Drangów16, Euergetów lub Arimaspów17, Parapamesadów18, plemiona zamieszkujące podnóża Kaukazu19. W tym
czasie przyprowadzono do niego w kajdanach Bessosa, jednego z
przyjaciół Dariusza, który nie tylko króla zdradził, ale także go zamordował20. Aleksander oddał zdrajcę bratu Dariusza, aby dla pomsty, posłał go na tortury. Myślał sobie przy tym, że Dariusz był
mniejszym wrogiem dla niego niż dla przyjaciela, który go zabił.
Dla pozostawienia pamiątki po swoim imieniu na tych ziemiach,
założył nad rzeką Tanais21 miasto Aleksandrię. W przeciągu siedemnastu dni wzniesiono mury długości sześciu tysięcy kroków i przyprowadzono do niego mieszkańców z trzech miast założonych przez
Cyrusa. Również w kraju Baktriów i Sogdianów22 założył dwanaście miast, w których umieścił wszystkich buntowników spośród
żołnierzy.
6. Wśród tych wydarzeń pewnego świątecznego dnia zwołał przyjaciół na ucztę23. Podczas niej na wspomnienie o czynach Filipa zaczął wśród podpitych uczestników sam siebie wynosić nad ojca i wychwalać aż po niebo wielkość swoich czynów. Znajdował poklask
większości kompanów. Lecz kiedy Klitos24, jeden spośród weteranów,
ufny w przyjaźń królewską, w której dzierżył pierwszeństwo, bro16

Drangowie, mieszkańcy Drangiany, krainy w środkowej Persji.
Euergeci (dobrze czyniący) lub Arimaspowie (Ariaspowie) mieszkali na
pograniczu Drangiany i Gedrozji (dziś Beludżystan). Przezwisko „Euergeci"
pochodzi stąd, że mieli wspomagać Cyrusa I, kiedy maszerował przez pustynię.
18
Parapamesadowie, plemię we wschodniej Persji, u podnóża gór Parapanisos (dziś Hindukusz).
19
Chodzi tu zapewne o góry Parapanisos. Według Strabona Macedończycy nazywali Kaukazem także te góry, które następują po pasmach górskich w Arii.
20
Zob. wyżej księga XI 15.
21
Nie chodzi o Don (Tanais) wpadający do Morza Azowskiego, który według starożytnych stanowił granicę między Azją a Europą, ale o rzekę Jaksartes (dziś Syr-Daria).
22
Baktria i Sogdiana, krainy w północno-wschodniej Persji, podbite wiosną 329 r. przed Chr.
23
Rzecz działa się w mieście Marakanda w Sogdianie latem 328 r. przed
Chr.
24
Klitos był namiestnikiem Sogdiany i Baktrii.
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nił pamięci Filipa i wyraził uznanie dla jego czynów, do tego stopnia oburzył króla, że ten porwał włócznię strażnika i zabił go na
tej uczcie. Ciesząc się nadmiernie z tej zbrodni, jako zarzut przeciw zmarłemu wysuwał jego obronę Filipa i pochwałę wojskowego
talentu ojca. Kiedy zaś szał nasycony mordem ustąpił, a miejsce
gniewu zajął rozsądek, pomyślał już to o osobie zabitego, już to
o przyczynie zabójstwa, i zaczął żałować swego czynu; bolało go,
iż pochwały dotyczące swego ojca przyjął z taką wściekłością, z jaką nie powinien przyjąć nagan, i że zabił wśród potraw i kielichów
starego i niewinnego przyjaciela. Z tym samym więc szałem, co
przedtem w gniewie, teraz pogrążył się w skrusze i pragnął śmierci.
Najpierw uderzył w płacz, objął martwe ciało, dotykał ran, wyznawał mu swoje szaleństwo, jakby ten słyszał, wreszcie chwycił włócznię i skierował ją w swoje serce. Wykonałby niewątpliwie ten czyn,
gdyby nie interweniowali przyjaciele. Wolę śmierci objawił jeszcze w następnych dniach. Jego żałość bowiem pogłębiało wspomnienie niańki, siostry Klitosa, przed którą, mimo jej nieobecności,
czuł wstyd największy: za jej pokarm tak haniebną oddaje zapłatę, za spędzone pod jej okiem dzieciństwo, zamiast jako młodzieniec
i zwycięzca świadczyć dobrodziejstwa, przesyła jej zwłoki brata.
Nachodziły go dalsze myślli, ileż to wzniecił złośliwych plotek i nienawiści w swym wojsku i wśród podbitych narodów, ileż wzbudził
strachu i wrogości u pozostałych przyjaciół, jak gorzką i żałosną
uczynił wydaną przez siebie ucztę, jak bardziej groźny okazał się
na uczcie niż w szyku bojowym z mieczem w ręku. Wtedy przyszli
mu na myśl zamordowani Parmenion i Filotas, kuzyn Amyntas25,
macocha26 i bracia27, dalej Attalos28 i Eurylochos29, Pauzaniasz30
i inni możnowładcy, których zgładził w Macedonii Z tego powodu
przez cztery dni trwał na głodówce, dopóki nie uległ błaganiom całego wojska, aby z boleści nad śmiercią jednego nie gubił ich wszystkich, pozostawiając ich na krańcu barbarzyńskich ziem wśród plemion wrogich i rozdrażnionych prowadzoną z nimi wojną. Bardzo
korzystny wpływ wywarły na niego prośby filozofa Kallistenesa31,
25

Amyntas był synem Perdikkasa, brata Filipa.
Kleopatra.
27
Zob. wyżej księga XI 2.
28
Zob. wyżej księga XI 5.
29
Inni autorzy nie wymieniają tego imienia wśród ofiar Aleksandra.
30
Zob. wyżej księga IX 6,7.
31
Kallistenes z Olintu (365—327) był krewnym Arystotelesa, który wyrobił mu stanowisko na dworze. Historia o Aleksandrze, jaką napisał Kallistenes,
wywarła wielki wpływ na ukształtowanie się legendy o wielkim Macedończyku.
26

jego kolegi z czasów wspólnej nauki u Arystotelesc. Sam król wezwał go do siebie, aby napisał historię jego czynów. Aleksander znów
zwrócił swoje myśli na tory wojenne i wziął pod swe panowanie
Chorasmów oraz Dahów32.
7. Następnie zamiast pozdrowienia kazał padać przed sobą na
twarz, co było perskim zwyczajem podyktowanym królewską pychą,
początkowo nie przyjął tego zwyczaju, aby nie wzbudzać równocześnie do wszystkiego zbyt wielkiej nienawiści. Teraz zwyczajowi
temu najgwałtowniej spośród wszystkich sprzeciwił się Kallistenes.
Sprawa ta przyniosła zgubę i jemu, i wielu znakomitym Macedończykom, których zamordowano pod pretekstem uknucia spisku. Jednak Macedończycy zachowali swój zwyczaj pozdrawiania króla a odrzucili padanie na twarz.
Po tych wydarzeniach Aleksander pomaszerował do Indii, aby
granice imperium oprzeć o Ocean i tereny dalekiego Wschodu. Jego
sławie miała także odpowiadać zewnętrzna wspaniałość wojska. Dlatego kazał pokryć srebrem uprząż koni i oręż żołnierzy. Od srebrnych tarcz swoje wojsko nazwał Argyraspidami. Gdy przybył do
miasta Nysy33, wydał rozkaz, by oszczędzić jej mieszkańców, którzy pokładając ufność w ojcu Bakchusie, założycielu miasta, nie
stawiali oporu. Radość jego bowiem wzbudzał fakt, że nie tylko podjął się takiej samej wyprawy, jak bóg, ale że kroczył też jego śladami. Następnie zaprowadził wojsko, aby obejrzało świętą górę, która w naturalny sposób jest tak porośnięta winną latoroślą i bluszczem, jakby to uczyniła zapobiegliwa praca rolników. Skoro wojsko
zbliżyło się do tej góry, opanował je nagły szał, tak że podniosło
bakchiczną wrzawę i na oczach zdumionego króla rozbiegło się w
różne strony, nie wyrządzając żadnej szkody. Wtedy król zdał sobie
sprawę, że oszczędziwszy mieszkańców miasta, działał przede wszystkim w interesie swego wojska.
Stąd podążył w Góry Dedalskie i do państwa królowej Kleofis34.
Ta poddała się Aleksandrowi, lecz utracony tron odzyskała od niego dzięki swej miłości; czego nie mogła osiągnąć orężem, zdobyła
swymi wdziękami. Poczętego z nim syna nazwała imieniem Aleksandra. On to później zasiadł na tronie Indów. Królową Kleofis z powodu utraconej cnoty Indowie zwali odtąd królewską nałożnicą.
Przeszedłszy Indie Aleksander przybył do nadzwyczaj stromej
32

Chorasmowie, mieszkańcy ziem na południe od Morza Aralskiego nad
rzeką Oksos (dziś Amu-Daria), Dahowie (Dahae) zajmowali tereny na południowy wschód od Morza Kaspijskiego.
33
Nysa, miasto leżące nad rzeką Indus.
34
Góry Dedalskie to pasmo nad północnym Indusem. Tamże znajdowało
się państwo królowej Kleofis ze stolicą w Massadze.

i wysokiej skały35, na którą uciekły liczne plemiona. Dowiedział się
tam, że trzęsienie ziemi powstrzymało samego Herkulesa od zdobycia tej skały. Płonąc więc żądzą przewyższenia czynów Herkulesa,
zdobył skałę w największym trudzie i niebezpieczeństwie, wszystkie zaś ludy tego regionu wziął pod swoje panowanie.
8. Jednym spośród królów indyjskich był Poroś, który w równej mierze odznaczał się siłami fizycznymi, co i wielkością ducha. Na wiadomość o sławie Aleksandra już wcześniej przygotowywał się do orężnego spotkania się z nim. Gdy więc doszło do bitwy,
swoim żołnierzom nakazał uderzyć na Macedończyków, ich zaś króla
uznał za swego osobistego wroga. Aleksander bynajmniej nie ociągał się przed spotkaniem. W pierwszym jednak starciu spadł na
ziemię ze zranionego konia i ocalał tylko dzięki pomocy straży przybocznej. Poroś okryty licznymi ranami dostał się do niewoli. Tak
bardzo cierpiał z powodu poniesionej klęski, że mimo uzyskania od
wroga łaski ani nie chciał przyjmować pokarmu, ani nie pozwolił
leczyć sobie ran; z trudem można było uzyskać od niego to, by
pozostał przy życiu. Aleksander z szacunku dla jego męstwa odesłał go zdrowo i cało do jego królestwa. Na tych terenach założy}
dwa miasta: jedno nazwał Niceą, drugie Bucefalą36 od nazwy konia.
Następnie podbił Adrestów, Kateanów, Presidów i Gangaridów37,
których wojska wyciął w pień. Gdy przybył do królestwa Sofitów38,
gdzie czekało na niego dwieście tysięcy piechoty i dwadzieścia tysięcy konnicy, całe jego wojsko błagało go ze łzami w oczach, aby
wreszcie położył kres wojaczce, ponieważ jest ono zmęczone nie
mniej wielką liczbą, jak i wielkimi trudami zwycięstw; niech czasem
wspomni o powrocie do ojczyzny, pomyśli o wieku żołnierzy, którym pozostało zaledwie tyle lat życia, ile potrzeba na powrót do
domu. Jeden pokazuje mu siwy włos, drugi swoje rany, ten —
ciało sterane wiekiem, tamten — osłabione bliznami. Tylko oni
zdzierżyli nieprzerwane lata wojaczki u obydwu królów, Filipa i Aleksandra. Proszą wreszcie, aby przynajmniej ich śmiertelnym szczątkom pozwolił spocząć w grobach ojców; to nie brak zapału, lecz
lata każą im go opuścić. Jeśli nie oszczędza żołnierzy, niech bodaj
35

Kurcjusz (VIII 11) nazywa ją Aornos (bez ptaków). Leżała po prawej
stronie Indusu, na południe od miasta Massagi.
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Kophes, prawym dopływem Indusu.

oszczędzi samego siebie, aby jego szczęście nie ustało z powodu
nadmiernego przeciążenia. Wzruszył się tymi ze wszech miar słusznymi prośbami i jakby na znak końca zwycięskiego pochodu kazał
zbudować obóz wspanialszy niż zwykle, aby jego konstrukcje wzbudzały postrach wśród wrogów i pozostawiły podziw u potomnych.
Niczego żołnierze dotąd nie spełnili z większą radością. Przeto po
zwycięstwie nad wrogiem powrócili do obozu gratulując sobie nawzajem.
9. Następnie Aleksander pomaszerował nad rzekę Akesynes39,
którą pożeglował do Oceanu. Tutaj zagarnął pod swoje panowanie
Agensomów i Sybów40, którym początek dał Herkules. Z tego miejsca popłynął do Mandrów i Sudraków41. Te plemiona przyjęły go
wojskiem w liczbie osiemdziesięciu tysięcy piechoty i sześćdziesięciu tysięcy konnicy. Gdy wyszedł zwycięsko z tej bitwy, poprowadził
wojsko na ich miasto. Z muru, na który pierwszy się wdrapał, ujrzał, że jest opuszczone przez obrońców. Dlatego bez straży zeskoczył na otwartą przestrzeń miasta. Gdy wrogowie ujrzeli samotnego
króla, wydali okrzyk i zbiegli się zewsząd w nadziei, że uda im się
przez śmierć jednego człowieka zakończyć wojnę światową i pomścić tyle narodów. Nie mniej dzielnie stanął przeciwko nim Aleksander i sam jeden walczył z wieloma tysiącami. Aż nie do wiary,
nie przeraziła go ani wielka liczba wrogów, ani grad pocisków, ani
gromki okrzyk atakujących. Sam jeden wyciął i zmusił do ucieczki
tak wiele tysięcy ludzi. Skoro zaś ujrzał, jak wrogi tłum zewsząd
gęsto go otacza, oparł się o pień, który wtedy znajdował się przy
murze, i tak zapewniwszy sobie bezpieczeństwo długo powstrzymywał ataki. Wreszcie przyjaciele, gdy zorientowali się, jakie mu grozi
niebezpieczeństwo, zeskoczyli do niego. Wielu spośród nich poległo.
Tak długo toczyła się nierozstrzygnięta walka, dopóki całe wojsko
nie przekroczyło murów i nie przyszło mu z pomocą. Trafiony w
tej walce strzałą w pierś słabnął na skutek upływu krwi. Ukląkł
wtedy na kolano i tak długo walczył, dopóki nie zgładził tego, który go zranił. Leczenie rany było bardziej bolesne niż sama rana.
10. W końcu jednak wbrew wszelkiej nadziei wyzdrowiał. Wtedy
Posłał razem z wojskiem Poliperkonta42 do Babilonu, a sam z doborowym oddziałem wsiadł na okręty i popłynął brzegiem Oceanu.
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Kiedy dotarł do miasta, którym władał król Ambos, mieszkańcy
na wiadomość o tym, że Aleksandra me można pokonać żelazem
przygotowali zatrute strzały i w ten sposób, podwoiwszy niebezpieczeństwo śmierci, odparli wrogów od miasta i wielu z nich zabili.
Między innymi zraniono także Ptolemeusza43, który, jak się zdawało, lada moment umrze. Król ujrzał wtedy we śnie zioło jako
środek przeciw truciźnie. Zioło to przyjęte w płynie natychmiast
uwolniło Ptolemeusza od niebezpieczeństwa. Tym lekiem uratowano
większą część wojska.
Miasto padło. Aleksander wrócił na okręt i złożył Oceanowi ofiary, prosząc o szczęśliwy powrót do ojczyzny. Zakreśliwszy niby woźnica wokół mety granice imperium tak, jak na to pozwalały pustynie i żeglowność morza, wraz z przypływem morskim wpłynął do
ujścia rzeki Indus. Tutaj na pamiątkę swoich czynów założył miasto
Barkę44, wzniósł ołtarze i pozostawał jednego z grona przyjaciół jako
namiestnika brzegów indyjskich45. Stąd miał zamiar maszerować
lądem. Ponieważ mówiono mu, że w środku drogi znajdują się okolice pustynne, rozkazał w odpowiednich miejscach wykopać studnie, w których znalazł mnóstwo słodkiej wody. Tak przybył do Babilonu46. Tutaj liczne podbite plemiona wystąpiły z oskarżeniami
przeciw namiestnikom. Aleksander, nie zważając na związki przyjaźni, kazał ich zgładzić w obecności posłów tych plemion. Następnie pojął za żonę Statyrę, córkę króla Dariusza47. Także znakomitym
Macedończykom dał za żony wybrane spośród wszystkich najszlachetniejszych rodów młode kobiety, aby współuczestnictwem w tym
czynie osłabić własną winę.
11. Następnie zwołuje żołnierzy na wiec i przyrzeka im, że z własnej szkatuły pokryje ich wszystkie długi, aby łup i nagrody mogli
w całości przesłać do domów. Ta hojność była niezwykła me tylko
ze względu na wielkość, ale d cel; przyjęli ją z wielką wdzięcznością
zarówno dłużnicy, jak i wierzyciele, ponieważ dla obu stron było
jednakowo trudno już to dług wyegzekwować, już to go spłacić. Wydano na ten cel dwadzieścia tysięcy talentów. Zwalnia ze służby
weteranów i uzupełnia wojsko młodymi rocznikami. Lecz ci, których
zatrzymał, patrząc z przykrością na odejście weteranów, również
prosili o zwolnienie i kazali liczyć nie wiek, lecz lata odbytej służ43

Jeden z najznakomitszych wodzów Aleksandra. Będzie o nim mowa
niżej — księga XIII 4.
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Odwrót Aleksander zaczął latem 325 r., zakończył go zaś w Suzie wiosną 324 r. przed Chr.
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Działo się to w Suzie w 324 r. przed Chr.

by wojskowej. Uważali za sprawiedliwe, aby tak jak razem ich powołano do służby, tak też razem z miej ich zwolniono. I już nie
tylko poprzestawali na prośbach, lecz uciekali się do zniewag, każąc
mu samemu prowadzić wojny z błogosławieństwem swego ojca Hammona, skoro gardzi swymi żołnierzami. Aleksander zaś już to karcił żołnierzy, już to upominał w łagodnych słowach, aby swej sławnej wojaczki nie plamili rokoszami. W końcu, gdy nie mógł nic
wskórać słowami, w celu pochwycenia sprawców rokoszu sam jeden bez oręża zeskoczył z trybuny w środek żołnierzy stojących
pod bronią na zgromadzeniu. Nie napotykawszy na żaden opór ujął
własną ręką i powiódł na stracenie trzydziestu spośród nich. Dyscyplina wojskowa z jednej strony nakazywała im pokornie poddać się wyrokowi śmierci ze strachu przed majestatem, z drugiej
strony jemu kazała być stanowczym w wyegzekwowaniu kary.
12. Z kolei zwraca się na zgromadzeniu oddzielnie do wojsk pomocniczych złożonych z Persów. Chwali ich niezachwianą wierność zarówno wobec siebie, jak i wobec ich dawnych królów; przypomina im swoje dobrodziejstwa, że nie uważał ich nigdy za pokonanych, lecz za towarzyszy zwycięstwa, że wreszcie on przyjął
ich zwyczaje, a nie oni zwyczaje jego narodu, że połączył małżeńskimi więzami zwyciężonych ze zwycięzcami. Dodał też, że odtąd nie tylko Macedończykom, lecz także im powierza bezpieczeństwo swojej osoby. Przeto spośród nich wybiera tysiąc młodych
ludzi, których włącza do liczby swoich strażników oraz wciela do
swego wojska część wojsk posiłkowych zorganizowanych na wzór
macedoński. Fakt ten przykro odczuli Macedończycy, mówiąc dumnie, że król postawił wrogów na ich stanowisku. Wtedy wszyscy
z płaczem udają się do króla i proszą, aby raczej zadowolił się ich
śmiercią niż poniżaniem. Tą pokorną postawą osiągnęli to, że jedenaście tysięcy weteranów zwolnił ze służby wojskowej. Również spośród jego zaufanych przyjaciół dymisję otrzymali: stary
Polyperkon, Klitos, Gorgias, Polydamas (Ammadas) i Antigenes.
Na czele zwolnionych postawił Kraterosa nakazując mu rządzić
Macedończykami zamiast Antypatra, Antypatra zaś wraz z uzupełniającymi rekrutami powołał na miejsce Kraterosa. Powracającym
do kraju wypłacono taki sam żołd, jak tym, którzy pozostawali
na służbie.
Podczas tych wydarzeń zmarł Hefestion48, jeden z jego przyjaciół, który był dla króla szczególnie drogi najpierw ze względu
na swą chłopięcą urodę, następnie na swą uległość. Aleksander
temu, co przystoi królowi, długo nosił po nim żałobę, zbu48

W Ekbatanie.

dował mu grobowiec za dwanaście tysięcy talentów i nakazał czcić
go po śmierci, jak boga.
13. Kiedy wracał od najdalszych brzegów Oceanu do Babilonii,
powiadomiono go, że w Babilonie czekają na niego poselstwa nie
tylko z Kartaginy i innych państw afrykańskich, lecz także z Hiszpanii, Sycylii, Galii, Sardynii, a nawet kilka z Italii. Tak dalece
ogarnęła cały świat bojaźń przed jego imieniem, że wszystkie narody przypochlebiały się jemu, jakby los wyznaczył im go na króla.
Gdy więc z tej przyczyny spiesznie podążał do Babilonu, mając zamiar odbyć tam pewnego rodzaju zgromadzenie całego świata, pewien mag ostrzegł go, aby nie wchodził do miasta, gdyż to miejsce,
jak twierdził, będzie dla niego zgubne. Dlatego ominąwszy Babilon,
udał się do miasta Borsipy49, które leżało po drugiej stronie Eufratu i było opustoszałe już od dawna. Tam jednak pod wpływem filozofa Anaksarchosa50 odrzucił przepowiednie magów jako coś fałszywego i nieudowodnionego; jeśli są one zgodne z przeznaczeniem,
to są nie znane śmiertelnikom, a jeśli stanowią wymóg natury, to
nie podlegają zmianie. Powrócił więc do Babilonu i wiele dni poświęcił na odpoczynek. Ustanowił też na powrót uroczyste uczty, których już od dawna nie urządzano. Kiedy pewnego razu całkowicie
pochłonięty uciechami wracał już z biesiady po całodziennej i całonocnej zabawie, Tesalijczyk Medios zaprosił do siebie jego wraz
z towarzyszami na dalszą pijatykę. Król wzdął kielich i wypił go do
połowy. Nagle jęknął jakby przeszyty dzidą. Wyniesiony z uczty
na pół żywy cierpiał tak strasznie, iż żądał miecza jako lekarstwa,
a każde dotknięcie odczuwał tak boleśnie, jakby zadawano mu rany. Przyjaciele rozgłosili, że przyczyną choroby było przekroczenie
miary w pijaństwie, w rzeczywistości jednak był to zamach, którego hańbę stłumiła potęga jego następców.
14. Sprawcą zamachu był Antypater, który widział, że król zgładził najbliższych swoich przyjaciół, że zamordował Aleksandra Lynkestę, jego zięcia, że jego samego, mimo że dokonał wielkich czynów w Grecji51, król nie darzył wdzięcznością, lecz nienawiścią, że
wreszcie matka królewska, Olimpiada, oskarżała go o różne zbrodnie.
Do tego doszły okrutnie przeprowadzone przed kilkoma dniami egzekucje na namiestnikach pokonanych ludów. To wszystko kazało
mu przypuszczać, że również jego powołano z Macedonii nie po to,
aby współrządził wojskiem, lecz aby można mu było wymierzyć
karę. Przeto w celu uprzedzenia zamiarów króla dał potajemnie tru49
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ciznę synowi Kassandrowi, który razem z braćmi Filipem i Jollasem zwykle usługiwał królowi. Trucizna ta była tak silna, że nie
można jej było przechowywać ani w naczyniach spiżowych, ani żelaznych, ani glinianych, przewozić zaś można ją było jedynie w końskim kopycie. Ostrzegł syna, aby nikomu nie wierzył prócz Tesalczyka i swoich braci. Ż tego więc powodu przygotowano ucztę i zrobiono poprawiny u Tesalczyka. Filip i Jollas, którzy zwykle kosztowali i chłodzili napój królewski, mieli truciznę w zimnej wodzie,
którą wlali do napoju poprzednio już skosztowanego.
15. Czwartego dnia Aleksander, czując nieubłaganie zbliżającą się
śmierć, powiedział, że poznaje przeznaczenie domów swoich przodków, gdyż większość spośród Ajakidów zmarła około trzydziestego
roku życia. Gdy następnie żołnierze zaczęli się burzyć i podejrzewali, że król ginie na skutek spisku, on sam ich uspokoił. Umieszczony na miejscu najbardziej wyniosłym w mieście dopuścił wszystkich przed swoje oblicze oraz podał im płaczącym swoją rękę do
pocałowania. Chociaż wszyscy wylewali łzy, on sam nie tylko nie
uronił ani jednej, ale nawet nie okazał śladu większego smutku.
Niektórych zbyt mocno ubolewającvch pocieszył, niektórym przekazał polecenia dla ich rodziców. Tak iak wobec wroga, tak i wobec
śmierci duch jego pozostał niezwyciężony.
Odprawiwszy woisko pytał przyjaciół, którzy go otaczali, czy może
znajdą podobnego do niego króla. Gdy oni milczeli, wtedy on rzekł,
iż sam tego nie wie, lecz wie to jedno, i przepowiada, i widzi niiemal na własne oczy, ile krwi poleje się w Macedonii podczas walki
o władzę, poprzez jakie morderstwa i krwawe ofiarv zostanie złożona danina iego cieniom. Swoje ciało polecił pochować w świątyni
Hammona. Przyjaciele widząc, że opuszczają go siły, zapytali, kto
ma zostać jego następcą na tronie. Odrzekł: najbardziej godny. Tak
wielkiego był ducha, że zostawiając syna Herkulesa52, brata Arridaiosa53 i ciężarną żonę Roksanę54. słowem, zapomniawszy o wszelkich związkach pokrewieństwa, spadkobiercą mianował męża naibardziej godnego. Byłoby przecież czymś niegodziwym, aby po mężu bohaterskim miał nastąpić ktoś inny niż mąż bohaterski, albo aby
tak potężne królestwo miało pozostać dla kogoś innego niż dla ludzi wypróbowanych. Tym jednak słowem dał iakby sygnał do walki
między przyjaciółmi albo jakby im posłał jabłko Niezgody55; tak
52
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wszyscy powstali pobudzeni rywalizacją i przez ubieganie się o popularność wśród tłumów starali się potajemnie o względy u żołnierzy. Szóstego dnia Aleksander straciwszy już mowę oddał Perdykkasowi pierścień zdjęty z palca i tym zażegnał niezgodę rosnącą wśród
przyjaciół. Chociaż bowiem słowami nie mianował spadkobiercy,
jednak, jak się wydawało, dokonał wyboru swą myślą.
16. Aleksander zakończył życie mając trzydzieści trzy lata i jeden miesiąc56, mąż obdarzony ponad ludzką miarę wielkością ducha. Tej nocy, w której został poczęty, zdawało się jego matce
Olimpiadzie we śnie, że współżyje z ogromnym wężem. Sen nie był
zwodniczą marą, bo rzeczywiście w łonie nosiła istotę przewyższającą zwykłych śmiertelników. Chociaż rozsławił ją już stary jak
tylko sięga pamięć, ród Ajakidów oraz królewska korona ojca57,
brata58, męża czy wreszcie wszystkich przodków, to jednak nic nie
uczyniło jej tak sławną jak imię syna. Jego wielkość zapowiedziały niektóre znaki w czasie jego narodzin. W dniu bowiem, w którym przyszedł na świat, dwa orły59, siedząc bez przerwy przez cały
dzień na szczycie domu jego ojca, przepowiadały mu podwójne panowanie, a mianowicie nad Europą i nad Azją. W tymże samym dniu
jego ojciec otrzymał wiadomość o dwóch zwycięstwach, jednym na
wojnie z Ilirami60, drugim na igrzyskach olimpijskich, na które posłał zaprzęgi czterokonne; to wszystko zapowiadało dziecku przyszłe
zwycięstwo nad całym światem. W wieku chłopięcym intensywnie
kształcił się w literaturze, po upływie zaś tego okresu przez pięć
lat wzrastał pod nauczycielskim okiem Arystotelesa, najsłynniejszego spośród filozofów. Następnie otrzymał tron i kazał nazywać siebie królem wszystkich krajów i całego świata; wzbudzał w żołnierzach tak wielkie zaufanie do siebie, że w jego obecności nie lękali się oręża żadnego wroga i to nawet gdy sami byli bez oręża.
Przeto nigdy nie stał się z żadnym wojskiem, którego "by nie zwyciężył, nie obiegł żadnego miasta, którego by nie zdobył, nie uderzył
na żaden naród, którego by nie ujarzmił. W końcu uległ nie męstwu
wrogów, lecz zasadzce swych najbliższych i zdradzie swoich poddanych.
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KSIĘGA XIII
1. Aleksander Wielki zgasł w samym kwiecie wieku i pośród chwały zwycięstw. Smutne milczenie zapanowało u wszystkich mieszkańców całej Babilonii. Lecz podbite ludy nie wierzyły w tę wiadomość, ponieważ były przekonane, że król jest niezwyciężony i nieśmiertelny. Przypominały sobie, ileż to razy wyrwał się z objęć
grożącej mu śmierci, jak często rzekomo poległy stawał nagle przed
swymi nie tylko zdrów i cały, ale i zwycięski. Gdy zaś wiadomość
o jego śmierci stała się pewna, wszystkie barbarzyńskie narody,
krótko przedtem przez niego podbite, opłakiwały go nie jak wroga,
lecz jak ojca. Również matka króla Dariusza, którą strata syna zepchnęła z wyżyn majestatu do stanu niewoli, dzięki łaskawości zwycięzcy nie żałowała dotąd dni swego żywota; teraz na wiadomość
o śmierci Aleksandra sama sobie śmierć zadała. Uczyniła to nie dlatego, by przedkładała wroga nad syna, lecz ponieważ doświadczyła
synowskiej czci od tego, którego przedtem bała się jako wroga. Przeciwna była postawa Macedończyków; radowali się oni, jakby stracili wroga, a nie współobywatela i króla tak wielkiego majestatu.
Przeklinali i nadmierną jego surowość, i ciągłe niebezpieczeństwa
wojenne. Ponadto wodzowie mieli nadzieję na tron i na władzę,
masy żołnierskie na pieniądze i na wielką ilość złota, jakby na nieoczekiwany łup; pierwsi myśleli o przejęciu władzy królewskiej,
drudzy o zagarnięciu w spadku dóbr i bogactw. Znajdowało się bowiem w skarbcach pięćdziesiąt tysięcy talentów, podatek zaś roczny
przynosił po trzy tysiące talentów. Nie bez podstaw zresztą przyjaciele Aleksandra liczyli na władzę królewską. Byli to bowiem mężowie tak dzielni i wzbudzali tak wielką cześć, że każdego z nich
można było uważać za króla. Wszyscy oni odznaczali się pięknym
wyglądem, wysokim wzrostem, wielką siłą fizyczną i nieprzeciętną
mądrością. Kto by ich nie znał, mógłby sądzić, że zostali wybrani
nie z jednego narodu, lecz z wszystkich krajów świata. Nigdy bowiem przedtem ani Macedonia, ani żaden inny naród nie zasłynął
z tak wielkiej liczby znakomitych mężów. Najpierw Filip, później
Aleksander wybrali ich z tak wielką starannością, że mogło wydawać się, iż dobierają sobie nie tyle towarzyszy na wojnę, ile spadkobierców swej królewskiej władzy. Któż więc mógłby się dziwić,
że dzięki takim pomocnikom pokonano cały świat? Czyż wojskiem
Macedońskim nie kierowali raczej królowie niż wodzowie? Oni nie
znaleźliby nigdy równych sobie przeciwników, jeśliby sami z sobą
nie walczyli. Prowincja macedońska miałaby wielu Aleksandrów,
gdyby Fortuna poprzez rywalizację w męstwie nie uzbroiła ich na
wzajemną zgubę.
2. Poza tym śmierć Aleksandra nie przyniosła im ani radosnego.

ani beztroskiego nastroju, ponieważ wszyscy ubiegali się o jedno
tylko stanowisko i nie mniej bali się wojska niż siebie nawzajem.
Rozluźniona dyscyplina i przychylność żołnierzy były niepewne.
Równe zaś kwalifikacje ich samych powiększały tylko niezgodę, bo
nikt na tyle się nie wyróżniał, aby pozostali chcieli się jemu podporządkować. Przeto uzbrojeni zebrali się w pałacu królewskim w
celu uregulowania spraw państwowych. Perdikkas sądził, że trzeba
czekać na poród Roksany, której ciąża z Aleksandrem trwa już dłużej niż osiem miesięcy i, gdyby urodziła chłopca, jego uczynić następcą ojca. Meleager uważał, że nie należy odkładać decyzji do niepewnych urodzin i nie czekać, aż się królowie narodzą, gdy można
już ich wybrać spośród urodzonych. Jeśli pragną chłopca, to -żyje
w Pergamum1 syn Aleksandra urodzony z Barsiny, mający na imię
Herkules, jeśli zaś wolą młodzieńca, to przebywa w obozie brat Aleksandra, Arridajos, uprzejmy i bardzo ceniony przez wszystkich nie
tylko ze względu na swoje imię, lecz także swego ojca Filipa. Poza
tym Roksana jest z pochodzenia kobietą perską. Nie godzi się, aby
ustanawiać dla Macedończyków królów pochodzących z krwi tych
ludzi, których królestwa oni zniszczyli. Tego nawet sam Aleksander
nie chciał, bo umierając żadnej nie uczynił o tym wzmianki. Ptolemeusz wystąpił przeciw kandydaturze Arridajosa nie tylko z powodu niesławnej matki, która była heterą z Laryssy2, lecz także z powodu epilepsji, na którą cierpiał; obawiał się, aby Arridajos
nie nosił królewskiego imienia, a ktoś inny nie sprawował władzy.
Byłoby rzeczą właściwszą dokonać wyboru spośród tych, którzy z
powodu męstwa byli swemu .królowi najbliżsi, którzy zarządzają
prowincjami, którym powierza się prowadzenie wojen, niż gdyby
oni mieli znaleźć się pod władzą ludzi niegodnych, rządzących w imieniu króla. Powszechną zgodę uzyskał pogląd Perdikkasa. Postanowiono więc czekać na poród Roksany i jeśliby urodził się chłopiec, ustanowiono dla niego opiekunów w osobach Leonata, Perdikkasa, Kraterosa i Antypatra, którzy natychmiast zaprzysięgli swoje
obowiązki opiekunów.
3. To samo również uczyniła jazda. Lecz piechota oburzona tym,
że nie dano jej żadnej możliwości odbycia narady, ogłosiła królem
Arridajosa, brata Aleksandra. Wybrała mu też straż przyboczną ze
swoich szeregów i kazała nazywać go imieniem ojca Filipa. Kiedy
wiadomość o tym dotarła do jazdy, ta wysłała w celu załagodzenia
ich gniewu dwóch parlamentariuszy spośród wodzów, a mianowicie Attalosa i Meleagra. Ci jednak, ponieważ szukali wpływów poprzez schlebianie masom żołnierskim, rezygnują z powierzonej im
1
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Sławne miasto w Myzji w Azji Mniejszej.
Laryssa, miasto w Tesalii, nad rzeką Penejos.

misji i przechodzą na ich stronę. Natychmiast też, skoro tylko znalazło się dowództwo i rada, rokosz przybrał większe rozmiary. Wtedy wszyscy ruszyli zbrojnie na pałac królewski, aby zgnieść konnicę. Na wieść o tym jeźdźcy w popłochu opuścili miasto, założyli obóz
i sami zaczęli siać terror wśród piechoty. Lecz nienawiść wśród
przywódców nie ustawała. Attalos posłał zabójców, aby zgładzili
Perdikkasa, przywódcę drugiego stronnictwa. Siepacze jednak nie
odważyli się przystąpić do niego, ponieważ był uzbrojony i nawet
zachowywał się prowokująco. Tak bardzo stanowczy był Perdikkas,
że z własnej woli poszedł do piechoty i na zwołanym wiecu wytłumaczył żołnierzom, jakiej niegodziwości się dopuszczają. Niech
zważą, mówił, przeciw komu chwycili za broń: oni nie są Persami,
lecz Macedończykami, nie są wrogami, lecz współobywatelami, wielu zaś z nich jest ich krewnymi, z całą zaś pewnością są oni ich
towarzyszami broni, dzielą z nimi ten sam obóz i te same niebezpieczeństwa; ładnego widowiska dostarczą wrogom, którzy miast
smucić się z porażki doznanej od ich oręża, cieszyć się będą z ich
wzajemnej rzezi; z własnej krwi złożą ofiary cieniom wrogów, których sami wymordowali.
4. Gdy Perddikas wypowiedział te słowa ze swoją znakomitą swadą, do tego stopnia poruszył piechotę, że zatwierdziła jego radę i jednomyślnie obrała go swym przywódcą. Wtedy konnica wezwana do
zgody przystała na Arridajosa jako króla. Część królestwa zachowano dla syna Aleksandra, jeśli się urodzi. Debatowali nad tymi sprawami przy zwłokach Aleksandra w pośrodku, aby jego królewski
majestat był świadkiem ich uchwał.
W ten sposób zażegnano rokosz. Wtedy Antypatra postawiono nad
Macedonią i Grecją, Kraterosowi powierzono straż nad królewskim
skarbcem, Meleagrowi i Perdikkasowi przyznano pieczę nad obozem, wojskiem i sprawami wojskowymi. Królowi Arridajosowi polecono odprowadzić zwłoki Aleksandra do świątyni Hammona. Perdikkas zaś rozwścieczony na przywódców rokoszu, nagle bez wiedzy kolegi3 zapowiedział na następny dzień oczyszczalną ofiarę w
obozie z powodu śmierci króla. Kiedy ustawił na placu zbrojne szeregi, przy ogólnej zgodzie wywołał podczas lustracji buntowników
z poszczególnych manipułów i kazał potajemnie wydać ich na śmierć.
Po powrocie stamtąd rozdzielił prowincje pomiędzy wodzów, aby
zarazem pozbyć się rywali, jak i zyskać wdzięczność tych, którym
przyznał władzę. Najpierw drogą losowania Egipt4, część Afryki5
oraz Arabii przypadły Ptolemeuszowi, którego Aleksander awansował za męstwo z prostego żołnierza. Do pomocy w administrowa3
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niu tą prowincją przydzielono mu Kleomenesa, budowniczego Aleksandrii6. Syrdę, która sąsiadowała z tą prowincją, otrzymał Laomedon
z Mityleny7, Cylicję — Filotas. Iliryjczyk Pitho stanął na czele Wielkiej Medii, zaś Atropatos, teść Perdikkasa, — na czele Małej Medii.
Suzjanę przyznano Kojnosowi, Frygię Wielką — Antygonosowi, synowi Filipa. Lykia i Pamfilia przypadły losem Nearchowi, Karia
— Kassandrowi, a Lydia — Menandrowi. Frygda Mała przypadła
Leoinatosowi, Trację i rejony czarnomorskie8 dano Lizymachowi,
Kapadocję z Paflagonią — Eumenesowi. Naczelnym trybunem obozowym został Seleukos, syn Antiocha. Przewodnictwo nad królewską
świtą i strażą dano Kassandrowi, synowi Antypatra. W Baktrii Dalszej i rejonach Indii pozostali dawni namiestnicy. Serów mieszkających pomiędzy rzekami Hydaspes i Indus miał pod rządami Toksiles. Do kolonii założonej w Indiach wysłano Pitona, syna Agenora.
Oksyartes otrzymał Parapamenów, mieszkających na krańcu gór
Kaukazu9. Arachosjów10 i Kedrosjów11 przydzielono Sibyrtiosowi,
Drangów i Ariów12 — Stasanorowi. Baktriów13 los przyznał Amyntasowi. Sogdianów — Soleosowi Stagariorowi, Partów — Filipowi,
Hirkanów — Fratafernesowi, Karmanów — Tleptolemosowi, PersÓW14 — Peukestesowi, Babilończyków — Archontowi z Pełli15, Mezopotamię — Arkesiilaosowi. Podział ten był dla poszczególnych wodzów jakby szczęśliwym darem losu i dla większości z nich stał się
źródłem wielkiego postępu w karierze. Oto bowiem po upływie niedługiego czasu, jakby im przydzielono królestwa, a nie prowincje,
z zarządców stali się królami i osiągnęli wielką potęgę nie tylko dla
siebie, ale pozostawili ją też dla swoich następców.
5. Gdy to działo się na Wschodzie, w Grecji Ateńczycy i Etolowie wszystkimi siłami prowadzili wojnę, którą rozpoczęli jeszcze za
życia Aleksandra16. Przyczyną wojny było to, że Aleksander po
swoim powrocie z Indii w listach, jakie wysłał do Grecji odwoływał
banitów z wszystkich państw, z wyjątkiem wygnańców skazanych za
8
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zabójstwo. Listy te odczytane na igrzyskach olimpijskich w obecności całej Grecji wywołały wielkie poruszenie; większość bowiem
banitów wygnano z ojczyzny nie na mocy prawa, lecz przez działalność stronnictwa możnych. Ci możni właśnie obawiali się, aby
odwołani z wygnania nie stali się w ojczyźnie potężniejsi od nich.
przeto już teraz liczne państwa jawnie głosiły, że wolność należy
przywrócić orężem. Pierwsi spośród wszystkich byli Ateńczycy i Etolowie. Gdy wiadomość o tym dotarła do Aleksandra, nakazał sprzymierzeńcom dostarczyć tysiąc okrętów wojennych, aby dzięki nim
prowadzić wojnę na Zachodzie. Zamierzał z silną armią zaatakować
i zniszczyć Ateny.
Przeto Ateńczycy, zebrawszy trzydzieści tysięcy żołnierzy i dwieście okrętów, toczyli wojnę z Antypatrem, który drogą losowania otrzymał Grecję. Ponieważ odwlekał on stoczenia bitwy i schronił
się w murach miasta Heraklei17, przystąpili do jego oblężenia. W
tym samym czasie przypadkiem w Megarze przebywał na wygnaniu Demostenes, mówca ateński, wypędzony z ojczyzny za przyjęcie złota od Harpagosa, który uciekał przed okrucieństwem Aleksandra. Złotem tym miał on popychać państwo do wojny z tymże
Aleksandrem. Kiedy poznał posła ateńskiego Hyperejdesa18, którego zadaniem było nakłonić Peloponez do zawarcia przymierza wojskowego, przyłączył się do niego i dzięki swojej wymowie pozyskał
dla Ateńczyków miasta Sykion, Argos, Korynt i inne. Za tę zasługę
Ateńczycy wysłali po niego okręt d odwołali go z wygnania. Tymczasem podczas oblężenia Antypatra pocisk wyrzucony z murów ugodził przechodzącego tam Leostanesa, dowódcę ateńskiego. To wydarzenie dodało Antypatrowi tyle ducha, że odważył się nawet przerwać wały. Następnie przez posłów wzywał pomocy od Leonatosa19.
Na wiadomość o jego przybyciu z wojskiem Ateńczycy wyruszyli
przeciw niemu w szyku gotowym do boju. Wywiązała się tam bitwa konna, podczas której Leonatos otrzymawszy ciężką ranę wyzionął ducha. Antypater mimo klęski wojsk przybywających mu z poniocą, ucieszył się ze śmierci Leonatosa, bo równocześnie pozbył się
rywala i powiększył swoje siły jego siłami. Toteż po przejęciu jego
wojska, gdy poczuł się równy wrogom także w polu, natychmiast uwolnił się od oblężenia i podążył do Macedonii. Wojska zaś greckie,
po wypędzeniu wroga poza granice Grecji powróciły do swoich miast.
6. Tymczasem Perdikkas wypowiedział wojnę Ariaratesowi20, kró17

Według innych historyków Antypater został pobity koło Termopil
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Perdikkas kazał Ariaratesa powiesić jako buntownika.

lowi Kapadocji. Wyszedł wprawdzie z bitwy jako zwycięzca, lecz nie
osiągnął żadnych korzyści, tylko rany i niebezpieczeństwa. Oto wrogowie z pola bitwy schronili się do miasta21, gdzie zgładzili swoje
żony i dzieci oraz spalili domostwa z wszelkim dobytkiem. Zebrawszy również niewolników, razem z nimi rzucili się w ogień, aby
zwycięski nieprzyjaciel poza widokiem płomieni nie mógł radować
się żadnym z ich dóbr.
Następnie Perdikkas, chcąc z uwagi na swą potęgę zdobyć także autorytet królewski, starał się o małżeństwo z Kleopatrą, siostrą Aleksandra Wielkiego i byłą żoną drugiego Aleksandra22. Jej
matka, Olimpiada, nie sprzeciwiała się temu związkowi. Najpierw
jednak pod pretekstem więzów małżeńskich pragnął pozyskać sobie
Antypatra. Przeto udawał, że pragnie pojąć za żonę jego córkę23,
aby tym łatwiej mógł od niego uzyskać zgodę na uzupełniający pobór rekruta w Macedonii. Antypater wyczuł ten podstęp. Gdy Perdikkas w tym samym czasie zabiegał o dwie żony, nie otrzymał żadnej.
Po tym wszystkim wybuchła wojna między Antygonosem a Perdikkasem24. Antygonosowi przyszli z pomocą Krateros i Antypater,
którzy po zawarciu pokoju z Ateńczykami postawili na czele Grecji
i Macedonii Polyperkonta. Perdikkas mając w Kapadocji wrogo do
siebie usposobionych królów, Arridajosa i Aleksandra25, syna Aleksandra Wielkiego, których powierzono mu w opiekę, zwołał swoich
przyjaciół na naradę w sprawie wojny. Niektórym wydawało się
słuszne, aby przenieść wojnę na teren Macedonii, do samego początku i głowy imperium, gdzie żyła też Olimpiada, matka Aleksandra,
której przychylność, ze względu na osoby Aleksandra i Filipa, miała wielkie znaczenie tak dla stronnictw, jak i dla poszczególnych
obywateli. Lecz rozsądek nakazywał zacząć od Egiptu, aby Ptolemeusz, gdy oni wyruszą do Macedonii, nie opanował czasem Azji.
Eumenesowi oprócz prowincji, które otrzymał, dodano Paflagonię,
Karię, Lykię i Frygię. Kazano mu tam czekać na Kraterosa i Antypatra; do pomocy dano brata Perdikkasa, Alketasa, i Neoptolemosa razem z ich wojskami; Klejtosowi poruczono troskę o flotę; Cylicja została odebrana Filotasowi i powierzona Filoksenowi. Tak
więc Macedonia, którą niezgoda wodzów podzieliła na dwie części,
zbroi się przeciw sobie samej i kieruje miecz od wojny nieprzyjacielskiej ku przelewaniu krwi obywatelskiej. Chce sama sobie, niby
21
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człowiek szalony, poobcinać ręce i inne członki. Ptolemeusz zaś z
wielką starannością przygotował w Egipcie ogromne siły. Przez swój
wspaniały umiar zyskał sobie przychylność Egipcjan, podarunkami
zaś i okazywaniem względów zjednał sąsiednich królów. Powiększył także granice swego państwa dzięki zdobyciu miasta Cyreny26.
Słowem, stał się tak potężnym władcą, że nie tyle on bał się wroga, ile raczej wrogowie musieli bać się jego.
7. Cyrenę założył Aristajos, noszący przydomek Battos27 z powodu
unieruchomionego języka. Jego ojciec Grinos, władca wyspy Tery28,
wstydząc się dorosłego syna niemowy, udał się do wyroczni delfickiej z prośbą o radę. Otrzymał odpowiedź, w której polecono jego
synowi Battosowi udać się do Afryki i założyć miasto Cyrenę; tam
otrzyma zdolność posługiwania się językiem. Odpowiedź wydawała
się żartem ze względu na małe zaludnienie wyspy Tery, z której
koloniści mieli wyruszyć na ogromne obszary Afryki, aby założyć
miasto. Sprawę więc odłożono. Po upływie jakiegoś czasu zaraza
zmusiła zatwardziałych Teryjczyków do posłuszeństwa bogu; była ich
jednak tak niewielka liczba, że zdołali zapełnić zaledwie jeden statek.
Gdy przybyli do Afryki, wyparli tubylców i zajęli pasmo górskie
Cyra tak ze względu na jego urocze miejsca, jak i na występującą
w nim obfitość wody. Tam ich przywódca Battos, gdy rozwiązały mu
się wiązadła języka, po raz pierwszy zaczął mówić. Fakt ten rozpalił
ich ducha, bo widząc już realizację części boskiej obietnicy, uwierzyli w prawdziwość reszty dotyczącej założenia miasta. Rozbijają
więc obóz, w którym wysłuchują dawnej opowieści, że Apollo porwał Cyrenę, młodą dziewczynę, nadzwyczaj urodziwą i przeniósł ją
z góry Pelion w Tesalii na grań tego pasma górskiego, którego wzgórze zajęli. Za sprawą boga urodziła ona czterech chłopców: Nomiosa, Aristajosa, Autuchosa i Agrajosa. Jej ojciec, Hypseos, król Tesalii, wysłał swoich ludzi na poszukiwanie dziewczyny. Ci jednak
urzeczeni pięknem okolicy osiedlili się z dziewczyną na tych samych terenach. Spośród wymienionych chłopców trzech, w dojrzałym już wieku, powróciło do Tesalii i przejęło dziedzictwo swego dziada. Aristajos panował nad rozległym obszarem Arkadii i jako pierwszy nauczył ludzi korzystać z pszczół i miodu oraz wytwarzać sery.
On także pierwszy odkrył wschody gwiazdy przesilenia słonecznego29.
Po wysłuchaniu tej opowieści Battos rozpoznał imię dziewczyny z
boskiej wyroczni i założył miasto Cyrenę.
8. Ptolemeusz wzmocniony siłami tego miasta przygotowywał się
26

Cyrena, miasto w północnej Afryce.
Battos znaczy tyle co jąkała.
28
Tera, obecnie Santoryn, leży na północ od Krety.
29
Chodzi o Syriusza w gwiazdozbiorze Oriona.
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do wojny w oczekiwaniu agresji ze strony Perdikkasa. Lecz Perdikkasowi bardziej szkodziła nienawiść wywołana jego arogancją niż
siły wrogów. Nawet sprzymierzeńcy, żywiąc do niego głęboką niechęć, gremialnie uchodzili do Antypatra. Również Neoptolemos, którego pozostawiono na pomoc Eumenesowi, nie tylko chciał przejść
na stronę wroga, lecz nawet zdradzić wojsko partii królewskiej. Gdy
Eumenes przeczuł tę zdradę, uważał za konieczne stoczyć bitwę ze
zdrajcą. Pokonany Neoptolemos uciekł do Antypatra i Polyperkonta,
których namawiał, aby forsownym marszem zaskoczyli Eumenesa,
szczęśliwego ze zwycięstwa i czującego się bezpiecznie z powodu
jego ucieczki. Lecz to knowanie nie ukryło się przed Eumenesem.
Przeto zasadzkę obrócił przeciw jej organizatorom i ci, którzy myśleli, że uderzą na czującego się bezpiecznie Eumenesa, sami pewni
bezpieczeństwa zostali zaatakowani podczas marszu, w momencie,
gdy byli zmęczeni całonocnym czuwaniem. W tej bitwie poległ Polyperkont30. Również Neoptolemos stoczył pojedynek z Eumenesem
i po długiej walce, w której zadali sobie nawzajem rany, w końcu
zwyciężony padł. Eumenes więc, ponieważ odniósł zwycięstwo w obu
kolejnych bitwach, nieco wzmocnił siły nadwyrężone odejściem
sprzymierzeńców. W końcu jednak Perdikkas poniósł śmierć z rąk
żołnierzy31 po ogłoszeniu go wrogiem razem z Pytonem z Ilirii32
i Alketasem, bratem Perdikkasa. Prowadzenie wojny przeciwko tym
ostatnim powierzono Antygonosowi.

KSIĘGA XIV
1. Kiedy Eumenes dowiedział się, że Perdikkas poniósł śmierć,
jego zaś samego Macedończycy ogłosili wrogiem i wojną przeciw niemu zlecili Antygonosowd, z własnej woli wiadomość o tym przekazał swoim żołnierzom. Nie chciał bowiem, by plotka już to sprawę powiększyła, już to przeraziła żołnierzy nowością sytuacji. Pragnął zarazem wiedzieć, jakie są uczucia żołnierzy w stosunku do
niego, aby mógł powziąć decyzję na podstawie powszechnych nastrojów. Oznajmił jednak stanowczo, że jeśli kogoś to przeraziło, może spokojnie odejść. Te słowa do tego stopnia pozyskały wszystkich
dla jego sprawy, że sami żołnierze zachęcali go do wojny i potwier30

Raczej Krateros. Polyperkont przebywał wtedy w
Grecji.
Sam Justynus (XIV 5) mówi o nim jako o żyjącym.
31
Perdikkas zginął z rąk jazdy, kiedy szykował sią do przeprawy przez
Nil. Nepos jako jego morderców wymienia Seleukosa i Antygonosa.
32
Pyton Iliryjczyk, jak sądzą niektórzy, przeszedł na stronę Ptolemeusza
razem z innymi wodzami Perdikkasa.

dzali swą gotowość do unicestwiania żelazem dekretów macedońskich. Poprowadził zatem wojsko do Eolii1, nakazał poszczególnym
miastom zebrać pieniądze, a te, które odmówiły, zniszczył jak wrogów. Stąd udał się do Sardes2 przed oblicze Kleopatry, siostry Aleksandra Wielkiego, aby jej słowa utwierdziły postawę centurionów
i wyższych dowódców, którzy będą uważać, że majestat królewski
opromieni tę stronę, po której stanie siostra Aleksandra. Taką czcią
otaczano wielkość Aleksandra, że nawet poprzez kobiety szukano
przychylności jego świętego imienia.
Kiedy powrócił do obozu, znaleziono tam wszędzie porozrzucane ulotki, w których wyznaczano wielkie nagrody dla tych, którzy
przyniosą do Antygonosa głowę Eumenesa. Dowiedziawszy się o tym
Eumenes zwołał żołnierzy na wiec i najpierw dziękował, że nie znalazł się nikt, kto by przedkładał nadzieję nagrody za morderstwo
nad przysięgę wierności. Następnie zręcznie zasugerował, że ulotki
te sam wymyślił, aby wypróbować ich uczucia. Jego zresztą życie
jest w rękach ich wszystkich i ani Antygonos, ani żaden inny wódz
nie chcieliby odnieść zwycięstwa w taki sposób, by sami wobec siebie ustanowili odrażający przykład postępowania. Tym posunięciem
zarówno w obecnej chwili odstraszył chwiejnych żołnierzy, jak i zabezpieczył się na przyszłość, bo kiedy zdarzy się coś podobnego,
żołnierze będą uważać, że to nie wróg stara się ich zdemoralizować,
ale że wystawia ich na próbę własny wódz. Wszyscy więc na wyścigi ofiarowują swoje usługi dla ochrony jego życia.
2. W międzyczasie nadszedł niespodziewanie wraz z wojskiem
Antygonos, założył obóz i następnego dnia ruszył do ataku. Również
Eumenes nie ociągał się z bitwą3. Poniósł jednak klęskę i uciekł do
jakiegoś warownego miejsca4. Kiedy zorientował się, że los gotuje mu
oblężenie, odesłał większą część wojska, aby za zgodą wszystkich
nie oddało się w ręce wroga i aby położenie oblężonych nie było
ciężkie z powodu nadmiaru ludzi. Następnie wyprawił posłów do
Antypatra5 z pokorną prośbą o pomoc, gdyż tylko on zdawał się
mieć siły równe siłom Antygonosa. Antygonos na wiadomość o nadejściu posiłków od Antypatra, odstąpił od oblężenia6. Eumenes był
wolny na pewien czas od strachu przed śmiercią, lecz po odprawieniu wojska nie miał wielkiej nadziei na swoje ocalenie. Całą tę
sytuację przemyślał wszechstronnie. Wydało mu sdę rzeczą najsto1

Eolia, Eolida, zachodnia część Azji Mniejszej od rzeki Hermos do Propontydy,
obejmuje zachodnią Myzję i Troadę.
2
Stolica Lidii w Azji Mniejszej.
3
W 320 r. przed Chr. na terenie Kapadocji (Orkynia).
4
Nora, w górach Taurus na pograniczu Kapadocji i Lykaonil
5
Władcy Macedonii.
6
Inaczej przedstawia te wydarzenia Nepos (Eumenes 5).

sowniejszą udać się po pomoc do Argyraspidów7, niezwyciężonego
wojska Aleksandra Wielkiego, które opromieniała sława tak wielu
zwycięskich bitew. Lecz Argyraspidzi po Aleksandrze gardzili wszystkimi wodzami i uważali, że na wspomnienie tak wielkiego króla
wszelka służba wojskowa pod innymi wodzami jest dla nich hańbiąca. Przeto Eumenes uciekł się do pochlebstw. Uniżenie zwracał si(
do każdego żołnierza, nazywał ich już to swymi towarzyszami bro^
ni, już to swymi obrońcami i współuczestnikami niebezpieczeństw
na Wschodzie. Teraz są oni dla niego ostatnią deską ratunku i jedyną ostoją. Wspomniał, że tylko dzięki nim ujarzmiono Wschód, że
tylko dzięki nim przewyższono czyny wojenne ojca Bakchusa i sukcesy Herkulesa; za ich sprawą Aleksander stał się wielki, za ich
sprawą zdobył boskie zaszczyty i nieśmiertelną sławę. Prosi, aby
przyjęli go nie tyle jako wodza, ile jako współtowarzysza i pozwolili mu być jednym z nich. Przyjęty na tych warunkach powoli
przywłaszcza sobie władzę, najpierw pouczając każdego z osobna, następnie delikatnie korygując to, co uczynili niewłaściwie; niczego
nie można było dokonać w obozie bez jego udziału, niczego przeprowadzić bez odwołania się do jego przemyślności.
3. W końcu8 Eumenes, gdy nadeszła wiadomość o przybyciu Antygonosa z wojskiem, nakłonił ich do wyjścia w pole. Tam, ponieważ mieli w pogardzie rozkazy wodza, ponieśli klęskę dzięki męstwu
wrogów9. W czasie tej potyczki stracili nie tylko sławę osiągniętą
w tak wielu wojnach, ale także żony, dzieci i łupy zgromadzone podczas tak długiej służby wojskowej. Eumenes, który był sprawcą tej
klęski i sam nie miał żadnej nadziei na ocalenie, starał się pokonanych podtrzymać na duchu. Twierdził bowiem, że męstwem przewyższali wroga, któremu wycięli pięć tysięcy żołnierzy i jeśliby wytrwali w walce, sami nieprzyjaciele przyszliby prosić o pokój. Straty, z powodu których uważają się za zwyciężonych, sięgają dwóch
tysięcy kobiet, niewielkiej liczby dzieci i niewolników. Łatwiej będą
mogli je nadrobić dążąc do zwycięstwa niż rezygnując z niego. Lecz
Argyraspidzi odpowiedzieli, że oni nie będą próbowali uciekać po
stracie majątku i żon ani nie będą prowadzili wojny przeciw swym
dzieciom; obrzucają go nawet obelgami, ponieważ on popchnął ich
w momencie bliskiego zwolnienia do dalszej służby i nieustających
wojen, ich, którzy po tylu latach wysługi wracali do domów ze
zdobyczami tylu wojen; zwiódł ich czczymi obietnicami, odciągnąwszy ich niemal już od własnych ognisk domowych i od samych progów ojczyzny. Teraz zaś po utracie przez nich wszelkiego dorobku
7

Zob. wyżej księga XII 7.
Justynus pominął wiele bitew i wypraw Eumenesa, np.
cjanom.
9
W 317/316 r. w prowincji Gabiene na północ od Zatoki Perskiej.
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przeciw Feni-

pomyślnej służby nawet pokonanym nie pozwala spocząć w ich przykrej i doprowadzonej do ubóstwa starości. Następnie bez wiedzy
dowódców natychmiast wyprawili do Antygonosa posłów z prośbą,
aby zechciał im zwrócić ich własność. Ten obiecał im zwrot, jeśli wydadzą Eumenesa. Eumenes dowiedział się o tym i próbował uciec
z kilkoma przyjaciółmi, lecz został ujęty. W tak beznadziejnej sytuacji, kiedy zbiegł się tłum żołnierzy, poprosił, aby pozwolono mu
ostatni raz przemówić do wojska.
4. Wszyscy kazali mu zabrać głos. Gdy nastała cisza i rozluźniono
mu kajdany, wtedy tak jak był skuty łańcuchem, wyciągnął rękę
i pokazał im ją ze słowami: „Zobaczcie, żołnierze, strój i odznaki
waszego wodza. Nie nałożył ich na mnie jakiś wróg, to byłoby jeszcze pewną pociechą. Wy ze mnie zwycięzcy uczyniliście człowieka
zwyciężonego, ze mnie wodza uczyniliście jeńca, wy, którzy po
trzykroć w tym roku składaliście mi słowa przysięgi. Lecz pomijam
to, bo nie przystoją drwiny ludziom nieszczęśliwym; o jedno tylko
proszę: jeśli ostatecznym żądaniem Antygonosa jest pozbawienie mnie
głowy, pozwólcie mi umrzeć wśród was, albowiem jemu nie zależy, w jaki sposób i gdzie mam zginąć, ja zaś będę wolny od niesławnej śmierci. Jeśli to od was uzyskam, uwolnię was od przysięgi, niezależnie od tego, ile razy uroczyście ślubowaliście mi wierność. A
jeśli mimo mej prośby sami krępujecie się zadać mi śmierć, podajcie
mi tu miecz i pozwólcie, abym jak wódz nie zobowiązany przysięgą
uczynił dla was to, co wy przysięgaliście uczynić dla wodza".
Gdy nie otrzymał na to zgody, słowa prośby zastąpił wściekłością. „Niech na was" — rzekł — „przeklęte łby, spojrzą bogowie,
mściciele krzywoprzysięstwa i niech wam dadzą taki koniec, jaki wy
daliście swoim wodzom. Wy bowiem jesteście tymi samymi, których niedawno obryzgała krew Perdikkasa10, którzy próbowaliście
zrobić to samo z Antypatrem11. Wy zgładzilibyście samego Aleksandra, gdyby mogła go dosięgnąć śmiertelna ręka; jednak poprzez wasze rokosze wyrządziliście mu zło, jakie można było, największe.
Teraz ja, ostatnia ofiara waszego wiarołomstwa, te wypowiadam
klątwy i złorzeczenia: obyście w nędzy i z dala od ojczyzny, w tym
obozie spędzili cały wasz żywot, obyście marnie zginęli od własnego oręża, którym wykończyliście więcej własnych niż nieprzyjacielskich wodzów". Następnie pełen wściekłości wyprzedzając straż począł iść w kierunku obozu Antygonosa. Towarzyszyło mu wojsko,
które mimo zdrady swego wodza samo znalazło się w niewoli i w
drodze do obozu zwycięzcy odbywało niejako triumf ze zwycięstwa
10

Ponieważ Perdikkas wbrew woli swego wojska chciał walczyć z Ptojemeuszem w Egipcie, został zamordowany w następstwie spisku, którym
kierował Antygenes, dowódca Argyraspidów.
11
Koło miasta Paradisos lub Triparadisos w Celesyrii.

nad sobą. Zwycięskiemu wodzowi składało ono w ofierze razem z sobą także wszelkie znaki pomyślności króla Aleksandra oraz zwycięskie palmy i wawrzyny zdobyte podczas tak wielu wojen. Aby
zaś żadnej wspaniałości nie brakowało temu pochodowi, szły w nim
także słonie i wschodnie wojska posiłkowe. To zwycięstwo było dla
Antygonosa piękniejsze niż tak liczne zwycięstwa dla Aleksandra;
jeśli bowiem ten zwyciężył Wschód, to tamten pokonał zwycięzców
Wschodu. Przeto Antygonos wcielił owych zwycięzców świata do
swego wojska, i oddał im to, co u nich zdobył przez swoje zwycięstwo. Eumenesowi z szacunku dla dawnej przyjaźni nie pozwolił przyjść przed swoje oblicze i kazał go oddać pod straż.
5. Tymczasem Eurydyka, żona króla Arridajosa, gdy dowiedziała się o powrocie Polyperkonta z Grecji do Macedonii i o tym, że
zawezwał on do siebie Olimpiadę12, dała się ogarnąć kobiecej zawiści, wykorzystując chorobę męża13, którego obowiązki przejęła na
siebie, napisała w imieniu króla list do Peryperkonta, aby przekazał swoje wojsko Kassandrowi. Jemu bowiem król powierzył administrację królestwa. O tym samym powiadomiła też listownie Antygonosa w Azji. Kassander, ujęty tym dobrodziejstwem, czynił
wszystko zgodnie z wolą odważnej kobiety. Następnie wyruszył do
Grecji, gdzie wydał wojnę wielu miastom. Spartanie przerażeni ich
zagładą, jakby ogniem wznieconym w sąsiedztwie, wbrew orzeczeniom wyroczni i dawnej sławie przodków, nie mając zaufania do
własnego oręża, otaczają murami obronnymi swoje miasto, którego
zawsze bronili orężem a nie murami. Tak bardzo zwyrodnieli w stosunku do swych przodków, że gdy przez wiele stuleci murem dla
miasta było męstwo obywateli, teraz obywatele uważają, iż tnie
ma dla nich innego ocalenia, jak schronić się za murami.
Kiedy to się działo, zamieszki w Macedonii odwołały Kassandra do kraju. Oto Olimpiada, matka Aleksandra Wielkiego, przybyła
z Epiru do Macedonii w orszaku Ajakidy14, króla Molossów. Eurydyka i król Arridajos starali się ją powstrzymać od wejścia w granice państwa. Jednak Macedończycy już to ze względu na pamięć
o jej mężu, już to na wielkość jej syna i niegodziwość losu przeszli
na stronę Olimpiady, która kazała zgładzić Eurydykę i króla. I w
ten sposób w sześć lat po Aleksandrze zdobyła dla siebie tron królewski15.
6. Lecz i Olimpiada nie rządziła długo. Kiedy bowiem raczej po
kobiecemu niż po królewsku dopuszczała się morderstw na znako12

Po śmierci Aleksandra Olimpiada przebywała w Epirze z obawy przed
Antypatrem.
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Arridajos był epileptykiem.
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Ajakida był synem Arruby i następcą Aleksandra z Epiru.
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W 317 r. przed Chr.

mitych ludziach16, przychylność, jaką ją darzono, zamieniła się w
nienawiść. Przeto na wieść o przybyciu Kassandra, nie ufając Macedończykom, z synową Roksaną i wnuczkiem Herkulesem17 udała
się do miasta Pydny18. W czasie tej drogi towarzyszyły jej Dejdamia, córka króla Ajakidy, Tessalonika, jej pasierbica, również sławna
dzięki imieniu swego ojca Filipa, oraz żony wielu Innych notabli,
orszak raczej dostojny niż użyteczny.
Kassander, otrzymawszy o tym wiadomość, forsownym marszem
podążył do Pydny i przystąpił do jej oblężenia. Głód i walka mocno dawały się miastu we znaki. Olimpiada, znużona długim oblężeniem, poddała się zwycięzcy, który zagwarantował jej życie. Kassander jednak na zgromadzeniu ludowym, zwołanym dla zasięgnięcia opinii co do przyszłego losu Olimpiady, skrycie podżegał rodziców jej ofiar, aby przywdziali żałobne szaty i oskarżyli ją o okrucieństwo. Podjudzeni przez nich Macedończycy, nie bacząc na
jej dawny majestat, skazali ją na karę śmierci. Nie pamiętali już,
że to dzięki jej synowi i jej mężowi nie tylko wiedli bezpieczny
żywot wśród sąsiednich narodów, ale nawet zdobyli ogromne bogactwa i panowanie nad światem. Olimpiada, skoro zobaczyła zbrojnych ludzi przychodzących wykonać wyrok, ubrana w królewski
strój, podtrzymywana przez dwie niewolnice, dobrowolnie wyszła im
naprzeciw. Na jej widok oprawcy stanęli jak wryci, gdyż zobaczyli smutny los przeszłej wielkości i przypomnieli sobie imiona tylu
swych królów. Kassander musiał posłać innych, aby ją zgładzili.
Ona nie uciekała przed mieczem ani przed ranami, nie krzyczała,
jak to czynią kobiety, lecz szła naprzeciw śmierci z odwagą mężów ku chwale starożytnego rodu, tak że w umierającej matce można było rozpoznać Aleksandra. Podają też, że przed ostatnim tchnieniem przyczesała swoje włosy i zakryła suknią swoje nogi, aby nie
można było ujrzeć niczego, co nie jest piękne i dostojne19. Po tych
wydarzeniach Kassander pojął za żonę Tessalonikę, córkę króla Arridajosa20; syna zaś Aleksandra wraz z jego matką oddał pod straż na
zamku w Amfipolis.
16

Między innymi ofiarą jej rządów padł Nikanor, brat Kassandra (Diodor
XIX 11).
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Synem Roksany był Aleksander, Herkules zaś był synem Barsiny.
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Według Diodora (XIX 52,1) i Pauzaniasza (IX 7,3) Tessalonika była córką
Filipa II.

