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KSIĘGA DWUDZIESTA ÓSMA

W HISZPANII: ZWYCIĘSTWO MARKA SYLANUSA NAD CELTYBERAMI

1. Przemarsz Hazdrubala do Italii o ile skierował wojnę na jej teren,
o tyle odciążył od niej, jak się zdawało, Hiszpanię1. Tymczasem nagle2
odrodziła się tam wojna nie ustępująca poprzedniej.
Rzymskie i punickie posiadanie w Hiszpanii3 przedstawiało się w owym
czasie tak, że Hazdrubal, syn Gizgona, ustąpił w głąb kraju aż do Oceanu
i miasta Kadyksu, natomiast wybrzeże naszego morza4 z całą prawie Hiszpanią zwróconą w stronę wschodnią pozostawało w rękach Scypiona i Rzymian.
Nowy wódz, Hannon, z nowym wojskiem przeprawił się tam z Afryki
w miejsce Hazdrubala Barkasa, połączył się z Magonem i w leżącej między
jednym i drugim morzem Celtyberii uzbroił wkrótce wielką ilość ludzi.
Scypion wysłał przeciw niemu Marka Sylanusa z nie więcej niż dziesięciu
tysiącami żołnierzy i pięciuset konnymi. Sylanus w możliwie intensywnych
marszach — a przeszkadzały mu drogi nierówne i wąskie, ścieśniające
się w częstych wąwozach, jak to przeważnie bywa w Hiszpanii — dotarł
mimo wszystko do nieprzyjaciela z pomocą miejscowych przewodników,
1

Hazdrubal, brat Hannibala, pobity przez Scypiona, według Liwiusza (XXVII 18)
w roku 209, według innych w 208 roku p.n.e., ruszył z Hiszpanii drogą po zachodniej
stronie Pirenejów, a następnie przez Galię i Alpy do Italii (XXVII 19 i n.), gdzie zjawił
się z wiosną 207 roku p.n.e. (XXVII 39).
2
Chronologia działalności Scypiona w Hiszpanii nastręcza tu trudności. Liwiusz, za
częścią swych źródeł, umieścił zdobycie Nowej Kartaginy i pierwotnie również wymarsz
Hazdrubala z Hiszpanii już w roku 210 p.n.e. (XXVII 7)! Potem za innymi źródłami porażką Hazdrubala pod Bekulą i jego wymarszem z Hiszpanii wypełnił rok 209 p.n.e. (XXVII 18
i n.), natomiast pod rokiem 208 p.n.e. o wypadkach hiszpańskich w ogóle nie wspomniał.
Według niego więc nowa wojna w Hiszpanii, jeśli „odrodziła się nagle", powinna by rozgorzeć i być przedstawiona w roku 208, a nie dopiero w roku 207 p.n.e. Dziś przyjmuje
się zdobycie Nowej Kartaginy w roku 209, bitwę pod Bekulą, w której faktyczność raczej
nie należy wątpić, i wymarsz Hazdrubala z Hiszpanii w roku 208 p.n.e., a w takim razie
odrodzenie się wojny w Hiszpanii mogłoby przypaść na rok 207 p.n.e.
3
W Hiszpaniach — użycie liczby mnogiej podsuwały Liwiuszowi takie rozróżnienia
jak Hiszpania punicka i Hiszpania rzymska, albo Hiszpania wschodnia i Hiszpania zachodnia,
przed podziałem na Hiszpanię Bliższą i Hiszpanię Dalszą. W przekładzie polskim tę pluralizację nieraz pomijamy.
4
Naszego morza — tj. Morza Śródziemnego.

którzy przeszli do niego z Celtyberii, tak że wyprzedził nie tylko wiado
mość o sobie, ale nawet pogłoskę o swym nadejściu. Z informacji tych
samych ludzi, gdy już był w odległości około dziesięciu mil rzymskich5
od nieprzyjaciela, dowiedział się, że „przy drodze, którą idą, znajdują się

1. Hiszpania

dwa obozy: lewy skupia Celtyberów, wojsko świeże, liczące ponad dziewięć
tysięcy ludzi, prawy Punijczyków. Ten jest silnie zabezpieczony strażami
dziennymi i nocnymi, i w ogóle należytą czujnością żołnierzy, w tamtym
natomiast panuje swoboda i brak dyscypliny, jak u ludzi prostych i świeżo
wziętych do wojska, i mniej się bojących we własnym kraju".
Ten właśnie obóz należało zaatakować najpierw. Tak też myślał Sylanus.
Nakazywał zatem chorągwiom kierować się jak najbardziej w lewą stronę,
żeby go znikąd nie dostrzegły posterunki punickie. Przodem wysłał zwiadowców i szybkim marszem zdążał w kierunku nieprzyjaciela.
2. Już zbliżył się do niego na jakieś trzy mile rzymskie, a ze strony
przeciwnej nikt jeszcze nic nie zauważył. Maszerujących krył pełen załomów teren i porosłe krzewami pagórki. Tu w osłoniętej i przez to ukrytej
dolinie kazał żołnierzom przysiąść i zjeść posiłek. Tymczasem zaś wrócili
5

Dziesięciu mil rzymskich — tj. dziesięciu tysięcy kroków rzymskich (około 15 km).

wywiadowcy i potwierdzili słowa zbiegów. Wobec tego Rzymianie złożyli
bagaże na jedno miejsce, chwycili za broń i w regularnym szyku bojowym
ruszyli do walki.
Nieprzyjaciel zauważył ich dopiero w odległości tysiąca kroków. Zaczęła
się u niego nagle spieszna bieganina i na pierwszy ruch i krzyk nadjechał
ze swego obozu galopem na koniu Magon. W wojsku celtyberyjskim były
cztery tysiące ludzi z tarczami i dwustu jeźdźców. Te regularne oddziały,
stanowiące podstawową siłę, umieścił na froncie linii bojowej. Resztę, żołnierzy
lekkozbrojnych, zostawił w rezerwie pomocniczej. Tak uszeregowanych prowadził z obozu, ale zaledwie wyszli poza obwarowania, już Rzymianie obrzucili ich oszczepami. Przysiedli Hiszpanie przed rzuconymi na nich przez
przeciwnika pociskami, po czym sami powstali do rzucenia nań swoich.
Rzymianie zwarci, jak zwykle, przyjęli je tarczą przy tarczy, potem noga
stanęła przy nodze i zaczęła się walka na miecze. Nierówność terenu
udaremniała Celtyberom szybkość ruchów — a mają oni zwyczaj bić się
harcując — jednocześnie jednak przeszkadzała także Rzymianom, przywykłym
do walki w miejscu, tyle że ciasnota i rosnące między walczącymi krzaki
rozrywały szeregi i zmuszały ludzi walczyć w pojedynkę lub w dwójki
jakby parami. Co nieprzyjacielowi przeszkadzało w ucieczce, to jakby uwięzionego wystawiało na rzeź. I już prawie wszyscy celtyberyjscy wojownicy
z tarczami padli, i bito także przerażonych lekkozbrojnych oraz Kartagińczyków, którzy przyszli im z pomocą z drugiego obozu. Nie więcej
niż dwa tysiące piechoty i cała konnica uciekła z Magonem, ledwie się
bitwa rozpoczęła. Drugi zaś wódz, Hannon, wraz z tymi, którzy przybyli
na końcu, już po stoczeniu bitwy, dostał się do niewoli.
Cała prawie jazda i owa pozostała część starej piechoty, która poszła
za uciekającym Magonem, przybyła dziesiątego dnia do Hazdrubala6 na
teren Kadyksu. Celtyberowie ze świeżego zaciągu rozpierzchli się po najbliższych lasach, a następnie pouciekali do domów.
UCIECZKA HAZDRUBALA DO KADYKSU, ZDOBYCIE MIASTA ORONGIS
PRZEZ RZYMIAN

Przez to zwycięstwo, odniesione bardzo na czasie, stłumiono nie tyle
już zaczętą potężną wojnę, ile zarzewie wojny, która by wybuchła, gdyby
po porwaniu do broni Celtyberów udało się skusić do walki również
inne plemiona. Scypion zatem z całą życzliwością wyraził Sylanusowi swe
uznanie, a ponieważ uzyskał nadzieję zakończenia wojny, o ile by sobie
jej sam przez zwłokę nie udaremnił, ruszył w drogę ku krańcom Hiszpanii przeciw Hazdrubalowi, celem likwidacji resztek wojny.
Punijczyk ten, który wtedy przypadkiem miał obóz w Betyce dla utrzy6

Hazdrubal - tutaj syn Gizgona.

mania sojuszników w wierności, porwał nagle chorągwie i sposobem raczej
ucieczki niż marszu poprowadził je w głąb kraju, do Kadyksu nad Oceanem.
Zresztą wydało mu się, że dopóki będzie wojsko trzymał razem, grozić
mu będzie niebezpieczeństwo wojny, i dlatego przed przepłynięciem przez
cieśninę do Kadyksu porozmieszczał całe wojsko tu i ówdzie po miastach,
żeby żołnierze i sami szukali obrony w murach, i jednocześnie bronili
murów.
3. Scypion zorientowawszy się, że wojna się rozproszyła na różne punkty
i że chodzenie z wojskiem od miasta do miasta byłoby zadaniem raczej
czasochłonnym niż trudnym, zawrócił z drogi. Ale nie chciał tego terenu
pozostawić wrogowi. Wysłał tam brata, Lucjusza Scypiona, z dziesięciu
tysiącami piechoty i tysiącem konnicy na oblężenie najzasobniejszego w tamtych stronach miasta, przez miejscowych zwanego Orongis. Leży ono w kraju
Mesessów, plemienia bastetańskiego7. Okolica to urodzajna, a mieszkańcy
jej kopią również srebro. Twierdza ta służyła Hazdrubalowi jako punkt
wypadowy na okoliczne ludy w głębi lądu.
Lucjusz Scypion usadowił się z obozem blisko miasta. Ale zanim przystąpił
do jego oblężenia, wysłał pod bramy miejskie ludzi, którzy w rozmowach
z bliska mieli zbadać nastroje wśród mieszkańców i radzić im, by chcieli
doświadczyć raczej przyjaźni z Rzymianami niż przemocy z ich strony.
Ponieważ jednak nie dawano im żadnej odpowiedzi pokojowej, otoczył
miasto rowem i podwójnym wałem i podzielił wojsko na trzy części, tak
żeby dwie trzecie odpoczywały, ale jedna trzecia stale szturmowała miasto.
I gdy tak pierwsza część przystąpiła do szturmu, wywiązała się naprawdę
groźna z obu stron bitwa. Nie dało się ani podchodzić pod mury, ani
przystawiać do nich drabin, z powodu sypiących się z góry pocisków.
Nawet ci, co podnieśli drabiny w górę i oparli je o mur, spadali z nich
strącani wykonanymi specjalnie do tego celu widłami. Na innych zaś
zrzucano z góry żelazne haki, które stwarzały niebezpieczeństwo, że szturmujący zawisną na nich i zostaną wyciągnięci na mury.
Scypion zorientował się, że walka jest wyrównana z powodu zbyt małej
liczby jego ludzi, ale nieprzyjaciel zdobywa przewagę nad nimi choćby
dzięki temu, że walczy z murów. Odwołał więc pierwszą część żołnierzy
i przystąpił do szturmu z obu pozostałymi częściami naraz. Fakt ten tak
przestraszył obrońców, zmęczonych już odpieraniem poprzednich, że i mieszkańcy miasta nagle uciekli i pozostawili mury bez obrony, i załoga punicka
z obawy, że miasto zostanie wydane, opuściła posterunki i zebrała się
w jednym miejscu. Stąd znowu mieszkańców ogarnął strach, że jeżeli napastnik wedrze się do miasta, każdy napotkany, Punijczyk czy Hiszpan,
7

Plemienia bastetańskiego — rękopisy mają Hispanae gentis, co jednak wydaje się
beztreściowe. Bastetanie mieszkali w południowo-wschodniej Hiszpanii. Na zachód od nich,
aż do Cieśniny Gadytańskiej (Gibraltarskiej) mieszkali Bastuli.

będzie bez różnicy mordowany. Dlatego otwarłszy bramy wypadli nagle
całą masą z miasta i trzymając tarcze przed sobą, by na nich nie rzucano
pociskami z daleka, pokazywali prawe ręce puste dając do poznania, że
miecze porzucili. Ale nie wiadomo dokładnie, czy tego z odległości nie
zauważono, czy też podejrzewano w tym jakiś podstęp: na przechodzących
na stronę Rzymian dokonano napadu jak na wroga i wybito ich nie inaczej
niż nieprzyjaciela w linii bojowej.
Potem tą samą bramą wkroczono z chorągwiami do miasta. Podobnie
w innych stronach rąbano i wyłamywano bramy siekierami i toporami,
i w miarę jak który jeździec wdarł się do miasta, pędził galopem - bo
taki był rozkaz — żeby opanować plac miejski. Dodano zresztą jeźdźcom
dla osłony triariuszy. W inne strony miasta poszli żołnierze legionowi wstrzymując się jednak od rabunku i bicia spotykanych ludzi, chyba że stawiali
opór z bronią w ręku. Kartagińczyków wszystkich oddano pod straż,
tak samo około trzystu obywateli, którzy spowodowali zamknięcie bram.
Pozostałym miasto oddano i każdemu zwrócono jego własność.
Przy zdobywaniu tego miasta padły pełne dwa tysiące ludzi po stronie
nieprzyjaciela, Rzymian nie więcej niż dziewięćdziesięciu.
4. Zdobycie miasta Orongis sprawiło radość nie tylko tym, którzy tego
dokonali, ale i wodzowi, i reszcie wojska. A dla uświetnienia swego powrotu
pędzono przed sobą olbrzymi tłum jeńców.
Scypion pochwalił brata w słowach możliwie zaszczytnych porównując
zdobycie przez niego miasta Orongis z własnym zdobyciem Nowej Kartaginy8.
WYCOFANIE SIĘ PUBLIUSZA SCYPIONA NA ZIMĘ DO TARRAKONY

Ponieważ jednak zima się zbliżała i nie mógł próbować zdobycia Kadyksu
ani ścigać rozrzuconego wszędzie po całym kraju wojska Hazdrubala, wycofał
się z wszystkimi swoimi siłami do wschodniej Hiszpanii. Tu rozesłał legiony
na kwatery zimowe, a brata, Lucjusza Scypiona, wysłał do Rzymu z wodzem
nieprzyjaciela Hannonem i resztą znakomitych jeńców, po czym sam udał
się do Tarrakony.
ZWYCIĘSKA WYPRAWA RZYMIAN DO AFRYKI

Tegoż roku flota rzymska z prokonsulem Markiem Waleriuszem Lewinusem przepłynęła z Sycylii do Afryki i dokonano rozległych spustoszeń
na terenach Utyki i Kartaginy. Zdobycz pędzono krańcami terenu kartagińskiego, koło murów samej Utyki. W drodze powrotnej na Sycylię spotkała
się z tą flotą flota punicka złożona z siedemdziesięciu okrętów wojennych.
8

Liwiusz pisze „Kartaginy", ale Kartagina oznacza tu, zresztą i w wielu innych miejscach.
Nową Kartaginę.

Siedemnaście z nich zajęto, cztery zatopiono na pełnym morzu, reszta rozproszyła się i uciekła. Rzymianie jako zwycięscy na lądzie i morzu wrócili
do Lilibeum z wielką wszelkiego rodzaju zdobyczą. Po przepędzeniu okrętów
nieprzyjacielskich morze było bezpieczne i do Rzymu nadeszły duże transporty zboża.
WYPADKI W GRECJI: SULPICJUSZ I ATTALOS PRZECIW FILIPOWI

5. Na początku tego lata, kiedy to się działo, prokonsul Publiusz
Sulpicjusz i król Attalos9, którzy, jak powiedziano, zimowali na Eginie,
połączyli swe floty — dwadzieścia pięć pięciorzędowców10 rzymskich i trzydzieści pięć królewskich — i przeprawili się na wyspę Lemnos.
Podobnie Filip11, chcąc być przygotowanym na każde przedsięwzięcie,
czyby przyszło zastąpić nieprzyjacielowi drogę na lądzie, czy na morzu,
udał się osobiście nad morze, do Demetriady12, a wojsku wyznaczył termin
zbiórki w Larysie13.
Na wiadomość o królu zeszły się do Demetriady ze wszystkich stron
poselstwa od sprzymierzeńców. Podnieśli bowiem głowy Etolowie, zarówno
w wyniku przymierza z Rzymem, jak i wskutek zjawienia się Attalosa,
i pustoszyli tereny sąsiadów. W wielkim więc strachu żyli nie tylko Akarnanie, Beoci i mieszkańcy Eubei, ale także Achajowie14. Tych, oprócz wojny
etolskiej, straszył także samowładca lacedemoński Machanidas 15 który usadowił
się obozem niedaleko granicy argejskiej16. Wszyscy oni przedstawiając, każdy
w imieniu swego państwa, jakie niebezpieczeństwa grożą im na lądzie i morzu,
błagali króla o pomoc.
Zresztą nawet z jego własnego królestwa donoszono o niepokojach.
9

Attalos I. król Pergamonu w latach 241- 197 p n.e.
Pięciorzędowce (łac. quinqueremes. quinque „pięć", remus, „wiosło") - duże okręty
wojenne, w polskich przekładach zwane też pięciowiosłowcami lub z grecka penterami (pente,
„pięć", eresso, „wiosłuje"), czy to od pięciu rzędów wioseł, czy też od pięciu rzędów ław
dki wioślarzy, pracujących jednocześnie po pięciu przy każdym wiośle.
11
Filip V - król macedoński w latach 221-179 p.n.e.
12
Demetriada - miasto portowe nad Zatoką Pagazejską. osłonięte od strony Morza
Egejskiego połwyspem starożytnej Magnezji.
13
Larysa miasto w Tesalii, w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Demetriady.
14
Akarnanie... Achajowie wszyscy sprzymierzeni z Filipem. Opisu geograficznego
położenia tych ι innych ludów, a także powszechniej znanych krajów i miast tutaj i gdzie
indziej nie podajemy, odsyłając mniej obeznanego z nimi czytelnika do włączonych do tego
przekładu map, por. s. 186.
15
Machanidas opiekun Pelopsa, syna króla i samowladcy Sparty (Lacedemonu),
Likurga. Rychło jednak sam zagarnął władzę, około roku 210 p.n.e., jako tzw. tyran,
zginął w roku 207 p.n.e.
16
Granica argejska granica sąsiadujących z krajem lacedemońskim terenów Argosu.
10

Ruszyli się Skerdylajdos i Pleuratos17, a z Traków przede wszystkim Majdowie18, zamierzający najechać najbliższe granice Macedonii, gdy tylko
króla zajmie jakaś odległa wojna.

Tesalia

Beoci zaś, a także ludzie z głębi Grecji donosili, że Etolowie zamykają rowem i wałem stok termopilski, gdzie wąskie przejście ścieśnia drogę,
żeby nie dać Filipowi dostępu do miast sprzymierzonych19 i zapewnienia im opieki.
17

Skerdylajdos - władca iliryjski, pierwotnie sprzymierzeniec Filipa, popadł z nim
w konflikt w sporze o pewne miasta: por. XXVI 24, XXVII 30. Pleuratos tutaj, a także
XXIX 12, może jeszcze ojciec Skerdylajdosa (ten sam co w XXVI 24, XXVII 30), może
już syn Skerdylajdosa (przez Liwiusza jednak wymieniony jako taki dopiero w XXXI, 28).
Jak widać ze słów Liwiusza, panował on nad jakąś częścią Tracji: por. XXVI. przyp.
55 (t. III, s. 308).
18

Majdowie ludność nad środkowym biegiem rzeki Strymon (Struma), sąsiadująca
z Macedonią od północnego wschodu.
19

Chodzi tu o sprzymierzone z Filipem miasta Grecji środkowej, którą chcieli opanować
najsilniejsi tutaj Etolowie, a także o miasta północnego Peloponezu.

Tyle grożących ze wszystkich stron burz mogłoby pobudzić do akcji
nawet gnuśnego wodza. Filip odprawił więc poselstwa obiecując im, że w miarę
jak mu pozwoli czas i sytuacja, wszystkim przyjdzie z pomocą.
W danym momencie zaś zajął się najbardziej palącą sprawą i wysłał
do Peparetosu20 załogę dla miasta, z którego doszła wiadomość, że Attalos
przerzucił się tam z flotą z wyspy Lemnos i spustoszył całą okolicę miasta.
Polifantasa z niewielkim oddziałem wyprawił do Beocji, a Menipposa, również jednego z dowódców królewskich, z tysiącem peltastów — pelta to
tarcza podobna do lekkiej tarczy skórzanej — do Chalkidy21. Do tego
otrzymał on pięciuset Agrianów22, aby wyspę mógł zabezpieczyć z każdej
strony.
Sam Filip udał się do Skotusy23 i tam też kazał przyprowadzić wojsko
macedońskie z Larysy. W Skotusie zastała go wiadomość, że ogłoszony
został kongres Etolów w Heraklei24 i że przybędzie tam król Attalos
na naradę w sprawie ogólnej sytuacji wojennej. W pośpiesznym więc marszu
podążył do Heraklei, żeby swym nagłym zjawieniem się przeszkodzić temu
kongresowi. Ale przybył na miejsce już po jego zakończeniu. Zniszczył jednak
zasiewy, prawie już dojrzałe, głównie nad Zatoką Ajniańską25, i wrócił
z wojskiem do Skotusy. Tu pozostawił całe wojsko i tylko z kohortą
królewską udał się do Demetriady.
Z kolei chcąc umożliwić sobie zastąpienie drogi przeciwnikowi przy
każdym jego ruchu wysłał do Fokidy, na Eubeję i Peparetos ludzi, żeby
obrali sobie wysokie punkty, skądby widoczne były dawane ogniem sygnały.
Sam umieścił punkt obserwacyjny na Szczycie Tisajskim26 — jest to góra
o bardzo wysokim wierzchołku — żeby stamtąd móc natychmiast odbierać
z daleka nadawane sygnały ogniowe, gdyby nieprzyjaciel próbował gdzieś
jakiegoś przedsięwzięcia.
Wódz rzymski i król Attalos przerzucili się z Peparetosu do Nikai27,
20

21

Peparetos — wyspa i miasto tejże nazwy na wschód od północnego końca Eubei.
Chalkida — główne miasto środkowej Eubei, nad cieśniną między Beocją i Eubeją.
22

Agrianów — rękopisy Liwiusza podają tu Aenianum, ale Polibiusz pisze o Agrianach.
Pajońska ta ludność mieszkała nad górnym Strymonem i pozostawała w przymierzu z
Macedonią.
23

Skotusa — miasto tesalskie, na południe od Larysy, po zachodniej stronie gór
Kynoskefali.
24

Kongres etolski — urządzany zazwyczaj w mieście Thermon, w centralnej Etolii,
tutaj, a także później (XXXIII 3), odbył się w Heraklei Trachińskiej (na zachód od Termopil).
25

Zatoka Ajniańską — tj. Zatoka Malijska, przylegająca do kraju Ajnianów.

26

Tisajski Szczyt (łac. Tisaeus mons) — na samym południu Magnezji, naprzeciw
północnych wybrzeży Eubei.
27

Nikaja (łac. Nicaea) — miasto na południowym wybrzeżu Zatoki Malijskiej, w którym
Rzymianie i Attalos zatrzymali się chyba w związku z kongresem etolskim w niedalekiej
Heraklei: por. przyp. 24.

a następnie przenieśli się z flotą na Eubeję, pod miasto Oreos. Miasto to
dla płynącego z Zatoki Demetriadzkiej28 ku Chalkidzie i tamtejszej cieśninie
leży po lewej stronie jako pierwsze z miast Eubei. Między Attalosem
a Sulpicjuszem stanęła umowa, że Rzymianie będą je szturmować od strony
morza, a królewscy żołnierze od strony lądu.
6. W cztery dni po przybyciu z flotą pod miasto zabrano się do ataku.
Czas ten zużyto na tajne rozmowy z Platorem, którego Filip postawił
na czele tamtejszej załogi. Miasto posiada dwa zamki: jeden wznoszący
się nad morzem, drugi w środku miasta. Stąd prowadzi nad morze kryta
droga, którą od strony morza zamykała baszta o pięciu poziomach jako
wspaniałe urządzenie obronne. Tu najpierw wywiązała się sroga walka, bo
i wieża zaopatrzona była we wszelki rodzaj pocisków, i z okrętów wystawiono machiny do miotania pocisków i szturmowania tejże wieży. Wszystkich
oczy i myśli zajęte były tą walką, a tymczasem Plator wpuścił Rzymian
do miasta przez bramę zamku nadmorskiego i zamek w oka mgnieniu
został zajęty. Mieszkańcy miasta przepędzeni stamtąd pobiegli do śródmieścia
pod drugi zamek. Ale i tu ustawiono ludzi, którzy mieli zatrzasnąć przed
nimi skrzydła bramy. W ten sposób, nie wpuszczeni do środka, zostali
wybici na miejscu lub wzięci do niewoli. Załoga macedońska stanęła zbita
pod murem zamku, ani nie uciekając w popłochu, ani też nie wszczynając
zaciętego oporu. Plator uzyskał dla niej od Sulpicjusza łaskę, wsadził ją
na okręty, a potem wysadził koło miasta Demetrion we Ftiotydzie29, po
czym sam udał się do Attalosa.
Sulpicjusz zachęcony tak łatwym sukcesem pod Oreosem podążył stamtąd
ze zwycięską flotą od razu pod Chalkidę. Ale tu wynik wcale nie wypadł
po jego myśli. Morze, otwarte na obie strony, tutaj ścieśnia się do wąskiego
przesmyku i na pierwszy rzut oka robi wrażenie otwartego na dwie strony
portu. Tymczasem trudno o gorsze dla okrętów miejsce postoju. Bo i wiatry
burzliwe spadają tam nagle z bardzo wysokich gór po obu stronach lądu,
i sama cieśnina Eurypos nie siedem razy na dzień, jak mówią, i nie
w określonych porach cofa się i wraca, lecz na oślep, niczym wiatr, przerzuca
wody to w tę, to w tamtą stronę, z prądem rwącym jakby spadający
z góry przepaścisty potok. Skutkiem tego okręty nie mają spokoju ni nocą,
ni dniem. Ale nie tylko okręty dostały się w niekorzystne stanowisko.
Również miasto z jednej strony osłania morze, z drugiej zaś, od lądu,
wspaniałe bronią go mury. A było także wzmocnione silną załogą obronną.
Szczególnie zaś nie zawiodła tu pewna i nie dająca się skusić wierność
dowódców i przełożonych, która w Oreosie była licha i chwiejna. Tyle
28

Zatoka Demetriadzka to samo, co Zatoka Pagazejska; por. przyp. 12.

29

Demetrion — chodzi o miasto Pyrasos w północnej Ftiotydzie, naprzeciw Demetriady.

tylko roztropnego w tym nierozważnym przedsięwzięciu dokonał Rzymianin,
że zorientowawszy się „w trudnościach nie myślał tracić daremnie czasu,
szybko od planu odstąpił i flotę stamtąd przerzucił pod Kynos w Lokrydzie.
Jest to port handlowy miasta Opuntiów30, które leży w odległości tysiąca kroków od morza.
REAKCJA FILIPA NA DZIAŁANIA SULPICJUSZA I ATTALOSA

7. Filipa zawiadomiły o sytuacji sygnały nadane od strony Oreosu.
Ale za późno z punktu obserwacyjnego wzniesiono ognie wskutek zdrady
Platora. A do tego nie posiadał Filip równych sił morskich i przez to
nie miał łatwego dostępu do wyspy. I tak sprawa przez zwlekanie została zaniedbana.
Natomiast raźnie się ruszył, gdy tylko otrzymał sygnał, na pomoc
Chalkidzie. Bo też sama Chalkida, choć jest to miasto tej samej wyspy,
tak wąskim oddzielona jest od lądu pasem wody, że łączy ją z lądem
most i łatwiejszy jest do niej dostęp ziemią niż morzem...31
<Wrócił> wobec tego Filip z Demetriady do Skotusy. Stąd wymaszerował
o trzeciej straży nocnej, wyrzucił i przepędził załogę etolską, która obsiadła
stoki termopilskie, po czym zatrwożonego nieprzyjaciela wegnał do Heraklei
i w jednym dniu przebywając ponad sześćdziesiąt mil rzymskich dotarł
do Elatei w Fokidzie.
Tego samego prawie dnia miasto Opuntiów zajęte szło na łup króla
Attalosa. Sulpicjusz zostawił je na łup króla, ponieważ przed kilku dniami
żołnierz rzymski złupił Oreos bez udziału ludzi królewskich. Flota rzymska
udała się z powrotem pod Oreos, a Attalos zajęty był wydobywaniem
pieniędzy od przed niej szych obywateli Opuntu nic nie wiedząc o nadejściu
Filipa. A było to takim zaskoczeniem dla niego, że gdyby nie to, że
grupa Kretejczyków, która przypadkiem poszła furażować nieco dalej od
miasta, zauważyła nieprzyjaciela z daleka w marszu, mogłoby dojść do
katastrofy. Attalos nie przygotowany do walki uciekł w nieładzie i popłochu
w kierunku morza i na okręty, ale Filip nadszedł, gdy z okrętami zaczęto
odbijać od lądu, tak że jeszcze z lądu narobił wśród ludzi na okrętach
zamieszania.
Potem Filip wrócił do Opuntu, bogów i ludzi winiąc, że tak świetną
okazję stracił, sprzątniętą mu prawie sprzed oczu. A dostało się od zagniewanego króla coś także Opuntiom, że mogąc przewlekać oblężenie do jego
30

Lokryda Opuncka - naprzeciw północnej Eubei. z głównym miastem Opuntem.
Na północ od tegoż miasta leżał port Kynos.
31
Rękopiśmienny tekst łaciński został tu niewątpliwie jakoś zepsuty. Brak okoliczności
przeniesienia się Filipa do Demetriady. Zresztą dalsze jego ruchy wydają się najbardziej
prawdopodobne w przyjętej w przekładzie kolejności.

nadejścia, zaledwie zobaczyli wroga, od razu poszli na poddanie się niemal
dobrowolne.
Załatwiwszy sprawę Opuntu ruszył Filip na Tronion32.
Attalos udał się od razu pod Oreos. Tu dotarła doń wiadomość, że
król bityński33 Prusjasz wkroczył w granice jego królestwa. Porzucił więc
sprawę rzymską i wojnę etolską i przeprawił się do Azji.
Sulpicjusz wrócił z flotą na Eginę, skąd wyruszył z początkiem wiosny.
DALSZE POCZYNANIA FILIPA WŚRÓD SPRZYMIERZEŃCÓW
I WROGÓW W GRECJI

Z nie większym wysiłkiem, niż Attalos zdobył Opunt, Filip zajął miasto
Tronion. Zamieszkiwali je uchodźcy z Teb Ftiotydzkich34. Bo kiedy to ich
własne miasto zostało zdobyte przez Filipa, oddali się w opiekę Etolów,
a ci im przydzielili na osiedlenie się Tronion, miasto puste i zniszczone
wskutek wcześniejszej z tymże Filipem wojny.
Po zdobyciu Tronionu, o którym właśnie była mowa, Filip poszedł
pod Titronion i Drymie35 i zdobył te niewielkie i mało znane miasta
w Dorydzie. Następnie udał się do Elatei, gdzie kazał na siebie czekać
posłom Ptolemajosa36 i Rodyiczyków. Omawiano tutai sprawę zakończenia
wojny etolskiej. Posłowie ci bowiem byli niedawno obecni w Heraklei na
kongresie rzymsko-etolskim.
Nadeszła jednak wiadomość, że Machanidas zamierza zaatakować Elejczyków37 przygotowujących uroczystość Igrzysk Olimpijskich. Filip uznał
za wskazane uprzedzić ten atak. Odprawił zatem posłów dając im uprzejmą
odpowiedź, że „sam ani powodu do tej wojny nie dał, ani też nie będzie
przeszkodą w zawarciu pokoju, jeżeli tylko pozwolą mu na to sprawiedliwe
i honorowe dlań warunki tegoż", po czym ruszył w drogę z wojskiem
mającym tylko lekkie wyposażenie. Przez Beocję dostał się do Megar38,
a stąd do Koryntu. Tutaj zaopatrzył się w żywność i podążył do Fliuntu
i Feneosu. I już dotarł do Herai, gdy się dowiedział, że przestraszony
wieścią o jego nadejściu Machanidas wycofał się do Lacedemonu.
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Tronion — miasto na drodze z Opuntu w kierunku północno-zachodnim, ku Termopilom.

33

Bitynia królestwo Prusjasza w Małej Azji, nad Morzem Czarnym.

34

Teby Ftiotydzkie w północnej Ftiotydzie, blisko granicy tesalskiej.

35

Titronion i Drymie — na południowy zachód od Tronionu, jeszcze w Fokidzie, nie w
Dorydzie. Na wschód od nich wspomniana nieco dalej Elateja.
36

Ptolemajos IV Filopator, król Egiptu w latach 221 — 205 p.n.e.

37

Elejczycy — mieszkańcy Elidy, kraju i miasta na północno-zachodnim Peloponezie.
W kraju tym leżała Olimpia, gdzie co cztery lata urządzano sławne Igrzyska Olimpijskie,
będące zawsze wielkim zjazdem Greków z różnych stron świata helleńskiego.
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Megary — pierwsze wielkie miasto w drodze z Beocji na Peloponez. Dalej na zachód
Korynt, Fliunt i Feneos, a stąd na południowy zachód Herakleja.

W tej sytuacji udał się na kongres achajski do Ajgionu39, licząc jednocześnie na to, że zastanie tam flotę punicką, którą wezwał do siebie,
żeby móc też coś zdziałać na morzu. Punijczycy jednak przed kilku dniami
odpłynęli stamtąd ku Wyspom Oksejskim40, a następnie udali się do portów Akarnanii. Usłyszeli bowiem, że Attalos i Rzymianie oddalili się spod
Oreosu, i bali się, że to właśnie przeciw nim ruszyli i że mogliby ich
zaskoczyć po wewnętrznej stronie przylądka Rejon, leżącego u wejścia do
Zatoki Korynckiej.
8. Filipa martwiło i dręczyło to, że do każdej okazji natychmiast rusza
biegiem, a do żadnej nie zdąża na czas, i że los porywa mu wszystko
sprzed samych oczu na marne obracając jego pośpiech.
Ale na kongresie nie dał po sobie poznać tego zmartwienia. Pełen
wyniosłości mówił, biorąc bogów i ludzi na świadków, że „w żadnym miejscu, w żadnej potrzebie go nie brakowało: gdzie tylko pojawił się szczęk
broni nieprzyjacielskiej, tam zdążał z możliwie największą szybkością. Trudno
jednak określić, czy z większą śmiałością on prowadzi tę wojnę, czy nieprzyjaciel z większym tchórzostwem: tak spod Opuntu z rąk mu się wymknął
Attalos, tak Sulpicjusz spod Chalkidy, tak w tych właśnie dniach Machanidas. Ale nie zawsze szczęśliwa jest ucieczka. I wojny tej nie należy uważać
za trudną: zwycięża się w niej, gdy tylko uda się zetknąć z nieprzyjacielem.
Najważniejsze, że sam nieprzyjaciel przyznaje się, że wcale nie jest mu
równy. Wkrótce więc osiągnie się także zwycięstwo nad nim, bo wynik walki
nie lepszy będzie dla nieprzyjaciela niż objawiana przez niego nadzieja".
Sprzymierzeńcy słuchali króla z radością. Potem oddał on Achajczykom
Heraję i Trifylię, a Aliferę przywrócił Megalopolitanom41, ponieważ wystarczająco udowadniali, że należy ona do ich granic.
Po tym wszystkim wziął od Achajczyków okręty — były to trzy czterorzędowce i tyleż dwurzędowców — i przypłynął do Antykiry42. Stąd na
siedmiu pięciorzędowcach i ponad dwudziestu łodziach rybackich, wysłanych
już przedtem do Zatoki Korynckiej celem dołączenia do floty kartagińskiej, udał się do Erytr, związanych z Etolami, leżących blisko Eupalionu43.
Tu wyszedł z wojskiem na ląd, ale Etolów nie zaskoczył. Ludzie znajdujący się na polach lub w pobliskich wsiach, Potydanii i Apollonii, uciekli
39

Ajgion - miasto w Achai, nad Zatoką Koryncką.

40

Wyspy Oksejskie - u południowego wybrzeża Akarnanii.

41

Trifylia - południowa cześć Elidy. Na wschód od niej - miasto Alifera, na północ od
Alifery Heraja, a na południowy wschód Megalopolis.
42

Antykira — z dwu miast tej nazwy, blisko siebie leżących na północnym wybrzeżu
Zatoki Korynckiej, chodzi zapewne o większą Antykirę w Fokidzie, a nie o mniejsza
w Lokrydzie.
43

Erytry — na wybrzeżu, na zachód od Antykiry lokrydzkiej. Eupalion - na północ od Erytr.
W tejże okolicy Potydania i Apollonia.

do lasów i w góry, i tylko hydto, którego nie dało się zabrać z sobą
w pośpiechu, zostało zajęte i uprowadzone na okręty.
Z tą i inną zdobyczą wysłał naczelnika Achajów Nikiasza do Ajgionu,
a sam popłynął do Koryntu. Tam też kazał prowadzić wojska piesze lądem
przez Beocję. Potem płynąc z Kenchrei koło Attyki i powyżej Sunionu44,
niemal środkiem między nieprzyjacielskimi flotami, dotarł do Chalkidy. Tu
pochwalił ludzi za wierność i męstwo, że ani obawa, ani nowe widoki
nie zmieniły ich postawy, i zachęcił ich, aby na przyszłość pozostali w przymierzu z nim z tą samą wytrwałością, jeżeli wolą obecny własny los,
a nie los Oretanów czy Opuntiów.
Z Chalkidy popłynął do Oreosu. Tu władzę oraz opiekę nad miastem
powierzył tym spośród przodujących obywateli, którzy z zajętego miasta
woleli uciec niż poddać się Rzymianom.
Następnie z Eubei skierował się do Demetriady, skąd wyruszył na
początku celem niesienia pomocy sprzymierzeńcom.
Z kolei dał w Kassandrii45 złożyć kadłuby stu okrętów wojennych i dla
wykonania tego zadania ściągnął mnóstwo rzemieślników okrętowych.
Tymczasem zaś, ponieważ w Grecji panował spokój, dzięki wyjazdowi
Attalosa oraz dzięki temu, że na czas udzielił pomocy zagrożonym sprzymierzeńcom, udał się z powrotem do swego królestwa z zamiarem wydania
wojny Dardanom46.
POWRÓT DO RZYMU I TRIUMF KONSULÓW MARKA LIWIUSZA
I GAJUSZA KLAUDIUSZA

9. Z końcem tego lata, w którym w Grecji rozegrały się powyższe
wypadki, Kwintus Fabiusz Maksymus47, wysłany przez konsula Marka
Liwiusza do Rzymu jako legat, zawiadomił senat, że „konsul uważa, iż
dla zabezpieczenia gallickiego terenu operacyjnego wystarcza Lucjusz Porcjusz
ze swymi legionami: mógłby zatem z tego terenu ustąpić i zdjąć stamtąd
wojsko konsularne".
Senat kazał wrócić do Rzymu nie tylko Markowi Liwiuszowi, ale również Gajuszowi Klaudiuszowi48; z tą tylko różnicą w postanowieniu, że
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Kenchreje - port koryncki nad Zatoką Sarońską. Sunion - południowy cypel Attyki.

45

Kassandria — dawniejsza Potidaja na Półwyspie Chalcydyckim, na wąskim przejściu na
zachodnią jego odnogę, zwaną Pallene.
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Dardanom - taką koniekturę przyjmują niektórzy wydawcy, zamiast rękopiśmiennego aut dicionis czytając ut Dardanis. Inni proponują tu inne rozwiązania, np. ut Maedis
(Majdom).
47
48

36 i n.

Kw. Fabiusz Maksymus - syn Kunktatora, konsul roku 213 p.n.e.
O zadaniach i terenach działania urzędników tego roku, tj. 207 p.n.e., por. XXVII 34 i n.,

kazano wrócić także wojsku Liwiusza, natomiast legiony Klaudiusza Nerona
jako skierowane przeciw Hannibalowi miały pozostać w terenie.
Konsulowie umówili się listownie, że jak jednomyślnie kierowali sprawą
publiczną, tak do Rzymu, choć pójdą z przeciwnych stron, przybędą równocześnie: który dotrze pierwszy do Preneste49, ten ma tam czekać na
kolegę. Potem wysłali rozporządzenie, że za trzy dni ma się senat zebrać
w pełnym składzie w świątyni Bellony. A gdy podeszli pod miasto, cały
tłum ludzi wyszedł na ich spotkanie. I nie tylko witali ich wszyscy obstępując w koło, ale każdy pragnął osobiście dotknąć zwycięskich prawic konsulów. Jedni składali im przy tym życzenia, inni podziękowania za to, że
dzięki nim rzeczpospolita została uratowana.
W senacie, zwyczajem wszystkich wodzów, zdali sprawę ze swej działalności i wystąpili z wnioskiem, żeby za dzielne i szczęśliwe kierowanie
rzecząpospolitą oddać cześć bogom nieśmiertelnym, a im samym pozwolić
wejść do stolicy w triumfie. Senat odpowiedział, że przychyla się do ich
postulatów, jak na to zasłużyli przede wszystkim bogowie, a po bogach
konsulowie. Uchwalono więc modły w imieniu obu konsulów, a także
triumf dla jednego i drugiego.
Sami zaś konsulowie ustalili między sobą, żeby triumfu nie odbywać
oddzielnie, skoro wojnę prowadzili w zgodnym współdziałaniu. Ale ponieważ
rzecz działa się na terenie operacyjnym Marka Liwiusza i tego dnia,
w którym stoczono bitwę, do niego właśnie należały auspicja, jak również
dlatego, że wojsko Liwiusza zostało sprowadzone pod Rzym, natomiast
wojska Nerona z jego terenu działania sprowadzić się nie dało, Marek
Liwiusz miał wjechać do miasta na rydwanie z czworokonnym zaprzęgiem
na czele swych żołnierzy, a Gajusz Klaudiusz na koniu, bez żołnierzy.
W ten sposób złączony triumf przyczynił chwały jednemu i drugiemu, ale
więcej temu, który jak kolegę przewyższał zasługą, tak mu ustąpił zaszczytu:
„Ten na koniu" — mówiono — „w ciągu sześciu dni przebiegł całą długość
Italii i tego dnia stanął z chorągwiami w Galii do walki z Hazdrubalem,
kiedy Hannibal myślał, że stoi obozem przeciw niemu w Apulii. Tak to
jeden konsul stanął w obronie Italii z dwu stron, przeciw dwu wodzom
i dwu wojskom, tu osłaniając ją swym rozumem, a tam własną osobą.
Imię Nerona wystarczało, by Hannibala trzymać w obozie. A Hazdrubala
cóż innego starło i zgubiło, jeśli nie jego właśnie nadejście?50 Toteż niech
sobie drugi konsul jedzie, jak chce wyniośle na rydwanie z wielokonnym
zaprzęgiem, prawdziwy triumf odbywa się na idącym przez miasto jednym
koniu. I Neron, choćby szedł pieszo, pozostanie na zawsze w pamięci zarówno
dzięki tej sławie, którą zdobył na wojnie, jak i dzięki tej, której sobie
49
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Preneste (łac. Praeneste) - miasto-twierdza, około trzech km na wschód od Rzymu.
Wspominane tu wypadki opisane zostały w XXVII 36 i 39 i n.

odmówił w triumfie". Takie słowa patrzących na Nerona towarzyszyły
triumfującemu aż na Kapitol.
Pieniędzy do skarbca wnieśli trzy miliony sesterców, osiemdziesiąt tysięcy
spiżu. Żołnierzom przyznał Marek Liwiusz po pięćdziesiąt sześć asów. Po
tyle przyrzekł swoim żołnierzom — bo ich nie było na miejscu — także
Gajusz Klaudiusz Neron, kiedy wrócił do wojska.
Zanotowano również, że tego dnia żołnierze w żartobliwych śpiewkach
więcej śpiewali o Gajuszu Klaudiuszu niż o swoim konsulu, a jeźdźcy
w wielkich pochwałach wynosili legatów, Lucjusza Weturiusza i Kwintusa
Cecyliusza, zachęcając tym lud do wybrania ich na najbliższy rok konsulami.
A tę dobrą wróżbę jeźdźców poparli jeszcze swym autorytetem następnego
dnia na zgromadzeniu ludowym sami konsulowie przedstawiając, jak dzielną
i wierną oddali im pomoc szczególnie ci właśnie dwaj legaci.
WYBORY WŁADZ RZYMSKICH NA ROK 206 p.n.e.

10. Zbliżał się czas wyborów. Postanowiono, żeby wybory te przeprowadził dyktator51. Konsul Gajusz Klaudiusz mianował dyktatorem swego
kolegę, Marka Liwiusza. Liwiusz zaś na dowódcę jazdy powołał Kwintusa
Cecyliusza. W wyborach, przeprowadzonych przez dyktatora Marka Liwiusza,
wybrani zostali konsulami Lucjusz Weturiusz i Kwintus Cecyliusz, ten sam,
który był właśnie dowódcą jazdy.
Z kolei dokonano wyboru pretorów. Wybrani zostali: Gajusz Serwiliusz, Marek Cecyliusz Metellus, Tyberiusz Klaudiusz Asellus i Kwintus
Mamiliusz Turrynus, będący wtedy edylem plebejskim.
Po przeprowadzeniu wyborów dyktator zrzekł się urzędu i rozpuścił
swoje wojsko.
ŚLEDZTWO W SPRAWIE PLANU PRZEJŚCIA ETRURII I UMBRII
DO HAZDRUBALA

Następnie na mocy uchwały senatu Liwiusz udał się do Etrurii z zadaniem
przeprowadzenia śledztwa w sprawie tych ludów etruskich i umbryjskich,
które nosiły się z planem przejścia od Rzymian do Hazdrubala z chwilą
jego zjawienia się tam czy też wsparły go posiłkami, żywnością lub inną
jakąś pomocą52.
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Dlaczego dyktator? Pytamy tym bardziej, że Liwiusz, który sam został tym dyktatorem, był przecież na miejscu i mógłby wybory przeprowadzić jako konsul. Czy więc dyktatora
zalecały tu jakieś względy religijne? Czy senat może chciał odsunąć Liwiusza od tej czynności
i od wpływu na wybory, ale przeszkodził mu w tym Neron, mianując dyktatorem właśnie
Liwiusza?
52

Nie wiadomo, o jakie ludy, tj. miasta, etruskie czy umbryjskie mogło tutaj chodzić.
Nie było o tym mowy w związku z marszem Hazdrubala przez północną Italię. Źródła
nie podają dokładniejszych danych co do postawy ogółu rzymskich sprzymierzeńców w Italii
wobec nadejścia Hazdrubala.

INNE WIADOMOŚCI Z ROKU 207 p.n.e.

Tyle dziejów tego roku, wewnętrznych i na frontach wojennych.
Igrzyska Rzymskie trzykrotnie w całości wznawiali53 edylowie kurulni,
Gneusz Serwiliusz Cepion i Serwiusz Korneliusz Lentulus. Również Igrzyska
Plebejskie wznawiane były raz w całości przez edylów plebejskich, Marka
Pomponiusza Matona i Kwintusa Mamiliusza Turrynusa.
ROK 206 p.n.e.: PRZYDZIAŁ WOJSK I ZADAŃ

W trzynastym roku wojny punickiej, za konsulatu Lucjusza Weturiusza
Filona i Kwintusa Cecyliusza Metellusa, obu tym konsulom przydzielono
jako teren działania Bruttium i wojnę z Hannibalem.
Następnie pretorowie wylosowali: Marek Cecyliusz Metellus preturę miejską,
Kwintus Mamiliusz preturę do spraw między obywatelami a obcymi, Gajusz
Serwiliusz Sycylię, Tyberiusz Klaudiusz Sardynię.
Wojska przydzielono następująco: jednemu z konsulów to, którym poprzedniego roku jako konsul dowodził Gajusz Klaudiusz; drugiemu to,
którym dowodził propretor Kwintus Klaudiusz. Każde po dwa legiony54.
W Etrurii Marek Liwiusz, któremu przedłużono dowództwo na rok,
miał w charakterze prokonsula przejąć od propretora Gajusza Terencjusza
dwa legiony ochotników. Co do Kwintusa Mamiliusza postanowiono, że
ma on swoją jurysdykcję przekazać koledze i objąć Galię z tym wojskiem,
którym dowodził propretor Lucjusz Porcjusz, przy czym dano mu rozkaz
niszczenia posiadłości Gallów, którzy z nadejściem - Hazdrubala odpadli na
stronę punicką. Bezpieczeństwo Sycylii powierzono opiece Gajusza Serwiliusza przydzielając mu dwa legiony wojsk z pola bitwy pod Kannami, tak
jak je miał do swej dyspozycji Gajusz Mamiliusz. Z Sardynii zdjęto dawne
wojsko, którym dowodził Aulus Hostyliusz, i Tyberiusz Klaudiusz miał
tam zabrać z sobą nowy legion, zaciągnięty pod broń przez aktualnych
konsulów. Dla objęcia terenu Tarentu przedłużono dowództwo na rok Kwintusowi Klaudiuszowi, a dla objęcia terenu Kapui Gajuszowi Hostyliuszowi
Tubulusowi. Prokonsul Marek Waleriusz, który sprawował dowództwo wokół
Sycylii czuwając nad bezpieczeństwem jej wybrzeży, miał przekazać okręty
w liczbie trzydziestu Gajuszowi Serwiliuszowi, z całą zaś resztą floty
wrócić do Rzymu.
ZNAKI WRÓŻEBNE I ICH ZAŻEGNANIE

11. W społeczeństwie pełnym podniecenia wskutek tak wielkiego napięcia
wojennego, gdzie wszystkie przyczyny powodzenia i niepowodzenia odnoszono
53

Wznawianie igrzysk w części czy całości następowało wskutek jakichś nieformalności,
przeważnie natury kultowej, w ich przeprowadzeniu, a nie dla samego powtórzenia programu
czy jego części.
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Co do rozmieszczenia wojsk i ich przydziału poprzednim wodzom - por. XXVII 35.

do bogów, meldowano o wielu znakach wróżebnych. W Tarracynie piorun
uderzył w świątynię Jowisza, a w Satrykum w świątynię Matki Matuty.
Nie mniej strachu u Satryczan wywołało także to, że do świątyni Jowisza
przedostały się dwa węże przez samą jej bramę. Z Ancjum doniesiono,
że żniwiarze widzieli krwawe kłosy. W Cere urodziło się prosię z dwiema
głowami oraz jagnię będące jednocześnie samcem i samicą. Poza tym mówiono, że w Albie widziano dwa słońca, a we Fregellach jasny dzień powstał
wśród nocy55. Na terenie pól przynależnych do Rzymu przemówił wół.
Ołtarz Neptuna w Cyrku Flaminiusza ociekał obfitą krwią. Piorun uderzył
w świątynię: Cerery, bóstwa Salus-Ocalenie i Kwiryna.
Znaki te polecono konsulom zażegnać ofiarami z większych zwierząt
i odbyć jednodniowe nabożeństwo przebłagalne. Wykonano to na polecenie
senatu.
ZGAŚNIECIE OGNIA W ŚWIĄTYNI WESTY

Więcej jednak niż to wszystko, co zameldowano z zewnątrz albo co
ze znaków wróżebnych zaobserwowano w samym Rzymie, przeraziło ludzi
zgaśnięcie ognia w świątyni Westy. Z rozkazu pontyfika Publiusza Licyniusza poddano karze ochłostania batami westalkę, której zadaniem było
pilnować owej nocy ogniska. Nie było to, co prawda, żadnym znakiem
bożym, lecz stało się tylko wskutek ludzkiego zaniedbania, mimo to uznano za wskazane dokonać ofiar z większych zwierząt i urządzić modły
przy świątyni Westy dla odwrócenia złej wróżby.
PROBLEM UNORMOWANIA ŻYCIA WSI

Konsulom przed wyruszeniem w pole senat przypomniał, że powinni
się zająć sprawą powrotu ludności na wieś: „Z bogów łaski wojna od
miasta Rzymu i od Lacjum została oddalona i można mieszkać na wsi
bez strachu. A nie wypada troszczyć się o zaludnienie i uprawę pól Sycylii
bardziej niż o zagospodarowanie Italii".
Ale dla ludu nie było to łatwe do wykonania. Bo i wolnych wieśniaków
zabrała wojna, i niewolników było za mało, bydło rozgrabione, zburzone
i spalone gospodarskie zabudowania. Mimo to duża część ludności wróciła
na wieś stosując się do zarządzenia konsulów56.
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Wymienione tu miejscowości leżały przeważnie w Lacjum. Cerę (Caere) - w południowej Etrurii; Alba (Fucens) - w kraju Ekwów.
56
Jednym z zagadnień najbardziej kontrowersyjnych w historii Rzymu schyłku republiki
jest sprawa upadku rolnictwa italskiego, które z końcem II wieku p.n.e. starali się zreformować bracia Grakchowie przez przydział ziemi państwowej, ager publicus, małorolnym i bezrolnym chłopom. Przez długi czas utrzymywał się w nauce pogląd, że wyniszczenie Italii
przez Hannibala, dewastacja wsi, zasiewów, ucieczka chłopów ze wsi przyczyniły się do

Poruszono to w związku ze skargą delegacji z Placencji i Kremony,
mówiących, że pola ich najeżdżają i niszczą sąsiedni Gallowie i ze duża
część ich ludności wiejskiej gdzieś się rozproszyła, i nawet miasta już
się wyludniają, a wsie zniszczone wprost opustoszały.
Pretor Mamiliusz otrzymał wobec tego polecenie ochrony tych miast
przed nieprzyjacielem, a konsulowie na podstawie postanowienia senatu
wydali zarządzenie, że wszyscy obywatele Kremony i Placencji mają do
określonego czasu powrócić do swoich miast.
KONSULOWIE W TERENIE

Następnie z początkiem wiosny konsulowie także wyruszyli na wojnę57.
Konsul Kwintus Cecyliusz przejął wojsko od Gajusza Nerona, a Lucjusz
Weturiusz od propretora Kwintusa Klaudiusza; uzupełnił je sobie rekrutem
z nowego poboru, który sam przeprowadził. Wojska te poprowadzili konsulowie
na teren Konsencji58. Dokonali tam wszędzie licznych grabieży. Jednakże
gdy kolumna marszowa, obładowana zdobyczą przechodziła przez wąskie
przejście wśród zalesionych gór, została przez Bruttiów i łuczników numidyjskich zaskoczona: w niebezpieczeństwie znalazła się nie tylko zdobycz,
ale nawet szeregi zbrojnych. Więcej tam wszakże było zamieszania niż
bitwy. Zdobycz puszczono przodem, a legiony bez szkody wydostały się
na tereny uprawne.
Z kolei udali się konsulowie do Lukanii. Cała jednak tamtejsza ludność bez walki wróciła pod panowanie narodu rzymskiego.
SYTUACJA HANNIBALA W ITALII

12. Z Hannibalem nie zdziałano tego roku nic istotnego. Ani on sam
nie dawał do akcji okazji wśród tak świeżej boleści publicznej i osobistej59,
ani Rzymianie nie zaczepiali go, skoro siedział spokojnie. Tak wielką czuli
katastrofalnej sytuacji chłopstwa. Zdaje się jednak, i do tego poglądu przychyla się dziś
większość badaczy, że wieś dość szybko odbudowała się ze skutków najazdu Hannibala.
ale import taniego zboża z prowincji uczynił gospodarkę chłopską mało rentowną i to
przede wszystkim stanowiło o istocie kryzysu.
57
Do połowy II wieku p.n.e. konsulowie obejmowali urzędowanie w marcu; w tym
miesiącu zaczynał się urzędowy rok rzymski (stąd tu i gdzie indziej „z początkiem wiosny").
Później przesunięto ten termin, dla celów wojennych, na l stycznia.
58
Konsencja — duże miasto w północnym Bruttium; wracało ono już do przymierza
z Rzymem w roku 213 p.n.e. (XXV 1), ale widać, że znów znalazło się po stronie Hannibala, skoro w roku 204 p.n.e. zostanie na no.wo odzyskane przez Rzym (XXIX 38).
59
Po pobiciu i zgonie Hazdrubala w roku 207 p.n.e. (XXVII 49).

moc w tym jednym wodzu, choć wszystko dokoła niego waliło się już
w ruinę.
Bo nie wiem — ale był naprawdę więcej godny podziwu w przeciwnościach niż w powodzeniu. Przez trzynaście prawie lat prowadził przecież
wojnę na ziemi nieprzyjaciela, z dala od ojczyzny, przy zmiennym szczęściu,
i to z wojskiem złożonym nie z własnych obywateli, lecz będącym mieszaniną i zbiorowiskiem wszelkiego rodzaju plemion, nie mających ni prawa
wspólnego, ni obyczaju, ni języka; każde miało inny wygląd, inny strój,
inną broń, inny obrządek, inne świętości i prawie innych bogów. I ludzi
tych tak złączył z sobą jakąś więzią jedności, że ani między nimi samymi,
ani przeciw wodzowi nie powstał wśród nich żaden bunt, mimo że nieraz
i pieniędzy zabrakło na wypłacenie żołdu, i żywności na polach przeciwnika.
A w pierwszej wojnie punickiej na skutek tych właśnie niedostatków doszło
do wielu niegodziwych postąpień między wodzami i żołnierzami60.
Ale nawet po zniszczeniu Hazdrubala wraz z wojskiem pod jego wodzą,
choć w nich pokładano całą nadzieję zwycięstwa, i po ustąpieniu Hannibala
z całej Italii i wycofaniu się w zakątek bruttyjski nie powstały w jego
obozie żadne rozruchy. Komuż więc nie wyda się to godne podziwu?
Bo do tego wszystkiego i to jeszcze dochodziło, że nie było nadziei na
zdobycie żywności dla żołnierzy poza polami Bruttium, które przecież,
choćby się je w całości uprawiało, były za małe na to, by wyżywić tak
wielkie wojsko. Poza tym wielką część ludzi w sile wieku oderwała od
uprawy roli i zajęła wojna i wrodzony tamtejszej ludności zgubny nawyk
uprawiania wojaczki dla rozboju. Niczego także nie przysyłano Hannibalowi
z ojczyzny, gdzie całą troskę kierowano ku Hiszpanii, jakby w Italii
wszystko szło pomyślnie61.
ZWYCIĘSTWA SCYPIONA W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ HISZPANII

W Hiszpanii wypadki toczyły się częściowo z tym samym szczęściem,
częściowo jednak ze znaczną różnicą. Z takim samym szczęściem — bo
Kartagińczycy zostali pokonani w bitwie, utracili wodza i zapędzono ich
w najdalszy kraniec Hiszpanii, aż nad Ocean62. Z różnicą zaś — bo Hisz60

Ślad tego został we wzmiance o ukrzyżowaniu wodza punickiego przez własne wojsko
(periocha księgi XVII, w tomie II przekładu Liwiusza, tj. t. 17 Biblioteki Przekładów z Literatury Antycznej, s. 277).
61
Ta ostatnia uwaga Liwiusza jest o tyle niesłuszna, że Kartagina nie dysponując już
odpowiednią flota nie mogła bezpośrednio wesprzeć Hannibala i zmuszona była wysłać
Hazdrubala drogą lądową, przez Hiszpanię i Galię.
62
Ocean — tj. Ocean Atlantycki. Atlanticus, pierwotnie tyle co „należący do gór
Atlasu", czyli „zachodnioafrykański", np. mare Atlanticum, pojawia się w połączeniu Oceanus
Atlanticus u geografa Pomponiusza Meli, u Pliniusza, a więc w I wieku n.e., potem również
u innych.

pania dzięki naturalnym właściwościom terenu i charakterowi ludzi miała
lepsze warunki do wznawiania wojny niż nie tylko Italia, ale którykolwiek
inny kraj na ziemi. Toteż pierwsza ta prowincja, w którą wkroczył Rzymianin,
w każdym razie pierwsza na kontynencie63 pokonana została całkowicie
jako ostatnia ze wszystkich, i to w naszych dopiero czasach, pod wodzą
i auspicjami Cezara Augusta64.
Tutaj też wtedy Hazdrubal, syn Gizgona, największy i najsławniejszy
w tej wojnie po Barkasach wódz, wrócił spod Kadyksu w nadziei wzniecenia nowej wojny, wsparty przez Magona, syna Hamilkara65, i przeprowadziwszy w tamtych stronach Hiszpanii werbunek wojsk uzbroił do pięćdziesięciu tysięcy piechoty oraz cztery tysiące pięciuset jeźdźców. Co do
liczby wojsk konnych panuje tu u autorów zgodność. Natomiast co do
piechoty piszą niektórzy, że pod miasto Sylpię66 przyprowadzono wtedy
siedemdziesiąt tysięcy piechurów. Tam właśnie dwaj wodzowie puniccy usadowili się w otwartym terenie z myślą, żeby nie zwlekać z wystąpieniem
do rozprawy.
13. Scypion otrzymawszy wiadomość o zorganizowaniu tak wielkiej armii
doszedł do wniosku, że samymi legionami rzymskimi nie sprosta tak pokaźnej
ilości ludzi, żeby nie musiał, choćby tylko dla pozoru, użyć przeciw nim
posiłków pochodzących z obcej pomocy. Nie chciał jednak polegać na
nich w tym stopniu, by ewentualna zmiana ich orientacji — bo to właśnie
było przyczyną klęski jego ojca i stryja — miała przy tym jakieś większe znaczenie.
Wysłał więc przodem Sylanusa do Kulchasa — panował on nad dwudziestu
ośmiu miastami — celem przejęcia od niego konnych i pieszych żołnierzy,
których obiecał powołać pod broń w czasie zimy, a sam od razu ruszył
w drogę z Tarrakony i ściągał stosunkowo niewielkie posiłki od sprzymierzeńców mieszkających w pobliżu trasy marszu. Tak doszedł do Kastulony67.
Tutaj również doprowadził posiłki Sylanus: trzy tysiące piechoty i pięciuset konnych.
Stąd posunął się Scypion pod miasto Bekulę mając wszystkiego wojska,
obywatelskiego i sprzymierzeńczego, piechoty i konnicy, łącznie czterdzieści
pięć tysięcy ludzi. Tutaj Magon i Masynissa z całą konnicą, zaatakowali
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Na kontynencie bo dotychczasowe prowincje. Sycylia i Sardynia z Korsyką to wyspy.

64

Pobicie Asturów i Kantabrów w północnej Hiszpanii nastąpiło dopiero w latach
29-19 p.n.e.
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Magon był wiec drugim bratem Hannibala, obok straconego właśnie Hazdrubala,
i także będzie próbował przedrzeć się do Hannibala w Italii.
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Sylpia — miasto w Betyce, w południowej Hiszpanii, zapewne identyczne z występującą u innych autorów Ilipą. leżącą na północ od Hispalis.
67

Kastulona — miasto nad górnym biegiem rzeki Betis (Guadalquivir), skąd można
było maszerować doliną tejże rzeki na zachód wprost na nieprzyjaciela. Ale zdążono posunąć
się zaledwie pod niedaleką Bekulę.

ich już przy zakładaniu obozu. I byliby narobili niepokoju wśród nich
w czasie budowy obwarowań, gdyby nie jazda, którą Scypion ukrył za
odpowiednim do tego właśnie pagórkiem. Ta napadła znienacka na rozproszonych napastników i co najdzielniejszych, będących najbliżej wałów i dokonujących pierwszego uderzenia na zajętych robotą przy szańcach, rozpędziła, gdy ledwie doszło do walki. Z pozostałymi jednak, którzy szli
za chorągwiami i w regularnym pochodzie, bitwa się przewlekała i długo
była nie rozstrzygnięta. Ale z chwilą, gdy w miejsce wyczerpanych walką
podeszły najpierw gotowe do starcia kohorty, a następnie coraz więcej
żołnierzy ze świeżymi siłami, których ściągnięto od robót z rozkazem chwycenia za broń, i gdy do bitwy waliła już od obozu wielka kolumna uzbrojonych, Punijczycy i Numidzi zdecydowanie podali tyły. Najpierw oddalali
się oddziałami, bez zamieszania w szeregach ze strachu czy pośpiechu.
Potem jednak, kiedy Rzymianin zaczął ostrzej nastawać na idących na końcu
i nie można było wytrzymać jego nacisku, nie myśleli już wcale o trzymaniu
się w szeregach, lecz na wszystkie strony, gdzie komu było najbliżej, rzucili
się do ucieczki.
W bitwie tej jak u Rzymian wzrosło samopoczucie, tak u przeciwnika
pewność siebie zmalała. Mimo to przez kilka następnych dni nigdy nie
było spokoju od wypadów konnicy czy lekkozbrojnych oddziałów.
14. Po dostatecznym wypróbowaniu sił w tych lekkich utarczkach
Hazdrubal pierwszy wyprowadził wojska do linii bojowej. Potem wyszli
do walki również Rzymianie. Ale obie strony stały w liniach bojowych
pod obozami i żadna nie zaczynała bitwy. A kiedy dzień chylił się ku
zachodowi, najpierw Punijczyk, następnie także Rzymianin, wydał rozkaz
odmarszu do obozu. I to samo powtarzało się przez kilka następnych
dni. Punijczyk stale pierwszy wychodził z wojskiem z obozu i pierwszy
też ludziom zmęczonym tym staniem dawał znak do odwrotu. Z żadnej
strony nie dokonano wypadu, nie rzucono pocisku, nie podniesiono
nawet okrzyku.
Środek linii bojowej tu zajmowali Rzymianie, tam Kartagińczycy z Afrykanami. Skrzydła wypełniali sprzymierzeńcy. Tymi zaś byli z obu stron Hiszpanie. Słonie przed linią punicką robiły z daleka wrażenie baszt obronnych.
I już w obu obozach mówiono sobie, że walczyć się będzie tak, jak stali
w liniach bojowych: w środku spotkają się Rzymianie z Punijczykami —
między nimi przecież toczyła się wojna — z wyrównanymi siłami ducha i broni.
Tymczasem Scypion widząc, że co do tego panuje już zdecydowane
przekonanie, w dniu, w którym postanowił stoczyć bitwę, umyślnie wszystko
zmienił. Puścił wieczorem po obozie rozkaz, że ludzie i konie mają zjeść
i stać w pogotowiu już przed świtem, a jeździec z bronią ma trzymać
konie okiełznane i osiodłane. I jeszcze nie rozjaśniło się całkiem, gdy całą
konnicę z lekkozbrojnymi puścił na punickie posterunki straży obozowej.