KSIĘGA XV
1. Po śmierci Perdikkasa i jego brata1, a także Eumenesa, Pelyperkonta2 oraz pozostałych wodzów partii przeciwnej Antygonosowi3,
wydawało się, iż nastał kres rywalizacji pomiędzy następcami Aleksandra Wielkiego. Nagle jednak wybuchła niezgoda wśród samych
zwycięzców. Na żądanie bowiem Ptolemeusza, Kassandra i Lizymacha4, aby podzielono prowincje i pieniądze zdobyte jako łup, Antygonos odpowiedział, że nikogo nie dopuści do współuczestnictwa w
korzystaniu z owoców wojny, na której niebezpieczeństwa sam jeden się narażał. Aby zaś sprawić wrażenie, iż podjął się wojny ze
sprzymierzeńcami ze szlachetnych pobudek, rozpuszczał wieści, że
pragnie pomścić śmierć Olimpiady, którą zamordował Kassander,
i uwolnić z więzienia w Amfipolis Aleksandra, syna swego króla,
oraz jego matkę. Na wieść o tym Kassander i i Ptolemeusz zawierają przymierze z Lizymachem i Seleukosem5 oraz energicznie przygotowują się do wojny na lądzie i na morzu. Ptolemeusz władał
Egiptem wraz z większą częścią Afryki oraz Cyprem i Fenicją. Kassandrowi podlegała Macedonia z Grecją. Azję zaś i część Wschodu
opanował Antygonos, którego syn Demetrios6 w pierwszym starciu z Ptolemeuszem poniósł klęskę pod Galamą7. W tej bitwie Ptolemeusz zyskał większą sławę z powodu swojej pełnej umiaru postawy niż z racji odniesionego zwycięstwa. Nie tylko bowiem puścił
wolno przyjaciół Demetriosa wraz z ich dobytkiem, ale jeszcze obdzielił ich podarunkami od siebie. Także Demetriosowi zwrócił cały
jego prywatny majątek oraz służbę. Wypowiedział ponadto przynoszące mu zaszczyt słowa, że podjął się tej wojny nie dla zdobycia łupów, ale dla obrony godności, gdyż oburzył go fakt, że Antygonos po całkowitym rozbiciu wodzów przeciwnego stronnictwa
sam jeden zagarnął owoce wspólnego zwycięstwa.
2. Podczas tych wydarzeń Kassander wracając z Apollonii8 natknął się na Audariatów9, którzy z powodu plagi żab i myszy opuścili ziemię ojczystą i poszukiwali nowych siedzib. W obawie przed
1
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zajęciem Macedonii zawarł z nimi układ, dopuścił do przymierza
i przydzielił im ziemie na krańcach Macedonii. On też nie chciał,
aby Herkules, syn Aleksandra, który ukończył czternaście lat10,
wstąpił ze względu na imię jego ojca na tron macedoński. Kazał go
więc potajemnie zabić wraz z matką Barsiną i przysypać ziemią ich
ciała, aby pogrzeb nie odsłonił tych morderstw11. I jakby przez zgładzenie najpierw samego króla12, wkrótce matki Olimpiady i jego syna13 było mu jeszcze za mało zbrodni, zgładził tak samo zdradziecko
drugiego syna z matką Roksaną. Uważał niejako, że tronu macedońskiego, o który tak zabiegał, nie można posiąść inaczej jak tylko
na drodze zbrodni.
Tymczasem Ptolemeusz stoczył drugą bitwę z Demetriosem, tym
razem na morzu14. Po stracie floty musiał zwycięstwo odstąpić wrogowi i uciekać do Egiptu. Demetrios jednak odesłał za nim syna
Ptolemeusza Leontiskosa i brata Menelaosa oraz przyjaciół wraz
z ich prywatnym bagażem. W ten sposób odwdziięczył się za taki
sam czyn z jego strony. Obai dali poznać, że nie rozpala ich wzajemna nienawiść, lecz honor i sława. W samej zawierusze wojennej
rywalizowali ze sobą wymieniając różnego rodzaju dary. Z większą przyzwoitością prowadzono wtedy wojny, niż obecnie pielęgnuje się przyjaźń. Antygonos dumny z tego zwycięstwa kazał ludowi
nazywać królem siebie i swego syna Demetriosa. Również Ptolemeusz, aby mógł zażywać nie mniejszego niż on szacunku u podwładnych, otrzymał od wojska miano króla Na wiadomość o tym także
Kassander i Lizymach przywłaszczyli sobie godność królewską. Wszyscy tak długo wstrzymywali się od oznak tej władzy, iak długo dane
było żyć synom ich króla. Tak wielki bowiem mieli szacunek dla
jego pamięci, że miimo posiadamiia władzy królewskiej ze spoko i em
znosili brak tytułów królewskich, iak długo żył prawowity spadkobierca Aleksandra. Lecz Ptolemeusz, Kassander i inni przywódcy
tego stronnictwa15 zrozumieli, że Antygonos osłabia kolejno jednego
po drugim, gdy prowadzą woinę oddzielną zamiast wspólnej i gdy
nie chcą sobie przyjść nawzajem z pomocą, iak gdyby zwycięstwo
jednego nie było zwycięstwem ich wszystkich. Toteż listownie dodają sobie nawzajem otuchy, ustalają czas i miejsce spotkania oraz
Przygotowują wojnę w oparciu o wspólne siły. Ponieważ Kassander
z powodu wojny, jaką prowadził z sąsiadami18, nie mógł osobiście
10
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interweniować, sprzymierzeńcom wysłał na pomoc Lizymacha z potężną armią.
3. Tenże Lizymach pochodził wprawdzie ze znakomitej rodziny
macedońskiej17, lecz bardziej niż wszelkie szlachetne urodzenie przyniosły mu sławę dowody jego mężnej postawy. Był zaś tak dalece
mężny, że wielkością ducha odniósł zwycięstwo nad samą filozofią,
a chwałą swych sił — nad wszystkimi zwycięzcami Wschodu. Pewnego razu Aleksander Wielki rozgniewał się na filozofa Kallistenesa
za to, że zganił zwyczaj pozdrawiania go na modłę perską i sfingował zarzut, iż filozof wiedział o zasadzce, jaką na niego przygotowano18. Wobec tego obcięto mu w okrutny sposób wszystkie członki, pozbawiono go uszu, nosa i warg, słowem uczyniono z niego odrażające i godne pożałowania widowisko. W końcu król polecił zamknąć go w klatce razem z psem i obnosić wokoło, aby wzbudzić
strach u innych. Wtedy Lizymach, który zwykł słuchać wykładów
Kallistenesa i przyjmować od niego nauki moralne, zlitował się nad
tym wielkim mężem, ukaranym nie za jakąś winę, lecz za swą wolność, podał mu truciznę jako lekarstwo na te męki. Czyn ten tak
obraził Aleksandra, że kazał wrzucić Lizymacha na pożarcie najbardziej dzikiemu lwu. Lecz kiedy lew podrażniony jego widokiem, ruszył do ataku, Lizymach zatopił w paszczy lwa swoją rękę owiniętą
w płaszcz, wyrwał język i tak zwierzę pozbawił życia. Na wiadomość o tym król swój podziw przemienił w zadośćuczynienie. Lizymach z powodu tak wielkiej stałości w cnocie stał się dla niego jeszcze droższy niż poprzednio. Sam zaś Lizymach zniewagę królewską zniósł tak wielkodusznie, jakby jej doznał od własnego ojca.
W końcu wszelka pamięć o tym wydarzeniu zatarła się w jego duszy. Toteż kiedy król ścigał w Indiach pewne koczownicze plemiona wrogów i z powodu większej rączości swego konia oddalił się
od swej eskorty, tylko sam Lizymach towarzyszył 'mu w biegu poprzez niezmierzone piaszczyste pustynie. Już wcześniej jego brat
Filip, chcąc tak samo towarzyszyć królowi, wyzionął ducha na jego
rękach. Tym razem Aleksander zeskakując z konia ostrzem włóczni zranił Lizymaha w czoło. Nie można było zatamować krwi. Wtedy król, aby obwiązać ranę, zdjął swój diadem i nałożył go na
głowę Lizymacha. Była to dla niego pierwsza wróżba uzyskania
królewskiej godności. Lecz i po śmierci Aleksandra, kiedy dzielono
prowincje pomiędzy jego następców, Lizymachowi jako najdzielniejszemu spośród nich przyznano najbardziej dzikie ludy19. W ten spo17

Ród Lizymacha wywodził się z miasta Pelli, w którym
i Aleksander Wielki.
18
Zob. wyżej księga XII 7.
19
Mianowicie Traków i ludy nad Morzem Czarnym na północ od

urodził

się

sób także dzięki powszechnej zgodzie nosił wśród pozostałych wodzów palmę męstwa.
4. Zanim wybuchła wojna pomiędzy Ptolemeuszem i jego sprzymierzeńcami i Antygonosem, przybył nagle z Azji Większej Seleukos i przyłączył się do wrogów Antygonosa. Również jego męstwo
było sławne i pochodzenie godne podziwu. Jego bowiem matce Laudice, poślubionej Antiochowi, mężowi sławnemu wśród wodzów Filipa, śniło się, iż miała stosunek miłosny w Apollinem. Podczas ciąży w nagrodę za ten stosunek otrzymała od boga pierścień, w którego kamieniu była wygrawerowana kotwica. Ten pierścień miała
podarować synowi, który się narodzi. Widzenie to stało się zdumiewające, gdy nazajutrz w łóżku znalazła ów pierścień ze wspomnianą grawiurą, a na udzie narodzonego malca Seleukosa pojawił
się znak kotwicy. Dlatego Laudika, kiedy jej syn wyruszał z Aleksandrem Wielkim na wojnę perską, zapoznała go z historią pierścienia, który mu wręczyła. Po śmierci Aleksandra Seleukos stał
się władcą Wschodu, założył miasto i poświęcił je pamięci swego
podwójnego pochodzenia. Miasto bowiem na cześć ojca Antiocha
nazwał Antiochią20, sąsiadujące zaś z miastem pola poświęcił Apollinowi. Dowód swego pochodzenia pozostawił także potomnym, ponieważ jego synowie i wnukowie posiadali na udach kotwicę jakby naturalne znamię swego rodu. Gdy dokonano podziału imperium macedońskiego między sprzymierzonych wodzów, prowadził on
liczne wojny na Wschodzie. Najpierw zdobył Babilon, następnie
ze zwiększonymi przez to zwycięstwo siłami podbił Baktrów21. Wreszcie pomaszerował do Indii, które po śmierci Aleksandra niejako
zrzuciwszy z szyi jarzmo niewoli, wymordowały jego namiestników.
Sprawcą odzyskania wolności przez Indów był Sandrokottos22,
lecz to, co nazwał wolnością, po zwycięstwie zamienił w poddaństwo. Kiedy bowiem zdobył królewską władzę, sam uciskał lud uwolniony od obcego panowania. Pochodził wprawdzie z niskiego rodu, lecz do sięgnięcia po berło królewskie pchnął go majestat bóstwa. Oto król Nandros, obrażony jego zuchwałością, kazał go zgładzić. Ocalał wtedy dzięki szybkości swych nóg. Zmęczony biegiem
położył się i zasnął. Wówczas do śpiącego przystąpił ogromny lew
i językiem zlizywał ociekający z niego pot. Gdy ten się przebudził,
lew spokojnie odszedł. To cudowne zdarzenie wzbudziło w nim po
raz pierwszy nadzieję na zdobycie tronu. Zebrawszy więc rozbójników zachęcił Indów, aby dokonali przewrotu. Następnie przygoto20

Antiochią ta stała się stolicą Syrii, leżała nad rzeką Orontes.
Ponadto zajął Medię i Suzjanę. W 307 r.
przed Chr. władał obszarami
pomiędzy Fufratem i Indusem, rzeką Oksos
i Oceanem
Indyjskim.
22
Po hindusku: Czandragupta.
21

wywał wojnę przeciw namiestnikom Aleksandra. W tym czasie
dziki słoń, o niewyobrażalnej wielkości sam przyszedł do niego
i z łagodnością oswojonego zwierzęcia wziął go na swój grzbiet.
Tak stał się dla niego przewodnikiem na wojnie i znakomitym
wojownikiem. W ten sposób Sandrokottos zawładnął Indiami wtedy, gdy Seleukos kładł podwaliny pod swoje panowanie. Seleukos
zawarł z nim przymierze23, uporządkował polityczne stosunki na
Wschodzie i przystąpił do wojny z Antygonosem. Połączone wojska
wszystkich sprzymierzeńców stoczyły bitwę24. Poległ w niej Antygonos, jego zaś syn Demetrios rzucił się do ucieczki25. Lecz sprzymierzeńcy, którzy odnieśli zwycięstwo nad wrogiem, natychmiast
skierowali oręż przeciwko sobie nawzajem. Nie mogąc dojść do
zgody w sprawie podziału łupów, podzielili się znów na dwa stronnictwa: Seleukos połączył się z Demetriosem, a Ptolemeusz z Lizymachem. Po śmierci Kassandra26 wstąpił na jego miejsce syn Filip.
I tak na nowo rozgorzały wojny macedońskie.

KSIĘGA XVI
1. Po śmierci króla Kassandra a wkrótce potem i jego syna Filipa1 ginie także w niedługim czasie królowa Tessalonika, żona
Kassandra; zgładził ją syn Antypater, mimo iż błagała go o życie przez wzgląd na matczyne piersi. Powodem matkobójstwa było
to, iż po śmierci męża przy podziale królestwa pomiędzy synów zdawała się raczej trzymać stronę Aleksandra. Zbrodnia ta wszystkim
wydała się tym okropniejsza, że nie znaleziono żadnego śladu zdrady ze strony matki. Zresztą w ogóle nie istnieje dostatecznie słuszna przyczyna, aby nią można było usprawiedliwić matkobójstwo. Po
tym więc wydarzeniu Aleksander, który zamierzał prowadzić wojnę z bratem, aby pomścić śmierć matki, wezwał na pomoc Demetriosa. I Demetrios nie ociągał się, bo miał nadzieję na zdobycie tronu macedońskiego. Lizymach, obawiając się jego przybycia przekonał swego zięcia Antypatra, aby raczej pogodził się z bratem niż
23
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wpuszczał do Macedonii wroga jego ojca. Przeto Demetrios, który
przeczuwał zawarcie ugody pomiędzy braćmi, uczynił zasadzkę i zamordował Aleksandra. Następnie zajął tron macedoński i zwołał wiec,
aby usprawiedliwić przed wojskiem to zabójstwo. Powiedział tam,
że Aleksander zaatakował go pierwszy, że nie on urządził zasadzkę,
lecz ją udaremnił. Poza tym jest rzeczą bardziej słuszną, że on został królem Macedonii zarówno z uwagi na jego doświadczenie płynące z wieku, jak i z uwagi na inne powody. Przecież jego ojciec2
był towarzyszem broni i Filipa, i Aleksandra w czasie ich wszystkich
wypraw, a następnie stał się opiekunem dzieci Aleksandra i wodzem
w ściganiu ich zdrajców. Przeciwnie Antypater, dziad owych młodzieńców, był zawsze sługą królestwa bardziej przykrym niż sami królowie. Kassander zaś, ich ojciec, grabarz królewskiego domu, nie oszczędził ani kobiet, ani dzieci i nie spoczął dopóki nie zgasił ostatniego potomka królewskiego rodu. Zemsta za te zbrodnie, ponieważ nie można jej było wywrzeć na samym Kassandrze, spadła na
jego synów. Dlatego nawet Filip i Aleksander, jeśli duchy zachowują jakieś myślenie, woleliby, aby berło macedońskie dzierżyli nie ci,
którzy zadali śmierć ich dzieciom, ale ci, którzy podjęli się zemsty
za ten czyn. Tymi słowami ułagodził lud, który obwołał go królem
Macedonii. Również Lizymach zajęty wojną z Dromichajtesem, królem Tracji3, nie chcąc w tym samym czasie walczyć przeciw Demetriosowd, zawarł z nim pokój kosztem oddania mu drugiej części
Macedonii, która przypadła jego zięciowi Antypatrowi.
2. Tak więc Demetrios, dysponując wszystkimi siłami królestwa
Macedonii, postanowił zająć Azję. Lecz Ptolemeusz, Seleukos i Lizymach, którzy w poprzedniej wojnie przekonali się, jak wielka jest
siła w zgodzie, zawarli pakt o przyjaźni, połączyli swe wojska i przenieśli wojnę z Demetriosem do Europy. Jako towarzysz i sojusznik
przyłączył się do nich Pyrrus, król Epiru, w nadziei, że Demetrios
tak łatwo może stracić Macedonię, jak łatwo ją zdobył. Nadzieja go
nie zawiodła: przekupił wojsko wroga, jego samego zmusił do ucieczki i tym sposobem zajął królestwo Macedonii. W czasie tych wydarzeń Lizymach zgładził swego zięcia Antypatra, który skarżył się,
że teść zdradą wydarł mu królestwo Macedonii. Swoją zaś córkę
Eurydykę, ponieważ dołączała się do tych skarg, oddał pod straż.
W taki sposób za zgładzenie Aleksandra Wielkiego i jego potomstwa
poniósł karę cały dom Kassandra częściowo poprzez morderstwa,
częściowo poprzez wyroki śmierci, częściowo przez zabójstwa w gronie najbliższych. Również Demetrios otoczony tak wielkimi wojska2
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mi nieprzyjacielskimi, chociaż mógł umrzeć z honorem, wolał jednak
haniebnie poddać się Seleukosowi4.
Wojna się skończyła. Ptolemeusz umiera w wielkiej glorii dokonanych czynów5. On to jeszcze przed okresem starczej niemocy oddał władzę królewską wbrew prawu narodów w ręce najmłodszego
spośród synów6. Ze swego posunięcia zdał sprawę przed ludem, który taką samą przychylnością obdarzył syna przyjmującego władzę królewską, jak ojca, który się jej zrzekał. Wśród innych przykładów wzajemnej mdłości ojca i syna zjednujących młodzieńcowi
miłość ludu było także i to, że ojciec po publicznej rezygnacji z władzy, jako człowiek prywatny pełnił obowiązki wśród doradców królewskich i mówił, że piękniej jest być ojcem króla niż piastować
wszelką władzę królewską.
3. Tymczasem niezgoda, zło zasiedziałe wśród równych sobie ludzi, wywołała wojnę między Lizymachem a królem Pyrrusem, do
niedawna sprzymierzeńcami. Zwycięski Lizymach wyparł Pyrrusa
i zajął Macedonię. Następnie wypowiedział wojnę Tracji i wkrótce
potem Heraklei7, miastu, którego zarówno powstanie, jak i upadek
były przedziwne. Oto mieszkańców Beocji dręczyła zaraza. Wyrocznia delficka odpowiedziała im, żeby w tej sytuacji założyli w okolicy Pootu kolonię i poświęcili ją Herkulesowi. Z powodu jednak
strachu przed długą i niebezpieczną podróżą wszyscy woleli raczej
umrzeć we własnej ojczyźnie niż posłuchać wyroczni. W tym czasie
wypowiedzieli im wojnę Fokijczycy, zadając klęskę po klęsce. Wobec tego udali się powtórnie do wyroczni. Ta zaś odpowiedziała, że
lekarstwo przeciw wojnie będzie takie samo jak przeciw zarazie.
Zebrali więc grupę kolonizatorów, którzy udali się do Pontu i tam
założyli miasto Herakleję. Do nowych siedzib przybyli pod wyraźnymi auspicjami wyroczni. Przeto w krótkim czasie doszło ono do
wielkiego znaczenia. Następnie prowadziło ono liczne wojny z sąsiadami i przeżywało także liczne zamieszki wewnętrzne. Wśród
wielu wspaniałych wydarzeń na szczególną pamięć zasługuje bodaj
to jedno. Kiedy mianowicie hegemonię zdobyli Ateńczycy i po zwycięstwie nad Persami nałożyli na Grecję i na Azję podatek przeznaczony na utrzymanie floty, wszystkie państwa skrzętnie go płaciły dla zabezpieczenia swej wolności. Jedynie Heraklejczycy z powodu przyjaźni z królami perskimi odmówili wpłacania tej sumy
pieniężnej. Ateńczycy więc posłali armię z Lamachosem na czele,
4
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aby wymusił od nich to, czego odmawiali. Lamachos pozostawił na
brzegu okręty i dewastował pola Heraklejczyków; tymczasem nagła
burza pochłonęła flotę wraz z większą częścią wojska. Ponieważ po
stracie okrętów nie mógł wracać do kraju morzem, a nie miał odwagi z małym oddziałem maszerować lądem wśród tylu dzikich plemion, Heraklejczycy zaopatrzyli go w żywność, udzielili pomocy
i puścili wolno. Sądzili bowiem, że w tej sytuacji więcej zaszczytu
przyniesie im okazanie dobrodziejstwa niż wywarcie zemsty; byli
też zdania, że wzięli już dobrą zapłatę za dewastację swych pól, jeśli
ich wrogowie stali się ich przyjaciółmi.
4. Wśród wielu nieszczęść doświadczyli także władzy tyrańskiej.
Ponieważ lud gwałtownie domagał się zniesienia długów i podziału gruntów bogaczy, senat długo debatował nad tą sprawą, lecz nie
znajdował rozwiązania. W końcu na pomoc przeciw ludowi, który
z nadmiaru wolnego czasu dopuszczał się ekscesów, senatorzy wezwali Tymoteusza, wodza ateńskiego, a następnie Epaminondasa, wodza Tebańczyków. Kiedy obaj odmówili, udali się do Klearchosa,
którego przedtem sami wypędzili z miasta. Ogrom nieszczęść doprowadził ich do tego, że dla obrony ojczyzny musieli przywołać
człowieka, któremu odmówili prawa pobytu w ojczyźnie. Lecz banicja uczyniła Klearchosa jeszcze bardziej zbrodniczym. Niezgodę
ludu uważał za okazję do wprowadzenia rządów tyrańskich. Najpierw porozumiał się potajemnie z Mitrydatesem8, wrogiem swego
ludu, zawarł z nim sojusz i umówił się, że po powrocie do ojczyzny wyda mu miasto, a sam zostanie jego prefektem. Później zaś
zasadzkę, jaką przygotował współobywatelom, obrócił przeciw Mitrydatesowi. Kiedy bowiem powrócił z wygnania jako rozjemca domowej niezgody, w tym czasie, w którym zgodnie z umową miał wydać miasto Mitrydatesowi, razem ze swymi przyjaciółmi pochwycił
samego Mitrydatesa, a następnie uwolnił go za ogromną sumę pieniędzy. Tak jak ze sprzymierzeńca Mitrydatesa nagle stał się jego
wrogiem, tak też z obrońcy sprawy senatu niespodziewanie przemienił się w opiekuna ludu. Przeciwko tym, którym zawdzięczał swoją potęgę, którzy przywołali go do ojczyzny i umieścili na zamku,
nie tylko rozpalił gniew ludu, ale nawet posunął się do najgorszych
zbrodni, jakich się dopuszczają tyrani9. Na zwołanym wiecu ludowym oznajmił, że nie będzie więcej wspierał senatu w jego wystąpieniach przeciw ludowi, co więcej, przeszkodzi mu, jeśli zechce
trwać w dawnej wobec niego surowości. Jeśli lud uważa, że sam
sprosta okrucieństwu senatorów, on odejdzie wraz ze swoim wojskiem
8

Mitrydates I (zm. ok. 363 r. przed Chr.), syn Ariobarzanesa I, satrapa
Pontu.
9
Klearchos sprawował swoją władzę w latach 364/363—353/352. Opisywane
tu wydarzenia pochodzą z pierwszego roku jego rządów.

i nie będzie mieszał się do niezgody domowej; jeśli zaś lud nie ufa
swoim własnym siłom, on nie zawiedzie sprawy ocalenia swoich
współobywateli. Niech przeto troszczą się sami o siebie: niech każą mu odejść, jeśli wolą, lub pozostać jako sprzymierzeńcowi sprawy
ludu. Lud poruszony tymi słowami, powierzył mu najwyższą władzę i w swej nienawiści do panowania senatu oddał się w niewolą
tyrańskiej władzy razem ze swymi żonami i dziećmi. Klearchos, pochwyciwszy sześćdziesięciu senatorów (albowiem pozostali ratowali
się ucieczką), zakuł ich w kajdany. Lud cieszył się widząc, że senat
został powalony rękami wodza senatorów i że pomoc, jaką senatorzy
przeciwko niemu otrzymali, skierowała się na ich zgubę. Klearchos
groził śmiercią wszystkim senatorom i przez to wyłudzał od nich
tym większy okup. Mając rzekomo potajemnie uchronić ich przed
gniewem ludu, otrzymywał od nich wielkie sumy pieniędzy, a po
odebraniu majątku odbierał im także życie.
5. Następnie dowiedział się, że zbiegli senatorzy przygotowują przeciwko niemu wojnę i że z pomocą przyszły im te miasta, w których
wzbudzili oni litość. Wtedy, aby udręczonym domom senatorów nie
oszczędzić żadnego nieszczęścia, zmusił pod karą śmierci ich żony
i córki, do poślubienia swych niewolników; w ten bowiem sposób
mieli oni stać się dla niego bardziej wierni, a dla swych panów
bardziej nieprzyjaźni. Lecz kobiety uznały, iż tak żałosne śluby są
bardziej przykre niż nagła śmierć. Przeto wiele spośród nich pozbawiło się życia przed zawarciem ślubu, inne w czasie jego trwania, zgładziwszy przedtem swych nowych mężów. Cnota wstydliwości wydarła kobiety wolno urodzone z tak hańbiącego poniżenia.
Następnie stoczono bitwę. Zwycięski tyran wziął w niewole senatorów i niby w triumfalnym pochodzie powlókł ich przed obliczem
obywateli. Wróciwszy do miasta, jednych zakuł w kajdany, drugich
wziął na tortury, innych pozbawił życia; żadne miejsce w mieście
nie było bezpieczne przed okrucieństwem tyrana. Do jego dzikości
doszła buta, do okrucieństwa — arogancja. Wśród nieprzerwanie pomyślnych wydarzeń zapomniał, że jest człowiekiem i nazywał siebie
niekiedy synem Jowisza. W miejscach publicznych noszono przed
nim złotego orła jako świadectwo jego pochodzenia10. Nosił purpurowe odzienie i koturny11 jak królowie w tragedii, i złotą koronę. Również swego syna nazwał Keraunosem12, aby drwić sobie z bogów
nie tylko kłamstwem, ale także przybranymi imionami.
Oburzeni takim jego postępowaniem dwaj młodzieńcy z najznakomitszych rodów, Chion i Leonides, sprzysięgli się przeciw tyranowi,
10

Orzeł był ptakiem Jowisza (Zeusa).
Buty na wysokich podeszwach nosili aktorzy grający
w tragediach.
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Keraunos, przydomek Jowisza, od wywoływania grzmotów.
11
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aby uwolnić ojczyznę. Byli oni uczniami filozofa Platona i chcąc
ojczyźnie ukazać swoje męstwo, w którym ćwiczyli się codziennie
według doskonałych przepisów mistrza, rozmieścili w zasadzkach
pięćdziesięciu krewnych niby jakichś klientów. Sami zaś zwyczajem
ludzi, którzy się pokłócili, poszli na zamek do tyrana jakby do króla. Ze względu na zażyłe stosunki dopuszczono ich do niego bez
przeszkód. Gdy tyran wsłuchiwał się z uwagą w słowa jednego, został zabity ręką drugiego13. Lecz i oni sami polegli z rąk straży,
gdyż wspólnicy spóźnili się nieco z pomocą. Dlatego tyran wprawdzie zginął, lecz ojczyzna nie odzyskała wolności. Brat bowiem
Klearchosa, Satyros, w taki sam sposób jak on zdobył władzę tyrana. Heraklejczycy zaś przez wiele lat znosili panowanie tyranów
kolejno jednego po drugim.

KSIĘGA XVII
1. W tym samym mniej więcej czasie w okolicach Hellespontu
i Chersonezu1 miało miejsce trzęsienie ziemi. Szczególnie mocno
ucierpiało miasto Lizymachia2, założone dwadzieścia dwa lata wcześniej przez króla Lizymacha. To złowieszcze wydarzenie wróżyło
zgubę dla Lizymacha i jego potomstwa oraz zapowiadało wraz z klęską dotkniętych terenów zagładę jego państwa. Te znaki nie były
pozbawione wiarygodności; albowiem niedługo potem Lizymach
znienawidził swego syna Agatoklesa, którego przysposobił do objęcia tronu i dzięki któremu prowadził wiele pomyślnych wojen3.
Znienawidził go nie tylko ponad ojcowską miarę, ale także ponad
ludzką i otruł z pomocą macochy Arsinoe4. Było to pierwsze nieszczęście, które zwaliło się na niego, początek grożącej zagłady.
Po tym morderstwie syna nastąpiły zabójstwa najznakomitszych
ludzi ponoszących karę za to, że ubolewali nad śmiercią młodzieńca.
Przeto zarówno ci, którzy ocaleli z masakry, jak i ci, którzy dowodzili wojskiem, jeden po drugim przeszli na stronę Seleukosa i nakłonili go do wypowiedzenia wojny Lizymachowi. Tamten już przedtem myślał o niej jako rywal jego sławy. Było to ostatnie starcie
się współtowarzyszy Aleksandra5. Ta para wodzów ostała się jako
13

Klearchos zginął z ręki Chiona podczas święta Bakchusa (Diodor
XVI 36).
1
Chodzi o Chersonez Tracki, półwysep na Hellesponcie.
2
Miasto na Chersonezie Trackim, które założył Lizymach na ruinach
Kardii,
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Szczególnie przeciw Demetriosowi.
4
Arsinoe była córką Ptolemeusza Lagosa i Bereniki.
Pragnęła zapewnić
tron swoim dzieciom.
5
Tzw. diadochów. Po nich nastąpili ich potomkowie zwani epigonami.

pouczający przykład zmienności Fortuny. Lizymach miał siedemdziesiąt cztery lata, Seleukos siedemdziesiąt siedem. Lecz w tym
podeszłym wieku obaj zachowali młodzieńcze charaktery i nosili
w sercu nienasyconą żądzę władzy. Bo chociaż tylko oni dwaj byli
panami świata6, czuli się zamknięci na zbyt wąskim obszarze, a kres
życia odmierzali nie liczbą swoich lat, lecz zasięgiem granic swego
imperium.
2. Podczas tej wojny Lizymach, który już przedtem w różny
sposób utracił piętnaścioro dzieci, poległ nie bez mężnej walki, dopełniając miary nieszczęść swego domu7. Seleukos uradował się
z tak wielkiego nad nim zwycięstwa. Jednak za coś większego niż
samo zwycięstwo uznał to, że on sam jeden spośród wszystkich
towarzyszy Aleksandra pozostał przy życiu i że stał się zwycięzcą
nad zwycięzcami. Chełpił się, że wydarzenie to nie jest dziełem
ludzkim, ale darem boskim. Nie wiedział biedak, że właśnie on stanie się niebawem przykładem zmienności losu człowieka. Po upływie bowiem niecałych siedmiu miesięcy ginie w zasadzce przygotowanej przez Ptolemeusza8, którego siostrę Lizymach miał za żonę. Razem z życiem utracił królestwo macedońskie wydarte
przedtem Lizymachowi. Ptolemeusz zaś tak z uwagi na wdzięczną
pamięć swego ojca Ptolemeusza Wielkiego, jak i przez wzgląd na
to, że pomścił Lizymacha, cieszył się wzięciem u rodaków. Najpierw
postanowił on pozyskać sobie synów Lizymacha. Ubiegał się więc
o rękę swej siostry Arsinoe9, ich matki, której przyrzekł adopcję
chłopców. Miał nadzieję, że kiedy jemu przypadnie sukcesja po ich
ojcu, nie będą mieli odwagi występować przeciwko niemu już to
z szacunku dla matki, już to z uwagi na jego ojcowskie imię.
Ptolemeusz usilnie też zabiegał w listach o zgodę z bratem10,
królem Egiptu. Wyznawał mu, że nie czuje do niego żalu za zabranie mu ojcowskiego królestwa i że nie będzie już więcej zabiegał
u brata o to, co z większym honorem uzyskał na wrogu swego ojca.
Schlebia mu we wszelki możliwy sposób, gdyż nie chce przyspożyć
sobie trzeciego wroga w chwili, kiedy zamierza prowadzić wojnę
z Antygonosem11, synem Demetriosa, i z Antiochem, synem Seleukosa. Nie zapomniał też o Pyrrusie, królu Epiru. Będzie on bowiem
6

Seleukos Nikator władał większą częścią dawnego imperium Aleksandra
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W bitwie pod Eurupedion w 281 r. przed Chr., w wyniku której wraz
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Antygonos Gontatas (283—239) był synem Demetriosa Poliorketesa.

miał ogromne znaczenie dla tego stronnictwa, do którego się przyłączy. Sam zaś Pyrrus, pragnąc każdego z nich ograbić oddzielnie,
sprzedawał się wszystkim stronnictwom. I tak, ponieważ miał zamiar pójść z pomocą Tarentyjczykom walczącym z Rzymianami,
wypożyczył od Antygonosa okręty, aby móc przeprawić wojsko do
Italii, od Antiocha — pieniądze, ponieważ był on zasobniejszy w gotówkę niż w żołnierzy, od Ptolemeusza12 — posiłki złożone z Macedończyków. Ptolemeusz jednak ze względu na szczupłość własnych sił nie mógł wypożyczyć ich na długo. Jedynie na dwa lata
przekazał mu pięć tysięcy piechoty, cztery tysiące konnicy i pięćdziesiąt słoni bojowych. Z tej racji Pyrrus pojął za żonę córkę
Ptolemeusza13 i jemu powierzył opiekę nad królestwem. Przed wyprowadzeniem młodzieży do Italii wpierw zaprowadził pokój z wszystkimi sąsiadami, aby jego królestwo nie było wystawione na pastwę wrogów.
3. Skoro uczyniliśmy tu wzmiankę o Epirze, winniśmy także słów
kilka powiedzieć o początkach tego królestwa. Jako pierwsze rozciągało się na tych terenach królestwo Molossów. Następnie w tej
ziemi osiadł Pyrrus, syn Achillesa; wyruszywszy na wojnę trojańską utracił on ojcowski tron. Ludność zwała się najpierw Pyrridami, później zaś Epirotami. Pewnego razu Pyrrus udał się po radę
do wyroczni Jowisza w Dodonie14, gdzie porwał Lanassę, wnuczkę
Herkulesa. Z tego związku miał ośmioro dzieci. Niektóre córki wydał za sąsiednich królów i dzięki tym związkom doszedł do wielkiej
potęgi. I tak Helenowi, synowi króla Priama, z powodu jego niezwykłej aktywności powierzył królestwo Chaonów15 i dał mu. za
żonę Andromachę, wdowę po Hektorze i jego własną małżonkę16;
oboje otrzymał przy podziale łupów trojańskich. Wkrótce potem
zginął w Delfach, gdzie przy ołtarzu boga urządził na niego zasadzkę Orestes, syn Agamemnona. Następcą po nim został syn Piałeś.
Następnie według kolejności królestwo przeszło w ręce Tarybasa.
Kiedy był on małoletnim i jedynym potomkiem królewskiego rodu,
wszyscy nadzwyczaj troszczyli się tak o jego życie, jak i wychowanie. Naznaczyli mu też publicznie opiekunów. W celu zdobycia
wykształcenia został posłany do Aten. O ile bardziej wiedzą przewyższał swoich przodków, o tyle milszy był też dla swego ludu.
pierwszy ustanowił w Epirze prawa, senat i corocznie wybie12

Keraunosa.
Miała na imię Antygona.
14
Miasto w Epirze, słynne z owej wyroczni Zeusa, w której wróżono między
innymi z szumu dębów.
15
Chaonowie, plemię w Epirze zamieszkujące obszar między rzeką Tyamis i
Górami Keraunijskimi.
16
Andromacha, zanim poślubiła Helenosa, była żoną Pyrrusa.
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ranych urzędników, słowem formę rządów republikańskich. Jak Pyrrusowi ludność zawdzięcza swoje siedziby, tak Tarybasowi swój
bardziej cywilizowany tryb życia. Jego synem był Neoptolemos
ojciec Olimpiady, matki Aleksandra Wielkiego, jak i ojciec tego
Aleksandra, który po nim objął królestwo Epiru oraz zginął podczas wojny toczonej w Italii na ziemi Bruttiów17. Po jego śmierci
na tron wstąpił brat Ajakidas. Ściągnął on na siebie gniew obywateli za to, że prowadził nieustanne wojny z Macedończykami. Dlatego został wypędzony z kraju. Pozostawił w nim jednak syna Pyrrusa, zaledwie dwuletniego chłopczyka, którego z nienawiści do ojca
lud pragnął również zgładzić. Wtedy zabrano go i wywieziono potajemnie do Ilirii. Tam jego wychowaniem zajęła się żona króla
Glaukiasa, Beroe, wywodząca się także z rodu Ajakidow18. Glaukias
już to z litości dla jego losu, już to ujęty powabem dziecięcego serca
długo osłaniał go przed królem Macedonii Kassandrem, mimo że
ten pod groźbą wojny domagał się jego wydania. Dla obrony dziecka posłużył się także instytucją adopcji. Ta jego postawa wzruszyła
Epirotów; swoją nienawiść zmienili w litość i przywołali jedenastoletniego chłopca na tron. Następnie wyznaczyli mu opiekunów,
którzy mieli pilnować spraw państwowych aż do jego pełnoletności.
Już jako młodzieniec prowadził liczne wojny. Dzięki odnoszonym
sukcesom zaczęto uważać go za tak potężnego, że tylko w nim jednym widziano obrońcę Tarentyjczyków przed Rzymianami.

KSIĘGA XVIII
1. Przeto Pyrrus, król Epiru, kiedy do drugiego poselstwa Tarentyjczyków1 przyłączyli się Samnici i Lukanowie2, prosząc również o pomoc przeciw Rzymianom, wyraził swoją zgodę i przyrzekł
wyruszyć do Italii razem z armią. Postąpił tak nie tyle ze względu
na prośby tych ludów, ile kierując się nadzieją zdobycia władzy nad
Italią. Do szybkiej realizacji tego przedsięwzięcia, na. które sam
miał ochotę, pchały go przykłady przodków. Nie chciał bowiem
wydawać się gorszym od swego stryja Aleksandra, z którego pomocy skorzystali ci sami Tarentyjczycy w wojnie przeciw Brutiom3.
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Nie chciał też, by wydawało się, że posiada mniej zapału niż Aleksander Wielki, który podbił Wschód podczas wyprawy wojennej
tak odległej od ojczyzny. Swoje więc królestwo pozostawił pod
strażą piętnastoletniego syna Ptolemeusza4 i wylądował z wojskiem
w porcie tarentyjskim. Ze sobą zabrał dwóch małych synków, ażeby
byli dla niego pociechą w tak długiej wyprawie.
Kiedy konsul rzymski Waleriusz Lewinus usłyszał o jego nadejściu, podążył, aby stoczyć z nim bitwę, zanim nadejdą posiłki sprzymierzeńców. Wyprowadził więc wojsko do walki5. Także król nie
odwlekał bitwy, chociaż miał mniejszą liczbę żołnierzy. Już Rzymianie odnosili zwycięstwa, kiedy widok me znanych im dotąd słoni
przejął ich najpierw grozą, a następnie zmusił do wycofania się
z placu boju. W ten sposób niespotykane u nich potwory Macedończyków nagle zwyciężyły tych, co już niemal odnieśli zwycięstwo.
I nie było to dla wrogów zwycięstwo bezkrwawe. Sam Pyrrus otrzymał ciężką ranę i poległa wielka część jego żołnierzy6. Z tego zwycięstwa odniósł więcej sławy niż radości. Rezultatem zaś tej bitwy
było to, że Pyrrusowi poddały się liczne miasta7. Między innymi
na jego stronę przeszli także Lokryjczycy8, którzy wydali mu garnizon rzymski. Ze zdobytych łupów Pyrrus odesłał do Rzymu bez
okupu dwustu jeńców, aby Rzymianie mogli również poznać jego
wspaniałomyślność, tak jak poznali już jego męstwo. Po upływie
kilku dni nadeszły wojska sprzymierzeńców. Wtedy po raz drugi
stoczył bitwę z Rzymianami9. Jej wynik był równy bitwie poprzedniej.
2. Tymczasem wódz Kartagińczyków, Mago, wyruszył ze stu dwudziestoma okrętami na pomoc Rzymianom. Stanąwszy przed senatem powiedział, że Kartagińczycy przykro znoszą fakt, iż cudzoziemski król gnębi ich wojną na terenie Italii. Przybywa więc po
to, aby Rzymianie zaatakowani przez wroga zewnętrznego mogli
wesprzeć się posiłkami zewnątrz. Senat rzymski wyraził wdzięczność Kartagińczykom, lecz ich pomocy nie przyjął. Toteż Mago po
kilku dniach z iście punicką przebiegłością udał się potajemnie do
Pyrrusa, aby rzekomo pośredniczyć w zawarciu pokoju. W rzeczywistości pragnął zbadać plany Pyrrusa co do Sycylii, dokąd, jak
4

Zota. wyżej księga XVII 2.
W 280 r. przed Chr., w pobliżu Heraklei w Lukanii nad rzeką Siris.
6
Pyrrus posiadał 20 000 piechoty i 3000 jazdy i 20 słoni bojowych.
7
Na stroną Pyrrusa przeszli Lukanowie i Samnici.
8
Lokry Epizefiryjskie w Bruttium, jedno z najstarszych miast greckich
w Południowej Italii ze słynną świątynią Persefony.
9
W 279 r. przed Chr., a więc po upływie dłuższego czasu niż podaje
Justynus stoczono bitwę pod Auskulum.
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głosiła fama, także go wzywano. Kartagińczycy bowiem mieli ten
jedyny powód wysłania pomocy dla Rzymian, aby Pyrrus uwikłany
w wojnę z Rzymianami pozostawał w Italii i nie mógł przeprawić
się na Sycylię.
Podczas tych pertraktacji senat rzymski wysłał posła Fabrycjusza
Luscinusa, który zawarł z Pyrrusem pokój10. Pyrrus, chcąc ten pokój umocnić, wysłał do Rzymu Cyneasza z ogromnymi darami. Nie
znalazł on jednak ani jednego senatora, który byłby gotów przyjąć
podarunki w swój dom. W tym samym niemal czasie podobnego
przykładu rzymskiej bezinteresowności dostarcza inne wydarzenie.
Oto posłowie wyprawieni przez senat do Egiptu wzgardzili ogromnymi darami, jakie przekazał im król Ptolemeusz11. Po upływie kilku
dni otrzymali zaproszenie na ucztę, podczas której ofiarowano im złote korony. Przyjęli je jako dobrą wróżbę, lecz nazajutrz nałożyli
je na posągi królewskie. Kiedy więc Cyneasz przyniósł wiadomość,
że Appiusz Klaudiusz12 nie dopuścił do ratyfikacji układu pokojowego z Rzymianami, Pyrrus zapytał go, jaki jest ten Rzym. Wówczas odpowiedział, że wydaje mu się miastem królów. Potem przybyli do Pyrrusa posłowie Sycylijczyków, którzy oddali mu władzę
nad całą Sycylią nieustannie dręczoną wojnami z Kartaginą. Przeto
król pozostawił syna Aleksandra w Lokrach, wzmocnił sprzymierzone miasta silną załogą i przeprawił się na Sycylię13.
3. Ponieważ uczyniliśmy tu wzmiankę o Kartaginie, winniśmy
krótko opowiedzieć o jej początkach i cofnąć się nieco w głąb dziejów Tyryjczyków14, których nieszczęścia były także godne ubolewania. Początek Tyryjczykom dali Fenicjanie. Kiedy bardzo im
dokuczyło trzęsienie ziemi, opuścili ojczyste pola i zamieszkali najpierw nad Jeziorem Syryjskim15, a później na najbliższym brzegu
morskim. Tam założyli miasto, które dla mnóstwa ryb nazwali Sydonem, gdyż ryba po fenicku znaczy „sidon". Po upływie wielu lat
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Senat odrzucił propozycje pokojowe i zawarł układ z Kartagińczykami,
na mocy którego obie strony miały sobie pomagać i nie zawierać pokoju
z Grekami.
11
Ptolemeusz II Filadelfos (285—246).
12
Apiusz Klaudiusz Cekus, budowniczy sławnej drogi Via Appia i wodociągu w Rzymie, tzw. Aqua Appia. W senacie wygłosił sławną mowę przeciw zawarciu pokoju z Pyrrusem, którą czytywano jeszcze w czasach Cycerona (106—43).
13
Król powaśnił się z Tarentem i w 278 r. przed Chr. wyruszył na Sycylię, dokąd wzywały go miasta greckie.
14
Zob. wyżej księga XI 10.
15
Prawdopodobnie chodzi tu o Jezioro Genezaret, zwane też Morzem
Tyberiadzkim, w Palestynie. Według Herodota (I 1; VII 89) Fenicjanie wywodzili się znad Zatoki Perskiej.

wypędził ich stamtąd król Askalonów16. Wtedy wylądowali na okrętach w innym miejscu i na rok przed zburzeniem Troi17 założyli miasto Tyr. Tutaj długo i ze zmiennym szczęściem prowadzili
wyczerpujące wojny z Persami. Wychodzili z nich wprawdzie zwycięsko, lecz ich siły uległy niemal zupełnej zagładzie. Na skutek
tego doznali niegodziwych mąk ze strony swych, bardzo zresztą licznych, niewolników. Ci bowiem zawiązali spisek i wymordowali nie
tylko swych panów, ale cały wolny lud. Po zajęciu w ten sposób
całego miasta zagarnęli domostwa swych panów, przejęli władzę,
pożenili się i rodzili wolnych ludzi, jakimi sami dotąd nie byli.
Wśród tylu tysięcy niewolników znalazł się tylko jeden mający
łagodne usposobienie. Wzruszył się on ciężkim losem starego pana
i jego małego synka, patrząc na nich nie z tępą dzikością, lecz
z pełną czci uprzejmością i litością. Przeto swych panów, którzy
mieli rzekomo zginąć, usunął tylko sprzed ludzkich oczu. Pewnego
razu niewolnicy, deliberując nad kwestią władzy w państwie, doszli do wniosku, iż należy wybrać króla z ich grona. Ma zaś nim
zostać ten, kto pierwszy ujrzy wschód słońca czyli kto będzie niejako najmilszym dla bogów człowiekiem. Wspomniany niewolnik
poinformował potajemnie o tym Stratona, bo takie imię nosił jego
ukrywający się pan, i otrzymał od niego pewne instrukcje. Gdy
wszyscy stanęli o północy na jednym miejscu i spoglądali na
wschód, on jeden skierował swój wzrok w stronę zachodnią. Wszystkim zrazu wydało się szaleństwem, aby wschodu słońca szukać na
zachodzie. Tymczasem zaczynało dnieć i blask wschodzącego słońca
odbijał się na szczytach dachów. Ponieważ inni wypatrywali samej
tarczy słonecznej, on pierwszy pokazał wszystkim odblask słońca
w najwyższym punkcie miasta. Wydawało się, iż pomysł ten nie
mógł wypłynąć z niewolniczego ducha; niewolnik nagabywany o autora wyjawił swego pana. Wtedy zrozumiano, jak bardzo umysł wolnego człowieka przewyższa umysł niewolnika; jeśli zwyciężają niewolnicy, to tylko dzięki przebiegłości, lecz nie mądrości. Darowali
więc życie starcowi i jego synkowi, a ponieważ uważali, że to jakieś
bóstwo ocaliło panów, mianowali Stratona swoim królem. Po jego
śmierci władza przeszła na syna, a następnie na dalszych potomków.
Ów sławny czyn niewolników stał się niebezpiecznym dla całego
świata przykładem. Przeto Aleksander Wielki, chociaż dużo później
Prowadził wojnę na Wschodzie, wystąpił niby mściciel bezpieczeństwa publicznego. Po zajęciu ich miasta, pomny na dokonaną w nim
16

Askalon, miasto nadmorskie w Judei.
Troja według Eratostenesa, uczonego aleksandryjskiego z III w. przed
Chr. została zburzona w 1184 r. przed Chr. Tę datę w zaokrągleniu do
1200 r. przyjmuje się dzisiaj jako zgodną z prawdą historyczną.
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ongiś masakrę panów, kazał ukrzyżować wszystkich, którzy ocaleli
z bitwy18. Jedynie ród Stratona pozostawił nietknięty i w ręce jego
potomków złożył na nowo władzę. Miasto oddał wolnym i nie splamionym mieszkańcom wyspy, aby po radykalnej zagładzie niewolniczego plemienia wyrosło w nim nowe pokolenie.
4. W ten więc sposób miasto Tyryjczyków założone na nowo19
z woli Aleksandra szybko doszło do potęgi dzięki oszczędnemu
i pracowitemu trybowi życia. Jeszcze przed klęską panów wielu
bogatych mieszkańców wysłało do Afryki młodych ludzi, którzy założyli tam Utykę20. W tym czasie zmarł w Tyrze król Mutto, pozostawiwszy jako swych spadkobierców syna Pygmaliona i córkę
Elissę21, niezwykłej urody dziewczynę. Lud oddał tron Pygmalionowi, mimo jego młodego wieku. Ehssa zaś wyszła za mąż za Acherbasa22, wuja ze strony matki, kapłana Herkulesa, który był drugą
osobą po królu. Miał on ukryte wielkie skarby, z obawy zaś przed
królem nie przechowywał złota w budynku, lecz w ziemi. Chociaż
ludzie nie mieli co do tego pewności, jednak tak głosiła fama. Pod
jej wpływem Pygmalion, niepomny ludzkich praw, zgładził swego
wuja i szwagra zarazem, nie oglądając się zgoła na rodzinne więzy.
Elissa przez długi czas z powodu tego morderstwa ze wstrętem odwracała się od brata. W końcu ukryła przed nim swą nienawiść,
rozchmurzyła zagniewane oblicze i starała się po kryjomu przygotować ucieczkę. Jako wspólników przybrała sobie niektórych znakomitych obywateli, którzy według niej pałali do króla taką samą
nienawiścią i tak samo pragnęli zbiec. Następnie przygotowała
podstęp: upozorowała, że chce udać się do brata23, aby dom męża,
o którym pragnie zapomnieć, nie odnawiał w niej bolesnego obrazu
i aby gorzkie wspomnienie już nigdy nie stawało jej przed oczyma.
Pygmalion chętnie wysłuchał słów siostry. Miał bowiem nadzieję,
że razem z nią przywędruje też do niego złoto Acherbasa. Elissa
z nastaniem zmierzchu kazała załadować na okręty cały swój dobytek i wsiąść na nie służącym, których król przysłał jej do pomocy w przeprowadzce. Wyruszyła następnie na pełne morze i zmusiła służbę, by wrzuciła do wody ciężkie skrzynie zawierające w
sobie piasek miast złota. Wtedy sama uderzyła w płacz i żałosnym
głosem przywoływała Acherbasa; prosiła go, aby zechciał łaskawie
18

Tyr kapitulował po siedmiomiesiącznym oblężeniu.w 332 r. przed Chr.
Nowy Tyr zbudowano na pobliskiej wyspie, którą Aleksander Macedoński kazał połączyć groblą ze Starym Tyrem.
20
Utyka, miasto w północnej Afryce, niedaleko od Kartaginy.
21
Elissa inaczej Dydona.
22
Znany jest też pod imieniem: Sichaeus i Sicharbas.
23
Elissa albo Dydona mieszkała
w Starym Tyrze, Pygmalion zaś w Nowym.
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przyjąć skarby, które pozostawił na ziemi, i uznał teraz jako ofiarę
pogrzebową to, co przedtem było przyczyną jego śmierci. Z kolei
zwróciła się do pomocników i powiedziała, że wprawdzie grozi jej
śmierć, od dawna zresztą upragniona, jednak na nich czekają okrutne męki i straszliwe konanie, ponieważ chciwego tyrana pozbawili
bogactw, dla których on popełnił odrażające mordestwo. W ten
sposób nabawiła ich wszystkich strachu i pozyskała jako towarzyszy
ucieczki. Przyłączyła się także do niej rzesza senatorów, uprzednio
już na tę noc przygotowana. Tak oto zabrawszy ze sobą przedmioty poświęcone Herkulesowi, którego kapłanem był Acherbas,
udali się na poszukiwanie domostw poza granicami kraju.
5. Miejscem, do którego najpierw przybyli, była wyspa Cypr24.
Tam z boskiego natchnienia jako wspólnik i towarzysz podróży
przyłączył się do Elissy kapłan Jowisza25 wraz z żoną i dziećmi
oraz zawarł z nią porozumienie, że on i jego potomkowie będą sprawować na wieki godność kapłańską. Umowę tę przyjęto jako wyraźny znak bogów. Wśród Cypryjczyków panował zwyczaj, że młode
dziewczęta przed ślubem posyłano w określone dni na brzeg morski,
aby tam zbierały pieniądze na swój posag, ofiarowując bogini Wenus
pierwociny swego dziewictwa. Elissa kazała porwać spośród nich
osiemdziesiąt dziewczyn i wsadzić je na okręty. Chodziło jej o to,
aby młodzieńcy mieli możliwość ożenku, a miasto nadzieję na potomstwo. W czasie tych wydarzeń dotarła do Pygmaliona wiadomość o ucieczce siostry. Zaczął wtedy przygotowywać się do niegodziwej wojny i mimo próśb matki i groźby bogów nie łatwo odstąpił od swego zamiaru. Natchnieni wieszczkowie przepowiadali
mu, że nie będzie mógł bezkarnie przeszkadzać wzrostowi miasta,
którego budowa rozpoczęła się pod najlepszymi na świecie wróżbami. W ten sposób uciekinierzy otrzymali trochę czasu na odpoczynek.
Elissa przybyła do Zatoki Afrykańskiej i nakłoniła mieszkańców
tych terenów, aby zawarli z nią przymierze. Ci zresztą cieszyli się
z przybycia cudzoziemców i z możliwości wzajemnej wymiany handlowej. Następnie kupiła tyle ziemi, ile może objąć skóra byka, aby
wszyscy towarzysze zmęczeni długim żeglowaniem mogli sobie odpocząć przed dalsza podróżą. Kazała więc pociąć skórę na wąziutkie
pasy i w ten sposób zajęła większy obszar ziemi, niż to wynikało
z jej prośby. Stąd pochodzi Byrsa28, późniejsza nazwa tego miejsca.
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Wyspa Cypr była poświęcona Afrodycie.
Odpowiednikiem Jowisza był Baal lub Bel, najwyższy bóg Fenicjan,
Który w Kiton na Cyprze miał swoją świątynię.
26
Od greckiego słowa byrsa, skóra. Według innych Fenicjanie nazywali
zamek w Kartaginie Bosra, Grecy zaś wyraz ten zniekształcili i upodobnili
do znanego sobie słowa.
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Tutaj napływali okoliczni mieszkańcy, którzy z nadziei zysku przynosili gościom wiele towarów na sprzedaż; tu zakładali swe osiedla
Z wielkiej liczby tych ludzi powstało pewnego rodzaju miasto. Również posłowie z Utyki, jako że byli ich pobratymcami, przynieśli dla
nich dary i zachęcili, aby tam założyli miasto, gdzie losy wyznaczyły im siedzibę. Także Afrykanie mocno pragnęli zatrzymać u siebie przybyszów. Powszechna wiec zgoda towarzyszyła powstaniu
Kartaginy. Nałożono na nią roczny podatek za grunt, który zajęła.
Przy kopaniu pierwszych fundamentów znaleziono głowę wołu, co
było zapowiedzią powstania bogatego wprawdzie, lecz obciążonego
pracą i zawsze podległego miasta; z tego powodu przeniesiono je
w inne miejsce. Tam znaleziono głowę konia. Oznaczało to, że jego
lud będzie wojowniczy i potężny. W tym więc miejscu pod dobrą
wróżbą założono miasto. Na wiadomość o powstaniu nowego miasta
zaczęła napływać ludność i wkrótce wyrósł tam wielki naród i wielkie miasto.
6. Kiedy dzięki takiemu obrotowi spraw Kartagina stała się kwitnącym państwem, TTiarbas, król Maksytanów27, wezwał do siebie
dziesięciu najznakomitszych Punijczyków i pod groźbą wojny zażądał ręki Elissy. Wysłańcy nic mieli odwagi donieść o tym królowej i postąpili w sposób iście punicki, oznajmiając jej, iż król domaga się, aby ktoś nauczył zarówno jego, jak i Afrykanów bardziej
cywilizowanego sposobu życia. Lecz czyż znajdzie się ktoś wśród
ziomków, kto zechciałby udać się do barbarzyńców żyjących jak
dzikie zwierzęta? Wtedy królowa skarciła ich, że wzbraniają się
pędzić surowszy tryb życia dla dobra ojczyzny, chociaż dla niej należy oddać samo życie, jeśli taka zaistnieje potrzeba. Wtedy odkryli
jej żądanie króla i powiedzieli, że sama powinna uczynić to, co poleca innym, jeśli pragnie dobra miasta. Dała się wciągnąć w pułapkę. Długo z rzęsistymi łzami i płaczliwymi jękami wzywała imienia męża Acherbasa, a w końcu odpowiedziała, że pójdzie tam, dokąd ją wzywa przeznaczenie jej i miasta. W tym celu prosiła o trzy
miesiące czasu; następnie kazała wznieść stos w najwyższym punkcie miasta i zabiła w ofierze liczne zwierzęta, jakby chciała przebłagać ducha swego męża i złożyć dary przed ślubem. Z mieczem
w ręku wstąpiła na stos i zwracając się do ludu powiedziała, że
idzie do męża, jak jej polecono, a następnie mieczem odebrała sobie
życie. Jak długo istniała zwycięska Kartagina, tak długo Elissa odbierała cześć jako bogini.
Miasto, o którym mowa, zostało założone siedemdziesiąt dwa lata
wcześniej niż Rzym28. Chociaż było ono sławne z męstwa wojen27

Maksytanowie byli tubylczym plemieniem koczowniczym.
Według Justynusa Kartagina powstała w 825 r. przed Chr. (Rzym w
753). Inni autorzy, np. Appian (Pun. 1), mówią o jej powstaniu w okresie
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nego, jednak jego porządek mąciły różnego rodzaju niesnaski wewnętrzne. Gdy wśród wielu nieszczęść spadały na nie także zarazy,
wówczas mieszkańcy dla ich zażegnania składali bogom krwawe
i zbrodnicze ofiary29. Oto zabijali w ofierze ludzi jak zwierzęta
i przyprowadzali do ołtarzy nawet małe dzieci, które swym wiekiem wzbudzają litość także wśród wrogów. Krwią tych, o których
życie zwykło się zanosić usilne modły do bogów, oni upraszali pomoc bożą.
7. Z powodu tak wielkiej zbrodni nie cieszyli się życzliwością
bogów. Bo chociaż długo i pomyślnie walczyli na Sycylii, z chwilą
przeniesienia wojny na Sardynię doznali ciężkiej porażki, w której
stracili większą część wojska30. Za tę stratę skazali na banicję wodza Malchusa, pod którego szczęśliwą gwiazdą podbili przedtem
część Sycylii i odnieśli wielkie zwycięstwa nad Afrykanami. Tę samą karę poniosło wojsko, które ocalało z pogromu. Żołnierze przykro znosili krzywdzący wyrok i dlatego wyprawili posłów do Kartaginy, aby najpierw prosić o pozwolenie na powrót i wybaczenie
tej nieszczęśliwej porażki a następnie oznajmić, że będą orężem dochodzić tego, czego nie osiągną prośbami. Ponieważ tak prośby, jak
i groźby posłów przyjęto z pogardą, po upływie kilku dni żołnierze
wsiedli na okręty i zbrojnie przybyli w pobliże miasta. Tutaj. wezwali bogów i ludzi na świadków, że nie przybyli, aby walczyć z ojczyzną, ale by ją odzyskać. Mają zamiar pokazać współobywatelom,
że nie męstwa brakowało im podczas ostatniej wojny, lecz szczęścia.
Odcinają dowóz żywności do miasta, przystępują do oblężenia i w
ten sposób stawiają Kartagińczyków w beznadziejnej sytuacji.
W międzyczasie Kartalon, syn wodza banitów, powracał z Tyru,
dokąd wysłali go Kartagińczycy, aby zawiózł do świątyni Herkulesa dziesiątą część łupów zdobytych przez jego ojca na Sycylii.
Kiedy mijał obóz, ojciec wezwał go do siebie. Lecz syn odpowiedział,
że najpierw spełni powinności wynikające z kultu publicznego, a później te, które płyną z synowskiej czci. Chociaż ojciec z oburzeniem
Przyjął tę odpowiedź, nie odważył się jednak użyć siły przeciw religii. W kilka dni później Kartalon, ponieważ lud prosił go o żywność, wrócił do ojca i stanął przed oczyma wszystkich żołnierzy
we wspaniałej purpurze i z przepaska kapłańską na głowie. Wtedy
ojciec odciągnął go na bok i powiedział: ,,To ty, niegodziwcze, odwojny trojańskiej (XII w. przed Chr.). Timajos zaś podaje rok 814 przed
Chr. w świetle materiału archeologicznego Kartaginę założono ok. 700 r.
Przed Chr.
29
Zob. Kurcjusz Rufus IV 14; ofiary z ludzi składali między innymi także
Galowie.
30
Wydarzenia te, jak wynika z Orozjusza IV 6,9, miały miejsce w czasach
panowania Cyrusa (ok. 540 r. przed Chr.).

ważyłeś się w tej purpurze i w tym złocie pokazać oczom tylu nieszczęsnych współobywateli i jakby dla szyderstwa do obozu przepełnionego smutkiem i żałobą wejść z tak licznymi oznakami spokojnego szczęścia? Nie mogłeś chełpić się gdzie indziej i przed kim
innym? Czyż nie było na to stosowniejszego miejsca niż to miejsce żałoby twego ojca i udręki nieszczęsnego wygnania? Cóż to, że
nie tak dawno wzywany przeze mnie wzgardziłeś wyniośle, nie powiem, ojcem, ale z pewnością wodzem twych współobywateli? Czyż
ty nie nosisz na sobie owej purpury i owych wieńców wyłącznie
z tytułu moich zwycięstw? Ponieważ w ojcu nie rozpoznajesz nikogo innego prócz banity, ja również będę się uważał raczej za wodza
niż ojca i uczynię z ciebie przykład, aby już nikt w przyszłości nie
drwił sobie z ojcowskich nieszczęść i smutków". I tak w tym wspaniałym stroju kazał go przybić do wysokiego krzyża na widoku całego miasta. Następnie po kilku dniach zdobył Kartaginę, zwołał
lud na wiec, skarżył się przed nim na krzywdzący wyrok banicji
i usprawiedliwiał konieczność tej wojny. Powiedział też, że zadowala się zwycięstwem i po ukaraniu sprawców niesłusznego wygnania biednych obywateli wszystkim innym przebacza. I tak zgładziwszy dziesięciu senatorów przywrócił miastu jego prawa. Niedługo po tym sam został oskarżony o dążenie do władzy królewskiej i poniósł karę podwójną, za syna i za ojczyznę. Po nim nastąpił Mago31, który swoją aktywnością powiększył potęgę Kartaginy, jej granice i sławę wojenną.

KSIĘGA XIX
1. Wódz kartagiński, Mago, dzięki temu, że pierwszy spośród
wszystkich uporządkował organizację wojska, położył podwaliny
pod imperium punickie i wzmocnił siłę państwa zarówno sztuką
wojenną, jak i dzielnością żołnierską. Umierając pozostawił dwóch
synów, Hazdrubala i Hamilkara, którzy mężnie kroczyli ojcowskimi
śladami i okazali się godnymi spadkobiercami nie tylko rodu, ale
i wielkości ojca. Oni byli dowódcami w wojnie z Sardynią1. Walczyli także przeciw Afrykanom domagającym się uregulowania za
wiele lat podatku za tereny zajęte przez miasto. O ile sprawa Afrykanów była bardziej słuszna, o tyle też ich powodzenie było większe, gdyż wojnę z nimi zakończono nie przez oręż, lecz przez wpłatę
31

Protoplasta rodu Magonidów, twórca potęgi Kartaginy, żył na przełomie VI i V w.
1
Sardynia weszła w skład imperium kartagińskiego ok. 500 r. przed Chr

pieniędzy. Na Sardynii zaś ciężko ranny Ilazdrubal przed swoją
śmiercią zdołał przekazać władzę bratu Hamilkarowi; uroczystości
pogrzebowe uświetniły zarówno żałoba w mieście, jak i wspomnienie o jego jedenastu dyktaturach2 i czterech triumfach. Wtedy również wrogowie podnieśli głowy, jakby razem z wodzem runęły siły
punijczyków. Wybuchła ciężka wojna z ludami sycylijskimi, które
na skutek nieustających krzywd ze strony Kartagińczyków udały się
po pomoc do Leonidasa, brata króla Spartan3. Walczono wtedy długo i ze zmiennym szczęściem.
Podczas tych wydarzeń przybyli do Kartaginy posłowie króla
perskiego, Dariusza4, i przynieśli rozporządzenie, które zabraniało
Punijczykom składać ofiary z ludzi i zjadać psie mięso. Król nakazywał im także, żeby ciała zmarłych raczej spalali, niż grzebali w
ziemi5. Równocześnie prosił o posiłki przeciw Grecji, z którą miał
zamiar prowadzić wojnę. Kartagińczycy jednak odmówili pomocy
wojskowej ze względu na nieustające wojny z sąsiadami, chętnie
zaś podporządkowali się pozostałym żądaniom, aby nie wydawało
się, że są krnąbrni pod każdym względem.
2. W międzyczasie Hamilkar poległ na wojnie sycylijskiej6. Pozostawił trzech synów: Himilkona, Hannona i Giskona. Również
Hazdrubal miał trzech synów: Hannibala, Hazdrubala i Safona.
Oni wszyscy kierowali w tym czasie państwem kartagińskim, wypowiedzieli wojnę Maurom7, walczyli z Numidami8, zmusili Afrykanów do darowania Kartagińczykom opłaty za tereny, na których
leżało ich miasto. Następnie, ponieważ dla wolnego miasta uciążliwa
stała się tak potężna rodzina wodzów9, którzy sami zarówno wszystko wykonywali, jak i osądzali, wybrano spośród senatorów stu sędziów10. Wodzowie po powrocie z wojny musieli składać przed nimi
sprawozdanie ze swych czynów. Chodziło bowiem o to, aby ze stra2

Prawdopodobnie chodzi tu o najwyższych urzędników w Kartaginie,
czyli o tzw. sufetów, którzy w liczbie dwóch byli wybierani na jeden rok.
3
Leonidas został królem w Sparcie po śmierci swego brata, Kleomenesa I, w 491 r. przed Chr. O jakie wydarzenie tutaj chodzi, nie jest jasne.
4
Dariusz I, syn Hystaspesa, panował w latach 521—485.
5
Błędna informacja. Persowie bowiem grzebali ciała zmarłych i ich nie
spalali. Czciciel ognia, jakim był Dariusz, nie mógł pozwolić sobie na jego
Profanację, jaką było spalanie trupów. Możliwe, iż uległ tu zepsuciu tekst
i Powinno być: „raczej grzebać w ziemi, niż spalać".
8
Zginął w bitwie pod Himerą w 480 r. przed Chr., w której świetne
zwycięstwo nad Kartagińczykami odniósł Gelon z Syrakuz.
7
Maurowie stanowili najliczniejsze plemię koczownicze w Mauretanii,
kraju w zachodniej części Afryki północnej.
8
Numidowie, mieszkańcy Numidii, obecnej Algerii.
9
Czyli rodzina Magonów.
10
Chodzi o radę stu czterech, która przypominała swymi kompetencjami
spartańskich eforów.

chu przed nimi wodzowie zarówno na wojnie respektowali ich rozkazy, jak też w czasie pokoju przestrzegali ich sądów i ustaw.
Na Sycylii miejsce Hamilkara zajął wódz Himilkon11, który w czasie wojny na lądzie i na morzu stoczył zwycięskie bitwy i zdobył
wiele miast. Nagle jednak stracił swoje wojsko na skutek gwałtownej zarazy. Na wiadomość o tym Kartagina pogrążyła się w smutku; wszystko rozbrzmiewało takimi jękami, jak gdyby samo miasto
wpadło w ręce wrogów: zamknięto domy prywatne, zamknięto świątynie bogów, ustały wszelkie ofiary, wszelkie prywatne zajęcia zostały zabronione. Wszyscy gromadzą się w porcie i tym nielicznym,
którzy ocaleli z pogromu i wysiadali teraz; z okrętów, zadają pytania o swoich najbliższych. Gdy po niepewnej aż dotąd nadziei i zawieszonym gdzieś lęku oraz po niepewnym oczekiwaniu sieroctwa
stał się dla nieszczęsnych ludzi jasny los ich najbliższych, wtedy na
całym brzegu wzniósł się jęk zawodzących, wtedy rozległy się krzyki i żałosne skargi nieszczęśliwych matek.
3. Wśród tych skarg i zawodzeń wysiada z okrętu biedny wódz,
odziany jak niewolnik w brudną i luźną tunikę12; na jego widok
gromadzą się wokół rzesze zawodzących. Również on sam, ręce
wznosząc do nieba, płacze już to nad swoją dolą, już to nad losem
państwa. Oskarża bogów za to, że odebrali mu tyle chlubnych czynów i zwycięskich trofeów, które przedtem sami mu dali, że zwycięskie wojsko starli z powierzchni nie orężem, lecz zarazą, i to
w momencie, gdy ono zdobyło tyle miast i odniosło tyle zwycięstw
nad wrogiem w bitwach lądowych i morskich. Przynosi on jednak
swym współobywatelom niemałą pociechę, gdyż ich nieszczęściem
wrogowie mogą się wprawdzie cieszyć, ale nie mogą się chlubić.
Nie mogą bowiem mówić, że ci, którzy są martwi, polegli z ich
ręki, a ci, co powrócili, uciekli przed nimi. Zdobycz, którą wrogowie unieśli z opuszczonego przez nich obozu, nie jest tego rodzaju,
aby można ją było pokazać jako łup zabrany zwyciężonemu nieprzyjacielowi; jest to bowiem zdobycz, jaką można zagarnąć w posiadłości przypadkiem opuszczonej przez śmierć właścicieli, a więc
niejako bezpańska. Jeśli chodzi o wrogów, żołnierze jego wrócili
jako zwycięzcy, jeśli zaś o zarazę — zwyciężeni. Niczego jednak nie
znosi tak przykro jak to, że nie dane mu było umrzeć wśród najdzielniejszych mężów, że los zachował go nie dla przyjemności życia, lecz dla szyderczego śmiechu z nieszczęścia. Skoro zresztą przyprowadził do Kartaginy resztki nieszczęsnego wojska, on sam rów11

Himilkon
towarzyszył
stryjowi Hannibalowi
w
wyprawie
na Sycylię
w 406 r., a po jego śmierci objął naczelne dowództwo. Poniósł klęskę z rąk
Syrakuzańczyków i zadał sobie śmierć samobójczą w 396 r. przed Chr.
12
Na znak głębokiej żałoby.

nież pójdzie za swymi współtowarzyszami broni i pokaże ojczyźnie,
że nie po to dożył tego dnia, iż chciał żyć, lecz po to, iż nie chciał
swoją śmiercią zdradzić tych, których oszczędziła zbrodnicza zaraza i pozostawiła w środku wrogich wojsk. Takie zanosząc skargi
kroczył przez miasto. Skoro przybył do progów swego domu, odprawił towarzyszący mu tłum w słowach wypowiadanych jakby po
raz ostatni. Następnie zaryglował drzwi, nikogo nie dopuścił do siebie, nawet synów, i zadał sobie samobójczą śmierć.

KSIĘGA XX
1. Kiedy Dionizjusz wyparł Kartagińczyków z Sycylii1 i rozciągnął swe panowanie na całą wyspę, wówczas przerzucił armię do
Italii, gdyż uważał, że dla jego władzy byłby uciążliwy i niebezpieczny stan spoczynku i bezczynności tak potężnego wojska. Pragnął zarazem poprzez nieustanny trud zarówno ćwiczyć siły żołnierzy, jak i poszerzać granice królestwa. Pierwsza wyprawę skierował
przeciw Grekom, kt~'f3rzy zajmowali wybrzeża leżące najbliżej Morza Italskiego2. Po ich całkowitym podbiciu zaatakował także wszystkich sąsiednich mieszkańców i za swoich wrogów uznał wszystkie
ludy noszące greckie imię i zamieszkujące Italię. Te zaś ludy zajmowały w tym czasie nie jakąś małą część, lecz niemal całą Italię.
Jeszcze dzisiaj po tylu wiekach można zobaczyć w wielu miastach
ślady greckich zwyczajów3. Ludy etruskie, które zajmują wybrzeża
Morza Tyrreńskiego, przybyły z Lidii4. Wenetów zaś, których widzimy nad Morzem Adriatyckim5, wysłała pod wodzą Antenora
zdobyta i zniszczona Troja. Także Adria, leżąca najbliżej Morza
Iliryjskiego, która nadała nazwę Morzu Adriatyckiemu, jest miastem greckim6. Arpy7 założył Diomedes, którego po zagładzie Troi
burza morska przygnała na te tereny. Lecz także Piza w kraju
Ligurów8 ma greckich założycieli. Tarkwinie w Toskanii i Spinę
1

Dionizjusz Starszy
(405—368), tyran Syrakuz, pobił Kartagińczyków,
ale
nic wyparł ich całkowicie z Sycylii.
2
To jest przeciw miastu Region w Bruttium.
3
Chodzi zapewne o czasy, w których żył Justynus, czyli o III lub IV w.
Po Chr.
4
Lidia (Lydia), kraina w zachodniej części Azji Mniejszej.
5
W dzisiejszym okręgu weneckim.
6
Adria, miasto na północ od ujścia Padu. Morzem Iliryjskim nazywa się
część Adriatyku przy wybrzeżach Ilirii.
7
Arpi albo Argyripa, miasto w Apulii.
8
Pisa, starożytne miasto w Etrurii, dziś. Toskanii.

w Umbrii9 założyli Tesalowie. Peruzyjczycy10 swoje pochodzenie
wywodzą od Achajów. Co mam powiedzieć o mieście Cera11? Co
o ludach latyńskich, które prawdopodobnie wywodzą się od Eneasza? Czyż Faliskowie, Nolanowie i Abellanowie nie są kolonistami
Chalkidyjczyków12? Co o całej okolicy Kampanii? Co o Brutiach
i Sabinach13? Co o Samnitach14? Co o Tarentyjczykach, którzy jak
nam przekazano, wyszli z Lacedemonu i. byli zwani bękartami15?
Mówi się, że miasto Turie16 założył Filoktet17; jeszcze dzisiaj można
tam zobaczyć jego grobowiec oraz w świątyni Apollina strzały Herkulesa, które przypieczętowały upadek Troi.
2. Również Metapontyjczycy18 pokazują w świątyni Minerwy narzędzia, przy pomocy których Epejos, ich założyciel, zbudował konia
trojańskiego. Z tych wszystkich powodów ta cała część Italii nazywa się Wielką Grecją.
Na samym początku Metapontyjczycy razem z Sybarytami i Krotończykami19 pragnęli wyprzeć z Italii pozostałych Greków. Najpierw zajęli miasto Syris20 i w czasie jego zdobywania zamordowali
u stóp ołtarza Minerwy pięćdziesięciu młodzieńców obejmujących
posąg bogini oraz jej kapłana odzianego w uroczysty strój. Kiedy
z tego powodu spadła na nich zaraza i wybuchły zamieszki, pierwsi
Krotończycy udali się do Delf po radę. Otrzymali odpowiedź, że
nieszczęścia ich się skończą, jeśli przebłagają znieważoną Minerwę
i dusze pomordowanych młodzieńców. Przeto zajęli się wykonaniem
posągów naturalnej wielkości dla młodzieńców, a przede wszystkim
dla Minerwy. Metapontyjczycy tymczasem poznawszy wyrocznię bogów uważali, że najpierw trzeba uzyskać pokój od duchów pomordowanych i od bogini; dlatego też dla młodzieńców wykonują małe,
9

Tarkwinie leżą na północ od Rzymu w Etrurii, Spina w Galii Nadpadańskiej, na
północny wschód od Bononii.
10
Perusia, dziś. Perugia, we wschodniej Etrurii.
11
Cera (Caere), miasto na północ od Rzymu.
12
Faliskowie, plemię etruskie ze stolicą Falerie; Nola i Abella leżą w
Kampanii; Chaliks, miasto na Eubei, wyspie Morza Egejskiego.
13
Brutiowie, plemię w południowej
Italii; Sabłnowie, plemię w środkowej Italii na północny wschód od Rzymu.
14
Samnici, jedno z najstarszych i najbardziej wojowniczych plemion śronkowej Italii na południowy wschód od Rzymu.
15
Po grecku Parteniami. Zob. wyżej księga III 4.
16
Raczej Sybaris (stąd sybaryta), kolonia założona w VIII w. przed Chr.;
na jej rumach Ateńczycy i pokonani Sybarytowie zbudowali Turie (Turioi)
17
Grecki bohater spod Troi, przyjaciel Herkulesa, od którego otrzymał
łuk i zatrute strzały.
18
Metapont, miasto w Lukanii na południu Italii.
19
Krotona, miasto w Bruttium na południu Italii.
20
Syris
(Siris), miasto nad
Zatoką Tarentyjską, u ujścia rzeki o tej samej nazwie.

kamienne posążki, a boginię starają się przebłagać plackami ofiarnymi. I tak w obu wypadkach zażegnano zarazę, ponieważ jedni
troszczyli się o wspaniałość dzieła, a drudzy o jego szybkie wykonanie.
Krotończycy uwolnieni od choroby niedługo żyli w spokoju. Wypowiedzieli bowiem wojnę Lokryjczykom, na których byli oburzeni
za to, że przyszli z pomocą miastu Syris, kiedy oni ją oblegali.
Przerażeni Lokryjczycy udali się spiesznie do Spartan, i gorąco prosili ich o pomoc. Ci zaś, wzbraniając się przed długą wyprawą, kazali im modlić się o pomoc do Kastora i Polluksa21. Posłowie nie
wzgardzili radą zaprzyjaźnionego miasta i udali się do najbliższej
świątyni, gdzie złożyli ofiary i ze łzami wzywali pomocy bogów.
Kiedy już złożyli ofiary ze zwierząt i uzyskali ich zdaniem to, o co
prosili, ogarnęła ich taka radość, jak gdyby mieli wieźć ze sobą
samych bogów. Uczynili dla nich na statku przybytek, wyruszyli
pod pomyślnymi wróżbami i przywieźli dla swoich rodaków słowa
pociechy miast pomocy.
3. Na wiadomość o tym Krotończycy również posłali delegację
do wyroczni delfickiej, aby wyprosić środki do zwycięstwa i pomyślny wynik wojny. Odpowiedź brzmiała, że wrogów powinni
wpierw zwyciężyć wielkością darów ofiarnych, zanim ich pokonają
orężem. Ofiarowali więc Apollinowi dziesiątą część łupów. Lecz Lokryjczycy, którzy dowiedzieli się zarówno o nieprzyjacielskich ślubach, jak i o wyroczni boga, ślubowali dziewiątą część łupów i utrzymywali tę sprawę w tajemnicy, ażeby nie można było ich ślubów
przewyższyć. Gdy więc ruszyli do walki22, na którą Krotończycy
wystawili sto dwadzieścia tysięcy zbrojnych, i ujrzeli szczupłość
własnych sił (mieli bowiem tylko piętnaście tysięcy żołnierzy) stracili nadzieję w zwycięstwo i umówili się na pewną śmierć. W tej
beznadziejnej sytuacji taki wstąpił w nich wszystkich zapał, że uważali się za zwycięzców, jeśli tylko nie zginą bez pomsty. I gdy starają się chlubnie polec w walce, szczęśliwie zwyciężają; nie było
zaś żadnej innej przyczyny zwycięstwa prócz desperacji. W czasie
walki ani na moment nie opuszczał Lokryjczyków orzeł23 i tak długo
krążył nad nimi, dopóki nie zwyciężyli. Na skrzydłach wojska widziano także dwóch młodzieńców24, różniących się od reszty orężem
i ogromną budową ciała. Walczyli oni na białych koniach i mieli
21

Synowie Zeusa i Ledy, bracia pięknej Heleny, zwani inaczej Dioskurami, byli
bóstwami opiekuńczymi Lacedemończyków. Do nich także, jako do gwiazd w
konstelacji Bliźniąt, szczególnie zwracali się żeglarze.
22
Do bitwy doszło nad rzeką Sakra, płynącą między miastami Lokry i
Kaulonia, w latach 540—535; liczby walczących bardzo przesadzone.
23
Orzeł, święty ptak Jowisza.
24
Kastora i Polluksa.

na sobie szkarłatne peleryny. Zniknęli zaraz po bitwie. Zdumienie
tym faktem powiększyła niesłychana szybkość, z jaką rozeszła się
wieść o nim. W tym samym bowiem dniu, w którym stoczono bitwę
w Italii, wiadomość o zwycięstwie dotarła do Koryntu, Aten i Sparty25.
4. Po tej klęsce Krotończycy and nie ćwiczyli już więcej swego
męstwa, ani nie troszczyli siię zgoła o broń. Znienawidzili bowiem
to, co nieszczęśliwie wzięli do rąk, i zmieniliby swoje życie oddając
się zbytkowi, gdyby nie żył wśród nich filozof Pitagoras. Mąż ten
urodził się na wyspie Samos26, jako syn Maratosa27, bogatego kupca. W czasie nauki wykazał wielkie postępy w mądrości. Chcąc
przestudiować głębiej ruchy gwiazd oraz zbadać pochodzenie świata, wyjechał najpierw do Egiptu, a następnie do Babilonii, gdzie
zdobył najwyższą wiedzę. Po powrocie stamtąd podążył na Kretę
i do Sparty, aby zapoznać się ze sławnym w tym czasie prawodawstwem Minosa i Likurga28. Wyposażony we wszelkie nauki przybył
do Krotony, której ludność pogrążoną w zbytkach swoim autorytetem przywołał do pielęgnowania wstrzemięźliwości. Każdego dnia
wygłaszał pochwałę cnoty i wyliczał niebezpieczeństwa tkwiące w
zbytku oraz przedstawił losy miast zgubionych przez tę wadę. W rzeszach Krotończyków wzbudził tak wielkie pragnienie życia wstrzemięźliwego, że wydawało się czymś nie do wiary, iż znajduje się
wśród nich kilka osób ulegających zbytkowi. Często udzielał on także
nauk oddzielnie kobietom i mężczyznom, dzieciom i rodzicom. Kobiety uczył skromności i posłuszeństwa wobec mężczyzn, mężczyznom
zaś zalecał umiar i dążenie do wiedzy. Podczas tych nauk stawiał
wszystkim przed oczyma to, że wstrzemięźliwość jest niejako matką
cnót. Swymi nieustannymi dysputami doprowadził do tego, że niewiasty zdjęły jako narzędzia zbytku swe pozłacane szaty i inne ozdoby wskazujące na ich wysoką pozycję; wszystko to zaniosły do świątyni Junony i poświęciły samej bogini, gdyż uważały, że prawdziwą ozdobą niewiast jest skromność a nie strój. Ile zdziałał Pitagoras dla zmiany obyczajów młodzieży, pokazuje zwycięstwo nad hardymi umysłami kobiet. Lecz oto także trzystu młodych ludzi, którzy w braterskiej wspólnocie związali się niegdyś przysięgą i prowadzili życie z dala od pozostałych obywateli, naraziło się społeczeństwu. Sądziło bowiem ono, że młodzieńcy odbywają tajne posiedzenia spiskowe. Kiedy więc młodzi ludzie zebrali się w jednym do25

Por. wyżej księga II 14.
Wyspa Samos na Morzu Egejskim, niedaleko brzegów Azji Mniejszej.
27
Ojciec Pitagorasa według innych źródeł (np. Diogenes Laertios) nosił
imię Mnesarchos.
28
Minos, legendarny król Krety, który słynął ze sprawiedliwych rządów,
Likurg, prawodawca spartański, zob. wyżej księga III 2.
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mu, chciano ich spalić. W powstałym zamieszaniu zginęło z nich
prawie sześćdziesięciu, reszta poszła na wygnanie. Pitagoras zaś po
dwudziestoletnim pobycie w Krotonie wyemigrował do Metapontu
i tam zmarł. Tak wielka podziw wzbudził dla siebie, że jego dom zamieniono na świątynię, a jego samego czczono jak boga.
5. Tyran Dionizjusz, który, jak wyżej wspomnieliśmy, przerzucił
wojsko z Sycylii do Italii i wypowiedział wojnę Grekom, po zajęciu Lokrów uderzył na Krotonę. Krotończycy poniósłszy klęskę w
ostatniej wojnie oddali się na długo bezczynności i z trudem odnowili swoje siły. Mimo to teraz z małymi siłami dzielniej przeciwstawili się tak wielkiemu wojsku niż przedtem z tyloma tysiącami
żołnierzy tak szczupłej garstce Lokryjczyków. Tyle bowiem mocy
posiada ubóstwo wobec niezmierzonego bogactwa i o tyle pewniejsze jest niekiedy zwycięstwo, którego się nie oczekuje, niż zwycięstwo oczekiwane. Podczas tej wojny przybyli do Dionizjusza posłowie Salów, którzy przed kilkoma miesiącami spalili Rzym29, i prosili
go o zawarcie z nimi sojuszu i przyjaźni. Powiedzieli mu, iż naród
ich mieszkający wśród jego wrogów będzie dla niego wielce pożyteczny, już to gdy stanie razem z nim do walki frontowej, już to gdy
od tyłu zaatakuje wrogów spieszących do bitwy. Miłe dla Dionizjusza było to poselstwo. Dzięki bowiem zawartemu w ten sposób
przymierzu wzmocnił swoje wojsko posiłkami Galów i wznowił działania wojenne.
Jeśli chodzi o Galów, to przyczyną ich przybycia do Italii i poszukiwania nowych siedzib była niezgoda wewnętrzna i nieustające waśnie domowe. Mając tego dość przybyli do Italii, wypędzili Etrusków
z ich posiadłości i założyli miasta, jak Mediolan, Komum, Briksja,
Werona, Bergamum, Trydent i Wicencja30. Etruskowie zaś, którzy
utracili ziemie ojców zajęli Alpy pod wodzą Retusa i dali początek
ludowi od imienia wodza nazwanemu Ketami31.
Tymczasem przybycie Kartagińczyków odwołało Dionizjusza na Sycylię.32 Kartagińczycy bowiem odrestaurowali swoje wojsko i ze
zwiększonymi siłami wznowili wojnę przerwaną na skutek zarazy.
Wodzem w tej wojnie był Kartagińczyk Hanno. Jego przeciwnik Suniatus, najmożniejszy w tym czasie Punijczyk, w swojej nienawiści do niego napisał do Dionizjusza list po grecku, w którym uprzedził go życzliwie o wyprawie wojska i nieudolności wodza. List jed29

W 390 lub 387 r. przed Chr.; o sojuszu tylko u Justyna.
Miasta w północnej Italii, w tzw. Gallia Cisalpina lub Transpadana
(Galia Przedalpejska lub Nadpadańska).
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Retowie (Raeti), mieszkańcy Recji, krainy w Alpach wschodnich, dziś.
Tyrol i Północno-wschodnia Szwajcaria.
32
Justynus w poniższej relacji połączył dwie wojny Dionizjusza z Kartagińczykami: z
ok. 383—382 i ok. 368 r.
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nak przechwycono, a jego autora skazano na śmierć za zdradę; senat
zaś wydał uchwałę, ażeby w przyszłości żaden Kartagińczyk nie uczył się ani pisma, ani mowy greckiej, aby nie mógł już to rozmawiać z wrogiem, już to pisać do niego bez tłumacza. Wkrótce potem
Dionizjusz, dla którego nieco wcześniej i Sycylia, i Italia były zbyt
ciasne, wyczerpany nieustającymi zmaganiami wojennymi upadł na
duchu i w końcu zginął w zasadzce z rąk swoich najbliższych.33

KSIĘGA XXI
1. Po śmierci na Sycylii tyrana Dionizjusza żołnierze wprowadzili
na jego miejsce najstarszego syna noszącego imię Dionizjusz1. Kierowali się zaś w swym wyborze nie tylko prawem naturalnym, ale
i tym, że uważali, iż królestwo będzie silniejsze, jeśli znajdzie się
w rękach jednego, niż jeśli zostanie podzielone na części wśród wielu synów. Lecz Dionizjusz na samym początku swych rządów usilnie pragnął usunąć wujów swoich braci2, jakoby oni byli jego rywalami we władzy oraz tymi, którzy zachęcali braci do podziału
królestwa. Przez jakiś czas ukrywał swoje zamiary, starając się
najpierw pozyskać sympatię ludu. Uważał bowiem, że łatwiej będzie mógł usprawiedliwić to, co zamierzał dokonać, jeśli przedtem
znajdzie uznanie u ogółu poddanych. Wypuścił więc z więzienia
trzy tysiące dłużników, zwolnił na trzy lata lud od podatków, słowem, wszelkimi możliwymi przynętami wabił serca ludzkie. Dopiero potem przystąpił do realizacji zbrodniczego planu, mordując
nie tylko krewnych braci, ale także ich samych. Tym, których powinien dopuścić do uczestnictwa we władzy, nawet nie pozostawił
uczestnictwa w życiu. Swoje tyrańskie rządy rozpoczął od ugodzenia
najpierw w swoich, zamiast wykorzystać je przeciw nieprzyjaciołom.
2. Skoro Dionizjusz usunął rywali, popadł w gnuśność. Z nadmiernie zbytkownego jadła stał się otyły, zachorował też na oczy
tak ciężko, że nie mógł znieść ani słońca, ani pyłu, ani nawet blasku
zwyczajnego światła. Ponieważ sądził, że z tego powodu darzy go
się nienawiścią, zaczął zachowywać się jak szaleniec: napełnił miasto morderstwami, tak jak jego ojciec napełnił więzienie dłużnikami. Dlatego wszyscy zarówno nim gardzili, jak i jeszcze bardziej
33

Dionizjusza otruł syn, Dionizjusz Młodszy,
przy
pomocy nadwornego
lekarza w 367 r. przed Chr.
1
Dionizjusz II albo Młodszy rządził w latach 367—356 i 346—344.
2
Inni historycy mówią tylko o jednym wuju, mianowicie Dionie.
Dionizjusz Młodszy miał braci z pierwszej żony ojca.

go nienawidzili. Gdy Syrakuzańczycy wypowiedzieli mu wojnę, długo się wahał, czy ma zrzec się władzy, czy stawić zbrojny opór.
Żołnierze jednak w nadziei na łupy i rabunek miasta nakłonili go
do przyjęcia bitwy. Poniósł wtedy klęskę. Gdy następna próba nie
wypadła pomyślniej, wyprawił do Syrakuz posłów zobowiązując się
uroczyście, że złoży władzę tyrana, jeśli przyślą do niego parlamentariuszy, z którymi omówi warunki pokoju. W tym celu wysłano
do niego pierwszych obywateli miasta, lecz on wtrącił ich do więzienia. Następnie, ponieważ wszyscy mieszkańcy zachowywali się
nieostrożnie i wcale się nie spodziewali wrogich kroków z jego
strony, wyprawił wojsko, aby zburzyło miasto. Doszło więc w samym mieście do ryzykownej walki, w której mający liczebną przewagę mieszkańcy przepędzili Dionizjusza3. W obawie przed oblężeniem zamku4 uciekł do Italii z całym królewskim przepychem.
Uciekiniera przyjęli sprzymierzeni z nim Lokryjczycy. Lecz on, jak
gdyby tam sprawował rzeczywistą władzę, zajął zamek i we właściwy sobie sposób dopuszczał się okrutnych ekscesów. W celu uprawiania nierządu kazał porywać żony najprzedniejszych obywateli,
uprowadzał i gwałcił młode dziewczęta przed ślubem, a następnie
zwracał je narzeczonym. Najbogatszych obywateli albo wypędził
z miasta, albo kazał zabić i skonfiskować ich dobra.
3. Kiedy zabrakło okazji do grabieży, sprytnym podstępem podszedł całą ludność. Pewnego razu mianowicie wojska Leofrona, tyrana miasta Regium, mocno dawały się we znaki Lokryjczykom.
Ci ślubowali wtedy, że jeśli odniosą zwycięstwo, pozwolą swoim
dziewczętom uprawiać prostytucję w dniu święta Wenery. Ślubu
tego nie dotrzymali. Gdy później prowadzili niepomyślną wojnę
z Lukanami5, Dionizjusz zwołał ich na wiec; radził im, aby swoje
żony i córki, możliwie ubrane jak najokazalej, posłali do świątyni
Wenery. Spośród nich wybierze się losem setkę kobiet, które wypełniając publiczne ślubowanie, pozostaną z racji religijnych przez
jeden miesiąc w lupanarze. Przedtem jednak wszyscy mężczyźni złożą
przysięgę, że nikt nie splami żadnej z nich na honorze. Aby zaś cała ta
sprawa nie przyniosła szkody dziewczętom, które będą wypełniały
śluby złożone przez miasto, mają powziąć uchwałę, że żadna dziewczyna nikogo nie poślubi, zanim tamte nie wyjdą za mąż. Projekt
ten, który uwzględniał zarówno skrupuły religijne, jak i reputację
dziewcząt, znalazł aprobatę. Wszystkie więc kobiety ubrane w bo3

Przepędził go wuj Dion w 356 r. przed Chr. Wojnę na Sycylii prowadzili
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Syrakuzy składały się z czterech części, z których każda była opasana
własnymi murami. Jedną część stanowiła Wyspa z twierdzą, gdzie urzędował
tyran.
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gatszy strój na wyścigi zebrały się w świątyni Wenery. Wówczas
Dionizjusz nasłał na nie swoich żołnierzy, wszystkie je ograbił i zabrał jako łup ozdoby znakomitych kobiet. Niektórych bogatszych
mężów tychże kobiet zamordował, niektóre kobiety wziął na tortury, aby wskazały miejsce, gdzie ich mężowie przechowują pieniądze. W taki sposób sprawował rządy przez sześć lat6. Kiedy
Lokryjczycy zawiązali spisek i wypędzili go z miasta, wrócił na
Sycylię. Tam zdradą zajął Syrakuzy, w których wszyscy mieszkańcy
po długim okresie pokoju czuli się bezpiecznie.
4. Tak przedstawiały się sprawy sycylijskie. Tymczasem w Afryce
Hanno7, najprzedniejszy obywatel kartagiński, dzięki swoim bogactwom, którymi przewyższał zasoby państwa, dążył do zdobycia panowania i zamierzał przez zabójstwo senatorów osiągnąć władzą
królewską. Jako termin dokonania tej zbrodni wybrał dzień uroczystego ślubu swój córki, aby mógł dzięki religijnym obrzędom tym
łatwiej ukryć niegodziwe plany. Przygotował więc ucztę dla ludu
w publicznych portykach, a dla senatorów w swoim własnym domu.
Chciał bowiem w ustronniejszym miejscu i bez świadków za pomocą trucizny nalanej do kielichów wytruć senatorów, a następnie
już łatwo zagarnąć państwo pozbawione swoich przywódców. Służba jednak zdradziła ten zamiar urzędnikom, którzy zbrodnię udaremnili, chociaż jej nie ukarali. Nie chcieli, aby zdemaskowanie
potwornego zamysłu tak wpływowego męża nie sprawiło więcej
Kłopotu niż sam zamysł. Zadowalając się tym, że zapobiegli zbrodni,
wydali uchwałę, w której określili wysokość wydatków na przyjęcia
weselne. Nakazali przestrzegać uchwały nie tylko jemu jednemu,
ale wszystkim obywatelom, aby nie wydawało się, że chodzi o wskazanie osoby, lecz o poprawę nadużyć.
Hanno osaczony tym dekretem znów podburzył niewolników i wyznaczył nowy termin masakry. Lecz i tym razem został zdradzony.
W obawie więc przed sądem zajął z dwudziestoma tysiącami niewolników pewne warowne miejsce. Tam jednak, kiedy nawoływał
Afrykanów i króla Maurów do wystąpień, wpadł w ręce przeciwników, którzy obili go kijami i pozbawili oczu, następnie połamali
mu ręce i nogi, jak gdyby chcieli wymierzyć karę każdemu członkowi z osobna, a wreszcie zabili go na oczach ludu. Jego ciało porozrywane biczami powieszono na krzyżu. Kara śmierci dotknęła
również wszystkich jego synów i krewnych, nawet niewinnych, aby
z tak przestępczego domu nie pozostał przy życiu nikt, kto mógłby
pójść śladem tej zbrodni lub pomścić jego śmierć.
6

Według innych źródeł (Plutarch Timoleon 1,2) przez 10 lat.
Opisane poniżej czyny Hannona, które miały miejsce pomiędzy rokiem
368 a 345, nie zostały odnotowane w innych źródłach. Za Justynem powtarza
je Orozjusz IV 6,16—20.
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5. Tymczasem Dionizjusz, którego na powrót przyjęły Syrakuzy,
z dnia na dzień stawał się dla ludności coraz bardziej uciążliwy
i coraz bardziej krwiożerczy. Toteż uknuto przeciw niemu drugi
spisek i przystąpiono do oblężenia. Wtedy zrzekł się władzy, wydał
Syrakuzańczykom zamek wraz z wojskiem, zabrał ze sobą jedynie
osobiste przedmioty i poszedł na wygnanie do Koryntu8. Tam uwalając, że najbezpieczniej jest zająć się tym, co jest najbardziej podle, zstąpił na samo dno ludzkiej egzystencji: nie zadowolił się
włóczęgostwem po drogach, lecz zaczął pić; nie dość mu było pokazywać się w szynkach i lupanarach, jeszcze zaczął w nich przesiadywać; z każdym najgorszym łotrem dysputował o sprawach najbardziej błahych; chodził brudny i w łachmanach; częściej czynił
z siebie obiekt śmiechu, niż sam się śmiał z innych; wiecznie przebywał na targowisku, gdzie pożerał oczyma to, czego nie mógł
sobie kupić; przed edylami9 wytaczał procesy stręczycielom; słowem,
czynił wszystko, aby wydawać się człowiekiem raczej godnym pogardy niż wzbudzającym strach. W końcu zaangażował się jako
nauczyciel i uczył dzieci na skrzyżowaniach dróg, aby ci, którzy
się go lękają, stale go widzieli w miejscu publicznym, a ci, którzy
się go nie lękają, tym bardziej nim gardzili. Chociażby bowiem tyrani zawsze wykazywali mnogość tego rodzaju wad, będą to u nich
wady pozorne, a nie naturalne; Dionizjusz postępował tak raczej
z wyrachowania niż z powodu utraty królewskiej godności, ponieważ wiedział z doświadczenia, jak znienawidzone jest imię tyranów,
nawet tych, którzy nie mają władzy. Starał się więc, aby pogarda
dla jogo obecnych postępków wymazała nienawiść wywołaną czynami z przeszłości. Dlatego nie rozglądał się za środkami zaradczymi przynoszącymi zaszczyt, lecz bezpieczeństwo. Mimo tych maskujących sztuczek trzy razy oskarżono go o to, że dąży do tyranii,
i nie wcześniej go uwolniono, aż nie potępił tego rodzaju władzy.
6. W tym czasie ogromne sukcesy Aleksandra Wielkiego przeraziły Kartagińczyków, którzy bali się, aby nie zechciał on przyłączyć Afryki do królestwa perskiego. Posłali więc do niego Hamilkara z przydomkiem Rodanus, męża wyróżniającego się wśród innych swoją zręcznością i wymową, aby wybadał jego zamiary. Ich
strach przed nim powiększały już to zdobycie Tyru, miasta ich
Przodków i założycieli10, już to założenie na granicy Afryki i Egiptu
8

W 346 r. przed Chr. Syrakuzańczycy wezwali na pomoc przeciw Dionizjuszowi Hiketasa, tyrana w mieście Leontinoi na Sycylii; ponieważ Hiketas
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Aleksandrii11, rywalki Kartaginy, już to pomyślność króla, u którego żądza i szczęście nie znały żadnych granic. Hamilkar, znalazłszy dojście do króla za pośrednictwem Parmeniona, powiedział
kłamliwie, że uciekł do króla, ponieważ go wypędzono z ojczyzny.
Ofiarował mu się też jako żołnierz w jego wyprawie. Dzięki temu
mógł poznać zamiary Aleksandra, a następnie na drewnianych tabliczkach, które pokrył z wierzchu woskiem bez zapisu, przekazać
je swoim współobywatelom. Lecz kiedy po śmierci króla powrócił do
ojczyzny, Kartagińczycy okazali się nie tylko niewdzięczni, ale
i okrutni, ponieważ zamordowali go pod pretekstem sprzedaży miasta królowi.
KSIĘGA XXII
1. Agatokles, tyran Sycylijski1, który został spadkobiercą wielkości
Dionizjusza pierwszego, doszedł do władzy królewskiej mimo swego
bardzo niskiego pochodzenia. Urodził się bowiem na Sycylii z ojca
garncarza2 i miał dzieciństwo nic mniej hańbiące niż swój rodowód,
gdyż z powodu niezwykle dorodnej postawy i wyglądu długi czas
zdobywał środki do życia uprawiając nierząd. Kiedy wyrósł z lat
chłopięcych swoją lubieżność przeniósł z mężczyzn na kobiety. Następnie osławiony w kręgach obu płci zmienił tryb życia i oddał
się rozbojom. Po upływie pewnego czasu udał się do Syrakuz, gdzie
został przyjęty w poczet obywateli. Długo jednak nie znajdował
wśród nich zaufania; uchodził bowiem za człowieka, który ani nie
posiada majątku, gdyż go stracił, ani nie cieszy się dobrą opinią,
gdyż ją splamił. W końcu stał się prostym żołnierzem i jak dotąd
pędził życie bezwstydne, tak teraz awanturnicze, całkowicie gotów
popełnić każdą zbrodnię. Był bowiem mężem odważnym i dobrym
mówcą na wiecach żołnierskich. W krótkim więc czasie awansował
na centuriona, a następnie na trybuna wojskowego. Wielkie dowody swego talentu dał Syrakuzańczykom najpierw podczas wojny
przeciw mieszkańcom Etny3. W kolejnej wojnie prowadzonej z Kampańczykami wzbudził tak wielkie nadzieje co do swej osoby, że wybrano go następcą zmarłego wodza Damaskona4. Z jego żoną, z któ11
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rą jeszcze za jego życia utrzymywał cudzołożne stosunki, zawarł
związek małżeński. Agatokles nie zadowolił się tym, że z biedaka
nagle stał się bogaczem, lecz uprawiał piracki rozbój przeciw własnej ojczyźnie. To tylko go ocaliło, że jego towarzysze wzięci do niewoli i torturowani wyparli się wszelkiej z nim znajomości. Dwakroć
chciał zdobyć władzę w Syrakuzach i dwakroć musiał pójść na
wygnanie.
2. Murgantyjczycy5, wśród których przebywał na wygnaniu, w
nienawiści do Syrakuzan mianowali go najpierw pretorem, a później głównym wodzem. Podczas tej wojny zdobył miasto Leontium6
i rozpoczął oblężenie ojczystych Syrakuz. Na ich prośbę wódz kartagiński, Hamilkar, odłożywszy na bok swoje wrogie uczucia, udzielił
im pomocy wojskowej. Tak więc w tym samym czasie Syrakuz
bronił wróg z obywatelską miłością i atakował obywatel z wrogą
nienawiścią. Kiedy Agatokles zorientował się, że obrona miasta jest
silniejsza niż atak, wyprawił posłów do Hamilkara prosząc go,
aby pośredniczył w zawarciu pokoju między nim a Syrakuzanami.
Za to przyrzekł mu ze swej strony szczególne zobowiązania. Pełen
nadziei Hamilkar zawarł z nim układ o wzajemnej pomocy, dzięki któremu ma otrzymać od Agatoklesa tyle posiłków dla wzmocnienia własnej potęgi, ile sam ich użyczy na wojnę przeciw Syrakuzanom. Dlatego też nie tylko zawarto pokój z Agatoklesem, ale
nawet dano mu stanowisko pretora7 w Syrakuzach. Wtedy położono,
przed Agatoklesem insygnia Cerery8, na które położył on rękę i w
obecności Hamilkara przysiągł wierność Punijczykom. Otrzymawszy
następnie od Hamilkara pięć tysięcy żołnierzy afrykańskich, wymordował najbardziej wpływowych obywateli, po czym pod pretekstem nowej organizacji władzy nakazał zwołać zgromadzenie ludowe w teatrze oraz przedtem zebrać się senatorom w gimnazjonie9 niby w celu wcześniejszego omówienia niektórych spraw. Kiedy
wszystko w ten sposób zarządził, posłał wojsko, aby obstawiło lud
i wymordowało senatorów. Po tej masakrze polecił także zgładzić
co bogatszych i znakomitszych przedstawicieli ludu.
3. Tak załatwiwszy sprawy państwa Agatokles uczynił pobór do
wojska i zorganizował armię. Przy jej pomocy nagle zaatakował
sąsiednie miasta, które nie podejrzewały go o nieprzyjazne za5

cylii.
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Po grecku — stratega. Rok 319/318.
8
Syrakuzańczycy wielką czcią otaczali boginią zbiorów, Korą (Ceres).
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Miejsce ćwiczeń sportowych i innych zajęć, położone przy agorze, zwane
Timoleonteum. Wydarzenia odnoszą sią do 317 r. przed Chr.

miary. W straszny sposób za zgodą Hamilkara dręczył również
sprzymierzeńców kartagińskich. Z tego powodu zanosili oni do Kartaginy skargi nie tyle na Agatoklesa, co na Hamilkara. Wykazywali,
że pierwszy jest despotą i tyranem, drugi zaś zdrajcą, który los
sprzymierzeńców powierzył w zawartym układzie najbardziej okrutnemu wrogowi. Jak na początku poręką przymierza uczynił Syrakuzy, miasto zawsze nieprzyjazne Kartagińczykom i rywalizujące
z nimi w panowaniu nad Sycylią, tak obecnie temu samemu wrogowi pod pretekstem pokoju wydał ponadto miasta sprzymierzone10.
Ostrzegają więc Kartagińczyków, że zdrada ta wkrótce rykoszetem
spadnie na nich samych i niebawem poznają, ile zła wyrządzili nie
tyle Sycylii, ile samej Afryce.
Na skutek tych skarg senat zapłonął gniewem przeciw Hamilkarowi. Lecz ponieważ piastował on władzę wojskową, przeprowadził
w tej sprawie tajne głosowanie, zaś głosy wrzucone do urny kazał
opieczętować i nie ujawniać ich wcześniej, aż nie przybędzie z Sycylii drugi Hamilkar, syn Giskona. Jednak te chytre plany Punijczyków oraz nie ujawnione opinie uprzedziła śmierć Plamilkara.
Przychylny los zesłał uwolnienie dla wodza, na którego współobywatele wydali wyrok nieprawnie, bo nie wysłuchali jego racji.
Te wydarzenia dały Agatoklesowi okazję do wszczęcia wojny z Punijczykami. Swój pierwszy atak11 skierował on przeciw Hamilkarowi, synowi Giskona. Poniósł jednak klęskę i wycofał się do Syrakuz, aby wznowić działania wojenne z większymi siłami. Lecz
i w następnej bitwie spotkał go taki sam los, jak w pierwszej.
4. Zwycięzcy Punijczycy otoczyli Syrakuzy. Wtedy Agatokles postanowił przenieść wojnę do Afryki. Zdawał sobie bowiem sprawę
z tego, że ani nie posiada równych im sił, ani nie jest dostatecznie
przygotowany, by przetrwać oblężenie. Ponadto opuścili go sprzymierzeńcy, których oburzył swym okrucieństwem. Wykazał on jednak nadzwyczajną zuchwałość: wypowiedział wojnę miastu tych
wrogów, którym nie mógł sprostać na ziemi należącej do własnego
miasta, pragnął zawojować obce tereny, chociaż nie potrafił obronić
swoich własnych, jako pokonany chciał zadrwić ze swoich zwycięzców. Nie mniej godne podziwu niż sam pomysł było także to, iż
w sprawie tej zachowano całkowitą tajemnicę. Agatokles oznajmił
ludowi jedynie to, że odkrył drogę wiodącą ku zwycięstwu; niech
tylko obywatele wzmocnią swego ducha na krótki czas oblężenia;
temu zaś, komu nie odpowiada obecna sytuacja, niech pozwolą spokojnie odejść. Kiedy odeszło tysiąc sześćset mieszkańców, pozostałych zaopatrzył w żywność i pieniądze potrzebne, aby przetrwać
10
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Agrygent i Gelę, miasta portowe na zachód od Syrakuz.
Miał on miejsce nad rzeką Himerą latem 311 albo 310 r. przed Chr.

oblężenie. Sam zabrał tylko pięćdziesiąt talentów na bieżące wydatki uważając, że resztę lepiej zdobyć na wrogu niż wziąć od sprzymierzeńców. Następnie obdarzył wolnością wszystkich niewolników
w wieku wojskowym, kazał im złożyć przysięgę i razem z większą
częścią wojska załadował ich na okręty. Sądził bowiem, że ta sama
sytuacja jednego i drugiego stanu wytworzy wzajemną rywalizację
w męstwie. Wszystkich innych pozostawił dla obrony ojczystego
miasta12.
5. Tak więc Agatokles w siódmym roku swego panowania wziął
kurs na Afrykę13. Towarzyszyli mu dwaj dorośli synowie, Archagatos i Heraklejdes. Żaden spośród żołnierzy nie wiedział, dokąd
płynie. Wszyscy zaś byli przekonani, że płyną na rabunek albo do
Italii, albo na Sardynię. Dopiero wtedy wyjawił wszystkim swój
plan, kiedy wysadził wojsko na brzegu afrykańskim. Wyjawił im,
w jak ciężkim położeniu znalazły się Syrakuzy, którym nie można
w żaden inny sposób przyjść z pomocą, jak tylko wyrządzając wrogom to samo, co one muszą znosić. Powiedział, że inaczej prowadzi
się wojnę w ojczyźnie, a inaczej poza jej granicami. W ojczyźnie
istnieją tylko te środki pomocy, jakich dostarczą ojczyste zasoby,
poza krajem zaś można zwyciężyć wroga przy pomocy jego własnych sił, gdyż odpadną od niego sprzymierzeńcy, którzy z nienawiści do długotrwałego panowania rozglądają się wkoło za pomocą
z zewnątrz. Ponadto miasta i warownie afrykańskie ani nie są opasane murami, ani nie leżą na szczytach, lecz znajdują się na szczerej
równinie, bez żadnej osłony. Można je wszystkie łatwo pozyskać
jako sprzymierzeńców wojennych, wzbudzając w nich strach przed
ruiną. Tak więc dla Kartagińczyków rozgorzeje cięższa wojna ze
strony Afryki niż ze strony Sycylii, zjednoczą się posiłki wszystkich jej mieszkańców przeciw jednemu miastu, groźniejszemu
z nazwy niż z rzeczywistej potęgi. Stąd będzie on czerpał siły, których nie przywiódł z sobą. Niemałe znaczenie dla zwycięstwa będzie
miał nagły strach u Kartagińczyków, których porazi tak niesłychana zuchwałość wrogów. Dojdą do tego również pożogi gospodarstw
wiejskich, ruina stawiających opór warowni i miast, wreszcie oblężenie samej Kartaginy. Dzięki tym wszystkim klęskom Kartagińczycy zrozumieją, że nie tylko oni mogą wywoływać wojnę przeciwko innym, ale także inni mogą im zagrozić wojną. W ten sposób
będzie można nie tylko pokonać Punijczyków, ale i oswobodzić Sycylię. Nie będą bowiem wrogowie marnotrawili czasu na jej14 blo12

Pod wodzą brata, Antandrosa.
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kadzie, jeśli sami znajdą się w stanie oblężenia. Łatwiejszej wojny
ani bogatszych łupów nie można znaleźć nigdzie indziej, gdyż po
zajęciu Kartaginy nagrodą dla zwycięzców będzie cała Afryka i Sycylia. Z pewnością sława z tak zaszczytnej wyprawy wojennej będzie po wieczne czasy tak ogromna, iż nie wymaże jej z pamięci
żadna epoka; mówić się będzie, że spośród śmiertelnych tylko oni
przenieśli na nieprzyjacielską ziemię wojnę, której nie mogli sprostać u siebie i z własnej woli ścigali zwycięzców i uczynili blokadę
tym, którzy oblegali ich miasto. Wszyscy więc powinni dzielnie
i ochoczo iść na ten bój, gdyż żaden inny nie może przynieść zwycięzcom obfitszych łupów ani wystawić pokonanym wspanialszego
pomnika.
6. Te słowa zachęty podniosły wprawdzie żołnierzy na duchu,
lecz niepokój wzbudzał w nich niezwykły znak, jakim było zaćmienie słońca podczas ich żeglugi. Przyczynę tego zjawiska król tłumaczył im z nie mniejszą troską, jak powód samej wojny. Twierdził mianowicie, że gdyby zaćmienie wystąpiło przed ich wyjazdem, mogliby sądzić, iż jest to znak niepomyślny dla wyjeżdżających; ponieważ jednak zdarzyło się po ich wypłynięciu, dotyczy
tych, do których płyną. Poza tym zaćmienie gwiazd o regularnym
ruchu15 zawsze powoduje zmianę aktualnego stanu rzeczy. Jest zatem pewne, że doznają zmiany kwitnąca potęga kartagińska oraz
trudy i niedole ich samych. W ten sposób pocieszył żołnierzy
i za zgodą wojska kazał spalić całą flotę, aby wszyscy mieli świadomość, że po odebraniu im możliwości ucieczki muszą albo zwyciężyć, albo zginąć. Następnie, gdy wszystko na swej drodze burzyli,
gdy palili warownie i domostwa, wyszedł im naprzeciw wódz Punijczyków, Hanno, z trzydziestoma tysiącami ludzi z wiosek16. Stoczono bitwę, podczas której poległo dwa tysiące Sycylijczyków
i trzy tysiące Punijczyków wraz ze swoim wodzem. To zwycięstwo
podniosło na duchu Sycylijczyków, a załamało Punijczyków.
Po zwycięstwie nad wrogami Agatokles zajmuje miasta i warownie, zagarnia ogromne łupy, zabija wiele tysięcy nieprzyjaciół. Następnie rozbija obóz w odległości pięciu mil17 od Kartaginy, aby
jej mieszkańcy widzieli z murów miasta zniszczenie drogich im posiadłości, dewastację pól i pożary gospodarstw. Tymczasem szeroko
po całej Afryce rozeszła się budząca grozę wieść o zagładzie wojska
punickiego i o zajęciu różnych miast. Wszystkich więc ogarnął
strach i zdumienie, że tak nagła wojna spadła na tak potężne państwo, zwłaszcza ze strony wroga rzekomo już pokonanego; zdumie15

Nie wiadomo dokładnie, co znaczy pojęcie sidera naturalia.
W tekście: cum XXX milibus paganorum.
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To jest ok. 7,5 km, bo mila rzymska (= tysiąc kroków) ma ok. 1,5 km.
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nie przeszło z wolna w pogardą dla Punijczyków. Wkrótce potem
nie tylko Afrykanie, lecz także najsławniejsze miasta poszły za nową władzą, przyłączając się do Agatoklesa i zaopatrując zwycięzcę
w żywność oraz pieniądze.
7. Do tych klęsk Punijczyków dołączyła się niby jakieś katastroficzne spiętrzenie zagłada na Sycylii wojska razem z wodzem18.
Po odejściu króla Agatoklesa z Sycylii jego brat Antandros wyciął
w pień Punijczyków, którzy, jak mu doniesiono, zbyt mało energicznie oblegali Syrakuzy. Gdy los Kartagińczyków był jednakowy
tak w ojczyźnie, jak i poza nią, zaczęły od nich odpadać nie tylko
miasta lenne, ale także sprzymierzeni królowie, którzy prawa przyjaźni odmierzali nie miarą wierności; lecz sukcesu. W ich liczbie
znalazł się król Cyreny, Ofellas19. W niegodziwej nadziei, że zdobędzie władzę nad całą Afryką, zawarł za pośrednictwem posłów
sojusz z Agatoklesem. Umówił się z nim, że po zwycięstwie nad
Kartagińczykami we władaniu Agatoklesa znajdzie się Sycylia, jemu
zaś przypadnie Afryka. Gdy więc z ogromnym wojskiem przybył
osobiście, aby wziąć udział w wojnie, Agatokles przyjął go pochlebnymi słowami i uniżoną czołobitnością. Odtąd często razem biesiadowali, Ofellas nawet zaadoptował jego syna. Uśpiwszy w ten sposób jego czujność, Agatokles zamordował go, a następnie zawładnął
jego wojskiem i wyruszył przeciw Kartagińczykom, którzy całą
swoją potęgą rwali się znów do walki. W ciężkiej bitwie odniósł
zwycięstwo nie bez wielkiego przelewu krwi po obydwu stronach.
Ten nieszczęśliwy wynik walki doprowadził Punijczyków do tak
wielkiej desperacji, że gdyby nie wybuchł rokosz w wojsku Agatoklesa, przeszedłby do niego wraz z wojskiem Bomilkar, król Punijczyków20. Za tę zbrodnię Punijczycy powiesili go na krzyżu na
środku placu, aby to samo miejsce, w którym przedtem odbierał
zaszczytne honory, stało się teraz pomnikiem jego najcięższej kary.
Lecz Bomilkar do tego stopnia wielkodusznie zniósł okrucieństwo
swych współobywateli, że z wysokości krzyża jakby z mównicy wystąpił przeciw zbrodniom Punijczyków. Zarzucał im, że z nieuzasadnionej nienawiści zgładzili Hannona21, dążącego rzekomo do władzy królewskiej, że wypędzili niewinnego Giskona22, że głosowali
potajemnie przeciw Hamilkarowi, jego wujowi, który wolał uczynić
18

Wódz Hamilkar wpadł w zasadzką, został uwięziony i stracony na torturach w Syrakuzach.
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Ofellas, jeden z wodzów Ptolemeusza I, który w 322 r. przed Chr.
zdobył Cyreną, zostając najpierw jej zarządcą, a później niezależnym władcą.
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Oczywiście nie król, lecz jeden z dwóch sufetów.
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Zob. wyżej księga XXI 4.
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Prawdopodobnie syna Himilkona i ojca Hamilkara, wspomnianego wyżej (księga XXII 3).

z Agatoklesa sprzymierzeńca niż wroga. Gdy to wykrzyczał wobec
wielkiego zgromadzenia ludu, wyzionął ducha.
8. Tymczasem Agatokles, doprowadziwszy sprawy afrykańskie
niemal do końca, przekazał wojsko swemu synowi Archagatosowi
i spiesznie podążył z powrotem na Sycylię23. Uważał bowiem, że
właściwie niczego nie dokonał w Afryce, jeśli Syrakuzy stale pozostają w oblężeniu. Po śmierci Hamilkara, syna Giskona, Punijczycy
wysłali tam nowe wojsko. Jednak wraz z powrotem Agatoklesa
wszystkie miasta sycylijskie, do których dotarła wiadomość o jego
sukcesach, poddawały mu się jedno po drugim24. W ten sposób wyparł z Sycylii Punijczyków oraz przejął władzę nad całą wyspą.
Następnie znów udał się do Afryki, gdzie natrafił na rokosz wojskowy wywołany tym, że jego syn przełożył wypłatę żołdu do czasu
powrotu ojca. Zwołał przeto wiec i w miłych słowach uspokoił żołnierzy: żołdu nie powinni domagać się od niego, lecz powinni go
sobie wziąć od wroga; jeśli wspólne będzie zwycięstwo, to i wspólne
będą łupy. Niech tylko zrobią mały wysiłek, aby skończyć z tymi
resztkami wojny, ponieważ dobrze wiedzą, że zdobycie Kartaginy
spełni nadzieje ich wszystkich. W ten sposób uśmierzył tumult
wojskowy i w kilka dni później poprowadził żołnierzy na obóz wrogów. Tam niezbyt rozważnie wdał się w bitwę, podczas której stracił większą część wojska. Wycofał się więc do obozu. Lecz gdy spostrzegł, że tam z powodu tak nieroztropnie stoczonej bitwy darzy
się go nienawiścią, bojąc się jednocześnie niezadowolonych żołnierzy, którym nie wypłacił żołdu, w środku nocy wymknął się z obozu razem z synem Archagatosem25. Gdy żołnierze dowiedzieli się
o tym, ogarnęła ich panika, jakby już wpadli w ręce wroga; wołali,
że ich własny król dwa razy ich opuścił w samym środku nieprzyjaciół i rzucił ich żywych na pastwę losu, chociaż nawet martwych
nie powinien pozostawić bez pogrzebu. Chcieli ścigać króla, lecz
natknęli się na Numidyjczyków i powrócili do obozu. Zdołali jednak pochwycić i przyprowadzić do obozu Archagatosa, który zbłądził podczas nocy i oddalił się od ojca. Agatokles zaś popłynął do
Syrakuz z tymi okrętami, które przyprowadził z sobą podczas drugiej żeglugi z Sycylii. Razem z nim popłynęli strażnicy tychże
okrętów. Rzadki to przykład nieprawości: król, który opuścił swoje
wojsko, i ojciec, który zdradził swego syna. Tymczasem po ucieczce
króla żołnierze w Afryce zawarli układ z wrogami, zabili synów
Agatoklesa i oddali się w ręce Kartagińczyków. Archagatos zapytał
23
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przed śmiercią Arkezylaosa, niegdyś przyjaciela ojca, o to, co uczyni
według niego Agatokles dzieciom człowieka, który pozbawił go
dzieci. Usłyszał wtedy odpowiedź, że jemu wystarczy świadomość,
iż jego dzieci przeżyły dzieci Agatoklesa. Po tych wydarzeniach
Punijczycy wysłali na Sycylię wodzów, aby doprowadzili wojnę do
końca. Agatokles zawarł z nimi pokój na równych warunkach26.
KSIĘGA XXIII
1. Po zawarciu pokoju z Kartagińczykami król sycylijski Agatokles orężnie odzyskał te spośród miast, które odłączyły się od niego,
zbytnio ufając we własne siły. Następnie, jakby krępowały go ciasne
granice wyspy, mimo że na samym początku nie spodziewał się
panować nawet nad jej częścią, przeprawił się do Italii. Naśladował
przykład Dionizjusza, który podbił liczne miasta italskie1. Jego
piewrszymi wrogami byli Brutiowie, gdyż oni wydawali mu się
wtedy i najdzielniejsi, i najbogatsi, a jednocześnie stale gotowi wyrządzać krzywdy swoim sąsiadom. Z wielu miast Italii wypędzili
obywateli greckiego pochodzenia2, pokonali na wojnie także Lukanów, swoich przodków, i zawarli z nimi pokój na prawach równości3. Cechowała ich tak wielka dzikość, że nie oszczędzili nawet
tego ludu, który dał im początek.
Lukanowie zwykli wychowywać swoje dzieci według tych samych
wzorów, co i Spartanie. Od wczesnej młodości mianowicie umieszczali je w lasach pomiędzy pasterzami, bez niewolników do posługi,
bez płaszczy, którymi mogłyby się odziać lub na nich przespać. Od
wczesnych bowiem lat przyzwyczajali dzieci do surowego i skromnego trybu życia, z dala od wszelkich wygód miejskich. Pokarm dla
nich stanowiła zdobycz łowiecka, napój — mleko lub woda źródlana. W ten sposób zdobywały hart na trudy wojenne. Początkowo
pięćdziesięciu spośród ich liczby wyruszało zwykle, by grabić pola
swoich sąsiadów, następnie w miarę napływu do nich rzesz młodzieńców, rozochoceni żądzą łupów i wzmocnieni liczebnie, uczynili
ten rejon groźnym dla innych. Przeto Dionizjusz, tyran sycylijski,
którego znużyły ciągłe skargi sprzymierzeńców, wysłał sześciuset
Afrykanów, aby ich poskromili. Lecz Lukanowie dzięki zdradzie
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W 306 r. przed Chr.
Zob. wyżej księga XXI 1.
2
Między innymi z Turioi, Teriny i Hipponium.
3
Według Svrabona (VI 1,4) i Diodora (XVI
kami Lukanów. Państwo utworzyli ok. 356 r. przed Chr.
1