Zaraz potem sam wystąpił naprzód z ciężkozbrojną kolumną legionów
i wbrew utartej opinii swoich i przeciwnika skrzydła wypełnił rzymskim
żołnierzem, a w środek linii bojowej wziął sprzymierzeńców.
Hazdrubal zbudzony okrzykiem jazdy wypadł ze swej kwatery i widząc
zamieszanie i gonitwę wśród swoich ludzi koło wału obozowego, a w dali
błyskające znaki wojskowe legionów i pola pełne nieprzyjaciela, natychmiast
wypuścił na jeźdźców całą swoją konnicę. Sam z kolumną piechoty wyszedł
z obozu nie zmieniając niczego w zwykłym jej porządku przy ustawianiu
linii bojowej.
Długo już trwała nie rozstrzygnięta walka konnicy, nie mogła jednak
sama przez się dojść do decydującego momentu, ponieważ ulegający — a ulegała
na zmianę to jedna, to druga strona — znajdywali bezpieczne schronienie w szeregach piechoty. Ale gdy linie bojowe znalazły się już w odległości nie większej niż pięćset kroków od siebie, Scypion dał swej konnicy znak do odwrotu i wziął ją w całości, wraz z lekkozbrojnymi, na
tyły linii bojowej przez rozstęp między środkowymi jej szeregami, a następnie podzielił na dwie części i umieścił za skrzydłami jako posiłki68.
Nadeszła chwila przystąpienia do bitwy. Teraz Scypion kazał swym
Hiszpanom, którzy tworzyli środek linii, posuwać się naprzód zwolnionym
krokiem, a do Sylanusa i Marcjusza posłał z prawego skrzydła, którym
sam dowodził, rozkaz, by patrząc, jak on wydłuża swoje skrzydło w prawo,
również oni wydłużyli swoje w lewo i z lekkozbrojną piechotą i konnicą przystąpili do bitwy z nieprzyjacielem, zanim zdołają się ze sobą zewrzeć środkowe części linii bojowych. Tak więc rozciągnąwszy skrzydła ruszyli
na każdym z trzema kohortami piechoty i trzema oddziałami konnicy, a nadto z lekkozbrojnymi, przyspieszonym krokiem na nieprzyjaciela, za nimi
zaś skośną linią szli inni, tak że w środku linii, gdzie Hiszpanie szli naprzód wolniej, powstało wgłębienie. I już skrzydła zaczęły walkę, gdy tymczasem główne siły kartagińskie, puniccy weterani i Afrykanie, jeszcze się
nie zbliżyły do przeciwnika nawet na odległość rzutu oszczepem. A na
skrzydła, gdzie by mogli pomóc już walczącym, nie śmieli się oddalać,
żeby środek linii nie stanął otworem dla posuwającego się tutaj naprzód
nieprzyjaciela. Skrzydła zaś znalazły się pod podwójnym natarciem. Konnica, lekkozbrojną piechota i harcownicy zaszli przeciwnika łukiem i nacierali nań z boków, natomiast kohorty nastawały z frontu i dążyły do
oderwania skrzydeł nieprzyjacielskich od reszty ich linii bojowej.
15. Walka była pod każdym względem nierówna, szczególnie zaś dlatego, że przeciwnikiem rzymskiego i latyńskiego żołnierza był tutaj tłum Balearów
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Obserwując rozwój taktyki rzymskiej w Hiszpanii należy podkreślić umiejętność, z jaką
Scypion wyzyskał metodę Hannibala, zastosowaną w bitwie pod Kannami, i użył jazdy jako
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i świeżego rekruta hiszpańskiego. A z biegiem dnia wojsko Hazdrubala
zaczęły opuszczać siły. Zaskoczono je przecież rannym zaniepokojeniem
i zmuszono do wyjścia do linii bojowej nagle, zanim żołnierz zdążył pokrzepić się posiłkiem. A do tego Scypion umyślnie zwlekał z bitwą w ciągu dnia, żeby do niej doszło późno. Chorągwie piechoty na skrzydłach
zaczęły przecież bić się dopiero od siódmej godziny dnia, a w środkowej
części frontu doszło do walki jeszcze później. Pierwej więc ludzi znużył
upał w południowym słońcu, trud stania pod bronią, a przy tym głód
i pragnienie, nim doczekali się spotkania z przeciwnikiem. Toteż stali już
oparci na tarczach. Do tego wszystkiego jeszcze i słonie, spłoszone robiącym dużo zamieszania sposobem walki konnicy, harcowników i oddziałów lekkozbrojnych, uchodząc ze skrzydeł wpakowały się w środek linii
bojowej. Przeciwnik zmęczony fizycznie i psychicznie zaczął się cofać69.
Zachowywał jednak szeregi w porządku, zupełnie tak jakby się cofał
na rozkaz wodza przy nienaruszonym stanie frontu. Ale gdy zwycięzcy
z tego właśnie powodu, że poczuli przełamanie oporu, tym silniej natarli
na wszystkich odcinkach, ataku ich nie dało się już powstrzymać. I choć
Hazdrubal zatrzymywał ustępujących i zastępował im drogę krzycząc raz
po raz, że z tyłu są pagórki i tam znajdą bezpieczne schronienie, jeżeli
będą się wycofywać z opanowaniem, strach jednak zwyciężył poczucie honoru, gdy każdy co bliższy przeciwnika padał trupem, i wszyscy z miejsca
podawszy tyły zaczęli masowo uciekać. Potem najpierw przystanęli z chorągwiami na stokach pagórków i zaczęli ściągać żołnierzy w szeregi, póki
Rzymianie wstrzymywali się z podchodzeniem całą linią na stojące przed
nimi wzniesienie. Kiedy jednak zobaczyli, że szeregi przeciwnika idą z zapałem naprzód, na nowo podjęli ucieczkę i tłocząc się ze strachu popędzili do obozu.
Rzymianin także znalazł się już niedaleko wałów obozowych przeciwnika
i byłby przy tak wielkim rozpędzie zajął nawet jego obóz, gdyby nie to,
że na skutek prażącego słońca, jakie ostro świeciło między ciężkimi od
deszczu chmurami, nastąpiła bardzo silna ulewa, tak że zwycięzcy ledwie
zdołali dotrzeć do własnego obozu. Niektórych ogarnęły nawet skrupuły
religijne, by tego dnia niczego więcej już nie próbować.
Kartagińczycy byli wyczerpani trudem i ranami, a noc i ulewa zachęcały ich także do koniecznego odpoczynku. Jednakże strach i niebezpieczeństwo nie dawały im czasu do ociągania się, bo nieprzyjaciel mógł z brzaskiem dnia podjąć szturm na ich obóz. Znosili więc z całej okolicy głazy
z pobliskich dolin i powiększyli wały obronne. Zamierzali bowiem szukać
obrony w szańcach, skoro za mało mieli iei w broni. Ale przechodzenie
69

W bitwie tej widać wyraźnie, że Scypion odstąpił od szablonu wojennego rzymskiego
i naśladując Hannibala i jego taktykę z bitwy nad Trebią (XXI 54 i n.) wybrał na jej
stoczenie moment, kiedy przeciwnik będzie niedospany i głodny, jego zaś siły świeże i
wypoczęte.

ich sprzymierzeńców na stronę przeciwnika sprawiło, że bezpieczniej było
uciekać niż siedzieć na miejscu. Opuszczanie ich zaczęło się od naczelnika
Turdetanów, Attenesa. Ten przeszedł na drugą stronę z liczną drużyną
swoich ludzi. Potem dowódcy załóg wydali Rzymianinowi dwa warowne
miasta wraz z ich obsadą zbrojną. Żeby jednak ta skłonność do odpadania, jaka by raz opanowała nastroje wśród ludzi, nie szerzyła się dalej,
Hazdrubal ruszył po cichu w drogę pod osłoną najbliższej nocy.
16. Scypion, gdy tylko ludzie ze straży nocnych donieśli mu o świcie, że nieprzyjaciel się oddalił, wysłał za nim najpierw konnicę, a chorągwiom wydał rozkaz wymarszu. I Rzymianie maszerowali tak szybkim
krokiem, że gdyby szli prosto śladem nieprzyjaciela, byliby go z pewnością
dopadli. Ale dano wiarę przewodnikom, że nad rzekę Betis prowadzi inna,
krótsza droga i można nieprzyjaciela zaatakować przy przechodzeniu tej
rzeki. Tymczasem Hazdrubal, pozbawiony w ten sposób możliwości przeprawy przez rzekę, skręcił w kierunku Oceanu70 i odtąd wojsko jego uchodziło już bezładnie na sposób ucieczki. Dlatego też udało mu się oddalić
dość znacznie od rzymskich legionów. Ale konnica i lekkozbrojni doskakując do niego to od tyłu, to z boków, wciąż go niepokoili i opóźniali
w marszu. A ponieważ na skutek częstego zamieszania chorągwie jego przystawały staczając walki to z konnicą, to z lekkozbrojną i posiłkową piechotą, nadeszły na miejsce również rzymskie legiony.
Teraz już nie bitwę staczano, lecz dokonywano rzezi jakby wśród bydła,
póki sam wódz, inicjator ucieczki, nie wydostał się na najbliższe pagórki
z sześciu tysiącami półuzbrojonych ludzi. Resztę wybito lub wzięto do niewoli.
Na najwyższym wzgórku Punijczycy obwarowali się w pośpiesznie oszańcowanym obozie i odtąd bez trudu zapewniali sobie bezpieczeństwo, ponieważ przeciwnik daremnie próbował podchodzić pod górę przy tak trudnym dostępie. Ale osaczenie w terenie gołym i bez środków do życia można było wytrzymać zaledwie kilka dni. Zaczęto więc przechodzić na stronę
przeciwnika. W końcu sam wódz także kazał ściągać okręty, bo niedaleko
stamtąd było morze71, opuścił wojsko nocą i uciekł prosto do Kadyksu.
OSTATECZNA LIKWIDACJA OPORU PUNICKIEGO W HISZPANII

Scypion dowiedziawszy się o ucieczce wodza nieprzyjacielskiego pozostawił Sylanusowi dziesięć tysięcy ludzi piechoty i tysiąc jazdy, celem trzymania obozu w osaczeniu, a sam z resztą wojska wrócił, przy siedemdziesięciu postojach obozowych, do Tarrakony, badając od razu sprawę
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zachowania się naczelników i miast, aby im móc przydzielić nagrody według rzeczywistej wartości zasług.
Po jego odmaszerowaniu Masynissa miał tajne spotkanie z Sylanusem,
po czym chcąc do nowych swych planów pozyskać sobie także uległość
ludzi swego kraju przeprawił się z niewielką grupą ziomków do Afryki.
Jednakże przyczyna nagłej zmiany nie tak wyraźna była u niego w tym
czasie, jak dochowana do późnej starości niewzruszona wierność dawała
świadectwo, że i wtedy uczynił to nie bez powodu zasługującego na wiarę.
Potem Magon udał się do Kadyksu na okrętach odesłanych przez Hazdrubala. Reszta zaś, opuszczona przez wodzów, częścią przeszła na stronę
przeciwną, częścią uciekła rozpraszając się po najbliższych miastach. I nie
było już żadnej drużyny, która by czy to pod względem liczby ludzi czy
sił miała jakieś znaczenie.
W ten mniej więcej sposób pod wodzą i auspicjami Publiusza Scypiona przepędzono Kartagińczyków z Hiszpanii, w czternastym roku od rozpoczęcia wojny72, a w piątym roku od przejęcia tego kraju i tamtejszego
wojska przez tegoż Publiusza Scypiona73.
Niedługo potem Sylanus wrócił do Tarrakony i zameldował Scypionowi o całkowitej likwidacji oporu.
PRZYMIERZE SCYPIONA Z KRÓLEM SYFAKSEM

17. Jako zwiastuna odzyskania Hiszpanii wysłano do Rzymu Lucjusza
Scypiona z wielu znakomitymi jeńcami. Ale gdy wszyscy inni wszędzie mówili o tym z wielką radością i dumą, jeden tylko, ten właśnie, który tego
czynu dokonał, niesyty prawdziwej chwały męstwa, uważał to odzyskanie
krajów Hiszpanii za małą rzecz wobec żywionych w sercu wielkich nadziei
i ambicji. Widział przed sobą już i Afrykę, i potężną Kartaginę — jakby
osiągnięty w tej wojnie sam szczyt sławy ku ozdobie swego imienia. Dlatego też uważając, że trzeba z góry poczynić poważne przygotowania do
dzieła przez pozyskanie sobie przychylności królów i ludów, postanowił
przyciągnąć do siebie najpierw króla Syfaksa.
Syfaks był władcą Masesuliów. Masesuliowie, sąsiedzi Maurów, mieszkają naprzeciw tej właśnie części Hiszpanii, w której leży Nowa Kartagina.
Król ich pozostawał wówczas w przymierzu z Kartaginą, ale Scypion licząc na to, że przymierze to nie będzie dla niego ważniejsze czy świętsze,
niż bywa zazwyczaj u ludzi bez kultury, których wierność zależy od powodzenia sprawy, wysłał doń w poselstwie Gajusza Leliusza z darami.
Syfaks ucieszył się z darów, a ponieważ sytuacja była wtedy wszędzie dla
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Rzymian korzystna, dla Punijczyków zaś w Italii niepomyślna, przegrana
w Hiszpanii, zgodził się na propozycję przyjaźni z Rzymem, z tym jednak
zastrzeżeniem, że poręki na jej potwierdzenie nie da i nie przyjmie bez
obecności samego wodza rzymskiego. Tak więc Leliusz wrócił do Scypiona
odebrawszy od króla tylko zapewnienie, że przybycie tam Scypiona nie narazi go na niebezpieczeństwo.

5. Afryka półn.-zachodnia

Dla myślącego o Afryce Syfaks pod każdym względem stanowił ważną
pozycję. Był to najzasobniejszy król tamtego lądu, Kartagińczyków sam
doświadczył w wojnie, a przy tym granice jego królestwa miały tę dobrą stronę, że od Hiszpanii dzielił je niewielki pas morza. Scypion zatem
uznał sprawę za wartą tak wielkiego ryzyka, skoro inaczej celu osiągnąć się
nie dało. Dla zabezpieczenia Hiszpanii pozostawił Lucjusza Marcjusza w Tarrakonie, a Marka Sylanusa w Nowej Kartaginie, dokąd udał się z Tarrakony szybkim marszem drogą lądową.
Z Nowej Kartaginy wyruszył w dalszą drogę na dwóch pięciowiosłowcach w towarzystwie Gajusza Leliusza. Morze było spokojne, płynąc więc
przeważnie z pomocą wioseł, a czasem także z pomocą łagodnego wiatru,
dotarł do Afryki.
Przypadek zdarzył, że w tym właśnie czasie wpłynął do portu wypędzony
z Hiszpanii Hazdrubal74 z siedmiu trójwiosłowcami. Zarzuciwszy kotwice
przybijał z okrętami do lądu, gdy zobaczono dwa pięciowiosłowce. Nikt
nie miał wątpliwości, że to okręty nieprzyjacielskie i że strona mająca więcej
okrętów mogłaby je zająć, zanimby wpłynęły do portu. Mimo to skończyło się na samym zamieszaniu i gorączkowym pośpiechu żołnierzy i załogi
okrętowej. Chwytali za broń i przysposabiali okręty do ataku, ale bezowocnie. Żagle wzdęte nieco silniejszym wiatrem zaniosły pięciowiosłowce
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z pełnego morza do portu, zanim Punijczycy zdołali podnieść kotwice.
A w porcie królewskim żaden już nie odważył się robić awantury75.
W ten sposób wysiedli na ląd najpierw Hazdrubal, a następnie Scypion i Leliusz, i poszli do króla.
18. Syfaks odczuł to jako coś wspaniałego — i nie inaczej rzecz się
miała — że w jednym dniu przybyli do niego wodzowie dwóch najpotężniejszych w tym czasie narodów, aby się ubiegać o pokój z nim i przyjaźń.
Obydwu zaprosił do siebie i, ponieważ los chciał, by obaj znaleźli się
pod jednym dachem i u tych samych penatów, starał się doprowadzić ich
do rozmowy celem zaprzestania sporów. Scypion jednak odmówił i oświadczył, że do Punijczyka nie czuje żadnej prywatnej nieprzyjaźni, by ją miał
- w rozmowie likwidować, a w sprawie publicznej nie wolno mu bez upoważnienia ze strony senatu prowadzić z przeciwnikiem żadnych pertraktacji.
Królowi jednak bardzo zależało na tym, by się nie wydawało, że jeden
z gości został wykluczony od stołu, i by Scypion zdecydował się przybyć na wspólne przyjęcie. Scypion nie odmówił. Ucztowano więc razem
u króla, i nawet przy stole Scypion i Hazdrubal leżeli na tej samej
sofie76. Bo takie było życzenie króla. Scypion okazał wtedy taką uprzejmość
i tak we wszystkim wrodzoną obrotność umysłu, że ujął sobie tym nie
tylko Syfaksa, człowieka bez wyższej kultury i nieobznajomionego z obyczajami rzymskimi, ale nawet największego swego wroga, Hazdrubala, przez
umiejętne nawiązywanie z nim rozmowy.
Hazdrubal mówił otwarcie, że Scypion wydał mu się w bezpośrednim
spotkaniu jeszcze bardziej godny podziwu niż w tym, czego dokonał na
wojnie: „Nie ma wątpliwości, że Syfaks i jego królestwo już są w mocy
Rzymian. Taką zręczność ma ten człowiek w zjednywaniu sobie ludzi. Toteż Kartagińczykom wypada raczej nie pytać o to, jak utracono kraje
Hiszpanii, lecz myśleć, jak utrzymać w swym ręku Afrykę. Nie dla przyjemności podróży ani dla samej tylko przejażdżki po pięknych wybrzeżach
wódz rzymski opuścił świeżo podbite tereny, opuścił wojska i wybrał się
z dwoma okrętami do Afryki puszczając się na wrogi sobie ląd, zawierzając mocy króla i nie wypróbowanej jego rzetelności, lecz dla żywionej
w pragnieniach nadziei opanowania Afryki. To jest to, o czym on od dawna
już marzy w swym sercu, o czym mówi otwarcie z oburzeniem, że Hannibal
prowadzi wojnę w Italii, a Scypion nie prowadzi jej w Afryce".
Scypion zawarł z Syfaksem przymierze, po czym wyruszył w drogę z Afryki. Na morzu jednak miotany zmiennymi i przeważnie srogimi wiatrami
czwartego dnia dopiero dobił do portu nowokartagińskiego.
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Podróż Scypiona do Syfaksa była już sama przez się bardzo ryzykowna, a historiografia
powieściowa jeszcze bardziej ją udramatyzowała.
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Rozumieć należy chyba, że zajmowali miejsce na sofach po tej samej stronie stołu.

LIKWIDACJA OPORU HISZPAŃSKIEGO: ZDOBYCIE ILITURG1S
I KASTULONY

19. Kraje hiszpańskie miały wprawdzie spokój od wojny z Punijczykami, ale było widać, że niektóre miasta zachowywały spokój raczej ze strachu, z powodu poczuwania się do winy niż ze szczerej wierności. Z tych
zaś najznaczniejsze, dzięki swej wielkości, ale i najbardziej obciążone winą
były Iliturgis i Kastulona77.
Kastulona, sprzymierzona z Rzymem, dopóki mu szczęście dopisywało,
po upadku Scypionów i ich wojsk przeszła na stronę punicką. Iliturgitanie zaś do odpadnięcia od Rzymu dodali tę zbrodnię, że wydawali w ręce wroga i nawet mordowali ludzi, którzy po owej klęsce do nich się
schronili.
Gdyby w stosunku do tych miast zastosowano represje od razu, kiedy
kraje Hiszpanii były jeszcze chwiejne, postąpiono by raczej słusznie niż
korzystnie. Teraz jednak, gdy nastał ogólny spokój, wydało się, że nadszedł właściwy moment upomnienia się o zadośćuczynienie. Scypion wezwał więc z Tarrakony Lucjusza Marcjusza i z trzecią częścią swych wojsk
wysłał go na oblężenie Kastulony. Sam z pozostałym wojskiem dotarł za
piątym postojem obozowym pod Iliturgis78.
Tutaj zastał bramy miasta zamknięte. Wszystko stało w pogotowiu i przysposobieniu do odpierania oblężenia. Do tego stopnia sama świadomość,
na co zasłużyli, oznaczała dla ludzi wypowiedzenie im wojny. Od tego
też Scypion zaczął swe przemówienie mające zachęcić żołnierzy do walki:
„Hiszpanie ci przez zamknięcie bram sami dali do poznania, jakie jest
ich przewinienie, że się muszą bać. Toteż wojnę z nimi trzeba prowadzić
z uczuciami o wiele bardziej nieprzyjaznymi niż z Kartagińczykami. Z Kartagińczykami prawie bez gniewu toczy się walka o panowanie i sławę, tych
zaś musi się ukarać za wiarołomstwo, okrucieństwo, zbrodnię. Nadszedł
czas, by pomścić bezecne mordowanie ich towarzyszy broni, a także przygotowaną na nich samych zdradę, gdyby ich tamże zaniosła ucieczka. Trze77

Nie potrzeba podkreślać, że obciążanie winą Iliturgis i Kastulony jest wyłącznie
rzymskim punktem widzenia, w którym zaznacza się właściwy epoce Liwiusza stosunek Rzymian do podbitych ludów.
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Iliturgis - miasto nad rzeką Betis, nieco dalej na zachód od Kastulony niż
Bekula. A więc Scypion miałby w tym samym roku wyprawić się w te odległe strony
Hiszpanii po raz wtóry, i to po podróży do Syfaksa. Już to wydaje się aż nadto wystarczać na sezon wojenny jednego roku; bo wciąż jesteśmy w roku 206 p.n.e. Jeżeli zaś do
tego dodamy resztę wypadków hiszpańskich przypisanych przez Liwiusza temuż latu, łatwo
dostrzeżemy, że historyk przedstawił tu w scalonym opowiadaniu niewątpliwie dzieje różnych
lat, zapewne dla dodania tym większego blasku swemu bohaterowi tuż przed jego powrotem do Rzymu (XXVIII 38).

ba tą twardą nauką na zawsze to sobie zapewnić, żeby w przyszłości nikt
nie uważał obywatela czy żołnierza rzymskiego w żadnym położeniu za
kogoś odpowiedniego do czynienia mu krzywdy".
Po tej zachęcie ze strony wodza żołnierze pełni zapału przydzielili drabiny wybranym w poszczególnych manipułach ludziom, a wojsko podzielono tak, że połową dowodził legat Leliusz i miasto zaatakowano w dwóch
miejscach naraz siejąc podwójną trwogę.
Natomiast z zamkniętych w mieście każdego naglił do dzielnej tegoż
obrony nie jakiś jeden wódz czy grupa przedniej szych obywateli, lecz własny
strach, płynący z poczucia winy. Pamiętali oni i jeden drugiemu to przypominał, że tutaj chodzi o ich ukaranie, a nie tylko o zwycięstwo nad
nimi: „Różnica tylko w tym, gdzie każdy z nich ma iść na spotkanie ze
śmiercią: stając do bitwy w linii bojowej, gdzie Mars dla obu stron wspólny nieraz pokonanego wywyższa, a zwycięzcę poniża, czy też później, po
spaleniu miasta, na oczach wziętych do niewoli żon i dzieci oddając ducha pod batami i w kajdanach, doznawszy przedtem wszelkiego pohańbienia i wszelkiej niegodziwości".
Toteż nie tylko ludzie w wieku wojskowym i nie sami tylko mężczyźni, lecz
także kobiety i dzieci stawały do walki ponad siły ich ducha i ciała. Podawały pociski tym, co bronili miasta, dostarczały obwarowującym miasto
głazów na mury. Bo tu w walce szło nie tylko o wolność, która budzi
odwagę tylko w bohaterskiej piersi. Tu wszyscy mieli przed oczyma czekającą każdego ostateczną kaźń i haniebną śmierć. Zapału dodawało ludziom
również prześciganie się w znoszeniu trudów i niebezpieczeństw i samo to,
że każdy był na widoku drugich. Stąd też przystąpiono do walki z takim
zapałem, że wojsko owo, które poskromiło całą Hiszpanię, raz po raz
odparte od murów przez ludzi jednego miasta zaniepokoiło się tą nie dość
zaszczytną próbą sił.
Widząc to Scypion bał się, że przez tyle bezowocnych wysiłków ze
strony jego ludzi wzrośnie u przeciwnika odwaga, natomiast jego żołnierz
stanie się mniej energiczny. Uznał więc za wskazane włączyć się w te
wysiłki i wziąć udział w niebezpieczeństwie. Skarcił opieszałość żołnierzy
i kazał im przystawiać drabiny do murów grożąc, że jeśli inni będą się
ociągać, to on sam zacznie się po nich wdrapywać do góry. I już pod
nie podszedł z niemałym narażeniem się na niebezpieczeństwo, a wtedy
żołnierze zaniepokojeni o los wodza podnieśli zewsząd okrzyk bojowy i na
wielu miejscach jednocześnie zaczęto dźwigać drabiny w górę, przy czym
do natarcia przystąpił z drugiej strony również Leliusz. Wtenczas przełamano opór mieszkańców miasta, odparto obrońców i mury opanowano.
Wśród zamieszania zajęto również zamek obronny od tej strony, gdzie
wydawał się nie do zdobycia.
20. Mianowicie zbiegowie afrykańscy, którzy wtedy znajdowali się wśród

rzymskich oddziałów posiłkowych, w czasie, gdy ludzie w mieście mieli
uwagę zajętą obroną tych części murów, skąd zagrażało niebezpieczeństwo,
a Rzymianie podchodzili w górę, gdzie się podejść dało, zauważyli, że jedna
strona miasta, bardzo wysoko leżąca i chroniona przepaścistą ścianą skalną,
nie jest zabezpieczona żadnym obwarowaniem i nie ma tam obrońców. Wobec tego ludzie o lekkiej wadze i zręczni dzięki długotrwałej zaprawie wzięli
z sobą żelazne haki i zaczęli podchodzić w górę, gdzie można było wspinać się po wystających nierównościach skały. A tam, gdzie napotykali skałę
zbyt stromą i gładką, wbijali co pewien odstęp haki i tak robili sobie jakby
stopnie, po czym pierwsi ręką wyciągali w górę idących w ślad za nimi,
a postępujący z tyłu pomagali podnosić się wzwyż wspinającym się przed
nimi. I tak wydostali się na sam wierzch. Stąd z okrzykiem zbiegli w dół,
do miasta już zajętego przez Rzymian.
Wtedy to było widać, że miasto zdobywano z gniewu i nienawiści.
Nikt nie myślał o braniu ludzi żywcem do niewoli, nikt o łupach, choć
wszystko stało dla grabieży otworem. Zabijano bezbronnych tak samo jak
uzbrojonych, kobiety na równi z mężczyznami. W gniewie i okrucieństwie
posunięto się aż do mordowania niemowląt. Potem rzucono ogień na domy
albo zburzono, czego się ogniem strawić nie dało. Do tego stopnia z satysfakcją niszczono ślady miasta i zacierano pamięć po siedzibie wroga79.
Z kolei Scypion poprowadził wojsko pod Kastulonę. Miasta tego bronili nie tylko ludzie zebrani tam z Hiszpanii, ale także resztki wojska
punickiego, które zewsząd uszły tam z rozproszenia i ucieczki.
Wieść o klęsce Iliturgitanów wyprzedziła przybycie Scypiona. Ludzi ogarnął strach i zwątpienie. A ponieważ sprawa jednych i drugich była różna
i każdy myślał o sobie bez oglądania się na drugiego, doszło najpierw do
cichej nieufności wzajemnej, a następnie do otwartej niezgody i odłączenia się
Kartagińczyków od Hiszpanów. Tymi dowodził Cerdubelus, otwarty zwolennik poddania miasta, punickimi zaś wojskami posiłkowymi Himilkon. Ostatecznie Cerdubelus, utrzymawszy odpowiednią porękę, wydał Rzymianinowi w tajemnicy miasto, a wraz z miastem Punijczyków.
Temu zwycięstwu towarzyszyło więcej łagodności. Nie dopuszczono do
takiego zniszczenia, a w niemałym stopniu złagodziło tu gniew samo dobrowolne poddanie miasta.
IGRZYSKA POGRZEBOWE NA CZEŚĆ POLEGŁYCH SCYPIONÓW

21. Potem Scypion wysłał Marcjusza na podbój i zmuszenie do poddaństwa ludów, które nie były jeszcze całkiem ujarzmione, a sam wrócił do
Nowej Kartaginy celem wywiązania się ze ślubowanych bogom powinności
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Te okrutne metody postępowania Rzymian z podbitymi, jak tu z Iliturgitanami, były
wtedy zjawiskiem częstszym.

i wydania igrzysk gladiatorskich, które przygotował ku czci ojca i stryja,
poległych w boju.
A było to widowisko gladiatorskie dawane nie z tego rodzaju ludzi,
z jakich zwykle organizują je właściciele szkół gladiatorskich80, ludzi, wywodzących się z wystawianych na sprzedaż niewolników oraz z wolnych,
frymarczących własną krwią. Tu wszelki występ walczących był dobrowolny
i bezinteresowny. Bo jednych przysłali naczelnicy plemion dla popisu i pokazu wrodzonej danemu plemieniu dzielności, inni sami zgłosili się do walki dla przypodobania się wodzowi, jeszcze innych do wyzwania rywali czy
do nicodrzucania wyzwania pociągnęła chęć współzawodnictwa i walki.
Niektórzy żelazem rozstrzygali spory, których nie mogli czy nie chcieli zakończyć przez rozsądzenie, umówiwszy się, że racja będzie po stronie zwycięzcy.
Korbis i Orsua byli ludźmi nie jakiegoś nie znanego pochodzenia, ale
sławnymi i znakomitymi braćmi stryjecznymi. Spierali się oni o pierwszeństwo we władaniu miastem, zwanym Ibes, i oświadczyli, że będą walczyć o nie żelazem. Korbis był starszy, lecz ostatnio naczelnikiem tego miasta był ojciec Orsui, który jednak stanowisko to odziedziczył po starszym
bracie, gdy ten umarł. Scypion chciał załatwić ich spór drogą porozumienia i w ten sposób uspokoić ich zawziętość, ale obaj powiedzieli, że odmówili już tego swym wspólnym krewnym i nie wezmą na sędziego nikogo
z ludzi czy bogów oprócz jednego Marsa. Obaj pochopni do walki, starszy dla swej siły, młodszy dla kwitnącego wieku, woleli zginąć w pojedynku, niżby jeden miał być podwładnym drugiego. I nie dało się ich odwieść
od tak wielkiej zawziętości. Toteż dali oni wojsku niecodzienne widowisko
i zarazem przykład, jak strasznym złem między ludźmi jest żądza władzy.
Starszy dzięki wprawie we władaniu bronią i przebiegłości łatwo pokonał
niedoświadczone siły młodszego.
Do tego pokazu walki na miecze dodano igrzyska pogrzebowe na miarę
możliwości kraju oraz zasobów obozu.
AKCJA PACYFIKACYJNA MARCJUSZA W HISZPANII

22. Niezależnie od tego legaci wykonywali tymczasem swoje zadania.
Marcjusz przekroczył rzekę Betis, miejscowa ludność nazywa ją Certis, i przejął w poddaństwo dwa zasobne miasta.
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Pokazy gladiatorskie w Rzymie są poświadczone po raz pierwszy dopiero w roku
264 p.n.e., choć znane tu były niewątpliwie dawniej jako przejęte od Etrusków. Dawano je
przeważnie na igrzyskach z okazji pogrzebu znaczniejszych ludzi, urządzanych prywatnie
przez rodziny zmarłych. Na igrzyskach publicznych wystąpili gladiatorzy, co prawda, już
w roku 105 p.n.e., ale jest to za republiki wypadek odosobniony i nie całkiem pewny.
Gladiatorów wynajmowano ze szkół gladiatorskich, z których znana była Kampania, głównie
Kapua. Ale od kiedy, nie wiadomo. Liwiusz ma tu na myśli bliższe sobie czasy.

Miasto Astapa81 stało zawsze po stronie kartagińskiej82. Ale nie tyle
to zasługiwało na pomstę, ile fakt, że jego ludność żywiła do Rzymian
szczególną nienawiść, bez konieczności narzuconej przez wojnę. Nie było
ono dość zabezpieczone ani położeniem, ani obwarowaniem, co sprawiało,
że mieszkańcy byli tym bardziej bitni. Oddawali się zaś z zamiłowaniem
rozbojowi. To ich popychało do wypadów na sąsiednie tereny, należące
do sprzymierzeńców rzymskich, i łapania chodzących po okolicy żołnierzy
rzymskich, ludzi służby obozowej i kupców. Wymordowali też sporą grupę
ludzi — bo chodzenie w małych grupach było niebezpieczne — dostawszy
ją w zasadzkę w niekorzystnym dla niej miejscu, gdy przekraczała ich
granice.
Pod to więc miasto posunięto się z wojskiem. Mieszkańcy jego, świadomi swych zbrodni, uważali, że ani poddanie się tak nieprzyjaznemu przeciwnikowi nie jest dla nich bezpieczne, ani nie ma nadziei, by mogli bronić swego bytu za murami czy w bitwie, i dopuścili się haniebnej i okrutnej zbrodni wobec siebie samych i swoich najbliższych. Na placu miejskim
wyznaczyli miejsce, na które miano znieść wszystko, co najcenniejsze, ze
swego mienia. Na tym stosie kazali usiąść swym żonom i dzieciom, a dokoła nakładli drzewa i nazrzucali wiązek chrustu. Następnie pięćdziesięciu
młodym ludziom pod bronią wydali rozkaz, że dopóki wynik bitwy będzie
nie rozstrzygnięty, mają w tym miejscu jako załoga pilnować ich mienia
i osób droższych im niż to mienie: „Gdyby jednak zobaczyli, że bitwa
przegrana i dojdzie do sytuacji, że miasto nie uniknie zajęcia, mogą być
przekonani, że wszyscy, których widzą idących do walki, zginą w samym
boju. Dlatego proszą ich na bogów nieśmiertelnych nieba i podziemia, aby
pomni wolności, którą w tym dniu trzeba będzie zakończyć zaszczytną śmiercią albo haniebną niewolą, nie pozostawili cało niczego, na czym by nieprzyjaciel mógł wywrzeć swą srogość i złość. Mają w ręku ogień i miecz.
Niechże zatem to, co ma zginąć, zniszczą raczej przyjazne i wierne ręce,
niżby miał nad tym pastwić się szyderczo i z pogardą wróg".
Do tych poleceń dodano straszne przekleństwo na każdego, który by
uchylił się od rozkazu licząc na cokolwiek lub ulegając słabości ducha.
Potem w szybkim marszu wypadli z otwartych bram z wielką wrzawą
na zewnątrz, a żaden posterunek straży nie był dość silny, by się im
oprzeć. Niczego przecież nie można było obawiać się mniej niż tego właśnie,
by oblężeni ośmielili się wyjść poza mury.
Zastąpiło im drogę kilka oddziałów konnicy i wypuszczeni w tymże
celu z obozu lekkozbrojni. W wyniku świeżego rozognienia i podniecenia
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Astapa — dziś Estepa, na południe od Korduby. leżącej nad środkowym brzegiem rzeki

Betis.
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Przykład tego miasta dowodzi, że znaczna część Hiszpanów, zrażona do Rzymian
ich bezwzględnym sposobem prowadzenia wojny, stanęła po stronie kartagińskiej.

wywiązała się raczej ostra walka niż regularna bitwa w jakimkolwiek porządku. Toteż konni, którzy pierwsi spotkali się z nieprzyjacielem, zostali
odparci, a to wywołało strach również wśród lekkozbrojnych. I doszłoby
do walki pod samymi wałami obozu, gdyby nie legiony, które mimo krótkiego czasu, jaki im dano na uzbrojenie się, wystąpiły do linii bojowej.
Tutaj także przez chwilę zapanowało zamieszanie koło chorągwi, ponieważ szałem ogarnięty przeciwnik z opętańczą odwagą parł na oślep naprzód nie zważając na rany i ciosy mieczów. Po chwili jednak stary żołnierz, wytrzymały na takie nieprzemyślane uderzenia, kładąc trupem pierwszych powstrzymał w zapędach następnych, a niebawem sam dokonał próby
natarcia. Widząc, że nikt się nie cofa, lecz każdy z zaciekłością walcząc
pada na swoim miejscu, rozdzielił. swą linię na dwie części — mógł sobie
na to pozwolić dzięki dużej liczebności ludzi pod bronią — i zaszedł nieprzyjaciół z boków. Ci utworzyli koło i tak walcząc wybici zostali wszyscy
co do jednego.
23. Tutaj dokonano rzezi na skutek zawziętości płonącego gniewem przeciwnika i wśród samej bitwy, a więc prawem wojny, na uzbrojonych i stawiających opór.
Nad wyraz haniebna jednak była inna rzeź, w mieście. Tu niezdolny
do walki i bezbronny tłum kobiet i dzieci mordowali właśni obywatele
i tak, przeważnie jeszcze na wpół żywe, rzucali na rozpalony stos, aż strugi
krwi gasiły rozpalający się ogień. W końcu zaś sami znużeni żałosnym
mordowaniem swoich ludzi rzucili się wraz z bronią w płomienie.
Zwycięzcy Rzymianie przybyli tam, gdy tej rzezi dokonano już do końca. Na pierwszy widok tak okropnej sceny ze zdumienia przez chwilę osłupieli. Potem jednak, ponieważ ze stosu przebłyskiwało wśród innych rzeczy
złoto i srebro, ulegając chciwości ludzkiej natury chcieli je z ognia wydrzeć.
Przy tym jednak niektórych wprost zajął ogień, niektórzy zostali poparzeni
podmuchem gorącego powietrza, dlatego że najbliżsi płomienia nie mogli się
cofnąć pozostając pod naporem olbrzymiego tłumu z tyłu.
Tak zatem Astapa została zniszczona ogniem i mieczem — bez łupów
żołnierskich.
Reszta ludności w tamtych stronach poddała się ze strachu. Marcjusz
przyjął ją w poddaństwo. Zwycięskie wojsko odprowadził z powrotem do
Nowej Kartaginy, do Scypiona.
WYPRAWA MARCJUSZA I LELIUSZA POD KADYKS

W tych samych dniach przybyli83 uciekinierzy z Kadyksu obiecując wydać miasto i stacjonującą w nim załogę punicką oraz wodza załogi wraz
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Przybyli — dokąd: pod Astape czy już do Nowej Kartaginy? W tym wypadku
wymagałoby to nowej, dalekiej wyprawy.

z flotą. W mieście tym mianowicie zatrzymał się po ucieczce Magon. Zgromadził on okręty na Oceanie i dzięki nim za pośrednictwem Hannona, dowódcy tej floty, zebrał trochę posiłków po drugiej stronie cieśniny, z wybrzeża
Afrykańskiego, a także z najbliższych okolic Hiszpanii. Wymieniono z uciekinierami wzajemne zapewnienia wierności i wysłano tam Marcjusza z kohortami lekkiego ekwipunku i jednocześnie Leliusza z siedmiu trójwiosłowcami
i jednym pięciowiosłowcem, celem przeprowadzenia akcji według wspólnego
planu na lądzie i morzu.
CHOROBA SCYPIONA, POWSTANIE LACETANÓW I CELTYBERÓW

24. Scypiona więziła ciężka choroba. Jeszcze bardziej jednak wyolbrzymiła
ją pogłoska, jako że każdy do tego, co usłyszał, dorzucał trochę od siebie pod wpływem wrodzonej ludziom przyjemności świadomego rozdmuchiwania wieści. Wywołało to niepokoje w całym kraju, szczególnie zaś w odległych jego stronach.
Pokazało się przy tym, co za ogrom trudności spowodowałaby rzeczywista katastrofa, skoro pusta tylko pogłoska takie wywołała burze. Ani sprzymierzeńcy nie dochowali wierności, ani wojsko nie trwało przy swej powinności84.
Mandoniusz i Indibilis85, którzy w duchu dla siebie przeznaczyli panowanie w Hiszpanii po wypędzeniu Kartagińczyków, ale nic z tych nadziei
im się nie ziściło, wywołali powstanie wśród swoich ziomków - byli to
Lacetanie86 — i skusiwszy do powstania także młódź celtyberyjską zupełnie spustoszyli tereny Suessetanów i Sedetanów, pozostających w przymierzu
z narodem rzymskim.
BUNT WOJSKA W OBOZIE RZYMSKIM ZA RZEKĄ HIBERUS

Inne szaleństwo wylęgło się wśród obywateli87, w obozie pod Sukroną.
Stacjonowało tam osiem tysięcy żołnierzy, dla ochrony plemion mieszkają84

Choroba Scypiona pokazała, jak mało miał Rzym szczerych sprzymierzeńców w Hiszpanii, jak silne były w tym kraju tendencje wyzwoleńcze.
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Mandoniusz i Indibilis obaj znani nam już z poprzednich ksiąg Liwiusza, zwłaszcza z
XXVII 17, gdzie jest mowa o tym, jak zostali sprzymierzeńcami Scypiona.
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Lacetanie — na północ od ujścia rzeki Hiberus (Ebro) do morza. Ale dlaczego
tu mowa tylko o Lacetanach, skoro Mandoniusz i Indibilis byli naczelnikami mieszkających
na zachód od nich Ilergetów? Czy Lacetanów użyto najpierw do walki zaczepnej, a Ilergetów
rezerwowano do dalszej rozprawy? Por. rozdz. 28 ("llergetowie i Lacetanie"). 29 (..do Ilergetów"), 31 („do swego kraju"), 34 („Ilergeci i Lacetanie").
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Wśród obywateli — tj. wśród wojsk rzymskich pod Sukroną. Miasto to leżało w pobliżu
dolnego biegu rzeki Sukrony (Sucro), wpadającej do morza w znacznej odległości na północ
od Nowej Kartaginy.

cych z tej strony rzeki Hiberus88. Podniecenie nastrojów nastąpiło zresztą
wśród nich nie dopiero wtedy, gdy doszły do nich niepewne wieści o życiu
wodza. Od dawna już narastała tam, jak to bywa, zbytnia swoboda na
skutek przewlekającej się bezczynności. A częściowo także dlatego, że przywykli żyć z dość obfitych łupów zdobywanych na nieprzyjacielu i za mało
było im tego, co mieli w czasie pokoju.
Najpierw mówiono tu tylko między sobą w tajemnicy: „Jeżeli w terenie
toczy się wojna, to co oni mają tam do szukania między podbitymi?
Jeżeli zaś wojnę już zakończono i sprawę podboju kraju załatwiono, to
czemu nie odwozi się ich do Italii?" Zaczęto także domagać się wypłaty
żołdu zuchwałej, niż na to pozwalał obyczaj czy umiar żołnierski, a stojący
na strażach rzucali obelgi na trybunów wojskowych obchodzących stanowiska straży. Pewni ludzie chodzili nadto na grabież na tereny już podbite
i zachowujące spokój. W końcu zaczęto za dnia i całkiem jawnie oddalać
się od chorągwi bez uzyskania urlopu. Wszystko działo się według zachcianek i samowoli żołnierzy, a nic według przepisu czy dyscypliny żołnierskiej, czy rozkazu przełożonych89.
Forma obozu rzymskiego utrzymywała się jednak nadal tylko dzięki
temu, że liczono na to, iż trybunowie zarażą się szaleństwem i nie będą
wzbraniać się od udziału w buncie i zerwania stosunków. Pozwalano im
więc i sądy odbywać w głównej kwaterze, i po hasło do nich się zgłaszano,
i na stanowiska straży dziennych czy nocnych chodzono regularnie. Moc
władzy wprawdzie zniesiono, ale pozory słuchających rozkazu, sami sobie
rozkazy wydając, zachowywano.
Jednakże z chwilą, gdy zorientowano się, że trybunowie ganią i potępiają to, co się dzieje, starają się temu zaradzić i jawnie oświadczają,
że nie będą wspólnikami szaleństwa żołnierzy, wybuchł przecież bunt.
Trybunów przepędzono z głównej kwatery, a wkrótce potem z obozu,
władzę zaś dowódców oddano, za zgodą powszechną, w ręce przywódców
buntu, pospolitych żołnierzy, Gajusza Albiusza Kalenusa i Gajusza Atriusza
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Z tej strony rzeki Hiberus (łac. cis Hiberum) — przy czym tutaj wyrażenie to zostało
chyba użyte w innym znaczeniu niż zazwyczaj u Liwiusza (cis Hiberum — „z północnej
strony rzeki Hiberus", trans Hiberum = „po południowej stronie tej rzeki"; por. XXI, przyp. 20),
a mianowicie „z tej strony" w stosunku do Sukrony i obozu rzymskiego, tj. z południowej
strony; posiadłości wspomnianych właśnie Suessetanów i Sedetanów (Edetanów) sięgały tylko
do rzeki Hiberus od południa i wtedy stacjonujące pod Sukroną wojsko mogło pilnować
ich bezpieczeństwa.
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Analizując sytuację w tym obozie rzymskim trzeba mieć na uwadze, że żołnierzechłopi już sześć lat byli pod bronią w obcym kraju, bez kontaktu z rodzinami, poza dopływającymi do odległej Hiszpanii wiadomościami z Italii, i chcieli wrócić do swych domów.
Ale zob. przyp. 91.

Umbra90. Ci nie zadowolili się trybuńskimi odznakami dowództwa. Ośmielili
się sięgnąć nawet po insygnia najwyższej władzy — po rózgi z toporami.
Nie przyszło im na myśl, że te rózgi i topory, które nosili przed sobą
jako postrach na drugich, nad ich własnymi wiszą grzbietami i karkami.
Fałszywe przekonanie o śmierci Scypiona zaślepiało ludzi. Nie mieli
wątpliwości, że z chwilą rozejścia się tej wieści cała Hiszpania zapłonie
wojną: „W tym zamieszaniu można będzie nakazać sprzymierzeńcom dostawę pieniędzy, a miasta pobliskie rozgrabić. W ogólnym zamęcie, gdy wszyscy
na wszystko się ważą, mniej będzie wpadać w oczy to, czego sami się
dopuszczą91".
25. Oczekiwano dalszych, świeżych wiadomości, nie tylko o śmierci Scypiona, ale nawet o pogrzebie. Te jednak nie nadchodziły. Pochopnie
poczęte pogłoski zaczęły się okazywać płonne.
Wtedy zabrano się do szukania tych, co je pierwsi podali. Każdy
jednak od tego się wymawiał. Każdy wolał uchodzić za takiego, który
pierwszy w rzecz nierozważnie uwierzył, niż za tego, który ją wymyślił.
Opuszczeni wodzowie drżeli już sami przed swymi oznakami władzy. W miejsce
pustego pozoru zwierzchnictwa, jakie sami sprawowali, z przerażeniem myśleli
o prawdziwej i prawnej władzy, mającej się wnet przeciw nim samym obrócić.
Wśród takiej dezorientacji w obozie zbuntowanych najpierw zupełnie
pewni świadkowie donieśli, że Scypion żyje. A niebawem także, że jest zdrów.
Za tymi wiadomościami przybyło tam siedmiu trybunów wojskowych,
wysłanych przez samego Scypiona. Przybycie ich w pierwszym momencie
wywołało rozgoryczenie. Wkrótce jednak zostało ono ułagodzone przez życzliwe i uspokajające osobiste rozmowy trybunów ze znajomymi, których spotykali. Najpierw bowiem nawiązywali rozmowy z ludźmi obchodząc namioty, potem w głównej kwaterze obozowej i na placu obozowym, kiedy
zauważali grupy ludzi zajętych rozmową, ale raczej wypytując tylko o przyczynę zagniewania i tego nagłego rozdrażnienia, niż oskarżając ich o to,
co zrobili. Wszędzie rzucano odpowiedź, że nie wypłacono im na czas
żołdu, a poza tym, że chociaż w tym samym czasie, kiedy zdarzyła się
zbrodnia Iliturgitanów, oni swym męstwem, po klęsce dwu wodzów i dwu
90

Albiusz (Biały) i Atriusz (Czarny) — dobór tych imion jest podejrzany jako
wymysł pisarski, tym bardziej że i Kalenus (Kaleńczyk, tj. pochodzący z Kales) kojarzy się
ze słowem caleo (,jestem gorący", żarzę się") i pozostaje w korelacji ze słowem albus
(„biały"), i Umber („Umbryjczyk", „pochodzący z Umbrii") przypomina łaciński wyraz umbra
(„cień", „mrok") i wiąże się z pojęciem ater („ciemny", „czarny").
91

Bunt ten był, jak się łatwo domyślić, niewątpliwie wynikiem roboty dywersyjnej,
bezpośrednio może ze strony hiszpańskiej (Mandoniusz i Indibilis), a pośrednio nawet punickiej
(Magon, por. rozdz. 31!).

wojsk, obronili honor narodu rzymskiego i kraj utrzymali w swym ręku92,
Iliturgitanie ponieśli zasłużoną karę za swe przestępstwo, ale nikt się nie
znalazł, kto by im, żołnierzom, zapłacił wdzięcznością za ich dzielne czyny.
Na to trybunowie odpowiadali, że te skargi są słuszne i ze przedstawią je
głównemu wodzowi: „Cieszą się, że nie zaszło nic przykrzejszego i nieuleczalnego, a Publiusz Scypion to człowiek boskiej łaskawości. I rzeczpospolita
także umie okazać swą wdzięczność".
PRZEŁAMANIE KRYZYSU W ZBUNTOWANYM OBOZIE

Scypion, przywykły do wojen, w burzach buntów nie miał żadnego doświadczenia i z niepokojem myślał o tym, co się stało, żeby albo wojsko
nie przekroczyło miary w błędzie, albo on sam w karaniu. Na razie
postanowił działać, tak jak zaczął, łagodnie. Po miastach zobowiązanych
do płacenia podatku na żołd rozesłał poborców podatkowych, aby zaspokojenie oczekiwania tamtych przyspieszyć. Następnie podał do wiadomości,
że celem pobrania żołdu mają się zgłosić w Nowej Kartaginie, wedle swojego
uznania: w osobnych grupach albo wszyscy razem.
Do uspokojenia buntu, który zresztą sam przez się już słabnął, przyczyniło się nagłe przycichnięcie powstania Hiszpanów. Mandoniusz i Indibilis
na wiadomość, że Scypion żyje, wrócili do swych krajów i porzucili
podjęte dzieło. Zbuntowani nie mieli więc już wspólników swego szaleństwa
ani w obywatelach, ani w obcych. Rozglądali się we wszystkich swych
możliwościach, ale nic im nie pozostawało oprócz nie najbezpieczniejszego
odwrotu od złych zamiarów i zdania się na słuszny gniew albo na łaskę
wodza, co do której nie tracili nadziei: „Przebaczył on nawet wrogom,
z którymi prowadził wojnę, a ich próba buntu pozostała bez ran, bez
rozlewu krwi; ani sama nie była czymś strasznym, ani na straszną nie
zasługuje karę" — jak to zwykle natura ludzka sama każdemu daje aż
nazbyt dużo wymowy do pomniejszenia własnej winy. Wahali się tylko co
do tego, czy po odbiór żołdu mają iść poszczególnymi kohortami, czy
wszyscy naraz. Przeważyło zdanie, żeby dla większego, jak sądzili, bezpieczeństwa pójść razem.
NARADA NAD UKARANIEM BUNTOWNIKÓW

26. W tych samych dniach, gdy tamci zastanawiali się nad wspomnianymi sprawami, w Nowej Kartaginie odbyła się w ich kwestii narada.
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Tj. po klęskach Publiusza i Gneusza Scypionów, kiedy to Iliturgitanie przeszli na
stronę punicką, a chroniących się u nich Rzymian częścią wymordowali, częścią wydali
Punijczykom; natomiast zebrane z ucieczki wojsko pod wodzą Marcjusza zadało Punijczykom
klęskę (XXV 37-39, XXVIII 19).

W wypowiedziach spierano się co do tego, czy tylko sprawców buntu
ukarać — a było ich nie więcej niż trzydziestu pięciu — czy też temu tak
haniebnemu stawaniu w rzędzie wrogów raczej niż zbuntowanych należy
zapobiec przez objęcie karą szerszego kręgu ludzi. Zwyciężył wniosek łagodniejszy, aby poprzestać na ukaraniu tych, którzy dali przewinieniu początek.
Pozostałemu tłumowi miało wystarczyć udzielenie ostrej nagany.
UJĘCIE WINNYCH BUNTU

Po rozwiązaniu narady zapowiedziano stojącemu w Nowej Kartaginie
wojsku — celem upozorowania, że to właśnie było przedmiotem narady —
wyprawę przeciwko Mandoniuszowi i Indibilisowi i kazano żołnierzom zaopatrzyć się w żywność na parę dni.
Siedmiu trybunów wojskowych, którzy już poprzednio chodzili do Sukrony
celem załagodzenia buntu, wydelegowano do przyjęcia tamtego wojska i każdemu podano po pięć nazwisk przywódców buntu. Mieli ich za pośrednictwem
odpowiednich ludzi wśród miłego nastroju i rozmowy zaprosić w gościnę,
uśpić winem i tak związać.
Zbuntowani byli już niedaleko Nowej Kartaginy, gdy od spotykanych
ludzi dowiedzieli się, że nazajutrz całe wojsko rusza z Markiem Sylanusem
na Lacetanów. To ich nie tylko uwolniło od wszelkiej obawy, która w głębi
duszy każdego tkwiła, ale wywołało w nich nawet wielką radość, że w ten
sposób raczej oni będą mieć w swej mocy osamotnionego wodza, niż on ich.
Pod zachód słońca wkroczyli do miasta. Tu widzieli, jak to drugie
wojsko przygotowuje wszystko do wyprawy. Przyjęto ich wiadomościami,
przygotowanymi z góry, że wódz jest zadowolony z tego ich przybycia
w tak odpowiedniej chwili, właśnie w momencie, gdy drugie wojsko wybiera się w drogę. Przystąpili do posiłku. I wtedy właśnie trybunowie przez
odpowiednich ludzi, bez jakiegokolwiek zamieszania, zwabili w gościnę
sprawców buntu, pojmali ich i związali.
WIELKA MOWA SCYPIONA DO ZBUNTOWANEGO WOJSKA

O czwartej straży nocnej zaczął ruszać w drogę ciężki sprzęt wojenny
drugiego wojska na ową symulowaną wyprawę. O świcie ruszyły chorągwie.
Pochód ich zatrzymano jednak przy bramie i do wszystkich bram rozesłano straże, żeby nikt z miasta wyjść nie mógł. Następnie zwołano na
zgromadzenie tych, którzy przybyli dnia poprzedniego. Zebrali się biegiem,
pełni zuchwałości, na placu przed trybunałem wodza, wznosząc okrzyki,
jakby sami chcieli go nimi zastraszyć.
Jednocześnie także na trybunał wstąpił wódz, a zdjęci spod bram ludzie
uzbrojeni otoczyli od tyłu przybyłych na zebranie bez broni. W tym momencie

opuściła ich wszelka zuchwałość. A jak potem mówili otwarcie, nic ich
tak nie przestraszyło, jak niespodziewana siła i wygląd wodza, którego
wyobrażali sobie w stanie osłabienia, a także jego wyraz twarzy, jakiego,
jak mówili, nie pamiętali nawet w linii bojowej. Siedział przez chwilę
w milczeniu, póki mu nie zameldowano, że sprawców buntu przyprowadzono już na plac i wszystko gotowe.
27. Teraz przez herolda nakazał milczenie i tak przemówił: „Nigdy
mi nie zabraknie słów, żeby przemówić do swojego wojska — tak sobie
w duchu myślałem. Nie dlatego, bym kiedykolwiek ćwiczył się raczej w słowach
niż w czynach, lecz ponieważ niemal od dzieciństwa trzymany w obozie
przywykłem do natury żołnierskiej. Ale jak do was przemówić, brak mi
myśli, brak słów. Bo nie wiem nawet, jakim określeniem zwrócić się do
was. Powiem „Obywatele"? Ale przecież wyście ze swoją ojczyzną zerwali!
„Żołnierze"? Wy, którzyście odrzucili dowództwo i auspicja, złamali świętość
przysięgi wojskowej? „Wrogowie"? Tak! Bo poznaję w was ludzi, twarze,
strój, wygląd zewnętrzny obywateli, ale postępowanie, rozmowy, plany,
uczucia wrogów! Czegóż bowiem innego wyście pragnęli w swych nadziejach,
jeśli nie tego właśnie, czego pragną Ilergetowie i Lacetanie? Z tym jednak,
że ci w szaleństwie swym poszli za wodzą Mandoniusza i Indibilisa, ludzi
królewskiej sławy, a wyście auspicja i władzę wodzów oddali w ręce
Umbryjczyka Atriusza i Kaleńczyka Albiusza. Powiedzcie, żołnierze, żeście
to nie wszyscy zrobili; że nie wszyscy chcieliście tego i że ten nierozum,
to szaleństwo obciąża niewielką grupę ludzi. Chętnie wam, jeśli tak powiecie,
uwierzę. Bo wykroczenia, do jakich doszło, nie takie są. by je można było,
skoro rozszerzyły się na całe wojsko, zmazać bez wielkich ofiar. Niechętnie ich jakby ran dotykam. Ale bez dotknięcia i poruszenia nie da
się ich uleczyć.
Ja, doprawdy, po wypędzeniu z Hiszpanii Kartagińczyków byłem przekonany, że nie ma miejsca w całym tym kraju, nie ma ludzi, którym by
życie moje było niemiłe. Tak się obchodziłem nie tylko ze sprzymierzeńcami, ale i z wrogami. I oto w moim obozie — jakże się myliłem
w swej wierze! — wieść o mojej śmierci nie tylko przyjęto, ale jej wprost
wyczekiwano!
Nie chciałbym rozciągać winy tej niegodziwości na wszystkich. Bo gdybym
uwierzył, że całe wojsko moje życzyło sobie mej śmierci, to bym tu na
miejscu na waszych oczach padł nie mając żadnej radości z życia znienawidzonego moim współobywatelom i żołnierzom. Lecz każde zbiorowisko
ludzi jest jak morze, z natury swej nieruchome, jednakże spokojne lub
burzliwe zależnie od podmuchu poruszających je wiatrów. Tak właśnie przyczyna tego szaleństwa wzięła początek od sprawców, a wy ulegliście chorobie przez zarażenie. I wydaje mi się, że wy nawet dziś jeszcze nie
zdajecie sobie sprawy z waszego kroku, jak daleko posunęliście się w swej

bezmyślności, na jaką ważyliście się zbrodnię wobec mnie, wobec ojczyzny,
rodziców i dzieci waszych, wobec bogów, świadków przysięgi wojskowej,
wobec auspicjów, pod którymi pełnicie służbę wojskową, wobec obyczaju
wojskowego i wojskowej dyscypliny przodków, wobec majestatu najwyższego
dowództwa!
O sobie nie będę mówił. Niech będzie, żeście uwierzyli raczej lekkomyślnie niż chciwie. I niech ja będę tym wodzem, co do którego nie ma
się co dziwić, jeżeli wojsko ma dosyć jego dowództwa. Ale co wam zawiniła
ojczyzna, którą chcieliście zdradzić łącząc się w swych zamiarach z Mandoniuszem i Indibilisem? Co zawinił naród rzymski, gdyście władzę wojskową odebrali trybunom, wybranym głosami narodu, a oddali ludziom nieupoważnionym, czy gdy i na tym jeszcze nie poprzestając, by ich mieć za trybunów, wy jako wojsko rzymskie przydzieliliście rózgi waszego wodza tym,
którzy nigdy nie mieli nawet niewolnika swojego, któremu by rozkazywali?
W głównej kwaterze wodzowskiej zamieszkali Albiusz i Atriusz, u nich
grała trąbka na zbiórkę, do nich zgłaszano się po hasło, oni zasiadali
na fotelu Publiusza Scypiona, liktor stał do ich dyspozycji, dla nich robiono
wolną drogę, przed nimi noszono rózgi z toporami! Kamienny deszcz,
pioruny bijące z nieba, wydane przez zwierzęta na świat niesamowite
potomstwo — to w waszym mniemaniu złowróżbne znaki. Ale tu jest
złowróżbny znak, którego nie można zażegnać żadnymi ofiarami, żadnymi
modłami bez krwi tych, którzy ważyli się na taką zbrodnię.
28. Ale ja, choć w żadnej zbrodni nie ma rozumu, chciałbym jednak —
jak tego wymaga niegodziwość sprawy — wiedzieć, jaka myśl, jaki zamiar
wami kierował. Wysłany niegdyś do Regium legion w charakterze załogi
obronnej wymordował zbrodniczo miejscowych naczelników i bogate to miasto
trzymał przez dziesięć lat. Za to przestępstwo cały legion, cztery tysiące
ludzi, zginął pod toporem na Forum Rzymskim93. A przecież ci ludzie
nie poszli za Umbryjczykiem Atriuszem, na wpół kramarzem obozowym,
wodzem, przed którego samym imieniem trzeba się wzdragać94, lecz za
Decymusem Wibelliuszem, trybunem wojskowym. Nie połączyli się też
z Pyrrusem czy Samnitami, albo z Lukanami, natomiast wy plany swoje
łączyliście z Mandoniuszem i Indibilisem i nawet zbrojne przymierze chcieliście z nimi nawiązać. Tamci również — jak Kampańczycy Kapuę odebraną dawnym Etruskom, jak Mamertyni Messanę na Sycylii — chcieli
zatrzymać Regium jako stałą swą siedzibę, nie mając jednak zamiaru
z własnej woli niepokoić narodu rzymskiego ani tego narodu sprzymierzeńców. A wy — za swe miejsce stałego pobytu chcieliście mieć Sukronę?
Tę, w której pozostawieni przeze mnie, gdybym ustępował z podbitego
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Por. t. II, s 273 (periocha XII) i s. 275 (periocha XV, przyp. 2).
Przed którego imieniem trzeba się wzdragać — dlatego tutaj wymienił Liwiusz tylko
Atriusza (Czarnego, por. przyp. 90), jako noszącego imię złowróżbne.
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kraju jako wasz rozkazodawca, winni byście wzywać pomocy bogów i ludzi.
że nie wracacie do waszych żon i dzieci!
Ale przypuśćmy, że pamięć o nich wyrzucilibyście ze swoich serc tak
samo jak o ojczyźnie i o mnie; bo drogę zbrodniczego zamysłu, lecz
nie posuniętego w szaleństwie do ostateczności, chcę przejść do końca.
Otóż wy, kiedy ja żyję i kiedy nienaruszona stoi reszta wojska, z którym
ja w jednym dniu zdobyłem Nową Kartaginę, z którym rozbiłem, zmusiłem do ucieczki i wypędziłem z Hiszpanii czterech wodzów i cztery wojska
kartagińskie, zamierzaliście w osiem tysięcy ludzi, z których każdy jest
oczywiście mniej wart niż Albiusz i Atriusz, skoroście sami uczynili się
ich podwładnymi, wydrzeć narodowi rzymskiemu Hiszpanię? Odsuwam na
bok i pomijam tu moją osobę. Niech będzie, żeście mnie, poza łatwym
uwierzeniem w moją śmierć, więcej nie skrzywdzili. No, dobrze, ale czy
w wypadku mojej śmierci miała wraz ze mną wyzionąć ducha rzeczpospolita?
Wraz ze mną miało upaść panowanie narodu rzymskiego? Niechże Jowisz
Najlepszy i Największy nie pozwoli, by miasto, za wskazaniem i z woli
bogów na wieczność założone95, miało być zrównane z tym kruchym
i śmiertelnym ciałem! W jednej wojnie zginęli Flaminiusz, Paulus, Grakchus,
Postumiusz Albinus, Marek Marcellus, Tytus Kwinkcjusz Kryspinus, Gneusz
Fulwiusz, moi Scypionowie, a więc tylu i tak sławnych wodzów, a naród
rzymski ostał się cały i przeżyje tysiące innych ginących już to od miecza,
już to wskutek choroby. Jedynie mój pogrzeb miałby być jednocześnie
pogrzebem rzeczypospolitej narodu rzymskiego? Wy sami tutaj, w Hiszpanii,
po zgonie dwóch wodzów, ojca i stryja mojego, wybraliście sobie Septymusa
Marcjusza na dowódcę przeciw cieszącym się ze świeżego zwycięstwa Punijczykom. Bo mówię tak, jakby Hiszpania pozostała obecnie bez wodza.
I cóż? Nie byłoby tu Marka Sylanusa, przysłanego na ten teren z tymi
samymi uprawnieniami i z tą samą władzą, co ja? Nie byłoby legatów,
Lucjusza Scypiona, mojego brata, i Gajusza Leliusza, jako obrońców dostojności władzy publicznej? Czy można by tu porównywać wojsko z wojskiem,
albo wodzów z wodzami, czy też godność, czy sprawę? Gdybyście zresztą
w tym wszystkim byli tu nawet górą, to cóż? Podnieślibyście broń przeciw
ojczyźnie, przeciw własnym współobywatelom? Chcielibyście, żeby Afryka
panowała nad Italią, a Kartagina nad kzymem? Dla jakiej to winy ojczyzny?
29. Koriolana niegdyś niesprawiedliwe skazanie, nędzne i hańbiące wygnanie pchnęło do marszu na wojnę z ojczyzną, ale od publicznego bratobójstwa wstrzymała go miłość rodzinna96. A was? Jakaż boleść, jakiż
powód do gniewu tak zbuntował? Kilkudniowe opóźnienie w wypłaceniu
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Miasto (Rzym) ... na wieczność założone — widać tu wpływ ideologii rzymskiej,
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później odrodzonej w idei wiecznego Rzymu jako stolicy chrześcijaństwa.
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Por. II 33-41 (t. I. s. 111 i n.).

żołdu z powodu choroby wodza wydało się wam wystarczająco wielką
przyczyną, żeby dlatego wypowiadać ojczyźnie wojnę, żeby przechodzić od
narodu rzymskiego do Ilergetów, żeby nic boskiego czy ludzkiego nie pozostawić bez pogwałcenia? Ogarnęło was naprawdę szaleństwo, żołnierze. Nie
większa siła choroby zaatakowała moje ciało niż wasze umysły. Wzdryga
się myśl przed przypominaniem, w co to ludzie uwierzyli, czego się spodziewali, czego pragnęli. Niech te wszystkie niedorzeczności zmazę, jeśli może,
niepamięć. Jeśli nie, to niech je pogrzebie milczenie.
Przykre i straszne, nie przeczę, wydaje się wam moje przemówienie.
Ale jak myślicie? O ileż straszniejsze jest wasze postąpienie niż moje słowa!
I uważacie, że ja powinienem znieść spokojnie to, co wyście zrobili,
natomiast wy nie chcielibyście znieść spokojnie nawet tego, żebym wszystko
powiedział? Zresztą nawet tego nie będzie się wam więcej wyrzucać. Obyście
i wy zapomnieli o tym tak łatwo, jak ja zapomnę.
Tak zatem, co się tyczy was wszystkich razem, jeżeli błędu swego
żałujecie, wystarczająco wielką będzie to dla was karą. Natomiast Kaleńczyk Albiusz i Umbryjczyk Atriusz, i reszta sprawców zbrodniczego buntu,
krwią swoją zmażą to, czego się dopuścili. Wam zaś widok ich kary,
jeśli wam zdrowy wrócił rozum, powinien nie tylko nie być przykry, lecz
wprost radosny. W nikogo bowiem zamierzenia ich nie godziły nienawistniej
i z większą wrogością niż w was samych !97
UKARANIE WINNYCH BUNTU. ZAPRZYSIĘŻENIE POZOSTAŁYCH

Zaledwie skończył mówić, gdy według przygotowanego planu wszelka
możliwa groza przeraziła naraz oczy i uszy ludzkie: wojsko, które zebranych
otoczyło wieńcem, uderzyło z trzaskiem mieczami o tarcze. Usłyszano głos
herolda wywołującego po imieniu skazanych na radzie wojennej. Obnażonych wyciągnięto na środek. Jednocześnie wydobyto sprzęt wszelakiej kaźni.
Przywiązano ich do słupa, obito rózgami i ścięto toporem. Obecni tak
zdrętwieli z przerażenia, że nie tylko nie odezwał się żaden głos większego
oburzenia na srogość kary, ale nikt nawet nie jęknął. Potem wszystkich
z placu wywleczono, miejsce kaźni oczyszczono.
Pozostali żołnierze wzywani imiennie złożyli przed trybunami przysięgę
na wierność Publiuszowi Scypionowi. Każdemu też osobiście wypłacono
żołd co do grosza.
Z takim skutkiem skończył się bunt wojska wszczęty pod Sukroną.
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Mowa Scypiona, będąca wypracowaniem retorycznym, przesłania istotną przyczynę
buntu: zmęczenie mas żołnierskich wojną, której celu, podobnie jak później celu drugiej
wojny macedońskiej, nie są w stanie rozumieć. Wojny te dawały rzymskiej arystokracji
zaszczyty, triumfy, łupy i w jej interesie, a nie w bezpośrednim interesie mas były prowadzone. Nie ukrywa się natomiast w tej mowie podejrzeń o możliwość kooperacji buntowników, choćby nie dość uświadomionej, z hiszpańskimi przeciwnikami Rzymu.

ZWYCIĘSTWA MARCJUSZA NA LĄDZIE I LELIUSZA NA MORZU
NAD PUNIJCZYKAMI

30. Przez ten sam czas Hannon, dowódca Magona, wysłany z Kadyksu
z niewielkim oddziałem Afrykańczyków wabiąc Hiszpanów pieniędzmi uzbroił
do czterech tysięcy młodych ludzi w okolicach rzeki Betis. Potem jednak
pozbawiony obozu przez Lucjusza Marcjusza stracił olbrzymią część żołnierzy
wśród walki w zdobytym obozie, a niektórych także w czasie ucieczki,
ściganych w rozproszeniu przez konnicę. Sam zdołał zbiec z niewielką
grupą ludzi.
W czasie tych wypadków nad rzeką Betis Leliusz wypłynął przez cieśninę na Ocean. Przybył z flotą pod Karteję, miasto leżące na wybrzeżu
Oceanu tuż przy ujściu wąskiej cieśniny w otwarte morze. Istniała bowiem,
jak wyżej powiedziano, nadzieja przejęcia Kadyksu drogą wydania miasta
bez walki, jako że ludzie z taką obietnicą sami przybyli do obozu rzymskiego98.
Ale plan wydania miasta został wykryty, nim dojrzał. Wszystkich ujęto
i Magon oddał ich wyższemu urzędnikowi, Adherbalowi, celem odstawienia
ich do Kartaginy. Adherbal wsadził sprzysiężonych na pięciowiosłowiec i puścił go
przodem ponieważ płynął wolniej niż trójwiosłowce. Sam z ośmiu
trójwiosłowcami popłynął w niewielkiej odległości za nim.
Już pięciowiosłowiec wchodził do cieśniny, gdy Leliusz również na
pięciowiosłowcu wypłynął z Kartei, a za nim siedem trójwiosłowców. Uderzył
na Adherbala i jego trójwiosłowce, uważając, że porwany rwącym prądem
cieśniny pięciowiosłowiec nie może zawrócić przeciw przypływowi morza.
Punijczyk zaskoczony sytuacją przez chwilę zmieszał się niezdecydowany,
czy płynąć w ślad za swoim pięciowiosłowcem, czy też zwrócić się przeciw
napastnikowi. I właśnie to wahanie odebrało mu możność uniknięcia walki.
Już znalazł się w zasięgu pocisku i zewsząd nastawał nieprzyjaciel, a do
tego ruch morza także odebrał mu zdolność swobodnego kierowania okrętami.
Wywiązała się bitwa, jednakże nie podobna do bitwy okrętowej, jako że
nic tam się nie działo według woli walczących i nie można było zastosować
ani sztuki, ani planowej akcji. Sama tylko natura cieśniny z przypływem
morza panowała nad całym spotkaniem i bez względu na przeciwny kierunek
wiosłowania niosła płynących to na własne okręty, to na nieprzyjacielskie.
Można było widzieć, jak okręt uciekający zostawał zawrócony wirem z powrotem i rzucony przeciw zwycięzcom, albo znowu okręt ścigający, jeżeli dostał
się w przeciwny prąd morza, odwracał się nagle, jakby uciekał. A w samej
walce tu jeden okręt atakując wrogim dziobem okręt nieprzyjacielski niespodzianie sam dostawał w bok cios, uderzony dziobem drugiego, tam zaś
inny znalazłszy się bokiem wobec nieprzyjaciela nagłym skrętem zostawał
obrócony doń dziobem.
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I tak między trójwiosłowcami toczyła się walka kierowana ślepym przypadkiem, a tymczasem pięciowiosłowiec rzymski przez to, że łatwiej dało się
nim kierować, czy to dla większej oporności z powodu jego wagi, czy
dzięki temu, że więcej rzędów wioseł zdołało przebijać się przez wiry, zatopił
dwa trójwiosłowce, a jednemu, wyprzedzając go w rozpędzie, połamał z jednej strony wiosła. Byłby zresztą uszkodził również inne, które by dopadł,
gdyby nie to, że z pozostałymi pięciu okrętami Adherbal przedarł się
do Afryki z pomocą żagli99.
UTRATA NADZIEI NA ZDOBYCIE KADYKSU, POWRÓT DO SCYPIONA

31. Zwycięski Leliusz popłynął z powrotem do Kartei. Tutaj dowiedział
się, co zaszło w Kadyksie: zdradę wykryto, a sprzysiężonych odesłano do
Kartaginy. W ten sposób nadzieja, dla której tam przybyli, spełzła na niczym.
Wysłał więc do Lucjusza Marcjusza wiadomość, że chyba nie będą tracić
daremnie czasu siedząc pod Kadyksem i trzeba wrócić do wodza. Marcjusz
był tego samego zdania. Po niewielu dniach obaj wrócili do Nowej Kartaginy.
NOWE NADZIEJE MAGONA W HISZPANII

Po ich oddaleniu się Magon nie tylko odetchnął, bo go z obu stron,
od morza i od lądu, straszyło niebezpieczeństwo, ale dowiedziawszy się
o powstaniu Ilergetów nabrał nawet nadziei na odzyskanie Hiszpanii. Wysłał
więc do rady państwowej w Kartaginie ludzi z wiadomościami, w których
ci wyolbrzymiając w słowach bunt obywatelskiego wojska w obozie rzymskim
i jednocześnie odstępowanie sprzymierzeńców od Rzymian mieli zachęcać
radę do wysłania posiłków, aby z ich pomocą można było odzyskać
odziedziczone po ojcach panowanie w Hiszpanii.
POBICIE I UŁASKAWIENIE MANDONIUSZA I INDIBILISA

Mandoniusz i Indibilis wycofali się do swego kraju i przez jakiś czas,
wyczekując wiadomości o postanowieniach co do zbuntowanych, niezdecydowani siedzieli spokojnie. Liczyli bardzo na to, że jeżeli wykroczenie obywateli spotka się z przebaczeniem, to i oni będą mogli spodziewać się łaski.
Z chwilą jednak, gdy rozeszła się wiadomość o srogości kary, doszli
do przekonania, że ich winę oceniono za godną takiego samego wyroku.
Na nowo zatem wezwali swych krajan pod broń, ściągnęli posiadane już
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Bitwa ta jest jednym z cennych opisów sposobu walki na morzu, przez uderzenie
opancerzonym dziobem w bok okrętu przeciwnika i zatopienie go albo przez przesunięcie
się w rozpędzie tuz koło okrętu nieprzyjacielskiego, wciągnięcie własnych wioseł częścią do
środka, częścią odpowiednie ich ustawienie, i połamanie wioseł przeciwnika, tj pozbawienie
go siły napędowej i zdolności należytego manewrowania na wodzie.

poprzednio posiłki i z dwudziestu tysiącami piechoty oraz dwu tysiącami
pięciuset konnymi przeszli na teren sedetański, gdzie mieli stały obóz na
początku powstania.