15) Brutiowie byli niewolni-

kobiety noszącej imię Brutia zdobyli ich warownię, gdzie założyli
nowe miasto. Gdy wiadomość o tym rozniosła się wkoło, zbiegli
się do niego pasterze. Na cześć Brutii przybrali nazwę Brutiów4.
pierwszą wojnę prowadzili oni z Lukanami, od których wywodzą
swe pochodzenie. Dumni ze zwycięstwa zawarli pokój na równych
prawach. Następnie podbili orężem innych sąsiadów i doszli wkrótce
do takiej potęgi, że nawet królowie uznali ich za groźnych dla siebie5. Rozbili oni potężną armię Aleksandra, króla Epiru, który przybył do Italii, aby pomóc miastom greckim6. W swej dzikości rozzuchwalonej sukcesem długo siali postrach wśród sąsiadów. Ci poprosili w końcu o pomoc Agatoklesa, który przeprawił się z Sycylii
do Italii, mając nadzieję, że poszerzy granice swego królestwa.
2. Brutiowie, przerażeni wieścią o jego nadejściu, niezwłocznie
wyprawili do niego posłów. Prosili o zawarcie z nimi sojuszu i przyjaźni. Agatokles, który nie chciał, by widzieli przeprawę jego wojsk,
zaprosił ich na ucztę i przełożył posłuchanie na następny dzień.
Sam zaś wsiadł na okręt i tak posłów wywiódł w pole. Jednak ten
podstęp nie miał szczęśliwego końca; ciężka choroba, jaka ogarnęła
całe jego ciało, zmusiła go po kilku dniach do powrotu na Sycylię.
Zaraźliwy fluid szalał po wszystkich nerwach i stawach, jak gdyby
chciał zmóc chorego w jakiejś wewnętrznej walce poszczególnych
członków7. W tak beznadziejnym stanie wybuchła jeszcze walka pomiędzy jego synem i wnukiem, którzy przywłaszczali sobie tron,
jakby on już nie żył. Zginął syn8, tron objął wnuk.
Agatokles, kiedy choroba i zmartwienie stawały się dla niego
coraz bardziej przykre, a jedno nieszczęście powiększało drugie
i w ogóle sytuacja przybrała obrót beznadziejny, kazał odesłać do
rodzinnego Egiptu żonę Teoksenę9 oraz dwóch małych synków
z niej urodzonych. Nie chciał bowiem, by oni cierpieli na widok
wroga, który zagarnął jego tron. Polecił też załadować na okręty
cały swój skarb, niewolników i przebogaty sprzęt królewski, jakiego
nie posiadał żaden inny król. Jego żona jednak usilnie prosiła, aby
4

Jordanes (De origine... 30) przekazuje wiadomość, że Brutia była królową; to samo powtarza Paweł Diakon w Historii Longobardów (II 17). Niektórzy wyprowadzają nazwę Brutiów od Bruttusa, syna Herkulesa. Etymologicznie nazwa brutti może oznaczać zbiegłych niewolników albo w ogóle
zbiegów.
5
Np. Archidamos, król Sparty (zob. niżej prolog XII) czy Aleksander, król
Epiru (zob. niżej prolog XXV, XXVIII).
6
Zob. wyżej księga XII 2.
7
Agatokles został otruty przez niewolnika Menona, który zajmował się
zębami tyrana. Za tym morderstwem stał wnuk, Archagatos, czyhający na
tron po dziadku.
8
Agatokles.
9
Imię skądinąd nieznane.

nie usuwano jej od łoża chorego. Obawiała się bowiem, że jej odejście będzie można skojarzyć ze zbrodnią wnuka i uważać, iż opuściła
swego męża równie okrutnie, jak tamten napadł na swego dziadka.
Wychodząc za mąż związała się z nim nie tylko na czasy pomyślne,
ale i na wszelki los; niebezpieczeństwem własnego życia chętnie
okupi to, by mogła być przy jego ostatnim tchnieniu i urządzić
obrzęd pogrzebowy, którego po jej odjeździe nikt mu z należną
czcią nie sprawi. W chwili rozstania z jednej strony małe dzieci
wznosiły jękliwy płacz, i obejmowały ojca, z drugiej zaś żona obsypywała pocałunkami męża, którego już nigdy więcej nie miała zobaczyć. Tak samo wzruszające łzy ronił starzec. Tamci płakali nad
umierającym ojcem, ten płakał nad wygnanymi synami, pierwsi ubolewali nad samotnością starego i chorego ojca spowodowaną ich odjazdem, ojciec cierpiał z powodu ciężkiej sytuacji synów, których
począł w nadziei, że im przekaże tron królewski. Toteż wszyscy
obecni przy tak okrutnej rozłące napełnili głośnym płaczem cały
dwór królewski. Kres łzom położyła dopiero nieubłagana chwila
odjazdu; tuż po wyjeździe synów nastąpiła śmierć10. Tymczasem
Kartagińczycy, dowiedziawszy się o wydarzeniach na Sycylii, uznali,
iż nadszedł stosowny moment, aby opanować całą wyspę. Przerzucili więc na nią ogromne siły i zajęli wiele miast.
3. W tym samym czasie również Pyrrus prowadził wojnę przeciw
Rzymianom. Ponieważ, jak o tym wyżej była mowa11, Sycylijczycy
poprosili go o pomoc, przybył do Syrakuz, gdzie nazywano go królem Sycylii i Epiru. Radując się z tych sukcesów przeznaczył dla
swego syna Helenosa królestwo Sycylii, jako że należało ono do
jego dziadka (Helenos bowiem urodził się z córki króla Agatoklesa12), a dla syna Aleksandra — królestwo Italii. Następnie stoczył
wiele zwycięskich bitew z Kartagińczykami. Po upływie pewnego
czasu przybyli do niego posłowie sprzymierzeńców italskich13, którzy oznajmili, że dalszy opór przeciw Rzymianom jest niemożliwy
i nastąpi kapitulacja, jeśli nie przyjdzie im z pomocą. W obawie
przed podwójnym niebezpieczeństwem, nie wiedząc, co ma robić
i komu najpierw pomóc, skłaniał się w myślach już to w jednym,
już to w drugim kierunku. Z jednej bowiem strony napierali Kartagińczycy, a z drugiej Rzymianie. Rzeczą niebezpieczną wydawało
się nie przerzucić wojska do Italii, jeszcze bardziej niebezpieczną —
10

W 289 r. przed Chr. Agatokles liczył wtedy według jednych 95 lat,
według innych 72 lata.
11
Zob. wyżej księga XVIII 2. Wyprawa miała miejsce w latach 278—
—275.
12
Plutarch (Pyrrus
10) podaje,
że Aleksander był synem Lanassy,
córki
Agatoklesa, zaś Helenos urodził sią z Bercenny, córki króla iliryjskiego.
13
To jest Samnitów, Lukanów, Brutiów i Tarentyjczyków.

wyprowadzić je z Sycylii. Obawiał się, aby jednych nie utracić na
skutek tego, że nie pośle im pomocy, a drugich — że opuści ich
w biedzie. W tym wirze niebezpieczeństw, najpewniejszym portem
wydawała mu się myśl, żeby z wszystkimi siłami rozstrzygnąć walkę na Sycylii i po całkowitym pobiciu Kartagińczyków przerzucić
zwycięskie wojsko do Italii. Stoczył więc bitwę i wygrał14, mimo to
uważano go za pokonanego, ponieważ opuścił Sycylię. Dlatego też
odpadli od niego sprzymierzeńcy i stracił władzę na Sycylii tak szybko, jak łatwo ją zdobył. Gdy również w Italii nie wiodło mu się
pomyślnie15, wrócił do Epiru. Jego los dostarczył zadziwiającego
przykładu na dwojaką kondycję ludzką. Najpierw cieszył się powodzeniem, wszystko płynęło lepiej, niż sobie życzył, zdobył panowanie nad Italią i Sycylią oraz odniósł wiele zwycięstw nad Rzymianami. Później los się odmienił i jakby dla pokazania ludzkiej
znikomości zburzył wszystko to, co wzniósł; do straty Sycylii dołączył katastrofę na morzu16, nieszczęsną bitwę z Rzymianami oraz
haniebny odwrót z Italii.
4. Po opuszczeniu Sycylii przez Pyrrusa najwyższy urząd złożono
w ręce Hierona17, męża tak wielkiego umiaru, że wszystkie miasta
z prawdziwą jednomyślnością wybrały go najpierw wodzem przeciw
Kartagińczykom, wkrótce potem — królem. Już sam sposób wychowania dziecka był jakby zapowiedzią jego przyszłego majestatu.
Był on bowiem synem Hieroklitosa, znakomitego męża, który wywodził swój ród od Gelona, dawnego tyrana Sycylii, lecz ze strony
matki miał pochodzenie niskie, a nawet przynoszące wstyd. Urodził
się bowiem z niewolnicy i dlatego został porzucony18 przez ojca
jako hańba rodu. Lecz niemowlę pozbawione ludzkiej opieki przez
wiele dni karmiły miodem pszczoły, które zaroiły się wokół jego
posłania. Wtedy ojciec, otrzymawszy odpowiedź wróżbitów, którzy
przepowiadali dziecku władzę królewską, zabrał na powrót dziecko
i wychowywał je z całą starannością, godną obiecanego mu, przyszłego majestatu. Jemu to, kiedy uczył się w szkole wśród rówieśników, wilk nagle pojawiwszy się w gromadzie chłopców wyrwał
tabliczkę. Gdy zaś był młodzieńcem i po raz pierwszy szedł na
14

Fakt z innych źródeł nieznany.
W 275 r. przed Chr. pod Benewentem w Samnium poniósł druzgocącą
klęskę z rąk rzymskiego konsula, Maniusza Dentatusa.
16
Wielkie straty jego flocie podczas przeprawy na
Sycylię zadali Kartagińczycy. Zob. niżej księga XXV 3.
17
Hieron II Młodszy, tyran Syrakuz w latach 265—215.
18
Bardzo niehumanitarny zwyczaj starożytnych, którzy niewygodne z jakichś Powodów niemowlę porzucali jak śmieć. Zwyczaj ten skutecznie zaczęło zwalczać dopiero chrześcijaństwo.
15

wojnę, usiadł orzeł19 na jego tarczy, a sowa20 — na włóczni. Ten
znak wskazywał, że przyszły król będzie ostrożny w radzie i dzielny w boju. Często zresztą walczył z tymi, którzy go wzywali na
pojedynek i zawsze odnosił zwycięstwo. Od króla Pyrrusa otrzymał
liczne dary wojenne. Był nadzwyczaj pięknie zbudowany, dysponował również niezwykłymi jak na człowieka siłami, w mowie był
miły, w uczynkach — sprawiedliwy, we władzy — umiarkowany.
Wydawało się, iż niczego królewskiego mu nie brakuje prócz władzy
królewskiej.

KSIĘGA XXIV
1. Gdy to się działo na Sycylii, w Grecji toczyli między sobą wojnę królowie Ptolemeusz Keraunos, Antioch i Antygonos1. Prawie
wszystkie miasta greckie pod przewodnictwem Sparty wysłały do
siebie nawzajem posłów, zawarły sojusznicze układy i spiesznie
przystąpiły do wojny. Korzystały bowiem niejako z nadarzającej się
okazji i miały nadzieję na odzyskanie wolności. Aby nie wydawało
się, że wypowiedzieli wojnę Antygonosowi, pod którego władzą się
znajdowali, uczynili atak na sprzymierzonych z nim Etolów. Jako
powód wojny podali to, że Etolowie zajęli zbrojnie równinę Kirry2,
poświęconą za zgodą całej Grecji Apollinowi. Na wodza tej wojny
wybrali Areasa3, który z połączonym wojskiem dewastował miasta
i okoliczne pola oraz palił to, czego nie mógł ze sobą unieść. Obserwowali to z gór pasterze etolscy, którzy zebrali się w liczbie około
pięćset osób i runęli na wrogów rozproszonych i zdezorientowanych,
co do wielkości ich oddziału, gdyż strach i dym pożarów przesłaniał
im widok. Wycięli około dziewięć tysięcy rabusiów, a resztę zmusili do ucieczki. Gdy następnie Spartanie wznowili działania wojenne, liczne miasta odmówiły im pomocy sądząc, że dążą do zdobycia
hegemonii, a nie do oswobodzenia Grecji. Tymczasem zakończyła
się wojna pomiędzy królami. Ptolemeusz wyparł Antygonosa i opanował całe królestwo macedońskie, a następnie zawarł pokój z An19

Ptak Zeusa (Jowisza).
Ptak Ateny (Minerwy).
1
Zob. wyżej księga XVII 2; Ptolemeusz Keraunos, syn Ptolemeusza I
Soteara; Antioch (280—261), syn Seleukosa; Antigonos Gonatas (283—239), syn
Demetriosa.
2
Kirra (Cirrha), miasto w Fokidzie nad Zatoką Koryncką, niedaleko Delf
3
Król Sparty (309—265). Wydarzenie opisane tylko u Justynusa.
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tiochem i połączył się związkami rodzinnymi z królem Pyrrusem,
któremu dał za żonę swoją córkę4.
2. Kiedy zniknęło zagrożenie z zewnątrz, Ptolemeusz swoje niegodziwe i zbrodnicze skłonności skierował przeciw własnej rodzinie.
Zastawił pułapkę na swoją siostrę Arsinoe5, której synów chciał pozbawić życia, a jej odebrać miasto Kassandreę6. Pierwszy jego podstęp polegał na tym, że udając miłość dążył do małżeństwa z siostrą.
Nie mógł bowiem w żaden inny sposób niż przez zdradziecką ugodę
dosięgnąć synów siostry, których królestwo przedtem zagarnął dla
siebie. Lecz siostra znała zbrodnicze intencje Ptolemeusza. Ponieważ
mu nie wierzyła, polecił jej donieść, iż pragnie dopuścić jej synów
do współudziału w rządach; nie walczył bowiem z nimi o to, aby
im wydrzeć królestwo, ale aby uczynić z niego swój podarunek dla
nich. Niech w tym celu przyśle do niego jakiegoś świadka przysięgi,
w obecności którego przed ojczystymi bogami złoży zobowiązania
zaklinając się, na co ona zechce. Arsinoe nie wiedziała, co robić;
bała się, że jeśli wyśle świadka, padnie ofiarą krzywoprzysięstwa,
jeśli nie wyśle, wywoła wściekłość okrutnego brata. Przeto bardziej
w trosce o dzieci niż o siebie samą, posłała Diona, jednego ze swych
przyjaciół i sądziła, że jej małżeństwo będzie ochroną dla dzieci.
Ptolemeusz zaprowadził świadka do świątyni Jowisza od niepamiętnych czasów otaczanej czcią przez Macedończyków, uchwycił tam
rękoma ołtarz, dotknął nawet posągów i sakralnych łoży7 oraz z niesłychanymi i największymi zaklęciami wypowiedział przysięgę, że
dąży do małżeństwa z siostrą w dobrej wierze, że obdarzy ją tytułem królowej i że nie będzie miał innej żony, by ją znieważyć, ani
innych dzieci niż jej synów. Arsinoe, która w ten sposób nabrała
nadziei i wyzbyła się strachu, osobiście nawiązała rozmowy z bratem. Jego zaś oblicze i przymilne spojrzenia obiecywały nie mniej
uczciwości co sama przysięga i dlatego mimo nawoływania syna
Ptolemeusza8, że kryje się w tym wszystkim zdrada, zgodziła się
na małżeństwo z bratem.
3. Ślub odbył się z wielkim przepychem i wśród ogólnej radości.
Zwołano również wiec żołnierski, w czasie którego król nałożył diadem na głowę swej siostry i nazwał ją imieniem królowej. To imię
napełniło Arsinoe wielką radością, gdyż odzyskała godność utraconą
Wraz ze śmiercią Lizymacha, swego pierwszego męża. Sama zapra4

Było jej na imię Antygona.
Wdowę po Lizymachu. Zob. wyżej księga XVII 2.
6
Kassandrea nazywała się przedtem Potidaja, miasto na Półwyspie Chalkidyckim, które odbudował Kassander, król macedoński
7
Miękko wymoszczone łoże, okryte kosztowną tkaniną. W czasie uczt
sakralnych umieszczano na nim posąg bóstwa, które było przedmiotem czci
8
Ptolemeusz był synem Lizymacha i jego pierwszej żony.
5

kiwali utratę swoich synów, inni bali się zagłady miast, jeszcze
inni wzywali na pomoc imiona swoich królów, Aleksandra i Filipa,
niby jakichś bóstw. Pod nimi bowiem nie tylko byli bezpieczni, ale
nawet stali się zwycięzcami całego świata. Zanosili do nich prośby,
aby chronili ojczyznę, która sławą swych czynów dosięgła samego
nieba i aby przyszli z pomocą udręczonym obywatelom, których
przywiodły do zguby szaleństwo i głupota Ptolemeusza. Gdy tak
powszechnie załamywano ręce, Sostenes, jeden spośród wodzów macedońskich, uważając, że aktywność nie tylko do modłów powinna
się sprowadzać, zebrał młodzież i poskromił Galów cieszących się
zwycięstwem i tak uchronił Macedonię przed nieprzyjacielskim spustoszeniem. Z powodu tych mężnych czynów, mimo niskiego pochodzenia, przedkłada się go nad wielu znakomitych Macedończyków18, którzy ubiegali się o władzę królewską. On jednak, kiedy
wojsko obwołało go królem, kazał żołnierzom składać przysięgę nie
na imię króla, lecz wodza19.
6. Tymczasem Brennus, pod którego wodzą druga część Galów
zalała Grecję, usłyszał wiadomość o zwycięstwie, jakie jego ziomkowie pod wodzą Belgiusa odnieśli nad Macedończykami. Oburzył
go fakt, że mimo zwycięstwa tak łatwo odstąpili od bogatej zdobyczy, zawierającej w sobie ogromny ciężar łupów zgarniętych na
Wschodzie20. Zebrał więc czterdzieści tysięcy pieszych i piętnaście
tysięcy jeźdźców i wtargnął do Macedonii, burząc wioski i miasta.
Naprzeciw wyszedł mu Sostenes z wojskiem macedońskim gotowym
do walki. Lecz łatwo odniosły zwycięstwo oddziały liczne nad nielicznymi, mężne nad strwożonymi. Toteż pokonani Macedończycy
schronili się w murach miast, a zwycięski Brennus bez żadnej przeszkody łupił wioski w całej Macedonii. Następnie, jakby już zdobycz na ludziach stała się mało ważna, skierował swój wzrok na
świątynie bogów nieśmiertelnych i po błazeńsku sobie żartował, że
możni bogowie powinni hojnie obdarować ludzi. Natychmiast też
pomaszerował na Delfy, przedkładając łupy nad skrupuły religijne,
złoto nad obrazę bogów nieśmiertelnych. Twierdził, że bogowie nie
potrzebują żadnych bogactw, jako że oni zwykli nimi obdarzać ludzi.
Świątynia Apollina leży w górach Parnas na skale stromej ze
wszystkich stron21. Tutaj rzesze ludzi, które napływały zewsząd
18

Między innymi odrzucono takich kandydatów, jak Meleager, brat Ptolemeusza Keraunosa, i Antypater, wnuk Kassandra.
19
Władzę nad Macedonią Sostenes sprawował przez dwa lata.
20
Chodzi o Macedonię, która obłowiła się podczas wypraw Aleksandra
Wielkiego na Wschód.
21
Opis położenia Delf niezbyt dokładny. Wyrocznia bowiem leży na po-

z podziwu dla majestatu boskiego, stworzyły miasto i osiadły na
tej skale. Dzięki temu świątyni i miasta bronią nie tylko mury, ale
i przepaście, nie tylko umocnienia zrobione ręką ludzką, ale i stworzone przez naturę. Trudno zgoła powiedzieć, czy więcej podziwu
wzbudza tu obronność miejsca, czy majestat bóstwa. W samym środku znajduje się skała tworząca coś w rodzaju teatru22 i dlatego
głosy ludzi oraz złączony z nimi dźwięk trąb na skutek rozlegania
się i odbicia od skał zwykły dolatywać do uszu w formie wielokrotnie silniejszej niż zostały wydane. To zjawisko wzbudza przeważnie jeszcze większą bojaźń przed majestatem i jeszcze większy
podziw wśród ludzi, którzy są nieświadomi tych spraw i oniemiali
ze zdziwienia. Na tym występie skalnym, niemal w środku wysokości góry, znajduje się mała płaszczyzna, a w niej głęboki otwór
w ziemi, który prowadzi do wyroczni. Z niego wydostaje się do
góry zimny powiew, pchany jakąś siłą niby wiatrem i wprawia
w oszołomienie umysły wieszczek23, które napełnione siłą bóstwa
udzielają odpowiedzi ludziom szukającym rady. Można tu więc zobaczyć wiele bogatych darów, złożonych przez królów i narody;
świadczą one zarówno o hojności i wdzięczności ofiarodawców, jak
i o prawdziwości bożych odpowiedzi.
7. Brennus, przed którym roztaczał się widok świątyni, długo się
zastanawiał, czy uderzyć natychmiast, czy może żołnierzom zmęczonym drogą pozostawić noc na odnowienie sił. Wodzowie Ajnianów24 i Tesalczyków, którzy przyłączyli się do niego w nadziei łupów, kazali bezzwłocznie przystąpić do akcji, dopóki wrogowie nie
są przygotowani i dopóki wzbudza w nich strach ich nagłe nadejście. Jeśli nieprzyjaciołom pozostawi się noc, wróci im zapał, może
i nadejdzie dla nich pomoc, i zostaną zablokowane drogi, które
teraz stoją otworem. Lecz rzesze Galów, skoro po długiej nędzy natrafiły na wioski dobrze zaopatrzone w wino i wszelki pokarm, rozproszyły się po okolicy i cieszyły się nie mniej obfitością pożywienia, co samym zwycięstwem. Porzuciwszy swe oddziały, włóczyły
się tu i tam, aby jako zwycięzcy wszystko wziąć w posiadanie. To
dało Delfijczykom czas na ochłonięcie. Podobno na pierwszą wiadomość o nadejściu Galów wyrocznie zakazały wieśniakom wynieść
z ich gospodarstw zboże i wino. To zbawienne polecenie zrozumiano
dopiero wtedy, kiedy obfitość wina i wszelkich zapasów niejako
Powstrzymała Galów i pozwoliła nadejść posiłkom sąsiadów. Przeto
łudniowym stoku Parnasu, którego szczyty wznoszą się majestatycznie ponad
obiektem sakralnym.
22
Do dzisiaj zachowały się resztki teatru w Delfach.
23
Wieszczki te to słynne pytie, kapłanki Apollina w Delfach, które były
starannie dobierane i wychowywane od dzieciństwa przez kapłanów.
24
Ajniania (Aeniania), kraina w Tesalii.

Delfijczycy wzmocnieni siłami sprzymierzeńców prędzej obwarowali
swoje miasto, niż czuwający przy winie niby przy łupach Galowie
zdołali na rozkaz powrócić do swoich oddziałów. Brennus posiadał
sześćdziesiąt pięć tysięcy doborowych oddziałów piechoty, żołnierzy
zaś Delfijczyków i ich sprzymierzeńców nie było więcej jak cztery
tysiące. Gardząc tą garstką ludzi, Brennus ukazywał swoim obfitość
łupów, aby pobudzić ich zapał bojowy, i twierdził, że posągi z kwadrygami, których wielka liczba jest widoczna z daleka zostały odlane ze szczerego złota i jako łupy więcej znaczą swym ciężarem
niż swoim wyglądem.
8. Pod wpływem tej mowy, jak i upojenia winem w dniu poprzednim Galowie ruszyli do walki nie oglądając się na niebezpieczeństwa. Przeciwnie Delfijczycy, którzy pokładali więcej nadziei w bogu niż we własnych siłach, stawiali silny opór wrogom zasługującym na pogardę i w czasie podchodzenia zasypywali ich z samego
wierzchołka góry już to kamieniami, już to pociskami. Nagle podczas zmagań obu stron kapłani ze wszystkich świątyń oraz same
wieszczki z rozpuszczonym włosem, z kapłańskimi insygniami i opaskami na głowach, obłąkani z przerażenia wysunęli się do pierwszego szeregu bojowego. Wołali, że przybył bóg i że widzieli go,
jak w postaci młodzieńca o nadludzkiej piękności zstępował do świątyni przez otwór w szczycie dachu, kiedy wszyscy pochylając się
wzywali jego pomocy. Towarzyszyły mu dwie młode dziewczyny
w zbroi, które wyszły z sąsiednich świątyń Diany i Minerwy. Nie
tylko widzieli to na własne oczy, ale także słyszeli zgrzyt łuku
i szczęk oręża. Przeto zaklinali ich na wszelkie świętości, aby nie
wahali się za boskimi przewodnikami uderzyć na wroga i jako
sprzymierzeńcy bogów przyłączyć się do ich zwycięstwa.
Zapaleni tymi słowami wszyscy rzucili się ,na wyścigi do boju.
Niebawem i oni sami odczuli obecność bogów, gdyż na skutek trzęsienia ziemi oderwała się część góry i przygniotła wojsko galijskie.
Rozproszyły się wtedy najbardziej zagęszczone szeregi i wycofały
w pośpiechu nie bez ran z ręki wrogów. Podniosła się następnie
burza, która gradem i zimnem wykończyła pokrytych ranami wojowników. Sam wódz Brennus, nie mogąc znieść bólu z powodu ran,
sztyletem zakończył swoje życie. Drugi wódz, gdy zobaczył karę
wymierzoną sprawcom tej wojny z dziesięcioma tysiącami rannych
pośpiesznie wycofał się z Grecji. Lecz los nie był przychylniejszy
dla uciekających, gdyż nie mogli spędzić spokojnie ani jednej nocy
pod dachem, ani jeden dzień nie upłynął im bez trudów i niebezpieczeństw. Ciągłe deszcze, zmarznięty śnieg, głód, zmęczenie, a ponadto brak snu, najdotkliwsze dla ludzi nieszczęście, wyniszczyły żałosne resztki nieszczęśliwej wojny. Również plemiona i narody, przez
których tereny przechodzili w rozproszeniu, ścigały ich jakby zwie-

rzęta na łowach. Przeto z tak ogromnej armii, krótko przedtem dufnej w swoje siły, gardzącej nawet bogami, nie pozostał ani jeden
żołnierz, który mógłby przypomnieć o tak wielkiej klęsce25.

KSIĘGA XXV
1. Kiedy dwaj królowie, Antygonos1 i Antioch2, zawarli pokój
i Antygonos powrócił do Macedonii, niespodziewanie wyrósł przed
nim nowy wróg. Oto Galowie, których król Brennus, wyruszając
na Grecję, pozostawił na straży swego ludu, uzbroili piętnaście tysięcy piechoty i trzy tysiące jazdy. Nie chcieli uchodzić sami za ludzi gnuśnych. Następnie zmusili do ucieczki oddziały Getów3 i Triballów4. Zamierzając uderzyć na Macedonię, wyprawili posłów do
króla, aby ofiarować mu pokój za pieniądze i jednocześnie przeprowadzić rozpoznanie królewskiego obozu. Antygonos zaprosił ich na
ucztę urządzoną, jak przystało na króla, z wielkim przepychem.
Galów wprawiła w zachwyt ogromna ilość złota i srebra, jaką tam
wystawiono na pokaz, i podnieciła obfitość ewentualnych łupów.
Toteż powrócili do siebie w jeszcze bardziej nieprzyjaznym nastawieniu, niż wyruszyli. Król kazał im także pokazać słonie bojowe,
aby nieznanym wyglądem wzbudziły strach w barbarzyńcach, polecił również pokazać im okręty załadowane towarami. Nie zdawał
sobie sprawy, że ukazując swą potęgę zamiast wywołać u nich strach
rozpalił tylko ich żądzę zdobycia bogatych łupów. Kiedy więc posłowie wrócili do swoich, przedstawili wszystko przesadnie i ukazali równocześnie bogactwo króla, jak i jego lekkomyślność: obóz
jest pełen złota i srebra, nie ma obwarowania z wału czy fosy; ci
ludzie, jakby uważając, że dostateczną obronę stanowi bogactwo,
zrezygnowali z wszelkiej służby wojskowej; zdają się oni wierzyć,
że nie trzeba im osłony z żelaza, gdy opływają w złoto.
2. Ten raport dla ludzi żądnych bogactw stanowił dostateczną
zachętę do rabunku. Do tego doszedł jeszcze przykład Belgiusa5,
który nie tak dawno wyciął w pień wojsko macedońskie wraz z jego królem. Za zgodą więc wszystkich, nocą przypuszczają atak na
25

Locus communis dotyczący druzgocącej klęski. Wyrażenie tego rodzaju
znajdziemy u wielu historyków.
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Demetriosa.
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Syrii.
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Getowie (Getae), lud tracki, zamieszkujący tereny między rzeką Dunaj
górami Haemus.
4
Triballowie, szczep tracki, żyjący również między górami Haemus a Dunajem
5
Zob. wyżej księga XXIV 5,6.

obóz króla, który przewidując tę nawałnicą wydał w przeddzień
rozkaz, aby żołnierze zabrali cały dobytek i sami cicho ukryli się
w pobliskim lesie. Obóz ocalał tylko dzięki temu, że został przez
nich opuszczony. Galowie bowiem, skoro natrafili na same pustki
i nie widzieli ani obrońców, ani nawet straży, nie podejrzewali
ucieczki wrogów, lecz podstęp i długo bali się wejść w bramy obozu.
W końcu weszli, pozostawiając jego obwarowania nietknięte, gdyż
raczej zajęli się poszukiwaniem łupów niż dewastacją. Wreszcie
zabrawszy z sobą to, co znaleźli, skierowali się w stronę wybrzeża.
Tam nieostrożnie przystąpili do grabieży okrętów i nie obawiając
się żadnego niebezpieczeństwa, zostali wymordowani przez wioślarzy i tę część wojska, która tutaj się schroniła z żonami i dziećmi.
Doszło do tak wielkiej masakry Galów, że wiadomość o tym zwycięstwie zapewniła Antygonosowi pokój nie tylko ze strony Galów,
ale i innych dzikich sąsiadów.
W tym okresie młodzież galijska odznaczała się tak wielką płodnością, że chmarami ludzi zapełniła całą Azję6. Ani królowie Wschodu nie prowadzili żadnych wojen bez zaciężnego wojska galijskiego,
ani, gdy ich wypędzono z królestwa, nie uciekali gdzie indziej niż
do Galów. Imię Galów bowiem wzbudzało tak wielki strach i tak
wielka była pomyślność ich niezwyciężonej armii, że jak sądzili,
bez mężnych oddziałów galijskich ani nie jest bezpieczny ich królewski majestat, ani nie jest możliwe jego odzyskanie po utracie.
Gdy więc wezwał ich na pomoc król Bitynii7, odnieśli zwycięstwo
i podzielili się z nim królestwem. Część, którą zajęli, nazwali Gallogrecją8.
3. Te wydarzenia rozgrywały się w Azji. Na Sycylii tymczasem
Punijczycy pokonali Pyrrusa w bitwie morskiej9. Po klęsce zwrócił
się on za pośrednictwem posłów do Antygonosa, króla Macedonii,
aby przysłał mu pomoc wojskową. Oznajmił przy tym, że jeśli
jej nie otrzyma, będzie musiał powrócić do swego kraju i wzmocnić swoją potęgę kosztem Antygonosa, chociaż chciał to uczynić
kosztem Rzymian. Posłowie przynieśli odpowiedź negatywną. Wtedy
nagle, bez odsłaniania przyczyn, zabrał się do wyjazdu. Sprzymierzeńcom zaś nakazał przygotować się do wojny, straż nad zamkiem
w Tarencie powierzył swemu synowi Helenosowi i przyjacielowi
Milonowi. Po przybyciu do Epiru natychmiast zaatakował Macedo6

To znaczy Azją Mniejszą.
Bitynia (Bithynia), kraina w Azji Mniejszej nad Propontydą, Bosforem
i Morzem Czarnym. Jej królem był Nikomedes I (281—246). Wezwał on Galów
na pomoc przeciw swemu bratu Zipoitasowi w 278 r. przed Chr.
8
Galogrecja, później Galacja, leżała na południe od Bitynii i Paflagonii.
9
Zob. wyżej księga XXIII 3.
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nie; Antygonos wyszedł mu z wojskiem naprzeciw, lecz poniósłszy
w bitwie klęskę rzucił się do ucieczki10. W ten sposób Pyrrus wziął
Macedonię w swoją władzę i, jakby utratę Sycylii i Italii równoważyło mu zajęcie Macedonii, wezwał do siebie syna i przyjaciela
których pozostawił w Tarencie. Antygonosowi zaś nagle fortuna
przestała sprzyjać; w towarzystwie kilku jeźdźców uciekł do Tessalonik, by obserwować dalsze wypadki w utraconym królestwie
i stamtąd wznowić wojnę przy pomocy najemnego oddziału Galów. I tym razem poniósł jednak całkowitą klęskę z rąk Ptolemeusza, syna Pyrrusa11; umknął wtedy z siedmioma towarzyszami i już
więcej nie szukał możliwości odzyskania królestwa, lecz raczej kryjówek i pustkowi, na które mógłby uciec i uratować swoje życie.
4. Pyrrus, mimo zdobycia tak wysokich szczytów władzy, nie był
zadowolony z tego, o czym mógł tylko marzyć, lecz myślał o innych
królestwach w Grecji i Azji. Władza nie sprawiała mu większej
przyjemności niż wojna i nikt nie mógł go powstrzymać, jeśli dokądś
skierował swój atak. Miał on opinię człowieka, który w zdobywaniu
królestw jest niezwyciężony, lecz który po zajęciu szybko je traci.
Z większym zapałem starał się osiągnąć władzę niż ją utrzymać.
Kiedy przerzucił swoje wojsko na Peloponez12, wysłali do niego poselstwo Ateńczycy, Achajowie i Meseńczycy. Cała zresztą Grecja
czekała na jego przybycie. Wprawiły ją w podziw nie tylko sława
imienia Pyrrusa, lecz także jego sukcesy w wojnie przeciw Rzymianom i Punijczykom. Pierwszą bitwę stoczył ze Spartanami13.
Z większym męstwem przyjęły go wtedy kobiety niż mężczyźni;
stracił tam syna Ptolemeusza i najbardziej bitną część swego wojska. Kiedy oblegał miasto nadbiegła dla obrony ojczyzny tak wielka
liczba kobiet, że wycofał się pokonany nie tyle ich męstwem, co
własnym wstydem. Jeśli chodzi o syna Ptolemeusza, mówi się o nim,
że był do tego stopnia mężny i dzielny, iż zdobył Korkyrę14 dysponując sześćdziesięcioma ludźmi. Podobnie w czasie bitwy morskiej
z siedmioma towarzyszami wyskoczył z łódki na pięciorzędowiec,
opanował go i utrzymał w swoich rękach. Podczas oblężenia Sparty
wjechał konno do samego jej środka, gdzie poległ od napierającego
tłumu. Jego martwe ciało zaniesiono do ojca. Ten powiedział wtedy,
jak głosi wieść, że syn zginął dużo później niż on ojciec tego się
spodziewał i niż na to wskazywała jego lekkomyślność.
10

W 274 r. przed Chr.
Zob. wyżej księga XVII 2.
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W tekście jest: Chersoneso. Wydaje się jednak, że chodzi tu o Peloponez.
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W 272 r. przed Chr. Wezwał go na pomoc Kleonymos, który rywalizował z Arajosem o tron w Sparcie (zob. Plutarch Pyrrus 26 i nn.).
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Korkyra, miasto na wyspie o tej samej nazwie, na Morzu Jońskim w
Pobliżu wybrzeży Epiru.
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5. Pyrrus odparty przez Spartan podążył do Argos15. Tam starał
się pokonać Antygonosa, który zamknął się w murach miasta; jednak walcząc mężnie wśród najgęstszych szeregów, poległ trafiony
kamieniem wyrzuconym z murów16. Jego głowę zaniesiono do Antygonosa. Ten ze zwycięstwa zrobił łagodny użytek: syna Pyrrusa
Helenosa, który poddał się jemu wraz z Epirotami odesłał do ich
królestwa i wydał mu nie pochowane kości ojca17, by zawiózł je
do ojczyzny.
Wśród wszystkich pisarzy panuje dość zgodny pogląd, że ani
w czasach Pyrrusa, ani w poprzednich nie było króla, którego by
można z nim porównać. Rzadko spotyka się nie tylko wśród królów, ale i wśród znakomitych mężów człowieka, który wiódłby żywot bardziej nienaganny i pielęgnowałby sprawiedliwość bardziej
rzetelną. Jego znajomość sztuki wojennej była tak wielka, że chociaż prowadził wojny z takimi potężnymi królami, jak Lizymach,
Demetrios czy Antygonos, zawsze wychodził z nich zwycięsko. Także w czasie wojen z Sycylijczykami, Rzymianami i Kartagińczykami
nigdy nie okazał się gorszy, przeważnie zaś odnosił zwycięstwa. On
to swoją ojczyznę, z pewnością małą i nieznaną, uczynił sławną na
cały świat rozgłosem swoich czynów i blaskiem swego imienia.
KSIĘGA XXVI
1. Po śmierci Pyrrusa wielkie zawieruchy wojenne powstały nie
tylko w Macedonii, ale i w Azji i w Grecji. Peloponezyjczycy na
skutek zdrady dostali się pod władzę Antygonosa. Miotały nimi
sprzeczne uczucia już to bólu, już to radości, zależnie od tego, czy
dane miasto spodziewało się od Pyrrusa pomocy, czy też żywiło
przed nim strach. Dlatego jedne zawierały z Antygonosem przymierza, drugie z wzajemnej nienawiści szykowały się do wojny.
Wśród tych wstrząsów, jakie targały różnymi okolicami, także
miasto Epejów1 dostało się w tyrańską władzę Aristotimosa, jednego z pierwszych obywateli, który wielu spośród najznakomitszych
mieszkańców wymordował, a jeszcze więcej skazał na wygnanie.
Etolowie2 domagali się przez posłów, aby oddał wygnańcom ich
żony i dzieci. Najpierw odmówił, lecz później, niby żałując odmowy,
15
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Epejowie, najdawniejsi mieszkańcy północnej Elidy na Peloponezie.
licą kraju była Elida nad Penejosem.
2
Mieszkańcy Etolii, krainy w środkowo-zachodniej Grecji.
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pozwolił wszystkim mężatkom pójść do swoich mężów i wyznaczył
im dzień wyjścia. One zaś, jakby miały spędzać z mężami wieczne
wygnanie, zabrały ze sobą najbardziej drogocenne rzeczy i zgromadziły się przy bramie, jakby zamierzały wspólnie wyruszyć w drogę.
Wtedy obrabowano je z wszystkich kosztowności i wsadzono do
więzienia. Przedtem jednak na łonach matek oprawcy zamordowali
małe dzieci i wydarli z ich objęć młodziutkie dziewczęta, aby je
zgwałcić.
Gdy wszyscy przerazili się tak okrutnej tyranii, Hellanikos, najprzedniejszy obywatel, który był starcem, stracił dzieci i dlatego
nie lękał się ani o swoje życie, ani o życie rodziny, zebrał w swym
domu najbardziej zaufanych przyjaciół i wezwał ich do pomsty
ojczyzny. Ponieważ oni wahali się, czy osobistym zagrożeniem położyć kres zagrożeniu publicznemu i prosili o czas do namysłu, zawezwał niewolników i kazał im zaryglować drzwi oraz powiadomić
tyrana, aby przysłał policję w celu ujęcia u niego spiskowców. Do
każdego z nich mówił z wyrzutem, że będzie mścicielem opuszczonej ojczyzny, ponieważ nie może być sprawcą jej uwolnienia. Wtedy
przyjaciele, którym groziło niebezpieczeństwo z dwóch stron, wybrali szlachetniejszą drogę i poprzysięgli śmierć tyranowi. W ten
sposób zginął Arystotimos3 w piątym miesiącu sprawowania tyrańskiej władzy.
2. Tymczasem Antygonosowi, który prowadził wojnę4 na dwa fronty, przeciw Ptolemeuszowi i przeciw Spartanom, przybył nowy
wróg w postaci wojska Galogreków5. Do walki z pierwszymi pozostawił mały oddział, aby sprawiał wrażenie obozu, przeciw zaś Galom wyruszył z wszystkimi siłami. Kiedy Galowie otrzymali o tym
wiadomość, zabili zwierzęta dla zasięgnięcia wróżby co do losów
bitwy, do której sami też się szykowali6. Ponieważ wnętrzności
zwierząt przepowiadały im wielką klęskę i zagładę ich wszystkich,
popadli nie w strach, ale w szał. Mając nadzieję, że groźby bogów
da się przebłagać krwią najbliższych, mordują swoje żony i dzieci
i tak walkę rozpoczynają od nieludzkiego morderstwa. W ich dzikie
dusze wstąpiła taka wściekłość, że nie oszczędzali nawet dziecięcego wieku, który zwykle wrogowie oszczędzają, i prowadzili śmiertelny bój ze swymi dziećmi oraz z matkami dzieci, w obronie których zwykło się wojny podejmować. Przeto jak gdyby zbrodnią mogli wykupić swoje życie i zwycięstwo, szli do walki ociekając świe3

Arystotimosa popierał Antygonos Gonatas, król Macedonii
Tzw. wojna chremonidejska w latach 266—263.
5
Chodzi o galijskich najemników Antygonosa. Do starcia z nimi doszło
Pod Megarą, niedaleko Aten, ok. 265 r. przed Chr.
6
Antygonos rozbił wojska peloponeskie w bitwie pod Koryntem w 265
albo 264 r. przed Chr.
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żą krwią swoich najbliższych. Rezultat nie był lepszy, niż to obiecywały wróżby. Walczących bowiem Galów wcześniej niż wrogowie opadły furie niegodziwie pomordowanych, a cienie ofiar zasłaniały im wzrok i dlatego zostali wycięci co do nogi. Klęska była tak
całkowita, że jak się wydawało, bogowie zawarli ugodę z ludźmi,
aby wytępić okrutnych morderców.
Po takim końcu tej bitwy Ptolemeusz i Spartanie, unikając zwycięskiego wojska wrogów, wycofali się w miejsce bardziej bezpieczne. Antygonos zaś, skoro zauważył ich odejście, wypowiedział
wojnę Ateńczykom, aby wykorzystać zapał żołnierzy rozpalony
ostatnim zwycięstwem. Kiedy był pochłonięty tą wojną, Aleksander, król Epiru, pragnąc pomścić śmierć swego ojca Pyrrusa, dewastował ziemie macedońskie. Do walki przeciw niemu Antygonos
powrócił z Grecji, lecz jego żołnierze przeszli na stronę wroga i w
taki sposób wraz z wojskiem utracił także królestwo macedońskie.
Jego syn Demetrios7, bardzo młody chłopak, podczas nieobecności
ojca zebrał nowe wojsko i nie tylko odzyskał utraconą Macedonię,
ale nawet pozbawił Aleksandra królestwa Epiru8. Tak wielka była
niestałość żołnierzy i zmienność fortuny, ze królów na przemian
widziano już to na wygnaniu, już to na tronie.
3. Przeto Aleksander, który jako wygnaniec uciekł do Akarnanii9,
wrócił do swego królestwa tak na życzenie Epirotów, jak i dzięki
temu, że otrzymał pomoc od sprzymierzeńców.
W tym samym czasie zmarł Magas, król Cyreny10. Przed swoją
chorobą przyrzekł wydać jedyną córkę Berenikę za syna Ptolemeusza11, swego brata, z którym pragnął zakończyć spory. Lecz po
śmierci króla, matka dziewczyny, Arsinoe12, chciała zerwać kontrakt
małżeński zawarty wbrew jej woli. Kazała więc z Macedonii zawezwać Demetriosa13, brata króla Antygonosa, aby ożenił się
z dziewczyną i objął tron w Cyrenie. Był on synem córki Ptolemeusza. Demetrios długo nie zwlekał, lecz przy pomyślnym wietrze
szybko przypłynął do Cyreny. Świadom swojej piękności, która
zbyt wielkie wrażenie zaczęła robić na teściowej, od samego początku zachowywał się wyniośle, był przykry dla królewskiej rodziny i dla żołnierzy oraz swoje uczucie przeniósł z córki na matkę.
Sprawa ta najpierw wzbudziła podejrzenia u córki, a następnie
wywołała nienawiść ludu i wojska. Przeto wszyscy skierowali swo7

Demetrios II rządził w latach 243—233.
W 264 r. przed Chr.
9
Akarnania, kraina w zachodniej części Grecji środkowej.
10
Magas, syn Filipa i Bereniki, którą poślubił Ptolemeusz I Soter, zmarł
ok. 258 r. przed Chr.
11
To jest Ptolemeusza III Euergetesa (246—221)
12
Niektórzy zwą ją Apameją. Była córką Antiocha I, władcy syryjskiego.
13
Syna Demetriosa Poliorketesa i Ptolemaidy, córki Ptolemeusza Lagosa.
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ją życzliwość ku synowi Ptolemeusza14, na Demetriosa zaś przygotowano zasadzkę i nasłano zabójców, kiedy udawał się do łoża teściowej. Arsinoe jednak, słysząc głos córki, która stała przy drzwiach
i kazała oszczędzić matkę, na krótko zasłoniła cudzołożnika swym
ciałem. Berenika przez to zabójstwo zarówno pomściła cudzołóstwo
matki, nie tracąc miłości do niej, jak i w wyborze męża mogła pójść
za życzeniem ojca.

KSIĘGA XXVII
1. Po śmierci Antiocha1, króla Syrii, na jego miejsce wstąpił syn
Seleukos. Swoje rządy rozpoczął on od morderstwa w rodzinie, do
czego namówiła go matka Laudyke, chociaż powinna go była przed
tym powstrzymać. Zgładził mianowicie swoją macochę Berenikę2,
siostrę króla Egiptu, Ptolemeusza, oraz małego braciszka, którego
ona urodziła. Zbrodnia ta ściągnęła na niego piętno hańby i uwikłała w wojnę z Ptolemeuszem3. Było zaś tak: Berenika, kiedy dowiedziała się, że wysłano ludzi, którzy mieli ją zamordować, zamknęła się w mieście Dafine4. Wiadomość o tym, że ona i jej synek
znaleźli się w oblężeniu, dotarła do miast azjatyckich i wtedy wszyscy przypomnieli sobie, jaką godność piastowali jej ojciec i przodkowie; Litując się nad tak nie zasłużoną odmianą losu, wysłali rosiłki na pomoc. Również brat Ptolemeusz przeraził się niebezpieczną
sytuacją siostry, pozostawił więc swoje królestwo i spiesznie podążył do niej z wszystkimi siłami. Lecz Berenikę, której nie można
było dopaść siłą, zgładzono podstępnie jeszcze przed nadejściem
pomocy. Zbrodnia ta wywołała powszechne oburzenie. Wszystkie
miasta, które wypowiedziały mu posłuszeństwo, przygotowały potężną flotę i nagle poddały się Ptolemeuszowi5, ponieważ z jednej
strony przeraziło je niesłychane okrucieństwo, a z drugiej pragnęły
pomścić tę, którą zamierzały obronić. Ptolemeusz, gdyby nie odwołały go do Egiptu domowe rozruchy, zająłby całe królestwo Seleukosa. Straszna bowiem zbrodnia rodzinna wywołała nienawiść
przeciw temu ostatniemu, dla pierwszego zaś śmierć niegodziwie
zadana siostrze zrodziła przychylne uczucia.
2. Po odejściu Ptolemeusza Seleukos przygotował potężną flotę
14

Ptolemeusz III Euergetes (246—221).
Antioch II Theos (Bóg) panował w latach 261—247, jego następcą był
Seleukos II Kallinikos, 247—226.
2
Córką Ptolemeusza II Filadelfosa, siostrę Ptolemeusza III Euergetesa
3
Trzecia wojna syryjska w latach 246—241.
4
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5
Ptolemeuszowi III Euergetesowi w 246 r. przed Chr.
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przeciw miastom, które od niego odpadły. Tą flotę jednak stracił,
kiedy nagła burza, jakby sami bogowie chcieli pomścić rodzinną
zbrodnię, pogrążyła ją w falach. Z tak wielkich przygotowań los
nie pozostawił mu nic więcej, jak tylko nagie ciało i życie, i kilku
towarzyszy — rozbitków. Jakże jednak pomyślny dla Seleukosa był
ten nieszczęśliwy wypadek! Oto miasta6, które z nienawiści do niego
przeszły na stronę Ptolemeusza, poczuły się teraz jakby usatysfakcjonowane boską interwencją i nagle swoje animozje zmieniły na
współczucie dla rozbitka oraz poddały się jego władzy. Seleukos więc
zadowolony ze swoich nieszczęść i bogatszy dzięki swoim stratom
wypowiedział wojnę Ptolemeuszowi, uważając, że stał się dla niego
równym przeciwnikiem. Lecz król ten, jak się wydaje, urodził się
jedynie po to, by służyć Fortunie za igraszkę; swoją potęgę odzyskał
tylko w tym celu, żeby ją znów utracić. Poniósł więc klęskę w bitwie i otoczony towarzystwem wcale nie liczniejszym niż po rozbiciu na morzu, w panice uciekł do Antiochii. Stąd napisał list do
brata Antiocha, w którym usilnie prosił o pomoc. Jako zapłatę za
jej udzielenie ofiarował mu Azję leżącą w granicach gór Taurus7.
Lecz Antioch, chociaż liczył sobie tylko czternaście lat, był ponad
wiek żądny władzy i przyjął nadarzającą się okazję wcale nie
z braterskim uczuciem, z jakim się do niego zwracano, lecz chciał
po zbójecku wydrzeć bratu całe jego królestwo. Jako chłopiec przybrał zbrodniczą i zuchwałą postawę dorosłego męża. Z tego powodu
otrzymał przydomek „Hieraks" (jastrząb), gdyż rabując cudze dobra
pędził żywot na modłę nie człowieka, lecz jastrzębia. Tymczasem
Ptolemeusz dowiedział się, że Antioch idzie na pomoc Seleukosowi.
Aby więc nie musiał walczyć z obydwoma w jednym czasie, zawarł
z Seleukosem rozejm na dziesięć lat. Lecz rozejm ten ofiarowany
przez wroga zerwał jego brat, który zaciągnął najemne wojsko
u Galów i zamiast udzielić pomocy wywołał wojnę, zamiast postawy brata przybrał postawę wroga. Wprawdzie dzięki męstwu
Galów zwycięstwo w bitwie odniósł Antioch8, lecz Galowie, przekonani, że Seleukos poległ w walce, skierowali swój oręż na samego Antiocha. Sądzili bowiem, że swobodniej będą mogli plądrować Azję, jeśli zniknie wszelki potomek królewski. Antioch, spostrzegłszy to wykupił się od nich złotem jakby od rabusiów i zawarł
sojusz
ze
swymi
wojskami
najemnymi.
9
3. Tymczasem król Bitynii, Eumenes , który widział, że walka
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Jak: Rodos, Chios, Lesbos, Bizancjum.
Taurus, wysokie pasmo górskie w południowej części Azji Mniejszej,
na pograniczu Pizydii i Cylicji.
8
Pod Ankyrą w Galacji ok. 236 r. przed Chr.
9
Eumenes był królem Pergamonu, a nie Bitynii. Na Antiocha Hieraksa
uderzył Attalos I, król pergamenski, jak wynika z prologu XXVII.
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spowodowana wewnętrzną niezgodą rozproszyła i wyczerpała siły
braci10, uderzył na zwycięskiego Antiocha i Galów, aby wziąć we
władanie Azję niby posiadłość bez pana. Z nietkniętymi siłami bez
trudu pokonał wojsko jeszcze zmęczone ostatnią walką11. W tym bowiem czasie wszystkie wojny prowadziły ku zagładzie Azji; każdy,
kto był silniejszy, zajmował Azję jako swój łup. Bracia, Seleukos
i Antioch, prowadzili wojnę o Azję, Ptolemeusz, król Egiptu, pozornie mszcząc się za siostrę, w rzeczywistości także łapczywie pożądał Azji. Z jednej strony Bityńczyk Eumenes, z drugiej Galowie,
zawsze gotowi służyć za pieniądze słabszym, pustoszyli Azję, gdy
tymczasem wśród tak wielu rabusiów nie znalazł się ani jeden
obrońca Azji. Po zwycięstwie nad Antiochem Eumenes zajął większą część Azji. Lecz bracia nawet wtedy, gdy przepadła nagroda,
dla której prowadzili wojnę, nie mogli dojść do zgody. Pozostawili
na boku wroga zewnętrznego i wznowili działania wojenne ku
wzajemnej zgubie12. W czasie tej wojny Antioch znowu poniósł
klęskę, a zmęczony ucieczką trwającą wiele dni przybył w końcu
do swego teścia Ariamenesa, króla Kapadocji. Początkowo znalazł
u niego łaskawe przyjęcie, lecz po upływie wielu dni zorientował
się, że szykuje się na niego zasadzkę, i znów szukał ocalenia w
ucieczce. A gdy dla uciekiniera żadne miejsce nie było bezpieczne,
udał się spiesznie do swego wroga Ptolemeusza, któremu, jak sądził,
można bezpieczniej zaufać niż bratu. Miał bowiem w pamięci zarówno to, co sam zamierzał wyrządzić bratu, jak i to, na co sam
zasłużył sobie u brata. Ptolemeusz jednak nie okazał się dla niego
bardziej przyjazny niż dla wroga i kazał go trzymać pod ścisłą
strażą. Również stąd Antioch się wymknął, ponieważ dzięki pomocy
pewnej prostytutki, z którą utrzymywał bliższe stosunki, udało mu
się zmylić czujność strażników. Zginął jednak w czasie ucieczki
z rąk rozbójników13. Również Seleukos prawie w tych samych
dniach stracił królestwo i zakończył życie na skutek upadku z konia. Tak więc dwaj bracia zapłacili za swoje zbrodnie jakby bliźniaczymi karami, bo obaj po utracie królestw poszli na wygnanie.
10

Seleukos Kallinikos i Antioch Hieraks.
Ok. 230 r. przed Chr. Attalos I rozbił Galów w dwóch bitwach, nad
rzeką Kajkos i pod Pergamonem.
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Walki toczyły się na terenie Mezopotamii.
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W 226 r. przed Chr.
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KSIĘGA XXVIII
1. Olimpiada, córka Pyrrusa, króla Epiru, po stracie Aleksandra1,
w jednej osobie męża i rodzonego brata, wzięła na siebie zarówno
opiekę nad zrodzonymi z nim synami, Pyrrusem i Ptolemeuszem,
jak i administrację państwa. Kiedy Etolowie chcieli wydrzeć jej
część Akarnanii, którą ojciec sierot otrzymał przedtem za udział
w wojnie, udała się niezwłocznie do króla Macedonii Demetriosa2.
Mimo że miał on już żonę3, siostrę króla syryjskiego Antiocha, wydała za niego swoją córkę Ftyję, aby tytułem tego powinowactwa
uzyskać od niego pomoc, której nie mogła zdobyć wzbudzając litość.
Ślub, jaki się odbył, zrodził z jednej strony życzliwość ze względu
na nowy związek, lecz z drugiej obrazę ze względu na straty. Pierwsza żona bowiem, czując się odepchniętą od małżeństwa, dobrowolnie odeszła do swego brata Antiocha4 i nakłoniła go do wojny przeciw mężowi.
Tymczasem Akarnanie, nieufni wobec Epirotów, poprosili Rzymian o pomoc przeciw Etolom. Uzyskali to, iż senat rzymski wyprawił do Etolów poselstwo, które żądało, aby wycofali swoje posiłki z miast akarnańskich i pozwolili żyć w wolności temu ludowi,
który niegdyś sam jeden nie wysłał Grekom pomocy przeciw Trojanom, protoplastom narodu rzymskiego5.
2. Lecz Etolowie wyniośle potraktowali poselstwo Rzymian. Wspomnieli im Punijczyków i Galów, którzy tylekroć na wojnie wycięli
ich wojska co do nogi. Powiedzieli im w tonie obraźliwym, żeby
wpierw, nim przerzucą swoją armię do Grecji, otworzyli na wojnę
przeciw Kartagińczykom te bramy, które zamknęli ze strachu przed
nią. Kazali im dalej uświadomić sobie, kim są oni Etolowie, a kim
są ci, co im grożą. Oni nie potrafili obronić swego Rzymu przed
Galami, a po jego upadku odzyskali go nie żelazem, lecz wykupili
za złoto. Tymczasem, kiedy Gailowie w znacznie większej liczbie
wtargnęli do Grecji, doznali całkowitej zagłady nie tylko bez żadnej pomocy z zewnątrz, ale nawet bez użycia wszystkich sił krajowych. Zamiast terenów, jakich żądali pod budowę miast i dla
sprawowania swej władzy, otrzymali od nich ziemię na groby. Przeciwnie było z Italią, którą Galowie opanowali bez reszty, gdyż Rzymianie drżeli ze strachu po niedawnym spaleniu ich miasta. Powin1

Zob. wyżej ksiąga XXVI 2, 3. Aleksander zmarł ok. 255 r. przed Chr.
Demetrios II, syn Antygonosa Gonatasa, panował w latach 239—229.
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Stratoniką, siostrę Antiocha II Theosa.
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Nie do Antiocha II, bo ten zmarł w 247 r. przed Chr., lecz do bratanka
Seleukosa II Kallinikosa.
5
Akarnanie nie figurują w sławnym katalogu okrętów w Iliadzie Homera
(II 484 i nn.).
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ni więc najpierw wypędzić Galów z Italii, zamiast grozić Etolom;
najpierw bowiem trzeba umieć obronić swoją własność, zanim sięgnie się po cudzą. Jakimiż to zaś ludźmi są Rzymianie? Każdy wie,
że pasterzami6, którzy posiadają ziemię zagarniętą przez rozbój ich
prawowitym panom, którzy stosując publiczny gwałt zdobyli dla
siebie żony7, gdyż nie mogli ich zdobyć w normalny sposób ze
względu na swoje hańbiące pochodzenie, którzy wreszcie założyli
swoje miasto przez zbrodnię rodzinną i braterską krwią zrosili fundamenty jego murów8. Etolowie tymczasem zawsze byli pierwszym
ludem Grecji i górowali nad innymi zarówno godnością, jak i męstwem9. Oni jedyni wreszcie zawsze lekceważyli Macedończyków,
nawet w ich kwitnącym okresie władzy nad światem, oni nie lękali się króla Filipa, oni gardzili edyktami Aleksandra Wielkiego
wówczas, gdy po podboju Persów i Indów jego imię wzbudzało trwogę u wszystkich ludów10. Ostrzegają przeto Rzymian, aby byli zadowoleni ze swego obecnego losu i nie prowokowali tego oręża,
który, jak widzą, przyniósł zagładę Galom i miał w pogardzie Macedończyków. Tymi słowami odprawili poselstwo rzymskie i aby
nie wydawało się, że silniejsi są w mowie niż w czynie, przystąpili
do pustoszenia granic królestwa Epiru i Akarnanii.
3. Olimpiada przekazała już swoją władzę synom. Na miejsce
zmarłego Pyrrusa wstąpił brat Ptolemeusz, który zachorował i zmarł
w czasie, gdy z wojskiem gotowym do walki maszerował na spotkanie z wrogami11. Olimpiada, boleśnie zraniona dwoma pogrzebami, ledwo utrzymywała ducha i niedługo przeżyła swych synów.
Z królewskiej rodziny pozostała przy życiu jedynie młoda dziewczyna Nereis i jej siostra Laudamia. Nereis wyszła za Gelona12, syna
tyrana Sycylii, Laudamia zaś zginęła w czasie zamieszek ludowych,
mimo że schroniła się przy ołtarzu Diany. Tę zbrodnię pomścili
nieśmiertelni bogowie zsyłając na naród ciągłe klęski i doprowadzając go niemal do całkowitej zagłady. Epiroci cierpieli na nieurodzaj i głód, dokuczały im niesnaski wewnętrzne, a w końcu niemal ich zgubiły wojny zewnętrzne. Milo, zabójca Laudamii, popadł
w szał i swoje wnętrzności rozrywał już to żelazem, już to kamieniem, a w końcu i zębami, dopóki nie zmarł po dwunastu dniach.
To działo się w Epirze. Tymczasem w Macedonii zszedł ze świata
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ich

król Demetrios13, pozostawiając syna Filipa, małego jeszcze chłopczyka. Jako opiekuna przydzielono mu Antygonosa14, który ożenił
się z matką15 sieroty i zabiegał o tron królewski, dla siebie. Po upływie pewnego czasu groźne powstanie Macedończyków zamknęło go
w królewskim pałacu. Wtedy wyszedł do tłumów bez straży osobistej, rzucił diadem i królewską, purpurową szatę oraz kazał je
dać albo temu, który nie będzie musiał im rozkazywać, albo temu,
którego oni będą umieli słuchać. Ta władza królewska, wzbudzająca
tak wielką zazdrość, nie przynosi mu, jak dotąd żadnej przyjemności, lecz same trudy i niebezpieczeństwa. Następnie przypomniał
poddanym swoje zasługi: że pomścił odstępstwo sprzymierzeńców,
że utrzymał w ryzach Dardanów16 i Tesalów radujących się ze
śmierci króla Demetriosa, że wreszcie nie tylko obronił godność Macedończyków, ale i przyczynił się do jej wzrostu. Jeśli z tego nie
są zadowoleni, składa swoją władzę i wraca im swój urząd, gdyż
szukają takiego króla, któremu będą mogli rozkazywać. Lud zawstydził się swego postępowania i prosił, aby znów zechciał przyjąć władzę królewską. On jednak tak długo się przed nią wzbraniał,
aż nie wydali na śmierć sprawców buntu.
4. Po tym incydencie wypowiedział wojnę Spartanom17. Oni jedni w czasie wojen Filipa i Aleksandra lekceważyli sobie władzę
Macedończyków i ich armię wzbudzającą lęk na całym świecie.
Te dwa sławne narody prowadziły wojnę przy zaangażowaniu po
obu stronach wszystkich sił, ponieważ jedni walczyli o dawną sławę
Macedończyków, drudzy bili się nie tylko o nietkniętą dotąd wolność, ale też o swoje istnienie. Klęskę ponieśli Lacedemończycy18.
Los swój jednak znieśli z wielkim hartem ducha, i to nie tylko
żołnierze, ale także ich żony i dzieci. Nikt w walce nie dbał o swe
życie, żadna kobieta nie płakała nad stratą męża, starcy wysławiali
śmierć swoich synów, synowie winszowali szczęścia poległym w boju ojcom; wszyscy zaś ubolewali nad tym, że sami nie polegli w
obronie wolności ojczyzny. Wszyscy otworzyli domy na oścież,
przyjmowali rannych, leczyli blizny i pokrzepiali zmęczonych, w tak
tragicznej chwili nie czynili w mieście żadnej wrzawy, żadnego po13
14

W 229 r. przed Chr.
Antygonos II Doson (229—221), brat Demetriosa II, wuj Filipa V.
15
Mającą na imię Ftyja.
16
Pompejusz Trogus (prolog XXVIII) podaje, że Dardanowie rozgromili
wojsko Demetriosa.
17
Król spartański Kleomenes III (235—222), wielki reformator społeczny
i polityczny, zadawał Achajom klaski. Wtedy strateg Związku Achajskiego
Aratos przywołał na pomoc Antygonosa Dosona.
18
W wielkiej bitwie w wąwozach Sellazji na północ od Sparty w 222 rprzed Chr. Kleomenes stracił tam wiąkszą część swej dwudziestotysięcznej
armii

płochu, wszyscy raczej opłakiwali nieszczęścia publiczne niż prywatne.
W takiej sytuacji przybył tam król Kleomenes. Zabił on mnóstwo
wrogów i na całym ciele jeszcze ociekał tak swoją, jak i nieprzyjacielską krwią19. Wszedłszy do miasta nie siadł na ziemi, nie prosił o pokarm czy napój i nawet nie złożył ciężkiego oręża. Wsparł
się jedynie o mur i gdy zorientował się, że z bitwy ocalało tylko
cztery tysiące żołnierzy, zachęcił ich, aby swe życie zachowali na
lepsze czasy dla rzeczypospolitej. Potem razem z żoną i dziećmi
wyjechał do Egiptu do Ptolemeusza20, gdzie został przyjęty z honorami i żył długo w największym u króla poważaniu. W końcu
jednak, po śmierci Ptolemeusza, jego syn21 kazał zamordować Kleomenesa wraz z całą rodziną.
Antygonos zaś, skoro Spartanie ponieśli tak druzgocącą klęskę,
ulitował się nad losem ich sławnego miasta. Żołnierzom zabronił
grabieży i darował życie obrońcom, którzy ocaleli z pogromu. Powiedział, że wojnę prowadził nie ze Spartanami, lecz z Kleomenesem; ucieczka Kleomenesa zakończyła całą jego złość. Sądzi ponadto, że nie mniejszą zdobędzie dla siebie sławę, jeśli historia przekaże potomności, że Lacedemon przed ruiną ochronił ten, który
sam jeden potrafił go zdobyć. Przebacza więc ziemi i budowlom
miasta, gdyż nie pozostali przy życiu ludzie, którym mógłby przebaczyć. Niedługo potem zmarł Antygonos22 i przekazał tron czternastoletniemu Filipowi23.

KSIĘGA XXIX
1. W tym samym niemal czasie prawem sukcesji nastąpiła zmiana królów prawie we wszystkich państwach świata. W Macedonii
po śmierci Antygonosa, opiekuna i ojczyma w jednej osobie, przejął berło czternastoletni Filip. W Azji po zabójstwie Seleukosa1
królem został nie całkiem jeszcze dojrzały Antioch2. Królestwo Ka19

Por. Plutarch Kleomenes 28.
Ptolemeusza III Euergetesa.
21
Chodzi o Ptolemeusza IV Filopatora.
22
W bitwie z Ilirami w 222 r. przed Chr.
23
Filip V, panujący w latach 221—179, syn Demetriosa II, miał w chwili
obejmowania tronu lat 17 (Polibiusz IV 5,3; 24,1).
1
Seleukos III Keraunos, król Syrii (226—223), syn Seleukosa II Kallinikosa (246—226), został otruty w czasie wyprawy przeciw Attalosowi, królowi
Pergameńskiemu.
2
Antioch III Wielki, młodszy brat Seleukosa III, panował w latach 223—
—187.
20

padocji sam ojciec przekazał bardzo młodemu synowi Ariaratesowi3.
W Egipcie po zamordowaniu ojca i matki tron zajął Ptolemeusz,
któremu z powodu tej zbrodni nadano przydomek Filopator (Kochający ojca)4. Spartanie na miejsce Kleomenesa wybrali Likurga.
Wreszcie, by nigdzie nie obywało się bez zmiany, również Kartaginczycy mianowali wodzem całkiem młodego Hannibala5 i to wcale
nie z braku starszych ludzi, ale z nienawiści do Rzymian, gdyż
wiedzieli, że jest on w niej od dziecka wychowywany. Stał się on
zgubnym nieszczęściem nie tyle dla Rzymian, co dla Afryki. Chociaż owi młodzieńczy królowie nie posługiwali się starszymi wiekiem doradcami, jednak każdy z nich, idąc śladami swoich poprzedników, zajaśniał blaskiem wspaniałych cnót. Jeden tylko Ptolemeusz, który przez zbrodnię doszedł do władzy, okazał się też
nieudolnym jej administratorem. Jeśli chodzi o Filipa, Dardanowie6 i wszystkie sąsiednie ludy, mając niejako w odwiecznej nienawiści królów macedońskich, darzyły pogardą jego młody wiek
i bez przerwy go niepokoiły. On ze swej strony chociaż odparł wrogów, nie zadowolił się samą tylko obroną, lecz pragnął także bardzo
wypowiedzieć wojnę Etolom7.
2. Gdy snuł wojenne plany, przybył do niego z pokornymi prośbami król Ilirów Demetrios8. Niedawno doznał on porażki z rąk
rzymskiego konsula Paulusa. Skarżył się przed Filipem na niesprawiedliwość Rzymian, którzy zamiast zadowolić się granicami Italii,
niegodziwie marzą o władzy nad całym światem i prowadzą wojny
ze wszystkimi królami. I tak, dążąc do panowania nad Sycylią, nad
Sardynią i Hiszpanią, wreszcie nad Afryką, podjęli wojnę z Punijczykami i Hannibalem. Także jemu wypowiedzieli wojnę z tej tylko przyczyny, że wydawał im się sąsiadem Italii, jak gdyby zbrodnią było to, że jakiś król egzystuje przy granicach ich państwa.
Jest to także sygnał ostrzegawczy dla Filipa; im bowiem czyjeś
królestwo będzie znakomitsze i sławniejsze, tym bardziej zaciętych
wrogów znajdzie w Rzymianach. Ponadto obiecuje ustąpić dla niego
3

Ariarates III przekazał tron Ariaratesowi IV.
Ironicznie, gdyż zgładził on ojca, Ptolemeusza III Euergetesa, i matkę,
Berenikę. Ptolemeusz IV Filopator rządził w latach 221—205.
5
Hannibal objął przywództwo nad siłami kartagińskimi w 25 roku życia
(Nepos Hannibal XXIII 3).
6
Lud mieszkający na północ od Macedonii.
7
Etolia, kraina w Grecji środkowej; do wojny doszło w latach 220—217.
Po stronie Etolii stanęła Sparta i Elida.
8
Demetrios z Faros był nie królem Ilirów, lecz zarządcą Korkyry z ramienia królowej Ilirii, Teuty, którą zdradził na rzecz Rzymian. Niezadowolony z rzymskich protektorów wypowiedział im wojnę. Poniósłszy w 219 r.
przed Chr. klęskę z rąk Paulusa Emiliusza, uciekł do Filipa V, króla Macedonii.
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ze swego królestwa, które zajęli Rzymianie, ponieważ uważa, że
przyjemniej mu będzie, jeśli jako władcę swego królestwa zobaczy
sojusznika a nie wroga. Tego rodzaju mową spowodował to, że Filip pozostawił w spokoju Etolów i wypowiedział wojnę Rzymianom.
Mniemał on zresztą, że nie będzie miał z nimi wiele trudu, gdyż,
jak słyszał, ponieśli oni już porażkę z rąk Hannibala nad Jeziorem
Trazymeńskim9. Przeto, aby w tym samym czasie nie prowadzić
wojny na wielu frontach, zawarł pokój z Etolami. Nie zamierzał
przenieść wojny na inny teren Grecji, lecz chciał dać jej wytchnienie, bo jego zdaniem nigdy nie była ona w większym niebezpieczeństwie. Na Zachodzie powstały nowe imperia, Punijczyków
i Rzymian, które tylko tak długo powstrzymają się od wyprawy
na Grecję i Azję, jak długo będą walczyły z sobą o hegemonię.
Zwycięzca natychmiast przerzuci oręż na Wschód.
3. On, jak twierdzi, widzi nadciągającą z Italii chmurę strasznej
i krwawej wojny, widzi od zachodu nawałnicę z grzmotami i błyskawicami, która, w jakąkolwiek stronę świata zaniósłby ją zwycięski podmuch, zbroczy wszystko straszną ulewą krwi. Grecja często doznawała silnych wstrząsów, bądź to ze strony Persów, bądź
to Galów, bądź to Macedończyków. Lecz będą je wszystkie uważać
za mało ważne, jeśli chmary wojsk, które teraz toczą boje w Italii,
przeleją się poza jej granice. On wie, jak mordercze i krwawe wojny prowadzą między sobą te dwa narody, z jak wielkimi siłami
wojsk i z jak biegłymi wodzami. Ich zaciekłość nie może mieć innego ujścia, jak tylko w zagładzie jednej z walczących stron i to
nie bez klęski sąsiednich narodów. Wszakże Macedonia mniej niż
Grecja może obawiać się dzikości zwycięzców, ponieważ leży ona
w większej od nich odległości i jest silniejsza dla swojej obrony.
Zdaje sobie jednak sprawę, że ci, którzy toczą boje, angażując tak
wielkie siły, nie ograniczą się jedynie do samego zwycięstwa i że
on sam musi się spodziewać walki z tymi, którzy wezmą górę. Z tego więc powodu Filip zakończył wojnę z Etolami i niczego tak pilnie
nie obserwował, jak wojen między Punijczykami i Rzymianami,
wyważając dokładnie siły obu walczących stron. Lecz i Rzymianie,
chociaż Hannibal z Kartagińczykami siedział im na karku, nie byli,
jak się wydaje, wolni od strachu przed Macedonią. Przerażała ich
bowiem dawna sława Macedończyków, zwycięzców Wschodu, i namiętna żądza rywalizacji z Aleksandrem u Filipa, o którym wiedzieli, że jest skory i ochoczy do prowadzenia wojen.
4. Kiedy Filip otrzymał wiadomość, że Punijczycy kolejny raz
9

W 217 r. przed Chr. w Etrurii, gdzie Hannibal pobił konsula Flaminiusza.

zwyciężyli Rzymian10, jawnie zdeklarował się jako wróg Rzymian
i zaczął przygotowywać okręty, aby przeprawić swoje wojsko de
Italii. Następnie wysłał do Hannibala posłańca z listami w celu zawarcia przymierza. Posłaniec ten jednak został ujęty i odprowadzony do senatu, a następnie puszczony wolno, nie ze względu na
szacunek dla króla, lecz aby nie uczynić zdecydowanego wroga
z władcy jeszcze ciągle wahającego się. Później zaś, kiedy doniesiono, że Filip zamierza przerzucić wojsko do Italii, Rzymianie wysłali pretora Lewinusa11 wraz z flotą, aby przeszkodził w tej przeprawie. Lewinus przybył do Grecji, gdzie czyniąc wiele obietnic,
namawiał Etolów, by podjęli wojnę przeciw Filipowi12. Również
Filip zachęcał Achajów do walki z Rzymianami. Tymczasem także
Dardanowie zaczęli pustoszyć kraj Macedończyków, uprowadzili
dwadzieścia tysięcy jeńców i tak Filipa, który musiał bronić swego
królestwa, odciągnęli od wojny z Rzymianami. Wtedy pretor Lewinus13 zawarł przymierze z królem Attalosem i pustoszył Grecję.
Miasta, przerażone czynioną przez niego dewastacją, posyłały nieustannie poselstwa do Filipa z prośbą o pomoc. Także królowie14
Ilirów, nie odstępując go na krok, bez przerwy prosili o wypełnienie obietnic. Ponadto ograbieni Macedończycy domagali się odwetu,
Wśród tylu tak licznych i tak ważnych spraw król nie wiedział,
dokąd ma się najpierw skierować. Wszystkim jednak obiecał, że
lada dzień przyśle pomoc; mówił tak, nie aby mógł wypełnić swe
przyrzeczenia, lecz aby mógł ich pełnych nadziei zatrzymać w sojuszniczym związku. Pierwszą zaś ekspedycję zorganizował przeciw
Dardanom15, którzy w oczekiwaniu na moment jego nieobecności
w Macedonii grozili jej wojną na większą skalę. Zawarł również pokój z Rzymianami. Ci zadowolili się tym, że wojna z Macedonią
została na razie odłożona16. Filip przygotowywał też zasadzkę na
Filopojmena, wodza Achajów, który, jak się dowiedział, jego sprzymierzeńców przeciąga na stronę Rzymian. Filopojmenos, otrzymawszy o tym wiadomość, umknął zasadzki, a swoim autorytetem doprowadził do tego, że Achajowie opuścili Filipa17.
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Chodzi o bitwę w 216 r. przed Chr. pod Kannami w Apulii na południu
Italii, gdzie Rzymianie otrzymali czwarty, prawie śmiertelny cios.
11
Marka Waleriusza Lewinusa w 214 r. przed Chr.
12
Rzymianom udało się wciągnąć do koalicji antymacedońskiej potężny
Związek Etolski.
13
Raczej Publiusz Sulpicjusz Galba, który z Attalosem i Pergameńskirn
spędzał w 207 r. przed Chr. zimę na wyspie Eginie. Lewinus już od dwóch
lat przebywał w Rzymie.
14
Wiadomo tylko o wspomnianym wyżej Demetriosie z Faros.
15
Zob. Liwiusz XXVIII 5 i nn.
16
Pokój w Fojnike w Epirze w 205 r. przed Chr.
17
Uczynił to raczej wódz Aristejnetos, który cieszył sią wielkim szacunkiem wśród Achajów i był oddany Rzymianom.

KSIĘGA XXX
1. Jeśli Filip w Macedonii zajmował się sprawami wielkiej wagi,
to zajęcia Ptolemeusza1 w Egipcie miały całkiem inny charakter,
ptolemeusz mianowicie, kiedy zdobył władzę na drodze morderstw
i oprócz obojga rodziców zgładził także brata2, jak gdyby szczęśliwie wykonał swoje zadanie, oddał się swawolnemu życiu. Za przykładem króla poszedł cały dwór. Nie tylko więc przyjaciele i dowódcy, ale także wszyscy żołnierze, odłożywszy na bok zajęcia wojskowe, ulegli demoralizacji i tracili swą energię w całkowitym lenistwie. Kiedy ten stan rzeczy poznał władca syryjski Antioch3,
pod wpływem odwiecznej nienawiści pomiędzy tymi dwoma królestwami, nagle wypowiedział mu wojnę, podczas której zdobył wiele
miast4 i zaatakował sam Egipt. Przeraził się tym Ptolemeusz i wysyłał poselstwa do Antiocha, aby go powstrzymać do chwili, aż sam
nie przygotuje swych sił. Następnie w Grecji zaciągnął na żołd
ogromne wojsko i stoczył zwycięską bitwę5. Pozbawiłby nawet Antiocha jego królestwa, gdyby za szczęściem poszło męstwo. Lecz on
zadowolił się odzyskaniem utraconych miast6, zawarł pokój i chciwie skorzystał z okazji, by znów pogrążyć się w spokojnym i zbytkownym życiu.1 Zamordował swoją żonę i zarazem siostrę, Eurydykę7, i dał się ująć kusicielskim wdziękom hetery Agatokli. I tak
niepomny na wielkość królewskiego imienia i majestatu spędzał
noce na rozpuście, a dni na ucztach. Rozpustnej zabawie towarzyszyły dźwięki bębenków i grzechotek; król nie był już tylko widzem, lecz stał się nauczycielem niegodziwości i sam na lirze grał
uwodzicielskie piosenki. To był początek skrytej zarazy i utajonego
zła, które jak choroba ogarnęły dwór królewski.
2. Stąd wyrosła swawola i zuchwałość hetery, których nie można już było ograniczyć do samych murów królewskiego pałacu. Codzienna rozpusta, jaką król uprawiał z nią i jej bratem Agatoklesem, wielkiej urody niegodziwcem, czyniła ją coraz bardziej bezwstydną. Dołączyła do nich również ich matka Ojnante, która przez
uwodzicielskie sztuczki swoich dwojga potomków trzymała króla
na pasku. Nie zadowalają się oni samym tylko królem, lecz już
biorą w swoje ręce władzę, już ukazują się z nim w miejscach pu1

Ptolemeusza IV Filopatora. Zob. wyżej księga XXIX 1.
Bratu było na imię Magos.
3
Antioch III Wielki (223—187).
4
Chodzi o posiadłości egipskie w Azji.
5
W 217 r. przed Chr. pod miastem Rafią w Judei.
6
W Celesyrii.
7
Według Polibiusza (V 83,3) nosiła imię Arsinoe.
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blicznych, odbierają pozdrowienia, otaczają się świtą. Stale znajdujący się u boku króla Agatokles rządził państwem, trybunałem
zaś, prefekturą i generalicją kierowały kobiety. Nikt w całym królestwie nie miał mniej do powiedzenia niż sam król. I w takiej
sytuacji dosięgła go śmierć. Pozostawił pięcioletniego syna8, urodzonego z siostry Eurydyki. Lecz fakt śmierci króla długo zatajano
gdyż kobiety pragnęły ograbić skarbiec królewski i starały się
uchwycić władzę, zawarłszy przymierze z najbardziej zbrodniczymi
ludźmi. Gdy jednak ta sprawa stała się jawna, doszło do zamieszek
wśród ludu, podczas których zamordowano Agatoklesa, zaś kobiety
dla pomsty za Eurydykę przybito do krzyży. Śmierć króla i kara
wymierzona nierządnicom niejako oczyściły królestwo z hańby.
Wtedy Aleksandryjczycy wyprawili posłów do Rzymian, aby zechcieli przyjąć opiekę nad sierotą i wzięli w obronę królestwo egipskie. Już bowiem Filip i Antioch zawarli układ i podzielili je między siebie.
3. Poselstwo to było Rzymianom na rękę, ponieważ szukali powodów do wojny z Filipem, który w czasie wojny punickiej spiskował przeciwko nim. Ponadto po zwycięstwie nad Punijczykami i Hannibalem tylko przed jego orężem czuli respekt. Przypominali sobie
bowiem, ile zamętu w Italii sprawił Pyrrus z małym oddziałem Macedończyków i jak wielkich czynów dokonali Macedończycy na
Wschodzie. Przeto wyprawili posłów do Filipa i Antiocha, aby im
powiedzieć, żeby pozostawili w spokoju państwo egipskie. Równocześnie wysłali do Egiptu Marka Lepidusa, który z tytułu opieki
nad sierotą objął zarząd nad królestwem9.
Podczas tych wydarzeń przybyły do Rzymu poselstwa króla Attalosa i Rodyjczyków. Skarżyły się one na krzywdy, jakie im wyrządził Filip. Ta okoliczność sprawiła, że senat porzucił wszelkie
wahanie co do wojny z Macedonią. Natychmiast też pod pretekstem
pomocy dla sprzymierzeńców postanowił wypowiedzieć wojnę Filipowi i posłał do Macedonii legiony z konsulem na czele10. W krótkim czasie cała Grecja, darząc Rzymian zaufaniem, powstała przeciw Filipowi i wypowiedziała mu wojnę, aby odzyskać dawną wolność. Król więc, napierany ze wszystkich stron, musiał zawrzeć pokój. Kiedy Rzymianie przedstawili mu swoje warunki pokojowe,
wówczas zaczęli również dochodzić swego Attalos, Rodyjczycy,
Achajowie i Etolowie11. Filip ze swej strony przyznawał, że może
8

Ptolemeusz V Epifanes panował w latach 205—180.
W 201 r. przed Chr.
10
Konsulem był Publiusz Sulpicjusz Galba, który z dwoma legionami
i tysiącem jeźdźców numidyjskich wylądował w Ilirii w 200 r. przed Chr.
11
Działo się to w 1;3 r. przed Chr., kiedy na czele wojsk rzymskich stanął
Tytus Kwinkcjusz Flamininus.
9

dojść do tego, iż będzie posłuszny Rzymianom, lecz jest rzeczą oburzającą, żeby Grecy, których pokonali jego przodkowie, Filip i Aleksander, oraz poddali pod jarzmo władzy macedońskiej, dyktowali
mu teraz niby zwycięzcy swoje warunki pokoju; oni powinni najpierw zdać rachunek ze swego poddaństwa, a potem dopiero rościć
sobie prawo do wolności. W końcu jednak na jego prośbę zawarto
dwumiesięczny rozejm, aby w rzymskim senacie upraszać pokój,
na który nie można było uzyskać zgody w Macedonii.
4. W tym samym roku pomiędzy wyspami Terą i Terazją12, na
samym środku morza pomiędzy dwoma brzegami, miało miejsce
trzęsienie ziemi. Wtedy ku zdumieniu płynących tam ludzi nagle
z głębi morza wynurzyła się wyspa ze źródłami ciepłej wody13.
Tego samego dnia takie trzęsienie spowodowało bardzo poważne
szkody również na wyspie Rodos i w wielu miastach Azji; niektóre
miasta całkowicie się zapadły. Ten niezwykły znak przeraził wszystkich, wróżbici zaś przepowiadali, że wschodzące imperium rzymskie
pochłonie stare imperium Greków i Macedończyków.
W tym czasie senat rzymski odrzucił pokój z Filipem; ten zaś
jako sprzymierzeńca w wojnie pozyskał tyrana Nabisa14. Kiedy
swoje wojsko wyprowadził do walki z ustawionymi naprzeciw wrogami, zaczął zachęcać swoich żołnierzy, przypominając im, że Macedończycy ujarzmili Persów, Baktrów, Indów i całą Azję aż po
granice Wschodu. Oni powinni tę wojnę prowadzić o tyle mężniej
niż prowadzono tamte wojny, o ile wolność jest więcej warta niż
władza. Lecz i konsul rzymski Flamininus15 wspomnieniem niedawnych czynów pobudzał do walki swoje wojsko. Pokazywał mu już
to Kartaginę i Sycylię, już to Italię i Hiszpanię, którym męstwo
Rzymian nałożyło jarzmo na karki. Nie powinni mniej niż Aleksandra Wielkiego cenić Hannibala, którego wyparli z Italii, a następnie podbili samą Afrykę, trzecią część świata. Nie należy oceniać Macedończyków według ich dawnej sławy, lecz według aktualnych sił, gdyż nie prowadzą wojny z Aleksandrem Wielkim, o którym słyszeli, iż był niezwyciężony, ani z jego wojskiem, które podbiło cały Wschód. Walczą z Filipem, niedojrzałym jeszcze młodzieńcem16, który z trudem broni swych granic przed sąsiadami,
walczą z tymi Macedończykami, którzy nie tak dawno stali się łu12
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pem Dardanów. Oni wprawdzie mogą chlubić się czynami swoich
przodków, lecz on może przypomnieć czyny własnego wojska. Bo
nie żadna inna armia pokonała Hannibala, Punijczyków i niemal
cały Zachód, lecz właśnie ci żołnierze, którzy teraz stoją w szeregach. Żołnierze po obu stronach rozgrzani takimi słowami ruszyli
do walki17. Jedni byli dumni ze swojej władzy nad Wschodem, drudzy zaś nad Zachodem; ci szli do boju ze starą i już wyświechtaną
sławą przodków, tamci z kwiatem męstwa rozwijającym się pod
wpływem świeżych doświadczeń. Lecz rzymskie szczęście pokonało
Macedończyków. Filip, pobity w tej wojnie, prosił konsula Flamininusa o pokój. Zatrzymał on wprawdzie tytuł króla, lecz utracił wszystkie miasta greckie, które leżały w części królestwa poza granicami
dawnego obszaru, i zatrzymał samą tylko Macedonią. Obrazili się
jednak Etolowie, że Filipowi nie odebrano również Macedonii, tak
jak sobie tego życzyli, i nie darowano jej im w nagrodę za udział
w tej wojnie. Wyprawili więc posłów do Antiocha, aby zagrać na
jego poczuciu wielkości oraz zrobić nadzieję na przymierze z całą
Grecją i tak nakłonić do wojny z Rzymianami18.

KSIĘGA XXXI
1. Po śmierci króla Ptolemeusza Filopatora król syryjski Antioch
postanowił zawładnąć Egiptem. Darzył on bowiem pogardą młodziutkiego synka Ptolemeusza, który jako jedyna nadzieja tronu
był nawet dla dworu pewnego rodzaju łupem. Najechał więc na
Fenicję oraz na miasta, należące wprawdzie do Syrii, ale w rzeczywistości podległe władzy Egiptu1. Wówczas senat rzymski wysłał do niego posłów, aby mu oznajmili, iż ma się powstrzymać od
zajmowania królestwa sieroty, którego w swych ostatnich prośbach
ojciec polecił ich opiece. Antioch nie posłuchał tego poselstwa. Po
pewnym więc czasie wyprawiono drugie. Żądało ono, nie wymieniając osoby podopiecznego, aby przywrócił pierwotny status miastom, które na mocy prawa wojennego należą do narodu rzymskiego. Ponieważ odmówił, wypowiedziano mu wojnę. On zaś jak łatwo
ją przyjął, tak niepomyślnie prowadził.
W tym samym czasie także tyran Nabis zajął liczne miasta grec17
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18
W 193 r. przed Chr.
1
Prawie cała Celesyria należała do Egiptu.

kie2. Senat, który nie chciał, aby dwie wojny naraz wiązały siły
rzymskie, napisał do Flamininusa, by jeśli uzna to za słuszne, uwolnił Grecję od Nabisa, tak jak uwolnił Macedonię od Filipa3. Z tego
powodu przedłużono mu pełnomocnictwo. Wojnę z Antiochem czyniło groźną imię Hannibala; jego przeciwnicy4 oskarżyli go potajemnie przed Rzymianami, że zawarł sojusz z Antiochem. Mówili,
iż nie może on żyć spokojnie według praw, skoro przywykł do rządzenia i nie znającej umiaru żołnierskiej swawoli; że mając w
obrzydzeniu miejski wypoczynek stale szuka nowych powodów do
wojny. Chociaż te wiadomości mogły być zmyślone, jednak ludzie
ogarnięci strachem uważali je za prawdziwe.
2. Senat rzymski zdjęty wielką obawą wysłał do Afryki posła
Gnejusza Serwiliusza, któremu polecił śledzić poczynania Hannibala. Dał mu też tajną instrukcję, aby jeśli to możliwe, zgładził go
za pośrednictwem przeciwników i w ten sposób uwolnił wreszcie
naród rzymski od lęku przed znienawidzonym imieniem. Lecz ten
zamysł nie ukrył się długo przed Hannibalem. Potrafił on bowiem
przewidzieć i zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwem. Zarówno
w powodzeniu myślał on o przeciwnościach, jak i w przeciwnościach
o powodzeniu. Przeto cały dzień aż do zmierzchu kręcił się po Rynku kartagińskim na oczach władców i posła rzymskiego. Z nadejściem wieczora wsiadł na konia i udał się do podmiejskiej posiadłości, która leżała nad brzegiem morza. Przed jej bramą pozostawił
nieświadomych niczego niewolników i kazał im czekać na swój powrót. Posiadał tam w niewidocznej zatoce okręty ukryte wraz z
wioślarzami, miał też w tym wiejskim ustroniu przygotowane ogromne pieniądze, aby, jeśli zaistnieje konieczność, nie opóźniał ucieczki
ani brak środków, ani niedostatek. Wybrał więc młodych niewolników, których gromadę powiększył o pewną liczbę italskich jeńców, wsiadł na okręt i pożeglował do Antiocha. Nazajutrz obywatele
oczekiwali na Rynku swego przywódcy i byłego konsula5. Gdy doniesiono im, że wyjechał wszyscy przerazili się tak bardzo, jak
gdyby miasto wpadło w ręce wrogów; mówili, że ta ucieczka wróży
im zgubę. Rzymski poseł zaś, jakby już Hannibal wypowiedział
wojnę Italii, potajemnie wrócił do Rzymu i przekazał alarmującą
wiadomość.
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3. Tymczasem w Grecji Flamininus zawarł sojusz z niektórymi
państwami i pobił tyrana Nabisa6 w dwóch bitwach stoczonych
w krótkich odstępach czasu7. Nałożył na niego twarde warunki pokoju, lecz pozostawił na tronie, jakby kogoś bez żadnych sił. Grecja otrzymała wolność8, z jej miast wycofano załogi, a wojsko rzymskie powróciło do Italii. Wtedy Nabis niejako skuszony posiadłością
bez właściciela, zaatakował nagle wiele miast. Przerażeni tymi wydarzeniami Achajowie postanowili wypowiedzieć mu wojnę, aby nieszczęście rozgrywające się w sąsiedztwie nie wtargnęło do nich samych. Jako wodza obrali pretora Filopojmena9, męża niezwykle
przedsiębiorczego, który podczas tej wojny wykazał się tak wielkim męstwem, że według powszechnej opinii dorównywał rzymskiemu wodzowi Flamininusowi.
W tym samym czasie Hannibal przybył do Antiocha10, który
przyjął go jakby jakiś dar zesłany z nieba. Z jego przybyciem
wstąpił w króla tak wielki zapał, że myślał nie tyle o wojnie, ile
o owocach zwycięstwa. Lecz Hannibal, dobrze znający męstwo
rzymskie, twierdził, że Rzymian nie można nigdzie złamać, jak
tylko w Italii. W tym celu żądał stu okrętów, dziesięć tysięcy żołnierzy pieszych i tysiąc jeźdźców. Obiecał, iż 7. tym oddziałem
wznowi w Italii wojnę nie mniejszą od tej, jaką poprzednio prowadził
i osiągnie dla króla, który będzie sobie siedział w Azji, albo zwycięstwo nad Rzymianami, albo sprawiedliwe warunki pokoju; poza
tym i Hiszpanom rwącym się do wojny brakuje tylko wodza, i on
sam zna teraz Italię lepiej niż poprzednio, a także Kartagina nie
pozostanie neutralna, lecz natychmiast przyłączy się do niego jako
sojuszniczka.
4. Król akceptował te plany. Wysłano więc do Kartaginy jednego
z towarzyszy Hannibala11, aby zagrzał chętnych do wojny i oznajmił im, że Hannibal wesprze ich swym wojskiem; niech im powie,
że po ich stronie nie brakuje nic, prócz zapału Kartagińczyków:
Azja dostarczy zarówno wojska, jak i pieniędzy. Gdy te informacje
dotarły do Kartaginy, przeciwnicy Hannibala zatrzymali jego wysłannika i zaprowadzili przed senat. Tam postawiono mu pytanie,
do kogo został posłany. Odpowiedział na nie z punicką przebiegłością, że przybył do całego senatu, gdyż jego sprawa nie dotyczy po6
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szczególnych ludzi, lecz wszystkich obywateli. Senatorzy zastanawiali się przez wiele dni, czy nie przekazać go Rzymowi, aby oczyścić społeczeństwo od podejrzeń. Lecz wysłannik potajemnie wsiadł
na okręt i powrócił do Hańnibala. Na wiadomość o tym Kartagińczycy z własnej woli przez posła donieśli o całej tej sprawie do
Rzymu. Rzymianie także wysłali posłów do Antiocha, aby ci pod
pretekstem poselstwa szpiegowali przygotowania króla do wojny
oraz już to złagodzili nieprzyjazne uczucia Hańnibala wobec Rzymian, już to na skutek częstych z nim rozmów uczynili go w oczach
króla podejrzanym i godnym nienawiści. Posłowie spotkali się z Antiochem w Efezie12 i przekazali mu polecenia senatu. Czekając zaś
na odpowiedź, przez wszystkie dni bez przerwy kręcili się wokół
Hannibala. Mówili do niego, iż zbyt pochopnie opuścił swoją ojczyznę, gdyż Rzymianie z największą rzetelnością przestrzegają
układu pokojowego, jaki zawarli nie tak z państwem, co z nim
samym; on bowiem prowadził wojny przeciw Rzymianom nie tyle
z uczucia nienawiści do nich, ile raczej z miłości do swojej ojczyzny, dla której każdy najlepszy człowiek winien nawet swe życie poświęcić. Przyczyny wojen bowiem tkwią w stosunkach publicznych między narodami, a nie w stosunkach prywatnych między wodzami. Dlatego oni wyrażają pochwałę jego czynów. Ta ich
mowa ucieszyła Hannibala, który odtąd częściej i chętniej rozmawiał z posłami, nie uświadamiając sobie, że uprzejmość Rzymian
rodzi dla niego nienawiść u króla. Antioch bowiem sądził, że tak
częste rozmowy pogodziły Hannibala z Rzymianami i już nie zasięgał od niego rad, jak to zwykle czynił, ani nie wtajemniczał go
we wszystkie swoje plany, lecz zaczai go nienawidzieć niby wroga
i zdrajcę. Ta okoliczność zakłóciła owe wielkie przygotowania do
wojny, gdyż zabrakło kunsztu znakomitego wodza. Senat zaś ostrzegał Antiocha, by zadowolił się granicami Azji i nie zmuszał Rzymian do wejścia na jej tereny. Król zlekceważył te ostrzeżenia i postanowił nie tylko nie czekać na wojnę u siebie, lecz ją zaczął sam.
5. Często odbywał narady wojenne bez Hannibala. W końcu jednak, jak podają, kazał go zawezwać nie po to, aby miał cokolwiek
uczynić według jego poglądu, lecz aby nie wydawało się, że gardzi
nim całkowicie. Gdy wszyscy się wypowiedzieli, zapytał także i jego
o zdanie. Hannibal orientował się w sytuacji i powiedział otwarcie,
iż on rozumie, że wezwano go tutaj nie dlatego, aby król potrzebował jego rady, ale aby powiększyć liczbę wypowiadanych opinii.
Jednakże on przedstawi sposób prowadzenia tej wojny i to zarówno
ze względu na swą nienawiść do Rzymian, jak i na swą miłość do
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króla, u którego jemu, wygnańcowi, pozostało jedyne bezpieczne
miejsce. Następnie przepraszając za śmiałość, powiedział, że nie
znajduje jego uznania żaden proponowany plan i żadne przedsięwzięcie wojenne oraz nie odpowiada mu Grecja jako teren wojny,
gdy Italia ofiarowuje większe korzyści. Rzymian bowiem można
zwyciężyć jedynie ich własnym orężem, a Italię można podbić jedynie italskimi siłami, ponieważ tam mieszkają odmienni niż gdzie
indziej ludzie i stosują inny rodzaj walki. W zwykłych walkach
szczególne znaczenie ma to, która ze stron pierwsza wykorzysta
dogodność miejsca i czasu, spustoszy pola czy zdobędzie niektóre
miasta; jeśli chodzi o Rzymianina, to czy zajmiesz coś pierwszy,
czy odniesiesz zwycięstwo, i tak będziesz musiał się zmagać z już
zwyciężonym i powalonym wrogiem. Dlatego jeśli ktoś ich atakuje
w Italii, może odnieść zwycięstwo przy pomocy ich środków, ich
potęgi i ich oręża, jak to on sam czynił. Jeśli zaś ktoś ustąpi im
z Italii jako ze źródła ich sił, popełni taki sam błąd, jaki popełnia
ten, który chcąc zmienić bieg rzeki lub ją osuszyć, nie zaczyna od
samych źródeł, lecz od miejsca, gdzie już narosły masy wody. Taką
radę dał on już przedtem królowi w tajemnicy i sam ofiarował mu
się jako wykonawca tego planu, teraz powtarza to w obecności
jego zaufanych, aby wszyscy mogli poznać taktykę wojny z Rzymianami i zrozumieli, że są oni niezwyciężeni poza krajem i łatwo
można ich skruszyć w kraju. Prędzej można ich pozbawić miasta
Rzymu niż panowania, prędzej Italii niż prowincji; podbili ich Galowie, on sam niemal ich zupełnie zniszczył; dopiero wtedy poniósł
klęskę13, gdy opuścił ich ziemie. Po wycofaniu się do Kartaginy
wraz ze zmianą miejsca natychmiast zmieniło się też szczęście wojenne.
6. Pogląd ten odrzucili zaufani ludzie króla, którzy nie mieli na
uwadze dobra sprawy, lecz żywili obawę, aby Hannibal po aprobacie jego planu nie zajął czasem pierwszego miejsca w łaskach
u króla. Antiochowi zaś nie tyle plan się nie podobał, co jego autor,
gdyż nie chciał, aby miast niego sława zwycięstwa przypadła Hannibalowi. Wszystko więc psuły wszelkiego rodzaju pochlebstwa dworaków, niczego nie robiono planowo i rozumnie. Sam król w zimowej porze oddał się zbytkom i codziennie urządzał nowe wesela14.
Przeciwnie postępował Acyliuaz15, konsul rzymski, którego wysłano,
13
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aby prowadził tę wojnę. Z wielką aktywnością przygotował on wojsko, broń i wszystko, co jest potrzebne na wojnie. Umacniał w sojuszu sprzymierzone miasta, wahające się próbował przeciągnąć na
swoją stronę; wynik wojny dla obu stron nie był inny niż jej przygotowanie. Gdy w pierwszym starciu16 król zauważył, że jego żołnierze ustępują pola, nie wsparł ich walki, lecz stanął na czele
uciekających i pozostawił zwycięzcom bogaty obóz. Przybył do Azji
bez przeszkód, ponieważ Rzymianie zajęli się łupami, i zaczął żałować, że odrzucił plan Hannibala. Toteż przyjął znów wodza do swej
przyjaźni i odtąd czynił wszystko zgodnie z jego poglądem. Tymczasem nadeszła wiadomość, że wódz rzymski Liwiusz17, którego
senat wysłał w celu prowadzenia działań na morzu, nadciąga
z osiemdziesięcioma okrętami. Fakt ten wzbudził w nim nadzieję,
iż odzyska utracone szczęście wojenne. Postanowił więc stoczyć bitwę morską, zanim sprzymierzone z nim państwa przejdą na stronę
wroga. Sądził bowiem, że sława obecnego zwycięstwa może wymazać
z pamięci klęskę, jaką poniósł w Grecji. Powierzył więc flotę Hannibalowi i kazał stoczyć bitwę. Lecz ani żołnierze azjatyccy nie
dorównywali rzymskim, ani okręty wrogów nie były równe okrętom
Rzymian. Klęska jednak była mniejsza z uwagi na talent wodza.
Wiadomość o tym zwycięstwie jeszcze nie dotarła do Rzymu i dlatego obywatele byli niezdecydowani, kogo wybrać na konsula.
7. Lecz czyż mógł ktoś, jeśli zwycięstwo nad Punijczykami było
zadaniem Scypionów, wybrać przeciw Hannibalowi lepszego konsula niż brata Afrykańczyka18? Tak więc konsulem został Lucjusz
Scypion, zaś jako legata dano mu brata, Afrykańczyka, aby Antioch
zrozumiał, że nie może on pokładać większej ufności w zwyciężonym Hannibalu, niż pokładają Rzymianie w zwycięskim Scypionie.
Scypionom, którzy już przeprawiali wojsko do Azji, doniesiono, iż
wojna zakończyła się na wszystkich odcinkach. Sytuacja, jaką zastali była taka, że Antioch poniósł klęskę na lądzie, a Hannibal na
morzu19. Zaraz po ich nadejściu Antioch wyprawił posłów, którzy
prosili o pokój i przyprowadzili z sobą jako szczególny dar syna
16

Pod Termopilami w 191 r. przed Chr.
Gajusz Liwiusz Salinator, pretor z roku 191 przed Chr. W rzeczywistości
chodzi tu o Lucjusza Emiliusza Regillusa, który odniósł zwycięstwo nad
Antiochem w bitwie morskiej koło przylądka Myonnesos na wybrzeżu jońskim. Wbrew temu, co sugeruje Justynus, w bitwie tej Hannibal nie brał
udziału.
18
Chodzi o Lucjusza Korneliusza Scypiona Azjatyckiego, który był głównodowodzącym w wojnie
z Antiochem. Towarzyszył mu brat Afrykańczyk,
czyli Publiusz Korneliusz Scypion Afrykański, bohater drugiej wojny punickiej, zwycięca Hannibala pod Zamą.
19
Wodzem w bitwie morskiej pod Myonnesos w Jonii był Polyksenidas,
a nie Hannibal.
17

Afrykańczyka. Dostał się on do niewoli, kiedy na małym statku
przeprawiał się przez morze. Lecz Afrykańczyk powiedział, że prywatne dobrodziejstwa należy oddzielić od spraw publicznych; czym
innym są obowiązki ojca, a czym innym prawa ojczyzny, które
przedkłada się nie tylko nad dzieci, ale i nad samo życie. Poza tym
z wdzięcznością przyjmuje dar i z prywatnych środków odwdzięczy
się za wspaniałomyślność króla. Co się zaś tyczy sprawy wojny
i pokoju, to, jak powiedział, nie może niczego dać z grzeczności
ani niczego poświęcić z praw ojczyzny. Nigdy bowiem nie prowadził rokowań w sprawie syna ani nie pozwolił, by senat czynił
o niego jakieś starania. Powiedział jedynie to, co przystało jego
godnej postawie, a mianowicie, że odbije syna orężem. Następnie
podyktował warunki pokoju; Antioch ma ustąpić z Azji20 na rzecz
Rzymian, zadowolić się królestwem syryjskim, wydać wszystkie
okręty, jeńców i zbiegów oraz zwrócić Rzymianom wszystkie koszty
wojenne. Gdy o tych warunkach poinformowano Antiocha, odpo^
wiedział, że jeszcze nie został pokonany do tego stopnia, aby pozwolił ograbić się z królestwa, podane zaś warunki są raczej pobudką do wojny niż zachętą do pokoju.
8. Obie więc strony przygotowywały się do wojny. Rzymianie
wkroczyli do Azji i przybyli do llionu21, gdzie Trojańczycy i Rzymianie wzajemnie sobie winszowali; Trojańczycy opowiadali, że
Eneasz, a z nim także inni wodzowie od nich wyszli, Rzymianie
zaś mówili, że są ich potomkami. Taka powstała radość wśród
wszystkich, jaka zwykle powstaje między rodzicami i dziećmi po
długiej rozłące. Miło było Trojańczykom, że ich potomkowie, którzy
podbili Zachód i Afrykę, odzyskują Azję jako królestwo praojców.
Głosili, iż pożądaną była zagłada Troi, aby mogła się tak szczęśliwie odrodzić. Z drugiej strony Rzymianie gorąco pragnęli ujrzeć
lary swych ojców, kolebkę swych przodków oraz świątynię i posągi bogów.
Kiedy Rzymianie opuścili Ilion, wyszedł na ich spotkanie król
Eumenes22 prowadząc z sobą posiłki. Wkrótce potem stoczono bitwę
z Antiochem23. Na prawym skrzydle odparto legion rzymski, który
uciekł do obozu z większą hańbą niż niebezpieczeństwem. Trybun
ludowy Marek Emiliusz24, pozostawiony na straży obozu, kazał
swoim żołnierzom uzbroić się i wyjść przed wały oraz dobytymi
mieczami zagrozić uciekającym żołnierzom, iż zginą, jeśli nie wrócą
20

Z Azji Mniejszej poza pasmo gór Taurus.
Czyli Troi.
22
Eumenes II, król Pergamonu.
23
Pod Magnezją w Lidii w Azji Mniejszej w 190 r. przed Chr.
24
Marek Emiliusz Lepidus.
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do walki; bardziej nieprzyjazny będzie dla nich ich własny obóz
niż obóz wrogów. Legion przerażony podwójnym niebezpieczeństwem wrócił na pole bitwy w towarzystwie kolegów, którzy powstrzymali ich ucieczkę, wszczął straszną rzeź i tak zapoczątkował
zwycięstwo. Wycięto wtedy pięćdziesiąt tysięcy wrogów, jedenaście
tysięcy wzięto do niewoli. Gdy Antioch prosił o pokój, do poprzednich warunków nie dorzucono żadnego nowego55. Afrykańczyk
oświadczył, że Rzymianie ani nie tracą ducha, jeśli ponoszą klęskę,
ani nie cieszą się nadmiernie z pomyślnego losu, jeśli zwyciężają.
Zdobyte miasta [Scypionowie] podzielili między sprzymierzeńców,
gdyż sądzili, że dla Rzymian Azja będzie odpowiedniejsza na podarunki dla innych niż jako własność służąca ich zbytkowi; narodowi rzymskiemu bowiem trzeba przyznać sławę zwycięstwa, sprzymierzeńcom zaś pozostawić cały zbytek i bogactwo.

KSIĘGA XXXII
1. Etolowie, którzy pchnęli Antiocha do wojen rzymskich, po jego
klęsce stanęli sam na sam przeciw Rzymianom. Nie tylko posiadali
oni mniejsze siły, ale też byli pozbawieni wszelkiej pomocy. Wkrótce więc ponieśli klęskę i utracili wolność1, którą wśród tylu państw
greckich sami jedni zdołali obronić przed dominacją Ateńczyków
i Spartan. Obecna sytuacja była dla nich o tyle bardziej gorzka,
o ile spadła na nich później. Wspominali tamte dawne czasy, kiedy
własnymi siłami oparli się tak ogromnej potędze Persów, kiedy
podczas wojny delfickiej przełamali gwałtowne ataki Galów2, tak
straszne dla Azji i Italii; te chlubne wspomnienia jeszcze bardziej
wzmagały u nich pragnienie wolności.
Wśród tych wydarzeń wybuchł pomiędzy Meseńczykami a Achajami najpierw spór, a później wojna o hegemonię3. Podczas niej
dostał się do niewoli znakomity wódz Achajów Filopojmenos; nie
oszczędzał on bynajmniej w walce swego życia, lecz kiedy wzywał
swoich do boju, spadł z konia przeskakując fosę i został przytłoczony tłumem wrogów. Meseńczycy czy to ze strachu przed jego
25

ratyfikowaniu warunków pokojowych sformułowanych przez PuScypiona zawarto pokój w Apamei w 188 r. przed Chr.
1
W 189 r. przed Chr. Wojnę z Etolami prowadził konsul Marek Fulwiusz
Nobilior, który zdobył stolicę tego kraju, Ambrację.
2
Zob. wyżej księga XXIV 6—8.
3
W 183 r. przed Chr. Messenia wystąpiła ze Związku Achajskiego i to
było przyczyną wojny.
bliusza
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męstwem, czy to z szacunku dla jego godności nie odważyli się PO zgładzić,
gdy leżał na ziemi. Uradowali się więc, jakby wraz z tego
niewolą zakończyli zwycięsko całą wojnę i poprowadzili jeńca
niby w triumfalnym pochodzie przez całe miasto. Mieszkańcy tłumnie wylali się na jego spotkanie, jak gdyby to ich wódz nadchodził
a nie wrogów; nawet sami Achajowie nie oglądaliby go z większym
pożądaniem, gdyby odniósł zwycięstwo, jak oglądali go wrogowie
kiedy poniósł klęskę. Kazali zaprowadzić go do teatru, aby wszyscy
mogli przyjrzeć się temu, którego wziąć do niewoli wydawało się
rzeczą niemożliwą. Stąd zaprowadzili go do więzienia, gdzie z szacunku dla jego wielkości podali mu truciznę, którą oaa przyjął z radością, jakby odniósł zwycięstwo. Wpierw jednak zapytał, czy Lykortas4, dowódca Achajów, którego uważał za drugiego po sobie
znawcę sztuki wojennej, uciekł zdrów i cały. Skoro otrzymał wiadomość, że tak, powiedział, iż nie całkiem źle wygląda sytuacja
Achajów, i wyzionął ducha. Wkrótce potem wojna rozgorzała na
nowo. Meseńczycy ponieśli klęskę i zostali ukarani za śmierć Filopojmena5.
2. Tymczasem w Syrii król Antioch, na którego zwycięzcy Rzymianie jako jeden z warunków pokoju nałożyli ogromną kontrybucję6, zabrawszy z sobą żołnierzy napadł nocą na świątynię Jowisza
Elymajskiego7. Nie wiadomo, co go do tego popchnęło, czy brak
pieniędzy, czy chciwość. Miał jednak nadzieję, że jeśli jako pretekst
posłuży mu konieczność zapłaty kontrybucji, jego świętokradztwo
znajdzie łatwiejsze usprawiedliwienie. Na wiadomość o napadzie,
zbiegli się mieszkańcy, którzy zmasakrowali jego i cały oddział
wojska.
Wiele państw greckich przybywało do Rzymu, aby tam poskarżyć się na krzywdy, jakich dopuszczał się wobec nich Filip, król
Macedonii8. W senacie odbywała się wymiana zdań pomiędzy Demetriosem, synem Filipa, którego ojciec posłał dla usatysfakcjonowania senatu, a delegacjami różnych państw. Młodzieniec, zmieszany
przez ogrom wytoczonych skarg, nagle zamilkł. Senat wzruszył się
tą jego delikatną postawą, którą już przedtem, gdy przebywał w
Rzymie jako zakładnik9, powszechnie ceniono, i przyznał mu wy4

Lykortas był uczniem i przyjacielem Filopojmena i po nim objął przywództwo Związku.
5
Zwycięstwo odniósł Lykortas.
6
Antioch winien był w ciągu 12 lat zapłacić 15 tysięcy talentów.
7
Elymais,
kraina
w
Persji
(Suzjana).
Niektóre rękopisy
mają
inne dodonei (Didymy, wyspy z grupy Cyklad, w pobliżu wyspy Syros;
dona, sławne miasto w Epirze).
8
Zob. wyżej księga XXX 4.
9
Po bitwie pod Kynoskefalai w 197 r. przed Chr.

graną w tej sprawie. Tak więc swoją skromnością Demetrios uzyskał przebaczenie dla ojca; osiągnął je nie dzięki prawnej obronie
w sądzie, ale przez okazanie wstydu za postępki ojca. To właśnie
zaznaczono w uchwale senatu, aby było jasne, że nie tyle uwolniono
od winy króla, co raczej darowano ojcu ze względu na syna. Sprawa ta nie wzbudziła dla Demetriosa wdzięczności za jego poselstwo,
lecz przeciwnie, wywołała nienawiść i zazdrość. Z jednej bowiem
strony znienawidził go jego rywal Perseusz10, z drugiej zaś strony
kamieniem obrazy dla ojca była przyczyna, dla której uwolniono
go od winy; Filipa bowiem oburzał fakt, że dla senatu więcej znaczyła osoba syna, niż autorytet ojca i godność majestatu króla. Perseusz, który wyczuwał rozgoryczenie ojca, codziennie przed nim
oskarżał nieobecnego Demetriosa. Najpierw wzbudził do niego nienawiść ojca, a później także podejrzenie; zarzucał mu już to przyjaźń dla Rzymian, już to zdradę swego ojca. W końcu zmyślił, iż
brat przygotował zasadzkę na jego życie, a na poparcie tego wymysłu nasłał donosicieli, urobił świadków i wreszcie sam popełnił
zbrodnię, o którą posądzał brata. Swymi krętactwami nakłonił ojca
do synobójstwa11 i żałobą napełnił cały pałac królewski.
3. Perseusz przez zabójstwo Demetriosa pozbył się swego rywala.
Wobec ojca jednak stał się nie tylko bardziej lekceważący ale i bardziej wyniosły. Zachowywał się nie jak przyszły spadkobierca, lecz
jak aktualny król. Filip urażony takim postępowaniem z dnia na
dzień coraz boleśniej odczuwał śmierć Demetriosa, a w końcu podejrzewając, iż wpadł w zasadzkę, posłał na tortury świadków
i donosicieli. W ten sposób wyszła na jaw zdrada i zbrodnia Perseusza. Dręczyła ona króla nie mniej niż niewinna śmierć Demetriosa. Niewątpliwie dokonałby aktu zemsty, gdyby nie przedwczesna jego śmierć12. W krótkim bowiem czasie po wspaniałych wydarzeniach zapadł ze zgryzoty na chorobę i odszedł ze świata, pozostawiwszy w pogotowiu przeciw Rzymianom ogromny aparat wojenny, który później wykorzystał Perseusz. Filip bowiem zdołał pozyskać na tę wojnę Galów Skordisków13; byłaby więc ona dla Rzymian
niezwykle
ciężka,
gdyby
nie
zmarł.
14
Galowie, po nieszczęsnej wojnie przeciw Delfom , w której po10

Perseusz był starszym niż Demetrios synem Filipa, ale pochodził ze
związku pozamałżeńskiego. Stąd Demetrios był przewidziany jako następca
Filipa.
11
W 181 r. przed Chr.
12
W 179 r. przed Chr.
13
Skordiskowie byli plemieniem celtyckim, które w IV w. przed Chr.
rozsiadło się nad dolną Sawą, na pograniczu Panonii. Zmieszali się później
z Trakami.
14
Zob. wyżej księga XXIV 8.

czuli na sobie raczej potęgę bóstwa niż wrogów i stracili wodza
Brennusa, opuścili kraj i uciekli częściowo do Azji, a częściowo
do Tracji. Stamtąd zaś tą samą drogą, którą przyszli, podążyli do
pierwotnej ojczyzny. Jedna ich grupa osiedliła się w widłach Dunaju i Sawy i chciała, by ją zwano Skordiskami. Tektosagowie zaś
przybyli do Tuluzy15, swej dawnej ojczyzny, gdzie wybuchła wśród
nich zaraza. Nie wcześniej odzyskali zdrowie, zanim napomnieni
przez wróżbitów nie zatopili w Jeziorze Tuluskim złota i srebra, zdobytego w świętokradczych wojnach. Po upływie długiego czasu
zabrał je stamtąd w całości konsul rzymski Cepion16. Waga srebra
wynosiła sto dziesięć tysięcy funtów, zaś złota pięć milionów funtów17. To świętokradztwo było później przyczyną zagłady Cepiona
i jego wojska: także na Rzymian spadła nawałnica wojny cymbryjskiej18, jakby zemsta za owe pieniądze bóstw. Z plemienia Tektosagów podążyła do Ilirii19 niemała gromada ludzi rozkochanych w
łupiestwie, która ograbiła Istrię20, a następnie osiedliła się w Panonii21.
Podanie głosi, że plemię Istrów wywodzi się od Kolchów22, których wysłał król Ajetes w pościgu za Argonautami23, porywaczami
jego córki. Kolchowie ci z Morza Czarnego wpłynęli do Dunaju,
a następnie korytem rzeki Sawy przedostali się w głąb lądu. Podążając dalej śladami Argonautów, na swych barkach przenieśli
okręty przez granie górskie aż do brzegów Morza Adriatyckiego;
tam dowiedzieli się, że Argonauci pierwsi uczynili to samo z powodu wielkiego rozmiaru ich okrętu. Ponieważ Argonauci wyjechali
już gdzie indziej, Kolchowie nie zastali ich tam i osiedlili się w pobliżu Akwilei24 czy to ze strachu przed królem, czy dlatego, że
sprzykrzyło im się długie żeglowanie. Nazwali się Istrami od nazwy
rzeki, którą płynęli od morza.
15

Miasto w Galii nad Garonną.
Kwintus Kornelius Cepion jako prokonsul poniósł w 105 r. przed Chr.
kląska w bitwie z Cymbrami, plemieniem germańskim, pod Arausio w Galii
Narbońskiej (dziś Orange).
17
Złoto tuluskie (aurum Tolosanum) stało się przysłowiowe.
18
Od 104 r. przed Chr. walką z Cymbrami prowadził Mariusz, który ich
pokonał w bitwie pod Wercelle w Italii północnej (101 r.).
19
Iliria, kraj na wschodnim wybrzeżu Morza Adriatyckiego, dzisiejsza
Dalmacja, Bośnia i Albania.
20
Istria (Histria), półwysep w północnej części Adriatyku.
21
Panonia, kraina między Dunajem a Sawą.
22
Kolchida, kraina we wschodniej części Morza Czarnego, dzisiejsza Gruzja.
23
Mityczni bohaterowie, którzy na statku Argo wyruszyli po złote runo
do kraju Kolchów.
24
Akwileja, miasto nad północnym Adriatykiem.
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Dakowie są potomkami Getów25. Kiedy ci ostatni pod wodzą
króla Orolesa ospale walczyli z Bastarnami26, król, aby ukarać ich
lenistwo, nakazał im podczas snu kłaść głowy w miejscu nóg i usługiwać swym żonom, które dotąd zwykły im świadczyć posługi. I nie
wcześniej zmienił tę karę, zanim męstwem nie zmazali hańby, jaką
ściągnęli na siebie w czasie wojny.
4. Kiedy Perseusz27 wstąpił na tron po ojcu Filipie, wszystkie
wspomniane narody pobudził do wspólnej walki przeciw Rzymianom.
Tymczasem wybuchła wojna pomiędzy królem Eumenesem i Prusjaszem28, do którego uciekł Hannibal po zawarciu przez Rzymian
pokoju z Antiochem. Prusjasz, darząc Hannibala zaufaniem, zerwał
układ i pierwszy przystąpił do działań wojennych. Co się tyczy
Hannibala, to Rzymianie wśród innych warunków pokojowych zażądali od Antiocha także jego wydania. Ostrzeżony przez króla
uciekł i podążył na Kretę. Tam długi czas pędził spokojny żywot.
Kiedy zauważył, że swym nadmiernym bogactwem wzbudza zazdrość, kazał wypełnić ołowiem amfory i umieścić w świątyni Diany, aby rzekomo w ten sposób zabezpieczyć swój majątek. Dzięki
temu posunięciu tamtejsza społeczność przestała się o niego martwić, gdyż jako poręczenie miała w swych rękach jego skarb. Mógł
więc udać się do Prusjasza i wywieźć z sobą złoto odlane w posągi,
aby widok bogactwa nie stanowił niebezpieczeństwa dla jego życia. Gdy Prusjasz poniósł klęskę z rąk Eumenesa w wojnie lądowej,
przeniósł działania na morze. Hannibal swym niezwykłym pomysłem stał się sprawcą jego zwycięstwa. Kazał on mianowicie powkładać do glinianych naczyń wszelkiego rodzaju węże i w trakcie
bitwy wrzucać je na okręty wrogów. Najpierw wydawało się to
Pontyjczykom29 śmieszne, iż ci, którzy nie potrafią walczyć żelazem,
walczą glinianymi naczyniami. Skoro jednak okręty zaczęły napełniać się wężami i zagroziło im niebezpieczeństwo z dwóch stron,
ustąpili wrogom zwycięstwa. Wiadomość o wojnie dotarła do Rzymu. Senat wysłał posłów, aby nakłonili obu królów do zawarcia
pokoju i zażądali wydania Hannibala. Lecz Hannibal dowiedziawszy
się o tym, zażył truciznę i tak śmiercią uprzedził żądania posłów30.
Rok ten był znamienny śmiercią trzech wodzów, największych
25

Dakowie, mieszkańcy Dacji, krainy leżącej na terenach dzisiejszej Rumunii i Węgier. Do czasów Filipa Macedońskiego zwano ich Getami.
26
Bastarnowie, szczep germański, mieszkający między górnym biegiem
Wisły a ujściem Dunaju (Podole, Wołyń).
27
Perseusz panował w latach 179—168.
28
Eumenes II (197—158), król Pergamonu, sprzymierzeniec Rzymian w
wojnie z Antiochem; Prusjasz (ok. 228—180), król Bitynii w Azji Mniejszej.
29
Raczej Pergameńczykom, bo z nimi toczyła się wojna.
30
W 183 r. przed Chr.

wówczas na całym świecie, a mianowicie Hannibala, Filopojmena
i Scypiona Afrykańskiego. Spośród nich, jak wiadomo, Hannibal
ani wtedy, kiedy Italia drżała przed jego piorunami w czasie wojny
z Rzymem, ani wtedy, kiedy po powrocie do Kartaginy sprawował
najwyższą władzę, nie przyjmował posiłków na leżąco i nie wypijał
więcej niż pół litra wina. Jego wstrzemięźliwość wśród licznych
branek była tak wielka, iż nikt nie mógłby o nim powiedzieć, że
pochodzi z Afryki. Z całą pewnością następstwem jego umiaru było
to, że chociaż kierował wojskiem złożonym z różnych nacji, nigdy
jego żołnierze nie uczynili na niego zasadzki i nigdy zdradziecko
go nie wydali. Nieprzyjaciele zaś często próbowali go dosięgnąć
w jeden i drugi sposób.

KSIĘGA XXXIII
1. Rzymianie wojnę macedońską1 prowadzili wprawdzie z mniejszym wstrząsem dla państwa niż wojnę punicką, lecz była ona dla
nich o tyle bardziej ważna prestiżowo, o ile bardziej świetnością
Macedończycy przewyższali Punijczyków. Wspierała zaś ich wtedy
zarówno sława podbitego Wschodu, jak i pomoc wszystkich królów.
Toteż Rzymianie zwerbowali większą liczbę legionów, ściągnęli posiłki od króla Numidów Masynissy i wszystkich innych sprzymierzeńców. Także królowi Bitynii2 Eumenesowi kazali oznajmić, aby
wsparł ich wojnę wszystkimi siłami. Perseusz oprócz wojska Macedończyków, cieszącego się sławą niezwyciężonego, posiadał środki
na okres dziesięcioletniej wojny, które zgromadził jego ojciec3 w
skarbcu i w spichlerzach. Wynosząc się z tego powodu nad miarę,
zapomniał o losie ojca i kazał mieć przed oczyma dawną sławę
Aleksandra. Najpierw doszło do starcia pomiędzy konnica. Perseusz
wyszedł z niego zwycięsko i zyskał dla siebie przychylność wśród
tych, którzy trwali w niepewności i oczekiwaniu4. Posłał jednak
do konsula parlamentariuszy, aby prosili Rzymian o pokój, jaki
ofiarowywali jego pokonanemu ojcu; on weźmie na siebie, tak jakby
poniósł klęskę, koszty wojenne. Lecz konsul Publiusz Licyniusz5 postawił mu tak twarde warunki, jakie stawia się pokonanemu wrogowi. Wśród tych wydarzeń Rzymianie z obawy przed bardzo nie1

Trzecia wojna macedońska w latach 171—167.
Nie Bitynii, lecz Pergamonu.
3
Filip V, król macedoński w latach 221—179.
4
Starcie miało miejsce pod Laryssą w Tesalii w 171 r. przed Chr.
5
Publiusz Licyniusz Krassus.
2

bezpieczną wojną wybrali na konsula Emiliusza Paulusa6 i jemu
7
zlecili prowadzenie wojny maz pominięciem właściwego porządku
cedońskiej. W poprzedzającą bitwę noc miało miejsce zaćmienie księżyca8. Wszyscy przepowiadali, że jest to złowieszczy znak dla Perseusza, i wróżyli koniec królestwa macedońskiego.
2. W czasie bitwy Marek Katon, syn mówcy9, walcząc dzielnie
wśród najgęstszych szeregów nieprzyjacielskich, spadł z konia i toczył walkę pieszo10. Obstąpił go wtedy z wielkim wrzaskiem oddział wrogiej kawalerii, aby go rozsiekać niejako już powalonego
na ziemię. .Lecz on szybko się pozbierał i sprawił im straszną rzeź.
Zbiegają się zewsząd wrogowie i chcą pokonać jego samego. On
zaś atakuje jakiegoś znakomitego Macedończyka, lecz wyślizguje
mu się miecz z rąk i spada w środek nieprzyjacielskiego oddziału.
Katon, aby go odzyskać, osłania się tarczą i na oczach obydwu wojsk
przeciska się przez miecze wrogów. Mimo że otrzymuje liczne ciosy,
podnosi miecz i wśród wielkiej wrzawy wraca do swoich. Inni, naśladując jego brawurę, walnie przyczyniają się do zwycięstwa.
Król Perseusz uciekł, uniósłszy z sobą dziesięć tysięcy talentów,
i przybył na Samotrakę11. Konsul wysłał w pościg za nim Gnejusza
Oktawiusza, który wziął go do niewoli wraz z dwoma synami, Aleksandrem i Filipem, oraz odesłał do konsula.
Macedonią od Karanosa12, pierwszego władcy, aż do Perseusza
rządziło trzydziestu królów. Pod ich panowaniem znajdowała się
przez dziewięćset dwadzieścia cztery lata, lecz tylko przez sto pięćdziesiąt dwa lata dzierżyła hegemonię. Kiedy w ten sposób dostała
się pod władzę Rzymian, po ustanowieniu urzędników w każdym
mieście stała się państwem wolnym, a prawa, którymi dotąd się
kieruje13, nadał jej Paulus14. Senatorzy wszystkich miast etolskich,
w których lojalność powątpiewano, zostali wraz z żonami i dzieć6

Lucjusz Emiliusz Paulus, syn konsula z roku 216 przed Chr., który
zginął w bitwie pod Kannami.
7
Extra ordinem, to znaczy nie drogą głosowania. Zob. Plutarch Emiliusz
Paulus 10,5.
8
22 czerwca 168 r. przed Chr. Bitwa pod Pydną w Macedonii.
9
Marka Porcjusza Katona, słynnego cenzora z roku 195 przed Chr., przedstawiciela starorzymskiej cnoty.
10
Epizod z Katonem por. Plutarch Emiliusz Paulus 21, Katon Starszy
20,10—11; Frontinus IV 5,17 i inni.
11
Wyspa u wybrzeży Tracji.
12
Zob. wyżej księga VII 1.
13
To znaczy do czasów Pompejusza Trogusa, żyjącego w epoce augustowskiej.
14
Macedonię podzielono na cztery samodzielne okręgi. Ich wolność była
iluzoryczna. Połowę podatków odsyłano do Rzymu. W 148 r. przed Chr., po
stłumieniu powstania Andriskosa, Macedonię zamieniono w rzymska prowincję.

mi wysłani do Rzymu. Trzymano ich tam długi czas, aby nie mogli
wprowadzić jakiejś zmiany w swej ojczyźnie. Senat rzymski, którego w tej sprawie przez wiele lat molestowały poselstwa tych miast
odesłał wprawdzie niechętnie każdego z nich do ojczyzny.