32. Scypion przez sumienne wypłacenie żołdu wszystkim, winnym na
równi z niewinnymi, a także przez przyjmowanie wszystkich życzliwym spojrzeniem i słowem łatwo odzyskał serca żołnierzy. Zanim jednak wyruszył
z Nowej Kartaginy, zwołał żołnierzy na zebranie, gdzie w wielu słowach
zaatakował wiarołomność buntujących się naczelników. Oświadczył przy tym,
że na pomszczenie ich zbrodni idzie bynajmniej nie z tym samym uczuciem,
z jakim niedawno uzdrawiał błąd obywateli: „Wtedy nie inaczej, niż gdyby
własne krajał wnętrzności, z bólem i łzami śmiercią trzydziestu ludzi zmazał
nierozum czy występek ośmiu tysięcy. Teraz na rzeź Ilergetów idzie z uczuciem
radości i podniecenia. Bo ani nie rodzili się oni w jednym z nim kraju,
ani nawet nie wszedł z nimi w żadne przymierze. Jedyne więzy, jakie go
łączyły, wierności i przyjaźni, sami zbrodniczo zerwali.
Gdy chodzi o jego własne wojsko, to oprócz tego, że we wszystkich
widzi współobywateli lub sprzymierzeńców i ludzi pochodzenia latyńskiego,
wzrusza go i to, że nie ma w nim prawie żołnierza, który by nie przybył
tam z Italii czy to z jego stryjem, Gneuszem Scypionem, który pierwszy
z Rzymian podjął wyprawę na tamten teren, czy z ojcem jako konsulem,
czy wreszcie z nim samym. Wszyscy przyzwyczaili się do imienia Scypionów,
wszyscy do ich auspicjów. Chciałby więc wracać razem z nimi do ojczyzny
po zasłużony triumf i ma nadzieję, że staną za nim wtedy, gdy będzie

starał się o konsulat, tak jakby chodziło o wspólny ich wszystkich zaszczyt.
Co się tyczy wyprawy, która ich czeka, to niepomny byłby swoich
czynów ten, kto by uważał to za wojnę. Dla niego Magon, który z niewielu okrętami szuka schronienia na oblanej Oceanem wyspie poza krańcami
lądów100, jest, na Herkulesa, większą troską niż Ilergetowie. Tam to i wódz
kartagiński, i przecież jakaś załoga punicka, a tu — rozbójnicy i hersztowie
rozbójników, którzy choć mają pewną siłę, by pustoszyć tereny sąsiadów, palić
ich domy i porywać bydło, to jednak żadna to siła przy spotkaniu chorągwi
w linii bojowej. Będą walczyć licząc więcej na szybkość swych nóg do
ucieczki niż na broń. Toteż, jeśli uważa, że Ilergetów trzeba zgnieść, zanim
opuści Hiszpanię, to nie dlatego, by z ich strony widział jakieś niebezpieczeństwo czy zarzewie wojny, lecz po pierwsze dlatego, by to ich zbrodnicze
odstępstwo nie pozostało bez kary, a następnie, by nie można było powiedzieć, że w kraju, ujarzmionym z takim męstwem i zarazem z takim
szczęściem, pozostał jeszcze jakiś wróg. A zatem — z życzliwą pomocą
bogów niech idą za nim, nie tyle na wojnę, bo przecież nie będzie to
walka z równym przeciwnikiem, ile na ściganie karą ludzi zbrodniczych!"
33. Po tym przemówieniu kazał żołnierzom rozejść się i przygotować
do drogi w dniu następnym.
Za dziesiątym postojem obozowym od chwili rozpoczęcia marszu dotarł
do rzeki Hiberus, a czwartego dnia po jej przekroczeniu stanął obozem
na widoku nieprzyjaciela.
Była tam z przodu równina zamknięta w koło górami. Na tę dolinę
Scypion kazał wypędzić bydło, uprowadzone przeważnie z pól samego nieprzyjaciela, aby podrażnić złość nieokrzesanych ludzi, i dla ochrony tego
bydła wysłał lekkozbrojnych. Leliuszowi kazał w momencie, gdy ci przez
swoje harce rozpoczną walkę, wypaść z konnicą z kryjówki. A kryła ją
dobrze wznosząca się z przodu góra. I nie zwlekano z bitwą ani chwili.
Hiszpanie rzucili się na dostrzeżone z daleka bydło, lekkozbrojni na zajętych
bydłem Hiszpanów. Najpierw straszyli ich pociskami. Potem, po rzuceniu
pocisków, które miały nieprzyjaciela raczej podniecić niż decydować o bitwie,
obnażyli miecze i przystąpiono do walki noga przy nodze. Wynik tej bitwy
pieszych byłby niepewny, gdyby nie zjawienie się konnicy. Jeźdźcy nie tylko
z przodu pędząc starli zastępujących im drogę, ale niektórzy objechali pagórek
dołem i zamknęli drogę przeciwnikowi także od tyłu, tak że większości
odcięto odwrót. Stąd rzeź była w tej bitwie większa, niż bywa zazwyczaj
w walce na lekką broń i harce.
Ale nieudana potyczka rozpaliła raczej u przeciwnika tylko gniew, niż
osłabiła w nim ducha. Żeby więc nie robić wrażenia przerażonych, wyszli
do boju z brzaskiem następnego dnia. Ciasna, jak wyżej powiedziano,
dolina nie mieściła wszystkich wojsk. W linii stanęły mniej więcej dwie
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Mowa o Kadyksie (Gades), leżącym na trzech przybrzeżnych wyspach.

trzecie piechoty i cała konnica. Reszta piechoty ustawiła się na zboczu
pagórka.
Scypion uznał, że ciasnota miejsca wychodzi mu na korzyść. Widział,
że w ograniczonym polu Rzymianin będzie miał odpowiedniejsze warunki
do walki niż żołnierz hiszpański. A ponieważ linia nieprzyjacielska została
ściągnięta na to miejsce, które nie mieściło całej liczby przeciwnika, skierował
jeszcze swą myśl ku nowemu planowi działania. Oceniając, że jeźdźca
ani on sam nie może ustawić na skrzydłach przy takiej ciasnocie przestrzeni,
ani nieprzyjacielowi na nic się nie przyda konnica, którą wyprowadził
do bitwy razem z piechotą, kazał Leliuszowi poprowadzić jazdę przez pagórki
jak najbardziej skrytą drogą i sprawić, żeby walka konna odbywała się,
o ile tylko będzie można, oddzielnie od pieszej. Sam zaś wszystkie chorągwie piechoty zwrócił na przeciwnika.
Na froncie ustawił cztery kohorty, ponieważ linii bojowej szerzej rozwinąć nie mógł, i ani chwili nie zwlekał z przystąpieniem do walki, aby
przez samo to zmaganie się odwrócić uwagę od przesuwających się przez
pagórki jeźdźców. I rzeczywiście, nie pierwej zauważono tak oprowadzonych
w koło, aż dopiero w momencie, gdy na tyłach dała o sobie znać wrzawa
bitwy jeździeckiej. W ten sposób prowadzono dwie oddzielne bitwy. Na całej
długości równiny walczyły z sobą dwie linie piechoty i dwie konnice,
ponieważ ciasnota nie pozwalała na bitwę łączną obu tych rodzajów wojska.
U Hiszpanów ani piechur nie mógł iść z pomocą jeźdźcowi, ani jeździec
piechurowi. Piechota więc z próżną nadzieją na pomoc ze strony jeźdźców
nieopatrznie puszczona na pole bitwy padała pod ciosami, a jeźdźcy otoczeni zewsząd ani piechocie z frontu nie mogli się oprzeć — bo ich piesze
wojska już całkiem zostały starte — ani nacierającej z tyłu konnicy. Choć
więc bronili się długo ustawiwszy się w koło na stojących w miejscu
koniach, wybito ich również wszystkich co do jednego. I żaden piechur
czy jeździec z tych, co walczyli w dolinie, nie pozostał przy życiu. Natomiast owa trzecia część, która stała na pagórku mogąc się raczej bezpiecznie
przypatrywać bitwie niż wziąć w niej udział, miała i miejsce, i czas do
ucieczki. Między tymi uciekli również sami ich naczelnicy, umknąwszy
wśród zamieszania, zanim doszło do ostatecznego otoczenia ich szeregów.
34. Tego samego dnia zajęto — oprócz innej zdobyczy — obóz Hiszpanów z trzema tysiącami ludzi.
Rzymian i ich sprzymierzeńców padło w tej bitwie do tysiąca dwustu.
Rany odniosło ponad trzy tysiące ludzi. Zwycięstwo byłoby mniej krwawe,
gdyby się walczyło na bardziej otwartej przestrzeni, dającej większą możliwość podejmowania ucieczki.
Indibilis porzuciwszy myśl o wojnie uznał, że w tragicznym położeniu
nie ma dla niego pewniejszego wyjścia niż zdanie się na wypróbowaną
uczciwość i łaskawość Scypiona. Wysłał więc do niego swego brata Mandoniusza. Ten padłszy Scypionowi do nóg oskarżał nieszczęsne szaleństwo

tego czasu, kiedy jakby dotknięci jakąś zgubną zarazą utracili zdrowe
zmysły nie tylko Ilergeci i Lacetanie, ale nawet obóz rzymski: „Jego własne
położenie i położenie jego brata i reszty ich krajan jest oczywiście takie,
że albo Scypionowi, jeśli tak postanowi, oddadzą swoje życie, które od
niego samego otrzymali, albo ocaleni dwukrotnie to życie, które jemu jednemu
zawdzięczają, poświecą na zawsze jego sprawie. Dotychczas polegali na prawie
do własnej sprawy, nie doświadczywszy jeszcze jego łaskawości. Teraz przeciwnie,
żadnej nadziei nie mają w prawie do własnej sprawy, lecz całą nadzieję pokładają w
litości zwycięzcy".
U Rzymian od dawna był zwyczaj, że wobec każdego, z kim nawiązywano stosunek przyjaźni nie na zasadzie przymierza ani na zasadzie równych
praw, nie pierwej stosowano władzę jak wobec kogoś, z kim zawarto pokój,
aż nie wydał wszystkiego co boskie i ludzkie, aż nie nastąpiło odebranie
zakładników, konfiskata broni, osadzenie załóg wojskowych w miastach.
Scypion w wielu słowach zaatakował stojącego przed nim Mandoniusza
i nieobecnego Indibilisa mówiąc, że całkiem zasłużyli na zgubę, do jakiej
doprowadzili się sami działając na własną szkodę: Żyć będą tylko dzięki
jego i narodu rzymskiego łasce. Zresztą nie odbierze im broni, nie każe
dostawić zakładników. Tej poręki żądają ci, co się boją, że dojdzie do
ponownego oporu. On zostawia im wolną broń i wolną myśl. Nie będzie
wywierał swej srogości na niewinnych zakładnikach, lecz na nich samych,
gdyby się zbuntowali. I karał będzie nie bezbronnego, lecz wojennego wroga.
Doświadczyli jednego i drugiego losu: wybór więc, czy wolą mieć Rzymian
życzliwych, czy zagniewanych, pozostawia im samym".
Z tym odprawił Mandoniusza żądając od niego tylko dostarczenia pieniędzy
w wysokości potrzebnej do wyrównania żołnierzowi żołdu.
SPOTKANIE SCYPIONA Z MASYNISSĄ

Scypion wysłał przodem Marcjusza do dalszej Hiszpanii, Sylanusa odesłał
do Tarrakony, sam zaś zatrzymał się kilka dni na miejscu, póki Ilergetowie nie wyliczyli się w całości z nałożonej na nich kwoty, po czym z wojskiem
wolnym od ciężkiego sprzętu wojennego dotarł do Marcjusza, gdy ten był
już niedaleko Oceanu.
35. Zaczęta już dawno sprawa z Masynissą odwlekała się z coraz to
innych powodów, ponieważ ten Numida chciał koniecznie spotkać się ze
Scypionem i uściskiem prawicy z jego strony zapewnić sobie wierność. To
właśnie było teraz celem tak długiej podróży Scypiona w tak odległe
strony.
Masynissa przebywał wtedy w Kadyksie. Kiedy Marcjusz zawiadomił
go o zbliżaniu się Scypiona, nakłonił Magona — podając za powód marnienie
koni zamkniętych na wyspie, odczuwanie braku wszystkiego i przyczynianie
się do niedostatku innych, a do tego gnuśnienie jeźdźców z powodu bez-

czynności — aby mu pozwolił przeprawić się na ląd celem dokonania
grabieży na najbliższym terenie Hiszpanii. Przeniósłszy się na ląd wysłał
przodem trzech znakomitych Numidów w celu ustalenia czasu i miejsca
spotkania. Dwóch polecił Scypionowi zatrzymać jako zakładników, a trzeciego
odesłać, by mógł Masynissę przyprowadzić, dokąd mu każą. Tak doszło
do ich spotkania w towarzystwie niewielu innych.
Masynissa już dawno pozostawał pod urokiem sławy Scypiona i jego
czynów101. I wyobrażał sobie także zewnętrzny jego wygląd jako dostojny
i wspaniały. Ale gdy go zobaczył przed sobą, jeszcze większe poczuł dla
niego uwielbienie. Bo też prócz tego, że z natury przejawiała się w nim
wielka dostojność, zdobiły go jeszcze długie opadające w dół włosy i wygląd
zewnętrzny, nie wypielęgnowany i pełen elegancji, lecz męski i prawdziwie
żołnierski. A był także w wieku pełnym sił i tężyzny, której kwitnąca
młodość, po chorobie jakby odświeżona, jeszcze pełniejszego dodawała blasku.
Numida przez samo to spotkanie był jakby oszołomiony. Podziękował
za odesłanie mu bratanka i zapewniał, że od owej chwili szukał tej sposobności, którą wreszcie zesłali mu łaskawi bogowie i nie chciał jej utracić:
„Pragnie pomóc jemu i narodowi rzymskiemu, i to tak, żeby nikt — poza
Rzymianami — nie mógł wydajniejszą niż on służyć sprawie rzymskiej
pomocą. Chciał mu to już dawno okazać, ale w Hiszpanii, w obcym
i nieznanym kraju, nie miał możności. Jednakże tam, gdzie się urodził
i wychował jako nadzieja królestwa ojcowego, łatwo to będzie mógł zrobić. Jeżeli tylko Rzymianie Scypiona samego jako wodza wyślą do Afryki,
to ma wystarczająco pewną nadzieję, że żywot Kartaginy jest bardzo krótki".
Scypion z radością poznał go i wysłuchał, bo wiedział, że w całej konnicy
przeciwnika Masynissa jest głową wszystkiego. A sam ten młodzieniec także
przedstawiał się wyraźnie jako myślący szczerze.
Po wzajemnym zapewnieniu się o wierności Scypion ruszył w drogę
powrotną, do Tarrakony, a Masynissa za zezwoleniem Rzymian spustoszył
najbliższe pola kontynentu, żeby się nie wydawało, że przeprawiał się tam
bez powodu, i z tym wrócił do Kadyksu.
OSTATNIE WYSIŁKI MAGONA W HISZPANII

36. Magon straciwszy wszystkie nadzieje co do Hiszpanii, jakich nabrał
podniesiony na duchu przede wszystkim z powodu owego buntu żołnierskiego,
a następnie z powodu dezercji Indibilisa, zamierzał przerzucić się do Afryki.
Wtedy jednak otrzymał wiadomość z Kartaginy, że rada tamtejsza każe
mu z flotą, którą ma w Kadyksie, popłynąć do Italii: „Tam ma nająć
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jak najwięcej, jak tylko można, gallickiej i liguryjskiej młodzi i połączyć
się z Hannibalem; nie pozwolić, by wojna, z takim rozmachem zaczęta,
i z jeszcze większym szczęściem, miała iść na marne".
Na ten cel dostarczono Magonowi pieniędzy z Kartaginy, a on sam
również na mieszkańcach Kadyksu wymusił, ile tylko mógł. Nie tylko
skarbiec ich ograbił, ale nawet świątynie, i wszystkim nakazał oddać na
użytek publiczny prywatne złoto i srebro.
Płynąc potem wzdłuż wybrzeży Hiszpanii wysadził wojsko na ląd niedaleko Nowej Kartaginy i spustoszył tamtejsze pola, a następnie przybił
z flotą do brzegu pod tymże miastem. Tu w ciągu dnia trzymał ludzi
uzbrojonych na okrętach, nocą zaś wysadził ich na brzeg i poprowadził
pod mury od tej strony, gdzie Kartagina została zdobyta przez Rzymian.
Liczył na to, że miasta nie trzyma dość silna załoga i że pewna ilość mieszkańców także coś podejmie w nadziei na zmianę sytuacji.
Ale ludzie uciekający z pól donieśli o spustoszeniu okolicy, ucieczce
wieśniaków i pojawieniu się nieprzyjaciela, a oprócz tego za dnia widziano
także flotę. Jasną przy tym było rzeczą, że nie bez powodu wybrano
sobie na postój miejsce naprzeciw miasta. Toteż ludzi w uzbrojeniu trzymano w mieście w szeregach pod bramą wiodącą w kierunku płycizny morskiej,
i w ogóle morza, i kiedy nieprzyjaciel, który między żołnierzy wmieszał także
ludzi obsługi okrętowej, podszedł pod mury, zresztą z większym hałasem
niż siłą, Rzymianie nagle otwarli bramę i wypadli z niej z wojennym okrzykiem.
Tak zaskoczonego napastnika, który pod pierwszym natarciem i rzutem
pocisków zawrócił do ucieczki, ścigali na sam brzeg kładąc bardzo wielu
trupem. I gdyby nie to, że uciekającym dały schronienie stojące u brzegu
okręty, nikt by nie uszedł cało z ucieczki czy też bitwy. Nawet na okrętach
jeszcze panował popłoch. Bo żeby ścigający nie wdarli się na nie razem
z ich ludźmi, zaczęto ściągać z brzegu pomosty, przecinać liny, odcinać
kotwice, ze strachu, że podnoszenie ich mogłoby sprawę opóźnić. Wielu
więc ludzi zginęło nędznie podpływając do okrętów i nie mogąc się
zorientować w ciemności, w którym kierunku płynąć, a czego unikać.
Nazajutrz, gdy flota uciekła z powrotem na Ocean, skąd przybyła,
znaleziono między murem a wybrzeżem ośmiuset zabitych, i do dwóch
tysięcy sztuk broni.
37. Magon wracał do Kadyksu, ale tutaj odcięto mu dostęp. Przybił
więc z flotą do niedaleko od Kadyksu leżącej miejscowości Cymbiów102.
Stąd wysyłał posłów z żalami, że przed nim sprzymierzeńcem i przyjacielem
zamknięto bramy. Tamci tłumaczyli się, że doszło do tego na skutek zbiegowiska tłumu, rozsierdzonego grabieżą dokonaną przez żołnierzy, kiedy
wsiadali na okręty do odjazdu. I tak zwabił na rozmowę ich naczelnych
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urzędników — u Punijczyków są to sufeci — wraz z głównym urzędnikiem
skarbowym i kazał ich obić do krwi, a następnie powiesić na krzyżu.
MAGON OPUSZCZA HISZPANIĘ

Potem Magon przepłynął na wyspę Pityuzę103, leżącą około sto tysięcy
kroków od lądu. Zamieszkiwali ją wtedy Punijczycy. Toteż flotę przyjęto
tu z nastawieniem pokojowym. Nie tylko żywności chętnie dostarczono,
ale dla uzupełnienia załóg okrętowych dano także młodych ludzi i broń.
Dzięki temu Punijczyk nabrał pewności siebie i podpłynął pod wyspy
Baleary, w odległości pięćdziesięciu tysięcy kroków stamtąd.
Baleary tworzą dwie wyspy. Jedna z nich jest większa i ma więcej
ludzi zdolnych do broni. A posiada także port. Myślał więc, że tam
będzie mógł wygodnie spędzić zimę. Bo jesień zbliżała się już ku końcowi.
Tymczasem nie inaczej, niż gdyby wyspę zamieszkiwali Rzymianie, flocie
stawiono wrogi opór. Balearowie posługiwali się procą, jak przeważnie jeszcze
teraz. Wówczas zaś była to jedyna u nich broń. I ani jeden człowiek
z innego plemienia nie celuje w tej sztuce procarskiej tak. jak nad innymi
górują nią wszyscy Balearowie. Toteż na zbliżającą się już do brzegu
flotę posypała się jakby najgęstszy grad taka masa kamieni, że nie ośmielono
się wpłynąć do portu i zawrócono z okrętami na pełne morze przenosząc
się z kolei ku mniejszej wyspie Balearów.
Ta miała ziemię urodzajną, ale siłą ludzi i broni nie dorównywała
tamtej. Dlatego też Punijczycy tutaj wysiedli z okrętów i rozłożyli się
obozem w zabezpieczonym miejscu powyżej portu. Bez walki opanowali
miasto i okolicę, zaciągnęli stąd dwa tysiące żołnierza posiłkowego i wysłali
go do Kartaginy, po czym na zimę wyciągnęli okręty na brzeg.
Po oddaleniu się Magona od wybrzeży Oceanu mieszkańcy Kadyksu
poddali się Rzymianom.
SCYPION W RZYMIE: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W HISZPANII

38. Tyle zdziałano w Hiszpanii pod wodzą i auspicjami Publiusza Scypiona.
Scypion zdał dowództwo w tym kraju Lucjuszowi Lentulusowi i Lucjuszowi
Manliuszowi Acydynowi104 i z dziesięciu okrętami wrócił do Rzymu.
W Rzymie dano mu posłuchanie w senacie poza obrębem miasta, w świątyni Bellony105. Mówił o swoich osiągnięciach w Hiszpanii: ile razy stoczył
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Lentulus i Acydynus — obaj działali w Hiszpanii na stanowisku prokonsulów w latach
206-200 p.n.e.
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Poza obrębem miasta, w świątyni Bellony — pozwalało to Scypionowi utrzymać
imperium militare dla odbycia triumfu. Oficjalne wystąpienie w mieście Rzymie wymagało
uprzedniego złożenia imperium czy też automatycznie je unieważniało.

regularne bitwy, ile miast zdobył na przeciwniku szturmem, jakie ludy podbił
pod panowanie rzymskie: „Szedł do Hiszpanii przeciw czterem wodzom
i przeciw czterem zwycięskim wojskom, a opuszczając ją nie pozostawił
w tym kraju ani jednego Kartagińczyka".
Za te zasługi była nadzieja na triumf. Ale go raczej tylko próbował
osiągnąć, niż uparcie oń zabiegał. Bo wiadomo było, że dotychczas nie
zdarzyło się, by ktoś triumfował, kto działał bez piastowania normalnego
urzędu publicznego106.
Po zakończeniu posiedzenia senatu wszedł do miasta107 wioząc przed
sobą do skarbca publicznego czternaście tysięcy trzysta czterdzieści dwa
rzymskie funty srebra i olbrzymią ilość srebra bitego.
WYBÓR WŁADZ RZYMSKICH NA ROK 205 p.n.e.

Potem odbyły się wybory konsulów pod przewodnictwem Lucjusza Weturiusza Filona. Wszystkie centurie z największą przychylnością oddały
głosy za Publiuszem Scypionem108. Za kolegę w konsulacie dodano mu
ówczesnego najwyższego pontyfika, Publiusza Licyniusza Krassusa.
W ogóle zaś wybory te odbyły się — jak mówi tradycja — przy
większym udziale w nich wyborców niż wszystkie inne w czasie tej wojny.
Ludzie zeszli się zewsząd nie tylko dla oddania głosów, ale także dla zobaczenia samego Publiusza Scypiona. Wielu przychodziło do jego domu,
szli za nim na Kapitol, gdy składał ofiarę ze stu wołów109, które ślubował Jowiszowi w Hiszpanii, i w duchu obiecywali sobie, że jak poprzednią
wojnę punicką zakończył Gajusz Lutacjusz, tak tę, która właśnie trwa,
zakończy Publiusz Korneliusz; i że on, jak Punijczyków wypędził z całej
Hiszpanii, tak wyprze ich także z Italii. I nawet tak jakby wojnę w Italii
już całkiem zakończono, przeznaczali dla niego jako teren działania Afrykę.
Z kolei odbyły się wybory pretorów. Dwaj z wybranych byli wówczas
edylami plebejskimi, Spuriusz Lukrecjusz i Gneusz Oktawiusz. Z nie będących
na urzędzie wybrano Gneusza Serwiliusza Cepiona i Lucjusza Emiliusza Papusa.
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Ofiarę ze stu wołów była to zatem hekatomba, według zwyczaju greckiego, co u Scypiona
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ROK 205 p.n.e.: PRZYDZIELENIE URZĘDNIKOM TERENÓW DZIAŁANIA

W czternastym roku wojny punickiej objęli konsulat Publiusz Korneliusz
Scypion i Publiusz Licyniusz Krassus.
Zaraz po objęciu urzędu wyznaczono konsulom tereny działania: Sycylię
Scypionowi, bez losowania, za zgodą kolegi, ponieważ obowiązki kapłańskie
nie pozwalały najwyższemu pontyfikowi oddalać się z Italii; Krassusowi
więc przyznano Bruttium.
Potem przeprowadzono losowanie zadań pretorskich: preturę miejską
wylosował Gneusz Serwiliusz, Ariminum — tak nazywano Galię — Spuriusz
Lukrecjusz, Sycylię Lucjusz Emiliusz, Sardynię Gneusz Oktawiusz.
SPRAWA POKRYCIA KOSZTÓW IGRZYSK ŚLUBOWANYCH PRZEZ SCYPIONA

Posiedzenie senatu odbyło się na Kapitolu. Tam na wniosek Publiusza
Scypiona senat uchwalił pokrycie kosztów igrzysk, ślubowanych przez Scypiona
w Hiszpanii w czasie buntu wojskowego, z tych pieniędzy, które on sam
wniósł do skarbca publicznego.
POSELSTWO SAGUNTYŃSKIE W SENACIE RZYMSKIM

39. Potem wprowadził Scypion do senatu posłów z Saguntu. Z tych
najstarszy powiedział: „Choć nie ma większych nieszczęść, ojcowie, nad te,
któreśmy sami przecierpieli, aby wam dochować wierności do ostatka, to
jednak wasze i waszych wodzów zasługi względem nas były takie, że
nie mamy żalu z powodu naszych klęsk. Dla nas podjęliście wojnę, a podjętą czternasty rok prowadzicie tak wytrwale, że nieraz i sami stawaliście,
i Kartagińczyków stawialiście w obliczu ostatecznego niebezpieczeństwa.
Chociaż w Italii mieliście tak straszną wojnę i wroga Hannibala, mimo
to wysłaliście do Hiszpanii konsula z wojskiem jakby dla zebrania resztek
z nas rozbitków. Publiusz i Gneusz Korneliusze od chwili przybycia na ten
teren działania nigdy nie przestawali robić tak, żeby nam było dobrze,
a wrogom naszym źle.
Przede wszystkim więc odzyskali dla nas miasto. Po całej Hiszpanii
rozesłali ludzi, żeby sprzedanych w niewolę naszych obywateli odszukali
i tak nas z niewoli przywrócili do wolności. Kiedy już było blisko tego,
żebyśmy wydobyci z najsmutniejszej niedoli osiągnęli upragnione szczęście,
wodzowie wasi, Publiusz i Gneusz Scypionowie, zginęli, ku większej niemal
żałości naszej niż waszej. I wtedy wydało się nam, żeśmy zostali ściągnięci
z odległych stron na miejsce dawnej naszej siedziby tylko po to, by po
raz drugi zginąć i drugi ojczyzny upadek oglądać, i że do tej zguby naszej
niekoniecznie potrzeba wodza czy wojska kartagińskiego, bo zniszczyć nas
mogą sami Turdulowie, prastarzy nasi wrogowie, którzy spowodowali również

poprzedniej naszą zagładę110. Ale oto niespodzianie przysłaliście nam rychło
tego oto Publiusza Scypiona, którego oglądając jako wybranego konsulem
i mając o tym, żeśmy go takim widzieli, naszą nadzieję, podporę i zbawienie, donieść naszym obywatelom uważamy się za najszczęśliwszych ze
wszystkich Saguntynów. Zdobył on bardzo dużo miast waszych nieprzyjaciół
w Hiszpanii. Wszędzie z liczby jeńców wyłączał obywateli Saguntu i odsyłał
do ojczyzny. W końcu również Turdetanię, - tak nam nieprzyjazną, że
póki by to plemię miało nienaruszone siły, Sagunt by ostać się nie mógł do tego stopnia w wojnie pognębił, że nie tylko my się jej nie musimy
bać, ale nawet — niech zawiść tego nie słyszy — nasi potomkowie. Zburzone widzimy miasto tych, dla których Hannibal zburzył Sagunt. Bierzemy z ich pola daninę, która zresztą nie więcej daje nam satysfakcji jako
plon niż jako ich kara.
Za to wszystko — bo niczego więcej nie mogliśmy się ani spodziewać,
ani życzyć sobie od bogów nieśmiertelnych senat i naród saguntyński
pragną wam podziękować i z tym właśnie przysłał nas dziesięciu posłów
do was. Jednocześnie składają wam gratulacje, że przez te lata takiego dokonaliście dzieła w Hiszpanii i Italii, iż Hiszpanię, przez wojska wasze podbitą, nie tylko po rzekę Hiberus macie w swym posiadaniu, ale aż hen.
po Ocean, najdalszy kraniec ziemi, a z Italii nie pozostawiliście Punijczykowi nic, oprócz tego tylko, co obejmuje jego wał obozowy.
Za to wszystko kazano nam nie tylko podziękować Jowiszowi Najlepszemu i Największemu, kapitolińskiego zaniku władcy, ale także zanieść na
Kapitol, jeśli pozwolicie, ten oto złoty wieniec jako dar w intencji zwycięstwa. I prosimy was, żebyście nam to uczynić pozwolili oraz żebyście
powagą swoją zatwierdzili na zawsze, jeśli to uznacie za słuszne, wszystko,
co dla naszej korzyści przyznali nam wasi wodzowie".
W odpowiedzi senat oświadczył posłom saguntyńskim, że i zburzenie Saguntu, i jego odbudowanie będzie dla wszystkich ludzi świadectwem wzajemnego z obu stron dochowania wierności: „Wodzowie dobrze i słusznie,
i po myśli senatu postąpili, że Sagunt odbudowali i obywateli saguntyńskich z niewoli wydostali. Również inne przyznane Saguntynom przez wodzów dobrodziejstwa senat swą wolą w pełni potwierdza. Pozwala również
złożyć dar na Kapitolu".
Następnie kazano przydzielić posłom miejsce i gościnę oraz tytułem podarunku wypłacić każdemu z posłów nie mniej niż po dziesięć tysięcy asów.
Z kolei przyjęto w senacie pozostałe poselstwa i udzielono im posłuchania.
Posłowie Saguntu prosili jeszcze, by im wolno było zwiedzić, jak da110

Por. XXI 6, przyp. 25.

lece jest to bezpieczne, Italię. Dano im przewodników, a do miast rozesłano pisma
zalecające im gościnne przyjmowanie Hiszpanów.

PRZEMÓWIENIE KW1NTUSA FABIUSZA W SPRAWIE SCYPIONA
W SENACIE

Potem omawiano wewnętrzne sprawy publiczne, sprawę poboru ludzi do
wojska i przydziału zadań urzędnikom.
40. Ludzie mówili głośno, że Scypionowi przeznaczona jest poza losowaniem Afryka jako nowy teren operacyjny. On sam także, nie zadowalając się już żadną mierną sławą, mówił, że ogłoszono go konsulem nie
tylko do prowadzenia wojny, ale także do jej zakończenia; że jednak nie
da się tego osiągnąć inaczej, jak tylko wtedy, gdy sam przeprawi się
z wojskiem do Afryki. I otwarcie oświadczał, że jeśli senat by się sprzeciwiał temu, to on przeprowadzi taki wniosek przez zgromadzenie ludowe111.
Ten plan jednak nie podobał się starszyźnie w senacie. I gdy inni z braku odwagi czy dla przypodobania się mruczeli coś niezdecydowanie, zapytany o zdanie Kwintus Fabiusz Maksymus112 powiedział:
„Wiem, ojcowie, że wielu z was wydaje się, że w tej chwili dyskutuje się
o sprawie już załatwionej i że daremnie zabierałby glos ten, kto by się
wypowiadał na temat Afryki jako terenu działania jakby sprawy jeszcze
otwartej. Ja natomiast po pierwsze nie rozumiem, w jaki sposób Afryka
może być już pewnym terenem operacyjnym konsula, człowieka zresztą
dzielnego i przedsiębiorczego, jeżeli ani senat nie przewidział jej jako terenu
działania na najbliższy rok, ani lud tego nie uchwalił. Po wtóre — jeżeli
ona jest takim terenem, to uważam, że konsul postępuje tutaj niewłaściwie, skoro załatwiwszy już sprawę udaje, że wnosi ją na obrady i w ten
sposób naraża senat na kpiny; bo nie senatora, który na temat przedmiotu obrad wypowiada zdanie na swoim miejscu.
Co do mnie, jestem pewny, że jeżeli sprzeciwiam się temu pośpiechowi z przeprawą do Afryki, muszę się liczyć z tym, że narażam się na podwójne posądzenie. Jedno — to posądzenie o wrodzoną mi skłonność do
zwlekania, którą młodzi ludzie mogą sobie nazywać wprost lękliwością i gnuśnością, jeżeli tylko ja nie muszę się smucić, że dotychczas rady innych
111
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okazywały się wprawdzie na pierwszy rzut oka wspanialsze, ale moje w praktyce korzystniejsze. Drugie zaś — to posądzenie o niechęć i zawiść wobec rosnącej z każdym dniem sławy bardzo dzielnego konsula.
Jednakże od podobnych podejrzeń — jeżeli mnie od nich nie uwalnia
moje dotychczasowe życie i postępowanie ani dyktatura z pięciu konsulatami i tyle sławy zdobytej na wojnie i w pokoju, że jestem bliżej uczucia przesytu niż niedosytu — powinien mnie uwolnić przynajmniej mój
wiek. Bo gdzież ja mogę myśleć o rywalizacji z człowiekiem, który nie
jest rówieśnikiem nawet mojego syna! Mnie w czasie dyktatury, gdy byłem jeszcze pełen sił i w okresie swoich największych osiągnięć, nikt nie
słyszał w senacie czy na zgromadzeniu ludowym, bym się sprzeciwiał zrównaniu we władzy ze mną — rzeczy przecież niesłychanej! — dopominającego się o to dowódcy jazdy. Wolałem faktami, nie słowami dojść do tego,
że ten, który orzeczeniem innych został ze mną zrównany, niebawem sam
otwarcie wyznał moją wyższość nad sobą. Tym bardziej zatem teraz, mając za sobą godności, nie szukałbym przecież i sporów, i współzawodnictwa z człowiekiem pełnym jaśniejącej chwały — zapewne po to, żeby
Afrykę jako teren działania, gdyby jej odmówiono jemu, przyznano mnie,
zmęczonemu już nawet życiem, nie tylko działalnością publiczną. Mnie pozostaje żyć i umierać z tą sławą, jaką sobie dotychczas zdobyłem. Ja nie
pozwalałem Hannibalowi zwyciężać, żeby dzięki temu przez was właśnie,
którzy teraz jesteście w pełni sił, mógł być nawet zwyciężony.
41. Ty, Publiuszu Korneliuszu, powinieneś mi to wybaczyć, jeżeli ja,
który w odniesieniu do samego siebie nigdy więcej nie liczyłem się z tym,
co ludzie mówili, niż z dobrem publicznym, również twojej sławy nie przeniosę nad korzyść rzeczypospolitej; chociaż — gdyby nie było wojny w Italii
albo gdyby tutaj był wróg, z którego pokonania nie miałoby się sławy
godnej pożądania, mogłoby się wydawać, że ten, kto by cię zatrzymywał
w Italii, mimo że robiłby to dla dobra publicznego, chce ci wydrzeć razem z wojną także okazję do zdobycia chwały. Skoro jednak w Italii już
czternasty rok siedzi wróg, jakim jest Hannibal z całym swym wojskiem,
to czyż będziesz żałował, Publiuszu Korneliuszu, swojej sławy, jeżeli wroga,
który dla nas był przyczyną tylu strat w ludziach, tylu klęsk, ty jako konsul wyrzucisz z Italii i jeżeli tak, jak sława z tytułu zakończenia poprzedniej wojny punickiej należy do Gajusza Lutacjusza, sława taka w wypadku obecnej wojny będzie należeć do ciebie? Chyba że Hamilkara ma się
stawić wyżej niż Hannibala albo tamtą wojnę uznawać za większą niż tę,
czy też tamto zwycięstwo za ważniejsze i sławniejsze, niż ma być obecne,
które oby los szczęśliwy zdarzył nam odnieść pod twoim konsulatem!
Wolałbyś może Hamilkara wywlec z Drepanum czy Eryksu niż Punijczyków i Hannibala wypędzić z Italii? Na pewno byś nie chciał także —
choćby ci bardziej miła była sława już zdobyta niż ta, której się dopiero

spodziewasz — chełpić się raczej uwolnieniem od wojny Hiszpanii niż
Italii.
Hannibal nie jest jeszcze w tym położeniu, by ten, kto by wolał wojnę
na innym terenie, nie wywołał wrażenia, że robi to raczej ze strachu przed
nim niż z pogardy dla niego. Czemuż więc nie zabierasz się do wojny
tutaj i czemu przez te okrężne drogi liczysz raczej na to, że kiedy ty
przeprawisz się do Afryki, Hannibal pójdzie za tobą, a nie idziesz prostą
drogą kierując wojnę tam, gdzie Hannibal właśnie jest, jeżeli sięgasz po
wspaniałą tę sławę z tytułu zakończenia wojny punickiej? Bo i natura
dyktuje taki porządek rzeczy, że na zdobywanie cudzego idzie się dopiero
wtedy, kiedy się obroniło najpierw swoje. Niech będzie w Italii spokój,
zanim w Afryce zacznie się wojna. Najpierw my się musimy pozbyć strachu, zanim się ważymy napędzić go innym. Jeśli jedno i drugie można
zrobić pod twoim dowództwem i twymi auspicjami, to pokonaj Hannibala
tutaj, a tam zdobywaj Kartaginę. Jeśli zaś jedno z tych dwu zwycięstw
ma pozostać dla nowych konsulów, to przecież pierwsze będzie większe i sławniejsze, i do tego jeszcze ono będzie przyczyną drugiego. Bo w obecnej sytuacji, pomijając to, że skarb nie jest w stanie utrzymać dwu różnych
wojsk, w Italii i w Afryce, a także to, że nie mamy zasobów, żeby z nich
utrzymać floty i żeby nadążyć z dostarczaniem zaopatrzenia, któż w końcu
nie rozumie wielkości niebezpieczeństwa, na jakie się narażamy?
Publiusz Licyniusz będzie prowadził wojnę w Italii, Publiusz Scypion
w Afryce.
No, tak. Ale gdyby zwycięski Hannibal — niech wszyscy bogowie odwrócą to od nas jako wróżbę, i serce także boi się to powiedzieć, ale
co było faktem, może też stać się faktem — gdyby więc Hannibal chciał
znowu iść na Rzym, to wtedy dopiero będziemy ciebie konsula przyzywać
z Afryki, jak Kwintusa Fulwiusza spod Kapui? Jakże to? Przecież w Afryce sytuacja wojenna będzie również niezdecydowana! Niech ci tutaj będzie nauką własny twój dom, ojciec i stryj, polegli wraz z wojskami w przeciągu trzydziestu dni tam, gdzie przez kilka lat prowadzili działania z wielkimi sukcesami i dla imienia narodu rzymskiego, jak również dla swojej
familii ogromną zyskali u obcych ludów cześć. Zresztą dnia by mi nie
starczyło, gdybym chciał wyliczać władców i wodzów, którzy lekkomyślnie
przenosili się na teren wroga ku wielkim klęskom własnym i klęskom swoich wojsk. Ateńczycy, ludzie bardzo przezorni, zostawiwszy wojnę w kraju
za sprawą równie przedsiębiorczego i znakomitego młodego człowieka przeprawili się z wielką flotą na Sycylię: w jednej bitwie morskiej na zawsze
zniweczyli siły swojego kwitnącego państwa113.
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42. Ale przypominam tu dzieje obce i zbyt odległe. Sama ta właśnie
Afryka i Marek Atyliusz114, dobitny przykład zmiennego losu, niech będą
dla nas nauką! Doprawdy, Publiuszu Korneliuszu, gdy z pełnego morza
zobaczysz Afrykę, to ta twoja Hiszpania będzie ci się wydawać igraszką
i żartem. Bo gdzież tu porównanie? Płynąłeś sobie wzdłuż wybrzeży Italii
i Galii po morzu spokojnym, przybiłeś z flotą do Emporii, miasta będącego naszym sprzymierzeńcem. Wysadziłeś żołnierzy i prowadziłeś ich przez
całkowicie bezpieczny teren do Tarrakony, do sprzymierzeńców i przyjaciół
narodu rzymskiego. Następnie z Tarrakony droga biegła wśród załóg rzymskich. Koło rzeki Hiberus stały wojska twojego ojca i stryja, po stracie
wodzów przez samą klęskę tym bardziej zawzięte, a z nimi ów Lucjusz
Marcjusz, wódz, co prawda, tylko przygodny i tylko tymczasowo obwołany
dowódcą przez głosowanie żołnierskie, ale gdyby go zdobiło szlachectwo
i normalne urzędy, mogący w sztuce wojennej równać się pod każdym
względem ze sławnymi wodzami. Kartaginę Nową zdobywałeś wśród całkowitego spokoju. Ani jedno z trzech wojsk punickich nie broniło swych
sprzymierzeńców. I wszystko inne, czego wielkości wcale nie umniejszam,
w żadnej przecież mierze nie może się równać z wojną w Afryce. Tu nie
ma żadnego portu otwartego dla naszej floty ani pozostającego w pokoju
z nami terenu, nie ma sprzymierzonego miasta czy przyjaznego władcy,
nie ma nigdzie miejsca na postój czy posuwanie się naprzód. Na cokolwiek
spojrzysz, wszystko dokoła wrogie i pełne nienawiści.
Ale ty może wierzysz Syfaksowi i Numidom? Niech wystarczy to, że
się im raz zawierzyło115. Nie zawsze puszczanie się na los szczęścia udaje się
szczęśliwie, a podstęp buduje sobie drogę wiernością w małych rzeczach,
aby w momencie, gdy mu to się opłaci, zyskać bardzo dużo przez wiarołomstwo. Ojca i stryja twojego wróg nie osaczył swym wojskiem, póki nie
zdradzili ich sprzymierzeńcy, Celtyberowie. I tobie samemu nie groziło tyle
niebezpieczeństwa ze strony nieprzyjacielskich wodzów, Magona i Hazdrubala,
ile od ludzi przyjętych do wzajemnej wierności, Indibilisa i Mandoniusza.
I ty potrafisz zaufać Numidom po doświadczeniach z buntem własnego wojska? Zarówno Syfaks, jak i Masynissa pragną raczej swojej potęgi w Afryce
niż potęgi Kartagińczyków, a Kartagińczycy raczej swojej niż kogokolwiek
innego. W tej chwili podjudza ich przeciw sobie wzajemna rywalizacja i każdy powód do wojny, ponieważ daleko jest od nich strach przed kimś
z zewnątrz. Ale pokaż im tylko broń rzymską i skądinąd przybyłe wojsko: zaraz się wspólnie zbiegną jakby do gaszenia obu stronom jednakowo zagrażającego pożaru.
Sami zaś Kartagińczycy — inaczej bronili Hiszpanii, a inaczej będą bro114
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nić granic ojczyzny, świątyń swych bogów, ołtarzy i ognisk, kiedy za idącymi do boju pójdzie pełna trwogi żona, a koło nich małe dzieci.
I dalej — co będzie, jeżeli Kartagińczycy, pełni wiary w zgodne działanie Afryki, ufni w rzetelność sprzymierzonych królów i w obronność
swych murów, zobaczywszy, że Italia została pozbawiona twojej i twego
wojska obrony, sami jeszcze przyślą do Italii nowe wojsko z Afryki albo każą Magonowi, który, jak wiadomo, przerzucił się z flotą od Balearów
ku wybrzeżu Ligurów Alpejskich i już tam pływa po morzu, połączyć się
z Hannibalem? Znajdziemy się, rzecz jasna, w tej samej trwodze, w jakiej
byliśmy niedawno, gdy do Italii przeszedł Hazdrubal, którego przecież ty
wypuściłeś ze swych rąk do Italii, ty, który teraz chcesz wojskiem swoim
nie tylko Kartaginę zamknąć, ale całą Afrykę.
Powiesz mi, że jednak był przez ciebie pokonany. A ja przeciwnie, tym
bardziej wolałbym, i to również ze względu na ciebie, a nie tylko ze
względu na rzeczpospolitą, żebyś właśnie pokonanemu nie dał tej możności
marszu do Italii.
Ale pozwól, że my wszystko, co dla ciebie i narodu rzymskiego wypadło pomyślnie, twojej przypiszemy roztropności, a co niepomyślnie, zrzucimy na rachunek nieprzewidzianych przypadków wojennych i niepewnego
losu. W takim razie, im lepszy jesteś i dzielniejszy, tym bardziej ojczyzna
i cała Italia chcą takiego obrońcę zatrzymać dla siebie. Nie możesz przecież nawet ty sam kryć się z przekonaniem, że gdzie jest Hannibal, tam
jest również główny ośrodek i ostoja tej wojny. Bo jasno dajesz do poznania, że celem twojej przeprawy do Afryki jest pociągnięcie tam za sobą
Hannibala. Czy zatem tutaj, czy tam, czeka cię rozprawa z Hannibalem.
W takim zaś razie czyż w końcu będziesz silniejszy w Afryce sam, czy
tutaj z wojskiem swoim łącznie z wojskiem kolegi? Czyż ani nawet konsulowie Klaudiusz i Liwiusz, stanowiący tak świeży przykład, jak wielka
to różnica, nie będą dla ciebie pouczeniem? A potęgi większej Hannibalowi
cóż ostatecznie doda: leżący na krańcach Italii kąt ziemi Bruttiów, skąd
już dawno daremnie wzywa pomocy z kraju, czy też pobliska Kartagina
i cała sprzymierzona Afryka? Cóż to za plan taki, żeby raczej staczać decydującą bitwę tam, gdzie twoje siły będą o połowę mniejsze, a siły wroga
znacznie większe, niż tam, gdzie dwa wojska mają walczyć przeciw jednemu,
wycieńczonemu tylu walkami i tak długą i ciężką wojaczką!
Rozważ sobie, czy w jakimś stopniu zamierzenia twoje są podobne do
zamierzeń twojego ojca. Ten jako konsul wyprawił się do Hiszpanii, ale
zawrócił z tamtego terenu operacyjnego do Italii, aby zastąpić drogę schodzącemu z Alp w dół Hannibalowi. Ty natomiast, kiedy Hannibal jest
w samej Italii, gotujesz się do jej opuszczenia, i to nie z myślą o korzyści rzeczypospolitej, lecz ponieważ uważasz, że tobie dodaje to blasku i chwały — jak wtedy, gdy opuściwszy swój teren działania i wojsko bez praw-

nej podstawy, bez uchwały senatu, dwom okrętom, będąc wodzem narodu
rzymskiego, powierzyłeś los tego narodu i powagę państwa, których byt
zależał wówczas od twojego życia.
Ja więc uważam, że Publiusz Korneliusz został wybrany konsulem dla
rzeczypospolitej i dla nas, nie dla siebie samego i swej prywatnej sprawy,
i że wojska zaciągnięto pod broń dla obrony miasta i Italii, a nie po to,
żeby konsulowie zwyczajem królów wynosząc się nad innych przerzucali
je po całym świecie, dokąd tylko zechcą"116.
ODPOWIEDŹ SCYPIONA NA MOWĘ FABIUSZA KUNKTATORA W SENACIE

43. Fabiusz zarówno tą mową, tak przystosowaną do potrzeby chwili,
jak i swą powagą i ustaloną od dawna opinią człowieka roztropnego bardzo poruszył wielką część senatorów, szczególnie starszych. Ale choć więcej
było takich, którzy chwalili rozwagę starca raczej niż bojowego ducha młodzieńca, Scypion przemówił jednak, jak podają, w te słowa117:
„Senatorowie! Kwintus Fabiusz sam na początku swej mowy wspomniał,
że w wypowiedzi jego można by się dopatrywać niechęci i zawiści. Otóż
ja bym sam nie śmiał pomawiać o to tak poważnego człowieka, ale podejrzenie to — na skutek błędu w przemówieniu czy w przedmiocie —
wcale nie zostało usunięte. Tak bowiem wysokie swe stanowiska i rozgłos swoich czynów wywyższył w słowach dla odrzucenia od siebie zarzutu zazdrości, jak bym ja miał się bać tylko, by co najniższy człowiek
mnie nie wyprzedzał, a nie ten, który dlatego że wybija się nad innych
- do czego i ja nie kryjąc się z tym dążę — nie chce, bym ja mu
dorównał. Tak przedstawił siebie jako starca mającego wszystko za sobą,
a mnie jako będącego poniżej wieku nawet jego syna, jakby pragnienie sławy
nie wybiegało dalej, niż sięga życie ludzkie, i jakby sława ta w olbrzymiej swej części nie rozciągała się na pamięć u potomności.
Każdy co najznakomitszy człowiek — jestem o tym przekonany — ma
to do siebie, że porównuje się ze sławnymi ludźmi, i to nie swoich tylko, ale wszelkich czasów. Ja przynajmniej nie ukrywam tego, że twoje
tytuły sławy chciałbym nie tylko dogonić, lecz jeśli będę mógł — wybacz mi, proszę, te słowa — nawet prześcignąć. Takich bowiem myśli nie
powinniśmy w sobie żywić, ani ty w stosunku do mnie, ani ja w stosunku
do młodszych ode mnie, byśmy nie chcieli, żeby którykolwiek obywatel
okazał się nam równy. To bowiem byłoby ze szkodą nie tylko tych, którym byśmy tego zawidzili, ale i ze szkodą rzeczypospolitej i niemal całego
rodzaju ludzkiego.
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W mowie tej Fabiusz, jak widać, reprezentuje starorzymski, ograniczony do Italii i jej
spraw sposób myślenia.
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W odpowiedzi Scypiona Liwiusz umieścił glosy drugiej strony w wielkiej, jak sobie
wyobrażał, dyskusji na przedmiotowy temat.

Mówił Fabiusz o wielkości niebezpieczeństwa, na jakie bym się naraził, gdybym się przeprawił do Afryki, i robił wrażenie zaniepokojenia także
o mnie, nie tylko o rzeczpospolitą i losy wojska. I skądże to wzięła się
tak nagle ta troska o mnie? Bo dlaczegóż wówczas, gdy ojciec mój i stryj
zginęli, gdy dwa ich wojska zostały prawie całkiem zniszczone, gdy utracona
została Hiszpania, gdy cztery wojska punickie i czterej wodzowie wszystko
trzymali w swych rękach siłą zbrojną lub strachem, kiedy na wojnę w Hiszpanii szukano wodza, a nie było widać poza mną nikogo, kto by miał odwagę zgłosić swą kandydaturę, kiedy wreszcie naród rzymski powierzył
to dowództwo mnie, choć miałem dopiero dwadzieścia cztery lata — dlaczegóż więc wówczas nikt nie zastanawiał się nad moim wiekiem, nad
siłami nieprzyjaciela, trudnością wojny, świeżością klęski mojego ojca i stryja? Czyśmy ponieśli teraz jakąś klęskę w Afryce większą niż wówczas
w Hiszpanii? Czy w Afryce są obecnie większe wojska i liczniejsi czy
lepsi wodzowie, niż byli wówczas w Hiszpanii? A wiek mój — czy w tamtym czasie był dojrzalszy do prowadzenia wojny, niż jest w tej chwili?
Czy może z kartagińskim wrogiem poręczniej jest prowadzić wojnę w Hiszpanii niż w Afryce?
Łatwo jest teraz, po rozbiciu i przepędzeniu czterech wojsk punickich,
po zdobyciu siłą albo przejęciu poddających się ze strachu tylu miast, po
poskromieniu wszystkiego aż do Oceanu, po poskromieniu tylu naczelników
plemion, tylu zawziętych ludów, i w ogóle po odzyskaniu całej Hiszpanii,
w której nie pozostał nawet ślad wojny, umniejszać wagę moich czynów, tak
samo, na Herkulesa, jak w razie mego zwycięskiego powrotu z Afryki łatwo
by było również umniejszać to, co teraz dla zatrzymania mnie na miejscu
wyolbrzymia się w słowach jako coś przerażającego.
Mówi, że do Afryki nie ma dostępu, że nie ma tam otwartych dla nas
portów. Przypomina Marka Atyliusza, wziętego w Afryce do niewoli, jakby
Marek Atyliusz napotkał przeszkodę przy pierwszym zetknięciu się z Afryką,
a nie pamięta, że dla tego właśnie wodza, choć tak nieszczęśliwego, porty
Afryki stały jednak otworem i że w pierwszym roku działań miał wyborne
osiągnięcia, a gdy chodzi o wodzów kartagińskich, do końca pozostał przez
nich nie pokonany. Nie masz więc co straszyć mnie przykładem tego człowieka. A gdyby nawet nieszczęście to zdarzyło się w tej wojnie, nie w poprzedniej, i gdyby zdarzyło się niedawno, nie przed czterdziestu laty, to
i tak dlaczegóżbym ja miał nie podejmować wyprawy do Afryki po dostaniu się Regulusa do niewoli, jeśli po zgonie Scypionów mogłem przeprawić
się do Hiszpanii? Zresztą nie pozwoliłbym także, by Lacedemończyk
Ksantyppos przyszedł na świat ku większemu szczęściu Kartaginy118 niż ja
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Ksantyppos — Lacedemończyk, zwerbowany do wojska kartagińskiego, zreorganizował je w roku 255 p.n.e., po czym zadał klęskę Regulusowi; por. t. II, s. 277, przyp. 2.

ku szczęściu mojej ojczyzny. Wiara w siebie rosłaby we mnie już z samego
tego, że tak wiele może zależeć od dzielności jednego człowieka.
Ale trzeba słyszeć także o Ateńczykach, którzy niebacznie podjęli wyprawę na Sycylię nie dbając o wojnę we własnym kraju. Tak? To dlaczegóż — jeśli mamy tutaj przytaczać greckie opowiadania — nie przypominasz tu raczej, jak to władca Syrakuz, Agatokles, gdy Sycylię długo
gnębiła wojna punicka, przeprawił się do tejże Afryki i wojnę przeniósł
tam, skąd przyszła?119
44. Ale czy trzeba tu na dawnych i obcych przykładach pokazywać, co
znaczy ze swej strony napędzić strachu nieprzyjacielowi i odsunąwszy niebezpieczeństwo od siebie wpędzić drugiego w krytyczną sytuację? Czyż może być większy i aktualniejszy tego przykład niż sarn Hannibal? Wielka
to różnica widzieć, jak się pustoszy obcy kraj, a patrzeć, jak w klęsce pożogi niszczeje kraj własny. Więcej ducha ma w sobie, kto niebezpieczeństwo z sobą niesie, niż ten, kto je od siebie odpiera. Poza tym — większą budzi grozę to, czego się nie zna: dobre i złe strony przeciwnika
musisz zobaczyć z bliska, w jego własne wkroczyć granice.
Nie spodziewał się Hannibal, że w Italii tyle ludów przejdzie na jego
stronę, ile ich przeszło po klęsce pod Kannami. O ileż mniej Kartagińczycy
w Afryce mogą liczyć na cokolwiek pewnego czy stałego przy tej niewierności sprzymierzeńców, a uciążliwości i wyniosłości panów! Do tego my,
nawet opuszczeni przez sprzymierzeńców, ostaliśmy się o własnych siłach,
mając oparcie w rzymskim żołnierzu. Kartagińczyk nie ma żadnych sił
zbrojnych obywatelskich, posiada żołnierzy najętych za pieniądze, Afrów i Numidów, ludzi zdolnych bez najmniejszych skrupułów do łamania wierności.
Niech mi tu tylko nic nie przeszkodzi. Jednocześnie dowiecie się, że
przeprawiłem się do Afryki i że Afryka stoi w płomieniach wojny; że
Hannibal stąd się zabiera, a Kartaginę nęka oblężenie. Radośni ej szych i częstszych oczekujcie wiadomości z Afryki niż te, któreście otrzymywali z Hiszpanii. Te nadzieje dyktuje mi szczęście narodu rzymskiego, bogowie będący
świadkami zerwania przez wroga umowy pokojowej, królowie, Syfaks i Masynissa, na których wierności ja się oprę tak, że będę dobrze zabezpieczony przed
próbą wiarołomstwa.
Wiele rzeczy, których teraz z odległości nie widać, odsłoni wojna. A to
już do człowieka i wodza należy, by nie przeoczyć nastręczającego się
szczęścia i nadarzającą się sytuację nagiąć do swoich planów.
W Hannibalu będę miał, Kwintusie Fabiuszu, równego sobie, jak mi
przyznajesz, przeciwnika. Ale raczej ja pociągnę go za sobą, niż on mnie
tutaj zatrzyma. Zmuszę go do walki na jego własnej ziemi i nagrodą za
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Agatokles dokonał najazdu na Afrykę w roku 310 p.n.e. stawiając Kartaginę w najwyższym niebezpieczeństwie. Wrócił stamtąd na Sycylię w roku 308/307 p.n.e. jako zwycięzca.

zwycięstwo będzie mi raczej Kartagina niż te na wpół zburzone warownie
bruttyjskie.
Tymczasem zaś, gdy ja będę zajęty przeprawą, wysadzaniem wojska
w Afryce, posuwaniem się z siłami zbrojnymi pod Kartaginę, rzeczpospolita
nie powinna ponieść żadnej szkody. Ale bacz, Kwintusie Fabiuszu, żeby
to nie było obrazą twierdzić, że tego, coś ty potrafił zrobić, gdy zwycięski Hannibal gonił po całej Italii, nie potrafił zrobić konsul Publiusz
Licyniusz teraz, gdy Hannibal jest już znękany i prawie złamany. Człowiek to bardzo dzielny, który przy losowaniu odległego terenu działania
dlatego tylko nie wchodził w rachubę, że jako najwyższy pontyfik nie może opuszczać składania ofiar.
Jeśli, na Herkulesa, wcale nie wcześniej nawet zakończyłaby się ta wojna i według planu przyjmowanego przeze mnie, to jednak do godności
narodu rzymskiego i jego dobrej sławy u postronnych władców i ludów
należałoby pokazać, że starczy nam ducha nie tylko do obrony Italii, lecz
także do przeniesienia wojny do Afryki, i nie dopuścić do szerzenia się
opinii, jakoby na to, na co ważył się Hannibal, nie ważył się żaden wódz
rzymski, i jakoby w pierwszej wojnie punickiej, kiedy walka toczyła się
o Sycylię, wojska i floty nasze zdobywały się tylokrotnie na wojowanie
z Afryką, a teraz, kiedy toczy się bój o Italię, Afryka ma spokój. Niechże wreszcie raz odpocznie tak długo męczona Italia, niech z kolei Afrykę
nęka pożoga i zniszczenie! Niech raczej obóz rzymski zagraża bramom
Kartaginy, niżbyśmy mieli my po raz drugi z murów naszych oglądać
wały obozu nieprzyjacielskiego! Niech terenem reszty wojny stanie się Afryka! Tam trzeba zwrócić grozę i popłoch, tam niszczenie pól, odpadanie
sprzymierzeńców i wszystkie inne klęski wojny, które przez czternaście lat
na nas się waliły!
Tyle wystarczy powiedzieć o sprawie publicznej wobec najbliższej wojny
i o zadaniach w terenie, o których jest mowa.
Długo bym musiał mówić, ale do was by to, senatorowie, nie dotarło,
gdybym tak, jak Kwintus Fabiusz obniżał wielkość moich osiągnięć w Hiszpanii, na odmianę ja zechciał jego chwałę zbagatelizować, a swoją w słowach wyolbrzymić. Nie zrobię jednak ani jednego, ani drugiego. Jeśli ja,
młody człowiek, w niczym innym nie przewyższę starego, przewyższę go
na pewno umiarkowaniem i powściągliwością w słowach. Tak żyłem i działałem, że łatwo mogę milcząc zadowolić się tą opinią, jaką wy, senatorowie, wyrobicie sobie o mnie z własnego przekonania"120.
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w przeciwieństwie do starego Fabiusza młody Scypion reprezentuje, przynajmniej
w tej kompozycji Liwiusza, nowy, wynikający z aktualnej sytuacji punkt widzenia, hołdujący
pozaitalskiej ekspansji Rzymu. Ale można mieć wątpliwości, czy Scypion tak stanowczo
przemówił w senacie i zamierzał odwołać się do ludu. Liwiusz przypisując mu to przenosi
na dawniejsze czasy sytuację polityczną w Rzymie z czasów pograkchańskich.

PRZYDZIAŁ TERENÓW DZIAŁANIA KONSULOM ROKU 205 p.n.e.

45. Z mniejszym zadowoleniem wysłuchano przemówienia Scypiona. Powszechnie bowiem było wiadomo, że jeżeli od senatu nie uzyska przydziału Afryki jako terenu działania, natychmiast wystąpi z takim wnioskiem
na zgromadzeniu ludowym. Dlatego to Kwintus Fulwiusz, były czterokrotny
konsul i były cenzor121, zażądał od konsula otwartej wypowiedzi w senacie, czy pozwoli senatowi decydować o przydziale terenów działania i czy
będzie się trzymał tego, co senat uzna za wskazane, czy też odniesie się
z tą sprawą do ludu. Scypion odpowiedział, że zrobi to, co będzie w interesie rzeczypospolitej. Na to Fulwiusz: „Nie miałem wątpliwości, co odpowiesz czy też zrobisz, gdy ci stawiałem to pytanie. Nie ukrywasz przecież tego, że raczej próbujesz opinii senatu, niż go o nią pytasz, i że
jeżeli zadania, którego sam sobie życzysz, nie przydzielimy ci od razu,
jesteś zdecydowany wystąpić z odpowiednim wnioskiem przed ludem.
Do was więc, trybunowie ludowi zwracam się z żądaniem pomocy, bo
nie mogę wypowiedzieć swego zdania, ponieważ konsul nie ma zamiaru uznać
mojego wniosku, choćby go przegłosowano".
Wywiązała się z tego sprzeczka, ponieważ konsul twierdził, że nie jest
to słuszne, by trybunowie swoim wkroczeniem sprawiali, że senator pytany
o zdanie w swojej kolejności będzie się od wypowiadania swego zdania
wstrzymywał. Trybunowie powzięli następujące postanowienie: „Jeżeli konsul powierza senatowi sprawę przydziału zadania, to uważamy, że należy poprzestać na tym, co senat uzna za stosowne, i nie pozwolimy występować
w tej sprawie z wnioskiem przed ludem. Jeżeli zaś nie powierza, to przyjdziemy z pomocą temu, kto odmówi wypowiadania się na jej temat"122.
Konsul zażądał dnia na porozumienie się z kolegą. Następnego dnia
sprawę powierzono senatowi.
Tereny działania przydzielono następująco: Jednemu konsulowi Sycylię
i trzydzieści okrętów dziobatych, którymi w poprzednim roku dowodził
Gajusz Serwiliusz, z zezwoleniem na przeprawę do Afryki, gdyby to uznał
za wskazane ze względu na dobro sprawy publicznej. Drugiemu Bruttium
i wojnę z Hannibalem, z przydziałem wojska, które (sobie wybierze...)123.
Lucjusz Weturiusz i Kwintus Cecyliusz mieli losować lub umówić się
między sobą, który z nich ma działać w Bruttium z dwoma legionami,
jakie do dyspozycji pozostawi konsu1, przy czym temu, któremu to zadanie przypadnie, miano przedłużyć dowództwo na następny rok. Również
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Kwintus Fulwiusz Flakkus - konsul lat 237, 224, 212 i 209, cenzor 231 p.n.e., należał
także do bardzo zasłużonych i starszych już senatorów.
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Takie sformułowanie decyzji trybunów stanowiło raczej tylko poparcie dla senatu
niż przegraną Scypiona, skoro przecież sam senat przydzielił jednemu konsulowi — praktycznie
więc Scypionowi — jako teren działania Sycylię z zezwoleniem na przeprawę do Afryki.
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W rękopisach luka. Opuszczenie uzupełniono tylko z pewnym prawdopodobieństwem.

innym, którzy obok konsulów i pretorów mieli dowodzić wojskami z przydziałem terenów działania, przedłużono władzę. Prowadzenie wojny z Hannibalem w Bruttium przy boku konsula przypadło w losowaniu Kwintusowi Cecyliuszowi.
INNE SPRAWY WEWNĘTRZNE W RZYMIE

Potem obchodzono igrzyska sprawione przez Scypiona, przy licznym
udziale widzów i wielkich objawach sympatii dla niego.
Do Delf wyprawiono w poselstwie Marka Pomponiusza Matona i Kwintusa Katiusza z darem ze zdobyczy na Hazdrubalu124. Zawieźli tam złoty
wieniec wagi dwustu funtów rzymskich i wota wykonane na wzór zdobytej zbroi z tysiąca funtów rzymskich srebra.
ORGANIZACJA WOJSKA I FLOTY SCYPIONA

Scypion nie uzyskał zezwolenia na przeprowadzenie poboru do wojska.
I nie bardzo też przy tym się upierał. Przeprowadził jednak tyle, że wolno mu było wziąć z sobą żołnierzy ochotników. A ponieważ oświadczył,
że flota nie będzie wymagała nakładów publicznych, pozwolono mu na
przyjmowanie tego, czego na budowę nowych okrętów dostarczą sprzymierzeńcy.
I tak najpierw pomoc swą obiecały konsulowi ludy etruskie, każdy według swych możliwości: Ceryci zboże dla załóg okrętowych i wszelkiego rodzaju żywność; mieszkańcy Populonii żelazo; Tarkwinie płótno na żagle;
Wolaterry wewnętrzne urządzenia okrętów i zboże; Arretyni trzy tysiące
tarcz, tyleż szyszaków, a oszczepów, pocisków gallickich, długich włóczni
łącznie pięćdziesiąt tysięcy, przy równej ilości każdej kategorii; nadto —
toporów, łopat, sierpów, koszy, żaren tyle, ile potrzeba na czterdzieści okrętów wojennych; pszenicy sto dwadzieścia tysięcy miar oraz pieniędzy na
zaopatrzenie dekurionów i wioślarzy. Mieszkańcy Peruzji, Kluzjum i Russelli mieli dać sosnę na budowę okrętów i dużą ilość zboża. Sosny użył
z lasów publicznych.
Ludy Umbrii, a obok nich mieszkańcy Nursji, Reate i Amiternum, a także każdy kraj sabiński przyrzekły dostarczenie żołnierzy. Z Marsów, Pelignów, Marrucynów wielu zgłosiło się na ochotnika do służby na okrętach.
Kamertowie, choć byli w przymierzu z Rzymem na równych prawach125,
przysłali uzbrojony oddział sześciuset ludzi.
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W rozdz. 9 nie ma mowy o przeznaczeniu czegoś z tej zdobyczy dla Apollina.
Ale por. XXIII 11.
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Kamertowie — mieszkańcy miasta Camerinum w Umbrii. Co do ich przymierza
z Rzymem z roku 310 p.n.e. por. IX 36.