KSIĘGA XXXIV
1. Po podboju Kartaginy i Macedonii oraz osłabieniu sił Etolów
przez uwięzienie ich przywódców sami tylko Achajowie z całej Grecji wydawali się Rzymianom w tym czasie zbyt potężni, nie dlatego
żeby poszczególne miasta posiadały nadmierne siły, ale dlatego że
łączył je wszystkie ścisły związek. Achajowie bowiem, chociaż dzielą się na państwa jakby na poszczególne członki, stanowią jednak
jeden organizm i jedno imperium, a niebezpieczeństwa każdego
z miast odpierają wspólnymi siłami1. Ponieważ Rzymianie szukali
powodów do wojny, szczęśliwy los w samą porę zesłał im Spartan
ze skargami na to, że Achajowie z wzajemnej nienawiści dewastują
im pola. Senat odpowiedział Spartanom, że wyśle posłów do Grecji,
aby dobrze przyjrzeli się sytuacji sprzymierzeńców i położyli .tamą
krzywdom. Lecz jednocześnie dano posłom tajne instrukcje, aby
rozbili jednolity organizm Achajów i uczynili każde miasto niezależnym. Będzie wtedy można łatwiej przymusić je do uległości
oraz — w razie niesubordynacji któregoś z nich — przenieść na
inne miejsce. Posłowie zwołali więc do Koryntu przywódców wszystkich państw, odczytali im dekret senatu i przedstawili swoje propozycje. Powiedzieli, iż będzie rzeczą pożyteczną dla wszystkich,
aby każde miasto mogło się kierować swoimi prawami i swoimi
ustawami. Kiedy ich propozycja stała się powszechnie znana, Achajowie wpadli jakby w szał i wymordowali wszystkich mieszkańców
obcego pochodzenia2. Dopuściliby się także gwałtu na samych posłach rzymskich, gdyby ci na wiadomość o rozruchach nie uciekli
w popłochu.
2. Gdy o tych wydarzeniach dowiedziano się w Rzymie, senat
natychmiast powziął decyzję, aby konsul Mummiusz3, zajął się wojną z Achajami. Bez zwłoki przeprawił on wojska, starannie zabez1

Mowa o Związku Achajskim, który powstał w 281 r. przed Chr.
Przede wszystkim Spartan, zaś hasło do tego dał przywódca związkowy
Kritolaos. Wydarzenia z roku 147 przed Chr.
3
Lucjusz Mummiusz zwany Achajskim w 146 r. przed Chr. zastąpił namiestnika
Macedonii
Kwintusa
Cecyliusza
Metellusa,
który
już
prowadź»
działania przeciw Kritolaosowi i pobił jego wojska w bitwie pod Skarfei»
w Lokrydzie.
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pieczył wszelkie jego potrzeby i dał wrogom sposobność do walki.
Lecz Achajowie, jak gdyby wojna z Rzymem nie nastręczała im
wcale kłopotu, podeszli do wszystkiego lekceważąco i beztrosko. Myśląc raczej o łupach niż o walce, przyprowadzili wozy dla załadowania zdobyczy zabranej nieprzyjaciołom, swoje zaś żony i dzieci
umieścili w. górach, aby mogły przyglądać się starciu4: Lecz podczas stoczonej bitwy zostali wycięci na oczach swoich najbliższych,
którym przez to dali smutne widowisko i pozostawili wielce bolesne
wspomnienie. Również ich żony i dzieci z widzów stały się niewolnikami i łupem dla wrogów. Samo miasto Korynt obrócono w ruinę,
wszystkich mieszkańców sprzedano w niewolę, aby tym przykładem
odstraszyć inne miasta od dążenia do zmian5.
Gdy to działo się w Grecji, król Syrii Antioch6, wypowiedział wojnę Ptolemeuszowi7, starszemu synowi swojej siostry, królowi Egiptu, który był do tego stopnia leniwy i wyczerpany codziennymi hulankami, że nie tylko nie wykonywał swoich obowiązków królewskich, ale zatracił też na skutek nadmiernego obżarstwa ludzkie
myślenie. Wypędzony więc z tronu uciekł do swego młodszego brata
Ptolemeusza8 do Aleksandrii, gdzie podzielił się z nim królewską
władzą. Następnie obaj bracia wysłali posłów do senatu rzymskiego, aby prosili o pokój i zabiegali usilnie o dochowanie wierności
zawartemu przymierzu. Prośby braci poruszyły senat.
3. Wyprawiono więc do Antiocha posła Popiliusza9, aby nakazał
mu trzymać się z dala od Egiptu, a jeśli już do niego wszedł, aby
stamtąd wyszedł. Kiedy poseł zastał go już w Egipcie i król chciał
go uściskać na powitanie (w czasie bowiem swego pobytu w Rzymie jako zakładnik Antioch między innymi darzył szacunkiem Popiliusza), wtedy Popiliusz kazał mu na razie odłożyć osobistą przyjaźń, gdyż sprzeciwiają się jej polecenia ojczyzny. Następnie wyjął
i wręczył królowi dekret senatu. Spostrzegłszy zaś, że się waha
i odsyła sprawę do konsultacji w gronie zaufanych, Popiliusz laską,
którą nosił w ręce, nakreślił wokół niego obszerne koło tak, aby
objęło również jego zaufanych ludzi, i kazał im naradzać się oraz
nie wychodzić prędzej, nim król nie da odpowiedzi senatowi, czy
4

W 146 r. przed Chr. Mummiusz stoczył walkę z przywódcą Achajów,
Diajosem, który uciekł z pola bitwy i popełnił samobójstwo.
5
W 146 r. przed Chr. sławne zburzenie Koryntu. W tym samym roku
zagłada spotkała również Kartaginę.
6
Antioch IV Epifanes (176—163), syn Antiocha III Wielkiego.
7
Ptolemeusz VI Filometor (180—145). Wojna toczyła się w latach 170—168.
Dane wskazują jednak, że chodzi tu o młodszego brata Filometora, Euergetesa II Fiskona (Brzuchatego). Antioch pobił Filometora w 170 r.
8
Ptolemeusz VII Euergetes rządził w Egipcie w latach 170—164, 145—116,
w Cyrenie w latach 163—145.
9
Gajusz Popiliusz Lenas w 168 r. przed Chr.

z Rzymianami pragnie mieć pokój czy wojnę. Ta surowa postawa
skruszyła odwagę króla do tego stopnia, iż odpowiedział, że będzie
posłuszny senatowi. Antioch powrócił więc do swego królestwa,
gdzie zmarł pozostawiwszy całkiem małego synka10, któremu naród
wyznaczył opiekunów. Jego stryj Demetrios11, przebywający wówczas w Rzymie jako zakładnik, dowiedział się o śmierci brata Antiocha. Udał się wtedy do senatu i powiedział, że przybył do Rzymu jako zakładnik z poręki brata i teraz, kiedy brat zmarł, nie wie
czyim jest zakładnikiem. Byłoby więc rzeczą sprawiedliwą, gdyby
Rzymianie go uwolnili, aby mógł ubiegać się o tron, który on zgodnie z prawem narodów oddał starszemu bratu. Teraz zaś tron ten
należy się jemu, ponieważ jest starszy od nieletniego sieroty. Spostrzegłszy jednak, że senat nie da mu zwolnienia, gdyż według tajnej opinii senatu królestwo będzie bezpieczniejsze w rękach sieroty
niż jego, pod pozorem łowów wyszedł z miasta i potajemnie wsiadł
w Ostii12 na okręt wraz z towarzyszami ucieczki. Przybył do Syrii
i tam spotkał się z powszechnie życzliwym przyjęciem. Zgładził
królewskiego sierotę razem z jego opiekunami i tak zdobył berło.
4. W tym samym niemal czasie Prusjasz13, król Bitynii, powziął
myśl, by zgładzić swego syna Nikomedesa, który przebywał w Rzymie na zesłaniu; ojciec bowiem sprzyjał swym młodszym synom,
urodzonym z macochy Nikomedesa14. Lecz całą tą sprawę odkryli
młodzieńcowi ci, którzy podjęli się dokonania zbrodniczego czynu.
Oni też zachęcili Nikomedesa, aby sprowokowany okrucieństwem
ojca uprzedził jego zasadzkę i skierował zbrodnię na jej autora.
Nie było trudno namówić go do tego. Gdy więc na wezwanie ojca
przybył do kraju, natychmiast ogłoszono go królem15. Prusjasz wyzuty przez syna z tronu pędził życie człowieka prywatnego. Opuścili
go nawet niewolnicy. Chował się po różnych kryjówkach, dopóki
nie zginął z ręki syna tak samo zbrodniczo, jak sam kazał zgładzić
syna.
10

Antioch V Eupator miał w tym czasie dziewięć lat.
Demetrios I Soter (162—149) był nie stryjem, lecz kuzynem Antiocha V,
zaś Antioch IV był nie bratem, lecz stryjem.
12
Port Rzymu u ujścia Tybru.
13
Jest to ten sam, u którego gościł Hannibal. Zob. wyżej księga XXXII 4.
14
Diegyllis (Drygellis), córki króla trackiego.
15
Nikomedes II Epifanes rządził w latach 149—91.
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KSIĘGA XXXV
1. Demetrios1 wstąpiwszy na tron syryjski uważał, że bezczynność
jest niebezpieczna dla jego dopiero co zdobytej władzy. Postanowił
więc poszerzyć granice królestwa oraz powiększyć swoje bogactwa
przez wojny z sąsiadami. Nieprzyjaźnią darzył króla Kapadocji,
Ariaratesa2, ponieważ ten wzgardził ręką jego siostry. Toteż życzliwie przyjął jego brata, Orofernesa, który został niesprawiedliwie pozbawiony tronu i teraz prosił o pomoc. Demetrios ucieszył
się, iż nadarzyła mu się tak szlachetna przyczyna wojny, i postanowił przywrócić mu tron. Lecz Orofernes okazał się człowiekiem
niewdzięcznym. Zawarł porozumienie z Antiocheńczykami, żywiącymi wtedy urazę do Demetriosa, i powziął myśl, aby pozbawić
tronu tego, który pragnął mu tron przywrócić. Wiadomość o tym
dotarła do Demetriosa. Darował on wprawdzie życie Orofernesowi,
nie chcąc uwolnić Ariaratesa od strachu przed wojną z bratem, lecz
kazał go pochwycić, związać i pilnować w Seleucji3. Antiocheńczycy
nie przerazili się wcale wykryciem spisku i dalej trwali w swym
buncie. Wspierani przez Ptolemeusza4, króla Egiptu, Attalosa, króla
Azji5 i Ariaratesa, króla Kapadocji, wystawili w wojnie przeciwko
Demetriosowi jakiegoś Balasa, młodzieńca pochodzącego z samych
dołów, aby ten zbrojnie odbił królestwo syryjskie, stanowiące rzekomo własność jego ojca. Dla zupełnego poniżenia Demetriosa nadali Balasowi imię Aleksandra i głosili, że jest synem Antiocha6.
W tak wielkiej nienawiści u wszystkich był Demetrios, że jego rywalowi przyznano nie tylko królewską potęgę, ale i za zgodą wszystkich — szlachetne pochodzenie. Sprawy przybrały niezwykły
obrót. Przeto Aleksander zapomina o swym dawnym, niskim pochodzeniu i wsparty siłami niemal całego Wschodu wypowiada wojnę Demetriosowi, którego pozbawia jednocześnie życia i królestwa.
Sam zresztą Demetrios dzielnie przeciwstawił się atakom wojennym. Podczas pierwszego starcia zmusił wroga do ucieczki, kiedy
zaś królowie na nowo wszczęli walkę, położył trupem wiele tysięcy
żołnierzy. W końcu jednak, mimo odwagi nie do pokonania, poległ
mężnie walcząc wśród najgęstszych szeregów.
2. Na początku wojny Demetrios pozostawił u pewnego miesz1

Demetrios I Soter. Zob. wyżej księga XXXI 3.
Ariarates V Filopator (163—130).
3
Miasto w Babilonii nad Tygrysem.
4
Ptolemeusza VI Filometora.
5
Attalosa II, króla pergameńskiego (160—138). Dopiero po przekazaniu państwa Rzymianom powstała tam prowincja Azja.
6
Antiocha IV Epifanesa; Bałaś rządził w latach 150—145.
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kańca Knidos7, swego dawnego przyjaciela, dwóch synów8 z ogromną ilością złota. Pragnął bowiem uchronić ich przed niebezpieczeństwami wojny i zachować, by pomścili ojca, jeśliby los okazał się
dla niego nieprzychylny. Starszy z nich, Demetrios, skoro osiągnął
wiek dojrzały, z pomocą Kreteńczyków zaatakował9 uzurpatora
Aleksandra, który żył w poczuciu bezpieczeństwa i nie lękał się
żadnych nieprzyjaznych kroków. Prowadził on też wyuzdany tryb
życia, a na skutek niespodziewanego bogactwa i klejnotów niegdyś
cudzej pomyślności stał się niby więźniem i leniwie siedział w królewskim pałacu pośród grona kurtyzan. Również Antiocheńczycy,
aby nowymi zasługami mogli naprawić dawną obrazę wyrządzoną
ojcu Demetriosa, poddali się władzy syna. Także żołnierze jego ojca,
ogarnięci życzliwością dla młodzieńca i ceniąc sobie wyżej wierność dla poprzedniej przysięgi niż uległość dla pychy nowego króla,
przeszli na stronę Demetriosa. I w ten sposób Aleksander, którego
teraz nie mniej gwałtownie fortuna obaliła, jak przedtem wyniosła,
poniósł klęskę w pierwszym starciu i stracił życie10. Słowem, zapłacił karę za to, że zgładził Demetriosa i że podawał się za syna Antiocha.

KSIĘGA XXXVI
1. Po odzyskaniu ojcowskiego tronu również sam Demetrios1 oszołomiony sukcesami uległ deprawacji. Młodzieńcze wady pchnęły go
ku lenistwu, którym ściągnął na siebie tyle pogardy u poddanych,
ile przedtem jego ojciec ściągnął na siebie nienawiści przez swoją
pychę. Przeto różne miasta zaczęły wymykać si|'ea spod jego władzy2.
Chcąc wymazać plamę owego lenistwa, postanowił wypowiedzieć
wojnę Partom. Jego wyprawę bardzo życzliwie powitały ludy
Wschodu, które oburzały się na okrucieństwo Arsacydesa3, króla
Partów, i z przykrością znosiły butę nowego ludu, przyzwyczajone
od dawna do rządów macedońskich. Ponieważ Persowie, Elymajo7

Knidos albo Gnidos, miasto w Karii, w południowo-zachodniej Azji
Mniejszej.
8
Demetriosa II Nikanora (lub Nikatora) i Antiocha VII Sidetesa.
9
W 147 r. przed Chr.
10
W 145 r. przed Chr.
1
Demetrios II Nikator rządził w latach 145—141 i 129—126.
2
Najpierw odpadła Antiochia, później liczne miasta w Celesyrii.
3
Arsacydes, nazwa ogólna dla wszystkich królów partyjskich, urobiona
od nazwiska pierwszego króla, Arsacesa. W tym wypadku chodzi o Mitrydatesa I panującego w latach 160—138.

wie4 i Baktrowie5 udzielili mu pomocy, pokonał Partów w wielu
polyczkach. W końcu jednak dał się podejść pozornym pokojem
i dostał się do niewoli, podczas której włóczono go po miastach
i z szyderstwem pokazywano tej ludności, która przeszła na jego
stronę. Następnie posłali go do Hirkanii6 i tam traktowali uprzejmie, stosownie do trybu życia w poprzednim okresie.
Tymczasem w Syrii Tryfon, który postarał się o to, iż lud mianował go opiekunem Antiocha7, pasierba Demetriosa, zabił swego
podopiecznego i zajął tron syryjski. Siedział na nim przez długi
czas. W końcu ustało poparcie dla nowej władzy i młodziutki brat
Demetriosa, Antioch8, który wychowywał się w Azji, pokonał Tryfona w czasie wojny. Antioch pamiętał o tym, że jego ojciec popadł
w pogardę z powodu swej pychy, a brat z powodu indolencji. Nie
chciał popełnić tych samych błędów. Dlatego zawarłszy małżeństwo
z Kleopatrą, żoną brata, energicznie ukarał te miasta, które na
samym początku wyrwały się spod władzy brata, ujarzmił je i na
powrót włączył w granice królestwa. Podbił również Żydów9, którzy w imperium macedońskim pod panowaniem jego ojca Demetriosa chwycili za broń, by odzyskać swą wolność10. Zgromadzili
oni tak wielkie siły, że po tym wydarzeniu nie podlegali więcej żadnemu królowi macedońskiemu i pod wodzą własnych przywódców
napadali na Syrię organizując wielkie wyprawy wojenne.
2. Żydzi wywodzą swe pochodzenie z Damaszku, znakomitego
miasta Syrii, skąd też bierze swój początek od królowej Semiramidy11 dynastia królów asyryjskich. Nazwa miasta pochodzi od króla Damaskosa12; z szacunku dla niego Syryjczycy otaczali czcią,
jakby jakąś świątynię, grobowiec jego żony Atarates, którą następnie uznali za boginię o niezwykłej świętości. Po Damaskosie
królami u nich byli najpierw Azelos, później Adores, Abraham
i Izrael13. Szczęśliwe ojcostwo dziesięciu synów uczyniło Izraela
sławniejszym od jego poprzedników. On również podzielił króle4

Elymajowie, mieszkańcy Elymaidy, krainy w perskiej Suzjanie.
Baktria, kraina w północno-wschodniej części monarchii perskiej.
6
W Hirkanii, krainie na południe od Morza Kaspijskiego, pozostawał
przez 10 lat.
7
Antiocha VI. Tryfon (Diodot) rządził w latach 141—138.
8
Antioch VII Sidetes (138—129).
9
Początkowo korzystał z ich pomocy.
10
Już za Antiocha IV Epifanesa Machabeusze przywrócili królestwo judejskie w latach 166—164.
11
Pochodzenie Semiramidy zwykło sią wywodzić z Askalonu w Filistei.
nadmorskiej krainie Judei. Izraelici są plemieniem semickim, należącym do
grupy aramejskiej. Ok. XIII w. przed Chr. przybyli na tereny Palestyny i podbili Kananejczyków.
12
Według innych — Damasa.
13
Czyli Jakub, który był synem Izaaka.
5

stwo na dziesięć części i powierzył je synom, a od imienia Judy,
który zmarł po dokonaniu tego podziału, wszystkich nazwał Judejczykami14. Nakazał też otoczyć powszechną czcią pamięć tego, którego cząstkę przydzielił im wszystkim. Najmłodszym wśród braci
był Józef15. Bracia obawiali się jego nadzwyczajnej inteligencji. Pochwycili więc go potajemnie i sprzedali cudzoziemskim kupcom. Ci
zaś wywieźli go do Egiptu, gdzie dzięki bystrości umysłu przyswoił
sobie sztuki magiczne i w krótkim czasie stał się ulubieńcem samego
króla. Był bardzo wnikliwym tłumaczem cudownych znaków
i pierwszy wprowadził sztukę interpretacji snów. Wydawało się,
iż nie ma dla niego żadnych tajników w prawie boskim i ludzkim.
Na wiele lat wcześniej przewidział nieurodzajność ziemi. Cały Egipt
zginąłby od głodu, gdyby król za jego radą nie nakazał edyktem
zgromadzić zboża na wiele lat. Podawane przez niego dowody były
tak prawdziwe, że jak się wydawało, odpowiedzi pochodziły nie od
człowieka, lecz od boga. Synem Józefa był Mojżesz16, którego polecała nie tylko pochodząca od ojca wiedza, ale i piękno ciała. Egipcjanie jednak, ponieważ dokuczały im świerzby i liszaje, na żądanie
wyroczni wypędzili go wraz z innymi chorymi z Egiptu, aby
zaraza nie ogarnęła większości mieszkańców. Stanąwszy na czele
wygnańców uniósł potajemnie świętości Egipcjan, które oni usiłowali odbić orężnie, ale nawałnice zmusiły ich do odwrotu. Mojżesz
zaś w drodze do Damaszku, swojej pierwotnej ojczyzny, zajął górę
Synaj, do której dotarł wraz ze swoim ludem po siedmiu dniach
udręki i postu na pustyni arabskiej. Na tej górze każdy siódmy
dzień, zwany w języku tego ludu sabatem17, poświęcił na wieki jako
dzień postu, gdyż oznaczał on dla nich koniec głodu i tułaczki. Ponieważ zaś pamiętali, że wypędzono ich z Egiptu z obawy przed
zarazą, unikali wspólnego życia z cudzoziemcami, aby z tej samej
przyczyny nie popaść znów w nienawiść u innych mieszkańców.
To uzasadnione posunięcie przemieniło się z czasem w nakaz religijny. Po Mojżeszu także jego syn Arruas18, kapłan religii egipskiej,
został wnet wybrany na króla. Stąd wziął się u Żydów ten stały
zwyczaj, że królowie byli jednocześnie kapłanami i dlatego u nich
niesłychanie silnie złączyły się sprawiedliwość i religia.
3. Bogactwo tego narodu urosło z podatków za balsam, który
występuje tylko na tych terenach. Leży tam mianowicie dolina
otoczona zewsząd górami jakby jakimś murem i zamknięta na po14

Dopiero po niewoli babilońskiej (VI w. przed Chr.), gdy na tron wstąpił
Zorobabel z plemienia Judy, Hebrajczycy przyjęli nazwę Żydzi (Iudaei).
15
Według Biblii najmłodszym był Beniamin.
16
Mojżesz był prawnukiem Józefa.
17
Sabat według Biblii był dniem odpoczynku Jahwe po sześciu dniach
stwarzania świata.
18
Zepsute imię Aarona, brata Mojżesza.

dobieństwo obozu wojskowego. Ma ona dwieście jugerów powierzchni19 i nazywa się Arikos20. W tej dolinie rośnie las niezwykle
bujny i przyjemny, gdyż urozmaicają go plantacje palm i drzew
balsamowych. Drzewa zaś balsamowe mają kształt podobny do
świerków, są tylko od nich mniejsze. Uprawia się je tak jak winną
latorośl. W określonej porze roku ociekają one kroplami balsamu.
Nie mniej godny podziwu niż żyzność tego miejsca jest także jego
klimat. Kiedy bowiem w całej okolicy panuje nieznośny upał, tutaj wieje chłodzący wiatr i w miejscach zacienionych stwarza jakąś
naturalną i stałą temperaturę. W tej okolicy znajduje się duże jezioro, które z powodu ogromnej tafli stojącej wody nazywa się
Morzem Martwym. Nie poruszają go żadne wiatry, bo powietrznym
wirom opiera się smoła ziemna, unieruchomiąjąca całą wodę; nie
nadaje się ono do żeglugi, gdyż wszystkie przedmioty martwe toną
w jego głębiach. Także żadne drzewo nie utrzyma się na powierzchni, jeśli nie będzie pociągnięte ałunem21.
Najpierw podbił Żydów Kserkses22, król perski, następnie wraz
z samymi Persami dostali się pod władzę Aleksandra Wielkiego
i długi czas należeli do imperium macedońskiego, podlegając bezpośrednio królestwu syryjskiemu. Kiedy odpadli od Demetriosa,
szukali przyjaźni z Rzymem i pierwsi spośród wszystkich ludów
Wschodu otrzymali wolność, gdyż Rzymianie byli wtedy bardzo
hojni z cudzego mienia.
4. W tym samym czasie, gdy w Syrii władza często się zmieniała
i przechodziła z rąk jednego króla do drugiego, w Azji23 król Attalos24, któremu stryj Eumenes25 przekazał królestwo w kwitnącym
stanie, splamił tron przez morderstwa przyjaciół i przez kary śmierci wymierzane krewnym. Mieli oni rzekomo swymi czarami spowodować śmierć już to jego starej matki, już to narzeczonej, Bereniki. Po tym napadzie zbrodniczej wściekłości przywdział żałobny
strój, zapuścił brodę i włosy na wzór ludzi oskarżonych, nie wy19

Juger, jednostka powierzchni licząca ponad 25 arów. Powierzchnia doliny wynosiła ok. 50 ha.
20
Według niektórych chodzi o Jerycho.
21
Wiadomości fantastyczne. W rzeczywistości na powierzchni Morza Martwego z powodu dużego zasolenia (33%) utrzymują się przedmioty, które
w normalnej wodzie toną. W Biblii wody te nazywa się Morzem Słonym.
22
Wiadomości nieprawdziwe. Już przed Kserksesem, w 722 r. przed Chr.,
Palestynę (bez Judei) zajęli Asyryjczycy pod wodzą Salmanassara, później
Babilończycy pod wodzą Nabuchodonozora w latach 588—586, z kolei zdobyt
ją Cyrus w 536, a w 332 r. — Aleksander Macedoński Pod kontrolą Rzymu
pozostawała od r. 63 przed Chr.
23
Ściślej, w królestwie Pergamonu, które później wchodziło w skład prowincji Azji.
24
Attalos III Filometor (138—133), syn Eumenesa II i Stratoniki.
25
Eumenes II (159—138) był ojcem Attalosa III i bratem Attalosa II.

chodził na miejsca publiczne, nie ukazywał się ludowi, nie urządzał
W pałacu radośniejszych uczt ani nie objawiał znaków człowieka
zdrowego. Miało się całkiem wrażenie, jakby spłacał karę duchom
pomordowanych ofiar. Nie zajmował się ponadto administracją państwa, tylko kopał ogród, siał zioła i mieszał trujące z nie trującymi,
a następnie to wszystko przesiąknięte trującym jadem przesyłał
swoim przyjaciołom jako dar szczególny. Od tego zajęcia przeniósł
się do sztuki odlewniczej i cieszył się modelowaniem w wosku oraz
odlewaniem i kuciem w brązie. Następnie postanowił wybudować
grobowiec dla matki. Zajęty tą pracą doznał udaru słonecznego
i siódmego dnia rozstał się z życiem. W testamencie ustanowił wtedy naród rzymski swoim spadkobiercą26.
Lecz żył syn Eumenesa27, Arystonik, urodzony nie z prawego
małżeństwa, lecz z konkubiny Efezji, córki pewnego cytrzysty.
Po śmierci Attalosa tenże Arystonik najechał Azję, jakby królestwo
odziedziczone po ojcu. Stoczył wiele pomyślnych bitew z miastami,
które z obawy przed Rzymianami nie chciały się jemu poddać, i już
uchodził za prawowitego króla. Wtedy zarząd nad Azją przyznano
konsulowi Licyniuszowi Krassusowi28. Ten jednak bardziej myślał
o łupach Attalosa niż o wojnie i dlatego, kiedy pod koniec roku
stoczył bitwę nie ustawiwszy należycie szyku, poniósł klęskę i krwią
zapłacił za swoją nierozumną chciwość29. Na jego miejsce wysłano
Perpennę30, który w pierwszym starciu pokonał Arystonika i wziął
go do niewoli. Skarb zaś Attalosa, prawem spadku należący do narodu rzymskiego, załadował na okręty i wysłał do Rzymu. Przykro
znosił ten fakt następca Perpenny, konsul Manius Akwiliusz31, który
podążył jak najspieszniej, aby mu wydrzeć Arystonika i uczynić
z niego ozdobę raczej swego triumfu. Lecz rywalizację konsulów
przerwała śmierć Perpenny. W ten sposób Azja stała się rzymską
prowincją i przekazała Rzymowi razem ze swymi bogactwami również swoje wady.
26

W 133 r. przed Chr.
Eumenesa II. Arystonik był przyrodnim bratem Attalosa III.
28
Publiusz Licyniusz Krassus Diwes, wybitny prawnik, konsul w 131 r.
Przed Chr.
29
W miejscowości Leukos w 130 r. przed Chr.
30
Marek
Perpenna
był
konsulem
w
130
r.
przed
Chr.
31
Konsul w 129 r. przed Chr.
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KSIĘGA XXXVII
1. Po wzięciu Arystonika do niewoli senat nakazał zniszczyć całkowicie miasto i wszelkie imię Fokajczyków1, gdyż zarówno w ostatniej, jak i w poprzednich wojnach z Antiochem wystąpili zbrojnie
przeciw narodowi rzymskiemu. Wtedy Massalijczycy2 wyprawili posłów do Rzymu, aby prosili o łaskę dla Fokajczyków, swoich założycieli. Senat wysłuchał icn prośby. Po tym wszystkim Rzymianie
obdarzyli nagrodami tych królów, którzy ich wspierali posiłkami
przeciw Arystonikowi: Mitrydatesowi3, królowi Pontu dali Syrię
Wielką, synom Ariaratesa4, króla Kapadocji, który poległ na tej
wojnie, przyznali Likaonię i Cylicję5. Naród rzymski był wierniejszy wobec synów swego sprzymierzeńca, niż ich rodzona matka.
Ten bowiem jego dzieciom powiększył królestwo, ta zaś odebrała
im życie. Oto bowiem Laudika z liczby sześciu synów, których miała z Ariaratesem, pięciu uśmierciła przy pomocy trucizny. Bała się,
iż nie będzie mogła długo zarządzać królestwem, gdyż niektórzy
synowie osiągali już wiek dojrzały. Jedynego synka z rąk zbrodniczej matki wyrwała straż krewniaków. Ten właśnie po śmierci
Laudiki, którą za jej zbrodnie lud pozbawił światła dziennego,
wstąpił na tron królewski6.
Również Mitrydatesa zabrała nagła śmierć. Pozostał po nim syn,
noszący tak samo jak on imię Mitrydates7. Doszedł on później do
takiej wielkości, że majestatem królewskim przewyższył wszystkich królów nie tylko swoich czasów, ale i następnej epoki. Przez
czterdzieści sześć lat8 z różnym rezultatem prowadził wojny z Rzymianami, z rąk największych wodzów, takich jak Sulla9, Lukullus10 i inni, a wreszcie Gnejusz Pompejusz11, ponosił tego rodzaju
klęski, że stale powstawał na nogi większy i sławniejszy, wznawiał
1

Fokaja, miasto w Jonii, niedaleko Smyrny, w zachodniej części Azji
Mniejszej.
2
Massalia, dziś Marsylia, została założona przez Fokajczyków ok. 600 r.
przed Chr.
3
Mitrydates V Euergetes panował w latach 156—120.
4
Ariarates V Filopator rządził w latach 163—130.
5
Krainy w południowej części Azji Mniejszej.
6
Ariarates VI.
7
Mitrydates VI Eupator (Wielki), rządził w latach ok.
120—63, był nieprzejednanym wrogiem Rzymian.
8
Raczej 26, to znaczy od 89 do 63 r. Florus (I 40) podaje liczbą 40 lat.
9
Lucjusz Korneliusz Sulla (138—78), wybitny wódz i dyktator rzymski,
przywódca optymatów.
10
Lucjusz Licyniusz Lukullus, konsul w 74 r., zwycięzca Mitrydatesa
w latach 73—70. Jego bogactwa stały się przysłowiowe.
11
Gnejusz Pompejusz Wielki
(106—46), wódz i polityk rzymski,
otrzymał
w 66 r. przed Chr. dowództwo w trzeciej wojnie z Mitrydatesem.

walkę i na skutek swoich porażek był coraz bardziej straszny. Do
końca swych dni nie uległ sile wrogów, lecz samobójcza śmierć
w królestwie ojców odebrała życie starcowi, który pozostawił syna
jako swego spadkobiercę12.
2. Przyszłą wielkość Mitrydatesa zapowiadały także niezwykłe
zjawiska na niebie. Oto zarówno w roku jego urodzin, jak i objęcia
tronu, za każdym razem przez siedemdziesiąt dni tak jasno świeciła
kometa, że zdawało się płonąć całe niebo. Swoją wielkością nie
tylko ogarnęła czwartą część nieba, ale i swoim blaskiem przyćmiła
światło słońca. Czas od jej pojawienia się aż do zniknięcia wynosił
cztery godziny. Mitrydates w chłopięcym wieku umknął zasadzki
swych opiekunów, którzy wsadzali go na nieoswojonego konia
i zmuszali do strzelania z łuku podczas jazdy. Te ich zabiegi spełzły
na niczym, gdyż kierował on koniem z biegłością przekraczającą
możliwości jego wieku. Usiłowano go zgładzić trucizną. W obawie
przed nią Mitrydates aż nadto często wypijał odtrudki, a wynalazłszy pewniejsze środki do tego stopnia zabezpieczył się przeciw
trucicielom, że na starość sam sobie nie mógł odebrać życia trucizną. Lękając się zaś, aby nieprzyjaciele nie osiągnęli żelazem tego,
czego nie mogli osiągnąć trucizną, udał, iż bardzo kocha łowy. Dzięki temu przez siedem lat nie przebywał ani w miejskim, ani w
wiejskim domu, lecz włóczył się po lasach i spędzał noce w różnych
rejonach górskich, tak iż nikt nie wiedział, gdzie się znajduje. Tam
zwykł w szybkim biegu już to uciekać przed dzikimi zwierzętami,
już to je ścigać, a nawet z niektórymi walczyć jedynie przy użyciu
własnej siły. Dzięki tym okolicznościom zarówno uniknął zasadzek,
jak i zahartował swoje ciało na wszelkie trudy.
3. Kiedy z kolei przystąpił do kierowania państwem13, od samego
początku myślał nie tyle o władzy, ile o terytorialnym wzroście
królestwa. Przeto w niezwykłym powodzeniu ujarzmił Scytów14 dotąd niepokonanych, którzy rozbili wniwecz Zopyriona, wodza Aleksandra Wielkiggo, wraz z trzydziestoma tysiącami wojowników, wycięli dwieście tysięcy Persów z ich królem Cyrusem15 i podczas
ucieczki wzięli do niewoli Filipa, króla Macedończyków16. Wzmocniwszy dzięki temu swoje siły zajął również Pont17, a następnie
12

Syn Mitrydatesa, Farnaces, uknuł spisek na życie ojca, który nie widząc
ratunku zażył truciznę. Gdy jednak ona nie działała, kazał niewolnikowi
mieczem przeciąć pasmo życia. Działo się to w Pantikapei na Krymie w 63 r.
Przed Chr.
13
W 120 r. przed Chr. jako jedenastoletni chłopiec.
14
Zob. wyżej księga II 1—4.
15
Zob. wyżej księga I 8.
16
Sprzeczne z księgą IX 2. Błędna informacja Justynusa.
17
Może chodzi o inne krainy nad Pontem, czyli Morzem Czarnym, jak np.
Kolchida, którą Mitrydates przekształcił w satrapię pontyjską.

Kapadocję18. Z myślą o Azji19 potajemnie opuścił swoje królestwo
z kilkoma zaufanymi i przez nikogo nie zauważony przewędrował
ją wzdłuż i wszerz, zapoznając się z położeniem jej wszystkich
miast oraz z różnymi jej okolicami. Następnie przeszedł do Bitymi20 i jakby już był panem Azji, rozplanował sobie wszystko, co
mogło mu posłużyć do zwycięstwa. Po tej wyprawie, kiedy już
wszyscy uważali go za straconego, powrócił do swego królestwa,
gdzie znalazł małego synka, którego podczas jego nieobecności urodziła mu Laodika, jego siostra i zarazem żona. Wśród gratulacji
z powodu szczęśliwego powrotu po długiej wędrówce oraz z powodu
narodzin syna próbowano go zgładzić przy pomocy trucizny. Jego
bowiem siostra, Laodika, przekonana, że brat zginął oddała się miłości z dworzanami. Na jego zaś przybycie przygotowała truciznę,
jak gdyby swoje występki mogła przesłonić jeszcze większa zbrodnią. Mitrydates dowiedział się o tym zamiarze od niewolnic i zbrodnię skierował przeciw jej sprawcom.
4. Okres zimowy Mitrydates spędzał nie na ucztach, lecz w obozie
wojskowym, nie na rozrywkach, lecz na ćwiczeniach, nie wśród
towarzyszy biesiad, lecz wśród podobnych do siebie żołnierzy, z którymi rywalizował w jeździe konnej, w biegu i zapasach. Również
swoje wojsko przez codzienną musztrę zaprawiał do takiego samego
znoszenia trudów; sam niezwyciężony uczynił również swoje wojsko nie do pokonania. Następnie zawarł sojusz z Nikomedesem21,
napadł na Paflagotnię22, podbił ją i podzielił się z sojusznikiem.
Na wiadomość o jej zajęciu senat rzymski wysłał posłów do obydwu królów żądając, aby przywrócili poprzednie stosunki. Mitrydates, który uważał, że już dorównuje potędze rzymskiej, odpowiedział wyniośle, iż zajął tylko królestwo odziedziczone po swoim
ojcu; dziwi się, że wnosi się sprzeciw przeciwko niemu, podczas gdy
nie wnosiło się go przeciw ojcu. Wcale nie przestraszył się gróźb
i zajął również Galację. Nikomedes zaś, ponieważ nie mógł
odwołać się do argumentu prawa, odpowiedział, że zwróci Paflagonię jej prawowitemu królowi. W rzeczywistości zmienił tylko synowi nazwisko na Pylajmenes, które nosili królowie paflagońscy,
i tak pod fałszywym imieniem zatrzymał królestwo, zwrócone rzekomo królewskiemu potomkowi. Posłowie, z których w ten sposób
sobie zadrwił, powrócili do Rzymu.
18

Dopomógł mu w tym król Armenii Tigranes.
Chodzi o królestwo pergameńskie, od 133 r. przed
Rzymian.
20
Krainy w Azji Mniejszej nad Morzem Czarnym.
21
Nikomedes III Euergetes rządził w latach ok. 128—94.
22
Paflagonia, kraina w Azji Mniejszej nad Morzem Czarnym.
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Chr.

dziedzictwo

KSIĘGA XXXVIII
1. Mitrydates rozpoczął morderstwa rodzinne od zabójstwa swej
żony. Następnie postanowił usunąć synów swej drugiej siostry, Laudiki, której męża Ariaratesa, króla Kapadocji, zgładził podstępnie
za pośrednictwem Gordiosa. Uważał zaś, iż bezowocną byłaby dla
niego śmierć Ariaratesa, gdyby młodzi synowie zajęli ojcowski tron,
który tak bardzo rozpalał jego żądzę panowania. Gdy tego rodzaju
myśli zaprzątały mu głowę, król Bitynii, Nikomedes najechał Kapadocję osieroconą przez śmierć króla. Doniesiono o tym Mitrydatesowi, który pod pozorem braterskiej miłości posłał siostrze posiłki,
aby przepędziła Nikomedesa z Kapadocji. Lecz Laudika zawarła już
z Nikomedesem układ i oddała mu swoją rękę. Mitrydates z przykrością zniósł ten fakt i przepędził z Kapadocji załogi Nikomedesa,
a tron przywrócił synowi siostry. Byłby to wspaniały czyn, gdyby
w ślad za nim nie poszła zbrodnia. Po upływie bowiem kilku miesięcy udawał, iż zależy mu na tym, aby Gordios, którym posłużył
się w zabójstwie Ariaratesa, powrócił do swej ojczyzny. Miał nadzieje, że jeśli młodzieniec sprzeciwi się powrotowi, on będzie miał
powód do wojny, jeśli zaś się na niego zgodzi, wówczas ten sam,
który zamordował ojca, będzie pośredniczył w usunięciu syna. Skoro Ariarates Młodszy dowiedział się o powziętych przeciw niemu
planach, mocno się oburzył na to, że jego wuj pośredniczy w odwołaniu z wygnania mordercy jego ojca. Zebrał więc ogromną armię.
Mitrydates wyprowadził do walki osiemdziesiąt tysięcy piechoty,
dziesięć tysięcy konnicy, sześćset wozów uzbrojonych w kosy1. Nie
mniejsze miał siły Ariarates wspomagany przez sąsiednich królów.
Toteż z obawy o wynik bitwy Mitrydates uciekł się do podstępu.
Zaprosił mianowicie młodzieńca na rozmowy, na które poszedł ze
sztyletem schowanym w opasce na biodrach. Ariarates zwyczajem
królów posłał żołnierza, aby przeprowadził rewizję osobistą. Kiedy
ten zbyt skrupulatnie obmacywał mu podbrzusze, Mitrydates rzekł
do niego, aby uważał i czasem nie znalazł innej włóczni, niż szuka.
W ten sposób żartem zamaskował zasadzkę. Następnie odciągnął
młodzieńca na bok od świty, niby na poufną rozmowę, i zabił go
na oczach obydwu wojsk. Królestwo Kapadocji powierzył swemu
ośmioletniemu synowi, któremu nadał imię Ariarates i dał Gordiosa
jako zarządcę.
2. Kapadocjanie jednak udręczeni okrucieństwem i samowolą
namiestników wypowiedzieli posłuszeństwo Mitrydatesowi i przywołali brata królewskiego, który wychowywał się w Azji i również
nosił imię Ariarates. Mitrydates wszczął z nim walkę na nowo, zwy1

Kosy przymocowywano do osi i obwodów kół, a także do dyszli.

ciężył i wypędził z Kapadocji. Wkrótce potem młodzieniec ze zgryzoty nabawił się choroby i zmarł. Po jego śmierci Nikomedes obawiał się, aby Mitrydates zająwszy Kapadocję nie wtargnął również
do sąsiedniej Bitynii. Przeto niezwykle urodziwego chłopca podstawił jako syna Ariaratesa, jakby ten miał nie dwóch, lecz trzech
synów, i kazał mu w rzymskim senacie ubiegać się o królestwo po
ojcu. Posłał również do Rzymu żonę Laodikę, aby poświadczyła, że
Ariaratesowi urodziła trzech synów. Skoro wiadomość o tym dotarła do Mitrydatesa, ten z równą bezczelnością wysłał do Rzymu
Gordiosa, aby potwierdził, że chłopiec, któremu powierzono królestwo Kapadocji, jest synem tego Ariaratesa, który poległ w wojnie
z Arystonikiem, spiesząc na pomoc Rzymianom. Lecz senat zorientował się w machinacjach królów przywłaszczających sobie przez
fałszowanie imion niby złodzieje obce królestwa. Dlatego odebrał
Kapadocją Mitrydatesowi i, by go pocieszyć, Paflagonię — Nikomedesowi. Nie chcąc jednak urazić królów tym, że ziemie odebrane
jednym przydziela innym, oba narody obdarzył wolnością2. Lecz
Kapadocjanie odrzucili ofiarowaną im wolność twierdząc, że naród nie może żyć bez króla. Senat więc wyznaczył im na króla Ariobarzanesa3.
3. W tym czasie w Armenii królował Tigranes, który przed wieloma laty był zakładnikiem u Partów, lecz nie tak dawno powrócił
od nich do królestwa swego ojca. Mitrydates bardzo pragnął pozyskać go jako sprzymierzeńca w wojnie przeciw Rzymianom, którą
przemyśliwał już od dawna. Za pośrednictwem więc Gordiosa nakłonił Tigranesa, mimo że ten wcale nie myślał o obrazie Rzymian,
do wypowiedzenia wojny Ariobarzanesowi, bardzo nieudolnemu
władcy. Chcąc ukryć swój podstęp Mitrydates dał mu za żonę swoją
córkę Kleopatrę. Z chwilą nadejścia Tigranesa Ariobarzanes, zabrawszy swój skarb, podążył do Rzymu. W ten sposób dzięki pośrednictwu Tigranesa Kapadocją znów zaczęła podlegać władzy Mitrydatesa. W tym samym czasie po śmierci Nikomedesa Mitrydates
wypędził również jego syna, noszącego także imię Nikomedes4. Udał
się on po pomoc do Rzymu. Senat uchwalił, aby jednemu i drugiemu królowi został tron przywrócony. W tym celu wyprawiono wtedy posłów Maniusza Akwiliusza i Malliusza Malthinusa5.
Na wiadomość o tym Mitrydates, który miał zamiar prowadzić
wojnę z Rzymianami, zawarł przymierze z Tigranesem. Zgodzili się
na to, iż miasta i pola przypadną Mitrydatesowi, zaś ludzie i rucho2

To znaczy dał im ustrój republikański.
Ariobarzanes I Romanolil rządził w latach ok. 94—68.
4
Nikomedes III Filopator objął rządy w Bitynii po śmierci ojca, Nikomedesa II
Epifanesa, w 91 r. przed Chr.
5
Maniusz Ąkwiliusz, konsul w 101 r. przed Chr.; Malthinus, postać
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mości — Tigranesowi. Mitrydates, zdając sobie sprawę, jak

wielkiej
podjął się wojny, wyprawił posłów do Cymbrów6, do Galogreków7,
do Sarmatów8 i Bastarnów9, aby prosili ich o pomoc. Już bowiem
przedtem z myślą o wojnie rzymskiej różnymi dobrodziejstwami
starał się pozyskać te wszystkie narody. Kazał także przybyć armii
scytyjskiej. Słowem, cały Wschód uzbroił przeciw Rzymianom. Bez
większego zatem trudu zwyciężył Akwiliusza i Malthinusa10 z ich
wojskiem azjatyckim. Po odparciu zaś zarówno tych wodzów, ja,k
i Nikomedesa mieszkańcy miast przyjmowali Mitrydatesa z wielkim entuzjazmem. Tam znalazł on zapasy złota i srebra, skrzętnie
zebrane przez poprzednich królów, a także ogromne zaopatrzenie
wojenne. Stawszy się ich dysponentem zwolnił miasta od płacenia
należności publicznych i prywatnych oraz zrezygnował z podatków11 na okres pięciu lat. Następnie zwołał żołnierzy na wiec
i wszelkiego rodzaju zachętą rozpalił ich do wojny rzymskiej czy
też azjatyckiej. Tę jego mowę uznałem za wzór godny wplecenia
w krótki tekst mego dzieła. Pompejusz Trogus przedstawił ją w formie zależnej, gdyż zarzucał on Liwiuszowi i Salustiuszowi12, że
wplatając do swych dzieł mowy niezależne zamiast własnego ich
opracowania przekroczyli reguły ujęcia historycznego.
4. Mitrydates powiedział, że byłoby dla mego sprawą pożądaną,
aby mógł się zastanawiać nad tym, czy z Rzymianami powinno się
prowadzić wojnę, czy zawrzeć pokój; że jednak należy stawić opór
agresorom, w to nie wątpią nawet ci, którzy nie mają nadziei na
zwycięstwo. Oto bowiem przeciw zbójowi wszyscy chwytają za żelazo, jeśli nawet nie dla ocalenia życia, to chociaż dla jego pomsty.
Ponieważ teraz nie chodzi o to, czy ci, których potraktowano jak
wrogów nie tylko w słowach, ale i w zbrojnej walce, mają zachować spokój, trzeba zastanowić się, w jaki sposób i z jaką nadzieją
mogą podjąć rozpoczętą już wojnę. Co się tyczy jego osoby, to
będzie miał wiarę w zwycięstwo, jeśli oni będą mieli zapał. Rzymian można pokonać. Jest to fakt znany nie tyle jemu, co tym
nieznana. Poselstwo miało miejsce w 89 r., przed Chr.
6
Wymienionych tu Cyrnbrów utożsamia się z Kimmeriarni, którzy zajmowali tereny na północ od Morza Czarnego.
7
Zob. wyżej księga XXV 2.
8
Sarmaci, lud zamieszkały od Wisły po Wołgę. Według Ptolemeusza rzeka
Tanais (Don) oddziela Sarmatów europejskich od azjatyckich.
9
Zob. wyżej księga XXXII 3.
10
Akwiliusz dostał się do niewoli i poniósł śmierć.
11
Ekwici rzymscy, którzy mieli wyłączne prawo do pobierania podatków
w prowincjach, narazili się ludności przez bezczelne zdzierstwa.
12
Tytus Liwiusz Patawinus (59 przed Chr. — 17 po Chr.), autor monografii dziejów rzymskich Od założenia miasta (Ab Urbe condita). Gajusz
Salustiusz Krispus (86—35), autor Historii (zaginionej) oraz Sprzysiężenia
Katyliny i Wojny z Jugurtą.

żołnierzom, którzy rozbili Akwiliusza w Bitynii i Malthinusa w Kapadocji. A jeśli na kim większe wrażenie czynią cudze przykłady
niż jego własne doświadczenia, to słyszał on, iż Pyrrus, król Epiru
z nie więcej niż pięcioma tysiącami Macedończyków rozbił Rzymian w trzech bitwach13. Słyszał, że Hannibal jako zwycięzca pozostawał przez szesnaście lat w Italii; w tym zaś, że nie zajął samego Rzymu, nie przeszkodziły mu siły Rzymian, lecz rywalizacja
i zawiść w jego ojczyźnie. Słyszał, że ludy Galii Zaalpejskiej wtargnęły do Italii i posiadają tam wielkie i liczne miasta oraz żyją na
terenach znacznie rozleglejszych niż te, jakie zajęli ci sami Galowie
w Azji, która uchodzi za krainę niewojowniczą. Mówiono mu, że
Galowie nie tylko pokonali Rzym, ale nawet go zajęli, tak że Rzymianom pozostał jedynie wierzchołek pewnej góry14, wyparto zaś
wroga nie walką, lecz pieniędzmi. To imię Galów, które zawsze
przerażało Rzymian, on sam włączył w poczet swoich sił. Ci Galowie, którzy teraz zamieszkują Azję, niczym nie różnią się od tych,
którzy zajęli Italię, jak tylko miejscem zamieszkania; takie samo
bowiem mają pochodzenie, dzielność i sposób walki. Nasi jednak
Galowie o tyle posiadają bystrzejszy umysł, o ile dłuższą i trudniejszą przebyli drogę przez Ilirikum i Trację, gdyż przejście przez
te kraje było bardziej uciążliwe niż zdobycie ziem, na których się
osiedlili. Słyszał i to, że nawet sama Italia, odkąd powstał Rzym,
nigdy nie była całkowicie spokojna, lecz przez wszystkie lata trwały
tam nieustanne wojny, gdyż jedni walczyli w obronie wolności,
a drudzy sięgali po władzę. I wiele spośród państw italskich, jak
się podaje, dokonało zagłady rzymskich wojsk, niektóre zaś w niezwykły sposób sobie z nich zadrwiły, każąc żołnierzom przejść pod
jarzmem15. Nie zatrzymujmy się tylko przy dawnych przykładach!
Także w naszych czasach cała Italia powstała w wojnie marsyjskiej
i zażądała już nie wolności, lecz partycypacji we wjadzy i prawie
obywatelskim16. I nie bardziej ucierpiał Rzym od sąsiadującej Italii,
jak od wojny domowej między stronnictwami swych najznakomitszych obywateli; o wiele niebezpieczniejszą od wojny italskiej była
wojna wewnętrzna17. Równocześnie też Cymbrowie i Germanie18,
13

Pyrrus w trzeciej bitwie poniósł klęską pod Benewentem.
Mowa o Kapitelu.
15
Rzymianie w czasie drugiej wojny z Samnitami ponieśli druzgocącą
kląskę w Wąwozach Kaudyńskich (321 r. przed Chr.) i, co było dla wojska
największą hańbą, musieli przejść pod jarzmem, czyli symboliczną bramą
zrobioną z trzech dzid.
16
Wojna ze sprzymierzeńcami w latach 90—88, w którei najbardziej akty^~
nymi uczestnikami byli Marsowie, plemię ze środkowej Italii; stąd mówimy
o wojnie marsyjskiej.
17
Aluzja do wojny domowej Mariusza i Sulli w latach 87—82.
18
Zob. wyżej księga XXXII 3.
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niezliczone tysiące dzikich i gwałtownych wojowników, niby nawałnica zalały Italię. Chociaż Rzymianie mogą sprostać poszczególnym wojnom, jednak wszystkie naraz tak ich przytłoczą, że jak
sądzi, nie będą mieli czasu na wojnę z nim.
5. Trzeba więc korzystać z okazji i energicznie powiększać swe
siły, bo jeśli pozostaną bezczynni, kiedy Rzymianie są zajęci, wkrótce będą mieli większy kłopot, walcząc przeciwko nim uwolnionym
od nieprzyjaciół i zostawionym w spokoju. Nie ma problemu, czy
chwycić za broń, lecz czy należy to zrobić w momencie stosownym
dla nas, czy dla nich. Oni wprawdzie zaczęli z nim prowadzić wojnę
już wtedy, kiedy odebrali mu, jeszcze jako nieletniemu, Wielką
Frygię, którą przedtem przyznali jego ojcu w nagrodę za pomoc
przeciw Arystonikowi19. Kraj ten tytułem posagu Seleukos Kallinikos20 podarował jego pradziadowi, Mitrydatesowi. Cóż to? Kiedy
oni nakazali mu odejść z Paflagonii, czyż nie była to pewnego rodzaju wojna? Przecież jego ojciec otrzymał tę ziemię w spadku,
a nie przez gwałt, nie przez wojnę, ale przez adopcję i wygaśnięcie
tamtejszej rodziny królewskiej. Chociaż był posłuszny tym gorzkim dekretom, jednak oni nie stawali się wyrozumialsi, przeciwnie,
z dnia na dzień zachowywali się bezwzględniej. Czyż jest coś, w
czym nie byłby im posłuszny? Czyż nie zwrócił Frygii i Paflagonii?
Czyż nie odwołał syna z Kapadocji, którą jako zwycięzca zajął
zgodnie z prawem narodów? Prawo zwycięstwa wydarli mu ci, którzy nie posiadają niczego, co nie byłoby zdobyczą wojenną. Czyż
nie dlatego zgładził Chrestosa21, króla Bitynii, przeciw któremu senat zarządził wyprawę, aby pozyskać ich względy? Niemniej jemu
Rzymianie przypisują wszystko, co czynią Gordias albo Tigranes.
Na jego hańbę senat sam z siebie obdarzył Kapadocję wolnością22,
którą oni odbierają innym narodom. Gdy zaś naród kapadocki zamiast ofiarowanej mu wolności prosił o Gordiosa jako króla, ci nie
przyznali mu tej godności tylko dlatego, że był on jego przyjacielem. Na ich rozkaz Nikomedes wypowiedział mu wojnę; ponieważ
on poszedł pomścić siebie, Rzymianie wyszli mu naprzeciw i teraz
będą podawać jako przyczynę prowadzonej z nim wojny to, że nie
pozwolił się bezkarnie rozszarpać Nikomedesowi, synowi tancerki.
6. Rzymianie nie występują przeciw wadom królów, lecz przeciw
ich potędze i majestatowi; i nie tylko wobec niego, lecz również
wobec wszystkich innych często zachowują się w taki sposób. Tak
19

Zob. wyżej księga XXXVI 4.
Nie Seleukos II Kallinikos (247—226), ale Antioch II Theos (261—247)
Podarował ten kraj Mitrydatesowi III (ok. 250—185).
21
Sokrates Chrestos był przyrodnim bratem Nikomedesa IV.
22
To jest ustrojem republikańskim, bo tylko w takim ustroju naród jest
wolny.
20

żołnierzom, którzy rozbili Akwiliusza w Bitynii i Malthinusa w Kapadocji. A jeśli na kim większe wrażenie czynią cudze przykłady
niż jego własne doświadczenia, to słyszał on, iż Pyrrus, król Epiru
z nie więcej niż pięcioma tysiącami Macedończyków rozbił Rzymian w trzech bitwach13. Słyszał, że Hannibal jako zwycięzca pozostawał przez szesnaście lat w Italii; w tym zaś, że nie zajął samego Rzymu, nie przeszkodziły mu siły Rzymian, lecz rywalizacja
i zawiść w jego ojczyźnie. Słyszał, że ludy Galii Zaalpejskiej wtargnęły do Italii i posiadają tam wielkie i liczne miasta oraz żyją na
terenach znacznie rozleglejszych niż te, jakie zajęli ci sami Galowie
w Azji, która uchodzi za krainę niewojowniczą. Mówiono mu, że
Galowie nie tylko pokonali Rzym, ale nawet go zajęli, tak że Rzymianom pozostał jedynie wierzchołek pewnej góry14, wyparto zaś
wroga nie walką, lecz pieniędzmi. To imię Galów, które zawsze
przerażało Rzymian, on sam włączył w poczet swoich sił. Ci Galowie, którzy teraz zamieszkują Azję, niczym nie różnią się od tych,
którzy zajęli Italię, jak tylko miejscem zamieszkania; takie samo
bowiem mają pochodzenie, dzielność i sposób walki. Nasi jednak
Galowie o tyle posiadają bystrzejszy umysł, o ile dłuższą i trudniejszą przebyli drogę przez Ilirikum i Trację, gdyż przejście przez
te kraje było bardziej uciążliwe niż zdobycie ziem, na których się
osiedlili. Słyszał i to, że nawet sama Italia, odkąd powstał Rzym,
nigdy nie była całkowicie spokojna, lecz przez wszystkie lata trwały
tam nieustanne wojny, gdyż jedni walczyli w obranie wolności,
a drudzy sięgali po władzę. I wiele spośród państw italskich, jak
się podaje, dokonało zagłady rzymskich wojsk, niektóre zaś w niezwykły sposób sobie z nich zadrwiły, każąc żołnierzom przejść pod
jarzmem15. Nie zatrzymujmy się tylko przy dawnych przykładach!
Także w naszych czasach cała Italia powstała w wojnie marsyjskiej
i zażądała już nie wolności, lecz partycypacji we w.ładzy i prawie
obywatelskim16. I nie bardziej ucierpiał Rzym od sąsiadującej Italii,
jak od wojny domowej między stronnictwami swych najznakomitszych obywateli; o wiele niebezpieczniejszą od wojny italskiej była
wojna wewnętrzna17. Równocześnie też Cymbrowie i Germanie18,
13
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niezliczone tysiące dzikich i gwałtownych wojowników, niby nawałnica zalały Italię. Chociaż Rzymianie mogą sprostać poszczególnym wojnom, jednak wszystkie naraz tak ich przytłoczą, że jak
sądzi, nie będą mieli czasu na wojnę z nim.
5. Trzeba więc korzystać z okazji i energicznie powiększać swe
siły, bo jeśli pozostaną bezczynni, kiedy Rzymianie są zajęci, wkrótce będą mieli większy kłopot, walcząc przeciwko nim uwolnionym
od nieprzyjaciół i zostawionym w spokoju. Nie ma problemu, czy
chwycić za broń, lecz czy należy to zrobić w momencie stosownym
dla nas, czy dla nich. Oni wprawdzie zaczęli z nim prowadzić wojnę
już wtedy, kiedy odebrali mu, jeszcze jako nieletniemu, Wielką
Frygię, którą przedtem przyznali jego ojcu w nagrodę za pomoc
przeciw Arystonikowi19. Kraj ten tytułem posagu Seleukos Kallinikos20 podarował jego pradziadowi, Mitrydatesowi. Cóż to? Kiedy
oni nakazali mu odejść z Paflagonii, czyż nie była to pewnego rodzaju wojna? Przecież jego ojciec otrzymał tę ziemię w spadku,
a nie przez gwałt, nie przez wojnę, ale przez adopcję i wygaśnięcie
tamtejszej rodziny królewskiej. Chociaż był posłuszny tym gorzkim dekretom, jednak oni nie stawali się wyrozumialsi, przeciwnie,
z dnia na dzień zachowywali się bezwzględniej. Czyż jest coś, w
czym nie byłby im posłuszny? Czyż nie zwrócił Frygii i Paflagonii?
Czyż nie odwołał syna z Kapadocji, którą jako zwycięzca zajął
zgodnie z prawem narodów? Prawo zwycięstwa wydarli mu ci, którzy nie posiadają niczego, co nie byłoby zdobyczą wojenną. Czyż
nie dlatego zgładził Chrestosa21, króla Bitynii, przeciw któremu senat zarządził wyprawę, aby pozyskać ich względy? Niemniej jemu
Rzymianie przypisują wszystko, co czynią Gordias albo Tigranes.
Na jego hańbę senat sam z siebie obdarzył Kapadocję wolnością22,
którą oni odbierają innym narodom. Gdy zaś naród kapadocki zamiast ofiarowanej mu wolności prosił o Gordiosa jako króla, ci nie
przyznali mu tej godności tylko dlatego, że był on jego przyjacielem. Na ich rozkaz Nikomedes wypowiedział mu wojnę; ponieważ
on poszedł pomścić siebie, Rzymianie wyszli mu naprzeciw i teraz
będą podawać jako przyczynę prowadzonej z nim wojny to, że nie
pozwolił się bezkarnie rozszarpać Nikomedesowi, synowi tancerki.
6. Rzymianie nie występują przeciw wadom królów, lecz przeciw
ich potędze i majestatowi; i nie tylko wobec niego, lecz również
wobec wszystkich innych często zachowują się w taki sposób. Tak
19
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było z jego dziadkiem Farnacesem, którego wybrano następcą króla
pergameńskiego Eumenesa na drodze rozstrzygnięć sądowych23. Tak
było też z Eumenesem, chociaż jego flota po raz pierwszy przeprawiła ich do Azji24 i jego siły bardziej niż ich własne ujarzmiły Antiocha Wielkiego, Galów azjatyckich i niebawem króla Persesa
w Macedonii. Tegoż Eumenesa zaliczyli oni w poczet wrogów, zabronili mu wstępu do Italii i prowadzili wojnę z jego synem Arystonikiem, gdyż nie uchodziło im walczyć z nim samym. Nikt nie
położył większych wobec nich zasług jak Masynissa, król Numidii25.
Jemu przypisuje się zwycięstwo nad Hannibalem, wzięcie do niewoli Syfaksa26, zniszczenie Kartaginy; jego zalicza się jako trzeciego
zbawcę miasta Rzymu do sławnych dwóch Afrykańczyków. Jednak
z jego wnukiem27 prowadzą w Afryce tak bezwzględną wojnę28, że
nawet pokonanemu nie przebaczają z uwagi na pamięć o jego dziadku29, lecz wtrącają do więzienia i robią z niego widowisko w czasie
triumfu. Oni, jak powiedział, noszą w sobie prawo nienawiści do
wszystkich królów, ponieważ sami mieli takich królów, których
nawet imiona wywołują rumieńce na twarzy. Bo albo byli nimi pasterze Aboriginów30, albo wróżbici Sabinów31, albo wygnańcy z Koryntu32, albo niewolnicy etruscy, domowi lub nabyci33, albo mężowie pyszni34, co uchodziło wśród nich za najbardziej zaszczytne
miano. Sami opowiadają, że ich założycieli wykarmiła wilczyca swymi wymionami. I dlatego cały ten naród ma wilczy charakter, nie
nasycony krwi i władzy, żądny i chciwy bogactw.
7. Tymczasem on, jeśliby porównać jego i ich szlachectwo, jest
dostojniejszy niż cała ta zbieranina przybłędów; jego bowiem przodkowie ze strony ojca wywodzą się od Cyrusa i Dariusza, założycieli
królestwa perskiego, ze strony zaś matki — od Aleksandra Wiel23
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kiego i Seleukosa Nikatora, założycieli imperium macedońskiego.
Jeśliby zaś porównać ze sobą oba narody, on króluje nad tymi ludami, które nie tylko dorównują siłą imperium rzymskiemu, ale
potrafiły również oprzeć się imperium macedońskiemu. Z podległych
jemu ludów żaden nie doświadczył cudzych rządów, żaden nie słuchał innych jak tylko rodzimych królów, czy to wezmą pod uwagę
Kapadocję czy Paflagonię, Pont czy Bitynię, Armenię Wielką czy
Małą35. Żadnego spośród tych ludów nie tknął ani ów sławny Aleksander, który podbił całą Azję, ani nikt z jego bezpośrednich czy
dalszych następców. Jeśli zaś chodzi o Scytię, to przed nim tylko
dwaj królowie, Dariusz i Filip, zaledwie odważyli się do niej wejść,
ale nie mieli nigdy odwagi jej podbić i z trudem zdołali z niej uciec.
Stamtąd zaś pochodzi wielka część jego sił przeciw Rzymianom.
On sam przystąpił do wojen pontyjskich z aż nadto wielką bojaźnią i nieufnością, ponieważ był wtedy niedoświadczonym młodzikiem. Scytii zaś bronią oprócz oręża i odwagi także miejsca pustynne i mroźny klimat, które dla wyprawy wojennej stanowią
ogromne niebezpieczeństwo i trudy. Wśród takich przeszkód nie
można ponadto mieć nawet nadziei na łupy z koczowniczego wroga,
który nie tylko nie posiada pieniędzy, ale także i domostw. Obecnie
przystępuje do wojny o całkiem odmiennym charakterze. Bo ani
klimat nie jest gdzie indziej bardziej umiarkowany niż w Azji, ani
ziemia bardziej żyzna, ani okolica bardziej przyjemna i zasobna
w miasta. Wielką część czasu spędzą nie na wojaczce, lecz na
świętowaniu podczas wojny, która nie wiadomo, czy będzie łatwiejsza, czy obfitsza w korzyści materialne. Zapewne słyszeli już to
o całkiem nowych bogactwach w królestwie Attalosa, już to o dawnych bogactwach Lidii i Jonii, do których wyruszają nie po to, by
je zdobywać, lecz by je wziąć. Tak bardzo stęskniona czeka na niego Azja, iż wzywa go do siebie wielkim głosem: tyle nienawiści do
Rzymian wzbudziły w niej zachłanność prokonsulów, licytacje poborców podatkowych i szykany w procesach sądowych. Niech tylko
idą za nim odważnie i niech pomyślą, czego może dokonać tak wielkie wojsko na czele z wodzem, który, jak wiedzą, bez pomocy jednego żołnierza, wyłącznie swoim własnym czynem zabił króla i zdobył Kapadocję; tylko on sam spośród śmiertelników ujarzmił cały
Pont i Scytię, której dotąd nikt nie mógł bezpiecznie ani przejść,
ani zaczepić. Jeśli chodzi o jego sprawiedliwość i hojność, niech
sięgną po świadectwa tych żołnierzy, którzy doznali ich skutków;
jako dowód na te cnoty podać może to, że sam jeden spośród królów posiada nie tylko kraje po swoim ojcu, ale także królestwa Kol35
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chidy, Paflagonii i Bosforu36, które zapisano mu w spadku dzięki
jego szczodrobliwości.
8. W ten sposób zagrzał swych żołnierzy i w dwudziestym trzecim
roku swego panowania przystąpił do wojny z Rzymianami37.
Tymczasem w Egipcie po śmierci Ptolemeusza tron wraz z ręką
królowej Kleopatry, jego żony i siostry, przekazano za pośrednictwem posłów temu Ptolemeuszowi38, który panował w Cyrenie. Ptolemeusz uradował się jedynie z faktu, że bez walki zdobył braterski tron, na którym, jak wiedział, i Kleopatra, i wpływowi ludzie
chętniej widzieliby syna brata. Był on zresztą wrogo usposobiony
do całego świata. Natychmiast po wkroczeniu do Aleksandrii nakazał zgładzić popleczników chłopca. W dniu zaś ślubu, gdy brał
za żonę jego matkę, wśród wspaniałej zastawy i świętych ceremonii,
w objęciach matki zabił jego samego i tak wszedł do łoża siostry
splamiony krwią jej syna. Po tym zabójstwie wcale nie stał się
łagodniejszy w stosunku do mieszkańców miasta, którzy go przywołali na tron. Ponieważ dał cudzoziemskim żołnierzom swobodę
w dokonywaniu rzezi, wszystko codziennie ociekało krwią. Z samą
zaś siostrą się rozwiódł i pojął za żonę jej dziewiczą córkę, którą
przedtem zgwałcił. Mieszkańcy przerażeni jego wyczynami rozproszyli się na wszystkie strony, pozostawili ojczyznę i z obawy przed
śmiercią poszli na wygnanie. W tak dużym mieście pozostał on sam
i jego poplecznicy. Kiedy spostrzegł, że jest królem nie ludzi, lecz
pustych domostw, edyktem przywołał cudzoziemców. W chwili ich
napływu do miasta wyszedł na spotkanie rzymskich posłów, Scypiona Afrykańskiego, Spuriusza Mummiusza i Lucjusza Metellusa39,
którzy przybyli, aby obejrzeć sprzymierzone królestwa. Lecz on,
o ile był krwawy w oczach obywateli, o tyle śmieszny w oczach
Rzymian. Miał bowiem brzydką twarz, był niskiego wzrostu, a swym
tłustym brzuchem przypominał nie człowieka, lecz zawierzę. Tę jego
szpetotę powiększała nazbyt delikatna i przeźroczysta szata, tak
jakby celowo chciał pokazać to, co przyzwoity mężczyzna ukrywa
z wielką starannością. Po wyjeździe posłów, z których Afrykańczyk
podczas zwiedzania miasta najbardziej przyciągał wzrok Aleksandryjczyków, stał się znienawidzony już także przez ludność napływową. Z obawy więc przed zasadzką potajemnie udał się na wy36
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gnanie40 wraz z synem urodzonym z siostry oraz z żoną, rywalką
jego matki. Tam zebrał najemne wojsko i wypowiedział wojnę jednocześnie siostrze41 i ojczyźnie. Następnie przywołał z Cyreny najstarszego syna i go zamordował, aby Aleksandryjczycy nie mogli
go wybrać królem przeciwko niemu. Wtedy ludność usunęła z widoku jego posągi i obrazy. Uważając, że stało się to z poduszczenia
siostry, zgładził syna42, którego mu ona urodziła, ciało posiekał na
kawałki i kazał je w skrzyni podarować matce na uczcie w dniu
jej urodzin. Czyn ten wywołał ból i żałobę nie tylko u królowej,
ale również w całym mieście; wniósł on na radosną ucztę tak
ogromny smutek, że nagle cały pałac pogrążył się w żałobie. Możni
panowie, którzy swoje myśli od przyjemności stołu skierowali ku
uroczystościom pogrzebowym, pokazali ludowi rozsiekane członki
i przez to morderstwo syna dali mu do zrozumienia, czego może
się spodziewać po swoim królu.
9. Zakończywszy żałobę po śmierci dziecka, Kleopatra, zagrożona
wojną z bratem wysłała posłów, aby prosili o pomoc Demetriosa, króla
Syrii, który sam również doświadczył rozmaitych i godnych pamięci
kolei losu. Demetrios bowiem, jak o tym wyżej powiedziano43, wypowiedział wojnę Partom i z licznych starć wychodził zwycięsko. Nagle
jednak wpadł w zasadzkę, stracił wojsko i dostał się do niewoli.
Król Fartów, Arsacydes44, człowiek o prawdziwie królewskiej duszy,
odesłał go do Hirkanii45, gdzie nie tylko zapewnił mu królewskie
życie, ale i dał za żonę swoją córkę. Obiecał mu także przywrócić
tron syryjski, który w czasie jego nieobecności zajął Tryfon. Po jego
śmierci46 Demetrios zwątpił w możliwość powrotu. Nie mógł też
znieść dłużej stanu niewoli i sprzykrzył sobie prywatne, chociaż
dostatnie życie. Toteż myślał o potajemnej ucieczce do swego królestwa. Zachęcał go do tego również jego towarzysz i przyjaciel,
Kallimander, który po wzięciu króla do niewoli uciekł z Syrii, wynajął za pieniądze przewodników i w stroju partyjskim przez pustynie Arabii przybył do Babilonii. Lecz Fraates, następca Arsacydesa na tronie, dzięki szybkości swych jeźdźców korzystających
z dróg na przełaj dopędził i zawrócił Demetriosa z ucieczki. Przyprowadzono go przed króla. Ten zaś, chociaż Kallimandrowi nie
40
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tylko przebaczył, ale i dał nagrodę za wierność, skarcił surowo Demetriosa, odesłał do żony w Hirkanii i kazał strażnikom baczniej
go pilnować. Po upływie czasu, kiedy także dzieci, jakie tam spłodził, przywróciły do niego zaufanie, w towarzystwie tego samego
przyjaciela powtórzył próbę ucieczki. Niestety, wypadła ona tak
samo nieszczęśliwie: ujęto go niemal przy granicy jego królestwa
i znów odprowadzono do króla. Ten jednak, oburzywszy się na niego, nie pozwolił mu stanąć przed swoim obliczem. Wtedy również
mu przebaczono ze względu na żonę i dzieci oraz odesłano do Hirkanii, miejsca jego zesłania. Obdarowano go także złotymi kostkami do gry, aby wyśmiać jego dziecinną lekkomyślność. Tak łagodne
postępowanie Partów w stosunku do Demetriosa nie było spowodowane jakimś litościwym usposobieniem tych ludzi czy względami
powinowactwa, lecz tym, że pragnęli oni zająć królestwo syryjskie.
Demetriosem, tak jak tego będą wymagały okoliczności, czas i losy
wojenne, zamierzali posłużyć się przeciw jego bratu Antiochowi47.
10. Kiedy Antioch dowiedział się o ich planach, uważał, iż trzeba je uprzedzić wyprawą wojenną. Poprowadził wtedy przeciw Parlom wojsko, które przedtem zahartował w licznych wojnach prowadzonych z sąsiadami. Lecz wielkim przygotowaniom wojennym towarzyszył wcale nie mniejszy zbytek: przy osiemdziesięciu tysiącach żołnierzy stanęło trzysta tysięcy służby obozowej, której większość stanowili kucharze i piekarze. Złota i srebra była tam taka
obfitość, że nawet zwykli żołnierze podbijali złotem swoje buty
i deptali kruszec, o który z zapałem walczą narody żelazem. Również w kuchni używano srebrnych naczyń, jak gdyby podążano na
uczty, a nie do walki. Na spotkanie Antiocha wychodzili liczni
wschodni królowie, którzy oddawali mu siebie i swoje królestwa
i przeklinali partyjską butę. Szybko doszło do starć. Antioch zwyciężył wroga w trzech bitwach i po zajęciu Babilonu48 zaczął tytułować się przydomkiem „Wielki". Wszystkie narody przechodziły
na jego stronę, a Partom nie pozostawało już nic oprócz ojczystego
kraju. Wtedy Fraates posłał Demetriosa z wojskiem partyjskim,
aby zajął królestwo Syrii i w ten sposób odciągnął od Partii Antiocha, który będzie musiał bronić swej posiadłości. Nie mogąc zaś
otwarcie przeciwstawić się Antiochowi swymi siłami, wszędzie zastawiał na niego zasadzki.
Z powodu mnóstwa ludzi Antioch rozdzielił swoje wojsko na leże
zimowe po różnych miastach. Ta okoliczność była przyczyną jego
zguby. Miasta bowiem, cierpiąc z powodu ogromnego kontyngentu
żywności i gwałtów żołnierskich, przeszły na stronę Partów i w
47
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oznaczonym dniu każde z nich zaatakowało stacjonujący u siebie
garnizon w tak podstępny sposób, aby jeden nie mógł przyjść z pomocą drugiemu. Na wiadomość o tym Antioch chciał udzielić pomocy najbliżej stacjonującym i wyruszył z tym oddziałem, który
miał przy sobie na leżach zimowych. W drodze spotkał idącego naprzeciw króla Partów, z którym stoczył walkę mężniej niż jego
wojsko. W końcu jednak, gdy wrogowie odnieśli zwycięstwo dzięki
swej dzielności, jego zaś opuściło w popłochu własne wojsko, poległ w walce49. Fraates urządził mu królewski pogrzeb. Następnie
zakochał się w córce Demetriosa, dziewicy, którą przyprowadził
z sobą Antioch, i wziął ją za żonę. Po tych wydarzeniach zaczął żałować, że wypuścił na wolność Demetriosa i czym prędzej wysłał
szwadrony jeźdźców, aby go przyprowadziły z powrotem. Tego też
obawiał się Demetrios. Jednak wysłańcy znaleźli go już w jego
królestwie i powrócili z niczym do swego króla, chociaż starali się
zrobić wszystko, co było możliwe.

KSIĘGA XXXIX
1. Antiocha i jego wojska dosięgła zagłada w kraju Fartów. Jego
zaś brat Deinetrios, zwolniony z niewoli partyjskiej, odzyskał swój
tron. Z powodu straty wojska cała Syria pogrążyła się w żałobie.
Tymczasem Demetrios, mimo że sam przebywał w niewoli, a jego
brat poniósł śmierć, zachowywał się tak, jakby obie wojny z Fartami, i jego, i brata, zakończyły się pomyślnie, postanowił mianowicie wypowiedzieć wojnę Egiptowi, którego tron obiecała mu teściowa, Kleopatra, w nagrodę za pomoc przeciw jej bratu1. Lecz
kiedy sięga po cudzą własność, jak to zwykle bywa, traci swoją;
odpada od niego Syria. W czasie jego nieobecności najpierw zdradzili go Antiocheńczycy z wodzem Tryfonem na czele2. Przeklinali
oni pychę królewską, która w połączeniu z okrucieństwem partyjskim była nie do zniesienia. Następnie porzucili go mieszkańcy
Apamei3, a wreszcie za ich przykładem — pozostałe miasta. Król
egipski Ptolemeusz4, któremu tenże Demetrios wypowiedział wojnę, wysłał pewnego młodego Egipcjanina, syna kupca Protarchosa,
aby zbrojnie walczył o tron syryjski. Dowiedział się bowiem, że
jego siostra Kleopatra załadowała na okręty skarby egipskie i ucie49
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kła do Syrii, królestwa swej córki i zięcia Demetriosa. Ptolemeusz
podawał bajeczkę, jakoby król Antioch5 przez adopcję przyjął wspomnianego młodzieńca do rodziny królewskiej; Syryjczycy zaś byli
gotowi zaakceptować każdego króla, byleby tylko nie musieli dłużej znosić pychy Demetriosa. Młodzieńcowi nadano imię Aleksander6 i wysłano mu z Egiptu na pomoc ogromne posiłki.
W międzyczasie przetransportowano do Syrii ciało poległego Antiocha, które król Fartów przesłał w srebrnej trumnie, aby sprawiono mu pogrzeb. Ludność przyjęła zwłoki z ogromnym pietyzmem, przede wszystkim jednak król Aleksander, który pragnął w
ten sposób uwierzytelnić historyjkę o sobie. Postawa ta zjednała
mu rzeczywiście wielką przychylność ludności, gdyż powszechnie
sądzono, że wylewał on nie udawane, lecz szczere łzy żalu. Aleksander pokonał Demetriosa, na którego zewsząd waliły się same
nieszczęścia, a w końcu opuściła go nawet żona i synowie. Z kilkoma więc niewolnikami udał się do Tyru, aby tam znaleźć schronienie w murach świątyni7. Lecz kiedy wysiadał z okrętu, został
zabity na rozkaz zarządcy8. Jeden z jego synów, Seleukos, ponieważ
sięgnął po diadem nie pytając matki o zgodę, zginął z jej ręki; drugiego zaś syna, który z uwagi na wielki nos nosił przydomek „Grypos"9, matka uczyniła królem na tej zasadzie, że syn miał cieszyć
się nazwą króla, całą zaś potęgę władzy miała piastować matka.
2. Tymczasem Aleksander, zdobywszy tron syryjski, dzięki tak
pomyślnemu obrotowi spraw wzbił się w dumę i z nadmiernej pychy zaczął już gardzić samym Ptolemeuszem, który go na ten tron
posadził. Przeto Ptolemeusz zawarł zgodę z siostrą i postanowił
wszelkimi siłami obalić władzę Aleksandra, którą ten osiągnął z powodu jego nienawiści do Demetriosa i dzięki jego siłom. Posłał
więc Gryposowi ogromne wojsko i córkę Tryfajnę, by poślubiła
Gryposa. Pragnął bowiem pobudzić narody do udzielenia pomocy
siostrzeńcowi nie tylko z uwagi na przymierze wojenne, ale i na
więzy pokrewieństwa. Sprawa nie poszła na marne. Kiedy bowiem
wszyscy zorientowali się, że siły egipskie stoją do dyspozycji Gryposa, poczęli zwolna opuszczać Aleksandra. Następnie doszło do wojny pomiędzy królami, w której Aleksander poniósł klęskę i uciekł
do Antiochii. Tam, potrzebując pieniędzy na żołd dla wojska, kazał
zabrać ze świątyni posąg bogini Zwycięstwa w całości wykonany ze
5
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złota. Swój świętokradczy czyn bagatelizował dowcipnymi słowami
i mawiał, że Jowisz dał mu boginię Zwycięstwa10. Po upływie kilku
dni kazał również wykraść niesłychanie ciężki, złoty posąg Jowisza.
Lecz tłum, jaki nadbiegł, zaskoczył go na tym świętokradztwie
i zmusił do ucieczki. Kiedy następnie Aleksandra zatrzymała gwałtowna burza i opuścili najbliżsi ludzie, wpadł on w ręce rozbójników; odprowadzony do Gryposa poniósł śmierć.
Grypos, odzyskawszy tron swego ojca, wolny od zewnętrznych
niebezpieczeństw, znalazł się wśród zasadzek ze strony matki. Ta
żądna władzy kobieta, zdrajczyni swego męża Demetriosa i morderczyni jednego z synów, bolała nad tym, że jej autorytet zmalał
również na skutek zwycięstwa Gryposa. Kiedy pewnego razu wracał on z musztry, podała mu kielich z trucizną. Lecz Grypos, któremu już przedtem przepowiadano zasadzki na życie, jak gdyby
z synowskiej miłości przekomarzał się z matką i kazał najpierw jej
wypić ten kielich; matka odmawia, on mocniej nalega. W końcu
każe wystąpić donosicielowi i oskarża matkę stwierdzając, że jedyną obroną dla niej jest wypicie tego, co przygotowała synowi. Tak
przegrała królowa, zbrodnia obróciła się przeciwko niej, zginęła od
trucizny, którą przeznaczyła dla kogoś innego. Zapewniwszy więc
sobie bezpieczeństwo na tronie, Grypos przez osiem lat nie tylko
sam cieszył się pokojem, ale dał go także swemu królestwu. Potem
zjawił się jego rywal do tronu, brat Kyzikenos11, który miał tę samą matkę, zaś jego ojcem był stryj Antioch. Grypos próbował go
zgładzić przy pomocy trucizny, przez co doprowadził jedynie do
tego, że Kyzikenos wcześniej chwycił za oręż, aby walczyć z nim
o tron.
3. W czasie tych rodzinnych morderstw i waśni o tron syryjski
umiera król Egiptu Ptolemeusz12, pozostawiając władzę w rękach
żony i tego syna, którego ona sobie wybierze. Najwidoczniej wyobrażał sobie, iż sytuacja w Egipcie może być spokojniejsza niż
w Syrii, kiedy matka wybrawszy na tron jednego syna będzie miała
drugiego jako nieprzyjaciela. Chociaż ona darzyła większą życzliwością młodszego syna13, lud jednak zmusił ją do wyboru starszego14. Zanim przekazała mu władzę, odebrała mu żonę, zmuszając
go do rozwodu z ukochaną siostrą Kleopatrą i każąc poślubić młodszą siostrę Selene. W swej decyzji względem córek nie postąpiła
10
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jak matka, gdyż jednej z nich wydzierała męża po to, by dać go
drugiej. Lecz Kleopatra, którą nie tak porzucił mąż, co raczej matka
oddzieliła od męża, wyszła w Syrii za Kyzikenosa. Ofiarowała mu
przy tym nie tylko samo imię żony, ale także niejako tytułem posagu przywiodła wojsko przekupione na Cyprze. Kyzikenos dzięki
temu równy
bratu pod względem sił wojskowych stoczył z nim
bitwę, lecz poniósł klęskę i rzucił się do ucieczki. Wtedy Grypos
zaczął oblegać Antiochię, w której przebywała żona Kyzikenosa,
Kleopatra. Po jej zdobyciu żona Gryposa, Trifajna, niczego gorliwiej nie kazała poszukiwać niż siostry Kleopatry, bynajmniej nie
w tym celu, aby przyjść brance z pomocą, lecz aby nie mogła ona
ujść przed cierpieniami niewoli.
Kleopatra bowiem najechała to
królestwo celem rywalizacji z nią, a wychodząc za mąż za wroga
siostry zadeklarowała się jako jej wróg. Najpierw oskarża ją o to,
że dla poróżnienia braci sprowadziła obce wojska, następnie zaś
o to, że oddalona przez brata wyszła za mąż poza Egiptem wbrew
woli matki. Grypos był przeciwny żonie i prosił ją, aby nie zmuszała go do popełnienia tak haniebnej zbrodni. Nikt bowiem spośród jego przodków, wśród tak wielu wojen wewnętrznych i zewnętrznych nigdy nie pastwił się po zwycięstwie nad kobietami, które
już sama płeć wyłącza z niebezpieczeństw wojennych i okrucieństw
zwycięzców.
Wobec niej zaś oprócz zwyczajowego prawa walczących stron obowiązują ponadto związki krwi. Przecież ta, nad którą
się tak okrutnie sroży, jest jej rodzoną siostrą, jego zaś kuzynką
i ciotką ich wspólnych dzieci. Do tych związków krwi dodał też
wzgląd na świętość miejsca, dokąd się schroniła w ucieczce; on winien z tym większą pobożnością czcić bogów, z im większą ich
łaskawością i życzliwością odniósł zwycięstwo; w końcu ani przez
jej śmierć nie pomniejszy sił Kyzikenosa, ani przez jej wydanie ich
nie ocali. Lecz im bardziej Grypos był przeciwny śmierci Kleopatry,
tym bardziej w kobiecym uporze siostra na nią nalegała, uważając,
że jego słowa wypływają nie z miłosierdzia, lecz z miłości. Sama
więc zawezwała żołnierzy i wysłała ich, aby ją zgładzili. Ci weszli
do świątyni, lecz nie mogli z niej błagalnicy wyrwać. Przeto obcięli
jej ręce, którymi obejmowała posąg bogini. Kleopatra przeklęła wtedy morderców i pozostawiwszy zemstę znieważonym bóstwom wyzionęła ducha. Wkrótce potem doszło do ponownego starcia, z którego zwycięsko wyszedł Kyzikenos. Wziął on do niewoli Tryfajnę,
żonę
Gryposa, niedawną morderczynię siostry, i przez jej śmierć
złożył ofiarę cieniom swej żony.
4. Tymczasem w Egipcie Kleopatra, nie chcąc dzielić władzy
z synem Ptolemeuszem, podburzyła przeciwko niemu lud i zabrała
mu żonę Selene, co było tym bardziej oburzające, że miał z nią.
już dwóch synów. W końcu zmusiła go do tego, że opuścił kraj.

Następnie przywołała młodszego syna, Aleksandra, którego uczyniła królem na miejsce brata15. Nie zadowoliła się ona bynajmniej
samym tylko zrzuceniem syna z tronu, ale zbrojnie ścigała go aż
na Cyprze, gdzie spędzał swoje wygnanie. Przepędziwszy go stamtąd,
kazała zabić dowódcę swego wojska za to, że wypuścił z rąk żywego Ptolemeusza, chociaż ten z własnej woli ustąpił z wyspy. Nie
miał on bowiem mniejszych sił, lecz wstydził się prowadzić wojnę
z matką. Tak wielkie okrucieństwo" matki przeraziło też samego
Aleksandra, który ją opuścił i zamiast pełnej niebezpieczeństw władzy wybrał życie beztroskie i bezpieczne. Kleopatra obawiała się,
aby starszy syn, Ptolemeusz, nie otrzymał pomocy od Kyzikenosa
i nie odzyskał Egiptu. Dlatego posłała Gryposowi ogromne posiłki
oraz córkę Selenę, aby ta wyszła za wroga swego pierwszego męża.
Przez posłańców przywołała do kraju syna Aleksandra. Knując spisek na jego życie, zostaje osaczona i ginie z ręki tegoż syna16. Tak
więc umiera nie w sposób naturalny, ale na skutek matkobójstwa,
na który to hańbiący rodzaj śmierci całkowicie sobie zasłużyła. Ona
bowiem własną matkę wypędziła z jej małżeńskiej komnaty, uczyniła wdowami swoje dwie córki, nakazując im dokonać wzajemnej
wymiany mężów, wydała wojnę jednemu z synów, którego wypędziła
z kraju, na życie zaś drugiego, wydarłszy mu przedtem tron, gotowała zasadzkę.
5, Lecz i to, tak odrażające morderstwo nie uszło Aleksandrowi
bezkarnie. Skoro tylko rozeszła się wiadomość, że matka zginęła od
zbrodniczej ręki syna, doszło do zamieszek ludności i wypędzono
syna z kraju. Równocześnie z wygnania został odwołany Ptolemeusz17. Przywrócono mu tron, ponieważ ani nie chciał on prowadzić o niego wojny z matką, ani też walczyć orężnie z bratem, mimo że pierwszy go posiadał.
W czasie tych wydarzeń zmarł jego brat18 urodzony z konkubiny,
któremu ojciec zapisał w testamencie królestwo Cyreny. Swoim
spadkobiercą ustanowił on naród rzymski19. Już bowiem szczęście
rzymskie, któremu było za ciasno w granicach Italii, zaczęło sięgać
po królestwa Wschodu. Przeto i ta część Libii stała się prowincją;
później również Kreta20 i Cylicja21, podbite w czasie wojny z pira15
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tami22, przyjęły status prowincji. W takim stanie rzeczy oba królestwa, Syria i Egipt, znalazły się w bezpośrednim sąsiedztwie!
z Rzymianami. Ponieważ zwykły one wzrastać dzięki wojnom z sąsiadami, teraz utraciły swobodę czynienia wypadów i swój oręż
zwróciły ku wzajemnej zagładzie. Osłabione ciągłymi wojnami ściągnęły na siebie pogardę sąsiadujących narodów i stały się łupem
Arabów, ludu dotąd mało wojowniczego. Ich bowiem król Erotimos23, pokładając nadzieję w swych siedmiuset synach, których miał
z nałożnicami, podzielił wojsko i niepokoił już to Egipt, już to Syrię. Rozsławił on imię Arabów, kiedy siły ich sąsiadów już się
wyczerpały.

KSIĘGA XL
1. Wzajemna nienawiść braci1, a następnie zrodzona z niej także
nieprzyjaźń synów przez morderczą walkę doprowadziła do ruiny
tak królów, jak i królestwa syryjskiego. Ludność uciekła się wtedy
do pomocy sił zewnętrznych i zaczęła rozglądać się za królami cudzoziemskimi. Niektórzy sądzili, że należy wezwać na tron Mitrydatesa z Pontu, inni zaś, że Ptolemeusza2 z Egiptu. Uświadamiali
sobie jednak, że Milrydates był uwikłany w wojnę z Rzymianami,
a Ptolemeusz był odwiecznym nieprzyjacielem Syrii. Wszyscy zgodzili się na kandydaturę Tigranesa, króla Armenii, który oprócz
własnych sił opierał się także na przymierzu z Partami i na pokrewieństwie z Mitrydatesem. Wezwany więc na tron syryjski przez
osiemnaście lat sprawował władzę królewską w największym spokoju3. Nie miał bowiem potrzeby ani nikogo zbrojnie zaczepiać, ani
prowadzić wojny obronnej z powodu czyichś ataków.
2. Syria zabezpieczona przed wrogami doznała jednak ruiny na
skutek trzęsienia ziemi; pochłonęło ono sto siedemdziesiąt tysięcy
ludzi i wiele miast. Wróżbici ogłosili, że ten złowieszczy znak zapowiada zmianę rządów w państwie. I rzeczywiście, po klęsce4 Tigranesa z rąk Lukullusa, tenże Lukullus mianował królem Syrii An22
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tiocha, syna Kyzikenosa5. Lecz to, co podarował Lukullus odebrał
później Pompejusz. Kiedy zaś Antioch żądał zwrotu królestwa, wódz
rzymski odpowiedział, że takiego króla nie da Syrii ani zgodnie
z jej wolą ani wbrew jej woli, ponieważ przez osiemnaście lat
rządów Tigranesa siedział cicho w zakątku Cylicji6, a po zwycięstwie Rzymian nad Tigranesem domaga się nagrody za cudzą pracę.
Nie odebrał mu przecież tronu, bo on utracił go na rzecz Tigranesa,
przeto też teraz mu go nie odda, gdyż nie potrafi go ustrzec. Nie
chce, aby znów Syrię niepokoiły grabieżcze napady Żydów i Arabów. W ten sposób uczynił z Syrii prowincję7 i tak powoli na skutek
niezgody spokrewnionych królów Wschód dostawał się pod panowanie Rzymian.
KSIĘGA XLI
1. Partowie1 jak gdyby podzielili się światem z Rzymianami, mieli
obecnie w swych rękach władzę nad Wschodem. Byli oni wygnańcami scytyjskimi, co uwidacznia się już w samej nazwie, bo w języku scytyjskim na wygnańców mówi się ,,parthi". W czasach Asyryjczyków i Medów byli oni najmniej znanym ludem Wschodu.
Również później, kiedy władza na Wschodzie przeszła od Medów
do Persów, jako lud bez nazwy, stawali się łupem zwycięzców.
W końcu pełnili służbę u Macedończyków, gdy ci podbili Wschód.
Każdemu wydaje się dziwne, że oni dzięki męstwu doszli do takiego powodzenia, iż rządzą narodami, u których bvli jakby rzeszą
niewolników. Również w stosunku do Rzymian, którzy pod najlepszymi wodzami, w czasie największego rozkwitu swego państwa
urządzili na nich trzy wyprawy, okazali się jako jedyni spośród
Wszystkich narodów nie tylko równi, ale i zwycięzcy2. Jest doprawdy czymś bardziej sławnym móc się pojawić pomiędzy Asyrią
Media i Persją, znakomitymi niegdyś państwami, oraz owym, słynnym z tysiąca miast, imperium baktryjskim niż odnieść zwycięstwo
5
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w wojnach prowadzonych z wrogiem przybyłym z daleka3. Partów
poza tym ciągle niepokoiły ciężkie wojny ze Scytami i innymi sąsiadami oraz dręczyły różnego rodzaju niebezpieczne zmagania. Wypędzeni w czasie domowych zamieszek ze Scytii opanowali niepostrzeżenie pustynne miejsca pomiędzy Hirkanami4, Dahami5, Ariami6, Sparnami7 i Margianami8. Następnie, ponieważ z początku sąsiedzi im się nie przeciwstawiali, a później także mimo ich oporu
tak daleko rozszerzyli granice swego państwa, że objęli nimi nie
tylko ogromne równiny i głębokie doliny, ale także przepaściste
wyżyny i strome góry. Dlatego w większej części kraju Partów
panują albo wielkie upały, albo wielkie mrozy: śnieg stanowi
udrękę w górach, upał — na dolinach.
2. Władza nad narodem po jego oderwaniu się od imperium macedońskiego9 spoczęła w rękach królów. Drugie miejsce po królach zajmuje stan doradców państwowych10, z których pochodzą
wodzowie na wojnie i zarządcy w czasie pokoju. Partowie posługują się językiem pośrednim między scytyjskim i medyjskim, czyli
jakąś mieszanką obu tych języków. Niegdyś ubierali się w strój
oryginalny; w miarę wzrostu bogactwa przywdziali, jak Medowie,
odzież przeźroczystą i luźną. Oręż mają odziedziczony po przodkach oraz przyjęty od Scytów. Wojsko nie składa się, tak jak u innych narodów, z wolnych ludzi, lecz po większej części z niewolników, których rzesza rośnie z dnia na dzień, gdyż nie dopuszczają
żadnej możliwości wyzwolenia i dlatego wszystkie dzieci rodzą się.
jako niewolnicy. Te dzieci na równi z wolnymi uczą jak najstaranniej i jeździć na koniu, i strzelać z łuku. Im ktoś jest bogatszy, tym
więcej jeźdźców przyprowadza swemu królowi na wojnę. Tak na
przykład, gdy Antoniusz maszerował na wojnę z Partami11, zabiegło
mu drogę pięćdziesiąt tysięcy jeźdźców, wśród których było jedynie
czterystu ludzi wolnych. Nie umieją oni walczyć wręcz w szyku
bojowym ani nie potrafią oblegać i zdobywać miast. Toczą bój
na koniach albo pędząc do przodu, albo wycofując się; często także
udają ucieczkę, aby ci, którzy ich ścigają, stali się przez to mniej
uważni na ich ciosy. Sygnały bojowe dają nie trąbą, lecz bębnem.
Nie potrafią walczyć długo; zresztą nie można by im dotrzymać
3

To jest z Rzymianami.
Hirkanowie, lud na południowym wybrzeżu Morza Kaspijskiego.
8
Dahowie (Daowie), lud scytyjski na wschód od Morza Kaspijskiego.
6
Ariowie, mieszkańcy Arii, krainy w środkowej Persji.
7
Sparnowie albo Pernowie, lud sąsiadujący z Dahami i Hirkanami.
8
Margianowie, lud mieszkający w Margianie, krainie w północno-wschodniej Persji
9
W 256 r. przed Chr.
10
Tzw. probuli.
11
W 36 r. przed Chr.
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miejsca, gdyby ich wytrwałość bojowa była tak samo wielka, jak
silny jest ten atak. Po większej części opuszczają bitwę w największym ferworze i wkrótce potem zawracają z ucieczki i wszczynają walkę. Tak więc, kiedy sądzisz, żeś ich całkiem pokonał, wtedy dopiero stoisz przed rozstrzygającym bojem. Osłonę dla nich
i dla ich koni stanowią pancerze z łusek12, które niby pióra pokrywają całe ciało tak jeźdźca, jak i konia. Złota i srebra używają
tylko przy swej broni.
3. Poszczególni Partowie mają po kilka żon dla urozmaicania
sobie słodkości rozkoszy i żadnych przestępstw nie karzą surowiej
niż cudzołóstwa. Z tego powodu zakazują swoim kobietom nie tylko,
uczestniczyć w ucztach razem z mężczyznami, lecz nawet im się pokazywać. Żywią się mięsem pochodzącym wyłącznie z polowania. Wiecznie przebywają na koniach: na nich walczą, na nich
ucztują, na nich wypełniają swoje obowiązki publiczne i prywatne;
na koniach poruszają się i stoją w miejscu, handlują i rozmawiają.
Między ludźmi wolnymi a niewolnikami istnieje ta zasadnicza różnica, że niewolnicy poruszają się pieszo, zaś ludzie wolni wyłącznie
na koniach. Pogrzeb w powszechnym wydaniu odbywa się u nich
przez rozszarpanie zwłok przez ptaki lub psy, dopiero potem same
nagie kości chowają do ziemi13. W sprawach religijnych i w kulcie
bogów wszyscy wykazują nadzwyczajną pobożność. Mają charakter
pyszałkowaty, buntowniczy, podstępny i zuchwały; gwałtowność
uważają za cechę męską, a łagodność za cechę kobiecą. W ciągłym
podnieceniu czekają na rozruchy zewnętrzne, bądź też wewnętrzne;
z natury są małomówni, bardziej gotowi do działania niż do gadania. Dlatego milczeniem pokrywają zarówno powodzenie, jak
i przeciwności. Przywódców słuchają raczej ze strachu niż z szacunku. Są skłonni do lubieżności, wstrzemięźliwi w pokarmach. Nie
dotrzymują żadnej wierności słowom czy obietnicom, chyba że jest
to dla nich korzystne.
4. Po śmierci Aleksandra Wielkiego, kiedy dzielono królestwa
Wschodu pomiędzy jego następców, żaden z Macedończyków nie
uznał państwa Partów za godne swej osoby i dlatego oddano je
Staganorowi14, cudzoziemskiemu sprzymierzeńcowi. W czasie wojny
domowej15 pomiędzy Macedończykami Partowie wraz z innymi narodami Azji Dalszej poszli za Eumenesem, a po jego klęsce przeszli
na stronę Antygonosa16. Po Antygonosie władzę nad nimi rozciągnął
12

Loricae plumatae, skóra pokryta drobnymi blaszkami żelaznymi na podobieństwo ptasich piór.
13
Zwyczaj ten zachowali zwłaszcza Hirkanowie.
14
Zob. wyżej księga XIII 4.
15
W 317 r. przed Chr.
16
Zob. wyżej księga XIV 2—5.

Nikator Seleukos17, a wkrótce Antioch i jego następcy. Odpadli-od
Macedończyków za panowania prawnuka Antiocha, Seleukosa18, podczas pierwszej wojny punickiej, za konsulatu Lucjusza Manliusza
Wulsoma i Marka Atyliusza Regulusa19. To odpadnięcie pozostało
bezkarne z powodu niezgody panującej pomiędzy królami, braćmi
Seleukosem i Atiochem20; zaniechali oni ścigania odstępców, ponieważ chcieli raczej sobie nawzajem wydrzeć królestwa. W tym samym czasie miała także miejsce secesja Teodota21, zarządcy tysiąca
miast baktryjskich, który kazał siebie nazywać królem. Za jego
przykładem poszły narody całego Wschodu i odpadły od Macedończyków.
Żył w tym czasie Arsaces, mąż niepewnego pochodzenia, lecz
wypróbowanej dzielności. Trudnił się on przeważnie rozbojem i grabieżą. Kiedy dotarła do niego wiadomość, że Galowie w Azji zwyciężyli Seleukosa22, wolny od strachu przed królem, zaatakował Partów przy pomocy oddziału rozbójników, pokonał zarządcę Andragorasa23, zgładził go i przejął władzę nad ludnością. W niedługi
czas potem zagarnął również królestwo Hirkanów.
Zdobywszy w
ten sposób władzę nad dwoma państwami, przygotował ogromne
wojsko, gdyż obawiał się Seleukosa i Teodota, króla Baktrów. Lecz
rychła śmierć Teodota uwolniła go od strachu. Zawarł wtedy przymierze i pokój z jego synem, noszącym również imię Teodota.
Wkrótce potem doszło do starcia z Seleukosem, który przybył, aby
ukarać odstępców. Zwycięstwo odniósł Arsaces24. Ten dzień Partowie obchodzą uroczyście jako początek swej wolności.
5. Nowe zamieszki odwołały Seleukosa do Azji25. Dało to Arsacesowi wytchnienie, podczas którego nadał państwu partyjskiemu
ramy organizacyjne, uformował wojsko, zbudował warownie oraz
umocnił miasta. Założył on również miasto o nazwie Dara na górze
Apaortenon26, która jak się wydaje, jest najwarowniejszym i naj17

Seleukos I (312—280).
Seleukos II Kallinikos (247—266/225).
19
W 256 r. przed Chr.; władzę sprawował wtedy Antioch II Theos (261—247), a nie Seleukos II Kallinikos, który wstąpił na tron w 247 r. i był
wnukiem Seleukosa Nikatora.
20
Antiocha Hieraksa (Jastrzębia). Zob. wyżej księga XXVI 2.
21
Ok. 253 r. przed Chr.; źródła zwą go też Diodotos.
22
Seleukosa zwyciężył Antioch II, który miał Galów na swoim żołdzie.
Por. wyżej księga XXVII 2.
23
Lub Antragorasa.
24
Prawdopodobnie chodzi o zwycięstwo Arsacesa II Tiridatesa (248—211),
który w 238 r. pobił króla Syrii Seleukosa II i utrwalił niepodległość Partów. Arsaces I wypędził z Partii Macedończyków i założył niewielkie Państwo w 256 r. przed Chr.
25
Do Azji Mniejszej.
26
Może w Hirkanii.
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przyjemniejszym miejscem pod słońcem. Miasto to bowiem otaczają
zewsząd tak strome góry, że dla jego ochrony nie potrzeba w ogóle
obrońców, pola zaś, jakie wokół niego się rozciągają, są tak żyzne,
że własnymi produktami zapełniają miasto całkowicie. Jest tam tak
wiele źródeł i lasów, że i wody wystarczy dla nawadniania, i można
korzystać z przyjemności łowów. Z tych powodów Arsaces, który
zarówno zdobył, jak i zorganizował królestwo, zasłużył sobie u Partów na nie mniejszą pamięć niż Cyrus u Persów, Aleksander u Macedończyków i Romulus u Rzymian. Zszedł on ze świata w późnej
starości. Pamięć o nim czczą Partowie w ten sposób, że wszystkich
swoich królów nazywają imieniem „Arsaces". Jego syn i następca
tronu, noszący tak samo imię Arsaces27, który zorganizował armię
złożoną ze stu tysiący pieszych i dwudziestu tysięcy jeźdźców,
z nadzwyczajnym męstwem walczył przeciwko Antiochowi, synowi
Seleukosa. W końcu jednak stał się jego sprzymierzeńcem. Trzecim28 królem Partów był Priapatias, zwany także Arsacesem, bo
jak powiedziano wyżej, wszyscy ich królowie otrzymali tę nazwę,
tak jak Rzymianie nadają swoim władcom nazwy Cezarów i Augustów. Ten król zmarł po piętnastoletnich rządach i pozostawił dwóch
synów, Mitrydatesa i Fraatesa. Starszy, Fraates29, jak jest w zwyczaju tego ludu, odziedziczył tron, ujarzmił potężne plemię Mardów30 i wkrótce potem zmarł, pozostawiwszy wielu synów. Pominął
ich jednak w swoim testamencie i wolał tron przekazać bratu Mitrydatesowi31, mężowi niezwykle dzielnemu, gdyż uważał, że więcej
jest winien imieniu króla niż ojca i musi raczej troszczyć się o ojczyznę niż o dzieci.
6. W tym samym niemal czasie wstąpili na tron Mitrydates u Partów i Eukratides32 u Baktrów, obaj wielcy mężowie. Lecz szczęście
Partów było większe i wprowadziło ich pod wodzą Mitrydatesa na
sam szczyt potęgi. Baktrowie zaś poprzez różne koleje wojenne utracili nie tylko swoją władzę, ale także swoją wolność. Osłabiły ich
bowiem wojny z Sogdanami, Arachotami, Drangami, Ariami33 i In27

Arsaces II Tiridates, brat Arsacesa I. Tutaj jest mowa o Arsacesie III
Artabanosie (ok. 211—191), którego Antioch III pobił, lecz pozostawił na
tronie.
28
Raczej czwartym. Justynus miesza tu czyny i panowanie Arsacesa I
i II, których zasługą jest zorganizowanie państwa partyjskiego.
29
Fraates I (ok. 176—171).
30
Mardowie, dzikie plemię górskie, zamieszkujące tereny na południe od
Morza Kaspijskiego.
31
Mitrydates I (ok. 171—138/137).
32
Eukratides zajął tron w Baktrii w 168 r. przed Chr.
33
Sogdianowie mieszkali na północ od Baktrów; Arachotowie, mieszkańcy
Arachozji, południowo-wschodniej prowincji perskiej; Drangowie, mieszkańcy
Driangiany na zachód od Arachozji; Ariowie, mieszkańcy Arii w środkowej
Persji.

darni, tak że w końcu jakby już całkiem wykrwawieni ponieśli klęskę od słabszych Partów34. Jednak ich Eukratides prowadził liczne
wojny z wielkim męstwem; osłabiony przez nie, gdy obiegł go król
Indów Demetrios35, odniósł mimo wszystko zwycięstwo nad sześćdziesięcioma tysiącami wrogów, dokonując nieustannie wypadów
z garstką trzystu żołnierzy. Uwolniwszy się od oblężenia, w piątym
miesiącu zdobył panowanie nad Indiami. Kiedy stamtąd powracali
zginął w czasie marszu z ręki syna, którego uczynił współregentern
Syn wcale nie ukrywał swego ojcobójstwa i, jak gdyby zabił wroga
a nie ojca, przejechał się rydwanem po kałużach krwi i kazał porzucić jego ciało bez pogrzebu.
Gdy to się działo w kraju Baktrów, wybuchła wojna między Partami i Medami. Losy jednego i drugiego narodu ważyły się na różne strony, aż w końcu zwycięstwo przypadło Partom. Mitrydates
wzmocniony nowymi siłami oddał Medię w zarząd Bakazisowi, a sam
podążył do Hirkanii. W czasie swego powrotu stoczył bitwę z królem Elymajów36, odniósł nad nim zwycięstwo i cały jego naród również przyłączył do swego królestwa. Po wchłonięciu wielu narodów
imperium partyjskie rozciągało się od gór Kaukazu po rzekę Eufrat.
Mitrydates zapadł na chorobę i zmarł w starym wieku otoczony
sławą nie mniejszą niż jego pradziad.

KSIĘGA XLII
1. Po śmierci Mitrydatesa, króla Partów, na tronie zasiadł jego
syn Fraates1. Postanowił on wypowiedzieć wojnę Syrii, aby ukarać
Antiocha2 za próbę opanowania królestwa partyjskiego, lecz niepokoje ze strony Scytów odwołały go do obrony własnych ziem.
Partowie obietnicą zapłaty wezwali Scytów na pomoc przeciw Antiochowi, królowi Syrii. Ponieważ jednak przybyli oni już po zakończeniu wojny, nie dano im zapłaty pod krzywdzącym zarzutem,
że celowo spóźnili się z pomocą. Rozżaleni, iż tak daleką drogę
przemierzyli na próżno, żądali, aby Partowie albo zapłacili im za
ich trudy, albo wskazali innego wroga do walki. Otrzymawszy lekceważącą odpowiedź, obrazili się i zaczęli dewastować kraj Partów.
34

Ok. 140 r. przed Chr.
Demetrios był synem Eutydemosa, który panował w Baktrii przed królem Menandrem.
36
Elymajowie, mieszkańcy Elymaidy, krainy sąsiadującej z Suzjaną.
1
Fraates II (ok. 138—128).
2
Antioch VII Sidetes (139—129) urządził wyprawę przeciw Partom w
130 r. przed Chr.
35

przeciwko nim wyruszył Fraates. Królestwo pozostawił w opiece
niejakiemu Himerosowi, który był dla niego miły kwiatem swej
młodości. Lecz ten młodzian, niby okrutny tyran, zapominając
o swym poprzednim życiu i swej funkcji jako zastępcy, bardzo się
pastwił nad Babilończykami i mieszkańcami wielu innych miast.
Sam zaś Fraates wiódł ze sobą na wojnę również wojsko greckie,
które wziął do niewoli podczas wojny z Antiochem. Traktował je
lekceważąco i okrutnie. Nie brał wcale pod uwagę tego, że ich nieprzyjaznych uczuć nie zmniejszyła niewola, co więcej, oburzenie
z powodu doznanych krzywd jeszcze bardziej je wzmogły. Kiedy
więc Grecy zobaczyli, że linia bojowa Partów się załamała, przeszli na stronę wrogów i w ten sposób wykonali upragnioną od dawna zemstę, krwawo rozprawiając się z wojskiem partyjskim i z samym królem Fraatesem.
2. Na jego miejsce wstąpił jako król jago stryj Artabanos3. Scytowie zaś, zadowoleni ze zwycięstwa, splądrowali Partię i wrócili
do swojej ojczyzny. Tenże Artabanos szybko stracił życie raniony
w ramię podczas wojny, którą wypowiedział Tocharom4. Władzę
po nim objął syn Mitrydates5. Historia nadała mu przydomek ,,Wielki". Płonąc chęcią rywalizacji w męstwie, wielkością swego charakteru przewyższył sławę przodków. Z wielkim więc męstwem
prowadził liczne wojny z sąsiadami i przyłączył wiele narodów do
królestwa partyjskiego. Również stoczył kilka pomyślnych bitew ze
Scytami i pomścił niepowodzenia swoich ojców. W końcu wypowiedział wojnę Artoadistowi, królowi Armejczyków.
Lecz skoro przeszliśmy do Armenii, winniśmy nieco szerzej przedstawić jej początki. Nie wypada bowiem pominąć milczeniem tak
wielkiego imperium, które pod względem obszaru poza Partią przewyższa wszystkie pozostałe królestwa. Armenia bowiem od Kapadocji aż do Morza Kaspijskiego rozciąga się na długości miliona stu
tysięcy kroków, a jej szerokość wynosi siedemset tysięcy kroków6.
Założył ją Armenios, towarzysz Tesalczyka Jazona, którego pragnął
zgubić król Pelias. Uznał on bowiem jako groźne dla swojej władzy
niezwykłe męstwo Jazona. Dlatego powołał go pod broń i nakazał
mu udać się do Kolchidy i przywieźć stamtąd runo barana, tak sławne u wszystkich narodów7. Miał nadzieję, że mąż ten zginie bądź
3

Artabanos II (ok. 128—124/123).
Tocharowie, lud scytyjski nad rzeką Toksartes; inni uważają ich za lud
azjatycki.
5
Mitrydates II albo Arsaces IX panował w latach 123—88/87.
6
Ok. 1650 km: ok. 1050 km.
7
Mityczny Friksos prześladowany przez macochę uciekł wraz z siostrą na
baranie o złotym runie. Siostra Helle wpadła do morza (stąd Hellespont),
Friksos przybył do Kolchidy, gdzie barana złożył w ofierze Zeusowi, a złote
runo powiesił na drzewie poświęconym Aresowi.
4

to wśród niebezpieczeństw tak długiej żeglugi, bądź w walce w tak
odległym kraju barbarzyńców. Wieść o tak sławnej wyprawie rozeszła się wkoło i z całego niemal świata przybywali najznakomitsi
młodzieńcy. Jazon więc zorganizował oddział składający się z najdzielniejszych mężów, którzy otrzymali nazwę Argonautów8. Po dokonaniu wielu bohaterskich czynów powrócił zdrów i cały, lecz
z kolei synowie Peliasa siłą wypędzili go z Tesalii. Wtedy z ogromną rzeszą śmiałków, którzy na wieść o jego nadzwyczajnym męstwie
codziennie napływali od wszystkich narodów, po raz drugi udał
się do Kolchidy. Towarzyszyła mu żona Medea, którą mimo rozwodu na nowo przygarnął, litując się nad jej wygnaniem, oraz pasierb Medos, syn Ajgeusa, króla Ateńczyków. W Kolchidzie przywrócił tron swemu teściowi, Ajetesowi.
3. Następnie Jazon prowadził ciężkie wojny z sąsiadami. Zdobyte
zaś miasta częściowo przyłączył do królestwa swego teścia, aby
zmazać krzywdę wyrządzoną mu podczas poprzedniej wyprawy, kiedy to uprowadził jego córkę Medeę i zabił syna Ajgialeusa9, częściowo przyznał je tym narodom, które przywiódł ze sobą. Po Herkulesie i Bakchusie10, legendarnych królach Wschodu, Jazon pierwszy spośród śmiertelnych miał ujarzmić tę stronę świata. Dla niektórych ludów jako wodzów wyznaczył Erygiosa i Amfistratosa,
którzy byli woźnicami Kastora i Polluksa11. Zawarł przymierze
z Albanami12; podobno towarzyszyli oni Herkulesowi w drodze od
Góry Albańskiej w Italii, gdy ten zabiwszy Geriona13 pędził przez
Italię jego trzody. Wspomniani Albanowie, pamiętając o swoim italskim pochodzeniu, jak braci pozdrowili wojsko Gnejusza Pompejusza podczas trzeciej wojny z Mitrydatesem14. Cały niemal Wschód
ustanowił dla Jazona, jako swego założyciela, boski kult i wzniósł
mu świątynie, które po wielu latach kazał zburzyć Parmenion15,
wódz Aleksandra Wielkiego, aby na Wschodzie żadne imię nie doznało większej czci niż imię Aleksandra. Po śmierci Jazona Medos,
jego rywal w męstwie, zbudował na cześć swej matki miasto Medię
i nazwał swoim imieniem założone przez siebie królestwo Medów.
Ono swym majestatem i władzą objęło później cały Wschód.
Z Albanami sąsiadowały Amazonki. Ich królowa Talestris, jak
8

Od nazwy okrętu Argo.
Przeważnie nosi on imię Absyrtos.
10
Zob. wyżej księga XII 7.
11
Kastor i Polluks, Dioskurowie, synowie Zeusa i Ledy, herosi opiekuńczy
Lacedemończyków.
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Albanowie, mieszkańcy Albanii, krainy rozciągającej się od Kolchidy
do Morza Kaspijskiego.
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Zob. wyżej księga XII 5.
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podają liczni autorzy, pragnęła miłosnych związków z Aleksandrem16.
Również Tesalczyk Armenios, jeden spośród wodzów Jazona, zebrał
po stracie Jazona błąkające się w rozproszeniu rzesze ludzi i założył
Armenię. W jej górach bierze początek rzeka Tygrys: najpierw
jest ona niepozornym strumieniem, po przepłynięciu zaś długiej
drogi wpada pod ziemię, aby po dwudziestu pięciu tysiącach kroków17 wypłynąć w okolicy Sofene18 już jako ogromna rzeka i połączyć się z rozlewiskiem Eufratu.
4. Po wojnie z Armenią senat partyjski pozbawił tronu Mitrydatesa19, króla Partów, z powodu jego okrucieństwa. Jego brat
Orodes20, który zajął opróżniony tron, długo oblegał Babilon, dokąd
uciekł Mitrydates. W końcu głodem zmusił mieszkańców do kapitulacji. Mitrydates, ufny w związki krwi, sam oddał się w ręce
Orodesa. Lecz ten, widząc w nim raczej wroga niż brata, kazał go
zabić na swoich oczach. Następnie prowadził wojnę z Rzymianami
i dokonał zagłady całego wojska rzymskiego na czele z Krassusem
i jego synem21. Swego syna Pakorusa wysłał, aby ścigał resztki wojska Rzymian. Pakorus dokonał w Syrii znakomitych czynów, lecz
ściągnąwszy na siebie podejrzenie ojca, został odwołany do Partii.
W czasie tej jego nieobecności Kasjusz, kwestor Krassusa, zmasakrował pozostawione w Syrii wojsko partyjskie oraz jego wszystkich
dowódców22. W krótkim czasie po tych wydarzeniach wybuchła
u Rzymian wojna domowa pomiędzy Cezarem i Pompejuszem. Partowie trzymali wtedy stronę Pompejusza i to zarówno ze względu
na przyjaźń, jaką zawarli w czasie wojny z Mitrydatesem, jak i ze
względu na ową zagładę Krassusa, którego syn, jak słyszeli, stał
po stronie Cezara. Nie wątpili, że pomści on śmierć ojca, jeśli Cezar
odniesie zwycięstwo. Po klęsce stronnictwa Pompejańczyków23 Partowie posłali pomoc Kasjuszowi i Brutusowi24 przeciw Augustowi
i Antoniuszowi. Kiedy zaś ta wojna się skończyła, znów pod wodzą
Pakorusa zawarli przymierze z Labienusem25 i splądrowali Syrię
16

Zob. wyżej księga XII 3.
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Sofene, nazwa
okolicy w południowej
części Armenii, między górami
Antitaurus a rzeką Eufrat.
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Mitrydates III (Arsaces XIII) doszedł do władzy ok. 60 r. przed Chr.
i rządził do 55. Z tekstu wynika błędnie, że był to Mitrydates II.
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Orodes II.
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Bitwa pod Karr w 53 r. przed Chr.
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Gajusz
Kasjusz Longinus
wyprowadził z Syrii niedobitki armii Krassusa.
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W bitwie pod Farsalos w Tesalii w 48 r. przed Chr.
24
Gajusz Kasjusz Longinus i Marek Brutus, przywódcy spisku przeciw
Cezarowi. Po klęsce pod Filippi w 43 r. przed Chr. popełnili samobójstwo.
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Kwintus Labienus, syn sławnego legata Cezara, udał się na Wschód,
aby organizować pomoc w rozprawie z Antoniuszem i Oktawianem.
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oraz Azję. Z wielką siłą zaatakowali też obóz Wentidiusza26, który
po Kasjuszu w czasie nieobecności Pakorusa rozbił wojsko partyjskie. Wentidiusz, udając strach, długo powstrzymywał się od walki
i do pewnego stopnia pozwalał Partom drwić z siebie. W końcu
jednak wysłał część legionów na wrogów, którzy czuli się bezpiecznie i byli w wesołym nastroju. Ich atak rozproszył Partów na różne strony. Pakorus tymczasem, ponieważ uważał, że jego
uciekające wojsko odciągnęło za sobą rzymskie legiony, uderzył na
obóz Wentidiusza, jak gdyby tam wcale nie było obrońców. Wtedy
Wentidiusz wysłał pozostałą część legionów i wyciął cały oddział
Partów z samym królem Pakorusem na czele. Nigdy w żadnej wojnie Partowie nie otrzymali tak silnego ciosu. Gdy wiadomość o tym
dotarła do Partii, ojciec Pakorusa, Orodes, który krótko przedtem
słyszał o splądrowaniu Syrii i zajęciu Azji przez Partów oraz przechwalał się zwycięstwem Pakorusa nad Rzymianami, usłyszawszy
o nagłej śmierci syna i klęsce wojska, doznał boleści i popadł w szał.
Przez wiele dni do nikogo się nie odzywał, nie przyjmował pokarmów, nie wydawał z siebie żadnego głosu, tak że sądzono nawet,
iż stał się niemową. Po wielu dniach, kiedy boleść pozwoliła mu
przemówić, nie wymawiał nic prócz imienia Pakorusa; zdawało się,
że Pakorusa widzi, że Pakorusa słyszy, że z nim rozmawia i stoi
razem; czasem znów żałośnie go opłakiwał jako zabitego. Wreszcie
po długiej żałobie nowe zmartwienie spadło na biednego starca: nie
wiedział, kogo z liczby trzydziestu synów mianować królem w miejsce Pakorusa. Liczne konkubiny, które urodziły mu tylu młodzieńców, oblegały teraz duszę starca, a każda zabiegała o swoje potomstwo. Lecz fatum Partii, gdzie już niejako weszło w zwyczaj,
iż królami zostają ojeobójcy, sprawiło, że i tym razem został nim
syn najbardziej spośród wszystkich zbrodniczy, który nosił również
imię Fraatesa27.
5. Ten natychmiast zgładził ojca, jak gdyby on nie chciał w ogóle
umrzeć; wymordował także wszystkich trzydziestu braci28. Nie powstrzymał się od zbrodni nawet w stosunku do własnych synów.
Kiedy bowiem zauważył, że starszyzna nieprzyjaznym okiem patrzy na ciągłe jego zbrodnie, kazał zgładzić swego dorosłego syna,
aby nie było komu nadać królewskiego imienia. Jemu to wypowiedział wojnę Antoniusz stojąc na czele szesnastu najdzielniejszych
legionów. Fraates bowiem udzielał pomocy i przeciw niemu, i przeciw Cezarowi. Lecz Antoniusz w wielu bitwach doznał ciężkich
26

Zob. wyżej księga XLI 1.
Fraates IV (Arsaces XV) ok. 36 r. przed Chr.
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Wlicza się również Pakorusa, aby pozostać przy okrągłej liczbie, zgodnie
z zamiłowaniami retorów.
27

strat i pośpiesznie wycofał się z kraju Partów29. Z powodu tego
zwycięstwa Fraates stał się jeszcze bardziej zuchwały. Wiele spraw
załatwiał w sposób tak okrutny, że wreszcie własny naród wypędził
go z kraju. Wtedy przez długi czas prośbami o pomoc zadręczał
sąsiednie państwa. Na koniec zwrócił się także do Scytów i głównie
dzięki ich pomocy odzyskał tron.
Podczas jego nieobecności Partowie obrali królem niejakiego Tiridatesa. Na wiadomość o nadejściu Scytów uciekł on z wielkim oddziałem popleczników do Cezara30, który wtedy prowadził wojnę
w Hiszpanii. Jako zakładnika zawiózł Cezarowi najmłodszego syna
Fraatesa, którego uprowadził, kiedy ten nie był zbyt czujnie strzeżony. Dowiedziawszy się o tym Fraates wysłał natychmiast posłów
do Cezara, aby zwrócił mu niewolnika Tiridatesa oraz syna. Cezar
wysłuchał poselstwa Fraatesa i zapoznał się z prośbami Tiridatesa
(ten ostatni pragnął odzyskać tron i zapewniał, że Partia będzie
podlegała rządom Rzymian, jeśli jej tron będzie ich podarunkiem).
Odpowiedział więc poselstwu, że ani Tiridatesa nie wyda Partom,
ani Tiridatesowi nie udzieli pomocy przeciw Partom. Aby jednak
nie wydawało się, iż Cezar nikomu nic nie załatwił, zarówno Fraatesowi odesłał syna bez okupu, jak i Tiridatesowi kazał wypłacać
sute stypendium, jak długo zechce on pozostawać w Rzymie. Gdy
po zakończeniu wojny w Hiszpanii Cezar August przybył do Syrii,
aby uporządkować stosunki na Wschodzie, napędził tym Fraatesowi strachu, czy nie zechce wypowiedzieć wojny Partii. Przeto w
całej Partii Fraates zebrał jeńców wziętych na wojnie z Krassusem
oraz z Antoniuszem i odesłał ich Augustowi razem ze znakami wojskowymi31. Jako zakładników dano Augustowi synów i wnuków Fraatesa. Tak więc Cezar August wielkością swego imienia zdziałał więcej, niż mógłby zdziałać niejeden wódz ze swoją armią.