Kiedy złożono trzydzieści kadłubów okrętowych, dła dwudziestu pięciowiosłowców i dziesięciu trójwiosłowców, Scypion tak się zajął osobiście
robotą, że czterdziestego piątego dnia od ściągnięcia materiałów z lasów
okręty wyposażone i uzbrojone spuszczono na wodę126.
WYMARSZ WODZÓW W TEREN, UZYSKANIE FINANSÓW NA PROWADZENIE
WOJNY

46. Scypion wyruszył na Sycylię z trzydziestu okrętami wojennymi, wsadziwszy na nie dobre siedem tysięcy żołnierzy ochotników. Również Publiusz
Licyniusz przybył do konsularnych wojsk w Bruttium. Z tych wziął sobie
to wojsko, które dotąd miał Lucjusz Weturiusz. Metellusowi zaś pozwolił
dowodzić nadal tymi samymi legionami, którymi dowodził dotychczas, uważając, że łatwiej będzie mógł prowadzić działania z ludźmi przywykłymi
do jego dowództwa.
Podobnie pretorowie poszli do swoich zadań w różne strony.
Ponieważ brakowało pieniędzy na wojnę, kazano pretorom sprzedać część
pola kampańskiego, od Rowu Greckiego127 w kierunku morza, z zezwoleniem na doniesienia, które pole należało do obywatela kampańskiego, aby
ono stało się publiczną własnością narodu rzymskiego. Dla donosiciela
ustanowiono jako nagrodę dziesiątą część wartości wskazanego przezeń
pola. Jednocześnie na pretora miejskiego, Gneusza Serwiliusza, nałożoro
obowiązek dopilnowania, by obywatele kampańscy mieszkali tam, gdzie im
wolno było mieszkać zgodnie z uchwałą senatu128, i ukarania tych, którzy
by mieszkali gdzie indziej.
ZAGROŻENIE PÓŁNOCNEJ ITALII PRZEZ MAGONA

Tegoż lata Magon, po przezimowaniu na mniejszej z Wysp Balearskich,
zwerbował tamże młodych ludzi do służby wojskowej na okrętach i popłynął
w kierunku Italii, mając na trzydziestu okrętach wojennych i wielu okrętach
transportowych dwanaście tysięcy piechoty i pełne dwa tysiące konnicy.
Zjawił się nagle pod Genuą i zajął ją, ponieważ żadne posterunki nie
pilnowały wybrzeża morskiego. Potem przybił z flotą do wybrzeży Ligurów
Alpejskich i próbował tam wywołać jakieś poruszenie.
Ingaunowie — był to szczep liguryjski — prowadzili w tym czasie
wojnę z Epanteriami-Góralami. Punijczyk złożył więc swą zdobycz w alpejskim
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Przedstawiony tu system zaopatrzenia wojska rzymskiego dowodzi prymitywizmu gospodarki rzymskiej okresu republikańskiego, braku — jakbyśmy dziś powiedzieli — sektora
państwowego zapewniającego środki na prowadzenie wojny i ciągłość dostaw.
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Teren zamknięty tym tzw. Rowem Greckim i morzem leżał na południe od dolnego
biegu rzeki Clanius, w północnej części Kampanii.
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Por. XXVII 3.

mieście obronnym Sawonie i dla obrony jej pozostawił na miejscu dziesięć
okrętów wojennych, a resztę odesłał do Kartaginy dla pilnowania tamtejszego wybrzeża morskiego. Szła bowiem wieść, że Scypion tam się przeprawi.
Zawarł przymierze z Ingaunami — bo z tymi wolał być w zgodzie — i zabrał
się do walki z Góralami. Wojsko jego rosło z każdym dniem, gdyż na
wieść o nim ściągali doń zewsząd Gallowie.
Senat dowiedział się o tym z listu Spuriusza Lukrecjusza. Ogromnie
się przejął tą palącą troską, by radość ze zniszczenia przed dwoma laty
Hazdrubala wraz z wojskiem nie okazała się daremna, jeśli Rzymowi zagrozi
nowa z tym samym wrogiem wojna, tylko pod innym wodzem. Kazał więc prokonsulowi Markowi Liwiuszowi129 posunąć się z wojskiem ochotników
z Etrurii do Ariminum, a pretorowi Gneuszowi Serwiliuszowi zlecił obowiązek zajęcia się sprawą wymarszu dwu legionów miejskich w teren,
gdyby to uznał za korzystne dla rzeczypospolitej. Legiony te Marek Waleriusz Lewinus poprowadził do Arretium.
ZDOBYCZ RZYMSKA KOŁO SARDYNII

W tych samych dniach koło Sardynii
tą prowincją, zajął około osiemdziesięciu
Celiusz podaje, że zajęte okręty wiozły
dla Hannibala. Waleriusz — że wiozły
i wziętych do niewoli Ligurów-Górali.

Gneusz Oktawiusz, zarządzający
punickich okrętów przewozowych.
ładunek zboża i innej żywności
do Kartaginy zdobycz z Etrurii

W BRUTTIUM

W Bruttium nic prawie godnego pamięci tego roku nie zdziałano. Wybuchła tu zaraza, jednakowo zgubna dla Rzymian i Punijczyków, tylko
że wojsko punickie gnębił, oprócz choroby, także głód.
Hannibal spędził to lato koło świątyni Junony Lacyńskiej. Zbudował
tam i poświęcił ołtarz z wielkim napisem, głoszącym jego czyny, wyrytym
w języku punickim i greckim130.
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Marek Liwiusz — konsul roku 207 p.n.e., pogromca Hazdrubala nad Metaurem.
Czy Liwiusz widział jeszcze ten napis, nie dowiadujemy się. Widział go Polibiusz
w II wieku p.n.e.; por. Dzieje III 33 i 56.
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KSIĘGA DWUDZIESTA DZIEWIĄTA

WOJENNE PRZYGOTOWANIA SCYPIONA NA SYCYLII

1. Scypion przybył na Sycylię. Tutaj żołnierzy ochotników zorganizował
dzieląc na szeregi i centurie. Z tych jednak trzystu młodych ludzi, kwitnących
życiem, pełnych sił i energii, zatrzymał przy sobie nieuzbrojonych. Nie wiedzieli, do jakiej służby rezerwuje się ich bez włączenia do centurii i bez
przydziału broni.
Następnie spośród młodzieży w wieku wojskowym z całej Sycylii wybrał
do konnicy trzystu ludzi z przodujących urodzeniem i zamożnością domów,
którzy mieli płynąć razem z nim na wyprawę do Afryki. Wyznaczył im
dzień stawienia się u niego z końmi i z pełnym zaopatrzeniem i uzbrojeniem. Tym jednak ta służba wojskowa z dala od domu, niosąca z sobą
wiele trudów i wielkie niebezpieczeństwa na lądzie i morzu, wydała się
bardzo ciężka. Zresztą nie tylko ich samych gnębiło to zmartwienie, ale
także ich rodziców i krewnych.
Nadszedł dzień wyznaczony na stawienie się na miejscu. Pokazali swe
konie i uzbrojenie. Wtedy jednak Scypion powiedział, że doniesiono mu,
jakoby niektórzy jeźdźcy sycylijscy wzdragali się przed tą służbą wojskową
jako ciężką i twardą: „Jeśli więc są jacyś tak do niej usposobieni, to
on wolałby, by mu to od razu powiedzieli otwarcie, a nie dopiero później
uskarżali się i przy swym braku ochoty byli żołnierzami dla sprawy publicznej nieużytecznymi. Niech wyjawią, co czują. On ich wysłucha z pełnym
zrozumieniem".
Tu jeden z nich zdobył się na odwagę i powiedział, że gdyby miał
pełną swobodę wyboru tego czy tego, to wcale by tej służby wojskowej
nie chciał. Na to Scypion do niego: „Ponieważ nie ukrywałeś, młodzieńcze,
co myślisz, dam ci zastępcę: jemu przekażesz uzbrojenie, konia i resztę
wyposażenia żołnierskiego, zabierzesz go z sobą od razu do domu, wyćwiczysz
i postarasz się, by się nauczył jeździć na koniu i władać bronią". Ten z radością przyjął taki warunek, a Scypion przekazał mu jednego z tych trzystu,
których trzymał bez przydziału broni.
Kiedy inni zobaczyli tego jeźdźca zwalniającego się ze służby bez narażenia na niełaskę wodza, każdy zaczął się także uchylać od służby i brać
zastępcę. W ten sposób miejsce trzystu Sycylijczyków zajęli jeźdźcy rzymscy

bez nakładów ze skarbu publicznego. O naukę ich i wyćwiczenie musieli
się postarać Sycylijczycy, ponieważ oświadczenie wodza brzmiało, że kto by
tego nie zrobił, będzie musiał sam zgłosić się do wojska. I podobno
ten oddział konnicy spisał się wybornie w wielu bitwach i przyniósł dużą
pomoc rzeczypospolitej1.
Przy inspekcji legionów Scypion wybrał z nich żołnierzy z najdłuższą
służbą wojskową, szczególnie tych, którzy mieli za sobą służbę pod dowództwem Marcellusa. Miał to przekonanie, że ci nie tylko przeszli najlepszą szkołę wojskową, ale w wyniku długiego oblężenia Syrakuz nabrali
także dużego doświadczenia w zdobywaniu miast. Nic bowiem małego nie
ożywiało jego myśli: myślał już o zniszczeniu Kartaginy.
Następnie porozmieszczał wojsko po miastach. Dostawą zboża obciążył
miasta sycylijskie. Zboża dowiezionego z Italii oszczędzał. Odbudował stare
okręty i wysłał z nimi do Afryki Gajusza Leliusza celem uprawiania tam
grabieży. Nowe okręty wyciągnął na brzeg w Panormos2. Wykonano je
szybko ze świeżego budulca, miały więc przez zimę stać na suchym lądzie.
Przygotowawszy wszystko do wojny udał się do Syrakuz, gdzie po
wielkich wstrząsach wojennych nie było jeszcze należytego spokoju3. Grecy
domagali się zwrotu rzeczy, które im senat przyznał, ale niektórzy ludzie
pochodzenia italskiego trzymali je nadal w swym posiadaniu z tą samą przemocą,
z jaką je zagarnęli w czasie wojny. Uważając, że najważniejszą rzeczą
jest niepodważanie zaufania publicznego, przywrócił Syrakuzanom ich własność
częściowo przez publiczne zarządzenie, częściowo także przez wyroki sądowe
w stosunku do tych, którzy uparcie starali się trwać przy bezprawiu.
Takie załatwienie sprawy podobało się nie tylko Syrakuzanom, ale również
wszystkim ludom sycylijskim. Dlatego też z większą gorliwością pomogli
mu w tej wojnie.
W HISZPANII: POWSTANIE I ŚMIERĆ INDIBILISA,
ZWYCIĘSTWO RZYMIAN

Tegoż lata w Hiszpanii zerwała się wielka burza wojenna, wzniecona
przez Ilergetę Indibilisa4. A nie kierował nim przy tym żaden inny powód
poza lekceważeniem innych wodzów rzymskich, wynikłym z podziwu dla
1

Ile w tym prawdy, a ile kompozycji analogicznej do tego, co opowiada późniejszy
Plutarch o Agezylaosie w jego żywocie (rozdz. 9)? Raczej jednak mamy tu do czynienia
z przeniesieniem pomysłu greckiego do dziejów rzymskich w charakterze ozdobnika powieściowego. Dlatego też w dalszym opowiadaniu nie miał Liwiusz nic konkretnego do
powiedzenia o tych jeźdźcach.
2

Panormos — port u północnej Sycylii.

3

Por. księgi XXIV-XXVI.

4

Indibilis - znany nam już z poprzedniej księgi przywódca hiszpańskiego ruchu
oporu przeciw najeźdźcom. Z rozdz. 3 widać, że i Mandoniusz był w tym powstaniu czynny.

Scypiona. Liczył na to, że on jeden pozostał Rzymianom jako wódz, innych
wymordował Hannibal: „Dlatego i do wysłania do Hiszpanii po zgonie
Scypionów nie mieli nikogo innego, i gdy ich w Italii zaczęła gnębić
zbyt ciężka wojna, znowu jego wezwano przeciw Hannibalowi. W Hiszpanii
zaś poza tym, że Rzymianie mają tylko tytuły wodzów, to jeszcze i dawne
wojsko z niej wywieziono i wszystko trzęsie się ze strachu, bo jest to
niezorganizowany tłum rekrutów. Nigdy nie będzie takiej sposobności oswobodzenia Hiszpanii! Dotychczas służyło się albo Kartagińczykom, albo
Rzymianom, i nie tylko na zmianę to tym, to tamtym, lecz nieraz jednocześnie jednym i drugim. Kartagińczyków przepędzili Rzymianie, Rzymian
mogą przepędzić przy zgodnym współdziałaniu Hiszpanie — aby Hiszpania
uwolniona od wszelkiej obcej władzy mogła na zawsze wrócić do obyczaju
i wierzeń ojców!"5
Takimi i tym podobnymi słowami porwał nie tylko swoich ziomków,
lecz także sąsiednie plemię Ausetanów i inne ludy, sąsiadujące z nim i z tymi.
W niewielu więc dniach na polu sedetańskim, gdzie wyznaczono miejsce
zbiórki, zgromadziło się trzydzieści tysięcy piechoty i dobre cztery tysiące
konnicy6.
2. Podobnie rzymscy wodzowie, Lucjusz Lentulus i Lucjusz Manliusz
Acydynus, nie chcąc dopuścić do szerzenia się wojny, gdyby się zlekceważyło jej początki, także połączyli swe wojska i przez kraj Ausetanów,
choć wrogi, poprowadzili żołnierzy spokojnie, jakby przez kraj będący na
stopie pokojowej z nimi, i tak dotarli do siedliska nieprzyjaciół. W odległości
trzech tysięcy kroków od ich obozu założyli swój, po czym najpierw przez
posłów próbowali ich nakłonić do odstąpienia od wojny. Ale daremnie.
Potem, gdy na rzymskich furażerów jazda hiszpańska dokonała nagłego
napadu i przeciw niej wysłano konnicę ze stanowiska rzymskiego, wywiązała się bitwa między jeźdźcami, ale bez godnego opowieści wyniku na
rzecz tej czy tej strony.
Następnego dnia o wschodzie słońca przeciwnik pokazał się już w całości,
uzbrojony i uszeregowany w linii bojowej, w odległości pełnego tysiąca
kroków od obozu rzymskiego. W środku stanęli Ausetanowie, prawe skrzydło
zajęli Ilergetowie, lewe mniej znane ludy hiszpańskie. Między skrzydłami
i środkową częścią linii bojowej pozostawiono dość szerokie odstępy, żeby
przez nie w odpowiednim momencie wypuścić konnicę.
Również Rzymianie ustawili się w linii bojowej po swojemu, z tym
tylko, że tak samo, jak przeciwnik, pozostawili między swymi legionami
wolne przejścia dla jeźdźców. A Lentulus obliczył sobie, że pożytek z konnicy
5

Plan działania Indibilisa jest jasny: po klęsce Kartagińczyków w Hiszpanii chciał
wykorzystać ustąpienie stamtąd Scypiona i zlikwidować z kolei niebezpieczeństwo ze strony
Rzymu.
6

Działo się to wszystko, jak widać, nad dolnym biegiem rzeki Hiberus (Ebro),
w północno-wschodniej Hiszpanii, por. XXVIII 24—34.

będzie mieć ta strona, która pierwsza wypuści ją na potarganą przerwami
linię przeciwnika. Wydał więc rozkaz trybunowi wojskowemu, Serwiuszowi
Korneliuszowi, aby konnicy kazał puścić konie w stojące otworem przejścia
w linii nieprzyjacielskiej. Ponieważ jednak bitwa piechoty zaczęła się dla
Rzymian nie dość pomyślnie, stracił trochę czasu na podprowadzenie trzynastego legionu ze stanowiska rezerwowego na front linii, celem wzmocnienia
ustępującego legionu dwunastego, który stał na lewym skrzydle, naprzeciw
Ilergetów. Ale gdy walka tam się wyrównała, zaraz pośpieszył do Lucjusza
Manliusza. Ten wśród pierwszych chorągwi zagrzewał walczących i słał
pomoc wszędzie tam, gdzie tego wymagała sytuacja. Zawiadomił go, że
od strony lewego skrzydła nie grozi żadne niebezpieczeństwo, a Serwiusz
Korneliusz, którego już w tym celu wysłał, narobi wśród nieprzyjaciół
wszędzie pełno zamieszania burzą jeździecką.
Ledwie to powiedział, gdy jeźdźcy rzymscy wjechali między szeregi nieprzyjaciela, zmieszali linię jego piechoty i jednocześnie jeździe hiszpańskiej
zamknęli drogę, którą miała przejść z końmi. Ta zatem zaniechała walki
konnej i przeszła do walki pieszej.
Wodzowie rzymscy, gdy tylko zobaczyli, że w szeregach przeciwnika
powstało zamieszanie, a chorągwie jego wśród ogólnego zaniepokojenia
i popłochu zaczęły się chwiać, zagrzewali żołnierzy, prosili, żeby nacierali
na przerażonych i nie pozwolili im przywrócić swej linii bojowej do porządku. I nie wytrzymaliby Hiszpanie tak groźnego ataku, gdyby nie to,
że przeciwstawił mu się osobiście naczelnik Indibilis, który wysunął się
przed pierwsze chorągwie z jeźdźcami przystępującymi do walki pieszej.
Tu przez jakiś czas okrutna bitwa toczyła się w miejscu. W końcu jednak,
kiedy walczący przy boku półżywego, a wreszcie oszczepem do ziemi przybitego
naczelnika polegli pod gradem pocisków, wszędzie zaczęła się ucieczka.
Większość jednak poległa na miejscu. Jeźdźcy nie mieli kiedy wsiąść na
koń, a Rzymianie ostro nastawali na przerażonych. I nie zaprzestano walki,
póki nieprzyjaciela nie pozbawiono również obozu.
Padło tego dnia trzynaście tysięcy Hiszpanów, do niewoli wzięto ponad
tysiąc ośmiuset7. Z Rzymian i ich sprzymierzeńców padło nieco ponad
dwustu, szczególnie na lewym skrzydle.
Hiszpanie wypędzeni z obozu albo ci, którzy zdołali uciec z bitwy,
rozproszyli się po okolicy, a następnie powrócili każdy do swojego miasta.
POKÓJ W HISZPANII, STRACENIE MANDONIUSZA

3. Potem zwołani przez Mandoniusza na ogólne zebranie uskarżali się
tam na swoje nieszczęścia i po ostrej krytyce sprawców wojny postanowili
wysłać posłów celem złożenia broni i poddania się.
7

Jak w każdym prawie innym wypadku, tak i w tym straty Hiszpanów są przesadzone.

Posłom tym, którzy zrzuciwszy winę na sprawcę wojny, Indibilisa, i innych
znaczniejszych ludzi, w wielkiej liczbie poległych w boju, deklarowali złożenie broni i poddanie się, odpowiedziano, iż przyjmie się ich w poddaństwo
pod warunkiem, że Mandoniusza i innych podżegaczy wojennych wydadzą
żywcem; w przeciwnym razie wkroczy się z wojskiem na teren Ilergetów
i Ausetanów, a następnie innych ludów. Tyle odpowiedziano posłom i z tym
odesłano ich na zgromadzenie.
Tam pojmano Mandoniusza i innych znaczniejszych ludzi i wydano ich
na karę śmierci. Ludy hiszpańskie odzyskały pokój. Zażądano od nich
w tym roku podatku w podwójnej wysokości i zboża na sześć miesięcy,
a nadto płaszczy żołnierskich i odzienia dla wojska. Poza tym od z górą
trzydziestu ludów wzięto zakładników8.
W ten sposób niepokój buntującej się Hiszpanii został w ciągu niewielu dni rozpętany i zażegnany.
W AFRYCE: SKUTKI DYWERSJI LELIUSZA

Teraz cała groza zwróciła się przeciw Afryce. Gajusz Leliusz wpłynął
do Hippony Królewskiej9 i o świcie poprowadził żołnierzy pod chorągwiami i załogę okrętową na łupienie okolicy. Ludność tamtejsza pędziła
żywot beztroski jak w czasie pokoju, więc szkody, jakie jej wyrządzono,
były wielkie. Niepokojące wiadomości przejęły Kartaginę okropnym strachem:
„Przybyła flota rzymska pod wodzą Scypiona!" A już przedtem mówiono,
że przeprawił się na Sycylię. Nie wiedząc dobrze, ani ile tych okrętów
widziano, ani jak wielki zastęp ludzi pustoszył pola, wyobrażano sobie
wszystko tym straszniej, pod wpływem wyolbrzymiającego wieści strachu.
Z początku więc opanowało ludzi pełne popłochu przerażenie. Potem
przyszło zmartwienie: „Tak bardzo los się odmienił! Dopiero co sami jako
zwycięzcy stali z wojskiem pod murami Rzymu, położyli trupem tyle wojsk
nieprzyjacielskich, wzięli wszystkie ludy italskie w poddaństwo siłą lub z ich
własnej woli, a teraz odwrócił się Mars. Oto mają patrzeć na pustoszenie
Afryki i osaczenie Kartaginy nie posiadając wcale do wytrzymania tego
równie wielkich sił jak Rzymianie! Tym lud rzymski, tym Lacjum dostarczało coraz to więcej i coraz częściej młodych ludzi pod broń, dorastających
w miejsce tylu wybitych wojsk. Natomiast ich własny lud słaby jest w mieście,
8

Metody postępowania zastosowane tu wobec Hiszpanów są pouczającą ilustracją
rzymskiego pojmowania pokoju, a los Mandoniusza przypomina los Wercyngetoryksa, przywódcę powstania gallickiego z roku 52 p.n.e., wydanego w ręce Cezara.
9
Hippona Królewska (łac. Hippo Regius) — tak sarno, jak Kartagina, kolonia
tyryjska, teraz jednak w królestwie numidyjskim, a nawet w królestwie Masynissy. Jakiż więc
teren tak łupił Leliusz? Bo wydaje się, że chyba nie teren sprzymierzeńca. Niektórzy zatem
myślą, że jednak chodzi tu o inną Hipponę, zwaną Hippo Diarrhytus, leżącą znacznie bliżej
Kartaginy.

słaby na wsi. Za pieniądze trzeba werbować wojska najemne z Afrów,
ludzi idących za każdym podmuchem spodziewanego zysku i niewiernych.
A królowie? Syfaks po rozmowie ze Scypionem odwrócił się od Kartaginy,
Masynissa zaś otwarcie ją porzucił i stał się najzaciętszym jej wrogiem.
Znikąd żadnej nadziei, żadnej pomocy. Bo i Magon od strony Galii nie
wywołuje żadnego ruchu zbrojnego i nie łączy się z Hannibalem. a sam
Hannibal także w swej sławie i siłach już marnieje".
4. Takie żale budziły się w ludziach pod wpływem świeżych wiadomości.
Potem znowu wisząca nad nimi groźba niebezpieczeństwa przywiodła ich
do zastanawiania się, w jaki sposób zaradzić bliskim zagrożeniom. Uchwalono
przeprowadzenie szybkiego poboru ludzi do wojska w mieście i po wsiach;
postanowiono wysłać werbowników, którzy by ściągnęli Afrów do wojsk
pomocniczych; zabezpieczyć miasto zwożąc do niego zboże i przygotowując
pociski i broń; wyposażyć okręty i wysłać je do Hippony przeciw flocie
rzymskiej. I już byli tym zajęci, gdy nadeszła wreszcie wiadomość, że to
Leliusz, nie Scypion, i że wojska przewiózł tam tyle, że wystarcza ich na
wycieczki grabieżcze w terenie, a główne siły całej wojny są jeszcze na Sycylii.
To pozwoliło im odetchnąć. Zaczęto słać poselstwa, do Syfaksa i innych
pomniejszych królów, celem wzmocnienia z nimi przymierza. Wyprawiono
również ludzi do Filipa10 z obietnicą dwustu talentów srebra, żeby tylko
podjął wyprawę na Sycylię albo do Italii. Wyprawiono ich również do
swoich wodzów w Italii, aby Sycylię trzymać we wszelkim możliwym zastraszeniu. Do Magona wysłano nie tylko posłów, ale także dwadzieścia
pięć pięciowiosłowców wojennych, sześć tysięcy piechoty, ośmiuset jeźdźców,
siedem słoni, a do tego wielką sumę pieniędzy na najęcie wojsk pomocniczych, co miało mu umożliwić przysunięcie się z wojskiem bliżej miasta
Rzymu i połączenie z Hannibalem11. Takie przygotowania i plany rozwijano w Kartaginie.
MASYNISSA U LELIUSZA W AFRYCE. POWRÓT LELIUSZA NA SYCYLIĘ

Do Leliusza tymczasem, który z terenu bezbronnego i pozbawionego
załóg wojskowych zagarniał olbrzymią zdobycz, przybył z niewielu jeźdźcami
zwabiony wiadomością o flocie rzymskiej Masynissa. Skarżył się, że Scypion
działa zbyt powoli i że już powinien był przeprawić się z wojskiem
do Afryki, kiedy Kartagińczycy są przerażeni, a Syfaks uwikłany w wojnę
z sąsiadami: „Bo co do niego ma pewność, że jeżeli tylko uzyska czas
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Filip V. król macedoński, nie mógł tego zrobić, trzymany już w szachu przez flotę
rzymską i operującą w Grecji rzymską armię; por. rozdz. 12 i n.
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Akcja Kartagińczyków udzielających wsparcia Magonowi. który zdobył i spalił Genuę
(por. XXX 1), zmierzała do odwrócenia uwagi Rzymian od Afryki przez dywersje na tyłach,
ale też dowodzi słabości ich floty i niemożności przesłania posiłków Hannibalowi do Italii
wobec panowania floty rzymskiej w rejonie sycylijskim.

na ułożenie spraw po swojej myśli, w niczym nie będzie współdziałał
z Rzymianami szczerze i wiernie. Niechże więc Leliusz napomina i przynagla Scypiona, żeby nie zwlekał. On sam, chociaż został ze swego królestwa wygnany, stawi się u niego z silą piechoty i konnicy nie do pogardzenia. Leliusz zaś nie powinien zatrzymywać się w Afryce. Jest przekonany, że z Kartaginy wyruszyła flota, z którą nie byłoby dość bezpiecznie wdawać się w bitwę pod nieobecność Scypiona".
5. Po tej rozmowie Leliusz odprawił Masynissę i następnego dnia z flotą obładowaną łupami opuścił Hipponę i wrócił na Sycylię. Tutaj przedstawił Scypionowi rady Masynissy.
W GALII I LIGURII: DZIAŁALNOŚĆ MAGONA. CZUJNOŚĆ RZYMIAN

W tych samych prawie dniach do brzegu między Ligurami-Albingaunami
i Genuą przybiły okręty wysłane z Kartaginy do Magona. W tych bowiem
okolicach wtedy właśnie trzymał swą flotę Magon. Kiedy usłyszał słowa
wysłanych do niego ludzi, każących mu zebrać jak największe wojska, natychmiast odbył wiec z Galiami i Ligurami. Bo też był tam wówczas wielki
tłum jednego i drugiego narodu. Mówił, że został przysłany dla przywrócenia im wolności: „Sami widzą, że z kraju przysyłają mu pomoc. Ale
jakimi siłami i z jak wielkim wojskiem będzie się prowadzić tę wojnę, to
zależy od nich samych. Dwa wojska rzymskie stoją: jedno w Galii, drugie w Etrurii. Wie dobrze, że Spuriusz Lukrecjusz połączy się z Markiem
Liwiuszem. Trzeba uzbroić wiele tysięcy ludzi, aby się oprzeć skutecznie
dwu wodzom i dwu wojskom rzymskim".
Gallowie oświadczali najwyższą swą gotowość do tego: „Ale skoro jeden obóz rzymski stoi w ich granicach, a drugi w sąsiednim kraju etruskim niemal na ich widoku, to gdyby się wydało, że Punijczyk doznał
od nich pomocy, od razu wrogie wojska z obu stron wkroczą na ich
tereny. Niech więc od Gallów oczekuje tego, czym by go mogli wesprzeć,
w tajemnicy. Natomiast Ligurowie mają wolną rękę w podejmowaniu planów, bo obóz rzymski jest od ich kraju i miast daleko. Oni zatem powinni uzbroić ludzi młodych i wedle swych możliwości przystąpić do wojny".
Ligurowie nie wymawiali się od tego, zażądali tylko dwu miesięcy czasu
na przeprowadzenie poboru.
Magon tymczasem rozesłał potajemnie ludzi do kraju Gallów celem werbowania żołnierzy najemnych. A zwożono do niego potajemnie również wszelkiego rodzaju żywność od ludów gallickich.
Marek Liwiusz przeprowadził swe wojsko ochotników z Etrurii do Galii
i połączył się z Lukrecjuszem, aby być gotowym do marszu przeciw Ma-

gonowi, gdyby ten chciał się przysunąć z Etrurii bliżej Rzymu. Gdyby zaś
Punijczyk zachowywał się cicho w kącie alpejskim, to i on miał stać dla
obrony Italii na miejscu, w okolicy Ariminum13.
W ITALII: ODZYSKANIE MIASTA LOKRÓW PRZEZ RZYMIAN

6. Po powrocie Gajusza Leliusza z Afryki Scypion był pod wrażeniem
zachęcających słów Masynissy. I żołnierze jego także widząc, jak z całej
floty wynosi się zdobycz z lądu nieprzyjacielskiego, palili się już do jak
najszybszej tam przeprawy, gdy oto mniejszy zamysł wkroczył w drogę
większemu: odzyskanie miasta Lokrów, które w czasie odpadania Italii od
Rzymu także przeszło na stronę punicka.
Nadzieja na podjęcie tej akcji błysnęła z drobnego faktu. W Bruttium prowadzono robotę wojenną raczej drogą rozboju niż normalnej wojny.
Zaczęli ją Numidzi, a za nimi poszli Bruttiowie, nie tyle wskutek przymierza z Punijczykami, ile dlatego że zwyczaj odpowiadał ich własnemu
usposobieniu. W końcu zaś także rzymscy żołnierze, jakby się od nich
zarazili, zaczęli znajdować radość w szukaniu łupów i dokonywać wycieczek — jak dalece im na to pozwalali dowódcy — na tereny przeciwnika.
Ci właśnie otoczyli pewnych ludzi, którzy wyszli z Lokrów, i przywlekli
ich do Regium. W liczbie tych jeńców była przypadkiem część rzemieślników, którzy zazwyczaj wykonywali u Punijczyków na zamku lokryjskim
roboty za wynagrodzeniem. Poznali ich znakomitsi Lokryjczycy, wypędzeni
z miasta przez przeciwne im stronnictwo, które wydało Lokry w ręce Hannibala, i szukający schronienia w Regium. Pytali ich o różne rzeczy, jak to
zwykle robią ludzie będący długo poza domem, a rzemieślnicy opowiadali
im, co się dzieje w ich ojczystym mieście, po czym zaproponowali im wydanie zamku, jeśli ich wykupią i puszczą wolno: „Oni tam mieszkają i cieszą się u Kartagińczyków pełnym we wszystkim zaufaniem". Wtedy to
Lokryjczycy, dręczeni tęsknotą za ojczyzną i paleni żądzą pomszczenia się
na nieprzyjaciołach, od razu tych rzemieślników wykupili i umówiwszy się
z nimi co do planu przeprowadzenia akcji i co do sygnałów, jakie mieli
z daleka obserwować, odesłali ich z powrotem.
Sami zaś wybrali się do Scypiona w Syrakuzach, gdzie przebywała przy nim
część takich jak oni wygnańców, i powtórzyli mu obietnicę jeńców. Konsul nabrał nadziei na przeprowadzenie tej sprawy nie bez powodzenia i w tym
celu wysłał z nimi do Regium trybunów wojskowych, Marka Sergiusza
i Publiusza Matienusa, którym kazał wziąć stamtąd trzy tysiące żołnierzy
i poprowadzić ich pod Lokry. Poza tym napisał do propretora Kwintusa
Pleminiusza, żeby się zajął przeprowadzeniem tej operacji.
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Ariminum miasto nad Adriatykiem w północnej Italii, na terenie Gallów-Senonów.
Rzymianie zajęli pozycje pod Ariminum. ahy obserwować Gallów (Celtów), którym nie dowierzali od czasu ich połączenia się z Hannibalem.

Wyruszono z Regium z drabinami, wykonanymi na miarę stromej wysokości zamku. Była właśnie północ, gdy mającym wydać zamek dano z umówionego miejsca odpowiedni sygnał. Ci czuwając w pogotowiu również spuścili drabiny do tegoż celu przygotowane i wpuścili na zamek ludzi wspinających się w górę w wielu punktach jednocześnie, po czym zaraz, zanim
powstał jakikolwiek krzyk, dokonano napadu na punickich strażników pogrążonych we śnie, jakby niczego takiego nie trzeba się było obawiać. Najpierw też dał się słyszeć jęk tych właśnie ludzi, kiedy zaczęto ich mordować, a następnie nagłe zaniepokojenie wśród zerwanych ze snu i zamieszanie z powodu braku orientacji w tym, co zaszło, aż w końcu rzecz
stała się jasna. Jedni drugich zaczęli budzić i na własną rękę każdy wzywał do broni wołając, że wróg jest na zamku i morduje straż. I byliby
Rzymianie przepadli, bo liczbą im wcale nie dorównywali, gdyby nie okrzyk wojenny wzniesiony przez żołnierzy pozostających jeszcze poza zamkiem. Nie wiadomo było, skąd on dochodzi, a popłoch nocny powiększał
strach przed wszystkim, nawet przed tym, czego nie było. Punijczycy przestraszeni, jakby zamek był już pełen nieprzyjaciela, przestali myśleć o walce
i uciekli na drugi zamek. Bo są tam dwa zamki, w niewielkiej odległości
od siebie. A mieszkańcy trzymali miasto, leżące w środku jako nagroda
dla zwycięzcy. Toteż codziennie między ludźmi z zamków toczyły się lekkie bitwy. Rzymską załogą dowodził Kwintus Pleminiusz, punicką Hamilkar. Obie strony przyzywając posiłki z pobliskich punktów powiększały swe
siły. W końcu z pomocą swoim wybierał się nawet sam Hannibal. I byliby
Rzymianie nie wytrzymali siły przeciwnika, gdyby nie tłum Lokrów, który
z rozgoryczenia na punicką butę i zachłanność przechylił się na stronę
rzymską.
7. Scypion dowiedziawszy się, że sprawa Lokrów przybrała nieprzewidzianie niebezpieczny obrót i że sam Hannibal idzie tam z pomocą, nie chciał
dopuścić do tego, by choćby załoga znalazła się w krytycznym położeniu, skoro jej wycofanie się stamtąd było niełatwe. Sam więc także, gdy
tylko cieśnina po przypływie morza się uspokoiła, puścił się z flotą na
pomyślną dla siebie falę z Messany, pozostawiając na miejscu na czele załogi swego brata, Lucjusza Scypiona.
Hannibal tymczasem od rzeki Bulotus, płynącej w niewielkiej odległości
od Lokrów, pchnął przodem posłańca z poleceniem, by jego ludzie z brzaskiem dnia rozpoczęli z Rzymianami i Lokrami z najwyższą siłą walkę
i awanturą tą zajęli uwagę wszystkich, żeby on tymczasem mógł pod niebaczne miasto podejść z tyłu. I istotnie — zastał tam walkę, rozpoczętą
o świcie, ale sam ani na zamku zamknąć się nie chciał, bo tłumem swych
ludzi tylko by sobie przeszkodził w ciasnym miejscu, ani nie przyniósł
drabin, po których by wydostał się na mury. Zrzucił bagaż żołnierski na
stos i dla przestraszenia przeciwnika pokazał się z linią bojową niedaleko
murów. Tutaj z jeźdźcami numidyjskimi objeżdżał na koniu miasto, aby

przez czas zdobywania drabin i innego potrzebnego do szturmu sprzętu
wojennego zorientować się, od której strony najlepiej przypuścić atak. Podjechał pod mury, ale gdy jeden z najbliżej niego stojących ludzi został
przypadkiem trafiony pociskiem ze skorpiona14, przestraszył się tym tak niebezpiecznym przypadkiem, że kazał trąbić na odwrót i rozłożył się obozem
poza zasięgiem pocisków.
Flota rzymska z Messany przybyła na kilka godzin przed upływem
dnia. Wszyscy wysiedli na ląd i wkroczyli do miasta przed zachodem słońca. Nazajutrz ze strony zamku punickiego rozpoczęto walkę i Hannibal
zdobywszy drabiny i wszystek inny sprzęt szturmowy podchodził pod mury,
gdy wtem otwarła się brama i zaczęli wysypywać się na niego — czego
się najmniej ze wszystkiego spodziewał — Rzymianie! Do dwustu ludzi
zabili przy samym wypadzie, resztę Hannibal zorientowawszy się, że zjawił się tam konsul, wycofał do obozu. Ludziom na zamku dał znać przez
posłańca, że sami muszą myśleć o sobie, zwinął obóz i w nocy stamtąd odmaszerował.
Tamci zaś, którzy byli na zamku, obrzucili ogniem zajmowane domy,
aby w ten sposób wywołać popłoch i zatrzymać przeciwnika na miejscu,
po czym biegiem, niczym w ucieczce, popędzili za swoimi i dopadli ich
w marszu przed nocą.
UŁOŻENIE STOSUNKÓW W LOKRACH I POWRÓT SCYPIONA
DO MESSANY

8. Scypion widząc, że wróg opuścił zamek, a obóz jego opustoszał,
zwołał Lokryjczyków na zgromadzenie publiczne. Udzielił im ostrej nagany
za oderwanie się od Rzymu, a sprawców tego odstępstwa ukarał śmiercią. Dobra ich przydzielił przodującym obywatelom drugiego stronnictwa
za ich wyjątkową wierność względem Rzymu. Powiedział też, że z urzędu ani nie daje Lokrom niczego, ani nie odbiera przemocą: „Niech wyprawią poselstwo do Rzymu. Spotka ich los, jaki senat uzna za stosowne
im przyznać. Wie tylko dobrze, że choć źle się zasłużyli narodowi rzymskiemu, to jednak w lepszej będą sytuacji pod zagniewanymi Rzymianami, niż
byli pod przyjaznymi Kartagińczykami".
Następnie pozostawił na miejscu dla obrony miasta legata Pleminiusza
i załogę, która zdobyła zamek, i z siłami, jakie z sobą przywiózł, wrócił
do Messany.
NADUŻYCIA PLEMINIUSZA W LOKRACH

Mieszkańcy Lokrów po odstąpieniu od Rzymu byli przez Kartagińczyków traktowani z taką bezwzględnością i srogością, że drobne krzywdy
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Skorpion — rodzaj machiny wojennej do wyrzucania pocisków, zwłaszcza ostrych,
w rodzaju strzał, oszczepów.

mogliby znieść nie tylko spokojnie, ale nawet nieomal chętnie. Jednakże
w zbrodniczej działalności Pleminiusz, doprawdy, tak bardzo prześcignął
dowódcę załogi punickiej Hamilkara, a żołnierze załogi rzymskiej załogę
punicką, że miało się wrażenie, iż rywalizują z sobą nie bronią, lecz występkami. Niczego w ogóle, co u biednego wywołuje zawiść wobec bogactwa możniejszych nie oszczędzili mieszkańcom miasta wódz czy żołnierze.
Dopuszczono się niesłychanych zniewag wobec nich samych, ich dzieci, ich
żon. A chciwość ich nie powstrzymała się nawet od grabienia rzeczy świętych. Zbezczeszczono nie tylko różne świątynie, ale podobno ograbiono
nawet skarbiec Prozerpiny, przez wieki nie tknięty przez nikogo, oprócz
Pyrrusa, który jednak z wielką za karę ofiarą zwrócił do niego łupy swego świętokradztwa.
I jak przedtem okręty królewskie poszarpane burzą na morzu niczego
nie uniosły z sobą na ląd bez zniszczenia, oprócz zabranego niegdyś świętego skarbu bogini15, tak i teraz innym rodzajem klęski te same pieniądze
dotknęły wszystkich splamionych tym znieważeniem świątyni wprawiając ich
w szał i zwracając we wrogiej zaciekłości wodza przeciw wodzowi, żołnierza
przeciw żołnierzowi.
9. Na czele wszystkiego stał Pleminiusz. Część żołnierzy, którą z sobą
przyprowadził z Regium, była pod nim, część pod trybunami wojskowymi.
Żołnierz Pleminiusza porwał z domu pewnego mieszkańca srebrny kubek
i uciekał z nim przed pościgiem pędzących za nim właścicieli, przy czym
natknął się przypadkiem na trybunów wojskowych, Sergiusza i Matienusa.
Na rozkaz tych trybunów kubek mu odebrano, ale powstała z tego kłótnia i krzyk, a w końcu nawet bójka między żołnierzami Pleminiusza
i żołnierzami trybunów, jak tam który zjawił się w sam raz korzystnie dla
swoich, robiąc coraz większy tłum i coraz większy niepokój.
Pobici zostali żołnierze Pleminiusza. Pobiegli jednak do niego i pokazując krew i rany odgrażali się z wrzaskiem i oburzeniem, a przy tym donosili, że w kłótni rzucano obelgi również przeciw niemu samemu. Zapłonął gniewem, wypadł z domu, wezwał do siebie trybunów, kazał ich
obnażyć i przygotować rózgi. Ale w czasie szamotania się z nimi przy
ściąganiu ubrania, bo opierali się i wzywali pomocy swoich żołnierzy, zbiegli się nagle ze wszystkich stron, jakby dano sygnał do walki przeciw nieprzyjacielowi, rozzuchwaleni świeżym zwycięstwem żołnierze i, kiedy zobaczyli
znieważone już rózgami ciała trybunów, dopiero to wpadli od razu w tym
większą wściekłość. Nie bacząc nie tylko na stanowisko, ale nawet na ludzką godność rzucili się na legata, obiwszy najpierw w niegodziwy sposób
także liktorów, następnie wydarłszy go jego ludziom i wziąwszy na bok
poturbowali go jak wroga i porzucili prawie bez życia z rozbitym nosem,
z poranionymi uszyma.
15

Por. rozdz. 18.

Zawiadomiono o tym Scypiona w Messanie. Po kilku dniach przyjechał
na sześciowiosłowcu do Lokrów i wysłuchał sprawy między Pleminiuszem
a trybunami. Pleminiusza uwolnił od winy i pozostawił na tym samym
stanowisku, trybunów uznał za winnych. Kazał ich uwięzie i odesłać do
Rzymu przed senat. Potem wrócił do Messany, a stąd do Syrakuz.
Pleminiusz jednak nie panował nad swym gniewem. Uważał, że Scypion
zlekceważył jego krzywdę i zbyt mało się nią przejął i że nikt inny nie
może ocenić, o co w tym sporze chodzi, jak tylko ten, kto na własnej
skórze odczuje tego srogość. Kazał więc trybunów przywlec przed siebie
i tu zabił ich pastwiąc się nad nimi wszelkimi męczarniami, jakie ciało
ludzkie znieść mogło. A niesyty zemsty na żywych porzucił ich jeszcze bez
pogrzebania.
Podobnego zresztą okrucieństwa dopuścił się również względem czołowych obywateli lokryjskich, którzy, jak się dowiedział, jeździli do Publiusza
Scypiona ze skargami na swe krzywdy. I w ogóle hańbiące przykłady dotychczasowego postępowania ze sprzymierzeńcami, wynikającego z samowoli
i chciwości, teraz pod wpływem gniewu jeszcze bardziej mnożył, narażając się
przez to na niesławę i nienawiść nie tylko jako człowiek, ale także jako
dowódca16.
ZARAZA W WOJSKACH RZYMSKICH

10. Już zbliżał się czas wyborów, gdy do Rzymu nadeszło pismo od
konsula Publiusza Krassusa: „Nęka go i jego wojsko ciężka choroba i nie
można by się utrzymać, gdyby nie to, że taka sama siła zła, albo jeszcze cięższa, zwaliła się także na wrogów. Ponieważ wi^c on sam nie może przybyć
na wybory, proponuje, gdyby to senatowi odpowiadało, mianowanie Kwintusa Cecyliusza Metellusa dyktatorem dla przeprowadzenia wyborów. Uważa,
że wojsko Kwintusa Cecyliusza można rozwiązać z korzyścią dla sprawy publicznej. Obecnie nie ma z niego żadnego pożytku, skoro Hannibal odprowadził już swoich na kwatery zimowe, a poza tym choroba nawiedziła ten
obóz z taką siłą, że zdaje się, iż nikt nie pozostanie przy życiu, jeśli się
tych ludzi nie rozpuści do domów".
Senat powierzył wykonanie tego konsulowi według jego najlepszej myśli
i interesu sprawy publicznej.
SPROWADZENIE DO RZYMU KULTU MATKI IDAJSKIEJ KYBELI

Miasto ogarnęły w tym czasie nagłe skrupuły religijne w wyniku znalezienia w księgach sybilińskich — w które zajrzano z powodu częstszego
w tym roku niż zwykle deszczu kamiennego z nieba — przepowiedni, że
„kiedy obcy wróg wyda wojnę ziemi italskiej, będzie go można wypędzić
16

Liwiusz oburza się na postępowanie Pleminiusza, ale nie było ono wyjątkiem.
Zdarzało się takie ze strony Rzymian częściej.

z Italii i pokonać, jeżeli do Rzymu sprowadzi się z Pesynuntu17 Matkę
Idajską".
A znalezieniem tej przepowiedni przez komisję trzech do spraw kultowych senat tym bardziej się przejął, że również posłowie jeżdżący z darem do Delf18 donosili, że i przy składaniu ofiar na cześć Apollina Pytyjskiego mieli pomyślne wróżby z wnętrzności zwierząt ofiarnych, i wyrocznia dała im odpowiedź, że naród rzymski czeka zwycięstwo jeszcze większe
niż to, z którego łupów składają już dary.
Na rachunek tej samej nadziei zapisywano również to. że Publiusz Ścypion zażądał dla siebie Afryki jako terenu operacyjnego — co miało
być po prostu przeczuciem co do końca tej wojny.
Aby zatem tym szybciej osiągnąć zwycięstwo zapowiadane w przeznaczeniach, wróżbach i przepowiedniach, myślano i radzono nad tym, jakim
sposobem przeprowadzić boginię do Rzymu.
11. Naród rzymski nie miał wtedy jeszcze żadnych sprzymierzonych z nim
miast w Azji. Pamiętano jednak, jak to również Asklepiosa sprowadzono
niegdyś z Grecji do Rzymu dla ratowania zdrowia narodu19, chociaż Rzym
nie był wówczas jeszcze związany z Grecją żadnym przymierzem. A zaczęły się
teraz już także przyjazne stosunki Rzymu z królem Attalosem20 ze względu
na wspólną wojnę z Filipem. Liczono więc na to, że zrobi on dla narodu rzymskiego, co tylko będzie w jego mocy, i wydelegowano ludzi w poselstwie do niego: byłego dwukrotnego konsula i sprawującego dowództwo
w rejonie Grecji Marka Waleriusza Lewinusa; byłego pretora Marka Cecyliusza Metellusa; byłego edyla Serwiusza Sułpicjusza Galbę i dwóch byłych
kwestorów, Gneusza Tremelliusza Fłakkusa i Marka Waleriusza Faltona.
Przydzielono im pięć okrętów pięciowiosłowych, aby wedle godności narodu rzymskiego jechali do tych krajów, w których miano zyskać poważanie dla rzymskiego imienia.
W drodze do Azji posłowie ci zatrzymali się w Delfach i prosto z drogi udali się do wyroczni, aby zapytać, jaką wyrocznia wróży im i narodowi rzymskiemu nadzieję wykonania tego zadania, do którego spełnienia wysłano ich z kraju. I podobno otrzymali odpowiedź, że cel swój osiągną za pośrednictwem króla Attalosa: „A kiedy dowi'ozą boginię do
Rzymu, mają się zatroszczyć o to, by ją w gościnę przyjął najuczciwszy
w Rzymie człowiek".
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Pesynunt — miasto we Frygii, w centrum Małej Azji, pod górą Dindymos, ze
sławną świątynią Matki Idajskiej, zwanej też Kybele albo Mater Dea. której kult dostał
się tam z głównego punktu jej czci na górze Ida w południowej Troadzie.
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Por. XXVIII 45.

19

Por. X 47. a także periocha XI. t. II. s. 271 i 272.

20

Attalos I — król Pergamonu w Małej Azji, w przyjaźni z Rzymem od roku 211
p.n.e.; por. XXVI 22 i 37.

Przybyli do króla w Pergamonie. Ten przyjął ich jako posłów uprzejmie i odprowadził do Pesynuntu we Frygii, gdzie wydał im święty kamień, który miejscowa ludność miała za matkę bogów, i kazał go zawieźć
do Rzymu.
Do Rzymu wysłano przodem Marka Waleriusza Faltona, aby oznajmił, że
przywożą boginię i że wśród obywateli trzeba szukać najuczciwszego człowieka,
który by ją należycie przyjął w gościnę.
WYBORY W RZYMIE DO WŁADZ NA ROK 204 p.n.e.

Konsul mianował w Bruttium Kwintusa Cecyliusza Metellusa dyktatorem
dla przeprowadzenia wyborów. Wojsko jego zostało rozwiązane21. Dowódcą
jazdy przy dyktatorze został Lucjusz Weturiusz Filon. Dyktator przeprowadził
wybory. Konsulami wybrani zostali: Marek Korneliusz Cetegus i Publiusz
Semproniusz Tuditanus. Ten pod swą nieobecność, ponieważ swój teren operacyjny posiadał w Grecji.
Potem wybrano pretorów. Zostali nimi: Tyberiusz Klaudiusz Neron,
Marek Marcjusz Raila, Lucjusz Skryboniusz Libon i Marek Pomponiusz
Maton.
Po zakończeniu wyborów dyktator zrzekł się swego urzędu.
INNE ZDARZENIA W RZYMIE

Igrzyska Rzymskie wznawiano trzykrotnie, Plebejskie siedmiokrotnie. Edylami kurulnymi byli Gneusz Korneliusz Lentulus i Lucjusz Korneliusz Lentulus. Lucjusz miał teren działania w Hiszpanii. Wybrany został edylem nie
będąc w R.zymie i piastował ten urząd mimo nieobecności w Rzymie. Plebejskimi zaś edylami byli: Tyberiusz Klaudiusz Asellus i Marek Juniusz
Pennus.
W tym roku Marek Marcellus poświęcił świątynię Virtus-Męstwa, koło
bramy Kapeńskiej, po siedemnastu latach od chwili ślubowania jej przez
jego ojca w czasie pierwszego konsulatu pod Klastydium w Galii.
W tym roku również umarł flamin Marsa, Marek Emiliusz Regillus.
SPRAWY RZYMSKO-GRECKIE I RZYMSKO-MACEDOŃSKIE

12. Sprawy greckie były w ostatnich dwu latach zaniedbywane. Dlatego
też Filip zmusił Etolów pozbawionych pomocy rzymskiej, jedynej, której
21

Kwintus Cecyliusz Metellus, konsul roku 206, miał imperium prorogatum na rok
205 p.n.e. i jako prokonsul stał z wojskiem w Bruttium. Wojsko jego rozwiązano, ponieważ
wybrany został dyktatorem tylko dla przeprowadzenia wyborów.

ufali, do prośby o pokój i do zawarcia tego pokoju na warunkach, jakich
sobie sam życzył.
Zresztą, gdyby się z przeprowadzeniem tego przy użyciu wszelkiej przemocy nie pospieszył, byłby go wśród wojny z Etolami zaskoczył prokonsul
Publiusz Semproniusz, wysiany tam jako wódz w miejsce Sulpicjusza z dziesięciu tysiącami piechoty, tysiącem jeźdźców i trzydziestu pięciu okrętami
wojennymi i mogący stanowić niemałą siłę decydującą jako pomoc dla
sprzymierzeńców.
Ledwie zawarto ów pokój, gdy do króla doszła wiadomość, że Rzymianie przybyli do Dyrrachium22 i że Partynowie i inne pobliskie ludy ruszyły się w nadziei jakiegoś przewrotu, a Dimallon23 jest oblężone. Tam
mianowicie zwrócili się Rzymianie rezygnując z niesienia pomocy Etolom,
do których zostali wysłani, obrażeni faktem, że z królem zawarli pokój
bez upoważnienia z ich strony i wbrew przymierzu z nimi24.
Słysząc to Filip, a nie chcąc dopuścić do jakiegoś większego niepokoju
wśród sąsiednich plemion i ludów, podążył szybkim marszem pod Apollonię, dokąd schronił się Semproniusz wysławszy tymczasem legata Letoriusza
z częścią wojsk i piętnastu okrętami do Etolii, celem zbadania sytuacji
i ewentualnego rozbicia pokoju. Król spustoszył posiadłości Apolloniatów
i zbliżył się ze swymi siłami pod miasto dając Rzymianinowi możność
stoczenia bitwy. Zobaczywszy jednak, że ten siedzi cicho, a nie bardzo
ufając sobie, by przy swoich siłach mógł zdobyć miasto szturmem, wycofał się do swego królestwa. Nie chciał też przez nową walkę rozdrażniać
nienawiści Rzymian, ponieważ pragnął z nimi, tak samo jak z Etolami,
uzyskać, gdyby się dało, pokój; a jeśli nie, to przynajmniej zawieszenie
broni.
POKÓJ RZYMSKO-MACEDOŃSKI

W tym samym czasie Epiroci mając dosyć długotrwałej wojny wyprawili
do Filipa, po uprzednim wybadaniu woli Rzymian, poselstwo w sprawie
powszechnego pokoju. Zapewniali go o swym przekonaniu, że pokój dojdzie do skutku, jeśli on osobiście uda się na rozmowę z wodzem rzymskim Publiuszem Semproniuszem. Łatwo uzyskali od niego zgodę na przy22

Dyrrachium dawniej Epidamnos (obecnie Durazzo. albańsk. Durres).
Dimallon - jakieś znaczniejsze miasto iliryjskie; wspomina je także Polibiusz
(Dzieje III 18). Położenie dokładniej nie znane.
24
W rzeczywistości jednak stroną poszkodowaną i przez Rzymian zawiedzioną byli
Etolowie. Wkroczyli oni do wojny u boku Rzymian w nadziei zysków terytorialnych, tymczasem opuszczeni przez Rzymian musieli zawrzeć pokój z Filipem, w roku 206 p.n.e..
tracąc terytoria przygraniczne, Lokryde, Ftiotydę. Nieufność Etolów do Rzymian zrodzona
w tym czasie miała w przyszłości doprowadzić do dalszych komplikacji miedzy obu tymi
stronami.
23

bycie do Epiru, bo i on sam także nie wzdragał się przed taką myślą.
Jest w Epirze miasto Fojnika25. Tutaj król przeprowadził najpierw rozmowy ze strategami Epirotów: Ajroposem, Derdą i Filipem, a następnie
miał spotkanie z Publiuszem Semproniuszem. Przy rozmowie ich był obecny król Atamanów i inni dygnitarze z Epiru i Atamanii. Najpierw przemówił strateg Filip zwracając się z prośbą jednocześnie do króla i do wodza rzymskiego, żeby zaprzestali wojny i okazali tę łaskę Epirowi.
Publiusz Semproniusz przedstawił warunki pokoju: Partyni, a także Dimallon, Bargullon i Eugenion mają należeć do Rzymian, Atyntania26 —
jeżeli uzyska się na to zgodę senatu przez wysłanych do Rzymu posłów
— ma przypaść Macedonii.
Na takich warunkach doszło do porozumienia. Król do tej umowy dołączył króla Bitynii Prusjasza. nadto Achaję, Beocję, Tesalię, Akarnanię
i Epir, a Rzymianie Ilijczyków27, króla Attalosa, Pleuratosa, władcę Lacedemonu Nabisa. Elidę, Messenę i Ateny. Warunki spisano i opatrzono pieczęciami, nastąpiło zawieszenie broni na dwa miesiące. Tymczasem miano
wysłać do Rzymu poselstwo, aby naród rzymski wyraził swą wolę na pokój na tych warunkach.
W Rzymie wszystkie dzielnice trybusowe głosowały za pokojem. Zwróciwszy bowiem zbrojne działania ku Afryce chciano się tu uwolnić na
razie od wszystkich innych wojen.
Po zawarciu pokoju Publiusz Semproniusz udał się do Rzymu, celem
objęcia konsulatu.
ROK 204 p. n. e.: W RZYMIE - PRZYDZIAŁ ZADAŃ I WOJSK

13. Za konsulatu Marka Korneliusza i Publiusza Semproniusza był
to piętnasty rok tej wojny punickiej - jako teren działania przydzielono
Etrurię ze stojącym tam wojskiem Korneliuszowi, a Bruttium Semproniuszowi. Ten miał zorganizować sobie legiony z nowego zaciągu.
Markowi Marcjuszowi przypadła pretura miejska, a Lucjuszowi Skryboniuszowi Libonowi pretura do spraw z obcymi i zarazem Galia. Pretor
Marek Pomponiusz Maton wylosował Sycylię, a Tyberiusz Klaudiusz Neron
Sardynię.
25

Fojnika (gr.-łac. Phoenice) ok. 10 km od wybrzeża morskiego naprzeciw wyspy
Korcyry (Korfu).
26
Bargyllon (Bargullum) i Eugenion — miasta skądinąd nie znane, leżały gdzieś
w pobliżu Dimallonu (por. przyp. 23); Atyntania - kraj w północnym Epirze; por. XXVII
30, przyp. 78.
27
Ilijczycy — mieszkańcy Ilionu (Troi), tutaj brani w ochronę, zapewne przed
Prusjaszem. jako protoplasci Rzymu. Poznajemy też stad najważniejszych sprzymierzeńców
jednej i drugiej strony.

Puhliuszowi Scypionowi z dotychczasowym wojskiem i z flotą, która
posiadał, przedłużono dowództwo na następny rok. Tak samo Publiuszowi
Licyniuszowi z dwoma legionami polecono trzymać Bruttium, jak długo pozostawanie jego w tym terenie będzie — według uznania konsula — w interesie sprawy publicznej.
Przedłużono dowództwo również Markowi Liwiuszowi i Spuriuszowi Lukrecjuszowi pozostawiając im po dwa legiony, które mieli dla obrony Galii
przed Magonem, a także Gneuszowi Oktawiuszowi, który miał przekazać
Sardynię i posiadany legion Tyberiuszowi Klaudiuszowi, a potem z czterdziestu okrętami wojennymi dozorować wybrzeże morskie w granicach wskazanych przez senat.
Pretorowi Markowi Pomponiuszowi na Sycylii przydzielono wojsko z bitwy
pod Kannami w sile dwu legionów. Tytus Kwinkcjusz i Gajusz Hostyliusz
w charakterze propretorów mieli trzymać nadal, jak poprzedniego roku,
pierwszy Tarent, drugi Kapuę, każdy z dotychczasową załogą.
W sprawie dowództwa w Hiszpanii, dokąd postanowiono wysłać dwóch
prokonsulów, odniesiono się do ludu28. Wszystkie dzielnice trybusowe głosowały za pozostawieniem tych terenów prokonsulom, którzy tam dowodzili
w ubiegłym roku, Lucjuszowi Korneliuszowi Lentulusowi i Lucjuszowi Manliuszowi Acydynowi.
Konsulowie przystąpili do przeprowadzenia poboru ludzi do wojska dla
zorganizowania nowych legionów do Bruttium, a także dla uzupełnienia innych wojsk, zgodnie z poleceniem senatu.
NADZIEJE CO DO AFRYKI, ZNAKI WRÓŻEBNE

14. Afryki jako terenu działania jeszcze nie ustanowiono otwarcie. Senat
bowiem, jak myślę, ukrywał to, żeby Kartagińczycy nie dowiedzieli się
o tym przedwcześnie. Ale ludzie w podnieceniu żyli tą nadzieją, że w tym
roku wojnę będzie się prowadziło w Afryce i koniec wojny punickiej jest
blisko.
Napełniło to umysły zabobonami i zapanowała wielka skłonność do donoszenia o dziwnych zjawiskach i do dawania im wiary. Tym bardziej więc się
mnożyły. Widziano dwa słońca. W nocy nagle zajaśniało. W Setii29 ukazał się płomień sięgający od wschodu słońca do zachodu. W Tarracynie
piorun uderzył w bramę, a w Anagnii w bramę i mur miejski w kilku
miejscach. W Lanuwium powstał w świątyni Junony-Wybawicielki trzask
ze strasznym łoskotem.
28

Odniesiono się do ludu — zapewne dlatego, że senat nie chciał sam decydować o dowództwie w tym szczególnie niebezpiecznym kraju.
29
Wymienione tu miejscowości leżały w Lacjum; por. t. I, s. 39 (gdzie Tarracynę
określono wolskijskij nazwą Anxur).

Dla zażegnania tych znaków odbyto jednodniowe modły. Urządzono także dziewięciodniową ofiarę z powodu deszczu kamiennego z nieba.
MATKA IDAJSKA KYBELE W RZYMIE

Do tego dołączyła się narada nad przyjęciem Matki Idajskiej. Bo oprócz
tego, że Marek Waleriusz, jeden z posłujących po nią, wysłany naprzód
zawiadomił o jej rychłym przybyciu30, nadeszła świeżo wiadomość, że jest
już w Tarracynie. Senat miał niemałej wagi zadanie orzeczenia, kto wśród
obywateli jest owym najuczciwszym człowiekiem. Na pewno każdy chciałby
odnieść prawdziwe zwycięstwo raczej tutaj niż w przyznawanych przez głosowanie senatu czy ludu stanowiskach wojskowych lub cywilnych. Otóż uznano, że wśród uczciwych najuczciwszy ze wszystkich obywateli jest Publiusz
Scypion, syn Gneusza, tego, który zginął w Hiszpanii, młodzieniec nie mający jeszcze nawet kwestorskiego wieku31. Jakie to jego cnoty skłoniły ludzi
do takiego orzeczenia, jak chętnie bym potomnym przekazał, gdyby to było podane przez pisarzy najbliższych pamięci tamtych czasów, tak nie będę
tu zamieszczał własnych myśli i wniosków na. temat rzeczy przesłoniętej
wiekiem.
Publiusz Korneliusz otrzymał polecenie wyjścia naprzeciw bogini wraz
z wszystkimi matronami do Ostii. On miał ją wziąć z okrętu, wynieść na
ląd i oddać matronom do dalszego niesienia.
Kiedy okręt przybił do ujścia Tybru, wtedy on, zgodnie z poleceniem,
wypłynął okrętem na morze, przejął boginię od kapłanów i wyniósł ją na
ląd. Z kolei wzięły ją przedniejsze w państwie matrony, między którymi
wymienia się imię jednej tylko Klaudii Kwinty. Miała ona do owego czasu,
jak podają, wątpliwą opinię, ale ta religijna służba sprawiła, że jej czystość
obyczajów zyskała u potomnych nieprzeciętną sławę. Matrony krocząc naprzód przekazywały sobie boginię z rąk do rąk po kolei, a wszyscy ludzie
wychodzili na jej przywitanie, przy drodze, którędy ją niesiono, ustawiali
kadzidła, a zapalając je prosili, żeby chętnie i życzliwie wkroczyła do miasta Rzymu. Tak zaniesiono ją do świątyni Zwycięstwa na Palatynie32 w przeddzień Non kwietniowych. I dzień ten był świętem. Cały lud zanosił na
Palatyn dary dla bogini, urządzono biesiadę bogów i igrzyska, nazwane
Megalensjami32.
30

Por. rozdz. 10 i n.

31

Był to Publiusz Scypion Nazyka (Nasica). który w roku 204 p.n.e. nie był
jeszcze kwestorem, czyli nie miał wtedy jeszcze, jak można przypuszczać, dwudziestu
siedmiu lat. Konsulat osiągnął w roku 191, w wieku najwyżej trzydziestu dziewięciu lat,
natomiast o cenzurę starał się dwukrotnie bez skutku, w roku 189 i 184 p.n.e.
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33

Później zbudowano tej bogini na Palatynie osobną świątynię.

Megalensja — także ludi Megalenses, obchodzone w Rzymie od 4 kwietnia (pridie
Nonas Apriles) do 10 kwietnia. Rękopisy podają pridie Idus Apriles, co oznacza 12 kwietnia,
ale to na pewno późniejsza pomyłka.

TRUDNOŚCI Z POBOREM REKRUTA W NIEKTÓRYCH MIASTACH ITALII

15. Kiedy omawiano sprawę uzupełnienia będących w terenie legionów,
niektórzy senatorowie przypominali, że czas już nie tolerować dłużej tego,
co się znosiło w sytuacjach niepewnych, skoro obawa została wreszcie
z łaski bogów usunięta. A ponieważ senat mocno to zaintrygowało, tamci
dodali, że chodzi o dwanaście miast latyńskich, które za konsulatu Kwintusa
Fabiusza i Kwintusa Fulwiusza34 odmówiły dostarczania żołnierza: „Już
prawie szósty rok kolonie te są wolne od dostawy żołnierza jakby dla
jakiegoś zaszczytu czy przywileju, gdy tymczasem uczciwi i posłuszni sprzymierzeńcy rzetelnie i z uległością wobec narodu rzymskiego wyczerpali się
na skutek nieustannie i rok w rok powtarzającego się poboru do wojska".
Głos ten nie tylko przypomniał senatowi tę sprawę, już prawie zatartą
w pamięci, ale jeszcze bardziej rozbudził w nim gniew. Toteż nie pozwalając
na żadne inne wnioski ze strony konsulów przed załatwieniem tego problemu
postanowiono, że konsulowie mają wezwać do Rzymu urzędników i po
dziesięciu przedniejszych obywateli z odnośnych kolonii — a były to Nepeta,
Sutrium, Ardea, Kales, Alba, Karseole, Sora, Suessa, Setia, Cyrceje, Narnia,
Interamna35 — i wydać zarządzenie, że każda z nich ma dostarczyć piechoty
w podwójnej ilości największej sumy żołnierzy, jaką narodowi rzymskiemu
dostarczyła od chwili pobytu nieprzyjaciela w Italii, a nadto po stu dwudziestu jeźdźców: „Gdyby któraś nie mogła wypełnić tej liczby jeźdźców,
wolno jej dać za jednego jeźdźca trzech piechurów. Z piechoty i jazdy
ma się wybrać co najzasobniejszych ludzi i tych wysłać, gdziekolwiek trzeba
uzupełnienia legionóu poza Italią. Gdyby jacyś z nich odmówili tego, należy
zatrzymać urzędników i przedstawicieli odnośnych miast i nie dać im posłuchania w senacie, choćby o to prosili, póki nakaz nie zostanie wykonany.
Należy poza tym nałożyć na te kolonie podatek w wysokości jednego asa
na każdy tysiąc asów mienia i egzekwować go corocznie, a oszacowanie
majętności obywateli w tych koloniach ma się przeprowadzić według orzeczenia cenzorów rzymskich, przy czym postanawia się, że zastosowana ma
być taka sama zasada orzeczeń, jaką stosuje się w oszacowaniu narodu
34

Tj. w roku 209 p.n.e.: por. XXVII 9 i n. Pola omawiana, tu przez Liwiusza
odmową dostarczenia rekruta przez dwanaście miast kolonii latyńskich znane są bardzo nieliczne inne wypadki prób wylamunia się spod rzymskich nakazów, np. w roku 208 p.n.e.
u Arrecjum. Tym bardziej więc tego rodzaju zbiorowy opór. i to tyloletni, w czasie najcięższej wojny wydaje się mało prawdopodobny, a nawet uchodzi u niektórych badaczy
Liwiusźa za wymysł annalistów rzymskich. Czy jednak słusznie? Bo równie prawdopodobne
jest wyczerpanie się kontyngentu ludzkiego w pewnych miastach zarówno militarnego, jak
i gospodarczego. Byt może więc „opór" miast był tu faktem, a senat zmuszony uznać niewykonalnośt żądań konsulów poprzestał z konieczności na cichej kapitulacji wobec „opornych".
35
Por. XXVII 9, przyp. 30.

rzymskiego36. Podatek zaś ma być odprowadzany do Rzymu przez zaprzysiężonych cenzorów miejscowych w koloniach, przed upływem czasu ich
urzędowania".
Na podstawie tej uchwały senatu konsulowie wezwali do Rzymu władze
i najznakomitszych przedstawicieli wymienionych kolonii i nakazali im dostarczenie żołnierzy i pieniędzy. Wtedy jednak jedni bardziej od drugich podnosili sprzeciw i wymawiali się od tego: „Oświadczają, że nie są w stanie
wystawić tylu żołnierzy. Ledwie by wydusili z siebie pojedynczą ilość tego,
co nakazuje zarządzenie. Proszą więc i błagają, żeby im wolno było stanąć
wobec senatu i domagać się ulgi. Żadnej przecież nie dopuścili się winy,
by zasługiwać na takie zniszczenie. Ale nawet gdyby mieli zginąć, to i tak
ani ich przewinienie, ani zagniewanie ludu rzymskiego nie zdołałoby sprawić,
by mogli dostarczyć więcej żołnierzy, niż naprawdę mają".
Konsulowie nie ustępowali. Kazali przedstawicielom odnośnych miast
pozostać w Rzymie, a urzędnikom ich iść do domu i przeprowadzić pobór
do wojska: „Jeżeli nie przyprowadzą do Rzymu wyznaczonego kontyngentu
w pełnej ilości, nikt im nie da dostępu do senatu".
W ten sposób, gdy im odebrano nadzieję dotarcia do senatu i proszenia
o względy, bez trudu przeprowadzono odpowiedni pobór w tych dwunastu
koloniach, bo w ciągu długiego okresu bezpoborowego liczba młodych
ludzi poważnie się zwiększyła.
SPRAWA ZWROTU POŻYCZKI PUBLICZNEJ PRYWATNYM WIERZYCIELOM

16. Drugą jeszcze sprawę, niemal równie długo pomijaną milczeniem,
poruszono w senacie po wypowiedzi Marka Waleriusza Lewinusa: „Słuszną
byłoby rzeczą zwrócić wreszcie pieniądze ludziom, którzy za konsulatu jego
i Marka Klaudiusza37 złożyli je prywatnie na cele publiczne. Nikt nie
powinien się dziwie, że tam, gdzie chodzi o zobowiązanie związanie z zaufaniem
publicznym, jemu przypada troska szczególna. Bo oprócz tego, że dotyczy
go to w pewnym stopniu bezpośrednio jako konsula owego roku, w którym
zdeponowano te pieniądze, był on także inicjatorem takiego oddania tych
pieniędzy na użytek mało zasobnego skarbu publicznego, skoro lud nie był
w stanie uiścić nałożonego nań podatku".
Miłe było senatorom przypomnienie tej sprawy. Kazano konsulom poddać
ją pod obrady i podjęto uchwałę, żeby te pieniądze zwrócić w trzech ratach:
pierwszą mieli wypłacić bieżący konsulowie, dwie dalsze konsulowie trzeciej
i piątej po nich kadencji.
36

Zastrzeżenie to wskazuje, że albo nie miano zaufania do miejscowych cenzorów
w miastach koloniach, przynajmniej w tym wypadku, albo ci cenzorowie stosowali zasadę
szacowania dająca w wyniku mniejszą sumę majętności obywateli niż w praktyce cenzorów
rzymskich. W miastach tych zatem cenzorowie miejscowi stali się tylko wykonawcami zarządzeń rzymskich.
37
Tj. w roku 210 p.n.e.: por. XXVI 36.

SPRAWA NADUŻYĆ PLEMINIUSZA W LOKRACH

Potem na pierwsze miejsce wysunęła się przede wszystkim kłopotliwa
sprawa Lokrów, gdy przez przybyłych do Rzymu posłów do publicznej
wiadomości doszły ich nieszczęścia, o których dotąd nic nie wiedziano. A nie
tyle zbrodnicza działalność Pleminiusza podrażniła gniew ludzi, ile wchodzące
tu w grę czy to osobiste względy, czy też niedbałość Scypiona.
Dziesięciu posłów lokryjskich, okrytych brudem i kurzem, podając siedzącym na komicjum konsulom gałązki oliwki jako oznaki błagalników,
jak to jest w zwyczaju u Greków, padło przed trybunałem na ziemię
z płaczem i głośnym narzekaniem. Na pytanie konsulów odpowiedzieli, że
są Lokryjczykami: „Ze strony Kwintusa Pleminiusza i żołnierzy rzymskich
doznali takich krzywd, jakich by naród rzymski nie chciał zadać nawet
Kartagińczykom. Proszą więc, by ich dopuszczono przed senat, gdzie by
mogli uskarżyć się na swoje zmartwienia".
17. Dano im w senacie posłuchanie. Tutaj najstarszy z nich powiedział:
„Wiem, że ocena naszych skarg przed wami, senatorowie, zależy w najwyższym
stopniu od należytego poinformowania was zarówno o okolicznościach wydania Lokrów Hannibalowi, jak i o przywróceniu ich pod waszą władzę
po przepędzeniu załogi Hannibala. Bo jeśliby się okazało, że i wina oderwania
się od was nie ma nic wspólnego z decyzją publiczną, i powrotu pod
waszą władzę dokonano nie tylko za wolą naszą, ale nawet z dzielną
naszą pomocą, na pewno bardziej by was oburzyło wyrządzenie przez waszego
legata i waszych żołnierzy tak niegodziwych krzywd uczciwym i wiernym
sprzymierzeńcom.
Ale sprawę jednego i drugiego przejścia na stronę przeciwnika trzeba,
moim zdaniem, odłożyć do innego momentu. A to z dwóch powodów:
po pierwsze — żeby o tym mówić wobec Publiusza Scypiona, który Lokry
odzyskał i jest świadkiem wszystkiego, co nam uczyniono dobrze lub źle;
po drugie — że jacykolwiek jesteśmy, nie powinniśmy jednak doznać tych
krzywd, jakie nas spotkały.
Nie możemy, senatorowie, udawać, jakobyśmy mając punicką załogę
na zamku nie doznawali od jej dowódcy Hamilkara i od Nurnidów i Afrów
wielu pohańbień i niegodziwości. Lecz czymże one są w porównaniu z tymi,
jakich doznajemy dzisiaj! Przepraszam, ojcowie, ale posłuchajcie, proszę,
tego, co sam będę mówił z niechęcią. Cały rodzaj ludzki jest obecnie
w rozterce, czy w was ma widzieć panów świata, czy w Kartagińczykach.
Jeśliby się miało oceniać panowanie rzymskie czy punickie na podstawie
tego, co Lokrowie wycierpieli od tamtych, a co obecnie muszą wycierpieć
od waszej załogi, nie znalazłby się taki, który by nie życzył sobie raczej
tamtych niż was jako panów.
A jednak popatrzcie, jak Lokrowie są usposobieni do was. Chjpciaż
Kartagińczycy wyrządzali nam o tyle mniejsze krzywdy, mimo to u waszego

wodza szukaliśmy opieki. Natomiast choć ze strony waszej załogi spotykają
nas nieszczęścia gorsze niż od wrogów, nie zanosiliśmy jednak skarg nigdzie
indziej, tylko tu przed wami. Albo wy, ojcowie, zlitujecie się nad naszym
beznadziejnym położeniem, albo nie marny po co zwracać się z prośbami
nawet do nieśmiertelnych bogów!
Kwintus Pleminiusz przysłany został jako legat z załogą celem odzyskania
Lokrów z rąk Kartagińczyków. I z tąże załogą pozostał na miejscu. W tym
legacie waszym — bo odwagi do szczerego mówienia dodają nam krańcowe
cierpienia — nie ma, senatorowie, ani odrobiny człowieka, oprócz kształtu
i wyglądu; ani odrobiny obywatela rzymskiego, oprócz stroju i okrycia,
i brzmienia mowy łacińskiej. To zaraza i straszny potwór! Takie potwory
siedziały niegdyś, jak opowiadają, nad dzielącą nas od Sycylii cieśniną na
zgubę tych, co tamtędy przepływali na łodziach.
Zresztą, gdyby to on sam tylko zadowolił się uprawianiem zbrodni
i rozpusty, i zachłanności w stosunku do waszych sprzymierzeńców, może
byśmy tę nawet tak przepastną czeluść potrafili przecież nasycić. Tymczasem
on Pleminiuszami uczynił wszystkich waszych centurionów i żołnierzy. Do
tego stopnia pragnął, żeby wszędzie bez różnicy panowały rozwiązłość i bezeceństwo! Wszyscy porywają, grabią, biją, ranią, zabijają, hańbią lubieżnie
matki, panny, młodych chłopców wolno urodzonych, wydzierając ich z objęć
rodziców. Dzień w dzień przeżywamy zdobycie naszego miasta, dzień w dzień
jego ograbianie. Dniami i nocami wszędzie wszystko rozbrzmiewa płaczem
porywanych i uprowadzanych kobiet i dzieci. Kto by to znał, dziwiłby
się, w jaki sposób my wytrzymujemy te cierpienia albo w jaki tamci,
którzy są ich sprawcami, nie czują jeszcze przesytu tak okropnych zbrodni!
Ani ja nie jestem w stanie szczegółowo wam przedstawić, ani wy się
nie możecie trudzić słuchaniem tego, co każdy z nas wycierpiał. Ujmę
wszystko ogólnie. Stwierdzam, że w Lokrach nie ma ani jednego domu,
nie ma ani jednego człowieka, który by nie doznał bezprawia. Stwierdzam,
że nie pozostał już żaden rodzaj zbrodni, wyuzdania czy zachłanności,
którego by oszczędzono komukolwiek mogącemu tego doznać. Ledwie by
zastanawiać się można, które nieszczęście ma miasto bardziej przeklinać:
czy to, kiedy wróg zdobył miasto, czy też to, kiedy je przemocą zbrojną
zaczął gnębić niszczycielski tyran. Wszystko, na co są narażone zdobywane
miasta, spotkało nas i nadal spotyka, senatorowie. Wszystkich zbrodni,
jakich się wobec obywateli pognębionych dopuszczają najokrutniejsi i najbardziej bezwzględni tyrani, Pleminiusz dopuścił się w stosunku do nas do
naszych dzieci i żon.
18. Jedno wszakże musimy w tej skardze wymienić szczególnie. Do tego
i nas zmusza nasze, zakorzenione w sercach poczucie religijności, i chcielibyśmy,
senatorowie, byście również wy dowiedzieli się o tym i uwolnili swoją
rzeczpospolitą — jeżeli to uznacie za stosowne — od przewinienia religijnego.

Widzieliśmy bowiem, z jaką czcią religijną nie tylko do swoich odnosicie
się bogów, ale i obcych przyjmujecie do siebie38.
Otóż jest u nas świątynia Prozerpiny. O świętości tego przybytku bożego
doszła do was, jak sądzę, jakaś wieść w czasie wojny z Pyrrusem. Wracał
on z Sycylii i przepływając koło Lokrów dopuścił się wobec naszego
miasta, za to żeśmy wam byli wierni, wielu haniebnych czynów. Między
innymi ograbił także tę świątynię Prozerpiny ze skarbów do owego dnia
nietkniętych. Pieniądze załadował na okręty, a sam pomaszerował lądem.
I co się stało, senatorowie? Na drugi dzień flota jego wśród okropnej
burzy uległa zniszczeniu i wszystkie okręty, na których znajdowały się
święte skarby, zostały wyrzucone na nasze wybrzeże. Tą tak wielką klęską
pouczony wreszcie niezmiernie pewny siebie król kazał wszystkie pieniądze
odszukać i odnieść do skarbca świątyni Prozerpiny. I odtąd nigdy go już
nic pomyślnego nie spotkało. Wypędzony z Italii zginął niesławną i niezaszczytną śmiercią w czasie nieostrożnego wkroczenia nocą do Argosu.
I o tym wiedział wasz legat, wiedzieli trybunowie wojskowi. Słyszeli
o tysiącu innych zdarzeń, które się opowiadało nie dla zwiększenia czci
religijnej, lecz na podstawie wielokrotnie przez nas i naszych przodków
na miejscu odebranych dowodów mocy bogini. Mimo to ośmielili się położyć świętokradzkie ręce na owych nietykalnych skarbach i tym bezbożnym
łupem splamić siebie samych, swoje domy i waszych żołnierzy. I nie próbujcie,
zaklinam was, senatorowie, użyć ich do żadnej akcji, ani w Italii, ani
w Afryce, póki nie dokonacie ekspiacji ich zbrodni, żeby tej przewiny,
jakiej się dopuścili, nie musieli zmywać nie tylko własną krwią, ale klęską
publiczną.
Zresztą już teraz nawet, senatorowie, nie brak skutków gniewu bogini
na waszych dowódcach czy żołnierzach. Kilkakrotnie już stoczyli z sobą
wzajemnie regularną bitwę. Wodzem jednej strony był Pleminiusz, drugą
dowodzili dwaj trybunowie wojskowi. I nie tak zawzięcie walczyli z Kartagińczykami, jak sami między sobą bili się na miecze. I byliby dali w tym
swoim szale Hannibalowi okazję do odbicia Lokrów, gdyby nie wkroczył
w to wezwany przez nas Scypion.
Ale, na Herkulesa, szał miota żołnierzami splamionymi świętokradztwem,
natomiast w ukaraniu samych wodzów bogini w ogóle nie pokazała swojej
mocy ?
Otóż owszem! Na nich dała największe dowody swej przytomności.
Legat obił trybunów rózgami, a następnie sam wpadł w ich zasadzkę i nie
tylko doznał obrażeń na całym ciele, ale obcięto mu nos i uszy i pozostawiono go nieprzytomnego. Wyleczywszy się z ran legat zakuł trybunów
wojskowych w kajdany, a potem obił ich i torturował wszelkiego rodzaju
38

Ta cześć przemówieniu wiąże się chyba z odnawianiem kultów religijnych w Rzymie
któremu patronował August i na którego usługi oddał swe pióro Liwiusz.

męczarniami, jakim się poddaje niewolników, i tak zamęczył ich na śmierć,
nie pozwalając ich w końcu nawet pogrzebać. Oto kara, jaką bogini odpłaciła
się łupieżcom jej świątyni. I nie przestanie ich nękać wszelakimi furiami,
póki święte skarby nie zostaną złożone z powrotem na miejscu.
Przodkowie nasi chcieli niegdyś, w czasie ciężkiej wojny z Krotoną39,
przenieść te pieniądze do miasta. Bo świątynia leży poza miastem. Ale
w nocy dał się słyszeć z przybytku świętego głos, że mają trzymać ręce
z daleka od tego i bogini sama obroni swoją świątynię. Ponieważ zatem
powstały w nich skrupuły religijne co do ruszania stamtąd tych skarbów,
chcieli wobec tego otoczyć świątynię murem. I już do znacznej wysokości
te mury wzniesiono, gdy nagle zawaliły się i poszły w ruinę.
Ale i teraz, i wtedy, i nieraz dawniej jeszcze bogini sama obroniła
swoją siedzibę i świątynię albo na gwałcicielach jej wywarła ciężką pomstę.
Naszych krzywd nie może, i oby nie mógł, nikt inny pomścić, prócz was,
senatorowie. Do was więc i do waszej uczciwości uciekamy się z błaganiem.
Nam nie robi już różnicy, czy Lokry pozostawicie pod takim legatem i taką
załogą, czy wydacie je na karę zagniewanemu Hannibalowi i Punijczykom.
Nie żądamy, byście nam uwierzyli od razu, w nieobecności tamtego
i bez wytoczenia mu sprawy. Niech tu przybędzie, niech osobiście to
usłyszy i sam się z tego oczyści. Jeżeli pominął jakąkolwiek zbrodnię, jakiej
człowiek w stosunku do drugiego może się dopuście, nie cofamy się przed
ponownym przecierpieniem tego wszystkiego, jeśli to możliwe, cośmy już
wycierpieli, i przed uwolnieniem jego od wszelkiej winy zbrodni wobec
bogów i ludzi".
19. Po takim przemówieniu posłów Kwintus Fabiusz zapytał ich, czy
ze skargą na to odnieśli się do Publiusza Scypiona. Posłowie odpowiedzieli,
że wysłano doń delegację, ale Scypion zajęty jest przygotowaniami do wojny
i albo już przerzucił się do Afryki, albo zrobi to w ciągu najbliższych
dni: „Zresztą, jak wielkie względy u tego wodza miał legat Pleminiusz,
sami się przekonali, kiedy wódz, rozpatrzywszy sprawę między legatem a trybunami wojskowymi, trybunów kazał uwięzić, a legata, choć równie winnego
w tej sprawie, pozostawił na stanowisku"40.
Poproszono posłów o opuszczenie świątyni. Teraz przedniejsi senatorowie
zaczęli szarpać w swych przemówieniach nie tylko Pleminiusza, ale także
Scypiona. Przede wszystkim Kwintus Fabiusz oskarżał go o to, że stworzony
jest do psucia dyscypliny wojskowej: „Tak również w Hiszpanii niemal
39

Niegdyś — chyba w VI wieku p.n.e., kiedy Krotona została pobita przez Lokry nad
rzeką Sagra (lub Sagrus). Co do sytuacji świątyni por. XXIV 3.
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Odczuwa się tu wpływ jakiejś wrogo do Scypiona nastawionej tradycji źródłowej,
powstałej zapewne wśród opozycji konserwatywnej, zwłaszcza pod przewodnictwem Marka
Katona Starszego (zm. 149 p.n.e.).

więcej stracono przez bunt żołnierski niż przez wojnę. Zwyczajem obcym41
i samowładczym pobłaża swawoli żołnierzy i sroży się na nich". Na zakończenie zaś dodał wniosek równie straszny jak przemówienie: „Uważa, że
legata Pleminiusza należy uwięzić i odstawić do Rzymu. Tu ma odpowiadać
przed sądem jako aresztowany. I jeżeli okaże się prawdą to, co w skardze
powiedzieli Lokryjczycy, ma się go w więzieniu stracić, a mienie jego
skonfiskować na rzecz skarbu publicznego. Publiusza zaś Scypiona za to,
że opuszczał swój teren działania bez zezwolenia senatu, należy przyzwać
do Rzymu, a z trybunami ludowymi pomówić, żeby wystąpili przed zgromadzeniem ludowym z wnioskiem o odwołanie go ze stanowiska. Lokrom
wobec senatu należy dać odpowiedź, że i senat, i lud rzymski chcieliby,
żeby do tych krzywd, na jakie się skarżą, nie było doszło, przy czym
należy się zwrócić do nich nazywając ich ludźmi zacnymi, sprzymierzeńcami
i przyjaciółmi, a także przywrócić im dzieci, żony i wszystko, co im wydarto.
Należy zbadać, ile pieniędzy zabrano ze skarbca Prozerpiny i oddać je
do skarbca w podwójnej ilości, a także urządzić ofiarę ekspiacyjną odniósłszy
się najpierw do kolegium pontyfików o orzeczenie, jakie w wypadku naruszenia i zabrania świętych skarbów winno się urządzić ofiary oczyszczalne,
którym bogom i z jakich bydląt ofiarnych. Wszystkich żołnierzy, którzy
są w Lokrach, trzeba przerzucić na Sycylię, a do Lokrów jako załogę
wprowadzić cztery kohorty sprzymierzeńców imienia latyńskiego".
ATAKI W RZYMIE NA PUBLIUSZA SCYPIONA

Wniosków w sprawie Scypiona nie dało się przeprowadzić tego dnia
z powodu podnieconych nastrojów za nim i przeciw niemu. Oprócz nadużyć
Pleminiusza i nieszczęść Lokrów zarzucano mu również sposób bycia jego
samego jako wodza, nie tylko nie rzymski, ale nawet nie żołnierski:
„W greckim płaszczyku i obuwiu chodzi sobie po gimnazjonie, oddaje się
literaturze i gimnastyce w palestrze. l cała jego przyboczna świta z tą
samą bezczynnością i zniewieściałością zażywa przyjemności życia. Zapomniał
o Kartaginie i Hannibalu. Całe wojsko zdemoralizowane swobodą, jaka
kiedyś panowała w Sukronie w Hiszpanii42, a obecnie panuje w Lokrach,
tak że bardziej musi się go bać sprzymierzeniec niż wróg".
20. Była w tej krytyce część prawdy, część domieszki do prawdy, robiącej przez to wrażenie prawdziwości. Mimo to zwyciężyło zdanie Kwintusa
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Zwyczajem obcym - prywatne zainteresowanie Scypiona życiem, kulturą i literaturą
grecką, znane pod nazwą filhellenizmu, przez konserwatywnych jego przeciwników atakowane, przeniesiono tu również na jego działalność oficjalną, nawet wodzowską.
42
Por. XXVIII 24 i n.

Metellusa43, który co do innych rzeczy zgadzał się z Fabiuszem Maksymusem, co do sprawy Scypiona był jednak innego zdania: „Bo jak to pogodzić,
by tego człowieka, którego społeczeństwo niedawno, mimo że był bardzo
młody, wybrało jako jedynego wodza dla odzyskania Hiszpanii, którego
po odebraniu Hiszpanii wrogowi wybrało konsulem mającym położyć kres
toczącej się wojnie punickiej, a w nadziejach swoich widziało w nim tego,
który ma wyciągnąć Hannibala z Italii, a Afrykę podbić — by więc
tego człowieka nagle, niczym Kwintusa Pleminiusza, bez wytoczenia mu
sprawy już prawie skazanego odwoływać ze stanowiska, choć Lokrowie
wcale nie twierdzą, by wyrządzone im krzywdy, na które się skarżą, spotkały
ich choćby tylko w obecności Scypiona, i nie można mu tutaj zarzucać
nic innego prócz tolerancji czy słabości w tym, że sam legata oszczędził?
On więc stawia wniosek, by pretor Marek Pomponiusz, któremu losem
przypadła prowincja Sycylia, do trzech dni wyruszył do tej prowincji; konsulowie winni wybrać z senatu dziesięciu legatów, według własnego uznania,
i wyprawić ich razem z pretorem, a do tego dwóch trybunów ludowych
i jednego edyla. Z tą radą przy boku pretor winien przeprowadzić dochodzenie: jeżeli tych postępków, o których w swej skardze mówili Lokrowie, dokonano z polecenia czy za wolą Publiusza Scypiona, to mają mu
nakazać ustąpienie ze stanowiska; jeżeli Publiusz Scypion już się przeprawił
do Afryki, to trybunowie ludowi z edylem i dwoma legatami, których
pretor uzna za najbardziej do tego odpowiednich, mają się udać do Afryki,
a mianowicie trybunowie i edyl po to. by Scypiona stamtąd zabrać, legaci
zaś, żeby przejąć komendę nad wojskiem, póki do tego wojska nie przybędzie
nowo wyznaczony wódz. Jeżeli jednak Marek Pomponiusz i dziesięciu legatów
dowiedzą się, że tamto stało się bez rozkazu i bez woli Publiusza Scypiona, to niech Scypion pozostanie przy wojsku i prowadzi wojnę według
zamierzonego planu".
Taką właśnie uchwałę powziąć senat i z trybunami ludowymi załatwiono
sprawę w ten sposób, żeby co do tych dwóch, którzy mieli towarzyszyć
pretorowi i legatom, umówili się między sobą albo przeprowadzili losowanie.
Do kolegium pontyfików odniesiono się ze sprawą ekspiacji za to, co
w Lokrach w świątyni Prozerpiny naruszono, zbezczeszczono i stamtąd zabrano.
Jako trybunowie ludowi z pretorem i dziesięciu legatami wyruszyli w drogę
Marek Klaudiusz Marcellus i Marek Cyncjusz Alimentus. Edyla plebejskiego
dodano im w tym celu, żeby trybunowie plebejscy, w wypadku gdyby
Scypion nie usłuchał pretora na Sycylii czy też już po przeprawie do
Afryki, jemu kazali go pojmać i prawem swej nietykalnej władzy sprowadzili
na miejsce. Uradzono, żeby najpierw udać się do Lokrów, a potem do Messany.
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Kwintus Cecyliusz
por. XXX 23 (rok 203 p.n.e.).
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później:

KOMISJA ŚLEDCZA W SPRAWIE PLEMINIUSZA
I SCYPIONA W LOKRACH

21. Co do Pleminiusza tradycja jest dwojaka. Jedni podają, że gdy
usłyszał, co się dzieje w Rzymie, szedł na wygnanie do Neapolu i przypadkiem wpadł na jednego z legatów, Kwintusa Metellusa, przez którego
miał być odstawiony przemocą do Regium. Drudzy — że sam Scypion
wysłał legata z trzydziestu najznakomitszymi jeźdźcami i ci mieli Pleminiusza
i wraz z nim przywódców buntu zakuć w kajdany. Wszyscy oni, czy
to wcześniej na rozkaz Scypiona, czy teraz na rozkaz pretora, zostali
aresztowani i osadzeni w Regium.
Pretor i legaci udali się do Lokrów. Tutaj najpierw zatroszczyli się,
zgodnie z otrzymanym poleceniem, o sprawę religijną. Odszukano wszystkie
pieniądze ze świątyni, jakie były u Pleminiusza czy u żołnierzy, i razem
z tymi, które z sobą przywieźli, złożyli z powrotem w skarbcach, po czym
dokonali ofiary ekspiacyjnej.
Następnie pretor zwołał żołnierzy na zgromadzenie i kazał im wynieść
chorągwie poza miasto i założyć obóz w otwartym polu. Jednocześnie wydal
zarządzenie przewidujące ciężkie kary na żołnierzy, którzy by pozostali
w mieście albo wynieśli zeń cokolwiek, co by nie było ich własnością:
„Zezwala Lokryjczykom, by każdy odebrał sobie rozpoznaną własność, a gdyby
coś się nie znalazło, ma się o to upomnieć. Przede wszystkim zaś należy
bezzwłocznie zwrócić Lokrom wolnych ludzi. Kto by nie zwrócił, nielekką
poniesie za to karę".
Z kolei odbył wiec z Lokryjczykami i oświadczył, że naród rzymski
i senat przywracają im wolność i ich własne prawa: „Gdyby ktoś chciał
złożyć skargę na Pleminiusza lub któregoś innego, ma pójść za pretorem
do Regium. Gdyby zaś chciał wystąpić z oficjalnym oskarżeniem Publiusza
Scypiona, że tych niegodziwości, jakich dopuszczono się w Lokrach względem
bogów i ludzi, dokonano na rozkaz czy za wolą Publiusza Scypiona, to
niech wyślą posłów do Messany: tam on sam z komisją przeprowadzą
dochodzenie".
Lokryjczycy wyrazili pretorowi i legatom, senatowi i ludowi rzymskiemu
podziękowanie: „Pleminiusza oskarżać pójdą. Scypion jednak, chociaż za mało
przejmował się krzywdami ich miasta, jest człowiekiem, z którym wolą
żyć w przyjaźni niż w nieprzyjaźni. Uważają za rzecz pewną, że tylu i tak
wielkich tych niegodziwości dopuszczono się bez rozkazu i bez woli Publiusza
Scypiona, ale albo Pleminiuszowi dano zbyt dużo wiary, a im samym za
mało, albo chodzi tu o wrodzone niektórym ludziom usposobienie, że raczej
sami nie chcą źle postępować, niż zdobywają się na karanie złych postępków cudzych".
Pretorowi i całej komisji spadł w ten sposób z głowy niemały ciężar
czynienia dochodzeń w sprawie Scypiona.

Na Pleminiusza i około trzydziestu dwóch wspólników wydano wyrok
skazujący i odstawiono ich w kajdanach do Rzymu.
STWIERDZENIA KOMISJI NA SYCYLII

Z kolei komisja udała się na Sycylię, by tam naocznie stwierdzić i przekazać
Rzymowi również to, co wszędzie opowiadano sobie o sposobie życia
i bezczynności wodza i o rozluźnieniu dyscypliny żołnierskiej.
22. Na przyjęcie członków komisji przybywających do Syrakuz Scypion
przygotował dla swej obrony dowody rzeczowe, nie słowa. Zarządził na
miejscu zbiórkę wojska, a flocie kazał stać w pogotowiu zbrojnym, jakby
danego dnia miała się odbyć rozprawa z Kartagińczykami na lądzie i morzu.
W dniu, w którym przybyli, przyjął ich uprzejmie i gościnnie. Następnego dnia pokazał im lądowe i morskie swe wojska, i to nie tylko w pogotowiu bojowym, ale lądowe także w musztrze, a flotę również dającą
w porcie pokaz bitwy morskiej. Następnie oprowadzono pretorów i legatów
po zbrojowniach i magazynach żywności i pokazano im sprzęt wojenny,
przy czym przeprowadzający inspekcję nabrali takiego podziwu dla szczegółów
i dla całości przygotowań, że byli dostatecznie przekonani, iż Kartaginę
będzie można pobić albo pod wodzą Scypiona i jego wojskiem, albo nikt
jej nie pobije. Polecili mu, dodając życzenia pomyślności, przeprawić się
do Afryki i spełnić jak najprędzej nadzieję narodu rzymskiego, powziętą
w dniu, w którym wszystkie centurie mianowały go w pierwszej kolejności konsulem.
W powrotną drogę stamtąd wyruszyli w tak radosnym nastroju, jakby
mieli Rzymowi donieść już o zwycięstwie, a nie tylko o wspaniałych przygotowaniach wojennych.
SPRAWA PLEMINIUSZA W RZYMIE

Pleminiusz i wspólnicy jego sprawy zostali bezpośrednio po przybyciu
do Rzymu umieszczeni w więzieniu. Trybuni postawili ich przed ludem, gdzie
z początku nie było miejsca na żadną dla nich litość, wobec nastrojów
wywołanych wcześniej klęską Lokrów. Potem jednak, przy dalszym wyprowadzaniu ich przed sąd ludu, nienawiść zaczęła słabnąć i gniew mięknąć
i sam nędzny wygląd Pleminiusza oraz myśl o nieobecności Scypiona zaczęły
w tłumie rodzić uczucia przychylne. Jednakże Pleminiusz zmarł w więzieniu,
zanim lud zakończył sąd w jego sprawie44.
O tym Pleminiuszu opowiada Klodiusz Licynus45 w trzeciej księdze Dzie44

O początkach tej sprawy por. rozdz. 8 i n.
Klodiusz Licynus — konsul roku 4 n.e., mało znany autor dziejów rzymskich,
rerum Romanarum libri, z których zachowało się kilka cytatów (cytowana jest nawet
księga XXI). Przypisany tu temu autorowi relację Liwiusz podaje w XXXIV 44 bez wskazania źródła, w nieco szerszej wersji, pod rokiem drugiego konsulatu Scypiona, 194 p.n.e.
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jów rzymskich, że w czasie igrzysk wotywnych, jakie Scypion Afrykański
urządzał w Rzymie w roku swego drugiego konsulatu, usiłował przez pewnych
przekupionych ludzi podpalić w kilku punktach Rzym, aby sobie stworzyć
sposobność do wyłamania się z więzienia i ucieczki. Ale zbrodniczy ten
plan miał się wydać, a Pleminiusz miał zostać przeniesiony, z rozporządzenia
senatu, do więzienia Tullianum.
SPRAWA SCYP1ONA W RZYMIE

Sprawy Scypiona nie traktowano poza senatem nigdzie. Tutaj zaś wszyscy,
i legaci i trybuni ludowi, wynosili w pochwałach flotę, wojsko i wodza.
Skutek był taki, że senat uznał za wskazane, by wyprawę do Afryki podjąć
w możliwie krótkim czasie i pozwolić Scypionowi samemu wybrać sobie
z sił zbrojnych znajdujących się na Sycylii te, które zabierze z sobą do
Afryki, i te, które pozostawi na miejscu dla obrony prowincji.
PRZYMIERZE KARTAGINY Z KRÓLEM SYFAKSEM

23. W czasie załatwiania takich spraw w Rzymie Kartagińczycy przeżywali
zimę pełną niepokoju, rozmieściwszy punkty obserwacyjne dla wywiadu na
wszystkich przylądkach i bojąc się każdej nowej wiadomości.
Ale i oni dla obrony Afryki zyskali niemałej wagi pomoc w przymierzu
z królem Syfaksem, zwłaszcza że byli przekonani, iż Rzymianin zamierza
przeprawić się do Afryki, licząc przede wszystkim na niego. Tymczasem
Hazdrubala, syna Gizgona, łączyły z tym królem nie tylko więzy gościnności,
o których była mowa już poprzednio, gdy przypadkiem równocześnie przybyli
do króla Scypion z Hiszpanii i Hazdrubal, lecz także już wstępna wzmianka
o powinowactwie: król miał pojąć za żonę córkę Hazdrubala.
Dla przeprowadzenia tej właśnie sprawy do końca i ustalenia czasu
zaślubin — a była to już panna dojrzała — wybrał się Hazdrubal do
Syfaksa. A gdy poczuł, że pali go żądza — zwłaszcza że Numidzi bardziej
niż wszyscy inni obcokrajowcy dają się porwać miłości — wezwał pannę
do siebie z Kartaginy i małżeństwo to przyspieszył. Między innymi zaś
wyrazami wdzięczności, żeby do osobistych związków dodać również więzy
publiczne, potwierdzono tam przymierze między narodem kartagińskim i królem
z wzajemnym zapewnieniem sobie wierności i uznawania wspólnych przyjaciół i nieprzyjaciół.
Ale Hazdrubal pamiętał o przymierzu zawartym przez króla ze Scypionem, a także o tym, jak wolna od skrupułów i zmienna jest natura
barbarzyńców. Bał się więc, że jeśli Scypion przeprawi się do Afryki, to
małżeństwo może się okazać więzią zbyt słabą. Dlatego też, mając w ręku
Numidę pałającego świeżą miłością, nakłonił go, używszy do tego również

miłych próśb córki, aby do Scypiona na Sycylię wyprawił posłów i za ich'
pośrednictwem przestrzegł go, by nie przerzucał się do Afryki licząc na
dawniejsze jego obietnice: „Bo związał się z narodem kartagińskim nie
tylko przez małżeństwo z obywatelką kartagińska. córką Hazdrubala, którego
Scypion widział w gościnie u niego, ale także oficjalnym przymierzem, i pragnie przede wszystkim, by Rzymianie prowadzili wojnę z Kartaginą tak
jak dotychczas, z dala od Afryki. Nie chciałby bowiem czuć się zmuszony
do udziału w ich walkach i przyłączać się zbrojnie do tej czy tej strony — zrywając z jedną przymierze. Jeżeli Scypion nie będzie trzymał się z dala
od Afryki i przystąpi z wojskiem pod Kartaginę, to on będzie zmuszony
bić się zarówno w obronie ziemi afrykańskiej, na której przecież sam także
się urodził, jak i w obronie ojczyzny swojej żony w obronie jej ojca
i penatów".
REAKCJA SCYPIONA NA STANOWISKO SYI AKSA

24. Posłowie wyprawieni przez króla z powyższymi poleceniami zastali
Scypiona w Syrakuzach. Scypion, choć pozbawiony ważkiego czynnika i wielkiej nadziei w zamierzonych działaniach w Afryce, szybko odprawił posłów
do Afryki, zanimby sprawa nabrała rozgłosu, podając do króla list, w którym
raz po raz upominał go, by nie łamał praw gościnności z nim ani przymierza
zawartego z narodem rzymskim, nie łamał prawa boskiego, zaufania, uścisku
dłoni, bogów będących świadkami i sędziami porozumienia.
Zresztą, ponieważ przybycia Numidów nie dało się ukryć, bo chodzili
po mieście i kręcili się koło głównej kwatery wodzowskiej, i gdyby się
nic nie powiedziało, po co przybyli, zachodziło niebezpieczeństwo mimowolnego przeciekania prawdy na zewnątrz właśnie dlatego, że się ją ukrywało,
skutkiem czego wojsko ogarnąłby lęk. że trzeba będzie walczyć jednocześnie
z królem i z Kartagińczykami, dlatego odwrócił uwagę swoich ludzi od
prawdy uprzedzając ich myśli fałszywą informacją; zwołał żołnierzy na
spotkanie i oświadczył, że nie ma co dłużej zwlekać: „Królowie sprzymierzeni
przynaglają go, by czym prędzej przeprawił się do Afryki. Najpierw Masynissa osobiście przybył do Gajusza Leliusza z żalami, że zwlekanie to
tylko strata czasu. Teraz Syfaks przysyła poselstwo tak samo z wyrazami
zdziwienia, po co to tak długie czekanie, i z prośbą, żeby przerzucić się
wreszcie z wojskiem do Afryki albo - jeżeli się plany zmieniły — powiadomić go. by i on mógł pomyśleć o sobie i swoim królestwie. Skoro
więc wszystko jest dostatecznie zaopatrzone i przygotowane i skoro sytuacja
nie dopuszcza już dalszej zwłoki, on podejmuje decyzję, by flotę przenieść
do Lilibeum, tamże ściągnąć wszyskie siły piesze i jeździeckie i najbliższego
dnia pozwalającego wypłynąć na morze wyruszyć z pomocą bogów do Afryki".

PRZEPRAWA SCYPIONA DO AFRYKI

Scypion wysłał do Marka Pomponiusza46 list, aby zechciał przybyć do
Lilibeum, celem wspólnej narady co do najbardziej właściwego wyboru legionów i liczby żołnierzy mających wziąć udział w wyprawie do Afryki.
Tak samo po całym wybrzeżu morskim rozesłał zarządzenie, by zająć okręty
transportowe i ściągnąć wszystkie do Lilibeum.
Wszelkie wojska i okręty, jakie były na Sycylii, zebrały się w Lilibeum, tak że ani miasto tego tłumu pomieścić nie mogło, ani port okrętów. A wszystkich ogarnął taki zapał do tej wyprawy do Afryki, że miało
się wrażenie, jakby wyprawa szła nie na wojnę lecz po pewną nagrodę
zwycięstwa.
Szczególnie ci, którzy pochodzili z resztek wojsk walczących pod Kannami,
byli pełni wiary, że pod tym, a nie innym wodzem mogą przez ten dla
sprawy publicznej podjęty trud zakończyć swą piętnem niesławy obciążoną
służbę wojskową. I Scypion także wcale nie lekceważył tej kategorii żołnierzy,
gdyż wiedział, że klęskę pod Kannami poniesiono nie z winy jakiegoś
ich tchórzostwa i że nie ma w wojsku rzymskim równie długoletnich
żołnierzy, doświadczonych nie tylko w różnych bitwach, ale także w zdobywaniu miast. Ludzie z bitwy po Kannami stanowili piąty i szósty legion.
Powiedział, że te legiony zabiera z sobą do Afryki.
Dokonał przeglądu żołnierzy. Tych, którzy mu się wydali nieodpowiedni,
pozostawił na miejscu. Zamiast nich włączył w szeregi innych, których
przyprowadził z sobą z Italii, i tak uzupełnił te legiony, że każdy z nich
miał po sześć tysięcy dwustu pieszych i po trzystu konnych. Również
spośród sprzymierzeńców pochodzenia latyńskiego dobrał sobie pieszych i konnych żołnierzy z wojska, które było pod Kannami.
25. Co do liczby żołnierzy przewiezionych do Afryki zachodzą u autorów niemałe różnice47. Tu znajduję, że na okręty wsadzono dziesięć tysięcy
pieszych i dwa tysiące dwustu konnych, tam znowu szesnaście tysięcy pieszych
i tysiąc sześciuset jeźdźców. Gdzie indziej jeszcze o przeszło połowę więcej —
trzydzieści pięć tysięcy pieszych i konnych razem. Niektórzy nie podali
cyfry. I ja także, przy takiej niepewności rzeczy, wolałbym do nich się
przyłączyć. Celiusz48 wstrzymuje się, co prawda, od podania liczby, ale
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Gdzie Pomponiusz jako pretor Sycylii wtedy rezydował, czy w ogóle przebywał, nie
wiadomo. W każdym razie dalej od Lilibeum: por. rozdz. 26.
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Można jednak mimo rozbieżności cyfr u historyków — przyjmować z pewnym
prawdopodobieństwem, że Scypion dysponował normalną armią konsularną, na którą składały
się dwa legiony, tj. około 12800 ludzi legionowych i tyluż żołnierzy sprzymierzeńczych
W sumie więc armia Scypiona bez sił dodatkowych, np tych, które przyprowadził mu
Masynissa liczyła około 25000 żolnierzy.
48

Celiusz tj. Coelius Antipater, prawnik i historyk rzymski z drugiej połowy

obraz rzeczy niezmiernie wyolbrzymia. Pisze, że od krzyku żołnierzy ptaki
padały na ziemię, a na okręty wsadzono taki tłum ludzi, że zdawało
się, iż nikt już nie pozostał ani w Italii, ani na Sycylii.
Troskę o to, by żołnierze wsiedli na okręty w porządku i bez zamieszania, wziął na siebie sam Scypion. Ludzi obsługi okrętowej zmusił Gajusz
Leliusz, który był dowódcą floty, wejść na okręty już wcześniej i tam
ich zatrzymał. Troskę o załadowanie żywności powierzono pretorowi Markowi
Pomponiuszowi. Załadowano żywności na czterdzieści pięć dni, z czego
na piętnaście dni wypieczonej.
Gdy wszyscy już byli na okrętach, Scypion puścił wkoło łodzie, aby
z każdego okrętu zebrali się na placu miejskim sternicy, dowódcy okrętów
i po dwóch żołnierzy, celem odebrania rozkazów. Kiedy się zeszli na
miejscu, zapytał ich najpierw, czy na okręty załadowano dla ludzi i zwierząt
wody na tyleż dni, na ile dni załadowano żywności. Kiedy odpowiedziano,
że wody jest na okrętach na czterdzieści pięć dni, wydał żołnierzom rozkaz,
żeby się zachowywali cicho i spokojnie i by chętnie słuchali i pomagali
żeglarzom w wykonywaniu służby bez spierania się: „Z dwudziestu okrętami wojennymi on sam i Lucjusz Scypion zajmą prawe skrzydło, na lewym
będzie tyleż okrętów wojennych i Gajusz Leliusz jako dowódca floty wraz
z Markiem Porcjuszem Katonem" — był on wtedy kwestorem — „stanowiąc osłonę dla okrętów transportowych. Okręty wojenne mają posiadać
po jednym świetle, przewozowe po dwa. Na okręcie głównego dowódcy
znakiem rozpoznawczym w nocy będą trzy światła".
Sternikom wydał zarządzenie, że mają kierować flotę ku Emporiom49.
Jest to bardzo urodzajna okolica i dlatego obfitująca we wszystko, a tubylcy, jak to zwykle bywa na żyznej ziemi, są tam mało wojowniczy.
Przewidywano, że będzie można ich opanować, zanim nadejdzie pomoc z Kartaginy.
Po wydaniu tych poleceń kazano ludziom wrócić na okręty i nazajutrz
na dany znak, z bogów pomocą, wypłynąć na morze.
26. Wiele już flot rzymskich ruszało w podróż z Sycylii, i nawet z tego właśnie portu. Ale żadnej z nich — nie tylko w tej wojnie, w czym
nic dziwnego, bo wiele flot wybierało się jedynie na grabież, ale nawet
w poprzedniej — wyprawa nie stanowiła tak wspaniałego widowiska. ChoII wieku p.n.e., autor monografii o wojnie hannibalskiej w siedmiu księgach, opartej nie
tylko na źródłach rzymskich, ale i na materiałach przedstawiających tę wojnę z karlagińskiego punktu widzenia.
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Emporia ogólna nazwa miejscowości leżących na wybrzeżu Afryki w/dłuż Malej
Syrty. zasiedlona głównie przez żywioł fenicki. Scypion zamierzał zatem ominąć Kartaginę
i płynąc dalej na południe.

ciaż — oceniając floty według ich wielkości, to przeprawiali się już poprzednio dwaj konsulowie z dwoma wojskami naraz i było też w tamtych flotach niemal tyle okrętów wojennych, ile w tej wyprawie Scypiona
okrętów transportowych, a dokonano tutaj przewozu wojska na czterdziestu okrętach wojennych i prócz nich na czterystu transportowych; ale
nie tylko straszniejsza wydała się Rzymianom ta druga wojna od owej pierwszej, zarówno dlatego że prowadzono ją w Italii, jak i wskutek okropnych
klęsk tylu padających pokotem wojsk wraz z poległymi wodzami, lecz także uwagę wszystkich zwrócił na siebie Scypion jako wódz, częścią już sławny przez swoje dotychczasowe osiągnięcia, częścią idący ku większej sławie dzięki swemu osobliwie wielkiemu szczęściu, a do tego jako autor pomysłu przeprawy, jakiego żaden wódz w tej wojnie przed nim nie podjął,
podając do publicznej wiadomości, że przystępuje do przeprawy dla wyciągnięcia Hannibala z Italii50 i przeniesienia wojny do Afryki, by ją tam
zakończyć.
Zbiegł się więc na to widowisko do portu cały tłum ludzi, nie tylko
mieszkańców Lilibeum, ale także wszelkich delegacji z Sycylii, które i oficjalnie tam przybyły dla pożegnania Scypiona, i towarzyszyły pretorowi
Sycylii, Markowi Pomponiuszowi. Do tego jeszcze legiony, które pozostawały na Sycylii, przymaszerowały tu dla pożegnania towarzyszy broni. Ostatecznie też nie tylko flota stanowiła wspaniały widok dla patrzących na
nią z lądu, ale również całe wybrzeże zapełnione wkoło tłumami dla odpływających.
ODBICIE FLOTY SCYPIONA OD BRZEGÓW SYCYLII

27. Z brzaskiem dnia Scypion z okrętu głównego dowództwa nakazał
przez herolda ciszę, po czym rzekł: „Bogowie i boginie! Wy, którzy zamieszkujecie morza i lądy, do was się modlę prosząc, aby to, co pod
moim dowództwem zostało dokonane, co się dokonuje i co w przyszłości
będzie się dokonywać, wyszło na szczęście moje, narodu i ludu rzymskiego,
sprzymierzeńców imienia latyńskiego, którzy idą za krokami, dowództwem
i auspicjami narodu rzymskiego i moimi na lądzie i morzu [i rzekach]51,
i abyście wy wszystko to życzliwie wspierali i dalszą życzliwością pomnożyli; abyście ludziom pozwolili wrócić ze mną w triumfie do domu, w zdro50

Odciągniecie Hannibala z Italii do Afryki mogło być wtedy chyba jeszcze tylko
pragnieniem Scypiona, ale nie głośna deklaracja, skoro Hannibal i Karlagińczycy liczyli
wytrwale na wzmocnienie ich sił przez akcje Magona w Italii, a w Afryce przeciwstawiali
Scypionowi Hazdrubala w przymierzu z Syfaksem.
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I rzekach - słowa te. dodane tutaj do utartego zwrotu „na lądzie i morzu", robią
wrażenie późniejszego wtrętu; chociaż - w religijnej formułce mogły być wcale dawnym
rekwizytem.

wiu i bez szkody, jako zwycięzcom po pobiciu wrogów, ozdobionym zdobyczną bronią zaszczytną, obładowanym lupami; abyście nam zdarzyli sposobność pomsty na nieprzyjaciołach i wrogach; abyście mnie i narodowi
rzymskiemu dali możność ukarać państwo kartagińskie tym wszystkim, co
naród kartagiński starał się zrobić państwu naszemu".

Po tej modlitwie wrzucił do morza, według zwyczaju, surowe wnętrzności zabitego na ofiarę zwierzęcia i dał trąbką hasło do drogi.
Wypłynęli przy wietrze pomyślnym i dość silnym i ląd szybko zniknął im z oczu.
W DRODZE DO AFRYKI

Po południu osłoniła ich mgła tak gęsta, że ledwie mogli się uchronić od zderzania się okrętów z sobą. Na pełnym morzu wiatr był łagodniejszy. Nadeszła noc. Mgła trwała nadal. Ze wschodem słońca zniknęla, a
wiatr nabrał siły. Już zaczęli poznawać ląd. Wkrótce potem sternik oświadczył Scypionowi, że do Afryki jest nie więcej niż pięć tysięcy kroków:

"Poznaje Przylądek Merkurego52. Gdyby kazał tam się skierować, cała flota
byłaby za chwilę w porcie".
Kiedy ląd ukazał się ich oczom, Scypion pomodlił się do bogów, by
to oglądanie Afryki wyszło na szczęście rzeczypospolitej i jego, i kazał na
pełnych żaglach popłynąć do innego, dalej leżącego dostępu dla okrętów.
Płynęli z tym samym wiatrem. Ale prawie w tej samej porze, co dnia
poprzedniego, pojawiła się mgła i odebrała im widok lądu, a wiatr przytłumiony mgłą ustał.
Nadeszła noc. Wszystko było jeszcze bardziej niepewne. Zarzucono kotwice, żeby okręty nie tłukły się o siebie albo nie zostały rzucone na ląd.
Nad ranem znowu ruszył się wiatr, a mgła się rozeszła i odsłoniła całe
wybrzeże Afryki. Scypion zapytał, co to tam za przylądek widać. A usłyszawszy, że to Przylądek Piękny53, rzekł: „Dobra wróżba! Tam skierujcie okręty". W tym więc kierunku popłynęła flota i tam wysadzono na ląd
wszystkie wojska.
Pisząc, że przeprawa odbyła się pomyślnie, bez zagrożeń i zakłóceń, oparłem się na bardzo wielu autorach greckich i łacińskich. Jedynie Celiusz
przedstawia rzecz tak, że niewiele brakowało by okręty nie poszły pod wodę54. Zresztą flota miała przebyć wszelką inną grozę powietrzną i morską,
w końcu zaś odrzucona burzą od Afryki do wyspy Egimuru55 ledwie zdołała odzyskać właściwy kierunek. A ponieważ okręty były niemal zalane
wodą, żołnierze podobno bez rozkazu wodza na łódkach, niczym rozbitkowie morscy, wydostali się na ląd bez broni i wśród wielkiego zamieszania.
PIERWSZE CHWILE SCYPIONA W AFRYCE

28. Po wysadzeniu wojsk na ląd Rzymianie wytyczyli teren pod obóz
na najbliższych pagórkach. Groza i trwoga padła już nie tylko na nadmorskie okolice wiejskie, najpierw na widok floty, a następnie na widokwychodzącego na ląd mnóstwa ludzi, ale również na miasta. Tłum ludzi
w pochodzie wraz z kobietami i dziećmi zapełnił wszędzie wszystkie drogi,
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Przylądek Merkurego najdalej na północ wysunięty cypel półwyspu zamykającego Zatokę Kartagińską od wschodu i oddzielająeego ją od Małej Syrty.
53
Przylądek Piękny zwany też Przylądkiem Apollina. zamykający Zatokę Kartagińska od zachodu. Czy Scypion zmienił kurs dla samej nazwy przylądka, jakby chciał
Liwiusz, jest rzeczą bardzo wątpliwą. Albo więc skłoniła go do tego sytuacja, jaką zastał
na morzu koło Kartaginy, albo z góry powzięty tajny plan, a wspomniany wyżej kurs na
Emporie podał tylko dla zmylenia ewentualnego wywiadu przeciwnika.
54
Tak przedstawiały to może źródła opisujące tę wojnę od strony kartagińskiej;
por. przyp. 48. Dokładnych szczegółów przebiegu lądowania rzymskiego w Afryce ostatecznie
jednak nie znamy, jak nie znamy dokładnie jego planu, którym dałoby się wytłumaczyć
zarządzenie Scypiona co do zmiany kursu.
55
Egimurus (łac. Aegimurus) wysepka między obu wymienionymi przylądkami,
zamykająca Zatokę Kartagińską od północy.

a do tego wieśniacy pędzili przed sobą także bydło. Powiedziałbyś, że ludzie nagle opuszczają Afrykę. A w miastach wywoływali jeszcze więcej strachu, niż sami przynosili.
Szczególnie w Kartaginie powstał popłoch, niemal jakby miasto było
już zajęte. Bo od czasu konsulów Marka Atyliusza Regulusa i Lucjusza

Manliusza56 przez blisko pięćdziesiąt lat nie widziano tu żadnego wojska
rzymskiego, oprócz flot przybywających w celach łupieżczych, które wysadzały ludzi na wybrzeża i okolice, ci porywali, co na drodze zdarzył
przypadek, i uciekali na okręty, zanim krzyk zdołał wieśniaków zmobilizować. Tym większa więc nastała w tym mieście gonitwa, tym większy popłoch.
Bo też nie miano tam na miejscu, na Herkulesa, ani silnego wojska,
ani wodza, którego by się przeciwstawiło wrogowi. Hazdrubal, syn Gizgona, był bez porównania najznaczniejszym człowiekiem wśród obywateli, tak
przez swoje urodzenie, sławę i bogactwa, jak i przez pokrewieństwo z rodem królewskim. Ale pamiętano, że ten właśnie Scypion pobił go i rozgromił w kilku bitwach w Hiszpanii i że nie bardziej niż wódz z wodzem
może się tutaj równać ich przypadkowe wojsko z wojskiem rzymskim. Tak
56

Konsulowie z roku 256 p.n.e. (por. periochę XVII. t. II, s. 277). a wiec upłynęło
już od tego czasu przeszło pięćdziesiąt lat.

więc, jakby Scypion miał z miejsca zaatakować miasto, zaczęto wołać ludzi
do broni, bramy pospiesznie zamknięto, na murach rozmieszczono uzbrojone straże i posterunki wojskowe, a najbliższej nocy czuwano w pogotowiu obronnym.
Następnego dnia wysłano nad morze pięciuset jeźdźców dla przeprowadzenia wywiadu oraz przeszkadzania wysiadającym z okrętów na ląd. Ci
jednak natknęli się tutaj już na posterunki rzymskie. Bo Scypion wysłał
flotę do Utyki57, a sam posunął się nieco dalej od morza i zajął najbliższe pagórki. Jeźdźców rozmieścił już w odpowiednich punktach na straży,
a także wysłał w teren na grabież.
29. Ci stoczyli z konnicą Kartagińską bitwę. W samej bitwie zabito
niewielu, więcej w czasie pościgu za uciekającymi. Wśród tych także ich
dowódcę Hannona, młodzieńca ze znakomitej rodziny.
Scypion nie tylko spustoszył wsie okoliczne, ale zajął nawet wcale zasobne
najbliższe miasto afrykańskie. Zdobyto w nim, oprócz innych rzeczy, które
od razu załadowano na okręty przewozowe i odesłano na Sycylię, osiem
tysięcy ludzi wolnych i niewolników.
MASYNISSA U SCYPIONA W AFRYCE

Największą jednak radość sprawiło Rzymianom na początku powziętego
dzieła przybycie Masynissy. Zjawił się on, według niektórych pisarzy, najwyżej z dwustu jeźdźcami. Według innych — z dwoma tysiącami konnicy.
Z DZIEJÓW MASYNISSY

Ale ponieważ był to władca bez porównania najznaczniejszy ze wszystkich królów swoich czasów i najwięcej pomógł sprawie rzymskiej, wydaje
mi się, że warto tu trochę zboczyć z drogi i opowiedzieć, jak różne przeszedł on koleje życia tracąc i odzyskując królestwo po ojcu.
Kiedy wojował w Hiszpanii dla sprawy kartagińskiej, stracił ojca. Ojciec nazywał się Gala58. Władza królewska przeszła — zgodnie z panującym u Numidów zwyczajem - na brata tego króla. Ojzalkesa, bardzo już
starego. Wkrótce potem zmarł także Ojzalkes. Królestwo po ojcu otrzymał
starszy z dwóch jego synów, Kapussa. Drugi był całkiem młodym chłopcem. Ale ponieważ ta władza przypadła Kapussie w udziale raczej tylko
prawem rodu, nie poparta powagą wśród poddanych czy siłami, podniósł
57
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Utyka pierwsza wielka twierdza i port na trasie od Przylądka Pięknego do Kartaginy.

Taką formę tego imienia podają rękopisy Liwiusza. W jednym z napisów greekich
brzmi ono Gaia (por. Sylloge inscriptionum Graecarum. II, nr 652). Podobnie imię Masynissy u Liwiusza brzmi Masinissa. gdzie indziej występuje w formach Massanasses,
Massanassa, Massinissa itp.

głowę niejaki Mazetullus, nieobcy urodzeniem rodowi królewskiemu, ale
z rodziny zawsze mu nieprzyjaznej i nieraz z różnym powodzeniem walczącej o władzę z tymi, którzy ją właśnie dzierżyli. Podburzył on lud, u którego nienawiść do królów zawsze znajdowała wielkie poparcie, stanął otwarcie do walki i zmusił króla do rozprawy w regularnej bitwie o panowanie królewskie. W bitwie tej Kapussa wraz z wielu przedniejszymi swymi
ludźmi zginał. Całe plemię Mezuliów przeszło pod panowanie i rządy Mazetullusa. Ten jednak nie przybrał tytułu królewskiego poprzestając na Utulę
opiekuna królestwa, a królem mianował pozostałego przy życiu chłopca
z rodu królewskiego, Lakumazesa. Związał się małżeństwem ze znakomitą
Kartaginką, córką siostry Hannibala, która ostatnio była żoną Ojzalkesa,
w nadziei uzyskania przymierza z Kartagińczykami, a z królem Syfaksem
przez poselstwo odnowił dawne związki gościnności, wszystko to przygotowując sobie z góry jako pomoc przeciw Masynissie.
30. Masynissa dowiedziawszy się o śmierci stryja, a następnie o zgonie
stryjecznego brata, przeprawił się z Hiszpanii do Mauretanii. Królem
Mauretanii był wówczas Baga. Od niego uzyskał, zniżając się do kornych
błagań i próśb, pomoc na drogę, bo na wojnę jej uzyskać nie zdołał,
w liczbie czterech tysięcy Maurów. Z tymi dotarł do granic królestwa.
A ponieważ przodem wysłał wiadomość do przyjaciół ojca i swoich, przybyło tam do niego z górą pięciuset Numidów. Maurów zatem, zgodnie
z umową odesłał stamtąd z powrotem do króla. Chociaż zaś u boku jego
stanęła znacznie mniejsza liczba ludzi, niż się spodziewał, i nie wystarczająca do śmiałego podjęcia tak wielkiego dzieła, uważał jednak, że w toku akcji i działania zbierze także siły do dokonania czegoś istotniejszego.
MASYNISSA ODZYSKUJE KRÓLESTWO OJCOWSKIE

Zastąpił więc pod Tapsem59 drogę młodemu królowi Lakumazesowi,
udającemu się do króla Syfaksa. Spłoszony jego oddział uciekł do miasta,
ale Masynissa miasto za pierwszym uderzeniem opanował i jednych z ludzi
królewskich, którzy mu się poddali, przyjął do siebie, natomiast podejmujących
opór wymordował. Przeważna jednak część korzystając z zamieszania zdołała,
razem z królem, dotrzeć do wytyczonego celu, do króla Syfaksa.
Rozgłos tej skromnej akcji przeprowadzonej pomyślnie już na samym
początku zwrócił uwagę Numidów na Masynissę. Szli do niego falą ze
wszystkich stron dawni żołnierze Gali, ze wsi i osiedli, dodając młodzieńcowi bodźca do odzyskania ojcowskiego królestwa.
Mazetullus przewyższał go dość znacznie liczbą żołnierzy. Bo i to woj59

Tapsus (Thapsus) jakaś miejscowośść w Numidii. a więc inna od miasta tej
samej nazwy na wybrzeżu Małej Syrty wsławionego zwycięstwem Cezara nad republikańskimi pompejańczykami w roku 46 p.n.e.).

sko posiadał, z którego pomocą pobił Kapussę, i trochę ludzi miał także
z pozyskanych po stracie króla. A do tego Lakumazes przyprowadził z sobą poważne posiłki od Syfaksa. Miał więc piętnaście tysięcy piechoty i dziesięć tysięcy konnicy. Z tymi siłami wystąpił do rozprawy z Masynissą.
Ten w żadnym wypadku nie posiadał tyle piechoty czy jazdy. Zwyciężyło
jednak męstwo starych żołnierzy, a także zręczność wodza, wyćwiczonego
w wojsku rzymskim i punickim. Młody król z opiekunem i szczupłym oddziałem Mesuliów schronili się na teren kartagiński.
W ten sposób Masynissą odzyskał ojcowskie królestwo.
PRZEGRANA MASYNISSY W BITWIE Z SYFAKSEM I UTRATA KRÓLESTWA

Ale widział, że pozostaje mu jeszcze nierównie cięższa rozprawa z Syfaksem. Uznał więc za najbardziej wskazane pogodzić się ze stryjecznym
bratem. Wysłał do tego chłopca ludzi, mających mu robić nadzieje, że
jeśliby się powierzył opiece Masynissy, cieszyłby się u niego takim samym
wyróżnieniem, jakim niegdyś Ojzalkes u Gali, a Mazetullusowi mających
przyrzec, że nie będzie karany i ma zapewnione odzyskanie całej swojej
własności. Obaj woleli ograniczoną fortunę w kraju niż życie na wygnaniu. Tak przeciągnął ich na swoją stronę, choć Kartagińczycy świadomie
robili wszystko, by do tego nie dopuścić.
31. W czasie tych zdarzeń był właśnie u króla Syfaksa Hazdrubal. On
to temu Numidzie, który nie bardzo był przekonany, że go to jakoś dotyka, czy władza królewska nad Mezuliami będzie w ręku Lakumazesa, czy Masynissy powiedział wówczas, że bardzo się myli, jeżeli sądzi, że Masynissą
zadowoli się tym samym, czym jego ojciec Gala lub stryj Ojzalkes: „O wiele większe są w nim wrodzone zalety ducha i umysłu niż w kimkolwiek
przedtem w jego rodzie. Nieraz dał on w Hiszpanii i sprzymierzeńcom,
i wrogom dowody rzadkiego u ludzi męstwa. Syfaks i Kartagińczycy, jeżeli
ognia tego nie zduszą w zarodku, spłoną niebawem, kiedy już nie będzie
możliwości ratunku, potężnym pożarem. Na razie siły jego są słabe i kruche, póki królestwo leczy ze świeżo zabliźniających się ran".
Tak nastając na króla i tak go podżegając Hazdrubal sprawił, że Syfaks przysunął się z wojskiem do granic Mesuliów i usadowił się obozem na terenie, o który jako niewątpliwie do niego należący nieraz prowadził spór z Galą nie tylko w słowach, ale i zbrojnie.
„Gdyby go ktoś chciał stamtąd usunąć, co byłoby jak najbardziej pożądane, to przyjdzie do regularnej bitwy. Gdyby zaś ze strachu ustąpiono
mu z tego terenu, trzeba iść w głąb królestwa, a wtedy Mesuliowie albo
poddadzą się bez walki, albo staną do bitwy, ale w żadnym wypadku mu
nie sprostają". Takimi słowami podjudzony Syfaks wydał wojnę Masynissie i w pierwszej bitwie rozbił Mesuliów zmuszając go do ucieczki.

MASYNISSA W WALCE Z KARTAGINĄ

Masynissa z grupą konnych schronił się na górę Bellus60; tak nazywa ją
miejscowa ludność. Kilka familii z namiotami i bydłem, które stanowiło
dla nich pieniądz, poszło za królem, reszta ludności mesulijskiej dostała się
pod panowanie Syfaksa.
Góra, którą zajęli wygnańcy, jest pokryta trawą i ma dosyć wody. A ponieważ nadawała się do utrzymywania zwierząt, to i ludziom, żywiącym
się mięsem i mlekiem, dawała dostateczną ilość wyżywienia. Potem zaczęto
dokonywać napadów, najpierw nocnych i skrytych, później otwarcie niepokoić całą okolicę rozbojem.
Najbardziej jednak dopiekało to terenom kartagińskim. Bo i zdobyczy
było tam więcej niż w obrębie Numidii, i uprawianie rozboju było bezpieczniejsze. I już do tego stopnia zuchwale podchodzili do ludzi, że zdobycz odstawiali nad morze i sprzedawali ją kupcom w tym właśnie celu
przybywającym tam z okrętami. I nieraz więcej Kartagińczyków padało lub
dostawało się do niewoli niż w regularnej wojnie.
Skarżyli się na to Kartagińczycy Syfaksowi i podżegali go do tłumienia
tych resztek wojny. Złościły one również samego Syfaksa. Ale nie uważał
tego za godne króla, by sam miał gonić za wałęsającym się po górach
rozbójnikiem.
DALSZA WALKA SYFAKSA Z MASYNISSA

32. Do tego zadania odkomenderował jednego z dowódców królewskich,
Bukara. Energicznemu i przedsiębiorczemu temu człowiekowi dano cztery
tysiące piechoty i dwa tysiące konnicy i robiono mu nadzieję na otrzymanie olbrzymich nagród, jeśli wróci z głową Masynissy albo go żywego dostanie w swe ręce, co oczywiście byłoby radością nie do opisania.
Tamci chodzili sobie swobodnie i pędzili życie beztroskie, zaatakował
ich więc niespodzianie i odciął wielką ilość bydła i ludzi od ich zbrojnej
osłony, a samego Masynissę z niewielką grupą towarzyszy zapędził na szczyt
góry. I jakby walkę już zakończył prawie, odesłał do króla nie tylko zdobyte bydło i pojmanych ludzi, ale także wojsko jako zbyt wielkie jak na
takie resztki tej wojny. Z najwyżej pięciuset pieszymi i dwustu konnymi
ruszył w pościg za Masynissa, który tymczasem zszedł z góry, i osaczył
go w ciasnej dolinie zamknąwszy jej wyjścia. Tu doszło do strasznej rzezi
Mesuliów, a Masynissa z nie więcej niż pięćdziesięciu jeźdźcami wymknął się
z rąk pościgu poprzez nieznane załomy górskie.
Ale Bukar nie stracił ich śladu. Dopadł ich w otwartym polu blisko
60

Bellus — góra ta, jak wynika z dalszego opowiadania, była tylko jedną z całego
zespołu górskiego, którego dokładniej zidentyfikować się nie da.

miasta Klupei61 i lak otoczył, że oprócz czterech jeźdźców wszystkich co
do jednego wymordował. Z tamtymi zaś wśród zamieszania niemal z rąk
wypuścił także rannego Masynissę.
Jednakże uciekających z oczu nie stracił. Rozstawiwszy skrzydło konnicy na szerokiej równinie kazał części jeźdźców pobiec na skróty, żeby
tamtym zastąpić drogę, i tak tych pięciu ludzi ścigał dalej. Uciekający
wpadli na wielką rzekę, ale bez namysłu rzucili się w nią na koniach, bo
ścigające ich niebezpieczeństwo było większe, i porwani falą popłynęli wpław
na skos. Dwóch na oczach wrogów pochłonął gwałtowny wir, lecz Masynissa. choć myślano, że również zginął, a z nim dwu pozostałych jeźdźców
wydobyli się z wody między zarośla na drugim brzegu rzeki.
Na tym Bukar zakończył pościg. Bo rzucać się do rzeki nie miał odwagi, a przekonany też był, że ścigać już nie ma kogo. Wrócił więc stamtąd do króla jako zwiastun płonnej wieści o śmierci Masynissy. Wiadomość o tej wielkiej radości wysłano do Kartaginy, po całej Afryce szybko rozeszła się wieść o zgonie Masynissy różne wywołując wśród ludzi
nastroje.
PONOWNE ODZYSKANIE KRÓLESTWA PRZEZ MASYNISSĘ

Tymczasem Masynissa przez kilka dni leczył ziołami ranę żyjąc ze zdobyczy uzyskiwanej przez dwu pozostałych jeźdźców. A gdy tylko rana się
zabliźniła i czuł, że będzie mógł wytrzymywać silniejsze wstrząsy, ruszył
z wielką odwagą w drogę, celem ponownego zdobycia królestwa. W czasie
tej drogi zebrał do czterystu jeźdźców i tak przybył do Mesuliów otwarcie
już mówiąc, kim jest. Wywołał tu silne poruszenie, zarówno w wyniku
dawnej popularności, jak i niespodzianej radości, że człowieka, w którego
śmierć uwierzyli, widzą przy życiu i zdrowiu, tak że w przeciągu kilku
dni stanęło przy nim sześć tysięcy piechoty, cztery tysiące konnicy. I już
nie tylko wrócił w posiadanie ojcowskiego królestwa, ale nawet zaczął niszczyć ludy sprzymierzone z Kartaginą pustosząc granice Masesuliów, którzy
stanowili królestwo Syfaksa.
NOWA WIELKA BITWA Z SYFAKSEM I NOWA UCIECZKA MASYNISSY

Sprowokowawszy w ten sposób Syfaksa do wojny Masynissa usadowił się
na dogodnych aa każdą ewentualność grzbietach górskich między Cyrtą
i Hipponą62.
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Klupea tak samo położenia tego miasta nie da się ustalić, było ono u każdym
razie różne od wspomnianego w XXVII 29.
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Między Cyrtą a Hipponą tu wreszcie jesteśmy w znanym terenie, w północnej Numidii.

33. Syfaks uznał to już za poważniejszą sprawę, której by nie należało załatwić tylko przez dowódców. Wysłał więc część wojska z młodym
swym synem — nazywał się Wermina — dając mu polecenie podejścia do
przeciwnika okrężną drogą i zaatakowania go z tyłu, kiedy będzie zajęty
walką z nim samym. Wermina ruszył w drogę w nocy, aby napadu dokonać z ukrycia. Syfaks natomiast podjął za dnia otwarty marsz z wojskiem, zamierzając stoczyć regularną bitwę w linii bojowej. Kiedy wydawało się, że upłynął już czas, w którym wysłani okrężną drogą mogli przypuszczalnie przybyć na miejsce, wtedy i on sam, licząc z jednej strony na
mnóstwo swego wojska, z drugiej na przygotowaną od tyłu zasadzkę, ruszył ze swą armią pod górę podszedłszy do nieprzyjaciela po łagodnej pochyłości. Masynissa natomiast liczył najbardziej na swe stanowisko, gdzie
miał walczyć z pozycji o wiele dogodniejszych. Stanął zatem i on do tej
walki.
Bitwa była straszna i długo nie rozstrzygnięta, bo pozycja i męstwo żołnierzy dawały siłę Masynissie, a liczebność wojska, nawet za duża, wspierała Syfaksa. Ta ilość jego ludzi podzielonych na dwie części, z których
jedni napierali z frontu, drudzy okrążyli przeciwnika od tyłu, dała też Syfaksowi niechybne zwycięstwo. Przeciwnik zamknięty z frontu i z tyłu nie
miał nawet możliwości ucieczki. Toteż gdy reszta piechoty i konnicy padła
w boju lub dostała się do niewoli, Masynissa skupił koło siebie z górą
dwustu jeźdźców, podzielił ich na oddziały i kazał im w trzech częściach
przebić się przez wroga, zapowiedziawszy uprzednio, gdzie mają się zebrać
z rozproszenia w ucieczce. Sam przez środek pocisków nieprzyjacielskich
przedarł się na zewnątrz tam, gdzie uderzył, ale dwa pozostałe oddziały
utknęły w miejscu. Jeden poddał się nieprzyjacielowi ze strachu, drugi zawziętszy w oporze został zasypany i zakłuty pociskami.
W pościgu za Masynissa Wermina pędził niemal ślad w ślad za nim,
ale Masynissa zmylił go skręcając w coraz to inną ścieżkę, a wreszcie
zniechęconego bezowocnym trudem i zmęczonego zmusił do zaprzestania
gonitwy.
MASYNISSA W OCZEKIWANIU SCYPIONA W AFRYCE

W ten sposób Masynissa z sześćdziesięciu jeźdźcami dotarł do Małej
Syrty. Tam z uczuciem niezwykłej dumy z parokrotnego odzyskania ojcowskiego królestwa spędził między punickimi Emporiami i krajem Garamantów63 cały czas aż do przybycia do Afryki Gajusza Leliusza z flotą rzymską.
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Emporie por. przyp. 49. Następuje w rękopisach luka i nazwa Garamantów
pochodzi z koniektury. Mniej trafnie można by myśleć o Getulach. południowych sąsiadach
Numidii. Masynissa oczekiwał w Afryce Rzymian, czuwał więc raczej wzdłuż wybrzeża.
a Garamantowie mieszkali w północnej Numidii. nad rzeka Bagradas. i w tych stronach.
koło Hippony nastąpiło spotkanie Masynissy z Leliuszem (rozdz. 4 i n.).