KSIĘGA XLIII
1. Kiedy Trogus przedstawił dzieje Partów, Wschodu i prawie
całego świata, skierował swą myśl ku początkom miasta Rzymu,
jakby po długiej podróży powracał do rodzinnego domu. Uważał,
iż byłby niewdzięcznym obywatelem, gdyby, ukazując historię wszystkich narodów, zamilczał tylko o swojej ojczyźnie. Ujął więc krótko
początki imperium rzymskiego, aby nie odstępować od założeń swe29

W 36 r. przed Chr.
Cezara Augusta, który w latach 26—25 walczył z Asturami i Kantatami, plemionami w Hiszpanii.
31
W 20 r. przed Chr.
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go dzieła i nie pominąć całkowicie milczeniem powstania miasta,
które jest stolicą całego świata.
Pierwszymi mieszkańcami Italii byli Aboriginowie1. Ich król Saturnus2 miał być tak bardzo sprawiedliwy, że pod jego panowaniem ani nie było niewolników, ani prywatnej własności, lecz wszystko dla wszystkich było wspólne i niepodzielne, jakby istniał tylko
jeden wspólny majątek. Na pamiątkę tego ustanowiono, aby w
święta Saturnaliów panowały równe prawa dla wszystkich i niewolnicy ucztowali razem z panami. Od imienia króla Italia nazywała
się przedtem Saturnia, a góra, na której mieszkał, Górą Saturnijską.
Obecnie zaś znajduje się na niej Kapitol, jak gdyby Jowisz wypędził
Saturna z jego siedziby. Po nim jako trzeci3 miał królować Faunus.
Za jego panowania z arkadyjskiego miasta Pallantion przybył do
Italii Euander wraz z niewielką gromadą ziomków. Faunus wyznaczył mu łaskawie i pola, i górę, którą on później nazwał Palatium. U jej podnóża zbudował świątynię poświęconą Lykajosowi4,
którego Grecy zwą Panem, a Rzymianie Luperkusem; sam posąg
boga pod okryciem z koźlęcej skóry jest nagi. Do dzisiaj w Rzymie
podczas świąt Luperkaliów5 biega się w odzieniu z koźlęcej skóry.
Faun miał żonę noszącą imię Fatua, która jakby w transie, stale
napełniona boskim tchnieniem, przepowiadała przyszłość. Stąd obecnie mówiąc o ludziach, wpadających w natchnienie używamy słowa
fatuari. Z córki Fauna, zgwałconej przez Herkulesa, który w tym czasie zabił Geriona6 i pędził przez Italię jego trzody, nagrodę swego zwycięstwa, urodził się Latinus. Kiedy zasiadł on na tronie, przybył do
Italii Eneasz, ponieważ Troję zdobyli Grecy. Zrazu przyjęto go
z bronią w ręku. Eneasz ustawił swoje wojsko w szyku bojowym,
lecz wezwany na rozmowy wzbudził u Latinusa tak wielki podziw,
że ten nie tylko zaprosił go do współrządzenia, ale także wziął go
za zięcia, dając za żonę córkę Lawinie. Po tym wydarzeniu prowadzili wspólną wojnę z Turnusem, królem Rutulów7, któremu nie
dotrzymano słowa co do ręki Lawinii. W czasie tej wojny zginął
zarówno Turnus, jak i Latinus. Prawem więc zwycięzcy Eneasz
1

Nazwą Aboriginowie (ctb origine, od początku) określano pierwotną ludność Italii w odróżnieniu od ludności napływowej.
2
Saturnus był staroita^kim bogiem rolnictwa; utożsamiano go z greckim
Kronosem. Na jego cześć obchodzono w grudniu świata zwane Saturnalia.
3
Jako drugi panował Pikus, rzymskie bóstwo pól i lasów, którego synem
był Faunus.
4
Lykajos, przydomek Pana, bożka góry Lykajos (Wilczej) w południowo-zachodniej Arkadii na Peloponezie.
5
Luperkalia obchodzono 15 lutego.
6
Gerion był potworem mieszkającym na dalekim Zachodzie, tyranizującym Hiszpanię, skąd Herkules prowadził jego woły do Grecji przez Italię.
7
Rutulowie, plemię na terenie zachodniego Lacjum z głównym miastem
Ardeą.

zawładnął jednym i drugim narodem oraz założył miasto nazwane
od imienia żony Lawinium8. Następnie prowadził wojnę z Mezentiusem, królem etruskim, podczas której poległ. Na jego miejsce
wstąpił syn Askaniusz. Opuścił on Lawinium i założył Albę Longę9,
która była stolicą królestwa w przeciągu trzystu lat.
2. Następnie wielu królów panowało w tyrn mieście10, aż w końcu
tron zdobyli Numitor i Amuliusz. Amuliusz jednak gwałtem usunął
starszego Numitora, a jego córkę Reę11 skazał na wieczne dziewictwo,
aby z rodu Numitora nie pojawił się żaden mściciel płci męskiej.
Pod pozorem nadania zaszczytnej godności dopuścił się krzywdy;
kazał ją wybrać na kapłankę, aby nie wydawało się, że poniosła
karę. Znalazła się więc pod zamknięciem w świętym gaju Marsa,
gdzie wydała na świat dwóch chłopców, nie wiadomo, czy poczętych
z cudzołóstwa, czy za sprawą Marsa. Kiedy wiadomość o tym dotarła do Amuliusza, podwójnie się przestraszył z powodu narodzin
dwóch chłopców. Kazał ich wyrzucić, a matkę zakuć w kajdany,
które były przyczyną jej śmierci. Lecz Fortuna, czuwająca przy
narodzinach Rzymu, naprowadziła na chłopców wilczycę, aby ich
karmiła. Ta bowiem po stracie własnych szczeniąt, chcąc opróżnić
przepełnione mlekiem wymiona, zachowała się wobec niemowląt
jak mamka. Często przychodziła do chłopczyków jakby do swoich
własnych szczeniąt. Toteż zauważył ją pasterz Faustulus i odebrał
jej dzieci oraz wychowywał na sposób wieśniaczy pomiędzy trzodami owiec. Wierzono, że są oni dziećmi Marsa, a jako przekonywujące dowody podawano bądź to, że urodzili się w gaju Marsa,
bądź że wykarmiła ich wilczyca, zwierzę pozostające pod opieką
Marsa. Jeden chłopiec nosił imię Remus, drugi — Romulus. Dojrzewali wśród pasterzy, a codzienne współzawodnictwo w dzielności powiększało ich siły i zwinność. Często z wielką gorliwością
odpędzali rabusiów od grabieży trzód. Ci rabusie jednak pochwycili
Remusa i następnie, jakby był jednym z przeciwnego obozu, odstawili do króla i oskarżyli o to, jakoby zwykł grabić trzody królewskie. Lecz Numitor, którego uderzył młody wiek chłopaka, zaczął w nim podejrzewać jednego z porzuconych wnuków. Kiedy już
to podobieństwo jego rysów do córki, już to wiek odpowiadający
czasowi porzucenia trzymały go w niepewności, nagle wraz z Romulusem przybył Faustulus i wyjawił pochodzenie chłopców. Za8

Utożsamia się je dzisiaj z miejscowością Pratica di Marę, leżącą 20 km
na południe od ujścia Tybru.
9
Alba Longa leżała w miejscu dzis. Castel Gandolfo nad jeziorem Albano,
25 km na południe od Rzymu.
10
Liwiusz (I 3) wymienia trzynastu królów albańskich.
11
Pełne jej imię brzmi Rea Sylwia.

wiązali wtedy spisek; młodzieńcy uzbroili się, by pomścić śmierć
matki, a Numitor, by zapłacić za wydarcie mu tronu.
3. Młodzieńcy zabili Amuliusza, przywrócili tron Numitorowi
i założyli miasto Rzym12. W tym czasie ukonstytuował się senat
złożony ze stu starców13, których nazywano ojcami14, w tym również czasie porwano młode sabińskie15 dziewczyny, ponieważ sąsiedzi gardzili związkami małżeńskimi z pasterzami. Po podboju
sąsiednich ludów sięgnięto po władzę najpierw nad Italią, a wkrótce
potem nad całym światem.
W tym okresie królowie zamiast diademów posiadali włócznie,
które Grecy nazywali „sceptra" (berła). Od samego bowiem początku świata starożytni ludzie czcili włócznie jako bóstwa i na pamiątkę tego kultu jeszcze dzisiaj do wizerunku bogów przydaje się
włócznie.
W czasach króla Tarkwiniusza16 młodzi Fokajczycy17 z Azji wylądowali przy ujściu Tybru i zawarli przyjaźń z Rzymianami. Stąd
wyruszyli na okrętach w najbardziej odległe miejsce Zatoki Galijskiej, gdzie założyli Marsylię, miasto leżące pomiędzy Ligurami18
a dzikimi plemionami galijskimi. Tam dokonali bohaterskich czynów, już to orężnie broniąc się przeciw galijskiej dziczy, już to
sami zaczepiając tych, którzy przedtem ich zaczepili. Fokajczycy
bowiem z uwagi na mały obszar nieurodzajnej ziemi byli zmuszeni
raczej zajmować się morzem niż ziemią; środki do życia zdobyli
dzięki rybołówstwu i handlowi, przeważnie jednak dzięki rozbojowi
morskiemu, kcóry w tamtych czasach uchodził za coś chlubnego.
Z tych racji odważyli się popłynąć na najdalsze wybrzeża Oceanu19
i przybyli do Zatoki Galijskiej przy ujściu Rodanu. Oczarowani
pięknem tego miejsca wrócili do domu, powiedzieli to, co tam zobaczyli i w ten sposób zachęcili większą rzeszę do wyjazdu. Wodzami floty byli Simos i Protis20. Zastali oni wodza Segobrigów21
mającego na imię Nannus i na jego terenie bardzo pragnęli założyć
12

Według najbardziej rozpowszechnionego datowania, które pochodzi od
rzymskiego uczonego Warrona (I w. przed Chr.), Rzym powstał w 753 r,
przed Chr.
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Starzec po łacinie senex, stąd senatus — zgromadzenie starców, bo pierwotnie składało się z najstarszych wiekiem przedstawicieli rodów patrycjuszowskich.
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Tarkwiniusza Starego (Priskusa).
17
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Ligurowie, celtyccy mieszkańcy Ligurii, krainy w północnej Italii.
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To znaczy Morza Śródziemnego.
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Por. Arystoteles Ustrój polityczny Aten XIII; Plutarch Solon 2,7.
21
Mieszkańców Segobrigii, miasta w Hiszpanii Tarakońskiej.

miasto. Dlatego zabiegali o jego przyjaźń. Przypadkiem w tym dniu
król był zajęty przygotowaniem wesela dla swej córki Gyptis, którą
zgodnie ze zwyczajem tego ludu pragnął wydać za mąż za kogoś,
kogo wybierze sobie ona w czasie uczty. Na wesele zaproszono obok
wszystkich zalotników także greckich gości. Następnie przyprowadzono dziewczynę. Ojciec kazał jej podać wodę temu, którego chce
mieć za męża. Ona pominąwszy wszystkich zalotników skierowała
swe kroki do Greków i podała wodę Protosowi. I tak z gościa stał
się on zięciem i uzyskał od teścia miejsce pod budowę miasta.
W taki oto sposób powstała Marsylia niedaleko ujścia rzeki Rodan
we wgłębieniu zatoki22, jakby w jakimś zakątku morskim. Lecz
Ligurowie, których rozkwit miasta przyprawił o zazdrość, nękali
Greków ciągłymi wojnami. Ci zaś, odpierając ataki, zabłysnęli tak
wielkim męstwem, że po zwycięstwie nad wrogami założyli na zdobytych terenach liczne kolonie23.
4. Od nich Galowie przyswoili sobie bardziej kulturalny sposób
życia, bo wyzbyli się lub złagodzili swoje barbarzyńskie obyczaje,
nauczyli się uprawiać ziemię i opasywać miasto murami. Wtedy
przywykli żyć pod władzą prawa a nie siły, szczepić winną latorośl
i sadzić oliwki. Zarówo ludzie, jak i przedmioty nabrały tak wielkiej elegancji, że jak się wydawało, nie Grecja przywędrowała do
Galii, ale Galię przeniesiono do Grecji.
Po śmierci króla Nannusa, który wydzielił miejsce pod budowę
miasta, na tron wstąpił jego syn Komanus. Pewien mało znaczący
król przekonywał go, że w przyszłości ze strony Marsylii grozi zagłada sąsiednim ludom i że należy miasto zgnieść w samym zarodku, aby stawszy się wkrótce zbyt silne nie spowodowało także jego
ruiny. Opowiedział przy tym ową znaną bajkę24, jak to pewnego
razu ciężarna suka błagalnie prosiła pasterza, by użyczył jej miejsca,
na którym mogłaby odbyć poród. Kiedy je uzyskała, znów prosiła,
aby wolno jej było na tym samym miejscu wychować szczenięta.
Wreszcie szczenięta stały się dojrzałe, a suka wsparta domową załogą zażądała dla siebie tego miejsca na własność. Nie inaczej będzie z Marsylijczykami, którzy teraz wydają się tylko najemnikami
miejsca, a pewnego dnia staną się panami okolicy. Pod wpływem
tej mowy król wymyślił na Marsylijczyków zasadzkę. Mianowicie
na święto Flory25 wysłał do miasta w gościnę wielu dzielnych i energicznych mężów, a jeszcze większą liczbę kazał wwieźć na wozach,
22

Jest to Zatoka Galijska (Sinus Gallicus).
Np. w Ligurii miasta Niceę, Antipolis.
24
Ta sama bajka znajduje się u bajkopisarza Fedrusa (I 19), żyjącego w Rzymie w I
w. po Chr.
25
Tzw. floralia, obchodzone w dniach od 28 kwietnia do 3 maja.
Flora
była boginią kwiatów i wiosny.
23

na których ukryto ich w koszach z sitowia i przysypano liśćmi. Sam
zaś król rozłożył się potajemnie z wojskiem w pobliskich górach
aby w stosownym momencie, gdy wspomniani mężowie otworzą
bramy nocą, mógł wesprzeć zasadzkę i zbrojnie zaatakować miasto
pogrążone we śnie i spojone winem. Lecz tę zasadzkę zdradziła
pewna kobieta, krewna królewska, która od dłuższego już czasu
cudzołożyła z młodym Grekiem. Spoczywając w jego ramionach ulitowała się nad pięknym młodzieńcem i wyjawiła mu zasadzkę i kazała uchodzić przed niebezpieczeństwem. On jednak natychmiast
o tej sprawie poinformował urzędników. Po udaremnieniu w ten
sposób zasadzki zatrzymano wszystkich Ligurów i wyciągnięto z koszy ukrytych mężów. Wszyscy oni ponieśli śmierć. Na króla siedzącego w zasadzce zrobiono także zasadzkę. Razem z królem poległo wtedy siedem tysięcy wrogów. Od tej pory Marsylijczycy
w dni świąteczne zamykają bramy, pełnią straż nocną, rozstawiają
warty na murach, wyszukują cudzoziemców, słowem, taką wykazują
troskę o bezpieczeństwo miasta w czasie pokoju, jakby żyli w stanie
wojny. Dlatego utrzymuje się tam dobre instytucje nie tylko z uwagi na sytuacje przymusowe, ale ze względu na przyzwyczajenie do
właściwego postępowania.
5. Następnie Marsylijczycy prowadzili wielkie wojny z Ligurami
i z Galami, dzięki którym i sława miasta rosła, i męstwo Greków
stało się znane wśród sąsiednich ludów, ponieważ odnosili wielorakie zwycięstwa. Również często, kiedy wybuchła wojna z powodu
zagarnięcia statków rybackich, rozbijali wojska Kartagińczyków
i odniósłszy zwycięstwo dyktowali im warunki pokoju. Zawarli
przyjaźń z Hiszpanami, niemal od samego początku miasta z wielką
rzetelnością strzegli przymierza z Rzymianami i swoich sprzymierzeńców gorliwie wspierali we wszystkich wojnach. Ta okoliczność
nie tylko wzmocniła ich zaufanie we własne siły, ale i zapewniła
im pokój ze strony wrogów.
Tak więc Marsylia znajdowała się w kwitnącym stanie dzięki
rozgłosowi o jej czynach, dzięki obfitości bogactw i dzięki świeżej
sławie wojennej. Lecz nagle sąsiednie ludy połączyły się, aby zmazać wszelkie imię Marsylijczyków i niejako zgasić wspólną dla
wszystkich pożogę. Przy powszechnej zgodzie wodzem wybrano mało znaczącego króla Katumandusa. Kiedy z wielkim wojskiem doborowych mężów obiegł miasto wrogów, przeraziła go senna zjawa
groźnie patrzącej kobiety, która mówiła, że jest boginią. Z własnej
więc woli zawarł pokój z Marsylijczykami i poprosił ich, aby było
mu wolno wejść do miasta i oddać cześć ich bogom. Przybywszy do
świątyni Minerwy, spostrzegł w krużgankach posąg bogini, którą
widział we śnie, i nagle krzyknął, że to jest właśnie ta bogini, której przestraszył się w nocy. Ona nakazała mu odstąpić od oblężenia.

Pogratulował Marsylijczykom, gdyż przekonał się, że oni znajdują
się pod opieką bogów nieśmiertelnych. Złożył bogini w ofierze złoty
naszyjnik i zawarł z Marsylijczykami wieczystą przyjaźń. Nastał
pokój i ugruntowało się bezpieczeństwo. Tymczasem powracający
z Delf posłowie, których tam posłano w celu złożenia darów Apollinowi, dowiedzieli się, że Galowie zdobyli i spalili Rzym26. Na wiadomość o tym Marsylijczycy zarządzili publiczną żałobę oraz zebrali złoto i srebro pochodzące tak z zasobów publicznych, jak i prywatnych. Chodziło o to, by uzupełnić wagę kruszcu, za jaką Rzymianie, jak słyszeli, kupili pokój od Galów. Za tę zasługę zwolniono ich od opłat27, przyznano im w czasie widowisk miejsce pomiędzy senatorami28 oraz zawarto przymierze na równych prawach.
W ostatniej księdze Trogus informuje, że jego przodkowie wywodzą swój ród od Wokontiów29, że jeqo dziadek Pompę jusz Trogus
otrzymał obywatelstwo od Gnejusza Pompęjusza podczas wojny
z Sertoriuszem30, stryj zaś pod tymże samym Pompejuszem dowodził szwadronami jeźdźców na wojnie z Mitrydatesem31, a jego ojciec służył w wojsku pod Gajuszem Cezarem32, gdzie miał w swej
pieczy korespondencję, poselstwa oraz pieczęć.

KSIĘGA XLIV
1. Hiszpania tak jak zamyka granice Europy1, tak też będzie stanowić zakończenie tego dzieła. Starożytni nazywali ją najpierw
Hiberią od rzeki Hiber2, później Hiszpanią od Hispala. Leży ona
pomiędzy Afryką i Galią i jest zamknięta Oceanem oraz Górami
Pirenejskimi. O ile od wspomnianych dwóch krain posiada mniejszy
obszar, o tyle jest od nich żyźniejsza3. Ani nie przypieka jej tak
jak Afrykę żar słoneczny, ani nie nawiedzają jej tak jak Galię
nieustanne wiatry. Posiada bowiem klimat pośredni między jednym
28

Zob. wyżej księga XXVIII 2.
Prawdopodobnie od cła, gdy przybywali do portów rzymskich.
28
Senatorzy mieli w teatrze miejsca wyznaczone na orchestrze.
29
Wokontiowie byli plemieniem galijskim w Galii Narbońskiej, na północ
od Marsylii.
30
W latach 80—72. Pompejusz Wielki przystąpił do walki z Sertoriuszem
w 76 r. Sertoriusz, zwolennik Mariusza, wybitny wódz rzymski, zginął zdradziecko zamordowany przez Marka Perpernę w 72 r.
31
W czasie trzeciej wojny, w latach 74—64.
32
Prawdopodobnie w czasie podboju Galii przez Cezara w latach 58—50.
1
Starożytna Luzytania, dziś. Portugalia, była uważana za część Hiszpanii
2
płynie tuż za Pirenejami, dziś Ebro.
3
Żyzne są właściwie tylko tereny południowe i południowo-zachodnie.
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i drugim krajem; z jednej strony dzięki umiarkowanemu ciepłu
z drugiej dzięki odżywczym i padającym w porę deszczom jest ona'
bogata we wszelkiego rodzaju płody. Wystarczy ich aż nadto nie
tylko dla jej własnych mieszkańców, ale także dla Italii i miasta
Rzymu. Stąd bowiem pochodzi nie tylko wielka ilość zboża, ale
i wina, miodu oraz oliwy. Tu występują nie tylko znakomite rudy
żelazne, ale i pasą się tabuny rączych koni. Godne podziwu są zarówno dobra zbierane na powierzchni ziemi, jak i niezmierzone
bogactwa w głębi kopalń. Rośnie tu ogromnie dużo lnu i janowca4,
żadna ziemia nie obfituje bardziej w minię5. W tym kraju rzeki
nie płyną gwałtownie i rwąco, aby wyrządzać szkody, lecz mają
bieg powolny, nawadniają winnice i pola, w rozlewiskach zaś
przy ujściu do Oceanu są bardzo rybne. Większość z nich nawet jest
zasobna w złoto, które toczy się w grudkach piasku. Hiszpania tylko
jednym grzbietem Gór Pirenejskich przylega do Galii, z wszystkich
pozostałych stron opasuje ją morze. Kształt kraju jest niemal kwadratowy, wyjąwszy to, iż na skutek zbliżonych do siebie brzegów
morskich zwęża się w kierunku Pirenejów. Góry Pirenejskie mają
długość sześćset tysięcy kroków6. W cał^j Hiszpanii panuje jednakowo zdrowy klimat, ponieważ nigdzie nie zatruwają atmosfery
ciężkie, bagniste mgły. Do tego dochodzą także morskie wiatry,
wiejące nieustannie z wszystkich stron. Przenikają one całą prowincję i z tej racji, że oczyszczają powietrze lądowe, przynoszą ludziom nadzwyczajne zdrowie.
2. Ciała ludzi są tam wytrzymałe na głód i na trudy, dusze gotowe na śmierć. Wszyscy ściśle i surowo zachowują wstrzemięźliwość. Wolą wojnę niż żywot spokojny; jeśli brakuje im wroga
zewnętrznego, szukają go wewnątrz kraju. Często umierają na torturach, nie chcąc zdradzić powierzonych im tajemnic; tak dalece
silniejsza jest u nich troska, by zachować milczenie niż ocalić życie.
Jeszcze z czasów wojny punickiej7 sławi się stanowczość niewolnika,
który pomściwszy pana śmiał się do rozpuku na torturach i swoją
pogodną radością odniósł zwycięstwo nad oprawcami8. Hiszpanów
cechuje wielka ruchliwość, ich umysły są niespokojne, większości
z nich droższe są konie bojowe i oręż niż własna krew. Nie ma
u nich żadnej wystawności na ucztach w dni świąteczne. Mycia ciepłą
wodą nauczyli się dopiero od Rzymian po drugiej wojnie punickiej.
Mimo upływu tylu wieków nie wydali żadnego znakomitego
4

Z janowca robiono liny i sznury.
Tlenek ołowiu służył jako czerwony barwnik.
6
Ok. 890 km, w rzeczywistości Pireneje biegną na długości 435 km.
7
Drugiej wojny punickiej, w latach 218—201.
8
Zob. niżej księga XLIV 5.
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dza prócz Wiriata9, który przez dziesięć lat nękał Rzymian z różnym powodzeniem; oto jak dalece charaktery ich są bliższe dzikim
zwierzętom niż ludziom. Sam Wiriat nie został wodzem z woli ludu,
lecz lud podążył za nim, gdyż potrafił on bronić go i chronić przed
niebezpieczeństwami. Jego męstwo i wstrzemięźliwość tym się charakteryzowały, że mimo częstego zwycięstwa nad wojskami konsularnymi i mimo dokonania tak wielkich czynów Wiriat nie zmienił ani swego oręża, ani ubioru, ani wreszcie pożywienia. Stale nosił
to samo odzienie, w którym rozpoczął walkę, tak że nawet zwykły
żołnierz wydawał się bogatszy od swego wodza.
3. Wielu autorów podało, że w Luzytanii nad rzeką Tag10 źrebięta
rodziły się z klaczy, które zapłodnił wiatr. Tego rodzaju opowiastki
powstały pod wrażeniem płodności klaczy i mnóstwa tabunów koni.
W Galecji11 i Luzytanii można zobaczyć tak liczne i tak rącze konie, że nie bez racji zdają się one pochodzić od samego wiatru.
Galekowie twierdzą, że swoje pochodzenie wywodzą z Grecji.
Kiedy mianowicie skończyła się wojna trojańska, Teukros, którego
znienawidził ojciec Telamon12 z powodu śmierci syna Ajaksa13, nie
został wpuszczony do kraju i osiadł na Cyprze. Tam założył miasto
nazwane od imienia dawnej ojczyzny Salaminą. Stad na wiadomość
o śmierci ojca udał się znowu do ojczyzny, lecz svn Ajaksa, Eurysakes, nie pozwolił mu wysiąść na ląd. Wtedy popłynął do brzegów
Hiszpanii i zajął okolice, na których obecnie znajduje si^ Nowa
Kartagina14. Stąd przeszedł do Galecji, gdzie założył stałe siedziby
i nadał nazwę ludowi. Część Galeków nazywa się ^mfilochami15.
Ich ziemia jest bogata w miedź i ołów, a także w minię, od której
przyjęła nazwę pobliska rzeka16. Obfituje ona także w złoto do tego
stopnia, że często nawet pługiem tnie się złote skiby. Na terytorium
tego ludu leży święta góra, której nie godzi się według nich ranić żelazem. Jeśli przypadkiem piorun rozedrze ziemię, co w tych
okolicach często się zdarza, pozwalała zbierać odkryte w ten sposób złoto jako dar dany od boga. Kobiety zajmują się sprawami do9

Wiriatus, Luzytańczyk, walczył przeciw rzymskiej okupacji w latach
147—139. Zadał kilkakrotnie klęski armii rzymskiej i zmusił prokonsula Fabiusza Serwiliusza do zawarcia pokoju w 140 r. Zginął z ręki skrytobójców
nasłanych przez namiestnika, Serwiliusza Cepiona.
10
Tagus, rzeka w Luzytanii, dziś Portugalii.
11
Galecja (Gallaecia), kraina w północno-zachodniej Hiszpanii.
12
Mityczny Telamon był królem Salaminy.
13
Ajaks popełnił samobójstwo, kiedy w zesłanym przez Atenę szaleństwie
Wyrżnął stado owiec, biorąc je za wojowników greckich.
14
Nowa Kartagina, miasto portowe na wybrzeżu śródziemnomorskim HiszPanii, była kolonią Kartaginy.
15
Amfilochia, kraj w starożytnej Grecji, na południe od Epiru.
16
Minius, dziś. Minho.

mowymi i uprawą ziemi, mężczyźni wojnami i rozbojem. Ich żelazo
ma znakomitą jakość, lecz silniejsza niż samo żelazo jest ich woda,
gdyż przez kontakt z nią żelazo staje się ostrzejsze; nie cenią sobie
żadnej broni, która nie byłaby zanurzona albo w rzece Birbilis, albo
Chalybs17. Ludność mieszkająca nad tą ostatnią rzeką nazywa się
Chalybami i spośród wszystkich plemion wyróżnia się jakością
wytwarzanego żelaza.
4. Górzyste tereny Tartesyjczyków18, na których według podania
Tytani19 prowadzili wojnę z bogami, zamieszkiwali Kuretowie20. Ich
najstarszy król, Gargoris, pierwszy wynalazł sposób zbierania miodu. Kiedy jemu urodził się wnuczek z nierządnego stosunku córki,
ze wstydu chciał się wszelkim sposobem pozbyć malca. Ze wszystkich jednak opresji, dzięki jakiemuś niezwykłemu szczęściu, wychodził on cało i w końcu przez wzgląd na tak liczne niebezpieczeństwa osiągnął władzę królewską. Najpierw dziadek kazał go
porzucić. Po kilku zaś dniach wysłał ludzi, aby odszukali ciało porzuconego dziecka. Lecz ci znaleźli malca wśród różnego rodzaju
dzikich zwierząt, które go karmiły swym mlekiem. Przyniesiono
chłopca do domu. Wtedy kazał go porzucić na wąskiej ścieżce, przez
którą zwykle przechodziło bydło; wyjątkowy okrutnik wolał, aby
wnuczek został podeptany, niż zginął w zwyczajny sposób. Lecz
i stąd wyszedł on cało i nawet pokarmu nie potrzebował. Z kolei
kazał go rzucić wygłodniałym psom, którym nie dawano pokarmu
przez kilka dni, a wkrótce potem także świniom. Kiedy te zwierzęta nie tylko nie wyrządziły mu krzywdy, ale nawet niektóre
z nich karmiły go swymi wymionami, kazał w końcu dziecko wrzucić do Oceanu. Wtedy jasno objawiła się wola jakiegoś bóstwa, gdyż
pośród rozszalałego żywiołu i wzburzonych fal został wysadzony
na brzeg, tak jakby nie niósł go na sobie wał wodny, lecz statek
na cichej tafli morskiej. Wkrótce przybyła tam łania i podała malcowi wymiona. Przebywając z taką karmicielką, chłopiec nabrał
przedziwnej szybkości i wśród stad jeleni długo przemierzał góry
i wąwozy z szybkością taką jak one. W końcu wpadł w sidła i dano
go w podarunku królowi. Ten rozpoznał w nim wnuczka zarówno
dzięki podobieństwu rysów twarzy, jak i dzięki znakom, jakie mal17

Rzeka Birbilis albo Bilbilis (dziś Bibai) przepływa przez miasto o tej
samej nazwie; tak jak i Chalybs (dziś Cabe) jest dopływem Ebro. Chalybs
po grecku znaczy stal.
18
Miasto Tartessaus, kolonia fenicka u ujścia rzeki Baetis, nad Oceanern
w zachodniej Hiszpanii, jest utożsamiana przez niektórych z miastem Carteia
koło dziś. Gibraltaru.
19
Tytani, potomkowie Nieba i Ziemi, zostali przez Zeusa strąceni do
Tartaru.
20
Proponuje się nazwę tę odczytać jako Cunetes, ponieważ Grecy tak nazywali
najdalszych mieszkańców zachodniej Hiszpanii.

cowi wypalono na ciele. Z podziwu, iż przebył on tyle niebezpiecznych sytuacji, mianował go swoim następcą na tronie. Nadano
mu imię Habis; po wstąpieniu na tron stał się tak wielki, że nie
na próżno, jak się wydawało, potęga bóstw wyrwała go z tylu niebezpieczeństw. On pierwszy nałożył barbarzyńskiemu ludowi więzy
prawa i nauczył go zaprzęgać woły do pługa oraz zdobywać zboże
dzięki orce ziemi. On zmusił ludzi, aby zamiast produktów dziko
rosnących, które znienawidził na skutek własnych przeżyć, jedli
żywność delikatniejszą. Te wydarzenia mogłyby wydawać się bajeczne, gdyby nie podawano, że i założycieli Rzymu wykarmiła wilczyca21, i Cyrusa, króla Persów, żywiła suka22. Habis zabronił ludowi wykonywać posługi niewolnicze i podzielił cały lud na siedem
okręgów miejskich. Po jego śmierci przez wiele wieków tron znajdował się w rękach jego następców.
W innej części Hiszpanii, do której też należą wyspy23, władzę
królewską sprawował Gerion. Było tam takie mnóstwo paszy, że
gdyby nie powstrzymywano zwierząt od obżarstwa, to by one popękały. Stąd tak sławne stały się trzody Geriona, że do grabieży
tak wielkiego łupu dał się skusić Herkules24 z Azji, bo w tamtych
czasach właśnie trzody uważano za jedyne bogactwo. Jeśli chodzi
o samego Geriona, to nie miał on trzech ciał, jak mówią różne podania, lecz żyło trzech braci, którzy byli tak jednomyślni, że jak się
zdawało, kieruje nimi jedna dusza. Nie wypowiedzieli oni wojny
Herkulesowi sami przez się, ale zauważywszy, że on porwał im
trzody, starali się zbrojnie odbić to, co utracili.
5. Po upadku władzy królewskiej w Hiszpanii najpierw rządy
nad nią jako prowincją sprawowali Kartagińczycy. Mieszkańcy Gadesu25 bowiem, którzy tak jak i Kartagińczycy wywodzą swoje pochodzenie z Tyru, wykonując otrzymany we śnie rozkaz, przenieśli
kult Herkulesa do Hiszpanii i tam założyli miasto. Sąsiednie ludy
hiszpańskie zazdrościły rozwojowi nowego miasta i dlatego prześladowały Gaditańczyków wojnami. Kartagińczycy przysłali pomoc
swoim pobratymcom. W pomyślnej ekspedycji zarówno pomścili
krzywdy wyrządzone Gaditańczykom, jak i z jeszcze większą krzywdą część prowincji przyłączyli do swego imperium. Zachęceni powodzeniem pierwszej wyprawy wysłali następnie wodza Hamilka21

Por. wyżej księga XLIII 2.
Zob. Wyżej księga I 4.
23
Prawdopodobnie Wyspy Balearskie. Opowiadanie to jednak traktuje
o mitycznej wyspie Erytei, leżącej w pobliżu rzeki Okeanos.
24
Jako dziesiątą prace nadano Herkulesowi uprowadzenie trzody Genona.
25
Gades, miasto w zachodniej
Betyce, niedaleko Cieśniny
Gibraltarsklej,
dziś Kadyks.
22

ra26 z wielkim wojskiem, aby zajął całe to państwo. Dokonał on
znakomitych czynów, lecz idąc zbyt ślepo za szczęściem, wpadł w
zasadzkę i poniósł śmierć. Na jego miejsce wyprawiono zięcia Hazdrubala27, którego znów zamordował pewien hiszpański niewolnik
pewnego Hiszpana, chcąc pomścić niesprawiedliwe zabójstwo swego
pana. Z kolei nastąpił wódz większy od obydwa wspomnianych
syn Hamilkara, Hannibal, który daleko przewyższył czynami jednego i drugiego męża oraz ujarzmił całą Hiszpanię. Stąd wypowiedział on wojnę Rzymianom i przez szesnaście lat zadawał Italii różnorakie klęski28. Tymczasem Rzymianie wysłali do Hiszpanii Scypionów29 i najpierw wyparli stamtąd Punijczyków, a następnie prowadzili ciężkie wojny z Hiszpanami30. I nie wcześniej mogli całkowicie podbić tę krainę i narzucić Hiszpanom jarzmo niewoli, zanim
Cezar August po zawojowaniu całego świata nie przerzucił tam
zwycięskiej armii31. Dzięki prawom doprowadził on barbarzyński
i dziki naród do bardziej cywilizowanego sposobu życia i nadał mu
status rzymskiej prowincji.
26

Hamilkar Barkas, ojciec Hannibala, wylądował w Gades w 237 r. przed
Chr., aby podbić Hiszpanię jako rekompensatą za utraconą Sycylią. Zginął
w walkach w 229 r.
27
Hazdrubal założył Nową Kartaginę i zawarł pokój z Rzymianami, w którym rzekq Ebro uznano jako granicą wpływów jednego i drugiego narodu.
Zginął w 221 r. przed Chr., w czasie polowanij
28
W latach drugiej wojny punickiej (218—203).
29
Pierwsi pojechali Gnejusz i Publiusz, którzy polegli w walce z Hazdrubalem, bratem Hannibala. Ich miejsce zajął Publiusz Korneliusz Scypior
Afrykański, późniejszy zwycięzca Hannibala.
30
W 195 r. przed Chr. walczył Kato Cenzor, aby zaprowadzić pokój
w latach 185—179 toczono boje z Celtiberami, w 147—139 zmagano się z Wiriatem, w 141—133 trwała wojna z Numancją.
31
W latach 26—25 August walczył z Kantabrami i z Asturami. Wojnj
w Hiszpanii zakończyły sią w 19 r. przed Chr.

PROLOGI
DZIEJÓW POWSZECHNYCH
STAROŻYTNOŚCI
POMPEJUSZA TROGUSA

KSIĘGA DZIEJÓW EPOKI FILIPIAŃSKIEJ,
POCZĄTKI CAŁEGO ŚWIATA
I OPIS ZIEMI
PROLOG KSIĘGI I
Pierwsza księga zawiera następującą treść:* imperium asyryjskie
od króla Ninosa do Sardanapala; jego przejście za pośrednictwem
Arbacesa w ręce Medów i dzieje aż do ostatniego króla, Astiagesa.
Wnuk Cyrus pozbawił Astiagesa tronu i Persowie opanowali władzę królewską. O tym, jak Cyrus wypowiedział wojnę Krezusowi,
królowi Lidii, jak go pokonał i wziął do niewoli. [Tutaj dygresja
o położeniu miast w Eolii i Jonii oraz o początkach Lidów, a także
Etrusków w Italii]. Po Cyrusie jego syn Kambyzes podbił Egipt.
[Powrót do omawiania początków miast egipskich]. Po śmierci Kambyzesa i zabiciu magów tron perski objął Dariusz, który zdobył
Babilon i przedsięwziął wojny przeciw Scytom.
PROLOG KSIĘGI II
Druga księga zawiera nastęrującą treść: opis Scytii i Pontu oraz
początki Scytii aż do wojny, w wjmiku której przepędzono stamtąd
Dariusza. Po ucieczce Dariusz za pośrednictwem wodzów — Datisa
i Tisafernesa wypowiedział wojnę Grecji; podjęli ją sami Ateńczycy. Tutaj opowiada się o początkach Aten i o ich królach aż do
tyranii Pizystratesa. Ateńczycy znieśli tyranię, a następnie zwyciężyli Persów pod Maratonem. O tym, jak po śmierci Dariusza
jego syn Kserkses wypowiedział wojnę Grecji. [Opowiadanie o początkach Tesalii]. Ateńczycy wypierają Kserksesa z Grecji i przenoszą wojnę do Azji; dzieje tej wojny aż do śmierci Kserksesa.
PROLOG KSIĘGI III
Trzecia księga zawiera następującą treść: o tym, jak po śmierci
Kserksesa jego syn Artakserkses zemścił się na Artabanosie, zabójcy
* W
nawiasach
Justynusa.

kwadratowych

umieszczono

wydarzenia

pominięte

przez

swego ojca, [i jak prowadził wojnę ze sprawcą odpadnięcia Egiptu,
w której najpierw jego wódz Achemenes poniósł klęksę, a następnie
dzięki Bagabaksosowi Egipt został odzyskany]. O tym, jak Grecy po
zawarciu pokoju z królem prowadzili wojny pomiędzy sobą. [Dalej
omawia się początki Peloponezyjczykow; to jak Dorowie, potomkowie Herkulasa, zajęli półwysep. Następuje opis wojen z Argolidą]
i Messenią. Liga tyranów Sykionu i Koryntu. Wojna krizejska i wojna, którą Ateńczycy prowadzili najpierw z Beotami, a następnie z Peloponezyjczykami.

PROLOG KSIĘGI IV
Czwarta księga zawiera dzieje Sycylii od samych początków aż
do zagłady floty ateńskiej w Syrakuzach.

PROLOG KSIĘGI V
Piąta księga zawiera następującą treść: wojna między Ateńczykami i Lacedemończykami, która nosi nazwę wojny dekelejskiej,
aż do zdobycia Aten. O tym, jak wypędzono z Aten trzydziestu
tyranów. Wojna, którą prowadzili Lacedemończycy w Azji z Artakserksesem z powodu udzielenia pomocy Cyrusowi. Tutaj dygresja
o wojnie Cyrusa z bratem i o wojnie Greków, którzy walczyli pod
jego dowództwem.

PROLOG KSIĘGI VI
Szósta księga zawiera następującą treść: wojna Lacedemończyków
przeciw satrapom perskim prowadzona w Azji pod wodzą Derkilidesa i Agesilaosa aż do bitwy morskiej pod Knidos, w której Lacedemończycy ponieśli klęskę, Ateńczycy zaś odzyskali władzę. Następnie wojna koryncka i wojna beocka, w której pobici pod Leuktrami i Mantineją Spartanie utracili hegemonię. [Powstanie i upadek państwa Jazona w Tesalii, a po nim Aleksandra z Feres. Wreszcie wojna sprzymierzeńcza prowadzona przez Chios, Rodos i Bizancjum przeciw Ateńczykom.] Przejście do dziejów macedońskich-

PROLOG KSIĘGI VII
Siódma księga obejmuje początki Macedonii i jej królów od założyciela szczepu, Karanosa, aż do Filipa Wielkiego; dzieje samego
Filip3 aż do zdobycia miasta Motony. [Dygresja o początkach Ilirów
i Pajonów.]
PROLOG KSIĘGI VIII
ósma księga obejmuje dzieje Filipa Wielkiego po zdobyciu miasta
Motony, od początku wojny z Fokidą, którą nazywają wojną świętą, aż do jej zakończenia. Wpleciono tu opis wojny Filipa prowadzonej z miastami Chalkidiki, spośród których zagładzie uległo najsławniejsze z nich, mianowicie Olint. O tym, [jak Filip zadał klęskę
królom Ilirów], jak podbił Trację i Tesalię, jak wypędziwszy Arybbasa, uczynił Aleksandra królem Epiru i [jak bezowocnie oblegał
Perintos].
PROLOG KSIĘGI IX
Dziewiąta księga zawiera następującą treść: [jak Filip został odparty od Perintos]. Początki Bizancjum. Filip odparty od jego murów wypowiedział wojnę Scytii. Następuje opis dziejów Scytii od
tych czasów, na których wyżej zakończono opowiadanie, aż do wojny prowadzonej przez Filipa z Ateasem, królem Scytii. Po powrocie stamtąd Filip wypowiedział wojnę Grecji i odniósł zwycięstwo
pod Cheroneją. Kiedy przygotowywał wojnę z Persami i już wysłał
wodzów z flotą, jeszcze zanim rozpoczęła się wojna, zginął z rąk
Pauzaniasza, który podczas wesela córki Filipa zajął ciasne przejście. [Dalej jest mowa o dziejach perskich od Dariusza Notosa, po
którym nastał jego syn Artakserkses z przydomkiem Mnemon. Zadał on klęskę bratu Cyrusowi, odparł przy pomocy Konona flotę
Lacedemończyków pod Knidos, a następnie prowadził wojnę z Euagorasem, królem Cypru. Autor omawia początki Cypru.]
PROLOG KSIĘGI X
Dziesiąta księga obejmuje dzieje perskie: [jak Artakserkses Mnemon po zawarciu pokoju z Euagorasem, królem Cypru, przygoto-

wał w mieście Ake wojnę z Egiptem, jak sam poniósł klęskę od
Kaduzyjczyków,] jak ścigał satrapów — odstępców w Azji, najpierw
Dotamesa, satrapę Paflagonii. [Opis początków Paflagonii.] Następnie
ścigał Ariobarzanesa, satrapę Hellespontu, dalej w Syrii satrapę
Orontesa, rządzącego Armenią. Pokonawszy ich wszystkich zmarł,
a jako następcę pozostawił syna Ochosa. Ten wymordował starszyznę
i zajął Sydon: trzy razy wypowiedział wojnę Egiptowi. O tym, jak
po śmierci Ochosa rządził Arses, następnie Dariusz, który prowadził
wojnę z Aleksandrem, królem Macedonii.
PROLOG KSIĘGI XI
Jedenasta księga obejmuje dzieje Aleksandra Wielkiego aż do
śmierci króla perskiego Dariusza; dygresja o początkach i królach
Karii.
PROLOG KSIĘGI XII
Dwunasta księga obejmuje wojny Aleksandra Wielkiego w Baktrii i w Indiach aż do jego śmierci; dygresja o czynach jego dowódcy, Antypatra, w Grecji, o czynach Archidamosa, króla Lacedemończyków, i Aleksandra, króla Molossów, w Italii, gdzie obaj
wraz z wojskiem doznali całkowitej porażki. W te dzieje wpleciono
opowiadanie o początkach Apulów, Lukanów, Samnitów i Sabinów
w Italii, a także relację, jak Zopyrion wraz z wojskiem doznał
zagłady w Poncie.

PROLOG KSIĘGI XIII
Trzynasta księga zawiera następującą treść: jak po śmierci Aleksandra dowódcy wojskowi podzielili pomiędzy siebie władzę nad
poszczególnymi prowincjami [jak weterani, których sam Aleksander wybrał dla zaludnienia kolonii, gdy usiłowali je opuścić i powrócić do Grecji, doznali porażki z rąk Pytona]. Wojna lamijska,
którą prowadził Antypater w Grecji. Wojna, podczas której Perdikkas zabił króla Ariaratesa; o tym, jak on sam zginął. Wojna,
w której Eumenes zgładził Neoptolemosa i Kraterosa. Dygresja
o początkach i królach Cyreny.

PROLOG KSIĘGI XIV
Czternasta księga zawiera następującą treść: wojna pomiędzy Antygonosem i Eumenesem; Antygonos wypędził Eumenesa z Kapadocji, [następnie z Frygii Mniejszej Arridajosa i Klitosa, których
pokonał w bitwie morskiej na wodach Hellespontu]. Za sprawą Argyraspidów Eumenes wznowił wojnę, w czasie której poniósł klęskę
i zginął z ręki Antygonosa. O tym, jak w Macedonii Kassander
pokonał Poliperkonta, [odbił Munychię zdrajcy Nikanorowi] i podczas oblężenia w Pydnie zgładzili matkę Aleksandra, Olimpiadę.
PROLOG KSIĘGI XV
Piętnasta księga zawiera następującą treść: o tym, jak Ptolemeusz
zwyciężył w mieście Gaza Demetriosa, syna Antygonosa; jak Kassander zamordował w Macedonii syna króla Aleksandra, a Poliperkont — drugiego; jak Demetrios zwyciężył Ptolemeusza w bitwie morskiej pod Cyprem [i jak został odparty od oblężenia Rodosu.
Dygresja o pochodzeniu Rodyjczyków; Demetrios odszedłszy stamtąd uwolnił Grecję od Kassandra]. Następnie jego ojciec Antygonos,
prowadził wojnę z Lizymachem i Seleukosem. Dzieje Seleukosa
i Sandrokotty, króla Indii. O tym, jak poniósł klęskę i zginął Antygonos [oraz jak syn zjednoczył resztki jego państwa. Czyny Spartanina Kleonimosa dokonane na Korkyrze, w Ilirii i w Italii; odbicie z jego rąk Korkyry. Śmierć króla Kassandra].
PROLOG KSIĘGI XVI
Szesnasta księga zawiera następującą treść: o tym, jak po śmierci
Kassandra powstała niezgoda pomiędzy jego synami i jak Demetrios zabił tego z nich, który go wezwał na pomoc, i zawładnął tronem macedońskim. Wkrótce wypędził go Pyrrus, król Epiru. Przeniósłszy teren wojny do Azji, Demetrios dostał się do niewoli i poniósł śmierć z rąk Seleukosa. O tym, jak zmarł Ptolemeusz, który
uczynił swoim następcą Filadelfosa; jak Lizymach, [wzięty do niewoli w Poncie i uwolniony przez Dromichajtesa, znów] opanował
[miasta w Azji, które znajdowały się pod władzą Demetriosa, oraz]
Herakleję w Poncie. Z kolei mówi się o początkach Bitynii i Heraklei, o tyranach Heraklei: Klearchosie, Satyrosie i Dionizjuszu,
których synów Lizymach wymordował i zajął miasto.

PROLOG KSIĘGI XVII
Siedemnasta księga zawiera następującą treść: o tym, jak Lizymach z pomocą macochy Arsinoe zabił swego syna Agatoklesa
i prowadził wojnę z królem Seleukosem, w której poniósł klęskę
i zginął; ostatnia walka pomiędzy towarzyszami Aleksandra. O tym,
jak Seleukos stracił w Kapadocji wojsko wraz z wodzem Diodorem
i zginął z rąk Ptolemeusza, brata Arsinoe, żony Lizymacha; na jego
miejsce wojsko obwołało królem Ptolemeusza z przydomkiem Keraunos, który zajął Macedonię, on uśmierzył wojny z Antiochem
i Pyrrusem, dostarczył Pyrrusowi posiłków, z którymi ten poszedł
na Rzymian, aby bronić Tarentu. Z kolei mówi się o początkach
królów Epiru aż do Pyrrusa, o czynach samego Pyrrusa, zanim
przerzucił się on do Italii.
PROLOG KSIĘGI XVIII
Osiemnasta księga obejmuje czyny Pyrrusa z Epiru dokonane
w Italii podczas wojny przeciw Rzymianom; po tej wojnie mówi
się o jego wyprawie na Sycylię przeciw Kartagińczykom. Następnie
w formie dygresji traktuje się o początkach Fenicjan, Sydończyków
i Welijczyków, słowem, o historii Kartaginy.
PROLOG KSIĘGI XIX
Dziewiętnasta księga obejmuje wojny Kartaginy pod wodzą Sabellusa Hannona przeciw Afryce i wojny na Sycylii [kiedy zajęto
miasta Selinunt, Agrygent, Kamerinę i Gelę. Podczas tej wojny
Dionizjusz z Syrakuz opanował władzę królewską na Sycylii]. Wojna
prowadzona z nim przez Punijczyków pod wodzą Hamilkona, który
w czasie oblężenia Syrakuz stracił wojsko i flotę.
PROLOG KSIĘGI XX
Dwudziesta księga obejmuje czyny Dionizjusza Sycylijskiego, ojca. O tym, jak wypędził on Punijczyków i rozpoczął wojny italskie.
Następnie mówi się o początkach Wenetów, Greków i Galów zamieszkujących Italię. Opowiadanie o czynach Dionizjusza doprowadzą się aż do jego śmierci, a następnie opisuje się czyny, jakich
dokonał Hanno w Afryce.

PROLOG KSIĘGI XXI
Dwudziesta pierwsza księga zawiera następującą treść: o tym,
jak rządy, które utracił ojciec, sprawował na Sycylii Dionizjusz,
syn. Pozbawiony tronu przez Diona Dionizjusz prowadził wojnę
z Sycylijczykami tak długo, dopóki po stracie dzieci i braci nie udał
się do Koryntu. [O tym, jak Timoleon uwolnił Sycylię od wojny
z Kartagińczykami i jak po jego śmierci Sosistratos ponownie uczynił rokosz i wezwał Kartagińczyków, którzy przystąpili do oblężenia
Syrakuz. W tej wojnie władzę zdobył Agatokles.]
PROLOG KSIĘGI XXII
Księga dwudziesta druga zawiera następującą treść: czyny Agatoklesa; o tym, jak zdobywszy władzę dzięki Punijczykom prowadził
wojnę z nimi samymi, najpierw na Sycylii; następnie pokonany
przeprowadził się do Afryki, gdzie zdobył prowincję i zgładził Ofellasa, króla Cyreny. Z kolei o tym, jak powrócił na Sycylię, zdobył
władzę nad całą wyspą, ponownie udał się do Afryki, gdzie stracił
swoje wojsko, samotnie uciekł stamtąd na Sycylię i toczył nowe
boje z Punijczykami; zawarł z nimi pokój i podbił Sycylijczyków,
którzy się od niego oderwali.
PROLOG KSIĘGI XXIII
Dwudziesta trzecia księga zawiera następującą treść: o tym, jak
Agatokles po ujarzmieniu Sycylii wypowiedział wojnę Brutiom w
Italii. Następnie omawia się początki Brutiów. Podbiwszy cały kraj,
król osaczony buntem wydziedziczonego syna i wnuka umiera.
IZ kolei wybucha wojna pomiędzy jego cudzoziemskimi wojskami
i Sycylijczykami,] co spowodowało wyprawę króla Epiru, Pyrrusa,
na Sycylię. Pyrrus prowadził tam wojnę z Punijczykami i z Mamertynami. Po powrocie z Sycylii do Italii Pyrrus poniósł klęskę
w bitwie z Rzymianami i powrócił do Epiru.
PROLOG KSIĘGI XXIV
Dwudziesta czwarta księga zawiera następującą treść: wojna, która toczyła się w Azji pomiędzy Antygonosem Gonatasem i Antio-

chem, synem Seleukosa. Wojna, którą prowadził Ptolemeusz Keraunos w Macedonii z Monuniosem Iliryjczykiem i z Ptolemeuszem,
synem Lizymacha. O tym, jak on swoją siostrę, Arsinoe, pozbawił
władzy nad miastami macedońskimi i jak sam zginął w bitwie
z Belgiusem, wodzem Galów. Następnie omawia się początki Galów
którzy zajęli Ilirię, oraz ich wtargnięcie pod wodzą Brennusa do
Grecji, ich klęskę i zagładę pod Delfami.
PROLOG KSIĘGI XXV
Dwudziesta piąta księga zawiera następującą treść: o tym, jak
Antygonos dokonał zagłady Galów, [a następnie prowadził wojnę
z Apollodorem, tyranem Kassandrei;] jak Galowie przeszli do Azji
i toczyli wojnę [z królem Antiochem i] z Bitynią. O tym, jakie okolice
zajęli Tylenowie; jak po powrocie z Italii Pyrrus pozbawił Antygonosa tronu macedońskiego, otoczył wojskiem Lacedemon i poległ
w Argos [jak jego syn Aleksander prowadził w Ilirii wojnę z królem Mitylosem.]

PROLOG KSIĘGI XXVI
Dwudziesta szósta księga zawiera następującą treść! o tym, w jakich miastach greckich ustanowił swą władzę Antygonos Gonatas;
jak w Megarze dokonał zagłady Galów, którzy odstąpili od niego,
i jak zgładził w Koryncie Arę, króla Lacedemończyków, [a następnie
prowadził wojnę z Aleksandrem, synem swego brata Kraterosa; jak
wódz Achajów Aratos zajął Sykion, Korynt i Megarę]: O tym, jak
w Syrii zmarł król Antioch z przydomkiem Soter (Zbawca), który
zgładził jednego syna, a drugiego, noszącego tak samo imię Antioch,
mianował królem; [jak w Azji syn króla Ptolemeusza, sprzymierzony z Tymarchosem, sprzeniewierzył się swemu ojcu]. Jak zginął
brat Antygonosa Demetrios, który zawładnął królestwem Cyreny.
[Jak po śmierci króla Antiocha tron zdobył jego syn Seleukos Kallinikos.]
PROLOG KSIĘGI XXVII
Dwudziesta siódma księga zawiera następującą treść: wojna Seleukosa w Syrii przeciw Ptolemeuszowi Tryfonowi; tak samo w Azji

przeciw bratu Antiochowi Hieraksowi, w której poniósł klęskę pod
Ancyrą z rąk Galów. O tym, jak Galowie zwyciężeni pod Perganionem przez Attalosa zgładzili Zielasa z Bitynii; jak Ptolemeusz
zgładził Adajosa, wziętego po raz drugi do niewoli, a Antygonos
zwyciężył Sofrona w bitwie morskiej u wybrzeży Andros. Jak Kallinikos rozbił w Mezopotamii Antiocha, który uniknął zasadzki Ariamenesa, a później także straży Tryfona; zabili Antiocha Galowie,
również jego brat Seleukos zmarł, [a starszego syna zabił Apaturios].
PROLOG KSIĘGI XXVIII
Dwudziesta ósma księga zawiera następującą treść: o tym, jak
po śmierci króla Epiru, Aleksandra, Epiroci zgładzili Laodamię. [Dygresja o zamieszkach wśród Bastarnów. Jak Dardanowie rozbili
Demetriosa, króla Macedonii.] Po jego śmierci opiekę nad jego synem Filipem przejął Antygonos, który podbił Tesalię i w Azji
Karię oraz, niosąc pomoc Achajom przeciw królowi Spartan, Kleomenesowi, zajął Lacedemon. Po upadku państwa Spartanin Kleomenes uciekł do Aleksandrii i tam zginął. [Dygresja o wojnie w
Ilirii, jaką Rzymianie prowadzali z Teutą.]
PROLOG KSIĘGI XXIX
Dwudziesta dziewiąta księga zawiera następującą treść: czyny
króla Filipa przeciw Dardanom i Etolom. [Następuje opis początków
Krety. Filip zawarł przymierze z tą wyspą] i prowadził wojnę
z Ilirami, z Dardanami i powtórnie z Etolami, których wspierali
Rzymianie. Po zakończeniu tych działań wypowiedział wojnę Attalosowi.

PROLOG KSIĘGI XXX
Trzydziesta księga zawiera następującą treść: o tym, jak po
śmierci Ptolemeusza Tryfona jego syn Filopator zwyciężył pod Rafią króla Antiocha, a sam zmarł zdeprawowany miłością do Agatoklei i pozostawił nieletniego syna, przeciw któremu zawarli przymierze Filip, król Macedonii, i Antioch. [Następują czyny Filipa w
Azji] podczas wojen z Attalosem. Po powrocie stamtąd prowadził

wojny z wodzami rzymskimi, Sulpicjuszem i Flamininusem, którzy
zadali mu klęskę; pokój. [Następuje przejście do czynów Antiocha.
który po zdobyciu tronu ścigał odstępców — Molona w Medii
i Achajosa w Azji. Tego ostatniego oblegał w Sardes. Po spacyfikowaniu Azji Dalszej aż do Baktrii przystąpił do wojny z Rzymianami.]

PROLOG KSIĘGI XXXI
Trzydziesta pierwsza księga zawiera następującą treść: wojna,
którą z Lacedemończykiem Nabisem prowadził Tytus Flamininus
i Filopojmenos, wódz Achajów. Tak samo wojna, którą toczył konsul Acyliusz z Antiochem w Achai i Scypion w Azji. Ucieczka
Hannibala z Kartaginy do króla. [Wojna z Etolami prowadzona przez
tegoż samego Acyliusza, który wypędził Antiocha z Grecji.]

PROLOG KSIĘGI XXXII
Trzydziesta druga księga zawiera następującą treść: oderwanie
się Lacedemończyków i Meseńczyków od Achajów, podczas którego
zginął Filopojmenos. [Wojna Rzymian w Azji pod wodzą Manliusza
przeciw Galom.] Wrogie usposobienie Filipa do Rzymian [z powodu
miast, które mu odebrano;] z tego również powodu śmierć ponosi
Demetrios, jeden z jego synów; [podjudzeni przez Filipa Bastarnowie próbują przeiść do Italii]. Następuje dygresja o dziejach Ilirii.
O tym, jak Galowie, którzy zajęli Ilirię, powrócili do Galii; początki Panończyków i wzrost znaczenia Daków za sprawą Burobustesa. Wojna w Azji prowadzona przez króla Eumenesa z Galem
Ortiagontesem, Farnacesem z Pontu i Prusjaszem; Punijczyk Hannibal wspiera Prusjasza. Czyny Hannibala po klęsce Antiocha i jego
śmierć. [Po śmierci Seleukosa, syna Antiocha Wielkiego, na tron
wstąpił jego brat Antioch.]

PROLOG KSIĘGI XXXIII
Trzydziesta trzecia księga zawiera następującą treść: o tym, jak
Rzymianie prowadzili wojnę z Persesem, synem Filipa i królem

Macedonii. Perses dostaje się do niewoli [i następuje dewastacja
Epiru. Na skutek rywalizacji Achajów i Lacedemończyków odpadnięcie miast achajskich. Nowa wojna prowadzona przez Rzymian
w Macedonii z Pseudo-Filipem].

PROLOG KSIĘGI XXXIV
Trzydziesta czwarta księga zawiera następującą treść: wojna
achajska, jaką prowadzili Rzymianie pod wodzą Metellusa i Mummiusza. Podczas niej zburzono Korynt. [Wojna króla Eumenesa z Galogrekami i w Pizydii z Selegenami. Dzieła, jakich dokonał Antioch,
król Syrii, i Ptolemeusz Epifanes, król Egiptu.] O tym, jak po śmierci Ptolemeusza jego dwaj synowie, Filometor i Euergetes, prowadzili z Antiochem pierwszą wojnę, którą zakończyli Rzymianie,
[a następnie drugą pomiędzy sobą, w wyniku której musiał uchodzić
starszy brat; Rzymianie przywrócili go na tron i dokonali podziału
królestwa pomiędzy braci]. Po śmierci Antiocha, króla Syrii, Demetrios z przydomkiem Soter, który przebywał w Rzymie jako
zakładnik, uciekł stamtąd potajemnie, opanował Syrię [i prowadził
wojnę z Tymarchem, królem Medów oraz z Ariaratem, królem Kapadocji. Następnie mówi się o początkach kapadockich królów.
O tym, jak przebiegała walka o tron pomiędzy Ariaratesem i Orofernesem. Jak po śmierci Eumenesa wstąpił na jego miejsce Attalos, który prowadził wojmę z Selegenami i z królem Prusjaszem],

PROLOG KSIĘGI XXXV
Trzydziesta piąta księga zawiera następującą treść: [wojna piracka
pomiędzy Kreteńczykami i Rodyjczykami; bunt Knidyjczyków przeciw Keramejczykom. O tym, jak przeciw Demetriosowi Soterowi
wysłano Aleksandra, rzekomego syna Antiocha Epifanesa; w tej
wojnie Demetrios poniósł klęskę i zginął]. Jak następnie jego starszy syn Demetrios zwyciężył Aleksandra, którego znienawidzono
z powodu jego głupoty. [Aleksandra wspierał Ptolemeusz Filometor,
który poległ na tej wojnie. Z kolei o tym, jak wybuchły walki między Demetriosem i Diodotem Tryfonem oraz jak wypędzono Demetriosa z królestwa Syrii. Następnie omawia się zamieszki w Azji
Dalszej, które wywołali Arajteos i Arsaces Parta.]

PROLOG KSIĘGI XXXVI
Trzydziesta szósta księga zawiera następującą treść: o tym, jak
Tryfon po wypędzeniu z Syrii Demetriosa, którego Partowie wzięli
do niewoli, prowadził wojnę z jego bratem Antiochem, noszącym
przydomek Sidetes. Jak Antioch zamordowawszy Hirkana podbił
Żydów. Dygresja o pochodzeniu Żydów. O tym, jak król Azji Attalos podbił Kajnów w Tracji i jako swego następcę pozostawił Attalosa Filometora. Po śmierci Filometora tron w Azji zajął Arystonik,
który dostał się do niewoli podczas wojny z Rzymianami.
PROLOG KSIĘGI XXXVII
Trzydziesta siódma księga zawiera następującą treść: [opis początków władzy królewskiej w Poncie]; jaka jest kolejność władców aż
do ostatniego z nich, mianowicie Mitrydatesa Eupatora; o tym, jak
wszedł on na tron, podbił Pont i Paflagonię, zanim przystąpił do
wojen z Rzymianami. [Dygresja o początkach i czynach królów Bosfordu i Kolchidy.]
PROLOG KSIĘGI XXXVIII
Trzydziesta ósma księga zawiera następującą treść: o tym, jak
Mitrydates Eupator po zgładzeniu Aratesa opanował Kapadocję
a po zwycięstwie nad Nikomedesem i Maltinosem — Bitynię. Jak
po śmierci Ptolemeusza Filometora jego brat Fiskon zajął tron
egipski, natrafił na bunty ludu i następnie prowadził wojnę z żoną
Kleopatrą i Demetriosem, królem Syrii. Z kolei mówi się o tym
jak Demetrios dostał się do niewoli partyjskiej, jak jego brat odniósłszy w Syrii zwycięstwo nad Tryfonem wypowiedział Partom
wojnę, która przyniosła zagładę jemu i armii.
PROLOG KSIĘGI XXXIX
Trzydziesta dziewiąta księga zawiera następującą treść: o tym,
jak po zgładzeniu przez Partów Antiocha Sidetesa jego brat Demetrios wyszedł na wolność i zajął tron syryjski, a następnie zginął
w czasie wojny prowadzonej z nasłanym na niego Aleksandrem

Zabinajosem. Jego syn Antioch Grypos odniósł zwycięstwo nad Zabinajosem i objął tron; następnie prowadził wojnę z bratem Antiochem Kyzikeńskim w Syrii i Cylicji. O tym, jak po śmierci króla
ptolemeusza Fiskona matka wypędziła jego syna, Ptolemeusza Latyrosa, z Aleksandrii na Cypr i prowadziła z nim wojnę w Syrii
oraz jak wprowadziła na jego miejsce brata Aleksandra; Aleksander
ją zamordował, tronem egipskim zawładnął Ptolemeusz Latyros.
[Po Latyrosie panował syn Aleksandra, który został wygnany, a jego
tron zajął Ptolemeusz Notos. O tym, jak Żydzi i Arabowie zdewastowali Syrię, uprawiając rozbój na ladzie, i jak Cylicyjczycy wywołali wojnę morska z piratami, którą prowadzili Rzymianie pod
wodzą Marka Antoniusza. O tym, jak w Syrii po śmierci króla
zajął tron Herakleos.]
PROLOG KSIĘGI XL
Czterdziesta księga zawiera następującą treść: o tym, jak po
śmierci króla Gryposa zginął Kyzikenos, który stoczył wojnę z jego
synami. Tych zaś z kolei zgładził Eusebios, syn Kyzikenosa. O tym,
jak na nowo wybuchła wojna domowa i zaginął królewski ród Antiochów, a Syrię zajął Armeńczyk Tigranes. Wkrótce Rzymianie
zadali mu klęskę i odebrali Syrię. W Aleksandrii,po zabójstwie Ptolemeusza Latyrosa na jego miejsce wstąpili synowie; jeden z nich
otrzymał Cypr, który na prośbę Publiusza Klodiusza odebrali mu
Rzymianie; drugi, wzywany przez rebeliantów do Aleksandrii, uciekł
do Rzymu i otrzymał tron dzięki wojnie prowadzonej przez Gabiniusza; kiedy zmarł, jego miejsce zajął syn, który rywalizował
z siostrą Kleopatrą i zamordował Pompejusza Wielkiego oraz prowadził wojnę z Cezarem w Aleksandrii. O tym, jak tron po nim
objęła siostra Kleopatra, która miłością związała ze sobą Marka
Antoniusza i przegraną bitwą pod Akcjum położyła kres państwu
Ptolemeuszów.

PROLOG KSIĘGI XLI
Czterdziesta pierwsza księga obejmuje dzieje Partii i Baktrii.
O tym, jak ukonstytuowała się władza w Partii dzięki królowi Arsacesowi. Jego następcy, Artabanos i Tigranes z przydomkiem Bóg,
który podbił Medię i Mezopotamię. [Dygresja, w której omówiono
Krainę Arabii.] O tym, jak w państwie baktryjskim król Diodotos

zorganizował władzę: pod jego panowaniem ludy scytyjskie — Saraukowie i Azjaci, zajęł