To właśnie skłania mnie do przekonania, że również teraz do Scypiona przybył Masynissa raczej z małym niż z wielkim zastępem jeźdźców.
Owa wielka ilość byłaby odpowiedniejsza raczej w czasie posiadania królestwa, natomiast ta mniejsza raczej w sytuacji wygnańca64.
PIERWSZY WIELKI SUKCES SCYPIONA W AFRYCE

34. Kartagińczycy straciwszy oddział konnicy wraz z dowódcą zorganizowali przez nowy pobór do wojska inną konnicę, na której czele postawili
Hannona, syna Hamilkara. Zaraz także listownie i przez gońców, a w końcu i przez posłów wezwali do siebie Hazdrubala i Syfaksa. Hazdrubalowi kazali nieść pomoc osaczonej ojczyźnie, Syfaksa błagali o przybycie na
ratunek Kartaginy, na ratunek całej Afryki.
Scypion miał wtedy obóz pod Utyka, w odległości z górą tysiąca kroków od miasta. Przeniósł się tutaj od morza, gdzie przez kilka dni obóz
postojowy pozostawał w łączności z flotą.
Hannon otrzymał konnicę, której siły zupełnie nie wystarczały nie tylko
do zaczepienia wroga, ale nawet do obrony terenów wiejskich przed pustoszeniem; starał się więc przede wszystkim o liczebne powiększenie swej
konnicy przez dalszy werbunek. Nie gardził jeźdźcami różnych plemion,
ale najmował głównie Numidów, nieporównanie najlepszych jeźdźców w Afryce. Mając do czterech tysięcy ludzi na koniach zajął miasto Salajkę,
leżące w odległości pełnych piętnastu tysięcy kroków od obozu rzymskiego.
Doniesiono o tym Scypionowi. Ten powiedział: „Obóz konnicy pod dachami?! To ich może być nawet więcej, byleby takiego właśnie mieli wodza!" Tym bardziej też uważał, że nie ma co zwlekać, im opieszałej tamci brali
się do rzeczy.
Wysłał przodem Masynissę i kazał mu harcować przed bramami miasta,
by wywabić przeciwnika do walki: „Kiedy cały ten tłum wysypie się na
zewnątrz i zacznie być już zbyt silny w walce, by się go dało powstrzymywać, wtedy ma powoli cofać się, a we właściwym momencie walkę przejmie na siebie on sam". Odczekał więc tyle czasu, ile według jego orientacji powinno było wystarczyć wysłanemu przodem do wywabienia nieprzyjaciela z miasta, po czym sam ruszył w jego ślad w drogę kryjąc się za
pagórkami, które w sam raz osłaniały krętą drogę, i tak nie zauważony
dotarł na miejsce.
Masynissa, zgodnie z umową; raz strasząc tamtych, to znów udając zalękłego, jeździł pod samymi bramami albo się cofał — a takie udawanie
strachu dodawało nieprzyjacielowi zuchwałości — i tak zachęcił go do nie64

Panuje dziś przekonanie, że podana przez Liwiusza historia Masynissy w znacznej
mierze wzbogacona jest elementami nowelistycznymi. W każdym razie u innych autorów
podana jest znacznie zwięźlej: Polibiusz, Dzieje XXI 21,2; Appian, Historia rzymska: VI
(Wojny w Hiszpanii) 37; VIII (Wojny w Afryce) 10.

ostrożnego pościgu. Jeszcze nie wszyscy wyszli z miasta i wódz miał z nimi różne kłopoty. Jednych jeszcze pijanych i sennych zmuszał do chwytania za broń i kiełznania koni, a innym zastępował drogę, żeby nie wybiegali wszystkimi bramami w rozsypce i nieładzie, nieuszeregowani i bez
chorągwi. Masynissa więc z początku nacierających nieostrożnie na niego
likwidował. Potem, gdy większa ilość w zwartej masie wypadła z bram
jednocześnie, walka się wyrównała. W końcu, gdy już cała konnica zaczęła przystępować do bitwy, dłużej ich powstrzymywać się nie dało, ale Masynissa nie uciekał na oślep, lecz ustępował powoli likwidując ich natarcie, póki ich nie zaciągnął do pagórków, kryjących rzymską konnicę. Tutaj ci jeźdźcy, ze świeżymi siłami i wypoczętymi końmi, zerwali się z miejsca i otoczyli Hannona i Afrów, zmęczonych walką i nacieraniem na tamtych. Również Masynissa nagle zawrócił konie i na nowo przystąpił do
walki. Około tysiąc ludzi, idących w czołówce ataku i dlatego właśnie nie
mających łatwego odwrotu, otoczono i wybito wraz z wodzem Hannonem.
Pozostałych, szczególnie przestraszonych stratą wodza i podejmujących masową ucieczkę, zwycięzcy ścigali na przestrzeni trzydziestu tysięcy kroków
i złapali z nich jeszcze albo zabili do dwóch tysięcy jeźdźców. Między nimi —
co było całkiem pewne — nie mniej niż dwustu jeźdźców kartagińskich,
w tym niektórych dość znacznych dzięki bogactwu i dzięki urodzeniu.
PO ZWYCIĘSTWIE SCYPIONA POD SALAJKĄ

35. Przypadkiem tego samego dnia, w którym przeprowadzono tę akcję,
powróciły z żywnością owe okręty, jeżdżące na Sycylię z transportem łupów, jakby przeczuwano, że trzeba przybyć po drugi transport zdobyczy.
Nie wszyscy autorzy podają, że w dwu bitwach konnicy padło dwu
wodzów kartagińskich tego samego imienia. Bali się, jak przypuszczam, że
chodzi tu o mylne, dwukrotne przedstawienie tego samego faktu. Celiusz
zaś i Waleriusz podają, że Hannon dostał się do niewoli.
Scypion nadał odznaczenia i nagrody dowódcom i jeźdźcom, zależnie
od zasług każdego z nich, przede wszystkim zaś Masynissie. W Salajce
osadził silną załogę, a z pozostałym wojskiem oddalił się niszcząc pola,
którędy tylko przechodził, ale i zdobywając niektóre miasta i obronne osady.
W ten sposób siejąc szeroko terror wojenny siódmego dnia po wymarszu
z obozu dotarł do niego z powrotem, przywlókłszy z sobą wielką ilość
ludzi, zwierząt i wszelkiego rodzaju zdobyczy. Po raz drugi więc odprawił
stamtąd okręty z ładunkiem zdobytych na wrogu łupów.
BEZSKUTECZNA PRÓBA ZDOBYCIA UTYKI

Potem zaniechał wycieczek i pustoszenia terenu i wszystkie siły wojenne
zwrócił ku oblężeniu Utyki. Zamierzał użyć jej potem, gdyby się ją udało
zdobyć, jako punktu oparcia w realizacji dalszych poczynań.

Jednocześnie na odcinku, gdzie miasto oblewa morze, przysunięto do
akcji flotę i wojska okrętowe, a z pagórka wznoszącego się blisko samych
murów miejskich wojska lądowe. Miotacze pocisków i machiny oblężnicze
przywiózł Scypion z sobą, a dowiozły mu je także okręty przysłane z Sycylii z żywnością. Zresztą wyrabiano także nowe w zbrojowni, gdzie w tym
celu zamknięto mnóstwo rzemieślników nadających się do tego rodzaju
robót.
Mieszkańcy U tyki, otoczeni ze wszystkich stron takim ogromem oblężenia,
całą nadzieję pokładali w narodzie kartagińskim, a Kartagińczycy w Hazdrubalu, o ile by zmobilizował Syfaksa. Ale wszystko ruszało się zbyt powoli
jak na pragnienia potrzebujących pomocy. Hazdrubal z największym wysiłkiem
zwerbował do trzydziestu tysięcy piechoty i trzy tysiące jazdy, ale nie miał
odwagi przybliżać się z obozem do przeciwnika przed nadejściem Syfaksa.
Syfaks zjawił się z pięćdziesięcioma tysiącami piechoty i dziesięcioma konnicy.
Spod Kartaginy ruszył natychmiast w dalszą drogę i usadowił się niedaleko
Utyki i rzymskich oszańcowań.
Przybycie ich zmieniło tyle, że Scypion po z górą czterdziestu dniach
oblężenia Utyki, nie wypróbowawszy jeszcze wszystkich możliwości, odstąpił
od niej bez rezultatu.
PRZYGOTOWANIA RZYMIAN DO SPĘDZENIA PIERWSZEJ ZIMY
W AIRYCE

Zresztą zbliżała się już zima. Obóz zimowy obwarował sobie Scypion
na przylądku wysuniętym dość daleko w morze, a łączącym się z lądem
wąskim grzbietem góry. Jednym wałem obronnym objął zarazem wojska
okrętowe. Na środku wzniesienia umieścił obóz legionów. Bok północny
zajmowały wyciągnięte na ląd okręty i załogi okrętowe, południową dolinę, schodzącą ku drugiemu wybrzeżu, konnica.
Tyle dokonano w Afryce do końca jesieni.
36. Zboże zwieziono tam ze spustoszonych wszędzie dokoła pól, a posiadano także zapasy żywności dowiezionej z Italii i Sycylii. Prócz tego
dostawili tam wielką ilość zboża propretor Gneusz Oktawiusz z Sardynii
od Tyberiusza Klaudiusza, będącego wówczas pretorem tej prowincji65. Zapasami tymi nie tylko wypełniono już zbudowane magazyny żywnościowe,
ale dobudowano jeszcze nowe.
Brakowało wojsku odzienia. Polecono Oktawiuszowi porozumieć się z pretorem, czy z jego prowincji nie dałoby się uzyskać jakiejś przesyłki. Również o to postarano się skrzętnie: w krótkim czasie wysłano do Scypiona
tysiąc dwieście sztuk odzienia wierzchniego i dwanaście tysięcy tunik.
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Tyberiusz Klaudiusz pretor Sardynii u roku 204 p.n.e.: por. rozdz. 13.

W ITALII PORAŻKA I ZWYCIĘSTWO RZYMIAN W WALKACH Z HANNIBALEM

Tego lata, kiedy rozgrywały się powyższe wypadki w Afryce, działający
w Bruttium konsul Publiusz Semproniusz spotkał się z Hannibalem na
terenie krolońskim. Doszło do bitwy w samej drodze. W awanturniczym
tym spotkaniu walczono raczej w marszu niż w linii bojowej. Rzymian
przepędzono, przy czym w bitwie w rzeczywislości bardziej przypadkowej
niż regularnej, z wojska konsula zginęło do tysiąca dwustu ludzi. Wrócono
pospiesznie do obozu. Przeciwnik jednak nie odważył się przystąpić do
jego zdobywania.
Zresztą najbliższej nocy konsul oddalił się stamtąd po cichu, pchnąwszy
jeszcze przedtem gońca do prokonsula Publiusza Licyniusza, żeby się przysunął do niego ze swymi legionami.
Po połączeniu wojsk dwaj wodzowie i dwa wojska wróciły w pobliże
Hannibala. I nie ociągano się z podjęciem bitwy. Konsulowi dodawały
odwagi podwojone siły, Punijczykowi świeże zwycięstwo. Swoje legiony
wprowadził Semproniusz do pierwszej linii szyku bojowego, w rezerwie
umieszczono legiony Publiusza Licyniusza. Na początku bilwy konsul ślubował
Fortunie Pierworodnej66 świątynię, jeśli tego dnia uda mu się nieprzyjaciela
przepędzie. I udało mu się to. Punijczyków odparto i pobito, padły ponad
cztery tysiące uzbrojonych, do niewoli wzięto żywcem mniej niż trzyslu.
Koni zdobyto czterdzieści, znaków wojskowych jedenaście. Hannibal przerażony tą niepomyślną bitwą usunął się z wojskiem do Krotony67.
REPRESJE RZYMSKIE W ETRURII

W tym samym czasie na drugim końcu Italii konsul Marek Korneliusz trzymał w ryzach Etrurię nie tyle akcją zbrojną, ile terrorem sądów. Cala bowiem
Etruria zwróciła się do Magona w nadziei uzyskania z jego pomocą nowego porządku rzeczy. Owe zaś dochodzenia sądowe przeprowadzał konsul
z rozporządzenia senatu i robił to bezwzględnie. Z początku skazano obecnych
na miejscu wielu nobilów etruskich, którzy chodzili lub posyłali do Magona
w sprawie przejścia ich ludów na jego stronę; potem w poczuciu winy
sami udawali się na wygnanie i skazywano ich zaocznie. Uchylali się
przez to od osobistej odpowiedzialności i tylko dobra swoje, które można
było konfiskować, pozostawiali jako zastaw kary.
W RZYMIE: Z DZIAŁALNOŚCI CENZORÓW TEGO ROKU

37. W czasie przeprowadzania tych akcji przez konsulów
stronach Italii cenzorowie. Marek Liwiusz i Gajusz Klaudiusz, odczytali
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w

różnych

Fortuna Pierworodna (lac. Fortuna Primigenia) - pojmowana pod wpływami
etruskimi i greckimi jako Iovis filia primigenia, zresztą abstrakcyjnie jako najważniejsza
z aktywnych sił Jowisza. Por. XXXIV 3. XLIII 13.
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Historyczność tego zwycięstwa Rzymian jest podejrzana.

w Rzymie listę senatorów. Pierwszym senatorem wybrano ponownie Kwintusa
Fabiusza Maksymusa. Napiętnowano siedmiu, żadnego jednak z tych, którzy
piastowali urzędy kurulne.
Energicznie i sumiennie egzekwowali naprawę budowli publicznych. Oddali
przedsiębiorcom do wykonania drogę z Placu Wolego i do świątyni Wenery
koło law publicznych68, oraz świątynię Wielkiej Matki na Palatynie.
Ustanowili nowy podatek od spożycia soli. Sól w Rzymie i całej Italii
kosztowała szóstą część asa. W Rzymie miała być sprzedawana po tej
samej cenie, ale w miejscowościach stanowiących punkty targowe lub sądowe69 drożej. Tu i tam więc wynajęto przedsiębiorcom jej sprzedaż po
różnej cenie. Ogół był w pełni przekonany, że ten podatek wymyślił jeden
z cenzorów, zagniewany na lud za to, że niegdyś niesprawiedliwie wydał
na niego wyrok skazujący. I miano to przekonanie, że ceną soli najbardziej
dotknięte zostały te dzielnice trybusowe, które do tego właśnie wyroku
się przyczyniły. Stąd Liwiuszowi nadano przydomek Salinatora70.
Ofiarę oczyszczalną odprawiono w terminie spóźnionym, ponieważ cenzorowie rozesłali po wojennych terenach operacyjnych żądanie, by im z każdego terenu podano liczbę służących w wojskach Rzymian71. Wraz z tymi
oszacowano dwieście czternaście tysięcy ludzi. Ofiary oczyszczalnej dokonał
Gajusz Klaudiusz Neron.
Potem przyjęli — czego nigdy przedtem nie robiono — oszacowanie
dwunastu kolonii, na wniosek cenzorów samych tych kolonii72, aby na
wykazach publicznych uwidocznić jako dokument, jakie mają siły co do
liczby żołnierzy oraz co do możliwości finansowych.
68

Ławy publiczne (łac. fori publici) - chyba wzdłuż Cyrku Wielkiego (circus maximus).
Według innej tradycji rękopiśmiennej tłumaczenie brzmiałoby „z Placu Wolego (forum boarium)
do świątyni Wenery i koło ław publicznych".
69
Punkty targowe lub sądowe (łac. fora et conciliabula) — rozrzucone po całej Italii
miejscowości zamieszkane przez obywateli rzymskich, ale nie stanowiące samodzielnych jednostek organizacyjnych. Dlaczego jednak tylko w takich punktach cena soli miała być wyższa,
źródła nas nie informują.
70
Taki wydźwięk tej notatki podważa jej wartość źródłową wywołując wrażenie kompozycji
aitiologicznej, mającej na celu podanie genezy przydomka Salinator.
71
Dotychczas więc opierano się w odniesieniu do obywateli służących w wojsku chyba
na danych ilościowych rejestracyjnych. Tym razem cenzorowie chcieli uzyskać konkretną
liczbę obywateli. I może stąd także tak wielki wzrost tej liczby w r. 204 (214000 głów)
w stosunku do roku 208 p.n.e., w którym uzyskano liczbę 137108 głów (por. XXVII 36).
i znowu wielki spadek później w roku 193 p.n.e., do 143704 głów? W ogóle zaś cyfra
214000 ludzi wydaje się już w sąsiedztwie tych cyfr podejrzana, a do tego zakładałaby, że
w Rzymie powołano pod broń ponad trzydzieści legionów, nie licząc wiązanych z nimi
równoległych wojsk sprzymierzeńczych. Tymczasem u Liwiusza (XXX 2) czytamy, że Rzym
wystawił tylko 20 legionów (i 160 okrętów, ale na tych jako żołnierze walczyli również
legioniści przydzielani odnośnym dowódcom flot, choć obsługę okrętową stanowili wyłącznie
sprzymierzeńcy, rzadko także wyzwoleńcy czy inni wioślarze).
72
Por. rozdz. 15, przyp. 27, 28. 29.

Potem przystąpiono do oszacowania jeźdźców. A przypadkiem obaj cenzorowie mieli konia państwowego73. Kiedy przyszła kolej na dzielnicę trybusową Pollijską, w której figurowało imię Marka Liwiusza, i woźny nie
miał odwagi odczytać imienia cenzora, Neron rzekł: „Wymieniaj Marka
Liwiusza!" — i czy to w wyniku zastarzałych nieporozumień, czy też
pchnięty niewczesną chęcią pokazania swej surowości kazał Markowi Liwiuszowi, jako skazanemu przez sąd ludu, konia sprzedać. Tak samo Marek
Liwiusz, kiedy przyszła kolej na dzielnicę Arnijską i imię kolegi, kazał
Gajuszowi Klaudiuszowi konia sprzedać podając dwa powody: jeden, że
przeciw niemu fałszywie świadczył; drugi, że pojednał się z nim bez
szczerości74.
Równie brzydka chęć zniesławienia drugiego ze szkodą dla własnej opinii
ujawniła się przy końcu ich cenzury. Kiedy Gajusz Klaudiusz złożył przysięgę na prawa75 i poszedł w górę do skarbca publicznego76, pomiędzy
tymi, których pozostawiał jako zdegradowanych, wymienił imię kolegi. Potem
do skarbca przyszedł Marek Liwiusz i z wyjątkiem dzielnicy Mecyjskiej,
która go nie skazała, a gdy był skazany, nie głosowała za jego konsulatem i cenzurą, cały naród rzymski, trzydzieści cztery dzielnice, pozostawił
w degradacji77, ponieważ głosowały za jego skazaniem, choć był niewinny,
a gdy był skazany, oddały głosy za jego konsulatem i cenzurą; bo nie
mogły zaprzeczyć, że w ten sposób dopuściły się wykroczenia albo jeden
raz przez swój sąd, albo dwakroć przy wyborach. W tych trzydziestu
czterech dzielnicach trybusowych miał się znaleźć jako zdegradowany także
73

Obywatele służący w osiemnastu centuriach jazdy - tworzonych w obrębie pierwszej
z pięciu klas obywateli w rzymskim podziale społeczeństwa na klasy majątkowe —
otrzymywali konia od państwa; byli to tzw. equites equo publice. Pozbawienie konia publicznego oznaczało dyskryminacje.
74
Co do tych powodów por. XXVII 34 i n., a także dalsze rozdziały, mówiące o ich
zgodnym sprawowaniu konsulatu. Obaj cenzorowie wymieniając się wzajemnie dali tylko wyraz
swemu prywatnemu usposobieniu jednego do drugiego; bo żeby ich decyzja miała skutki
publiczne, tutaj wiec rzeczywistą utratę konia, potrzeba było zgodnego zdania obydwu. To
samo dotyczy dalszych relacji Liwiusza o wzajemnym degradowaniu się cenzorów.
75
Cenzorowie, jak i inni magistraci, kończąc urzędowanie składali przysięgę, że w sprawowaniu władzy kierowali się obowiązującymi prawami.
76
Skarbiec publiczny (łac. aerarium populi Romani) — znajdował się w świątyni Saturna.
w rogu forum Romanum pod Kapitolem. Przechowywano tam również publiczne dokumenty
skarbowe, a więc i akta cenzorskie (tabulae censoriae).
77
Pozostawił w degradacji (łac. aerarios reliquit) — jak wyglądało to „pozostawienie
w degradacji", nie jest jasne; może w formie dołączonych do tabulae censoriae rejestrów
osób obłożonych notą cenzorską, tutaj przez każdego z cenzorów z osobna. Nie jest też
jasne pojęcie tych aerarii, tj. jakby podlegających tylko obowiązkowi opłat na rzecz skarbu.
Zdaje się jednak, że nazwą tą obejmowano kategorię obywateli, którzy zostali przez cenzorów wykluczeni z dzielnic trybusowych (tribus), nie podlegali służbie wojskowej, która była
zaszczytnym obowiązkiem obywatela, a zobowiązani byli tylko do płacenia podatków do
skarbu. Stąd ich nazwa. Oczywiście, była to degradacja.

Gajusz Klaudiusz. A jak Liwiusz twierdził, gdyby była możliwość degradowania dwa razy tego samego człowieka78, to byłby Gajusza Klaudiusza
również imiennie pozostawił między zdegradowanymi.
Złym przykładem było tutaj prześciganie się cenzorów w piętnowaniu
się wzajemnym. Natomiast ganienie niestałości ludu było sprawą cenzorską
i godną powagi owych czasów.
Ponieważ cenzorowie popadli w nienawiść, trybun ludowy Gneusz Bebiusz sądząc, że na tym sam może uróść, pozwał obydwu do odpowiedzialności przed ludem. Ale sprawę tę utrąciła jednomyślność senatu nie chcącego
robić cenzury na przyszłość ofiarą zmiennych nastrojów wśród ludu79.
WYBORY Wl ADZ RZYMSKICH NA ROK 203 p.n.e.

38. Tegoż lata w Bruttium konsul zdobył szturmem Klampetię, a Konsentia, Pandozja80 i inne, mniej znane miasta wróciły dobrowolnie w poddaństwo rzymskie.
Dlatego to, gdy nadchodził czas wyborów, postanowiono wezwać do
Rzymu raczej Korneliusza z Etrurii, gdzie nie było wojny. Ten przeprowadził wybory konsularne. Wybrani zostali: Gneusz Serwiliusz Cepion i Gajusz Serwiliusz Geminus.
Potem odbyły się wybory pretorskie. Wybrani zostali: Publiusz Korneliusz Lentulus, Publiusz Kwinktyliusz Warus, Publiusz Eliusz Petus i Publiusz
Williusz Tappulus. Dwaj ostatni zostali pretorami, choć byli edylami ludowymi.
Po przeprowadzeniu wyborów konsul wrócił do swego wojska w Etrurii.
ZMIANY NA STANOWISKACH KAPŁAŃSKICH. INNA KRONIKA KULTOWA

W miejsce zamarłych tego roku kapłanów powołani zostali: Tyberiusz
Weturiusz Filon, wybrany i wyświęcony na flamina Marsa w miejsce Marka Emiliusza Regillusa, który umarł w poprzednim roku; w miejsce augura i decemwira ofiarniczego Marka Pomponiusza Matona wybrano decemwirem Marka Aureliusza Kottę, a augurem Tyberiusza Semproniusza Grakchusa, człowieka bardzo młodego, co wówczas w powierzaniu kapłaństw było
zupełnie wyjątkowe.
Edylowie kurulni, Gajusz Liwiusz i Marek Serwiliusz, ustawili w tym
roku na Kapitolu złote kwadrygi. Igrzyska Rzymskie wznawiano przez dwa
dni. Również Plebejskie przez dwa dni wznawiali edylowie Publiusz Eliusz
i Publiusz Williusz. W intencji igrzysk odprawiono ucztę Jowisza81.
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Dwa razy tj. raz przez zdegradowanie go w obrębie jego dzielnicy trybusowej,
a drugi raz indywidualnie.
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Tj. żeby nie stwarzał precedensu.

80

Wszystkie te miasta leżały w Bruttium.

81

O podobnych praktykach religijnych była mowa już u poprzednich księgach, dlatego
ich objaśnianie tutaj pomijamy.

K S I Ę G A TRZYDZIESTA

ROK 203 p.n.e.: PRZYDZIAŁ ZADAŃ, TERENÓW DZIAŁANIA I WOJSK

1. Konsulowie Gneusz Serwiliusz i Gajusz Serwiliusz był to rok
szesnasty wojny punickiej wystąpili w senacie ze sprawą sytuacji w państwie oraz zadań wojennych. Senat wyraził opinię, by konsulowie uzgodnili
między sobą albo losowali, który z nich pójdzie do Bruttium przeciw
Hannibalowi, a który jako teren działania obejmie Etrurię i Ligurię. Ten,
któremu przypadnie Bruttium. miał odebrać wojsko od Publiusza Semproniusza. Publiusz Semproniusz, któremu przedłużono dowództwo jako prokonsulowi miał pójść na miejsce Publiusza Licyniusza. Ten miał wrócić
do Rzymu, uznany za dobrego obok wszystkich innych przymiotów,
jakich nie widziano wówczas u żadnego innego obywatela również na
wojnie. Tak natura i los obdarzyły go wszelkimi dobrami. Pochodził z wybitnego rodu i zarazem był bogaty. Wybijał się przystojnością i siłą
fizyczną. Cieszył się opinią znakomitego mówcy czy to w sprawach sądowych, czy gdy zachodziła potrzeba, w doradzaniu lub odradzaniu czegoś
w senacie lub wobec ludu. Był bardzo biegły w prawie pontyfikalnym.
A do tego konsulat sprawił, że zyskał sobie również chwałę wojenną1.
Podobne postanowienia, jak w sprawie Bruttium jako terenu działania,
powzięto także co do Etrurii i Ligurii. Markowi Korneliuszowi kazano
wojsko przekazać nowemu konsulowi. Jemu samemu przedłużono dowództwo
i jako teren działania miał dosta Galię oraz te legiony, którymi w poprzednim roku dowodził Lucjusz Skryboniusz.
Teraz przeprowadzono losowanie konsularnych terenów działania: Cepionowi przypadło Bruttium, Serwiliuszowi Geminusowi Etruria.
Z kolei losowano prowincje pretorskie: preturę jurysdykcji miejskiej
wylosował Eliusz Petus, Sardynię Publiusz Lentulus. Sycylię Publiusz Williusz,
a Kwinktyliusz Warus Ariminum z dwoma legionami, które dotychczas
były pod Spuriuszem Lukrecjuszem. Lukrecjuszowi przedłużono władzę
z zadaniem odbudowania Genui, zniszczonej przez Punijczyka Magona.
1

Skąd ta osobliwa charakterystyka i pochwala Licyniusza w annalistyce? Można tu
przypuszcać, że nic pochodzi ona od samego Liwiusza, lecz źródłem jej był znany annalista
rzymski. Licyniusz Macer, uwydatniający role Licyniuszów w dziejach rzymskich, jak niegdyś
Fabiusz Piktor rolę Fabiuszów.

Publiuszowi Scypionowi przedłużono dowództwo nie na określony czas,
lecz do zakończenia działań, póki nie dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia w Afryce2. Postanowiono też z okazji jego przeprawy do Afryki
urządzić modły w intencji pomyślnego jej wyniku dla narodu rzymskiego
oraz dla samego wodza i jego wojska.
2. Na Sycylię zaciągnięto trzy tysiące żołnierzy, zarówno dlatego że
główne siły, jakie ta prowincja posiadała, przewieziono do Afryki, jak
i dlatego że wybrzeży Sycylii postanowiono strzec z pomocą czterdziestu
okrętów, żeby się tam nie przedostała jakaś flota z Afryki. Williusz zabrał
z sobą na Sycylię trzynaście nowych okrętów. Resztę stanowiły stare okręty
wyremontowane. Na czele tej floty postawiono pretora poprzedniego roku
Marka Pomponiusza, któremu w tym celu przedłużono dowództwo. I ten
przywiezionych z Italii nowych żołnierzy wsadził na okręty.
Taką samą ilość okrętów senat przydzielił Gneuszowi Oktawiuszowi,
również pretorowi poprzedniego roku, z takim samym przedłużeniem dowództwa w celu pilnowania wybrzeży Sardynii. Pretor Lentulus otrzymał
polecenie dostarczenia na te okręty dwóch tysięcy żołnierzy.
Podobnie wybrzeża Italii powierzono pieczy pretora poprzedniego roku,
Marka Marcjusza, dając mu do dyspozycji taką samą liczbę okrętów.
Nie wiedziano bowiem, dokąd Kartagińczycy wyślą swą flotę, a przypuszczano, że uderzą wszędzie tam, gdzie nie będzie odpowiedniej obrony.
Dla tej floty konsulowie z upoważnienia senatu powołali pod broń trzy
tysiące żołnierzy. Nadto - dwa legiony miejskie na nieprzewidziane potrzeby
wojenne.
Hiszpanię z tamtejszymi wojskami i dowództwem przydzielono dotychczasowym wodzom, Lucjuszowi Lentulusowi i Lucjuszowi Manliuszowi
Acydynowi3.
W tym roku Rzym miał w akcji łącznie dwadzieścia legionów i sto
sześćdziesiąt okrętów wojennych4.
2

Przedłużanie władzy na rok, prorogatio imperii in annum, było w Rzymie stosowane już
wtedy częściej, ale w sytuacji, w jakiej Rzym znalazł się w wojnie hannibalskiej, zrozumiano
potrzebę nie tylko takiej prorogacji rocznej, nie tylko powoływania na stanowiska kierownicze
częściej tych samych ludzi, ale nawet pozostawiania na stanowiskach w tejenie tych samych ludzi przez szereg kolejnych lat. mimo sporu w tej sprawie między konserwatystami
ustrojowymi a zwolennikami zmian wynikających z nowych politycznych zadań Rzymu. Tutaj
zaś Scypionowi nadano nawet swego rodzaju imperium extraordinarium, jakie z czasem
w rękach Sulli, Pompejusza, Cezara i innych najbardziej umożliwiło jednostkom skuteczną
walkę z republiką senatorską, optymacką, na rzecz tychże jednostek w oparciu o lud,
o tzw. popularów.
3
Obaj byli prokonsulami Hiszpanii przez lata 206 — 200 p.n.e.
4
Podkreślić warto ogrom wysiłku wojennego Rzymu, który w roku 203 p.n.e. miał
pod bronią w dwudziestu legionach, łącznie z odpowiednimi kontyngentami sprzymierzeńców
italskich, około dwustu tysięcy ludzi, oprócz kilkudziesięciu tysięcy ludzi na okrętach. Przeciętnie bowiem na jeden okręt wojenny trzeba liczyć około dwustu ludzi obsługi i załogi
okrętowej.

SPRAWY KULTOWE I ZNAKI WRÓŻEBNE W RZYMIE

Pretorom kazano udać się do swych zadań. Konsulom przed wyruszeniem z Rzymu w pole polecono urządzić wielkie igrzyska, ślubowane przez
dyktatora Tytusa Manliusza Torkwata na piąty rok od ślubowania, jeżeli
rzeczpospolita przetrwa w podobnym, jak wówczas, stanie5.
Zresztą również nowe skrupuły religijne wywoływały w umysłach ludzkich
meldowane z wielu miejsc znaki wróżebne. Dawano wiarę temu, że na
Kapitolu kruki nie tylko dziobały złoto, ale nawet jadły. W Ancjum myszy
nadgryzły złoty wieniec. Koło Kapwi olbrzymia chmara szarańczy tak
że nie było wiadomo, skąd one nadleciały zaległa całe pola. W Reate
urodziło się źrebię o pięciu nogach. W Anagnii widziano najpierw rozsypany
po niebie ogień, a następnie płonącą olbrzymią pochodnię. We Fruzynonie
łuk cienką linią otoczył słońce, a potem powiększona tarcza słońca objęła
tenże łuk wychodząc nawet poza niego. W Arpinum6 ziemia na równym
polu zapadła się w olbrzymi dół. Przy pierwszej ofierze składanej przez
jednego z konsulów stwierdzono brak szczytu wątroby.
Wróżebne te znaki zażegnano ofiarami z większych zwierząt. Kolegium
pontyfików podało bogów, którym należało złożyć ofiary.
3. Po dokonaniu tego konsulowie i pretorowie poszli do swych zadań
w terenie.
DZIAŁALNOŚĆ SCYPIONA W AFRYCE

Wszyscy jednak żywili w sobie troskę o Afrykę, jakby każdy z nich
ten właśnie teren wylosował, czy to dlatego że widzieli, iż tam przenosi
się punkt ciężkości wojny, czy dla przysłużenia się Scypionowi. na którego
zwrócone były wówczas oczy wszystkich obywateli. Toteż nie tylko z Sardynii,
jak powiedziano wyżej, ale także z Sycylii i Hiszpanii wieziono tam zboże
i odzienie, a z Sycylii także broń i różnego rodzaju zaopatrzenie.
Również Scypion przez tę zimę ani na chwilę nie zaprzestał działania,
bo dużo zadań naraz waliło się na niego ze wszystkich stron. Prowadził
dalej oblężenie Utyki. Obóz miał pod bokiem Hazdrubala. Kartagińczycy
ściągnęli okręty na morze i trzymali flotę w pełnym pogotowiu celem
przechwytywania przewozów.
A przy tym wszystkim nie wyzbył się także troski o pozyskanie sobie
na nowo Syfaksa, w wypadku gdyby go ogarnął przesyt miłości do żony
wskutek ciągłego z nią obcowania. Od Syfaksa przynoszono raczej warunki
5

Por. XXII 9, XXVII 33. Czy teraz, tj. w roku 203 p.n.e.. konsulowie nie zdołali
urządzić tych ludi i urządzono je dopiero w następnym roku (por. XXX 27), czy też tylko
Liwiusz za różnymi źródłami pisał o tym samym dwa razy, trudno zdecydować.
6
Wymienione tu miasta leżały w Lacjum, tylko Reate w Sabinum, a Kapua w Kampanii.

pokoju z Kartaginą mianowicie
żeby
Rzymianie
ustąpili
z
Afryki,
a Punijczycy z Italii niż jakąkolwiek nadzieję co do jego odstąpienia
od Kartagińczyków. gdyby przyszło do działań wojennych.
Tutaj uwierzyłbym raczej, że te pertraktacje prowadzono przez pośredników i tak pisze wielu autorów niż że Syfaks przybył osobiście
do obozu rzymskiego na rozmowę, jak podaje Waleriusz z Ancjum.
Zresztą warunki powyższe wódz rzymski z początku ledwie dopuszczał
do swych uszu. Potem chcąc mieć uzasadniony powód do kontaktowania
się jego ludzi z obozem nieprzyjacielskim wyrażał swe zastrzeżenia co do
nich już łagodniej i robił tamtym nadzieję, że po częstych z tej i tamtej
strony wizytach sprawa może dojść do skutku.
PODSTĘPNE SPALENIE OBOZÓW I ZNISZCZENIE WOJSK WROGA
PRZEZ SCYPIONA

Pomieszczenia zimowe Kartagińczykóu zbudowane były z materiału zebranego naprędce z pól, niemal w całości z drewna. Szczególnie zaś
Numidzi mieszkali w plecionkach z trzciny, pokrytych przeważnie słomianymi matami, w rozrzuceniu, bez jakiegokolwiek porządku, a niektórzy,
zajmujący miejsca bez uwzględnienia rozkazu dowództwa, nawet poza rowem
obozowym.
Doniesiono o tym Scypionowi. Dało mu to nadzieję wyzyskania okazji
i podpalenia obozu7.
4. Zaczął więc z jeżdżącymi do Syfaksa posłami wysyłać w miejsce
parobków do koni, ludzi pierwszych szeregów. o wypróbowanym męstwie
i przezorności, w przebraniu niewolników. Ci podczas prowadzenia przez
poselstwo rozmów wałęsali się po obozie nieprzyjaciela, ten tu. ten ówdzie,
i śledzili wszystkie dojścia do obozu i wyjścia z niego, położenie i kształt
całego obozu i jego części, gdzie stoją Punijczycy, gdzie Numidzi, jaka
przestrzeń dzieli obóz Hazdrubala od obozu króla. Jednocześnie poznawali
zwyczaje straży dziennych i nocnych, czy dogodniej zasadzie się na nich
nocą czy dniem. A ponieważ rozmowy powtarzały się częściej, umyślnie
posyłał tam coraz to innych ludzi, żeby v\iększa ich iloś«. zaznajomiła się
ze wszystkim.
Sprawę pokoju omawiano częściej i z każdym dniem pewniejszej co do
niego nadziei nabierał Syfaks, a przez niego Kartagińczycy. Wtedy posłowie rzymscy oświadczyli, że zakazano im wracać do swego wodza, jeśli nie
otrzymają całkiem pewnej odpowiedzi: „Dlatego, czy król sam jest już
zdecydowany, to niech powie, czy musi się porozumieć z Hazdrubalem
7

Zastosowana w tej sytuacji taktyka Scypiona dowodzi, jak bardzo rzymski sposób
prowadzenia wojny stal się elastyczny, jak Rzymianie nauczyli sic wykorzystywać sytuacje
i uciekać do zaskakujących przeciwnika pomysłów.

i Kartagińczykami, to niech się porozumiewa. Czas już, albo pokój zawierać, albo dzielnie prowadzić wojnę".
Porozumiewał się więc Syfaks z Hazdrubalem, Hazdrubal z Kartagińczykami, a tymczasem i wywiadowcy mieli czas na zaznajomienie się ze
wszystkim, i Scypion na przeprowadzenie potrzebnych przygotowań. Przy tym
jeszcze, wobec wzmianki o pokoju i nadziei na tenże, zaczęto — jak to
bywa — zaniedbywać u Punijczyków i Numidów ostrożność przed niebezpieczeństwem mogącym im tymczasem zagrozić ze strony nieprzyjaciela.
Wreszcie nadeszła odpowiedź, ale ponieważ odniesiono wrażenie, że Rzymianin bardzo pragnie pokoju, skorzystano z okazji i dodano w niej
pewne wygórowane żądania. Scypionowi w sam czas dało to powód do
zerwania zawieszenia broni, czego właśnie pragnął. Posłowi królewskiemu
powiedział, że odniesie się z tym do rady, a następnego dnia dał mu
odpowiedź, że on jeden dążył do pokoju, ale na próżno, bo nikt inny go
nie podejmował, i żeby oznajmił Syfaksowi, że nie ma dla niego innej
nadziei na pokój z Rzymianami, jak tylko po zerwaniu stosunków z Kartaginą.
W ten sposób doprowadził do przerwania zawieszenia broni i wolny
od zobowiązania przystąpił do realizacji swych poczynań. Ściągnął okręty
na wodę — a był to już początek wiosny — załadował na nie machiny
oblężnicze i miotacze pocisków, jakby miał atakować Utykę od strony
morza, i jednocześnie wysłał dwa tysiące żołnierzy z zadaniem zajęcia owego
sterczącego nad Utyka pagórka, który posiadał już poprzednio8. Chciał
w ten sposób odwrócić uwagę nieprzyjaciela od swoich przygotowań
zajmując go inną troską i zarazem na czas podjęcia wyprawy na Syfaksa
i Hazdrubala zabezpieczyć swój obóz, który miał pozostawić z lekką tylko
załogą, przed ewentualnym wypadem z miasta i próbą napadu na niego.
5. Po tych przygotowaniach zwołał radę, na której kazał wywiadowcom przedstawić dokładnie wyniki swych obserwacji, a zwłaszcza Masynissie, któremu wszystko u przeciwnika było znane, po czym sam wyłożył
swój plan na najbliższą noc. Trybunom wojskowym zapowiedział, że gdy
tylko po zakończeniu rady odezwą się trąbki, mają natychmiast wyprowadzać wojsko z obozu.
Zgodnie z rozkazem pod zachód słońca zaczęto wynosić chorągwie.
O pierwszej straży nocnej rozwinięto pochód, a o północy powolnym
marszem - bo odległość wynosiła tylko siedem tysięcy kroków9 — dotarto
do obozu nieprzyjacielskiego.
Tutaj Scypion przydzielił Leliuszowi część wojsk razem z Masynissą
i Numidami każąc im wkroczyć do obozu Syfaksa i obrzucić go ogniem.
Potem prosił jeszcze Leliusza i Masynissę, każdego z osobna, by wszystko,
8
9

Poprzednio — bezpośrednio po wylądowaniu w Afryce; por. XXIX 35, a także 28.
Siedem tysięcy kroków — tj. ok. 10,5 km (rzymski krok ok. 1,5 m).

czego by noc nie pozwoliła przewidzieć, własną nadrobili starannością
i zachodem: „On sam zaatakuje obóz Hazdrubala. Zresztą nie zacznie
ataku wcześniej, póki nie zobaczy ognia w obozie królewskim".
Niedługo czekano na skutki. Gdy tylko rzucony ogień zajął najbliższe
szałasy, natychmiast ogarnął dalsze i następne, szerząc pożar w całym
obozie. Powstał popłoch, jaki musiał, nastąpić przy rozprzestrzeniającym
się w nocy tak potężnym pożarze. Wróg myślał, że to ogień przypadkowy,
a nie wzniecony przez przeciwnika. Ludzie więc wybiegli gasić pożar bez
broni, ale wpadali na uzbrojonego przeciwnika, zwłaszcza na Numidów,
których Masynissa, znający teren obozu, ustawił w odpowiednich punktach
przy wylotach dróg. Wielu ludzi w półśnie pochłonął płomień w ich
legowiskach, wielu zatratowano w wąskich bramach obozowych, gdy jedni
uciekając w popłochu walili się na drugich.
6. Odblask płomieni zauważyły w obozie Kartagińczyków najpierw
straże, potem inni pobudzeni nocnym hałasem. I oni dali się w błąd
wprowadzić, i sądzili, że to jakiś samorzutnie powstały pożar. Przejmował
ich podniesiony przez mordowanych i ranionych krzyk, ale nie byli pewni,
czy to nie nocne tylko zamieszanie i nie mieli rozeznania co do rzeczywistego stanu. Biegli więc, każdy na własną rękę, bez broni, bo nikt nie
podejrzewał w tym roboty wroga, przez wszystkie bramy, gdzie komu było
bliżej, niosąc z sobą tylko przedmioty przydatne do gaszenia pożaru, i tak
wpadali na wojska rzymskie. Wymordowano ich nie tylko z wrogiej nienawiści, ale także dlatego, by nie umknął stamtąd żaden zwiastun sytuacji,
po czym Scypion natychmiast wkroczył do niezabezpieczonych w takim
zamieszaniu bram obozowych i obrzucił ogniem najbliższe pokrycia kwater.
Potężny płomień błysnął najpierw w wielu punktach jakby tylko rozrzucony,
potem przechodził na najbliższe kwatery szybko trawiąc wszystko strasznym
pożarem. Poparzeni ludzie wraz ze zwierzętami zaczęli najpierw uciekać
w haniebnym popłochu, a następnie padając pokotem zatarasowali dojścia
do bram. Kogo nie obezwładnił ogień, ginął od miecza.
I tak dwa obozy jedną zniszczono klęską. Obaj wodzowie jednak, a także
dwa tysiące piechoty i pięciuset jeźdźców — z tylu tysięcy uzbrojonych! —
uciekli w połowicznym uzbrojeniu, w dużej części ranni i poparzeni od
ognia.
Padło albo zginęło w płomieniach do czterdziestu tysięcy ludzi. Do
niewoli wzięto ponad pięć tysięcy, w tym wielu kartagińskich nobilów,
jedenastu członków rady państwowej. Zdobyto sto siedemdziesiąt cztery znaki
wojskowe, a koni numidyjskich ponad dwa tysiące siedemset. Zajęto sześć
słoni, osiem zginęło od żelaza i płomieni. Zdobyto wielką ilość broni. Tę
w całości Scypion poświęcił Wulkanowi10 i spalił.
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Wulkan - bóg ognia, grecki Hefajstos; Scypion złożył mu zatem ofiarę dziękczynną paląc broń (rzymskim formacjom nieprzydatną).

PO NOCNEJ KLĘSCE WOJSK SYFAKSA I HAZDRUBALA

7. Hazdrubal uciekając z niewielką grupą Afrykańczyków udał się do
najbliższego miasta11. Tam też śladem wodza podążyli wszyscy pozostali
przy życiu. Potem jednak z obawy, by go nie wydano w ręce Scypiona,
opuścił to miasto. Zaraz też przez otwarte bramy wpuszczono tam Rzymian. Mieszkańców nie spotkało nic wrogiego, ponieważ poddali się dobrowolnie. Natomiast dwa dalsze miasta, które zdobyto siłą, zostały wydane
na łup. Te łupy, podobnie jak łupy wydarte płomieniom w obu podpalonych obozach, odstąpiono żołnierzom.
Syfaks przeniósł się na inne miejsce, około osiem tysięcy kroków dalej.
ORGANIZACJA NOWYCH SIŁ OPORU KARTAGIŃSKIEGO

Hazdrubal podążył do Kartaginy, żeby tam zapobiec ewentualnemu
podjęciu zbyt ustępliwych decyzji w wyniku trwogi po ostatniej klęsce.
I rzeczywiście, doszły tam w pierwszej chwili tak straszne wieści, że ludzie
byli przekonani, iż Scypion pozostawi Utykę i zaraz przystąpi do oblężenia
Kartaginy.
W tej sytuacji sufeci — była to u nich jakby konsularna władza —
zwołali radę państwa i tu walczyły z sobą trzy różne wnioski. Jeden
postanawiał wyprawić do Scypiona poselstwo w sprawie pokoju. Drugi
wzywał Hannibala do ojczyzny i do bronienia jej przed niosącą zagładę
wojną. Trzeci miał cechy rzymskiej w niepowodzeniach wytrwałości: żądał
zmobilizowania nowego wojska i dodania Syfaksowi odwagi, by nie wycofywał
się z wojny.
Zwyciężył wniosek ostatni, ponieważ obecny na miejscu Hazdrubal i wszyscy zwolennicy stronnictwa barcyńskiego woleli wojnę.
Zaczęto zatem w mieście i po wsiach brać ludzi do wojska, a do
Syfaksa wyprawiono poselstwo. On sam zresztą także z najwyższym wysiłkiem
gotował się do podjęcia walki na nowo, zwłaszcza że wpływała na niego
żona, i to już nie miłymi tylko słowami, jak poprzednio, choć dostatecznie
silnie oddziałującymi na zakochanego, lecz prośbami i wzywaniem litości.
Ze łzami w oczach zaklinała go, by nie zdradzał jej ojca i ojczyzny
i nie pozwolił Kartaginie spłonąć od tego samego ognia, który zniszczył
obozy.
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Łaciński zespół słów cum paucis Afrorum urbem ... petierat rozumieć by można
także: „z niewielką grupą ludzi udał się do najbliższego miasta afrykańskiego". To jednak
wydaje się mniej trafnym tłumaczeniem wobec faktu, że najbliższe w tamtych okolicach
miasto było i tak afrykańskie (miastem tym, według Appiana, miała być Anda), natomiast
autor chciał niewątpliwie podkreślić, że Hazdrubalowi towarzyszyli swoi ludzie (Afri), a nie
np. żołnierze najemnych wojsk obcych.

Do tego jeszcze w sam czas krzepiącą nowinę przynosili posłowie:
„Koło miasta Obby12 spotkali cztery tysiące Celtyberów, wyborowej młodzi,
najętej do służby wojskowej przez kartagińskich werbowników, i Hazdrubal
lada dzień zjawi się u Syfaksa z kolumną nie do pogardzenia".
W takich okolicznościach Syfaks nie tylko życzliwą dał posłom odpowiedź, ale pokazał im także tłum chłopów numidyjskich, którym w tych
dniach przydzielił broń i konie, i zapewniał, że ze swojego królestwa
wezwie pod broń wszystkich ludzi w wieku poborowym: „Bo on rozumie,
że klęski doznał w wyniku pożaru, a nie przegranej bitwy. W wojnie zaś
pokonany jest ten, kto przegrał w bitwie".
Taką dał posłom odpowiedź. Po niewielu dniach Hazdrubal i Syfaks
znowu połączyli swe wojska i mieli w całości pod bronią z górą trzydzieści tysięcy ludzi.
NOWE ZWYCIĘSTWO SCYPIONA NAD HAZDRUBALEM I SYFAKSEM

8. Scypion, jakby już główną rozprawę z Syfaksem i Kartagińczykami
miał za sobą, zajął się intensywnie oblężeniem Utyki. I już przysuwał do
murów machiny wojenne, gdy od akcji tej oderwała go wieść o odnowieniu się wojny. Pozostawił więc pod Utyka na lądzie i na morzu niewielkie załogi, jedynie dla pozorów oblężenia, a sam z głównymi siłami
ruszył w kierunku nieprzyjaciela.
Tu najpierw usadowił się na pagórku, odległym dobre cztery tysiące
kroków od obozu króla. Następnego dnia zszedł z konnicą na leżące
u stóp tego pagórka równiny, zwane Wielkimi Równinami, i podchodząc
pod stanowiska straży nieprzyjacielskich wywabiał przeciwnika do lekkich
potyczek. Na tym minął mu dzień. Podobnie w ciągu następnych dwu dni
nie dokonano niczego dość godnego wzmianki, poza dorywczymi z jednej
i drugiej strony wyskokami na przeciwnika.
Czwartego dnia obie strony wystąpiły do regularnej bitwy. Rzymianin
za pierwszymi chorągwiami hastatów ustawił pryncypów, a za nimi W rezerwie triariów. Konnicę italską przeciwstawił nieprzyjacielowi na prawym
skrzydle, na lewym Masynissę i Numidów. Syfaks i Hazdrubal umieścili
swoich Numidów naprzeciw konnicy italskiej, a Kartagińczykow naprzeciw
Masynissy. W środek linii wzięto tu Celtyberów, jako przeciwników chorągwi
legionowych.
Tak ustawieni przystąpili do walki. Przy pierwszym jednak natarciu
rozbite zostały jednocześnie oba skrzydła nieprzyjaciela, kartagińskie i numidyjskie. Bo ani Numidzi, rekrutujący się przeważnie z rolników, nie
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Obba, podobnie jak wspomniana w przyp. 11 Anda, leżała gdzieś na południowy
zachód od Utyki.

oparli się jeździe rzymskiej, ani Kartagińczycy, pochodzący również ze
świeżego zaciągu, Masynissie, który dla nich był postrachem z wielu innych
względów, szczególnie więc po ostatnim sukcesie. I tak szeregi Celtyberów
stały z odsłoniętymi obu bokami; nie znając terenu nie widzieli możliwości
szukania ratunku w ucieczce, ani też nie mieli nadziei na względy u Scypiona, skoro, mimo jego zasług wobec nich i ich narodu, przybyli do
Afryki jako najemnicy, aby go tutaj bić. Otoczeni więc ze wszystkich stron
przez nieprzyjaciela padali jedni po drugich walcząc rozpaczliwie do upadłego.
Dzięki temu, że wszyscy zwrócili się przeciw nim, Syfaks i Hazdrubal
uzyskali trochę czasu do ucieczki. I noc zastała zwycięzców znużonych raczej
długą walką niż pościgiem.
PO NOWYM ZWYCIĘSTWIE SCYPIONA NAD HAZDRUBALEM I SYFAKSEM

9. Nazajutrz Scypion wyprawił Leliusza i Masynissę z całą konnica
rzymską i numidyjską i lekką piechotą w pościg za Syfaksem i Hazdrubalem. Sam zaś z głównymi siłami piechoty podbijał tymczasem okoliczne
miasta — wszystkie one podlegały Kartaginie — to nadzieją, to strachem,
to przemocą.
W Kartaginie panowała z tego powodu wielka trwoga. Ludzie byli tam
przekonani, że krążący z wojskiem po okolicy Scypion po takim błyskawicznym podbiciu wszystkich miast sąsiednich zaatakuje nagle również
Kartaginę. Toteż zaczęto tu naprawiać mury i zaopatrywać je w sprzęt
obronny, a każdy także zwoził dla siebie wszystko ze wsi, co by pozwalało
przetrwać długotrwałe oblężenie. O pokoju mówiło się mało. Raczej o wyprawieniu poselstwa do Hannibala celem wezwania go do kraju. Głównie
jednak opowiadano się za tym, żeby flotę, przygotowaną do przechwytywania transportów, wysłać pod Utykę i zaskoczyć stacjonujące tam bez należytego zabezpieczenia okręty, w nadziei, że może uda się zaskoczyć także
nadmorski obóz Rzymian, gdzie pozostawiono przecież tylko lekką załogę.
Ten plan znalazł najwięcej zwolenników. Niezależnie od tego uchwalono
wysłanie poselstwa do Hannibala: „Flota przy najszczęśliwszym przeprowadzeniu akcji ulży Utyce w oblężeniu, i to tylko częściowo. Kartaginy
jednak nie ma kto bronić. Nie ma do tego ani innego wodza, poza
Hannibalem, ani innego wojska, poza wojskiem Hannibala".
Tak więc następnego dnia ściągnięto okręty na wodę i jednocześnie
wyprawiono do Italii poselstwo. Wszystko robiono pośpiesznie, bo sytuacja
nagliła. Każde ociąganie się jednostki w czymkolwiek uważano za działanie
godzące w ocalenie wszystkich.
Tymczasem Scypion wlokąc swe wojsko obładowane łupami już z wielu
miast odesłał jeńców i inną zdobycz do starego obozu pod Utyką i zaczął
myśleć o Kartaginie. Zajął więc opuszczone przez zbiegłą załogę miasto

Tunis13, odległe około piętnaście tysięcy kroków od Kartaginy. Punkt ten,
dobrze obwarowany i z natury obronny, jak był widoczny z Kartaginy,
tak też sam dawał widok i na to miasto, i na oblewające je morze.
SUKCES FLOTY KARTAGIŃSKIEJ NAD RZYMSKĄ KOŁO UTYKI

10. Rzymianie byli właśnie zajęci sypaniem wału obozowego, gdy zauważyli flotę nieprzyjacielską zdążającą od Kartaginy w stronę Utyki.
Roboty przerwano, zapowiedziano wymarsz i chorągwie czym prędzej ruszyły w drogę, żeby zapobiec zaskoczeniu okrętów, zwróconych przecież
w stronę lądu i zajętych oblężeniem, a przez to zupełnie nie przygotowanych do bitwy morskiej. Bo jakże by mogły obrotnej i uzbrojonej w odpowiedni sprzęt okrętowy flocie przeciwstawić się okręty obciążone miotaczami
pocisków i machinami oblężniczymi i albo nastawione na pełnienie roli
okrętów towarowych, albo tak przywarte do murów, żeby służyć za nasyp
i pomosty dające możność wspinaczki na mury?!
Toteż Scypion przybywszy na miejsce skupił okręty wojenne, mogące
stanowić osłonę dla innych, na tyłach i blisko lądu, a więc inaczej, niż
to się robi w bitwach morskich, natomiast naprzeciw nieprzyjaciela ustawił
przed murem cztery rzędy okrętów transportowych. I żeby tych rzędów nie
można było w czasie bitwy i zamieszania rozburzyć, położył na nich
maszty i reje, tak że przechodziły z okrętu na okręt, powiązał je z sobą
silnymi linami i tak w jedną zwarte całość pokrył deskami dla uzyskania
przejścia przez całe ich rzędy. Pod tymi pomostami pozostawił wolne
przestrzenie, by przez nie mogły wypływać w kierunku nieprzyjaciela
i bezpiecznie wracać na miejsce łodzie wywiadowcze.
Po tych naprędce poczynionych i podyktowanych chwilą przygotowaniach wsadził na okręty transportowe pełny tysiąc dobranych obrońców,
a przede wszystkim kazał znieść na nie olbrzymią ilość pocisków, żeby
ich starczyło na najdłuższą nawet bitwę. Tak przygotowani z napięciem wyczekiwali przybycia okrętów nieprzyjacielskich.
Kartagińczycy, gdyby się pospieszyli, byliby za pierwszym uderzeniem
zaskoczyli wszystko w stanie zamieszania i popłochu. Stropieni jednak klęskami
na lądzie nie dowierzali sobie nawet na morzu, gdzie mieli przecież
przewagę, i stracili dzień na powolnej żegludze, a pod zachód słońca zawinęli z flotą do portu, zwanego przez Afrykańczyków Rusukmonem.
Następnego dnia o wschodzie słońca ustawili się z okrętami na pełnym
morzu, jak do regularnej bitwy morskiej i jakby Rzymianie mieli także
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Tunis (łac. Tynes lub Tunes) — na południowy zachód od Kartaginy, na wzniesieniu
skalnym. Odległość od Kartaginy miała wynosić według Liwiusza około 22,5 km, według
Polibiusza 18,5 km, według tzw. Tabula Peutingeriana tylko 15 km.

wypłynąć do niej z przeciwnej strony. Długo tak stali i dopiero, gdy
widzieli, że przeciwnik wcale się nie rusza z miejsca, przystąpili do ataku na
okręty transportowe. Wywiązała się walka całkiem nie podobna do bitwy
morskiej: miało się zupełnie takie wrażenie, jakby flota atakowała mury.
Okręty transportowe były nieco wyższe, Punijczycy z okrętów wojennych
miotali więc wiele pocisków na wyższy poziom, bez skutku, bo rzut
musiał iść w górę. Dotkliwsze przez swój ciężar i skuteczniejsze były, jako
miotane z góry, pociski z okrętów przewozowych. Z początku więc tylko
łodzie wywiadowcze i inne lekkie łodzie, które wypadały na wroga przez
wolne pod pomostami przestrzenie, cierpiały pod naporem i wielkością
okrętów wojennych. Potem zaczęły swoim obrońcom nawet przeszkadzać, bo
wmieszane między okręty nieprzyjacielskie zmuszały ich często do wstrzymywania strzelania, z obawy, by chybione pociski nie trafiały w swoich.
W końcu jednak z okrętów punickich zaczęto zarzucać na okręty
rzymskie drągi zakończone żelaznym hakiem, zwane harpagonami. Tych nie
dało się odcinać, ani też zrywać łańcuchów, do których były przymocowane. I gdy któryś z okrętów wojennych przytrzymywany w ten sposób
z tyłu przez przyczepiony doń hakiem okręt transportowy zaczął tenże
ciągnąć za sobą, wtedy można było widzieć, jak przecinano liny wiążące
go z innymi, ale i jak wleczony był naraz cały rząd okrętów. Tym sposobem
głównie potargane zostały pomosty pomiędzy okrętami pierwszego szeregu,
tak że obrońcy ledwie mieli czas przeskoczyć z nich na okręty następnej
linii.
Ostatecznie zawleczono na rufach do Kartaginy z górą sześćdziesiąt
okrętów przewozowych. Wywołało to tam radość niewspółmierną sukcesowi,
ale tym wdzięczniejszą, że wśród ciągłych klęsk i łez zabłysnął im przecież
jeden, jakikolwiek on tam był, niespodziewany promień radości; zdawano
sobie jednak sprawę, że gdyby dowódcy puniccy nie ociągali się i nie dali
Scypionowi czasu na przyjście swoim z pomocą, flota rzymska byłaby
bliska zniszczenia.
ZWYCIĘSTWO LELIUSZA I MASYNISSY NAD SYFAKSEM, SYFAKS W NIEWOLI

11. W tym samym prawie czasie Leliusz i Masynissa dotarli piętnastego
dnia do Numidii, gdzie kraj Mesuliów, ojcowskie królestwo Masynissy,
z radością przeszedł do swego, długo oczekiwanego króla14.
Syfaks, gdy jego dowódcy i załogi wojskowe zostali stamtąd przepędzeni,
trzymał się w granicach dawnego swego królestwa, ale bynajmniej nie myślał
się uspokoić. A nalegała nań także żona, wyzyskując jego namiętną miłość,
14

Por. XXIX 29 i n. Mesuliowie zamieszkiwali wschodnią Numidię, a zatem bliższą
państwa kartagińskiego. Syfaks panował w zachodniej Numidii nad Masesuliami i sąsiadował
od zachodu z Maurami.

nalegał teść, a ludzi i koni miał taki nadmiar, że postawione przed
oczyma siły od wielu lat kwitnącego królestwa mogłyby wzbić w dumę
nawet mniej prymitywnego i namiętnego człowieka.
Zebrał więc wszystkich zdolnych do broni w jedną całość, przydzielił
im konie, broń, pociski. Przeprowadził podział -konnicy na odpowiednie
oddziały, piechoty na kohorty, jak się tego nauczył kiedyś od rzymskich
centurionów, i z tym wojskiem, wcale nie mniejszym od posiadanego
poprzednio, ale niemal w całości nowym i niezgranym, ruszył na nieprzyjaciela.
Usadowił się w jego pobliżu. Tutaj najpierw kilku jeźdźców wysuwało
się przed posterunki swych straży na zwiady z bezpiecznej odległości, po
czym przepędzani pociskami uciekali do swoich. Następnie zaczęto robić
z tej i z tej strony wycieczki. Odpartych podniecało oburzenie i wychodziło ich więcej. W utarczkach konnych tak właśnie narasta zapalczywość,
gdy u zwyciężających nadzieja, a u odpieranych zagniewanie powiększa
liczbę występujących do walki.
Tak właśnie teraz bitwa wzniecona przez niewielu ludzi porwała w końcu
do boju z obu stron całą konnicę. I dopóki było to tylko zmaganie się
konnicy, trudno było wytrzymać napór wielkiej ilości Masesuliów, wysyłanych przez Syfaksa do walki w silnych jednostkach bojowych. Ale potem,
gdy piechota rzymska nagłym wysunięciem się naprzód poprzez przejścia
dane jej między własną konnicą utworzyła stałą linię bojową i odstraszyła
masowo nacierającego nieprzyjaciela, ten najpierw słabiej puszczał koniom
lejce, a potem stawał zaskoczony i zmieszany nowym rodzajem walki.
Wreszcie zaś nie tylko przed piechotą ustępował, lecz nie wytrzymywał
nawet ataków konnicy, która nabierała odwagi dzięki stworzonej przez piechotę osłonie. A nadchodziły już także chorągwie legionowe. Wtedy to
dopiero Masesuliowie nie wytrzymali nie tylko pierwszego uderzenia, ale
samego nawet widoku chorągwi i broni. Tak podziałała na nich czy to
pamięć poprzednich klęsk, czy też świeży przestrach.
12. Syfaks uganiał na koniu przed jazdą nieprzyjacielską i próbował
w ten sposób przez zawstydzenie swoich lub przez własne niebezpieczeństwo powstrzymać ich ucieczkę. Kiedy jednak został zrzucony na ziemię
przez ciężko zranionego konia, otoczono go i pojmano, i zawleczono
żywego przed Leliusza. Tu miał się stać dla wszystkich radosnym widowiskiem, szczególnie dla Masynissy.
Wielka ilość ludzi skierowała się w ucieczce do Cyrty, stolicy królestwa
Syfaksa15. Zabitych w tej bitwie było mało jak na takie zwycięstwo. A to
dlatego, że biła się tylko konnica. Padło nie więcej niż pięć tysięcy ludzi.
Do niewoli wzięto ilość mniejszą niż połowę tego, mianowicie przy zaatakowaniu obozu, dokąd schronił się przerażony utratą króla tłum.
15

Cyrta (lac. Cirta) — stolica wschodniej Numidii, opanowanej przez Syfaksa.

SPOTKANIE I ŚLUB MASYNISSY Z ŻONĄ SYFAKSA SOFONIBĄ

Masynissa mówił, że dla niego w danej chwili nie ma nic piękniejszego niż to, że jako zwycięzca ogląda po tak długim czasie odzyskane
królestwo ojcowskie: „Ale tak w powodzeniu, jak w niepowodzeniu, nie ma
miejsca na zwłokę. Gdyby więc Leliusz pozwolił mu z konnicą i związanym
Syfaksem pójść przodem pod Cyrtę, to on by wszystkich w popłochu
pognębił strachem, a Leliusz z piechotą mógłby za nim iść powolnym
marszem".
Leliusz zgodził się na to. Masynissa wyprzedziwszy go przybył pod
Cyrtę, gdzie kazał przywołać czołowe osobistości na rozmowę. Ale u nie
znających jeszcze losu króla nie uzyskał niczego ani przez przedstawianie
im tego, co zaszło, ani przez groźby czy rady, póki im nie pokazał króla
w pętach. Na okropny ten widok podniesiono jęk. Ludzie częścią ze
strachu opuścili mury, częścią porozumieli się nagle i dla zyskania sobie
względów u zwycięzcy otwarli bramy. Masynissa rozesłał załogi obronne
do bram i do odpowiednich punktów na murach, żeby nikomu nie dać
możności ucieczki, po czym galopem pojechał zajmować zamek królewski.
Tu przy wejściu do przedsionka, na samym progu, wyszła do niego
Sofoniba, żona Syfaksa, córka Punijczyka Hazdrubala. Widząc zaś Masynissę
w środku orszaku ludzi uzbrojonych, odznaczającego się zarówno uzbrojeniem, jak i resztą stroju, uznała, i słusznie, że ma do czynienia z królem.
Padła mu do kolan mówiąc: „Bogowie i twoje męstwo, i szczęście dały
ci wszelką władzę nad nami. Ale jeżeli wziętej do niewoli wolno przed
panem życia i śmierci wypowiedzieć swą korną prośbę, błagam i proszę
cię na królewski majestat, w którym i ja niedawno byłam, na imię
narodu Numidów, które ci było wspólne z Syfaksem, na bogów tego
pałacu królewskiego, którzy oby cię pod lepszymi przyjęli wróżbami niż
te, pod którymi Syfaksa stąd wypuścili, daj mi błagającej tę łaskę, byś
sam o swej brance stanowił i nie pozwolił, bym się stała zależną od
dumnej i okrutnej woli któregokolwiek Rzymianina. Gdybym nie była
niczym innym niż tylko żoną Syfaksa, to i tak wolałabym zdać się na
łaskę Numidy czy kogoś urodzonego w tej samej, co ja, Afryce, niż na
łaskę człowieka pochodzącego skądinąd i obcego. A czego obawiać się
musi Kartaginka, czego córka Hazdrubala od Rzymianina, rozumiesz.
Jeżeli inaczej nie możesz, to błagam cię i zaklinam, śmiercią mnie wybaw od
tego, by mną mieli rozporządzać Rzymianie".
Była to piękna kobieta, w najbardziej kwitnącym wieku. Kiedy więc
już to obejmowała go za kolana, już to ściskała mu rękę dopraszając
się zapewnienia, że nie zostanie wydana żadnemu Rzymianinowi, i prośba
stawała się już bliższa przymilania niż błagania, serce zwycięzcy nie tylko
zniżyło się do litości, ale — ponieważ ród Numidów jest skory do miłości —

zwycięzca został niewolnikiem miłości do swej niewolnicy. Podał jej rękę
jako zapewniający jej to, czego pragnęła, i poszedł do pałacu.
Potem myślał intensywnie nad tym, w jaki sposób wywiązać się z obietnicy. Ponieważ jednak nie umiał sobie na to odpowiedzieć, sięgnął po
podsunięty mu przez miłość nierozważny i zawstydzający plan: kazał nagle
tego samego dnia przygotować obrzęd weselny, żeby Leliuszowi, czy nawet
Scypionowi nie pozostawić żadnej możliwości decyzji co do niej jako wziętej
do niewoli, skoro będzie już żoną Masynissy. I ślub się odbył.
Ale gdy nadszedł tam Leliusz, nie był w stanie ukryć swego oburzenia
na to, co się stało, do tego stopnia, że zrazu usiłował nawet ściągnąć ją
z łoża weselnego i odesłać z Syfaksem i innymi jeńcami do Scypiona.
Potem jednak uległ prośbom Masynissy mówiącego, by decyzję co do tego,
któremu z dwu królów ma przypaść Sofoniba jako dar losu, oddać w ręce
Scypiona.
Syfaks i inni jeńcy zostali odesłani do Scypiona, a Leliusz z pomocą
Masynissy zdobywał obsadzone załogami królewskimi pozostałe miasta
Numidii.
SYFAKS U SCYPIONA W OBOZIE RZYMSKIM

13. Kiedy zameldowano, że do obozu prowadzą Syfaksa, cały tłum
wysypał się jakby na oglądanie triumfu. Szedł przodem związany, a za nim
szereg numidyjskich dygnitarzy. Wtedy to każdy, jak tylko mógł, powiększał
jego znaczenie i rozgłos jego narodu przyczyniając przez to wielkości własnemu
zwycięstwu: „To jest ten król, któremu tyle znaczenia przypisywały dwa najpotężniejsze na świecie narody, rzymski i kartagiński. Scypion, ich wódz,
zabiegając o jego przyjaźń opuścił swój teren działania, Hiszpanię, i swe
wojsko i na dwóch pięciowiosłowcach jeździł do Afryki, a Hazdrubal, wódz
punicki, nie tylko osobiście udał się do niego w jego królestwie, ale nawet
dał mu za żonę swą własną córkę. Miał ten król wtedy w swym ręku
jednocześnie obu wodzów, punickiego i rzymskiego16. Jak u bogów nieśmiertelnych jedna i druga strona chciała sobie składaniem ofiar zyskać względy,
tak u niego z obu stron zabiegano o przyjaźń. A był on już tak potężny,
że wypędził z królestwa Masynissę i doprowadził do tego, że życie jego
ratowała pogłoska o śmierci i kryjówka, w której jak dzikie zwierzęta
w lasach żył z tego, co porwał".
Tak wysławiany w rozmowach ludzi stojących wkoło król został doprowadzony do głównej kwatery wodzowskiej przed samego Scypiona.
Przejął się i Scypion zarówno obecnym jego losem w porównaniu
z dawnym, jak i wspomnieniem gościny u niego, wzajemnego uścisku dłoni
i zawartego z nim oficjalnego i osobistego przymierza.
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Por. XXVIII17.

To samo również Syfaksowi dodało odwagi w przemówieniu do zwycięzcy.
Bo gdy go Scypion zapytał, czego się spodziewał, że nie tylko przymierze
z Rzymem zerwał, ale jeszcze wydał mu wojnę, przyznawał się, że zbłądził
i stracił rozum: „Ale nie wtedy dopiero, kiedy chwycił za broń przeciw
narodowi rzymskiemu. To było końcem jego szaleństwa, nie początkiem.
Oszalał wtedy, gdy z serca wyrzucił wszystkie prywatne związki gościnności
i oficjalne porozumienia, kiedy do domu wprowadził matkę Kartagińczyków!
Od tych weselnych pochodni spłonął jego zamek królewski, ta furia i zaraza
działała na jego serce wszystkimi środkami czarodziejskimi odwracające
i odstręczająco, i nie spoczęła, póki sama własnymi rękami nie włożyła
na niego bezbożnej zbroi przeciw jego znajomemu i przyjacielowi. Jednakże
w tej zgubie i w tym pognębieniu, w tych nieszczęściach pociechą dla niego
jest to, że widzi, jak ta sama zaraza i furia przeszła do domu jego największego na świecie wroga. Bo Masynissa nie jest ani roztropniejszy, ani
bardziej stały niż Syfaks. A jako młody człowiek jest nawet mniej ostrożny.
W każdym razie biorąc ją za żonę postąpił bardziej głupio i jeszcze nierozumniej niż on sam".
14. To powiedział nie tylko z nienawiści do wroga, ale również urażony
w miłości na myśl o ukochanej w rękach rywala. Scypionowi jednak
przysporzył przez to niemało troski i niepokoju. Wiarę w te zarzuty budziło
bowiem nagłe zawarcie małżeństwa, niemal wśród samej walki, bez porozumienia się z Leliuszem i bez czekania na niego, i tak raptowny pośpiech,
że tego samego dnia, w którym zobaczył zdobytą na wrogu brankę, pojął
ją za żonę i w obliczu penatów swego nieprzyjaciela dokonał ofiary weselnej.
DRAMATYCZNA ŚMIERĆ SOFONIBY

Tym bardziej zaś nieprzyjemne wydało się to wszystko Scypionowi,
ponieważ jego samego w Hiszpanii, choć był młodym człowiekiem, nie
skusiła przecież uroda żadnej kobiety branki.
Zastanawiał się nad tym, gdy nadjechali tam Leliusz i Masynissa. Obydwu
przyjął z jednakowo pogodną i życzliwą twarzą i udzielił im wspaniałej
pochwały wobec całej rady wojennej. Ale znalazłszy się z Masynissa na
osobności tak do niego przemówił: „Myślę, Masynisso, żeś ty i w Hiszpanii
przychodził do mnie dla nawiązania ze mną przyjaźni widząc we mnie
pewne wartości i potem w Afryce także z tego powodu mojej opiece
powierzyłeś siebie i wszystkie swe nadzieje. A przecież między tymi cnotami,
dla których wydałem ci się wart przyjaźni, żadna nie była taka, którą
bym się mógł szczycić równie bardzo, jak wstrzemięźliwością i powściągliwością w żądzach. Otóż chciałbym, żebyś i ty tę cnotę dodał do innych
twoich wybornych zalet. Nie tyle, wierz mi, nie tyle grozi nam w naszym
wieku niebezpieczeństwa ze strony uzbrojonego wroga, ile od opętania przez

żądze zmysłowe. Kto je poskromił i opanował swą wstrzemięźliwością,
ten sobie o wiele większą zgotował chwałę i większe zwycięstwo niż to,
któreśmy osiągnęli przez pokonanie Syfaksa. To, czegoś beze mnie dokonał
swoją przedsiębiorczością i dzielnością, chętnie i tamtym przedstawiłem,
i sam zapamiętałem. Resztę — wolę, żebyś sobie sam rozważył, niżbyś
się miał na moje słowa rumienić. Syfaks został pokonany i wzięty do
niewoli pod auspicjami narodu rzymskiego. Wobec tego on sam, jego żona,
królestwo, ziemia, miasta, ludzie tam mieszkający, i w ogóle wszystko,
co należało do Syfaksa, jest zdobyczą narodu rzymskiego17; wobec tego
króla i jego żonę, choćby nie była obywatelką kartagińską i choćbyśmy
jej ojca nie widzieli jako wodza nieprzyjacielskiego, należałoby odesłać do
Rzymu. Sąd i decyzja co do niej należą do senatu i narodu rzymskiego.
A mówi się, że to ona sprzymierzonego z nami króla od nas odwróciła,
ona pchnęła go gwałtem do wojny. Pokonaj samego siebie. Nie psuj wiele
dobrego jednym błędem i nie niszcz znaczenia tylu zasług winą większą,
niż warta jej przyczyna".
15. Masynissa słuchając tego nie tylko okrył się rumieńcem, ale i łzy
miał w oczach. Powiedział, że on sam pozostanie do dyspozycji wodza,
lecz prosi go, żeby jednak, jak dalece sytuacja na to pozwala, uwzględnił
konieczność wywiązania się z pospiesznie danej obietnicy: przyrzekł bowiem,
że w niczyją moc jej nie wyda.
Tak w rozterce wrócił do swego namiotu. Tu odsunął od siebie świadków i wśród częstych westchnień i jęków, które łatwo mogli słyszeć stojący
wokół namiotu, spędził dość długą chwilę. W końcu po ciężkim westchnieniu
wezwał do siebie zaufanego niewolnika, który, jak to bywa u królów, na
nieprzewidziane zmiany losu przechowywał truciznę, kazał sporządzić odpowiedni napój i zanieść go w kubku Sofonibie, a przy tym powiedzieć:
„Masynissa chętnie by jej dochował wierności, do jakiej zobowiązany jest
mąż wobec żony. Ponieważ jednak ci, którzy tutaj decydują, odbierają
mu tę możność, dochowuje jej drugiego przyrzeczenia: że się za życia nie
dostanie w moc Rzymian. Niech więc pomna swego ojca i jego roli
wodzowskiej, ojczyzny i dwóch królów, których była żoną, pomyśli o sobie
sama".
Z taką wiadomością i jednocześnie z trucizną sługa przybył do Sofoniby.
A ta odrzekła: „Przyjmuję ten dar weselny, wcale miły, skoro niczego
lepszego mąż żonie dać nie może. To jednak mu powiedz, że lepiej bym
zginęła, gdybym na własnym pogrzebie nie wychodziła za mąż". I z nie
większą nieustraszonością mówiła te słowa, niż wzięła kubek i wychyliła
go bez jakiegokolwiek znaku zawahania się czy przerażenia.
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Zgodnie z rzymską maksymą cała zdobycz to praeda populi Romani. Masynissa
więc nie ma do niej samodzielnego prawa.

Zawiadomiono o tym Scypiona. Ten natychmiast wezwał Masynissę do
siebie, żeby ten młodzieniec nie podjął w rozgoryczeniu jakiejś zbyt przykrej
decyzji, i już to go pocieszał, już to łagodnie ganił, że jedno nierozważne
pociągnięcie zmazał innym równie nierozważnym i narobił przykrości więcej,
niż to było potrzebne.
ODZNACZENIE MASYNISSY, LELIUSZA I INNYCH ŻOŁNIERZY

Następnego dnia Scypion, chcąc odwrócić uwagę Masynissy od świeżego
ciężkiego przeżycia, wstąpił na trybunał wodzowski i kazał zwołać żołnierzy
na zebranie. Tutaj przede wszystkim nazwał Masynissę królem, a następnie
wielką zaszczycił pochwałą i przyznał mu złoty wieniec, złotą czarę ofiarną,
krzesło kurulne i laskę z kości słoniowej, haftowaną togę i tunikę z wyszytymi
na niej oliwnymi gałązkami, i dodał to wyróżniające go wyjaśnienie:
„U Rzymian nie ma zaszczytu większego niż triumf, a triumfatorzy nie
mają szaty wspanialszej niż ta, której godnym naród rzymski uznał Masynissę,
jednego z obcych władców"18.
Potem udzielił także pochwały Leliuszowi i odznaczył go złotym wieńcem.
Podobnie innych wojskowych ludzi, w zależności od zasług każdego.
Te wyróżnienia zmiękczyły serce króla i ożywiły w nim nadzieję na
niedalekie, po usunięciu Syfaksa, panowanie nad całą Numidią.
PERTRAKTACJE KARTAGIŃSKO-RZYMSKIE PO USUNIĘCIU SY1 AKSA

16. Scypion wysłał Gajusza Leliusza z Syfaksem i innymi jeńcami do
Rzymu, a z nimi udali się tam również posłowie Masynissy.
Sam zaś przeniósł się z wojskiem z powrotem pod Tunis i tu dokończył
budowy obwarowań obozu, zaczętych już poprzednio.
Kartagińczyków pełnych radości, ale krótkiej i nawet prawie czczej,
z powodu dość pomyślnego, jak na ich sytuację, szturmu na flotę rzymską,
przeraziła wieść o dostaniu się Syfaksa do niewoli. Pokładali w nim przecież
niemal więcej nadziei niż w Hazdrubalu i własnym wojsku. Nie słuchając
więc już nikogo z przemawiających za wojną wysłali trzydziestu przedniejszych członków rady starszych z prośbą o pokój. Była to najpoważniejsza
u nich rada i najbardziej wpływająca na orientację ich senatu.
Ludzie ci przybywszy do obozu rzymskiego i do kwatery głównego
dowództwa padli przed Scypionem na twarz jak pochlebcy — zwyczaj ten
wzięli, jak myślę, z tamtejszych stron - i przemówili także w sposób
odpowiadający tej ich uniżonej czołobitności. Nie próbowali oczyszczać się
18

Scena ta pokazuje wyraźnie, że chce sobie pozyskać Masynissę odznaczeniami mającymi
przysłonić fakt, że w Afryce o wszystkim decyduje Rzym, tj. rzymski senat.

z winy, ale źródło winy przenosili na Hannibala i zwolenników jego siły.
Prosili o przebaczenie dla swego miasta, dwukrotnie już zrujnowanego przez
lekkomyślność własnych obywateli: „Może ono się ostać po raz drugi dzięki
łasce wroga, bo naród rzymski pragnie przecież tylko władzy nad pokonanymi, a nie ich zguby. Gotowi są poddać się rozkazom jak słudzy. Niech
więc dyktuje, co zechce".
Odpowiedź Scypiona brzmiała: „Przybył do Afryki z tą nadzieją —
a nadzieję tę wsparł jeszcze pomyślny dla niego wynik wojny — że wróci
do kraju ze zwycięstwem, a nie z pokojem tylko. A ponieważ zwycięstwo
ma już prawie w ręku, nie odmawia im pokoju — żeby wszystkie narody
wiedziały, że naród rzymski i podejmuje wojny, i kończy sprawiedliwie19.
Warunki pokoju dyktuje następujące: muszą zwrócić jeńców, a także zbiegów
wolnych i niewolników: wojska swe z Galii i Italii usunąć; z Hiszpanii
zrezygnować; ustąpić ze wszystkich wysp między Italią i Afryką; wydać
wszystkie okręty wojenne, oprócz dwudziestu; dostarczyć pięćset tysięcy miar
pszenicy, a trzysta tysięcy jęczmienia".
Co do podyktowanej tu sumy pieniężnej przekazy są rozbieżne. Raz
znajduję pięć tysięcy talentów, to znowu pięć tysięcy funtów srebra20; gdzie
indziej jeszcze podwójną wysokość żołdu dla żołnierzy.
„Czy na tych warunkach" — kończył Scypion — „przyjmujecie pokój,
macie do zastanowienia się nad tym trzy dni. Jeżeli przyjmiecie, zawrzecie
ze mną zawieszenie broni, a do senatu w Rzymie wyślecie poselstwo".
Z tym odprawieni Kartagińczycy uważali, że nie ma co sprzeciwiać się
jakimkolwiek warunkom pokoju — bo chodziło im przecież tylko o uzyskanie czasu na powrót Hannibala do Afryki — i wysłali poselstwa, jedno
do Scypiona w sprawie zawieszenia broni, drugie do Rzymu z prośbą
o pokój, przyprowadzając z sobą dla pozoru pewną liczbę jeńców oraz
zbiegów wolnych i niewolników, aby uzyskanie pokoju było łatwiejsze.
W RZYMIE - PO PRZYBYCIU LELIUSZA Z SYFAKSEM
NA MIEJSCE

17. Wiele dni wcześniej przybył do Rzymu Leliusz z Syfaksem i numidyjskimi dygnitarzami. Przedstawił senatowi po kolei wszystko, co zaszło
w Afryce, ku wielkiej radości ludzi w danej chwili i wielkiej nadziei na
przyszłość.
19

W słowach Scypiona wyraża tu Liwiusz pogląd z czasów Augusta, sformułowany
dobitnie przez Wergiliusza, Aeneis VI 851 i n., gdzie Rzymowi przypisuje się prawo podboju
opornych i dyktowania wszystkim pokoju, równoznacznego zresztą z oddaniem wszystkiego
na usługi Rzymu.
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Talent — grecka miara wagi, około 26,2 kg; funt (łac. pondo) — pierwotnie 0,27 kg,
potem 0,33 kg.

Po naradzie senat postanowił odesłać Syfaksa do Alby i tam oddać
pod straż, Leliusza zaś zatrzymać w Rzymie do czasu przybycia posłów
kartagińskich. Uchwalono również czterodniowe modły dziękczynne.
Pretor Publiusz Eliusz21 po zamknięciu posiedzenia senatu zwołał zgromadzenie ludowe i wystąpił przed nim na mównicy razem z Leliuszem.
Tutaj to dopiero na wiadomość o rozbiciu wojsk kartagińskich, o pojmaniu
i uwięzieniu króla, którego wielkie było imię, i o przewędrowaniu całej
Numidii wśród wspaniałego zwycięstwa ludzie nie mogli pomieścić w sobie
cichej radości, by jej nadmiarowi nie dać wyrazu w okrzykach i innych
zwykłych tłumowi objawach. Stąd też pretor wydał zaraz zarządzenie, żeby
służba świątynna otwarła wszystkie świątynie w całym mieście, dając ludziom
możność ich odwiedzania, pozdrawiania bogów i dziękowania im przez
cały dzień.
POSELSTWO MASYNISSY W SENACIE

Następnego dnia wprowadził do senatu posłów Masynissy. Ci najpierw
gratulowali senatowi pomyślnego przebiegu wojny prowadzonej przez Publiusza Scypiona w Afryce. Następnie dziękowali za to, że Masynissę nie
tylko utytułował królem, ale faktycznie go królem zrobił przywracając mu
władzę w ojcowskim królestwie, w którym, po usunięciu Syfaksa, jeśli tak
zadecyduje senat, będzie mógł panować bez obawy i walki, oraz za to,
że udzielił mu pochwały w obecności wojska i zaszczycił wspaniałymi
wyróżnieniami: „Masynissa, jak już się starał, by stać się godnym tych
zaszczytów, tak nadal starał się będzie. Prosi senat, aby swą uchwałą
zatwierdził zarówno jego tytuł królewski, jak i inne przyznane mu przez
Scypiona zaszczyty i odznaczenia. A jeśli to nie będzie natrętnością, to
prosi również, aby mu zwrócono jeńców numidyjskich, trzymanych w Rzymie
pod strażą, bo to przysporzy mu dużo powagi w kraju".
Na to odpowiedziano posłom: „Osiągnięć w Afryce mogą sobie gratulować
wspólnie z królem. Uważają, że Scypion słusznie i należycie postąpił tytułując
Masynissę królem. Również wszystko inne, co tylko miłego dlań zrobił,
senat pochwala i uchwala".
Powzięto także decyzję co do darów, jakie posłowie mieli zabrać z sobą
dla króla: dwie purpurowe pelerynki wojskowe, do każdej z nich złotą
spinkę i tunikę z szerokim obramowaniem; dwa konie, każdego z ozdobnym
rzędem; dwa komplety rycerskiego uzbrojenia z pancerzami; dwa namioty,
i w ogóle wyposażenie wojenne, jakie zwyczajnie daje się konsulowi. Te
rzeczy polecono pretorowi wysłać dla króla.
21

Publiusz Eliusz Petus — przewodniczył w senacie jako praetor urbanus pod
nieobecność konsulów w Rzymie, w roku, 203 p.n.e. Sam bowiem został jednym z konsulów
dopiero w roku 201 p.n.e.

Posłom natomiast polecono przydzielić dary wartości nie mniejszej niż
pięciu tysięcy sesterców. Szaty po dwie posłom, po jednej pozostałym ich
ludziom i tym Numidom. których miało się wypuścić spod straży i zwrócić
królowi. Do tego uchwalono dla posłów swobodne bywanie w domach22,
kwatery i wszelkie wygody.
W GALII PRZEDALPEJSK1EJ. KLĘSKA MAGONA

18. Tegoż lata, kiedy w Rzymie zapadły tego rodzaju postanowienia,
a w Afryce przeprowadzono opisane wyżej działania, pretor Publiusz
Kwinktyliusz Warus i prokonsul Marek Korneliusz stoczyli decydującą bitwę
z Magonem w kraju gallickich Insubrów23.
Legiony pretora stanęły w pierwszym szeregu linii bojowej, Korneliusz
swoje trzymał na tyłach. Sam jednak przyjechał na koniu do pierwszych
chorągwi i na obu skrzydłach pretor i prokonsul z największym wysiłkiem
zagrzewali żołnierzy do nacierania na wroga. Ale sprawa jakoś nie ruszała
naprzód. Wtedy Kwinktyliusz powiedział do Korneliusza: „Zbyt powolnie,
jak widzisz, nawiązuje się bitwa. Przygasa lęk wroga przez nieoczekiwaną
łatwość oporu i zachodzi obawa, że przerodzi się w zuchwałą odwagę.
Musimy jak burza natrzeć konnicą, jeśli chcemy u przeciwnika wywołać
zamieszanie i ruszyć go ze stanowiska. Wobec tego albo ty podtrzymuj
walkę tutaj przy pierwszych chorągwiach, a ja poprowadzę na wroga konnicę, albo ja będę działał na froncie tutaj, a ty wypuść na wroga jazdę
wszystkich czterech legionów".
Prokonsul godził się na to, żeby pretor wybrał sobie dowolne zadanie.
A wtedy pretor Kwinktyliusz wraz ze swym synem, Markiem, przedsiębiorczym młodzieńcem, udał się do konnicy, kazał ludziom wsiadać na
koń i nagle wypuścił ich na wroga. Zamieszanie wywołane przez konnicę
powiększył jeszcze wzniesiony przez legiony okrzyk bojowy. I byłyby się
nie utrzymały w miejscu szyki bojowe nieprzyjaciela, gdyby nie to, że Magon
wprowadził zaraz do akcji słonie przygotowane na pierwszy ruch konnicy.
Na ich ryk i odór, i widok konie się przestraszyły i tę pomoc ze strony
konnicy udaremniły. A jak wmieszany w zwartą walkę, gdzie można było
użyć lancy i miecza w zapasach z bliska, jeździec rzymski przeważał siłą,
tak na odległość, gdy przestraszone konie trzymały się z daleka, lepiej
w oddalonych pociskami godzili Numidzi.
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Swobodne bywanie w domach - tak tłumaczymy określenie aedes liberae; bo posłów
nieprzyjaciela izolowano przyjmując ich nawet poza murami Rzymu, np. w świątyni Bellony,
i przydzielając im kwatery w oficjalnym budynku dla gości, villa publica, jak np. posłom
Filipa w roku 197 p.n.e. (por. XXXIII 24) czy posłom kartagińskim w roku 203 p.n.e.
(por. rozdz. 21).
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Por. XXVIII 46, XXIX 5.

Tymczasem piechota dwunastego legionu została w dużej części wybita:
utrzymywała się na stanowisku jeszcze tylko dzięki ambicji, nie dzięki siłom.
I nie byłaby ustała tak dłużej, gdyby z rezerwy nie wprowadzono do
pierwszej linii trzynastego legionu, który przejął walkę na siebie. Magon
także nowym siłom legionu przeciwstawił trzymanych w rezerwie Gallów,
tych jednak bez wielkiej wałki przepędzono. A wtedy hastaci jedenastego
legionu utworzyli zwartą kolumnę i uderzyli na słonie, które turbowały
już także ich linię piechoty. I z chwilą, gdy w trzymające się w grupie
słonie zaczęli prażyć oszczepami, z których niemal żaden nie chybiał,
zmusili wszystkie do odwrotu i popędzili na ich własną linię bojową.
Tu cztery od razu zwaliły się na ziemię i wtedy dopiero szeregi przeciwnika
zaczęły się cofać. W tej chwili także cała jazda widząc, że słonie zostały
odparte, ruszyła pędem dla zwiększenia wśród wroga strachu i zamieszania.
Ale dopóki przed chorągwiami stał Magon, szeregi cofały się krok za
krokiem prowadząc walkę bez przerwy. I dopiero, gdy zobaczono, że
trafiony w biodro padł na ziemię i że go prawie bez życia wynoszą z pola
bitwy, z miejsca wszyscy rzucili się do ucieczki.
Padło tego dnia do pięciu tysięcy nieprzyjaciela. Zdobyto na nim dwadzieścia dwa znaki wojenne. Ale i Rzymian zwycięstwo kosztowało dużo krwi.
Zginęło dwa tysiące trzystu ludzi z wojska pretora, bez porównania najwięcej z legionu dwunastego. Z tegoż legionu zginęli także dwaj trybunowie
wojskowi, Marek Koskoniusz i Marek Mewiusz. -Wznawiając walkę zginął
również Gajusz Helwiusz, trybun wojskowy z legionu trzynastego, wchodzącego do walki na końcu. Z konnicy zginęło dwudziestu dwu znakomitych jeźdźców. Kilku centurionów zatratowały na śmierć słonie. A walka
trwałaby jeszcze dłużej, gdyby nam wróg nie ustąpił zwycięstwa na skutek
rany swego wodza.
ODWOŁANIE MAGONA DO KARTAGINY, ŚMIERĆ JEGO W DRODZE
DO AFRYKI

19. Najbliższej nocy Magon wyruszył w drogę po cichu i w długich
marszach, jak dalece tę drogę znosić pozwalała mu rana, dotarł nad morze
w kraju Ligurów-Ingaunów.
Tu zastali go posłowie kartagińscy, którzy przed kilku dniami przybyli
na okrętach do Zatoki Gallickiej, każąc mu możliwie szybko wracać do
Afryki: „To samo ma zrobić również jego brat Hannibal. Bo i do niego
udali się posłowie z tymi samymi rozkazami. Sytuacja Kartaginy nie pozwala
jej kontynuować zbrojnej okupacji Galii i Italii".
Magon nie tylko pod wpływem rozkazu rady państwowej i niebezpieczeństwa ojczyzny, ale także z obawy, że zwycięski nieprzyjaciel będzie
nań nastawał i że sami Ligurowie widząc, że Punijczycy opuszczają Italię,

przejdą na stronę tych, w których mocy niebawem musieliby się znaleźć,
wsadził swe wojska na okręty i ruszył w drogę. A miał też przy tym
nadzieję, że łagodniejsze dla rany będą wstrząsy na okręcie niż w drodze
lądowej, i w ogóle poręczniejsze jej leczenie. Ale ledwie minął Sardynię,
rana spowodowała jego śmierć24.
Zresztą i część rozrzuconych po morzu okrętów punickich zajęła znajdująca się koło Sardynii flota rzymska.
Tyle na lądzie i morzu zdziałano w przyalpejskich stronach Italii.
W ETRURII - NIC NOWEGO

Konsul Gajusz Serwiliusz nie dokonał niczego godnego pamięci na swym
terenie działania w Etrurii. Ani w Galii; bo i tam się posunął25.
SPRAWA SERW1LIUSZA W RZYMIE PO ODZYSKANIU OJCA Z NIEWOLI

Odzyskał z niewoli — po szesnastu latach — ojca swego, Gajusza
Serwiliusza, a także Gajusza Lutacjusza, pojmanych przez Bojów koło
miejscowości Tannetum26 i wrócił do Rzymu w towarzystwie z jednej
strony ojca, z drugiej Lutacjusza, ku większej chwale osobistej raczej niż
publicznej.
Na zgromadzeniu ludowym wystąpiono z wnioskiem, żeby tego Gajuszowi
Serwiliuszowi nie poczytywać za nadużycie, że wbrew ustawom był trybunem
i edylem plebejskim za życia ojca, który piastował już godności kurulne,
ponieważ o tym, że ojciec żyje, nie wiedział27. Po przeprowadzeniu tego
wniosku wrócił na swój teren działania.
24

Według innej tradycji — znanej z Neposa, Hannibal 1 i n. — Magon żył i kontaktował
się z Hannibalem jeszcze w kilka lat po jego ucieczce z Kartaginy i miał zginąć dopiero
na krótko przed rokiem 190 p.n.e. Według Appiana. Dzieje afrykańskie 49, 59, Magon
przebywał w Italii jeszcze po bitwie pod Zamą, w roku 202 p.n.e.
25
Terenem operacyjnym konsula G. Serwiliusza Geminusa była Etruria i Liguria. Stanowił
on tam rezerwę na wypadek potrzeby użycia go w walce ze znajdującym się w Ligurii
Magonem. W Galii czuwali prokonsul M. Korneliusz i pretor P. Kwinktyliusz Warus, którzy
działali na froncie i właśnie stoczyli bitwę z Magonem. Tymczasem Galii na tyłach pilnował
także Serwiliusz.
26
G. Serwiliusz, ojciec, był przed rokiem 218 p.n.e. pretorem; w niewoli u Bojów
przebywał od roku 218 p.n.e. G. Lutacjusz Katulus. konsul roku 220 p.n.e. Por. XXI
25, gdzie próba ustalenia okoliczności dostania się tych ludzi do niewoli.
27
G. Serwiliusz, syn, był trybunem ludowym chyba w roku 211, a edylem plebejskim
w roku 209 p.n.e. W następnym roku piastował edylat kurulny, co jednak nie kłóciło się
już z prawem. Ustawa, nie pozwalająca nobilom, których ojcowie sprawowali urzędy kurulne —
a takim była także pretura (por. przyp. 26) — i żyli. czy też nobilom, którzy sami
piastowali już takie urzędy, obejmować urzędów plebejskich, zabezpieczała wyższość urzędów
nobilnych nad plebejskimi. z drugiej jednak strony zabezpieczała te właśnie urzędy plebejskie
przed ich przejściem w ręce nobilów.

W POŁUDNIOWEJ ITALII

Do konsula Gneusza Serwiliusza, działającego na terenie Bruttium,
przeszły Konsencja, Aufugum, Bergi, Besydie, Okrykulum, Limfeum, Argentanum, Klampetia28 i inne mało znane miejscowości, kiedy zobaczyły, że wojna
punicka zaczyna słabnąć.
Tenże konsul stoczył z Hannibalem bitwę na polach krotońskich. Wiadomości o tej bitwie są niejasne. Waleriusz Antyjczyk twierdzi, że padło tam
pięć tysięcy nieprzyjaciela. Ale to coś tak wielkiego, że albo zostało bez
skrupułów zmyślone, albo jeśli pominięte, to przez niedbalstwo. Tyle pewnego,
że Hannibal niczego więcej w Italii już nie dokonał. Bo i do niego przybyli
z Kartaginy posłowie w tychże dniach, w których do Magona, wzywając
go do Afryki.
WYJAZD HANNIBALA Z ITALII DO AFRYKI

20. Słów poselstwa słuchał Hannibal podobno zgrzytając zębami i jęcząc
i ledwie powstrzymując łzy. A gdy mu wyłożono polecenia, powiedział:
„Już nie w sposób zawiły, ale jawnie odwołują mnie stąd ci, którzy od
dawna chcieli mnie ściągnąć z powrotem przez odmowę przysłania mi
dodatkowych sił i pieniędzy. Pokonał więc Hannibala nie naród rzymski,
tylekroć pobity i przepędzony, lecz senat kartagiński przez zawistne stawianie
mu przeszkód29. I nie tak Publiusz Scypion będzie się cieszył i chełpił
tym hańbiącym moim powrotem, jak Hannon, który nasz dom, nie mogąc
inaczej, obalił grzebiąc w gruzach Kartaginę".
To właśnie przeczuwając już przedtem przygotował sobie okręty. Teraz
więc bezużyteczny tłum żołnierzy pod pozorem załóg obronnych rozesłał
po miastach w kraju Bruttiów, których zresztą niewiele utrzymywało się
jeszcze przy nim nie tyle z wierności, ile ze strachu, natomiast co tylko
tworzyło rzeczywiste siły w jego wojsku, przewiózł do Afryki.
Wielu ludzi pochodzenia italskiego nie godziło się jednak na pójście
za nim do Afryki. Schronili się oni do świątyni Junony Lacyńskiej30,
której nikt jeszcze do owego dnia nie naruszył. Mimo to zostali tam
przez niego w sromotny sposób wymordowani.
28

Miasta te leżały na terenie Bruttium. głównie w północnej części tego kraju, a wiec
chyba także Okrykulum, różne od miasta tej samej nazwy w południowej Umbrii.
29
Włożony tutaj w usta Hannibala pogląd jest fałszywy, choć nawet w historiografii
nowożytnej długo uważany był za słuszny. Za istotne przyczyny ostatecznego niepowodzenia
Hannibala na terenie Italii uważa się dzisiaj słabość Kartaginy na morzu i rozproszenie sil
działających na różnych teatrach wojny, a wreszcie lojalność znacznej większości sprzymierzeńców rzymskich wobec Rzymu, których Hannibalowi nie udało się przeciągnąć na swoją stronę
lub utrzymać na stałe.
30
Junony Lacyńskiej — świątynia i jej święty okręg koło Krotony; por. XXIII 33.
przyp. 75 (t. III, s. 163).

Opowiadają, że rzadko kto skazany na wygnanie opuszczając ojczyznę
uchodził z niej z taką zgryzotą, z jaką Hannibal ustępował z kraju
przeciwnika. Raz po raz oglądał się na wybrzeża Italii, oskarżał bogów
i ludzi, i na własną głowę rzucał przekleństwa, że nie poprowadził na
Rzym żołnierza skrwawionego jeszcze po zwycięstwie pod Kannami: „Scypion
odważył się iść pod Kartaginę, a jako konsul nie raczył nawet zobaczyć
wroga w Italii. On zaś po pobiciu stu tysięcy zbrojnych ludzi nad Jeziorem
Trazymeńskim i pod Kannami zmarniał pod Kasylinum, pod Kumami
i Nolą31.
Z takimi wyrzutami i żalami na ustach został wywleczony z Italii po
długoletnim jej posiadaniu.
RZYM PO USTĄPIENIU MAGONA I HANNIBALA Z ITALII

21. W tych samych dniach doszła do Rzymu wiadomość o ustąpieniu
zarówno Magona, jak i Hannibala. Powód do radości był więc podwójny,
ale przyjemność jej umniejszało wrażenie, że wodzowie rzymscy, mimo
wyraźnego zalecenia ze strony senatu, by ich zatrzymać w Italii, za mało
mieli do tego czy to odwagi, czy też sił — a także troska o ostateczny
wynik wojny, której cały ciężar zwalił się na jedno wojsko i jego wodza32.
POSELSTWO Z SAGUNTU W RZYMIE

W tychże dniach przybyli do Rzymu posłowie z Saguntu przywożąc
z sobą ujętych z pieniędzmi Kartagińczyków, którzy przeprawiali się do
Hiszpanii celem werbowania tam pomocy wojskowej. W przedsionku Kurii
senackiej postawili dwieście pięćdziesiąt funtów złota, osiemset funtów srebra.
Ludzi pojmanych przejęto i osadzono w więzieniu. Złoto i srebro zwrócono
z podziękowaniem posłom, dano im podarunki i okręty, by na nich mogli
wrócić do Hiszpanii.
MODŁY I OFIARY DZIĘKCZYNNE W RZYMIE NA CZEŚĆ BOGÓW

Potem starsi wspomnieli o tym, jak to ludzie słabiej reagują na powodzenia
niż na nieszczęścia: „Kiedy Hannibal przeprawiał się do Italii, ileż to
było — jak sobie przypominają — strachu, ile popłochu! Jakież potem
spadały na nich klęski i ileż wtedy było żałoby! Z murów miasta oglądano
obóz Hannibala: jakież to śluby składano wówczas bogom prywatnie i publi31

Mamy tu króciutką rekapitulację dziejów Hannibala w Italii.
Ten tytuł do chwały Hannibala, że potrafił zmylić Rzymian i wsadzić wojsko na
okręty, odpłynąć i przybić do Afryki bez przeszkód ze strony rzymskiej, wystawia raz
jeszcze wysoką notę jego umiejętnościom wodzowskim.
32

cznie! Ileż razy na zebraniach słyszano słowa ludzi z wzniesionymi ku
niebu rękami i pytających, czy nadejdzie kiedyś jeszcze ten dzień, kiedy
zobaczą Italię wolną od wroga i kwitnącą szczęściem pokoju! I oto
w szesnastym roku wojny bogowie dali im to wreszcie, ale o podziękowaniu im za to nie ma kto pomyśleć. Do tego stopnia ludzie nie umieją
nawet przychodzących do nich łask życzliwie przyjąć, a cóż dopieno, by
umieli dostatecznie pamiętać o minionych".
Na to ze wszystkich stron Kurii odezwały się głosy, aby pretor Publiusz
Eliusz postawił odpowiedni wniosek. Postanowiono więc pięciodniowe modły
dziękczynne przy wszystkich wezgłowiach bożych33 i złożenie ofiar ze stu
dwudziestu zwierząt dorosłych.
POSELSTWO KARTAGIŃSKIE W RZYMIE

Już po odesłaniu Leliusza i posłów Masynissy doniesiono do Rzymu,
że w Puteolach widziano poselstwo kartagińskie udające się do senatu
w sprawie pokoju i mające iść dalej lądem. Wobec tego postanowiono
wezwać Leliusza z powrotem, by w sprawie pokoju radzić w jego obecności.
Kartagińczyków przyprowadził do Rzymu legat Scypiona, Kwintus Fulwiusz Gillon. Nie pozwolono im wchodzić do miasta, lecz dano kwaterę
w gospodzie publicznej, a posłuchania senatu udzielono w świątyni Bellony.
22. Wygłosili tu tę samą prawie mowę, jaką przed Scypionem, zrzucając całą winę za rozpętanie wojny ze swej rady państwowej na Hannibala:
„On to nie tylko Alpy, ale i rzekę Ebro przekroczył bez rozkazu senatu
kartagińskiego i na własną też rękę wydał wojnę zarówno Rzymowi, jak
już poprzednio także Saguntowi34. Dla senatu i narodu kartagińskiego —
jeśli się ma prawdziwie oceniać — przymierze z Rzymem pozostaje do
bieżącej chwili nienaruszone. Toteż o nic innego nie polecono im prosić,
jak tylko o to, by im wolno było pozostać przy warunkach tego pokoju,
jaki ostatnio został zawarty z Gajuszem Lutacjuszem"35.
Tradycyjnym zwyczajem ojców pretor dał obecnym możność zadawania
posłom dowolnych pytań. Wtedy starsi, którzy brali udział w ustanawianiu
tamtej umowy pokojowej, różni o różne pytali rzeczy. Ale gdy posłowie
odpowiadali, że nie pamiętają tych spraw z powodu swego wieku — bo
rzeczywiście, wszyscy właściwie byli młodymi ludźmi — odezwały się ze
33

Był to rodzaj poduszki, na której spoczywały podobizny par bogów w formie lalek,
od końca III wieku p.n.e. podobizny sześciu par głównych bóstw, aby mogły uczestniczyć
przy różnych uroczystościach, np. ucztach ofiarnych, igrzyskach itp.
34
Włożone w usta posłów kartagińskich, ze względów taktycznych, twierdzenie to,
zwalające winę na Hannibala, jest oczywiście fałszywe, podyktowane sytuacją. Przeczy mu
choćby stosunek Kartagińczyków do Hannibala po klęsce.
35
Mowa tutaj o pokoju po pierwszej wojnie punickiej; por. periochę XIX (t. II, s. 279,
i przyp. 12 i n.).

wszystkich stron kurii głosy, że z punicką chytrością na posłów wybrano
ludzi, którzy mieli prosić o dawne warunki pokoju, a żaden z nich tego
pokoju nie pamięta.
23. Potem usunięto posłów z senatu i zaczęło się pytanie o zdania.
Marek Liwiusz uważał, że trzeba wezwać konsula Gajusza Serwiliusza, jako
znajdującego się bliżej Rzymu, aby o pokoju mówić w jego obecności:
„Skoro nie ma poważniejszej sprawy, nad którą by mogła zdarzyć się
narada, niż ta sprawa pokoju, nie wydaje mu się, by rozważanie jej
w nieobecności choćby jednego, tym bardziej więc obu konsulów dostatecznie
odpowiadało godności narodu rzymskiego".
Kwintus Metellus, który przed trzema laty był konsulem i dyktatorem,
mówił: „Skoro Publiusz Scypion bijąc wojska wroga i niszcząc jego tereny
doprowadził do tej sytuacji, że wróg prosi kornie o pokój, i skoro nikt
inny lepiej ocenić nie może, z jakim zamysłem ten wróg o pokój prosi,
niż człowiek, który prowadzi wojnę pod bramami Kartaginy, to należy
również ten pokój przyjmować lub odrzucać za niczyją radą tak bardzo, jak
właśnie za radą Scypiona".
Marek Waleriusz Lewinus, były dwukrotny konsul, dowodził: „To wywiadowcy przybyli, nie posłowie! Trzeba im kazać opuścić Italię, odesłać
ich aż na okręty pod strażą i napisać do Scypiona, żeby nie folgował
wojnie".
Leliusz i Fulwiusz dorzucili: „Również Scypion uzależniał realność pokoju
od tego, że nie będzie się odwoływać z Italii Hannibala i Magona36.
Ale Kartagińczycy będą robić wszystko dla pozoru, by się doczekać tych
wodzów i ich wojsk, a potem zapomną o umowach pokojowych, choćby
najświeższych, zapomną o wszystkich bogach i będą prowadzić wojnę".
Ta wypowiedź spowodowała, że tym bardziej opowiedziano się za zdaniem
Lewinusa. Posłów odprawiono bez doprowadzenia sprawy pokoju do końca
i niemal bez odpowiedzi.
KONSUL GNEUSZ SERWILIUSZ W „POŚCIGU" ZA HANNIBALEM

24. W tych dniach konsul Gneusz Serwiliusz nie mając wątpliwości, że
chwała z tytułu przywrócenia w Italii spokoju należy do niego, przerzucił
się na Sycylię w pościgu za Hannibalem, jakby to on go wyrzucił
z Italii, i zamierzał przeprawić się dalej, do Afryki.
Dotarło to do Rzymu. Senatorowie postanowili najpierw, że pretor ma
napisać do konsula, iż senat uważa za rzecz słuszną, by wrócił do Italii.
36

Zachodzi tu pozorna sprzeczność z rozdz. 16, gdzie Scypion żądał usunięcia wojsk
kartagińskich z Galii i Italii; tutaj mowa o nieodwoływaniu Hannibala i Magona z Italii
(tj. pozostawieniu ich poza Afryką), stanowiącym dowód pokojowych, a nie wojennych zamiarów kartagińskich.

Ale pretor twierdził, że jego pismo konsul zlekceważy. Wobec tego powołano
do tejże sprawy dyktatora w osobie Publiusza Sulpicjusza i ten prawem
wyższej władzy odwołał konsula do Italii37.
Resztę roku zużył dyktator, wraz z dowódcą jazdy Markiem Serwiliuszem,
na objazd miast italskich, które przez wojnę odstąpiły od Rzymu, i na
prowadzeniu dochodzeń w sprawie każdego z nich z osobna.
TRANSPORT RZYMSKI Z SARDYNII DO AFRYKI

Przez okres zawieszenia broni przepłynęło do Afryki z Sardynii, od
pretora Publiusza Lentulusa, sto okrętów transportowych z zaopatrzeniem,
pod osłoną dwudziestu okrętów wojennych, przy morzu bezpiecznym od
wroga i od burz.
STRATA TRANSPORTU SYCYLIJSKIEGO

Nie takie samo szczęście miał Gneusz Oktawiusz, płynąc z Sycylii
z dwustu okrętami transportowymi i trzydziestu wojennymi38. W pomyślnym
kursie osiągnął już prawie widok Afryki, ale tu najpierw wiatr ustał,
a następnie zmienił się na południowy, poprzemieszczał okręty i rzucił je
w różne strony. Sam Oktawiusz z wojennymi okrętami płynąc przeciw fali
osiągnął, przy największym wysiłku wioślarzy, Przylądek Apollina. Towarowe
jednak okręty zostały zaniesione po największej części ku Egimurowi.
Wyspa ta zamyka od strony pełnego morza zatokę, nad którą leży
Kartagina, z górą trzydzieści tysięcy kroków od tego miasta. Inne okręty
poszły nawet wprost na Kartaginę, ku Ciepłym Wodom.
Wszystko to działo się na widoku Kartaginy. Z całego więc miasta
ludzie zbiegli się na rynek, urzędnicy zwołali senat miejscowy. Lud w przedsionku sali posiedzeń senatu groźnie krzyczał, żeby tak wielkiej zdobyczy
z oczu i z rąk nie wypuścić. Niektórzy przeciwstawiali temu zobowiązania
wynikające z pertraktacji pokojowych, inni z zawieszenia broni, bo termin
jego jeszcze nie minął, ale na łącznym niejako zebraniu senatu i ludu
zgodzono się na to, by Hazdrubal z flotą pięćdziesięciu okrętów popłynął
pod Egimurus, a następnie zebrał okręty przewozowe rozrzucone po wybrzeżu i portach. Opuszczone przez żeglarzy, którzy uciekli, okręty te
zawleczono na rufach do Kartaginy: najpierw te z Egimuru, potem spod
Ciepłych Wód.
37

Zachowanie się Gneusza Sulpicjusza i konieczność powołania dyktatora dla podporządkowania niesfornego urzędnika decyzji senatu dowodzi, jak osobiste cele czy ambicje
i samowolne postępowanie urzędników zaczęło podkopywać dawne obyczaje, mores maiorum,
fundamenty ustroju republikańskiego.
38
Stronniczość Liwiusza. czy w ogóle historiografii rzymskiej, jest tu widoczna: Rzymianie
mieli prawo w czasie zawieszenia broni wysyłać zaopatrzenie dla swojej armii, natomiast
Kartagińczycy przeszkadzając temu naruszają to zawieszenie broni.

REAKCJA SCYPIONA NA TO POSTĄPIENIE PUNICKIE

25. Posłowie z Rzymu jeszcze nie wrócili i nie było wiadomo, jakie
jest zdanie senatu rzymskiego co do wojny czy pokoju. I nie minął też
jeszcze okres zawieszenia broni. Scypion zatem uważając to bezprawie za
tym bardziej krzywdzące, że ci, którzy ubiegali się o pokój i zawieszenie
broni, pogwałcili nadzieję pokoju i dotrzymanie warunków rozejmu, wysłał
natychmiast do Kartaginy w poselstwie Lucjusza Bebiusza, Lucjusza Sergiusza i Lucjusza Fabiusza. Ci jednak omal nie zostali pobici przez zbiegowisko tłumu. Widzieli też, że ich powrót nie będzie dość bezpieczny. Zażądali
więc od władz, z których pomocą gwałt powstrzymano, aby im dały zabezpieczające ich okręty. Dano im dwa trójrzędowce. Te jednak dopłynąwszy
do rzeki Bagradasu39, skąd obóz rzymski był już widoczny, zawróciły do
Kartaginy. Ale flota punicka miała stanowisko pod Utyka. Z niej to trzy
czterorzędowce — czy to w wyniku wysłania tam tajnego zlecenia, czy dlatego że dowodzący tą flotą Hazdrubal na własną rękę, bez podstępnego
działania ze strony czynników oficjalnych, ważył się na ten postępek — nagle od strony pełnego morza zaatakowały pięciorzędowiec rzymski w momencie mijania przylądka. Jednakże ani dziobem uderzyć weń nie zdążyły
przy takiej szybkości, z jaką sunął naprzód, ani ludzie uzbrojeni z niższych
okrętów punickich nie mogli przeskoczyć na wyższy, który zresztą wybornie
się bronił, póki mu starczyło pocisków. Gdy tych zabrakło, wtedy już nic innego nie mogło mu zapewnić bezpieczeństwa, jak tylko bliskość lądu i tłum
żołnierzy, który wysypał się z obozu na wybrzeże. Pędzący na pełnych wiosłach z możliwie wielką szybkością okręt wpakował się na ląd i został zniszczony, ludzie jednak wyszli zeń cało.
Tak to coraz to innym gwałtem łamano już rozejm w sposób nie budzący wątpliwości, gdy z Rzymu nadpłynęli Leliusz i Fulwiusz z posłami kartagińskimi. Scypion jednak, choć ze strony Kartagińczyków naruszono nie tylko
warunki pokoju, ale w przypadku posłów również prawo międzynarodowe,
oświadczył, że on mimo to w odniesieniu do posłów kartagińskich nie zrobi
niczego, co by było niegodne tradycji narodu rzymskiego czy jego osobistych
obyczajów, i odprawiwszy ich gotował się do wojny.
HANNIBAL Z POWROTEM W AFRYCE

Hannibal zbliżając się do lądu afrykańskiego kazał jednemu z żeglarzy
wyjść na maszt i zobaczyć, w jakim płynie kierunku. Ten zameldował,
że dziób okrętu jest skierowany na Zburzony Grobowiec40. Odżegnując się
39

Bagradas - dość duża ta rzeka wpada do morza między Kartaginą i Utyka.
Zburzony Grobowiec (łac. Sepulcrum dirutum) — jakiś punkt, czy może nawet
miejscowość na tymże wybrzeżu, na którym leżała wymieniona nieco dalej Leptis, tj. Leptis
minor, na południe od Hadrumetum.
40

od tego polecił sternikowi ominąć ten punkt i przybił z flotą do brzegu koło
miasta Leptis. Tutaj wysadził swe wojska na ląd.
26. Taki w tym roku był przebieg wypadków w Afryce. Dalszy ich rozwój wkracza już w rok konsulatu Marka Serwiliusza Geminusa, będącego
teraz dowódcą jazdy przy dyktatorze41, oraz Tyberiusza Klaudiusza Nerona.
WYSŁANIE POSELSTWA RZYMSKIEGO DO KRÓLA FILIPA

Przedtem jeszcze, z końcem obecnego roku42, posłowie miast sprzymierzonych z Grecji skarżyli się, że wojska królewskie zniszczyły ich pola,
a gdy poselstwo ich udało się w tej sprawie do Macedonii, aby się domagać wyrównania strat, nie zostało dopuszczone do króla Filipa.
Jednocześnie posłowie ci donosili, że mówi się, iż do Afryki przerzucono
cztery tysiące żołnierzy pod wodzą Sopatra, w charakterze pomocy dla Hannibala, a przy tym posłano tam również sporą ilość pieniędzy.
Senat uznał za wskazane wysłać do króla swych przedstawicieli, mających królowi oświadczyć, że senat uważa to za sprzeczne z zawartym porozumieniem. W skład poselstwa weszli: Gajusz Terencjusz Warron, Gajusz
Mamiliusz i Marek Aureliusz43. Do dyspozycji dano im trzy pięciorzędowce.
INNE ZDARZENIA TEGO ROKU W RZYMIE

Rok ten zaznaczył się wielkim pożarem, który zrównał z ziemią ulicę
Publicyjską44, a także wezbraniem wód i taniością zboża. Bo oprócz tego,
że dzięki pokojowi cała Italia stała otworem, duży transport zboża przysłano
z Hiszpanii. Edylowie kurulni, Marek Waleriusz Falton i Marek Fabiusz
Buteon, przydzielili je ludności według dzielnic w cenie po cztery asy45.
ŚMIERĆ FABIUSZA KUNKTATORA

Tegoż roku zmarł Kwintus Fabiusz Maksymus, wskutek podeszłego wieku.
Bo chyba prawdą jest, co piszą autorzy, że augurem był przez sześćdziesiąt dwa lata. Człowiek ten był bez wątpienia godny takiego przydomka,
41

Por. rozdz. 24.

42

Obecnego roku — tj. 203 p.n.e.

43

Główne poselstwo sprawował oczywiście najpoważniejszy z nich Terencjusz, konsul
roku 216 p.n.e.; co do pozostałych por. wykaz imion osób, pod G. Mamiliusz, M. Aureliusz
(s. 401 i 396).
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Ulica Publicyjska (clivus Publicius) — w Rzymie (por. XXVII 37), biegła od strony
Kapitolu z Placu Wolego (forum boarium) na A wenty n.
45

Po cztery asy — niewątpliwie za jednostkę miary, zwaną modius, zawierającą blisko
9 litrów.

nawet gdyby jako nowy od niego dopiero się zaczął46. W godnościach przewyższył ojca, dziadkowi dorównał. Dziadek jego, Rullus, wsławił się kilku
zwycięstwami i większymi bitwami47, ale temu wyrównać to wszystko mógł
jeden taki wróg jak Hannibal. Miano go jednak raczej za ostrożnego niż skorego do akcji. Zresztą jak można się zastanawiać, czy skłonny do powolności był z usposobienia, czy dlatego tylko, że ta właśnie taktyka była odpowiednia w przypadku prowadzonej wówczas wojny, tak nie ma nic bardziej pewnego niż to, że ten jeden człowiek — jak twierdzi Enniusz48 —
przywrócił nam rzeczpospolita przez swą powolność.
Na augura wprowadzono w jego miejsce Kwintusa Maksymusa, jego syna. Na pontyfika zaś, również w jego miejsce — bo piastował obydwa te
kapłaństwa — Serwiusza Sulpicjusza Galbę.
IGRZYSKA I WYBORY URZĘDNIKÓW NA ROK 202 p. n. e.

Igrzyska Rzymskie wznawiane były w jednym dniu, Plebejskie całe trzykrotnie przez edylów Marka Sekstiusza Sabina i Gneusza Tremelliusza Flakkusa.
Obydwaj oni zostali pretorami, a z nimi Gajusz Liwiusz Salinator
i Gajusz Aureliusz Kotta.
Nie jest rzeczą pewną — z winy różniących się tu autorów — czy wybory tego roku przeprowadził konsul Gajusz Serwiliusz, czy też mianowany
przez niego dyktator Publiusz Sulpicjusz, kiedy jego samego zadania zatrzymały w Etrurii, gdzie z polecenia senatu przeprowadzał dochodzenia w sprawie spisków między przodującymi tam obywatelami.
WALKA O DOWÓDZTWO W AFRYCE W ROKU 202 p.n.e.

27. Z początkiem następnego roku konśulowie, Marek Serwiliusz i Tyberiusz Klaudiusz, zwołali senat na Kapitolu i postawili sprawę przydziału zadań. Chcieli, żeby im dano do losowania Italię i Afrykę, przy czym każdy
z nich pragnął dla siebie Afryki.
O Afrykę starał się także z największym wysiłkiem Kwintus Metellus.
Nie odmawiano mu jej, ale też nie dano.
Konsulom zaś kazano porozumieć się z trybunami ludowymi, aby ci, we46

Przydomek Maksymus posiadał już Kw. Fabiusz Rullus (Rullianus), również pięciokrotny konsul, i także dyktator, a nadto cenzor (w roku 304 p.n.e.). Podobnie syn jego,
a ojciec naszego Fabiusza, piastował konsulat trzykrotnie (292, 276, 265 p.n.e.).
47
O zwycięstwach tych i bitwach pisze Liwiusz w księgach VIII —X.
48
Enniusz — poeta rzymski, zm. w roku 169 p.n.e.; w poemacie historycznym
pt. Annales pisał o Fabiuszu: unus homo nobis cunctando restituit rem, jeden człowiek
przywrócił nam byt przez działanie na zwłokę.

dług własnego uznania, odnieśli się do ludu z zapytaniem, kto jego zdaniem ma prowadzić wojnę w Afryce. Wszystkie dzielnice trybusowe opowiedziały się za Publiuszem Scypionem. Mimo to konsulowie — zgodnie zresztą
z wolą senatu — Afrykę poddali losowaniu i Afryka przypadła Tyberiuszowi Klaudiuszowi. Miał on z flotą pięćdziesięciu okrętów, samych pięciorzędowców, przeprawić się do Afryki i tam działać z Publiuszem Scypionem
jako równy mu w dowództwie 49.
PODZIAŁ POZOSTAŁYCH TERENÓW DZIAŁANIA I ZADAŃ

Marek Serwiliusz wylosował Etrurię. Na tym samym terenie prolongowano dowództwo Gajuszowi Serwiliuszowi, na wypadek gdyby senat uznał,
że konsul ma pozostać w mieście.
Z pretorów Marek Sekstiusz wylosował Galię i Publiusz Kwinktyliusz
Warus miał mu przekazać swe dwa legiony i tenże teren działania. Gajusz
Liwiusz wylosował Bruttium i dwa legiony, na których czele stał w poprzednim roku prokonsul Publiusz Semproniusz. Gneusz Tremelliusz otrzymał
Sycylię i prowincję tę wraz z dwoma legionami odebrał od pretora poprzedniego roku Publiusza Williusza Tappuli. Williusz zaś w charakterze propretora miał pilnować wybrzeży Sycylii mając do dyspozycji dwadzieścia okrętów wojennych i tysiąc żołnierzy. Natomiast Marek Pomponiusz miał na pozostałych dwudziestu okrętach przewieźć do Rzymu tysiąc pięciuset żołnierzy.
Gajusz Aureliusz Kotta wylosował preturę w mieście. Pozostałym przedłużono dowództwa w dotychczasowych terenach i z dotychczasowymi wojskami.
W tym roku broniono państwa z pomocą nie więcej niż szesnastu legionów50.
IGRZYSKA WOTYWNE W RZYMIE

Aby zaś zacząć wszystko i robić z wolą życzliwych bogów, polecono konsulom przed wyruszeniem w pole urządzić igrzyska i złożyć z doroślejszych zwierząt ofiary, które za konsulatu Marka Klaudiusza Marcellusa
i Tytusa Kwinkcjusza ślubował dyktator Tytus Manliusz, jeśli rzeczpospolita przez najbliższe pięciolecie utrzyma się w tym samym stanie51. Igrzyska
odbywały się w cyrku przez cztery dni, zwierzęta zabito na ofiarę bogom,
którym je ślubowano.
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Informacja ta jest z jednej strony obrazem ambicji nobilów rzymskich, wydzierających
sobie z rąk okazje do zdobycia sławy i triumfów, z drugiej zaś obrazem prób powstrzymywania
zbytniego wyrastania jednostki nad innych. Por. rozdz. 24, przyp. 37, gdzie Liwiusz przedstawił sytuację podobną.
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W tym roku miał wiec Rzym mniej wojska pod bronią niż w poprzednim (por.
rozdz. 1, przyp. 4). Niewątpliwie to wycofanie się Hannibala i Magona z Italii i Galii
Przedalpejskiej pozwoliło na takie zmniejszenie poboru do wojska.
51
Por. rozdz. 2, przyp. 5.

NASTROJE W RZYMIE PRZED WALNĄ ROZPRAWA Z HANNIBALEM

28. Tymczasem z dnia na dzień rosła w Rzymie to nadzieja, to troska,
i ludzie nie potrafili ustalić w sobie zdecydowanego zdania, czy bardziej
wypada cieszyć się, że Hannibal po szesnastu latach ustąpił z Italii
i narodowi rzymskiemu pozostawił całkowite jej posiadanie, czy raczej bać
się, że do Afryki przeniósł się z całym swym wojskiem: „Bo — oczywiście —
zmieniło się miejsce niebezpieczeństwa, ale nie samo niebezpieczeństwo.
Przepowiadający tę tak wielką rozprawę niedawno zmarły Kwintus Fabiusz
nie na darmo wciąż wieszczył, że trudniejszy do pokonania będzie Hannibal
na własnej ziemi, niż był na cudzej. A Scypion także będzie miał do
czynienia nie z Syfaksem, królem bezładnego barbarzyństwa, któremu wojsko
uczył musztry półhandlarz obozowy Statoriusz52, ani z jego teściem Hazdrubalem, nade wszystko płochliwym wodzem, ani wreszcie z awanturniczymi
wojskami, zbieranymi naprędce z bezbronnego tłumu wieśniaków, ale
z Hannibalem, który niemal urodził się w głównej kwaterze wodzowskiej
ojca, bardzo dzielnego wodza, żył i wychował się wśród broni. Jako
chłopiec był żołnierzem, a ledwie młodzieńcem będąc został już wodzem.
Na zwycięstwach wreszcie się zestarzał zapełniając pomnikami wielkich czynów Hiszpanię, Galię, Italię od Alp aż po Cieśninę Sycylijską. A teraz
prowadzi z sobą wojsko mające tyleż lat służby wojskowej co on, zahartowane w znoszeniu wszelakich trudów, że ledwie wierzyć można, by
człowiek je wytrzymał, tysiąc razy skąpane we krwi rzymskiej, niosące
przed sobą zbroje zdarte nie tylko z żołnierzy, ale i z wodzów. Do walki
ze Scypionem stanie wielu takich, którzy własnymi rękami zabijali pretorów,
wodzów, konsulów rzymskich; którzy odznaczeni zostali wieńcami za pierwszeństwo we wdzieraniu się na mury i wały obronne; którzy plądrowali
zdobyte obozy, zdobyte na Rzymianach miasta. Urzędnicy narodu rzymskiego nie mają dzisiaj tyle wiązek rózg, ile ich zdobył na zabitych wodzach i mógłby przed sobą nosić Hannibal".
Takie to obawy żywiąc w sobie ludzie sami powiększali swe troski i lęki,
również dlatego że przez szereg lat przywykli prowadzić wojnę na własnych
oczach, w coraz to innych stronach Italii, z powolną nadzieją na wcale
nie bliski koniec tej wojny, a teraz podnieconą uwagę wszystkich skupili
na sobie Scypion i Hannibal jakby równi sobie wodzowie do ostatecznej
rozprawy.
I nawet tacy, którzy bardzo wierzyli w Scypiona i z nim wiązali nadzieję zwycięstwa, tym większe odczuwali w sobie zatroskanie, z im większym napięciem czekali zbliżającej się chwili tegoż zwycięstwa.
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Por. XXIV 48, gdzie Statoriusz jest przecież centurionem. Tutaj więc tylko stosownie
do okoliczności został nazwany pogardliwie semilixa.

NASTROJE W KARTAGINIE

Nie inne panowały nastroje w Kartaginie. Tu ludzie już to żałowali,
że prosili o pokój, kiedy pomyśleli sobie o Hannibalu i wielkości jego
czynów, już to drżeli przed Scypionem jakby przed wodzem ze zrządzenia
losu urodzonym na ich zagładę, gdy sobie przypomnieli, że dwakroć
zostali przez niego pobici, że Syfaks w niewoli, Hiszpania stracona,
stracona Italia, i to wszystko przez męstwo i rozum jego jednego.
PIERWSZE RUCHY HANNIBALA, WYWIAD W OBOZIE SCYP1ONA

29. Hannibal doszedł już do Hadrumetum53. Tu zatrzymał się kilka
dni, by żołnierzom po podróży morskiej dać możność powrotu do sił, ale
wyrwany stąd pełnymi strachu wiadomościami od ludzi donoszących, że
wszystko dokoła Kartaginy obsadzone jest przez wojska, szybkim marszem
podążył pod Zamę54. Zama leży w odległości pięciu dni marszu od
Kartaginy.
Stąd wysłał ludzi na zwiady. Ci jednak zostali przez straże rzymskie
ujęci i odstawieni do Scypiona. Scypion przekazał ich trybunom wojskowym
i kazał im bez obawy zobaczyć sobie wszystko w obozie, a trybunom
polecił oprowadzić ich wszędzie, gdzie zechcą. Potem zapytał ich czy dość
wygodnie wszystko wybadali, dał im dla ochrony ludzi i tak odesłał ich
z powrotem do Hannibala.
Hannibal jednak niczego z ich doniesień nie słuchał z uczuciem zadowolenia. Bo meldowano również, że właśnie tego dnia przybył tam także
Masynissa z sześciu tysiącami piechoty i czterema tysiącami konnicy.
Najbardziej jednak poraziła go pewność siebie i odwaga u przeciwnika,
która na pewno nie była bezpodstawna.
SPOTKANIE HANNIBALA ZE SCYPIONEM

Stąd to Hannibal, chociaż i sam był przyczyną wojny, i przez swoje
przybycie zepsuł porozumienie co do rozejmu, a także nadzieję na dalsze
układy, uważając jednak, że będzie mógł uzyskać coś korzystniejszego dla
siebie, jeśli poprosi o pokój, kiedy ma siły nienaruszone, niż kiedy by był
53

Hadrumetum — kilkadziesiąt km drogi na północ od miejsca wylądowania w Leptis
minor; por. rozdz. 25 przyp. 40.
54
Zama — miasto w głębi kraju, przeszło sto km na zachód od Hadrumetum
i w znacznie większej odległości na południowy zachód od Kartaginy, tzw. Zama Regia.
Od Zamy około sto km dalej na zachód leżało miasto Naraggara. Zauważyć bowiem tu
trzeba, że lokalizacja tej decydującej bitwy Hannibala ze Scypionem jest sporna i obok
Zamy wymieniają tu źródła również Naraggarę. Por. rozdz. 33, przyp. 65.

pobity, wysłał do Scypiona wiadomość, żeby mu dał możność bezpośredniej
z nim rozmowy.
Czy zrobił to z własnej chęci, czy z polecenia władz, brak mi danych
do opowiedzenia się za jednym lub drugim. Waleriusz z Ancjum podaje,
że Hannibal przybył do obozu Scypiona jako poseł w towarzystwie innych
dziesięciu posłów, gdy został już pokonany w pierwszej bitwie, w której
padło w linii bojowej dwanaście tysięcy zbrojnych, a tysiąc siedmiuset
wzięto do niewoli55.
W ogóle zaś Scypion nie odmówił rozmowy i obaj wodzowie, zgodnie
z porozumieniem, posunęli się z obozami naprzód, by na spotkanie mogli
iść do siebie z bliska. Scypion usadowił się niedaleko miasta Naraggary,
w punkcie pod wielu względami dogodnym, zwłaszcza przez to, że wodę
miano w odległości rzutu oszczepem. Hannibal zajął pagórek w odległości
czterech tysięcy kroków od tego miejsca, bezpieczny i na ogół dogodny,
poza tym że po wodę trzeba było chodzić daleko. Tutaj w środku
wybrano miejsce ze wszystkich stron widoczne, żeby nie było żadnej
możliwości zasadzki.
30. Ustawiwszy szeregi zbrojnych w równej odległości spotkali się, każdy
z jednym tylko tłumaczem, najwięksi wodzowie nie tylko swoich czasów, ale
całej pamięci ludzkiej przed nimi, mogący się przeciwstawić każdemu w świecie królowi czy wodzowi. Przez chwilę stali w milczeniu, niemal oszołomieni
wzajemnym widokiem i podziwem dla siebie.
PRZEMÓWIENIE HANNIBALA DO SCYPIONA

Potem pierwszy przemówił Hannibal: „Skoro przeznaczenia tak zrządziły,
że ja. który pierwszy wydałem wojnę narodowi rzymskiemu i który tyle
razy ostateczne w niej zwycięstwo miałem niemal w rękach, teraz sam
przychodzę prosie o pokój, to cieszę się, że z łaski losu ty właśnie jesteś
tym, którego mam prosić. I niech wśród wielu nieprzeciętnych osiągnięć
również to będzie twoją niepoślednią chwałą, że przed tobą ustąpił Hannibal,
któremu bogowie dali tyle razy zwycięstwo nad wodzami rzymskimi, i że ty
zakończyłeś tę wojnę, waszymi pierwej sławną niż naszymi klęskami.
A Fortuna niech pokaże i tę igraszkę przypadku, że ja, który za broń
chwyciłem za konsulatu twojego ojca i z tym właśnie wodzem rzymskim
stoczyłem pierwszą bitwę, teraz do syna jego przychodzę bez broni i z prośbą
o pokój.
Oczywiście, najlepiej by było, żeby bogowie taką ojców naszych natchnęli
myślą, że i wy bylibyście zadowoleni z panowania w Italii, i my w Afryce.
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Waleriusz z Ancjum pisał więc — wbrew świadectwu innych źródeł — że Hannibal
stoczył ze Scypionem dwie bitwy. Ale to tylko wymysł tego annalisty, lubiącego zdobić swe
dzieło sensacją.

Bo przecież nawet my nie widzimy w Sycylii i Sardynii dość godnej nagrody
za tyle straconych flot, tyle wojsk, tylu tak wybitnych wodzów. Ale to,
co się już stało, można raczej krytykować niż naprawić.
Tak pożądaliśmy cudzego, że musieliśmy bronić własnego i że nie tylko
my prowadziliśmy wojnę w Italii, a wy w Afryce, ale także i wy widzieliście
chorągwie i broń wroga w waszych portach i niemal w waszych murach,
i my z Kartaginy słyszymy wrzenie w obozie rzymskim. Czego zatem my
chcielibyśmy najbardziej uniknąć, natomiast wy przede wszystkim możecie
sobie życzyć — o pokoju mówi się przy lepszym waszym szczęściu.
A mówi się o nim w sytuacji, kiedy i w naszym interesie najbardziej
to leży, by pokój zawrzeć, i państwa nasze chcą uznać za ważne, cokolwiek
tutaj przeprowadzimy. Potrzebujemy tylko nie cofającego się przed pokojowymi
myślami nastawienia. Gdy o mnie chodzi, to mnie i wiek mój — wracam
do ojczyzny jako stary50, a wyruszyłem z niej będąc chłopcem — i już to
powodzenie, już to niepowodzenia tak nauczyły, że wolę iść za rozumem
niż za niepewnym szczęściem. Twoja jednak młodość i trwałe twoje powodzenie, jedno i drugie skłonniejsze do zuchwałości niż to jest potrzebne
do myśli o pokoju, budzą we mnie obawę. Nie łatwo zastanawia się nad
niepewnością losu człowiek, którego los nigdy nie zawiódł. Czym ja byłem
nad Jeziorem Trazymeńskim, czym pod Kannami, tym ty jesteś dzisiaj.
Ledwie osiągnąłeś wiek wojskowy, już otrzymałeś dowództwo i poczynałeś
sobie z największą śmiałością, a los nie zawiódł cię nigdy. Szukając pomsty
za śmierć ojca i stryja zyskałeś sobie z klęski waszego domu wybitną
sławę cnoty i powinności synowskiej. Odzyskałeś utraconą Hiszpanię wypędziwszy stamtąd cztery wojska punickie. Konsulem zostawszy, kiedy wszystkim
innym nie dostawało odwagi do bronienia Italii, ty przeprawiłeś się do
Afryki i tu pobiłeś dwa wojska, dwa naraz w jednej godzinie zdobyłeś
i spaliłeś obozy, potężnego króla Syfaksa wziąłeś do niewoli, tyle miast
spod jego panowania, tyle spod naszej wydarłeś władzy! I wreszcie mnie
ściągnąłeś z Italii po szesnastu latach trwałego jej posiadania. Może zatem
twój duch pragnąć raczej zwycięstwa niż pokoju.
Ja jednak wiem, że wielkie ambicje są raczej tylko wielkie niż korzystne.
Bo i dla mnie niegdyś takie rozbłysło szczęście. Gdyby więc bogowie
w powodzeniu dawali także dobry rozum, to byśmy się zastanawiali nie
tylko nad tym, co się stało, ale i nad tym, co się stać może. Bo
niechbyś nie pamiętał o wszystkich innych przypadkach — ja sam jestem
dostatecznie pouczającym przykładem na wszystkie! Mnie, który niedawno
stałem obozem między Anienem i waszym miastem występując do walki
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i prawie wspinając się na mury Rzymu57, widzisz tutaj, pozbawionego dwu
bohaterskich braci, sławnych wodzów, w obliczu murów prawie oblężonej
ojczyzny, proszącego o oddalenie ode mnie tego, czym sam straszyłem
wasze miasto.
Im większe szczęście, tym mniej mu trzeba wierzyć. Twoje położenie
jest pomyślne, nasze wątpliwe. Dla ciebie więc, dającego pokój, będzie
ten pokój zaszczytny i dostojny, dla nas proszących jest on raczej konieczny
niż chwalebny.
Lepszy także i bezpieczniejszy jest pewny pokój niż spodziewane zwycięstwo. Pokój jest w twoim ręku, zwycięstwo w rękach bogów. Szczęścia
tylu lat nie wystawiaj więc na próbę jednej chwili. Bierz pod uwagę
twoje siły, ale bierz także moc zmiennego szczęścia i niepewnego w wojnie
Marsa. Z jednej i drugiej strony będzie żelazo, z jednej i drugiej ludzie.
Nigdy wynik nie odpowiada oczekiwaniom mniej niż w wojnie.
Nie tyle chwały, jeśli zwyciężysz w bitwie, dodasz do tego, co możesz
mieć w tej chwili przez danie nam pokoju, ile z niej stracisz, gdyby ci
się przytrafiło coś przeciwnego. W jednej chwili los może wywrócić już
zdobyte i spodziewane zaszczyty.
Zawierając pokój wszystko masz w swej mocy, Publiuszu Korneliuszu.
Potem trzeba się zadowolić tym losem, jaki dadzą bogowie. Wśród niewielu
przykładów szczęścia i męstwa pozostałby niegdyś na tej właśnie ziemi Marek
Atyliusz, gdyby jako zwycięzca dał pokój proszącym go o niego naszym ojcom.
Ale przez to, że nie umiał zachować miary w powodzeniu i pohamować
wzbijającego się w dumę swego szczęścia, im wyżej się wynosił, tym haniebniej w dół runął58.
Jest, co prawda, dyktowanie warunków pokoju prawem tego, który go
daje, a nie tego, kto o pokój prosi. Ale może nie jesteśmy tego niegodni,
by sobie samym nałożyć karę. Otóż nie sprzeciwiamy się temu, żeby wszystko,
o co chodziło w tej wojnie, należało do was: Sycylia, Sardynia, Hiszpania
i wszystkie wyspy, jakiekolwiek leżą na całym morzu między Italią i Afryką.
My Kartagińczycy, zamknięci w wybrzeżach Afryki, niechże widzimy was —
skoro tak się bogom spodobało — rządzących i panujących na lądzie czy
morzu również poza waszymi granicami.
Nie mogę zaprzeczyć, że z powodu niedawnej niedostatecznej szczerości
w proszeniu o pokój czy oczekiwaniu tegoż podejrzana może się wam
wydać punicka słowność. Jednakże wierność w zachowaniu pokoju w dużym
stopniu, Scypionie, zależy od tego, kto o pokój prosi. I wasi senatorowie,
jak słyszę, w niemałej mierze dlatego odmówili pokoju, ponieważ w poselstwie
za mało widzieli powagi. Tu o pokój proszę ja, Hannibal, który bym
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nie prosił, gdybym nie wierzył w jego pożyteczność. I dla tego właśnie
pożytku będę go szanował, dla jakiego go postulowałem. A jak w tej wojnie,
ponieważ sam ją rozpocząłem, postarałem się o to, by nikt jej nie żałował,
póki mi tego nie pozazdrościli bogowie, tak też dołożę starań, by nikt
nie żałował uzyskanego przeze mnie pokoju"59.
ODPOWIEDŹ SCYPIONA NA PRZEMÓWIENIE HANNIBALA

31. Na to wódz rzymski w takim mniej wię.cej odpowiedział sensie:60
„Nie uchodziło mojej uwagi, Hannibalu. że Kartagińczycy zarówno obecne
zawieszenie broni, jak i nadzieję na pokój zakłócili dlatego, że twojego
spodziewali się przybycia. Ty sam tego wcale nie ukrywasz, skoro z poprzednich warunków pokoju usuwasz wszystko oprócz tego, co już od dawna
jest w naszym władaniu. Zresztą jak tobie zależy na tym, by obywatele
twoi czuli, od jakiego ciężaru za twoim pośrednictwem zostają uwolnieni,
tak i ja muszę się usilnie starać, żeby to, co w poprzedniej przyjęli
umowie, a co dzisiaj usuwa się z warunków pokoju, nie stało się dla
nich nagrodą za wiarołomstwo. Niegodni tego, żeby wam udostępniać te
same warunki, żądacie jeszcze, żeby wam nieuczciwość wyszła nawet na
korzyść.
Ani przodkowie nasi nie wszczęli pierwsi wojny o Sycylię, ani my
o Hiszpanię. Bo i wówczas niebezpieczeństwo sprzymierzonych z nami
Mamertynów61, i teraz zniszczenie Saguntu uczciwą nam do ręki i sprawiedliwą włożyły broń. Wyście pierwsi zaczęli. Do tego i ty się przyznajesz,
i bogowie są tego świadkami, którzy już poprzedniej wojnie nadali koniec
zgodny z ludzkim i boskim prawem, i tej także dają i dadzą62.
Co do mnie — pamiętam ja o ludzkiej słabości i uświadamiam sobie
przemoc losu, i wiem, że wszystko, co robimy, podlega tysiącowi przypadków.
Ale jak musiałbym wyznać, że postępuję zarozumiale i krzywdząco, gdybym
przed swą wyprawą do Afryki odrzucał ciebie ustępującego z Italii z własnej
woli i po wsadzeniu wojska na okręty przychodzącego osobiście prosić
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o pokój, tak obecnie, kiedym ciebie opierającego się i wyrywającego ściągnął
prawie przemocą do Afryki, nie jestem ci winien żadnych względów.
Dlatego też, jeżeli do tych warunków, na jakich już poprzednio pokój
miał dojść, jak się zdawało, do skutku, doda się coś jakby tytułem kary
za zbrojne zabranie naszych okrętów z transportem w czasie zawieszenia
broni oraz za pogwałcenie poselstwa, to mogę rzecz wziąć pod rozwagę.
Jeżeli jednak nawet tamte warunki wydają się wam ciężkie, to gotujcie
się do wojny, skoroście pokoju ścierpieć nie potrafili"63.
PO SPOTKANIU HANNIBALA ZE SCYPIONEM

Tak zatem do porozumienia pokojowego nie doszło. Wodzowie po spotkaniu udali się do swoich meldując im o bezowocnej wymianie zdań:
„Musi dojść do rozstrzygnięcia zbrojnego i trzeba przyjąć los, jaki dadzą
bogowie".
32. Po przybyciu do obozu obaj wydali żołnierzom rozkaz przygotowania
broni i ducha w sobie do ostatecznej rozprawy i zwycięstwa nie na jeden
dzień, ale — jeśli szczęście pozwoli — na zawsze: „Rzym czy Kartagina
będzie dyktować prawa światu, dowiedzą się przed jutrzejszą nocą. Bo nie
Afryka czy Italia będzie nagrodą zwycięstwa, ale cały świat. A wielkości
nagrody odpowiada niebezpieczeństwo tych, którym szczęście w bitwie nie
dopisze".
Bo rzeczywiście, Rzymianie nie mieli żadnego wyjścia na obcym i nieznanym terenie, a Kartaginie, w razie rozbicia tych ostatnich jej sił, groziła, jak było widać, niechybna zagłada.
PRZED DECYDUJĄCĄ BITWĄ HANNIBALA ZE SCYPIONEM

Nazajutrz wystąpili do rozprawy dwaj bez porównania najsławniejsi wodzowie dwóch najpotężniejszych narodów i dwa najdzielniejsze wojska, mając
do wielu poprzednio zdobytych tytułów do sławy dodać tego dnia nowy
albo je całkowicie zniweczyć.
Toteż różne przeżywali ludzie na zmianę nadzieje i obawy. Patrząc to
na własną linię bojową, to na przeciwnika, ważyli siły nie tyle na oko,
ile na rozum, przy czym przez myśl przewijały się im radosne, to znowu
smutne momenty. A co im samo nie przychodziło na myśl, to poddawali
im wodzowie w dodających odwagi zachętach.
Punijczyk przypominał swoim czyny szesnastu lat na ziemi italskiej, tylu
wodzów rzymskich i tyle wojsk doszczętnie wybitych, a gdy przechodził
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koło żołnierzy, o których wyróżnieniu się w jakiejś bitwie pozostała pamięć,
przypominał im zaszczytne odznaczenia.
Scypion mówił o Hiszpanii i świeżych bitwach w Afryce, i o tym, do
czego przyznaje się sam nieprzyjaciel, skoro ze strachu nie mógł nie prosić
o pokój, ani też pozostać przy pokoju z powodu wrodzonego sobie wiarołomstwa. Do tego jeszcze, ponieważ rozmowa z Hannibalem toczyła się
na osobności, co pozwalało ją dowolnie przedstawiać, naginał ją do swoich
celów. Przepowiadał, że takie same auspicja, pod jakimi niegdyś ojcowie ich
walczyli koło Wysp Egackich, bogowie objawili im przy wychodzeniu do
obecnej walki: „Zbliża się koniec wojny i trudu. W rękach już mają łupy
z Kartaginy, powrót do domu, do ojczyzny, do rodziców, dzieci czy żon, do
boskich penatów". A mówił to wyprostowany wyniośle i z taką pogodą
na twarzy, że miało się wrażenie, jakby już zwyciężył.
Następnie uporządkował w szeregach hastatów, a za nimi pryncypów,
a tyły linii bojowej zamknął triariuszami.
33. Kohort jednak nie ustawiał w zwartych szeregach, każdą przy swoich
znakach wojskowych, ale tak, że między manipułami pozostawały pewne
przestrzenie wolne, żeby przez nie mogły przebiec pędzone naprzód nieprzyjacielskie słonie i nie mieszać wcale szeregów. Leliusza, który przedtem był u niego legatem, a w tym roku na podstawie uchwały senatu
specjalnym kwestorem, ustawił z italska konnicą na lewym skrzydle, a Masynissę z Numidami na prawym. Przejścia stojące otworem między manipułami wypełnił przedchorągiewnymi welitami — były to wówczas wojska
lekkozbrojne — dawszy im polecenie, aby przy ataku słoni uciekli za stojące w linii szeregi albo rozbiegli się w lewo i w prawo przyłączając się
do przedchorągiewnych i w ten sposób dali tym potworom przejście, w którym miały wpaść na atak pocisków z dwu stron.
Hannibal dla postrachu ustawił słonie w pierwszym szeregu. Było ich
osiemdziesiąt. Takiej liczby nigdy dotychczas nie posiadał w żadnej bitwie.
Za nimi umieścił posiłkowe wojska liguryjskie i gallickie, dodając do nich
Balearów i Maurów. W drugim szeregu postawił Kartagińczyków, Afrów
i legion Macedończyków. W niewielkim za nimi odstępie sformował rezerwową linię wojsk italskich; byli to przeważnie Bruttiowie, którzy poszli
za nim, kiedy opuszczał Italię, w wielu zresztą wypadkach z konieczności
i pod przymusem, a nie z własnej woli. Konnicą również on zamknął
swe skrzydła: prawe zajęli Kartagińczycy, lewe Numidzi64.
Różnie brzmiały zachęty w tym wojsku, przy tylu ludziach, którzy ani
języka nie mieli wspólnego, ani obyczaju, prawa, czy broni, ani stroju
i zewnętrznego wyglądu, ani wreszcie tych samych powodów, dla których
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służyli w wojsku. Pomocniczym wojskom pokazywano gotową zapłatę i możność jej powiększenia przez zdobycz. Gallów podżegało się przeciw Rzymianom wykorzystując właściwą im i wrodzoną do Rzymu nienawiść. Przed
Ligurami roztaczało się, w razie zwycięstwa, widoki na otrzymanie urodzajnych pól Italii i zejścia na nie z surowych gór. Maurów i Numidów straszył Hannibal grożącym im niebezpieczeństwem bezwzględnego panowania
Masynissy. Różnym więc różne pokazywało się nadzieje lub strachy. Przed
oczyma Kartagińczyków stawiało się mury ojczyste, boskie penaty, groby
przodków, dzieci z rodzicami, trwożne żony, zagładę i niewolę — albo panowanie nad światem; nic pośredniego, ani w tym, co budzić mogło lęk, ani
w tym, co dobrą nadzieję.
BITWA POD ZAMĄ65

I kiedy tam wódz tak przemawiał właśnie do Kartagińczyków, a dowódcy odnośnych narodowości do swoich ludzi, przeważnie przez tłumaczy
wśród pomieszanych z sobą obcokrajowców, po stronie Rzymian zagrały
trąbki i rogi i taki podniesiono okrzyk wojenny, że słonie zwróciły się
przeciw swoim szeregom, głównie na lewe skrzydło, na Maurów i Numidów. Łatwo więc Masynissa tak przerażonym dodał jeszcze strachu i z tej
strony pozbawił szyki nieprzyjacielskie pomocy, jaką była jazda.
Kilka nie przestraszonych bestii popędziło jednak na przeciwnika. Te
siały wielkie zniszczenie w szeregach welitów, ale i same dużo odnosiły
ran. Odskakujący bowiem do manipułów welici, kiedy zrobili słoniom przejście, by sami nie zostali stratowani, włóczniami z obu stron ciskali w wystawione na ciosy oba boki słoni, a przedchorągiewni także nie przestawali razić ich oszczepami, aż wreszcie i one sypiącymi się na nie pociskami ze wszystkich stron zostały odpędzone od Rzymian na prawe skrzydło,
na konnicę samych Kartagińczyków, i zmusiły ją do ucieczki. Leliusz
widząc wśród przeciwnika zamieszanie i przerażenie dodał mu jeszcze strachu.
34. Punicka linia bojowa została więc po obu stronach pozbawiona konnicy, gdy do walki przystąpiła piechota, nie dorównująca już przeciwnikowi
ani dobrym nastrojem, ani siłami.
Do tego dochodziły rzeczy w opowiadaniu małe, ale wielkiej wagi w akcji.
Po stronie rzymskiej zgodny okrzyk wojenny, i przez to potężniejszy
i straszniejszy, u tamtych niezgrane z sobą głosy wielu narodowości różnojęzycznych. Walka Rzymian była stateczna dzięki sile ludzi i wadze nacierającej na nieprzyjaciela broni, z drugiej strony raczej bieganina i dużo
ruchu niż siły. Toteż Rzymianie od razu, za pierwszym uderzeniem, ru65
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szyli z miejsca linię przeciwnika. Następnie tak cofających się popychali
bokiem i guzami na tarczach, nabrali kroku i na znacznej przestrzeni szli
naprzód jakby nie było żadnego oporu. Przy tym dalsze szeregi szły tuż
za pierwszymi, skoro raz poczuły, że linię przeciwnika ruszono z miejsca,
co samo przez się dawało także dużo siły do spychania Wroga z pozycji.
Natomiast po stronie przeciwnika drugie szeregi linii bojowej, Afrowie i Kartagińczycy, do tego stopnia nie wspierały cofających się wojsk pomocniczych,
że nawet przeciwnie: żeby nieprzyjaciel bijąc pierwszą linię nie doszedł do

Bitwa pod Zamą

nich, gdyby się zawzięcie opierali, zaczęli się cofać. Wobec tego pomocnicze wojska nagle podały tyły obracając się frontem do swoich i częścią
chroniąc się do drugiej linii, częścią bijąc nawet tych, którzy ich nie chcieli
przyjąć, za to, że przed chwilą ich nie wsparli, a teraz odpychali. I już
prawie dwie bitwy naraz się wytworzyły, skoro Kartagińczycy musieli walczyć jednocześnie z nieprzyjacielem i ze swoimi. I tak tych ludzi, przerażonych i zagniewanych, nie przyjęli do swej linii, lecz zagęścili szeregi i zepchnęli ich poza pole walki, na skrzydła i wolną po bokach przestrzeń, nie
chcąc czystych i nienaruszonych szeregów mieszać z żołnierzem zalękłym
z powodu rozbicia i ran.
Zresztą miejsce, gdzie przed chwilą stała linia wojsk pomocniczych, zapełniło się takimi kupami ludzi i broni, że przejście przez nie było niemal

trudniejsze niż przez zwartego nieprzyjaciela. Idący na froncie hastaci napierając na przeciwnika brnęli przez trupy i broń, i kałuże krwi, którędy kto
mógł, przez co w ich chorągwiach i szeregach nastąpiło zamieszanie. Zaczęły także falować już nawet znaki pryncypów widzących przed sobą powyginaną linię. Spostrzegł to Scypion. Kazał szybko trąbić na zatrzymanie
się hastatów w miejscu. Rannych wycofał na tyły, a pryncypów i triariuszów wprowadził do walki na skrzydłach, żeby walczącym w środku hastatom dać więcej bezpieczeństwa i siły66.
W ten sposób na nowo zawiązała się świeża bitwa. Dotarto przecież do
właściwego wroga, równego Rzymianom rodzajem broni67, zaprawą w wojaczce, sławą czynów, wielkością nadziei albo grożącego niebezpieczeństwa.
Ale Rzymianin górował nad przeciwnikiem liczbą i duchem, jako że przepędził już konnicę, przepędził słonie, odparł pierwszą linię i teraz nacierał
na drugą.
35. W sam czas powrócili Leliusz i Masynissa, którzy na pewną odległość ścigali przepędzoną konnicę wroga, i obecnie wpadli na tyły linii nieprzyjacielskiej. Ten atak konnicy dopiero przeraził przeciwnika. Wielu otoczono i wybito na miejscu. Wielu rozproszyło się w ucieczce po otwartej
w koło równinie ginąc tam jednak wszędzie, ponieważ konnica panowała
nad całą okolicą.
Kartagińczyków i ich sprzymierzeńców zginęło tego dnia ponad dwadzieścia tysięcy. Prawie taką samą liczbę wzięto do niewoli. Zdobyto sto trzydzieści dwa znaki wojskowe i jedenaście słoni. Po stronie zwycięzców padło
do tysiąca pięciuset ludzi.
HANNIBAL PO BITWIE POD ZAMĄ

Hannibal z kilku ludźmi na koniach wymknął się z bezładnej walki
i uciekł do Hadrumetum68. Próbował jednak wszystkiego, i w czasie bitwy,
i kiedy linia się już załamywała, zanim ustąpił z pola walki, osiągnąwszy
tyle chwały, że sam Scypion i wszyscy biegli w sztuce wojennej przyznali,
że tego dnia ustawił wojsko do bitwy w sposób mistrzowski. Na samym
froncie słonie, bo ich nieobliczalny atak i niepowstrzymana siła nie pozwalały Rzymianom iść za chorągwiami i zachować porządku w szeregach,
w czym właśnie pokładali najwięcej nadziei. Następnie wojska pomocnicze
przed linią Kartagińczyków, żeby ludzie zestawieni ze zbieraniny wszelkiego
pochodzenia, których nie trzymała wierność, lecz myśl o zapłacie, nie mieli
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O szyku bojowym rzymskim — por. t. II, s. 66, przyp. 48.
Liwiusz nie podaje ilości sił, jakimi dysponowały strony w bitwie pod Zamą. Również
teraz dopiero, przy końcu opisu bitwy, zaznacza, że cześć wojska kartagińskiego była uzbrojona
na sposób rzymski.
68
Por. przyp. 53 i 54.
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wolnego miejsca do ucieczki i zarazem żeby wzięli na siebie pierwszy atak
i zapał ze strony przeciwnika i przez to go zmęczyli, i ranami swoimi,
jeśli nic innego, stępili jego broń. Na dalszym planie żołnierzy kartagińskich i afrykańskich, w których pokładał całą swą nadzieję, aby dorównując przeciwnikowi pod każdym innym względem wyszli z bitwy zwycięsko
przez przystąpienie ze świeżymi siłami do walki ze zmęczonymi już i rannymi. Ludzi z Italii odsunął do ostatniej linii oddzielając ich od reszty
nawet pewną przestrzenią, bo nie było co do nich pewności, czy czują się sprzymierzeńcami, czy nieprzyjaciółmi.
Otóż po tym jakby ostatnim dziele swej dzielności Hannibal schronił się
do Hadrumetum i stąd został wezwany do Kartaginy. Wrócił do niej w trzydziestym szóstym roku od chwili, gdy ją opuścił jako dziecko. Tutaj w senacie kartagińskim wyznał otwarcie, że przegrał nie tylko tę bitwę, ale całą
wojnę, i że nie ma innej nadziei ratunku, jak tylko przez uzyskanie pokoju.
SCYPION PO BITWIE POD ZAMĄ

36. Scypion bezpośrednio po bitwie zdobył obóz nieprzyjacielski, złupił
go i z olbrzymią zdobyczą wrócił nad morze i do okrętów, gdy nadeszła
wiadomość, że do Utyki przybył Publiusz Lentulus z pięćdziesięciu okrętami
wojennymi i stu transportowymi z różnego rodzaju zaopatrzeniem69. W takim
zaś razie uważał, że przerażonej Kartaginie trzeba napędzić strachu ze wszystkich stron. Wysławszy zatem do Rzymu Leliusza z wiadomością o zwycięstwie, kazał Gneuszowi Oktawiuszowi prowadzić legiony pod Kartaginę
drogą lądową, a sam dołączył do dawnej swej floty nową flotę Lentulusa
i ruszył spod Utyki w kierunku portu kartagińskiego.
Niedaleko stamtąd spotkał się z okrętem kartagińskim przybranym we
wstążki i gałązki oliwne. Znajdowało się na nim dziesięcioosobowe poselstwo, przedni obywatele kartagińscy, wysłani za sprawą Hannibala z prośbą
o pokój. Zbliżyli się do rufy okrętu głównego dowództwa i trzymając przed
sobą oznaki błagalników prosili i błagali Scypiona o łaskę i litość. Żadnej
jednak nie dano im odpowiedzi, poza tym, że mają udać się do Tunisu,
dokąd Scypion przybędzie z wojskiem.
Tymczasem popłynął dalej, dla zorientowania się w położeniu Kartaginy,
nie tyle zresztą dla dokładnego zbadania tegoż w tej chwili, ile dla postraszenia wroga. Potem wrócił do Utyki i tam odwołał również Oktawiusza.
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Liwiusz nie podaje ani w rozdz. 24, skąd P. Lentulus miał flotę dwudziestu okrętów
wojennych (por. rozdz. 2), eskortującą z Sardynii owe sto okrętów przewozowych, ani tutaj,
jak ta flota urosła do pięćdziesięciu okrętów. Pięćdziesiąt okrętów przydzielono do Afryki
konsulowi Tyb. Klaudiuszowi, ale ten ze swą flotą nie dotarł nawet na Sycylię; por.
rozdz. 27, 28 i 29.

POBICIE SYNA SYFAKSA PRZEZ RZYMIAN

Z Utyki zdążali już do Tunisu70, gdy nadeszła wiadomość, że syn Syfaksa, Wermina, nadchodzi z wielką ilością konnicy, mniejszą piechoty, na
pomoc Kartaginie. Wobec tego część wojska z całą konnicą — było to na
początku Saturnaliów71 — uderzyła na Numidów w pochodzie i rozbiła
ich w lekkiej bitwie. Ale ponieważ odcięto im także możność ucieczki ustawiwszy wszędzie w koło konnicę padło tu piętnaście tysięcy ludzi, tysiąc
dwustu pojmano żywych, zdobyto tysiąc pięćset koni numidyjskich i siedemdziesiąt dwa znaki wojskowe. Sam królewicz jednak z niewielu ludźmi
umknął wśród zamieszania.
PODYKTOWANE PRZEZ SCYPIONA KARTAGINIE WARUNKI POKOJU

Potem Scypion stanął obozem na dawnym miejscu72 pod Tunisem. Tutaj
przybyło do niego trzydziestu posłów z Kartaginy. Mówili oni wprawdzie
w sposób o wiele bardziej godny współczucia niż poprzednio, jako że bardziej zmuszał ich do tego sam los, ale słuchano ich ze znacznie mniejszą
skłonnością do litości, bo pamiętano dobrze o niedawnym ich wiarołomstwie.
Na razie słuszny gniew podniecał wszystkich do zburzenia Kartaginy73.
Kiedy jednak pomyślano, co to za przedsięwzięcie i jak długo by musiało
trwać oblężenie tak warownego i potężnego miasta, wszyscy zaczęli myśleć
o pokoju, zwłaszcza że i samego Scypiona skłaniała do pokoju myśl, że
miałby czekać na następcę, który by sobie przyszedł po gotową sławę zakończenia tej wojny kosztem cudzego trudu i niebezpieczeństwa.
37. Następnego dnia wezwano posłów z powrotem. Udzielono im długiej
nagany za wiarołomstwo i ostrzeżono ich, żeby nauczeni tylu klęskami
uwierzyli wreszcie, że są bogowie i trzeba dochowywać przysięgi, po czym
podyktowano im warunki pokoju: „Mają pozostać wolni i żyć według własnych praw. Miasta i tereny, jakie i w jakich granicach posiadali przed
wojną, mają zatrzymać i Rzymianin od tego dnia ma zakończyć ich pustoszenie. Wszystkich zbiegów wolnych i niewolników, a także jeńców wojennych mają Rzymianom zwrócić. Mają wydać okręty wojenne, prócz dziesięciu; wydać wszystkie oswojone słonie, jakie posiadają, a dalszych nie
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Utyka na północ od Kartaginy, Tunis na zachód, w odległościach około dwudziestu
km od niej.
71
Saturnalia — znane święta rzymskie, obchodzone w drugiej połowie grudnia; tu
wymienione dla określenia pory roku.
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Na dawnym miejscu — por. rozdz. 9 i n., a także 16.
73
Można mieć wątpliwości, czy Scypion już wtedy myślał o zburzeniu Kartaginy; chyba
że obawiał się przyjazdu następcy, któremu musiałby przekazać główne dowództwo w tej
wojnie, a tym samym odstąpić chwałę ostatecznego jej zakończenia.

oswajać. Nie prowadzić wojny, ani w Afryce, ani poza Afryką, bez zezwolenia narodu rzymskiego. Masynissie zwrócić jego własność i zawrzeć
z nim przymierze. Wojskom pomocniczym przydzielać zboże i wypłacać
żołd do chwili powrotu poselstwa z Rzymu. Zapłacić dziesięć tysięcy talentów srebra tytułem kontrybucji w równych ratach rocznych w ciągu pięćdziesięciu lat. Wydać stu zakładników, których określi Scypion, w wieku
nie mniej niż czternastu lat i nie więcej niż trzydziestu. Rozejmu udzieli
się im pod warunkiem, że zwrócą zajęte w czasie trwania poprzedniego
rozejmu okręty transportowe wraz ze znajdującym się na nich ładunkiem.
W przeciwnym razie nie mogą mieć nadziei ani na rozejm, ani na pokój".
REAKCJA KARTAGINY NA WARUNKI POKOJU

Po przedstawieniu powyższych warunków pokoju publicznemu zgromadzeniu w Kartaginie Gizgon74 wystąpił z mową odradzającą pokój i znajdował
posłuch u tłumu niespokojnego i zarazem mało walecznego. Oburzyło to
Hannibala, że takie rzeczy radzi się i takie znajdują posłuch w takiej sytuacji! Złapał Gizgona własną ręką i ściągnął z podwyższenia, co jednak
wśród wolnych obywateli było widokiem niezwykłym i wywołało między
ludem głośny pomruk. Zmieszała człowieka wojskowego ta mieszczańska
swoboda i powiedział: „Dziesięć lat miałem, jak od was poszedłem w świat
i wróciłem tu po trzydziestu sześciu latach75. Widzę, że żołnierskie obyczaje, których mnie od dziecka uczyło życie, już to prywatne, już to na
stanowisku, znam dobrze. Praw, ustaw i obyczajów miasta i jego zgromadzeń wy mnie musicie nauczyć".
Po takim usprawiedliwieniu swej nieprzezorności mówił obszernie o pokoju i przedstawiał, jak nie jest on niesprawiedliwy, a jak jest konieczny.
Najtrudniejsze ze wszystkiego było to, że z zajętych w czasie zawieszenia broni okrętów nie zostało nic oprócz samych tych okrętów. Szukanie
zaś tamtych rzeczy nie było łatwe, bo ci, których tutaj obwiniano, byli
właśnie przeciwnikami pokoju. Postanowiono zatem zwrócić okręty i w każdym razie odszukać ludzi, a wszystkie braki oddać do oszacowania Scypionowi i w ten sposób pieniędzmi zmazać tę winę Kartagińczyków.
Niektórzy podają, że Hannibal udał się z pola bitwy wprost nad morze,
skąd na przygotowanym z góry okręcie popłynął od razu do króla Antiocha, i że Scypionowi, żądającemu przede wszystkim wydania Hannibala,
odpowiedziano, że nie ma go w Afryce76.
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Gizgon — Kartagińczyk skądinąd nie znany (nie ojciec Hazdrubala!).
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Por. przyp. 56.
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Informacja ta, nieznanego pochodzenia, robi wrażenie podanej już tutaj z innego
źródła, skróconej wersji sytuacji opisanej w XXXIII 47 — 49.

WYSŁANIE POSELSTWA KARTAGIŃSKIEGO W SPRAWIE POKOJU DO RZYMU

38. Kiedy posłowie wrócili do Scypiona, wtedy wartość znajdujących się
na owych okrętach rzeczy własności publicznej kazano kwestorom podać na
podstawie rachunków oficjalnych, a wartość rzeczy prywatnych kazano określić ich właścicielom. Za to wszystko wyegzekwowano w gotówce dwadzieścia pięć tysięcy funtów srebrnej monety.
Teraz więc zawarto z Kartagińczykami trzymiesięczny rozejm, przy czym
dodano jeszcze, że w czasie rozejmu nie będą wysyłać poselstwa nigdzie
indziej poza Rzymem oraz że jeśli do nich przybędą jacykolwiek posłowie,
nie odprawią ich bez zawiadomienia dowództwa rzymskiego, co to za posłowie i z jakimi przybyli sprawami.
Tak zatem posłowie kartagińscy zostali wysłani do Rzymu, a z nimi
pojechali Lucjusz Weturiusz Filon, Marek Marcjusz Raiła i Lucjusz Scypion,
brat głównego wodza.
WIELKI SPADEK CENY ZBOŻA

W tym czasie dowozy żywności z Sycylii i Sardynii spowodowały taką
taniość zboża, że kupiec za przewóz zostawiał żeglarzom zboże77.
W RZYMIE: STRACH PRZED OPOREM KARTAGIŃSKIM

W Rzymie na pierwszą wiadomość o oporze kartagińskim powstało zaniepokojenie. Tyberiuszowi Klaudiuszowi kazano prędko popłynąć z flotą
na Sycylię i stamtąd przeprawić się do Afryki, a drugiemu konsulowi,
Markowi Serwiliuszowi, zatrzymać się w mieście, póki się nie wyjaśni, jaka
jest sytuacja w Afryce. Ale konsul Tyberiusz Klaudiusz bez zapału robił
wszystko około przygotowania i ściągnięcia floty na wodę, dlatego że senat
poprzednio uznał, iż decyzję co do warunków pokoju należy zostawić raczej
Scypionowi niż konsulowi.
ZNAKI WRÓŻEBNE l ICH ZAŻEGNANIE W RZYMIE

Również meldowane przed wiadomością o oporze kartagińskim znaki
wróżebne dodawały ludziom strachu. W Kumach widziano zmniejszenie się
tarczy słonecznej i padał deszcz kamienny. Na terenie welitrzańskim zapadła
się ziemia tworząc wielkie wyrwy, a zapadliska pochłonęły całe drzewa.
W Arycji piorun uderzył na forum i koło sklepów, a we Fruzynonie w kil77

Zostawiał żeglarzom zboże — bo mu się bardziej opłacało płacić zbożem niż gotówką
czy innym towarem i bardziej niż zboże to transportować dalej i zboże to sprzedawać po
cenie nieopłacalnej.

ku miejscach w mur i bramę78. Na Palatynie padał deszcz kamienny. Ten
znak wróżebny zwyczajem ojców zażegnano dziewięciodniową ofiarą. Resztę
zaś ofiarami z większych zwierząt.
WEZBRANIE WÓD, WYLEW TYBRU W RZYMIE

Wśród tego wzięto za znak boski również niezwykłe wezbranie wód.
Tyber w każdym razie tak wylał, że urządzenie igrzysk na cześć Apołlina
przygotowano przy świątyni Wenery Erycyńskiej poza bramą Kollińską, ponieważ cyrk został zalany wodą79. Ale w dzień samych igrzysk niebo się
nagle wypogodziło i pochód, który już szedł w kierunku bramy Kollińskiej
został z drogi zawrócony. Poprowadzono go do Cyrku, ponieważ przyszła
wiadomość, że woda stamtąd ustąpiła. Lud bardzo się z tego ucieszył,
a igrzyskom dodała blasku większa ilość uczestników dzięki temu pozostawieniu uroczystego święta na jego właściwym miejscu.
NIEPOWODZENIA KLAUDIUSZA NA MORZU

39. Konsul Klaudiusz wyruszył wreszcie z Rzymu, ale między portem
kosańskim i loretańskim80 dopadła go straszna burza k napędziła mu wielkiego strachu. W końcu dotarł do portu populońskiego i tam się zatrzymał, aż się burza wyszalała do reszty. Potem przepłynął na Elbę, z Elby.
na Korsykę, z Korsyki na Sardynię. Tutaj w chwili mijania Gór Szalonych81 dostał się w burzę o wiele sroższą i w bardziej niebezpiecznym
miejscu. Flota została rozrzucona, wiele okrętów rozkołatało się i straciło
uzbrojenie, a kilka uległo rozbiciu. Tak zniszczona i sfatygowana flota
dotarła do Karalów, gdzie okręty wyciągnięto na brzeg i poddano naprawie, a tymczasem nadeszła zima.
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Wymienione tu miejscowości leżały w Lacjum i Kampanii.
Circus maximus — leżał w dolinie między Palatynem i Awentynem. Tutaj Tyber
bardzo się do niego zbliżał kolanem. Brama Kollińską — w północno-wschodniej stronie
Rzymu, dalekiej od Tybru. Przy świątyni Wenery Erycyńskiej — jest określeniem z czasów
późniejszych (i czasów Liwiusza), w roku 202 p.n.e. ta świątynia Wenery Erycyńskiej jeszcze
nie istniała (por. XL 34. gdzie wiadomości z roku 181 p.n.e.). O innej, wcześniejszej takiej
świątyni mówi Liwiusz w XXII 9, XXIII 30 i n.
80
Port kosański — port miasta Kosy na wybrzeżu etruskim, na północ od Rzymu;
gdzieś dalej na północ port loretański (skądinąd zresztą nie znany). Jeszcze dalej na
północ, powyżej Korsyki, Populonia. Klaudiusz miał płynąć, oczywiście, w kierunku południowym. Cała konstrukcja opowiadania zmierza jednak do tego, by ukazać, jak to bogowie
przeszkadzali Klaudiuszowi w dotarciu do Scypiona, chcąc samemu Scypionowi zachować całą
chwałę zwycięstwa nad Kartaginą.
81
Góry Szalone (łac. Insani montes) — w północno-wschodnim kącie Sardynii. Wspomniane dalej Karale (Carales) leżały na południowym wybrzeżu tej wyspy.
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Minął okres roczny i Tyberiusz Klaudiusz, ponieważ nikt nie przeprowadził przedłużenia mu władzy, wrócił z flotą do Rzymu jako człowiek
prywatny.
RÓŻNE ZDARZENIA W RZYMIE W ROKU 202 p.n.e.

Marek Serwiliusz, nie chcąc, by go odwoływano do Rzymu dla przeprowadzenia wyborów, mianował dyktatora i udał się na swój teren działania. Dyktator, Gajusz Serwiliusz Geminus, powołał na dowódcę jazdy Publiusza Eliusza Petusa. Kilka razy zapowiadano wybory, ale w przeprowadzeniu ich przeszkadzały burze. Kiedy więc w przeddzień Idów marcowych
dotychczasowi urzędnicy ustąpili ze stanowisk, nie było nowych na ich
miejsce. Rzeczpospolita pozostała bez władz kurulnych82.
Zmarł tego roku pontyfik Tytus Manliusz Torkwatus. W miejsce jego
dano Gajusza Sulpicjusza Galbę.
Edylowie kurulni, Lucjusz Licyniusz Lukullus i Kwintus Fulwiusz, trzykrotnie wznawiali całe Igrzyska Rzymskie.
Dowiedziano się od donosiciela, że pisarze i pozostający do dyspozycji
edylów posłańcy wynosili potajemnie pieniądze ze skarbca publicznego. Ukarano ich, nie bez zepsucia opinii edylowi Lukullusowi83.
Publiusz Eliusz Tuberon i Lucjusz Letoriusz, wybrani edylami plebejskimi, zrzekli się tego urzędu na skutek nieformalności w wyborze. Urządzili jednak już Igrzyska Plebejskie i z ich okazji ucztę Jowisza. Na Kapitolu ustawili już także trzy posągi za srebro ściągnięte z grzywien.
Igrzyska na cześć Cerery urządzili dyktator i dowódca jazdy; taka była
uchwała senatu.
POSELSTWO Z AFRYKI W RZYMIE

40. Przybyli do Rzymu posłowie z Afryki, rzymscy i jednocześnie kartagińscy. Zwołano senat do świątyni Bellony. Tutaj Lucjusz Weturiusz Filon
oznajmił, że z Hannibalem stoczono bitwę, ostatnią dla Kartagińczyków
bitwę, i w końcu położono kres tej smutnej wojnie. W senacie zapanowała niezwykła radość84. Filon dorzucił jeszcze, że pobity został również
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Bez władz kurulnych nie całkiem ścisłe; bo dyktator i chyba także jego dowódca
jazdy, magister equitum, byli również władzą kurulną.
83

Nie bez zepsucia opinii — za brak czujności, a może nawet z powodu jakiejś próby
zatuszowania tego.
84

O zwycięstwie Scypiona nad Hannibalem miałby wiec senat dowiedzieć się od tego
Weturiusza. Tymczasem w rozdz. 36 czytamy, że z wiadomością tą wysyłał Scypion do
Rzymu G. Leliusza bezpośrednio po bitwie. Co jednak dalej z Leliuszem się stało, nie
dowiadujemy się. Według rozdz. 41, pod koniec, miałby on być znowu w Afryce przy
Scypionie.

syn Syfaksa, Wermina, co było drobnym dodatkiem do dobrze przeprowadzonej sprawy.
Z kolei kazano mu wystąpić przed zgromadzeniem ludu i podzielić się
z nim tą radością.
W wyniku tego otwarto w Rzymie wszystkie świątynie z tej radosnej
okazji i uchwalono trzydniowe ceremonie dziękczynne.
Posłom kartagińskim i posłom króla Filipa — bo i ci tutaj przybyli —
proszącym o posłuchanie w senacie, odpowiedział dyktator z polecenia senatu, że posłuchania udzielą im nowi konsulowie.
WYBÓR WŁADZ W RZYMIE I PRZYDZIAŁ ZADAŃ I WOJSK NA
ROK 201 p.n.e.

Potem odbyły się wybory. Konsulami zostali wybrani Gneusz Korneliusz
Lentulus i Publiusz Eliusz Petus. Z pretorów Marek Juniusz Pennus wylosował preturę miejską; Marek Waleriusz Falton — Bruttium; Marek Fabiusz Buteon — Sardynię; Publiusz Eliusz Tuberon — Sycylię.
Sprawy przydziału terenów działania konsulom postanowiono nie załatwiać przed wysłuchaniem posłów Filipa i kartagińskich. W duchu bowiem
widziano już przed sobą koniec jednej wojny, a początek drugiej. Konsul
Gneusz Lentulus płonął żądzą otrzymania Afryki mając na oku albo łatwe
zwycięstwo w razie dalszej wojny, albo chwałę zakończenia przez niego i za
jego konsulatu tak wielkiej wojny, gdyby nastąpił już zbliżający się jej
koniec. Oświadczał więc, że nie pozwoli zajmować się czymkolwiek, póki
jemu nie przydzieli się Afryki jako terenu działania. Kolega jego, człowiek umiarkowany i rozważny, ustępował mu tutaj orientując się dobrze,
że walka jego ze Scypionem o sławę jest nie tylko niesłuszna, ale i szansę
będzie miał nierówne.
Trybunowie ludowi, Kwintus Minucjusz Termus i Maniusz Acyliusz Glabrion, twierdzili, że jak poprzedniego roku próbował tego bezskutecznie
konsul Tyberiusz Klaudiusz, tak teraz podobnie próbuje tego Gneusz Korneliusz: „A wówczas odniesiono się z tą sprawą z upoważnienia senatu
do ludu, by wyraził swą wolę co do głównego dowództwa w Afryce, i wszystkie dzielnice trybusowe w liczbie trzydziestu pięciu uchwaliły przyznanie
tego dowództwa Publiuszowi Scypionowi"85.
Wśród wielu sporów w senacie i na zgromadzeniu ludowym sprawę doprowadzono do tego, że ją zdano na senat. Wobec tego senatorowie pod
przysięgą — tak się umówiono — orzekli, żeby konsulowie co do terenów
działania ugodzili się sami albo przeprowadzili losowanie, który z dwu ma
otrzymać Italię, a który flotę pięćdziesięciu okrętów: „Ten, któremu przypadnie flota, ma popłynąć na Sycylię. Gdyby miało nie dojść do pokoju
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Tak mówili teraz trybunowie; por. rozdz. 27.

z Kartaginą, ma się przeprawić do Afryki i tam konsul ma prowadzić
działania na morzu, a Scypion z dotychczasowymi uprawieniami wodzowskimi na lądzie. Natomiast jeżeli nastąpi porozumienie co do warunków
pokoju, wtedy trybunowie plebejscy mają się zwrócić do ludu z zapytaniem,
czy lud powierza przeprowadzenie zawarcia pokoju konsulowi, czy Publiuszowi Scypionowi, oraz który z nich ma przewieźć wojsko, gdyby zaszła
potrzeba przewiezienia go z Afryki do Italii. Jeśli lud uchwali, że pokój
ma zawrzeć Publiusz Scypion i on także przewieźć wojsko do kraju, to
konsul ma nie płynąć z Sycylii do Afryki. Drugi zaś konsul, któremu
przypadnie Italia, ma przejąć dwa legiony od pretora Marka Sekstiusza".
41. Publiuszowi Scypionowi łącznie z posiadanymi przez niego wojskami
przedłużono dowództwo i teren działania w Afryce.
Z pretorów Marek Waleriusz Falton otrzymał w Bruttium dwa legiony,
którymi w poprzednim roku dowodził Gajusz Liwiusz. Pretor Publiusz Eliusz
miał odebrać na Sycylii dwa legiony od Gneusza Tremelliusza. Jeden legion,
który posiadał propretor Publiusz Lentulus, został przydzielony Markowi
Fabiuszowi na Sardynię. Konsulowi poprzedniego roku, Markowi Serwiliuszowi, przedłużono dowództwo w Etrurii pozostawiając mu również jego dwa
legiony.
Gdy chodzi o Hiszpanię — Lucjusz Korneliusz Lentulus i LUCJUSZ Manliusz Acydynus byli tam już przez kilka lat86. Konsulowie więc mieli się
porozumieć z trybunami ludowymi, żeby ci zwrócili się, jeśli to uznają za
wskazane, do ludu z zapytaniem, kto według woli ludu ma otrzymać dowództwo w Hiszpanii. Ten zaś miał z dwu wojsk żołnierzy rzymskich zorganizować jeden legion, a ze sprzymierzeńców latyńskich piętnaście kohort,
i z tymi siłami trzymać ten kraj. Wysłużonych żołnierzy Lucjusz Korneliusz
i Lucjusz Manliusz mieli przewieźć z powrotem do Italii.
Flotę pięćdziesięciu okrętów dla konsula postanowiono złożyć z dwu
flot: jednej Gneusza Oktawiusza, która była w Afryce, oraz drugiej Publiusza Williusza, która pilnowała wybrzeży Sycylii. Z nich miał konsul wybrać
sobie okręty według własnego uznania.
Publiusz Scypion miał zatrzymać czterdzieści okrętów wojennych, jakie
posiadał. Gdyby na ich czele chciał postawić Gneusza Oktawiusza, tak
jak do tego czasu, to Oktawiuszowi przedłużało się dowództwo na ten
rok w charakterze propretora. Gdyby zaś na czele tej floty postawił
Leliusza, to Oktawiusz miał wrócić do Rzymu i przywieźć z sobą okręty,
których by konsul nie potrzebował87.
Również na Sardynię przyznano Markowi Fabiuszowi dziesięć okrętów
wojennych.
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Uwzględniane tu przez senat alternatywy wynikają na pewno nie z takiego faworu
senatu dla Scypiona, lecz z braku orientacji w wymogach sytuacji.

Poza tym polecono konsulom powołać jeszcze pod broń dwa legiony
miejskie.
W ten sposób rzeczpospolita miała w akcji tego roku czternaście legionów i sto okrętów wojennych88.
ODPRAWA POSŁÓW MACEDOŃSKICH

42. Teraz załatwiono sprawę poselstwa Filipa i poselstwa kartagińskiego.
Najpierw postanowiono wprowadzić poselstwo macedońskie. Ich przemówienie różne poruszało sprawy. Częścią usprawiedliwiali się z zarzutów,
jakie im stawiali wysłani do króla posłowie z Rzymu w sprawie niszczenia terenów sprzymierzeńców rzymskich89, częścią nawet oskarżali sprzymierzeńców narodu rzymskiego. Ale nade wszystko atakowali Marka Aureliusza, że choć był jednym z trzech posłów rzymskich, zatrzymał się na
miejscu, przeprowadził pobór do wojska i zaczepił ich zbrojnie, co było
sprzeczne z przymierzem, i nieraz staczał z ich dowódcami regularne bitwy.
Poza tym żądali, żeby im wydano Macedończyków i ich wodza Sopatra,
którzy służyli w wojskach najemnych Hannibala, a obecnie są jako jeńcy
wojenni trzymani w niewoli.
Przeciw temu przemówił Marek Furiusz, w tym właśnie celu przysłany
z Macedonii przez Aureliusza: „Aureliusz pozostał na miejscu, żeby sprzymierzeńcy narodu rzymskiego, wyczerpani przez pustoszenie ich kraju, nie
odpadli na stronę króla ulegając przemocy i bezprawiu. Poza granice sprzymierzeńców nie posunął się, starał się wszakże, żeby pustoszący nie przechodzili na ich tereny bezkarnie. Sopater jest jednym z purpuratów
i bliskich króla. Wysłany został z czterema tysiącami żołnierzy i z pieniędzmi niedawno do Afryki jako pomoc dla Hannibala i Kartaginy".
Zapytani w tych sprawach Macedończycy odpowiadali wykrętnie, toteż
otrzymali odpowiedź wcale nie po swej myśli: „Król szuka wojny i jeżeli
dalej będzie tak postępował, lada dzień ją znajdzie. Dwukrotnie naruszył
przymierze: przez wyrządzenie krzywd sprzymierzeńcom narodu rzymskiego
i zbrojne ich niepokojenie oraz przez to, że wroga Rzymian wspierał
posiłkami wojskowymi i pieniędzmi. Publiusz Scypion, zdaniem senatu,
słusznie i w porządku postąpił i postępuje, że tych, którzy zostali pojmani
z bronią w ręku i w walce z narodem rzymskim, trzyma w niewoli na
równi z wrogami. Marek Aureliusz postępuje zgodnie z interesami sprawy
publicznej i senatowi to się podoba, że nie mogąc bronić sprzymierzeńców
narodu rzymskiego prawem porozumienia politycznego, broni ich zbrojnie"90.
I z tą tak przykrą odpowiedzią odprawiono poselstwo macedońskie.
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Dane Liwiusza co do wojsk lądowych i floty ukazują dalsze zmniejszanie się pogotowia
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Rokowania z posłami Filipa, mianowicie sposób ich prowadzenia ze strony Rzymu,
dowodzą, że w pewnych kołach rzymskich zdecydowano się już na wojnę z Filipem.

ODPRAWA POSŁÓW KARTAGINSKICH

Z kolei wezwano posłów kartagińskich. Ich wiek i godność robiły wrażenie ludzi poważnych — byli też to najprzedniejsi obywatele swego miasta —
i każdy stwierdzał za siebie, że tym razem pertraktacje pokojowe są szczere.
Nad innych jednak wybijał się przede wszystkim Hazdrubal, przez swoich
w kraju zwany Kozłem, zawsze doradzający pokój91 i przeciwny stronnictwu barcyńskiemu. Przez to też słowa jego miały więcej wagi, gdy winę
za rozpętanie wojny z czynników oficjalnych przerzucał na żądze pewnej
grupy ludzi. Mówił o różnych sprawach. Oczyszczał swoich z zarzutów,
to znowu do niektórych rzeczy przyznawał się otwarcie, żeby sobie nie
utrudniać łaskawego przyjęcia, gdyby bez honoru zaprzeczał temu, co było
oczywiste, albo i zwracał się do senatu ze słowami przestrogi: „Niech
senatorowie w powodzeniu zachowają umiar i skromność. Gdyby Kartagińczycy słuchali jego i Hannona92 i chcieli skorzystać z odpowiedniej
chwili, byłby im senat dał warunki pokoju, o jakie by wtedy prosili. Ale
rzadko ludziom dany jest jednocześnie dobry los i dobry rozum. Naród
rzymski jest niezwyciężony przez to, że w powodzeniu pamięta o potrzebie
zachowania właściwej miary i rozumu. I byłoby to dziwne, na Herkulesa,
gdyby postępował inaczej. Ci, dla których szczęśliwy los jest nowością,
z nieprzyzwyczajenia do niego szaleją i nie panują nad swą radością. Natomiast
dla narodu rzymskiego radość ze zwycięstwa jest czymś zwykłym i prawie
spowszedniałym. Rzymianie pomnożyli swoje panowanie niemal bardziej przez
przebaczanie pokonanym niż przez samo zwyciężanie"93.
Inni mówili żałośniej. Opowiadali, z jakiej to potęgi i jak nisko upadło
państwo kartagińskie: „Im, którzy niedawno panowali zbrojnie niemal nad
całym światem, nie pozostało nic, oprócz murów Kartaginy. Zamknięci w nich
nie widzą ani na lądzie, ani na morzu niczego, co by do nich należało.
Będą posiadać tylko swoje miasto i penaty, i to o tyle, o ile naród
rzymski nie zechce okazać swej srogości — co byłoby ostatecznością —
również w stosunku do nich".
Opowiadają, że kiedy było widać, iż senat ulega już litości, jeden z senatorów, oburzony na perfidię kartagińską, odezwał się głośno: „Jakich bogów
wezmą na świadków zawarcia pokoju, skoro tych, których brali poprzednio,
okłamali?" Na co Hazdrubal miał odpowiedzieć: „Tych samych. Właśnie
dlatego, że dla łamiących umowy okazali się tacy surowi".
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43. Wszyscy już skłaniali się ku pokojowi, gdy planowi senatu sprzeciwił
się konsul Gneusz Lentulus, któremu jako zadanie przypadło dowództwo floty.
Wobec tego trybunowie ludowi Maniusz Acyliusz i Kwintus Minucjusz
wystąpili przed ludem z zapytaniem, czy Rzymianie chcą i każą senatowi
zdecydować zawarcie pokoju z Kartaginą, a także kto ma ten pokój zawrzeć
i kto odwozić wojsko z Afryki do kraju.
Co do pokoju wszystkie dzielnice trybusowe głosowały za stanowiskiem
trybunów. Głosowano również za tym, żeby pokój zawierał Publiusz Scypion
i żeby on także wracał do kraju z wojskiem. I na podstawie tej uchwały
ludu senat postanowił, że Publiusz Scypion biorąc pod uwagę zdanie dziesięciu
pełnomocników senatu ma zawrzeć pokój z narodem kartagińskim na
warunkach, jakie uzna za wskazane.
Potem Kartagińczycy dziękując za to senatowi prosili jeszcze, żeby im
pozwolono wejść do miasta i porozmawiać z ich współobywatelami, którzy
pozostają pod strażą publiczną jako jeńcy wojenni: „Są między nimi ich
krewni, ludzie z rodzin nobilów, są tacy, do których mają polecenia od
ich rodzin".
Po spotkaniu z nimi prosili dalej, żeby im dano możność wykupienia
tych, których by sami spośród nich wybrali. Kazano im podać imiona
odnośnych osób. Podali ich około dwustu. Senat uchwalił, by delegacja
rzymska odwiozła do Afryki do Publiusza Korneliusza dwustu z liczby
jeńców wojennych, wskazanych przez Kartagińczyków, z oznajmieniem, że
ma ich w wypadku dojścia pokoju do skutku zwrócić Kartagińczykom
bez okupu.
ZAWARCIE POKOJU Z KARTAGINĄ

Fecjałom kazano udać się do Afryki dla zawarcia pokoju. Na ich
żądanie zapadła wtedy w senacie uchwała w następującym brzmieniu: „Mają
zabrać z sobą specjalne kamienie krzemienne i specjalne święte ziele i kiedy
wódz rzymski im każe zawrzeć pokój, mają od wodza żądać świętej murawy".
Tego rodzaju trawę, dawaną według zwyczaju fecjałom, zrywa się na zamku94.
W ten sposób odprawieni z Rzymu Kartagińczycy przybyli do Scypiona
i zawarli z nim pokój na warunkach, o których była mowa wyżej. Wydali
okręty wojenne, słonie, zbiegów, niewolników zbiegłych, jeńców. Tych cztery
tysiące. Między nimi był także senator Kwintus Terencjusz Kulleon.
Okręty kazał Scypion wywieźć na pełne morze i spalić. Niektórzy podają,
że było ich pięćset wszelkiego rodzaju jednostek o napędzie wiosłowym.
Widok ich pożaru zaskoczył Kartagińczyków i taką wywołał w nich żałość,
jakby płonęła sama Kartagina.
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Co do zbiegów, którzy przeszli na stronę wroga, podjęto ostrzejsze
decyzje niż co do niewolników, którzy do niego uciekli95. Mianowicie ludzi
pochodzenia latyńskiego ścięto toporem, a Rzymian powieszono na krzyżu.
44. Ostatni pokój z Kartaginą zawarto przed czterdziestu laty za konsulatu
Kwintusa Lutacjusza i Aulusa Manliusza. Wojnę rozpoczęto w dwadzieścia
trzy lata później, za konsulatu Publiusza Korneliusza i Tyberiusza Semproniusza, a zakończono w siedemnastym roku jej trwania, za konsulatu Gneusza
Korneliusza i Publiusza Eliusza Petusa.
Opowiadają, że Scypion nieraz potem mówił, że w zakończeniu tej wojny
zniszczeniem Kartaginy przeszkodziły mu najpierw ambicje Tyberiusza Klaudiusza, a potem Gneusza Korneliusza96.
SŁOWA HANNIBALA W SENACIE KARTAGIŃSKIM PO ZAWARCIU POKOJU

Zapłacenie pierwszej raty kontrybucji wojennej wydawało się Kartagińczykom trudne z powodu wyczerpania długotrwałą wojną. I podają, że
kiedy w senacie ich zapanowało zmartwienie i narzekanie, widziano, jak
Hannibal się śmieje. Za ten śmiech wśród publicznego płaczu skarcił go
Hazdrubal Kozioł wytykając mu, że sam przecież jest przyczyną tych łez.
Na to jednak Hannibal: „Gdyby wnętrze człowieka można było przejrzeć,
tak jak się widzi jego wyraz twarzy, to byście łatwo dostrzegli, że ten
śmiech, który tutaj karcicie, to nie śmiech wesołego serca, ale bliskiego
obłędu z powodu tych nieszczęść. Mimo to nie jest on bynajmniej tak
niewczesny, jak te wasze bezsensowne i odrażające łzy. Płakać przystało
wtedy, kiedy nam odbierano broń, palono okręty, zabroniono wojen zewnętrznych. Od tej przecież rany padliśmy. Bo nie ma powodu myśleć, że
Rzymianie tutaj zatroszczyli się o wasz spokój. Żadne wielkie państwo nie
może długo trwać w spokoju. Jeżeli nie ma wroga na zewnątrz, znajduje
go wewnątrz, jak te potężne cielska, które wydają się bezpieczne od zewnętrznych okoliczności, ale ciążą im ich własne siły.
Tyle, oczywiście, czujemy z nieszczęść publicznych, ile ich dotyka nas
osobiście. A z tych znowu nic nas tak bardzo nie kłuje, jak straty
pieniężne. Toteż kiedy z pokonanej Kartaginy zdzierano łupy wojenne,
kiedyście patrzyli, jak wśród tylu uzbrojonych ludów Afryki pozostawiono
ją odartą już z broni i gołą, wtedy nikt nie jęknął. Teraz, kiedy na
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Ambicje które chciały wydrzeć Scypionowi tytuł zwycięzcy i zmuszały go do
przyspieszenia zawarcia pokoju, nie dając mu czasu na takie pokierowanie akcją, które by
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wojennej.

kontrybucję trzeba się złożyć z prywatnych pieniędzy, płaczecie jakby na
pogrzebie ojczyzny. Jakże się boję, że lada dzień poczujecie, iż nieszczęście,
nad jakim dzisiaj płaczecie, jest jeszcze bardzo lekkie". Tyle Hannibal do
Kartagińczyków.
OSTATNIE ZARZĄDZENIA SCYPIONA W AFRYCE

Scypion zwołał wojsko na ogólne zebranie, gdzie Masynissie do dziedzicznego królestwa dodał w darze miasto Cyrtę i resztę miast i terenów, jakie
z królestwa Syfaksa dostały się w posiadanie narodu rzymskiego.
Gneuszowi Oktawiuszowi kazał odwieźć flotę na Sycylię i przekazać ją
konsulowi Gneuszowi Korneliuszowi.
Posłom kartagińskim polecił udać się do Rzymu, by tam przez aprobatę
senatu i ludu uzyskać zatwierdzenie tego, co sam przeprowadził na podstawie
opinii dziesięciu pełnomocników z Rzymu.
TRIUMFALNY POWRÓT SCYPIONA DO RZYMU

45. Przywróciwszy pokój na lądzie i morzu Scypion wsadził wojsko na
okręty i przewiózł je do Lilibeum na Sycylii. Stąd wielką część żołnierzy
wysłał do Rzymu drogą morską, a sam poszedł przez cieszącą się pokojem
nie mniej niż zwycięstwem Italię. I nie tylko miasta wychodziły tłumnie
na jego spotkanie dla okazania mu czci, ale i tłumy wieśniaków oblegały
drogi. Tak przybywszy pod Rzym wkroczył do miasta w najwspanialszym
w świecie triumfie.
Srebra wniósł do skarbca publicznego sto trzydzieści trzy tysiące funtów.
Żołnierzom przydzielił ze zdobyczy po czterysta asów.
Śmierć Syfaksa ujęła raczej widowiska ludziom niż chwały Scypionowi.
Zmarł mianowicie na krótko przedtem w Tyburze, dokąd przeniesiono go
z Alby. Nie przeszła jednak bez wrażenia, ponieważ pogrzeb urządzono
mu na koszt publiczny.
Według Polibiusza wszakże, autora wcale nie do pogardzenia, również
tego króla prowadzono jeszcze w triumfie.
Za Scypionem szedł w triumfie w kapeluszu na głowie Kwintus Terencjusz
Kulleon. I potem przez całe życie, jak przystało, czcił go jako swego
wybawiciela.
GENEZA PRZYDOMKA „AFRYKAŃSKI"

Co do przydomka „Afrykański" — nie wiem na pewno, czy rozpowszechniła go najpierw popularność Scypiona wśród żołnierzy, czy też życzliwość
ludu, czy może początek on wziął od przyjaciół, chcących mu zrobić przy-

jemność, jak w wypadku przydomka Sulli „Felix-Szczęsny" albo w wypadku
Pompejusza „Magnus-Wielki". W każdym razie był Scypion pierwszym
wodzem, który został zaszczycony przydomkiem wziętym od pokonanego
narodu97. Za jego przykładem później inni, bynajmniej nie dorównujący
mu wielkością zwycięstwa, przypisali sobie wspaniałe napisy pod podobiznami
z chwalebnymi dla swych familii przydomkami98.
97

Był on pierwszym ... od pokonanego narodu — podobne przydomki dawniejsze, jak
np. Regillensis (od miejscowości Regillus w Sabinum), Sabinus, Fidenas (od miasta Fidenae).
Privernas (od Privernum) itp., powstały drogą innej funkcji przy nazwisku. Ale według Seneki
(De brevitate vitae 13,5) i Makrobiusza (Saturnalia I 6. 26, por. 28) konsul roku 263 p.n.e.
Maniusz Waleriusz Maksymus miał nabyć przydomek Messalla czy Messala od Messany,
pierwszego zdobytego na Sycylii miasta. Interpretacja ta jednak albo nie była jeszcze w czasach
Liwiusza znana, albo Liwiuszowi chodziło o rozróżnienie przydomka od zdobytego miasta
i przydomka od zdobytego czy pokonanego narodu (victae a se gentis).
98
Podobizny takie, wykonane z wosku i będące wiernym, przynajmniej w pierwotnej
swej postaci, plastycznym zdjęciem twarzy zmarłego, trzymano — z odpowiednimi podpisami
pod nim — w gablotach na widocznym miejscu domu. W podpisach więc, tituli imaginum,
pojawiły się odtąd dodatkowe przydomki, np. L. Corneliusz Scipio Asiaticus (konsul r. 190
p.n.e.), Q. Caecilius Metellus Macedonicus (konsul r. 143/2), D. Junius Brutus Callaicus
(konsul r. 138), Q. Caecilius Metellus Numidicus (konsul r. 109 p.n.e.), i inne.

KSIĘGA TRZYDZIESTA PIERWSZA

SŁOWO WSTĘPNE LIWIUSZA

1. Ja także czuję ulgę, że doszedłem do końca tej wojny punickiej, jakbym
sam brał udział w jej trudzie i niebezpieczeństwie. Bo wprawdzie nie
wypada mi — skoro się odważyłem zapowiedzieć, że opowiem całe dzieje
rzymskie od początku do końca — być zmęczonym przy poszczególnych
częściach tak wielkiego dzieła, ale kiedy pomyślę, że sześćdziesiąt trzy lata,
które upłynęły od początku pierwszej wojny punickiej do końca drugiej,
wypełniły mi tyle woluminów, ile czterysta osiemdziesiąt siedem lat od
założenia Rzymu do konsulatu Appiusza Klaudiusza1, który wypowiedział
Kartaginie ową pierwszą wojnę2, to widzę, że ja zupełnie tak jak ci ludzie
zwabieni płytkością wody u samego brzegu i kroczący w nią dalej za każdym
krokiem zapuszczam się w coraz większy przestwór i jakby w bezdeń
morską: tak mi zadanie, którego przy przemierzaniu początków, jak się
zdawało, ubywało, właściwie coraz bardziej rośnie.
RZYM W ROKU 201 p.n.e. PRZED WOJNA Z FILIPEM

Po pokoju punickim przyszła kolej na wojnę z Macedonią, nie mogącą
się zresztą w żadnej mierze równać z tą ostatnią wojną co do wielkości
niebezpieczeństwa czy męstwa wodza, czy sił militarnych, a sławną raczej
dzięki świetności tradycji królestwa i ze względu na dawną chwałę rodu
królewskiego i wielkość państwa, które niegdyś swą siłą zbrojną obejmowało
wiele krajów Europy i większą część Azji.
W ogóle zaś wojnę z Filipem zaczęto prawie przed dziesięciu laty3,
1

Appiusz Klaudiusz Kaudeks był konsulem w roku 264 p. n. e. Liwiusz przyjmuje jako datę założenia Rzymu rok 753 p. n. e. Rok konsulatu Appiusza Klaudiusza
był wiec rokiem, według Liwiuszowego sposobu liczenia. 490 od założenia Rzymu. Podana
tutaj ilość lat 487 wskazuje, że autor poszedł czasem za źródłem przyjmującym założenie Rzymu
w roku 751 p. n. e.
2

Od dziejów Kartaginy i początków pierwszej wojny punickiej Liwiusz zaczął swą księ gę XVI
(t. II, s. 276).
3

Wojna z Filipem zaczęła się, według relacji Liwiusza (XXIV 40) w roku 214 p. n. e.

a przerwano przed trzema4, kiedy to Etolowie byli przyczyną i wojny,
i pokoju5. Potem jednak, gdy Rzymianie po pokoju punickim byli wolni,
a przy tym nieprzyjaźnie nastawieni do Filipa z powodu niedotrzymywania
przez niego warunków pokoju wobec Etolów i innych rzymskich sprzymierzeńców w tamtych stronach, a przede wszystkim z powodu niedawnego wysłania
do Afryki pomocy wojskowej i pieniężnej dla Hannibala i Punijczyków6,
prośby Ateńczyków, których Filip zamknął w mieście zniszczywszy ich pola,
skłoniły Rzym do wznowienia wojny.
2. W tym samym prawie czasie przybyli do Rzymu posłowie od króla
Attalosa i od Rodyjczyków. Donosili, że już i w Azji miasta doznają niepokoju. Poselstwom tym odpowiedziano, że senat zajmie się troskliwie tą
sprawą.
Samą zaś naradę co do wojny macedońskiej odłożono w całości do
chwili przybycia konsulów, którzy na razie znajdowali się na swoich terenach
działania.
POSELSTWO RZYMSKIE DO KRÓLA EGIPTU PTOLEMAJOSA

Tymczasem wysłano trzyosobowe poselstwo — w skład jego weszli Gajusz Klaudiusz Neron, Marek Emiliusz Lepidus i Publiusz Semproniusz
Tuditanus7 — do króla Egiptu, Ptolemajosa8, aby go oficjalnie zawiadomić
o zwycięstwie nad Hannibalem i Punijczykami i podziękować mu, że
w niepewnej sytuacji, kiedy Rzymian opuszczali nawet sąsiedni sprzymierzeńcy,
on pozostał im wierny, a także prosić, ażeby w przypadku, gdyby zmuszeni
Potem Liwiusz zajął się dalszym opowiadaniem o wojnie z Hannibalem i do Filipa wrócił
w roku 211 p. n. e. (XXVI 24), zaczynając od przejścia Etolów od Filipa do Rzymian.
I ten moment uważa teraz Liwiusz za początek wojny z Filipem, tzw. pierwszej wojny
macedońskiej.
4
Por. XXIX 12, gdzie zawarcie pokoju przypada na rok 205 p. n. e. Znowu więc
różnica w latach (na skutek różnicy źródeł?).
5
Inne przyczyny wojny podał Liwiusz w XXIII 33 i XXIV 40. Do pokoju Etolowie
przyczynili się o tyle, że pierwsi zawarli pokój z Macedonią, a wtedy Rzym, nie mogąc
dalej korzystać ze współdziałania z nimi, sam także skorzystał z pokoju z Filipem.
6
O posiłkach macedońskich dla Hannibala por. XXX 33 i 42.
7
Gajusz Klaudiusz Neron, konsul roku 207, cenzor 204 p. n. e. Marek Emiliusz Lepidus, zupełnie młody jeszcze (konsulat osiągnął dopiero w roku 187 p. n. e.).
Publiusz Semproniusz Tuditanus, także były cenzor (r. 209) i konsul (r. 204). I często
w skład poselstwa rzymskiego wchodził obok starszych także ktoś młodszy. Dziwi tylko,
dlaczego Semproniusz nie został wymieniony przed Emiliuszem.
8
Ptolemajos V Epifanes — król Egiptu od r. 205/204 p. n. e.; miał zresztą teraz, tj. w roku 201 p. n. e., dopiero dziewięć czy dziesięć lat. Co więc posłowie mieli
powiedzieć jemu, odnosiło się w dużej mierze do jego ojca, Ptolemajosa IV, króla Egiptu
w latach 220-205 p. n. e.

doznawaniem krzywd podjęli wojnę z Filipem, zachował dotychczasowy do
narodu rzymskiego stosunek.
NIEPOWODZENIA I SŁABE OSIĄGNIĘCIA RZYMU W PÓŁNOCNEJ ITALII

W tym samym czasie Publiusz Eliusz, konsul, słysząc w Galii, że przed
jego przybyciem Bojowie dokonywali napadów na tereny sprzymierzeńców, zorganizował naprędce dwa legiony dla tej właśnie potrzeby, dodał do tego cztery
kohorty z własnego wojska i dowódcy sprzymierzeńców, Gajuszowi Ampiuszowi, kazał pójść z tym pośpiesznie zebranym zastępem poprzez Umbrię celem dokonania napadu na teren Bojów od strony tak zwanej dzielnicy trybusowej Sapinijskiejg. Sam w tymże kierunku poszedł ukrytą drogą przez góry.
Ampiusz wkroczył w granice wroga i z początku dokonywał tam zniszczeń dość pomyślnie i bezpiecznie. Potem jednak znalazł sobie koło Mutylskiej Wsi10 dość dogodne miejsce i wybrał się na ścinanie zboża. Już bowiem zasiewy dojrzały. Ale nie zbadał okolicy ani nie zabezpieczył się
dostatecznie silnymi strażami, które by z bronią w ręku zapewniały bezpieczeństwo ludziom bez broni, zajętym robotą w polu. I tak przez nieoczekiwany napad został przez Gallów otoczony wraz ze żniwiarzami;
następnie strach i popłoch ogarnęły także uzbrojonych. Padło tam do
siedmiu tysięcy ludzi rozproszonych po polach, między nimi również ten
ich dowódca, Gajusz Ampiusz. Resztę w przerażeniu przepędzono do obozu.
Stąd ludzie ci, pozostawiając wielką część swych rzeczy na miejscu, w wyniku
porozumienia żołnierskiego poszli najbliższej nocy bez ustalonego wodza
przez bezdroża górskie i dotarli do konsula.
Konsul zaś, poza tym że spustoszył teren Bojów, a z Ingaunami-Ligurami zawarł przymierze, nie dokonał w swym terenie działania nic godnego
pamięci. I tak wrócił do Rzymu.
PODJĘCIE W RZYMIE PIERWSZYCH KROKÓW PRZECIW FILIPOWI

3. Tutaj, gdy tylko zwołał posiedzenie senatu, wszyscy żądali, żeby nie
poruszać niczego przed sprawą Filipa i skarg sprzymierzeńców na niego.
I to właśnie postawiono od razu na porządku dziennym. Licznie zebrany
senat postanowił, że konsul Publiusz Eliusz ma wysłać kogoś, według
własnego uznania, z władzą dowódcy, kto by przejął flotę, którą odprowadzał
z Sycylii Gneusz Oktawiusz, i popłynął z nią do Macedonii.
9

Tzw. dzielnicy trybusowej — a więc nie będącej właściwą dzielnicą trybusową rzymską. Nazwa wzięta prawdopodobnie od rzeki Sapis, uchodzącej do Adriatyku między Ariminum i Rawenną.
10
Mutylska Wieś (łac. castrum Mutilum) - por. XXXIII 37, gdzie znowu ta nazwa;
jakiś punkt leżący u południowo-zachodnich granic Bojów.

Misję tę otrzymał propretor Marek Waleriusz Lewinus11. Przejął on od
Gneusza Oktawiusza trzydzieści osiem okrętów i przeniósł się z nimi do
Macedonii.
Tu przybył do niego legat Marek Aureliusz i powiadomił go o ilości
wojsk i liczbie okrętów, jakie przygotował król, i o tym, jak częściowo
sam, częściowo przez posłów objeżdżał nie tylko wszystkie miasta kontynentu,
ale także wyspy i werbował ludzi do broni: „Rzymianie będą się musieli
zabrać do tej wojny z większym wysiłkiem, żeby Filip przy ich powolności
nie ważył się na to, na co już poprzednio ważył się ze znacznie mniejszego
królestwa Pyrrus".
Postanowiono zatem, żeby Aureliusz napisał to właśnie do konsulów
i do senatu.
KOMISJA DO PRZYDZIAŁU ROLI WETERANOM

4. Pod koniec tego roku poruszono sprawę nadania ziemi weteranom
wojskowym, którzy pod wodzą i auspicjami Publiusza Scypiona zakończyli
wojnę w Afryce. Senat postanowił, że pretor miejski ma, jeśli zechce,
powołać dziesięcioosobową komisję do pomiaru i podziału pola będącego
własnością publiczną narodu rzymskiego w Samnium i Apulii. Do komisji
weszli: Publiusz Serwiliusz, Kwintus Cecyliusz Metellus, Gajusz i Marek
Serwiliusze, obaj mający przydomek Geminus, Lucjusz i Aulus Hostyliusze
Katonowie, Publiusz Williusz Tappulus, Marek Fulwiusz Flakkus, Publiusz
Eliusz Petus i Tytus Kwinkcjusz Flamininus.
WYBÓR WŁADZ RZYMSKICH NA ROK 200 p.n.e.

W ciągu tych dni konsul Publiusz Eliusz przeprowadził wybory. Konsulami zostali: Publiusz Sulpicjusz Galba i Gajusz Aureliusz Kotta.
Potem wybrano pretorów. Zostali nimi: Kwintus Minucjusz Rufus, Lucjusz
Furiusz Purpurion, Kwintus Fulwiusz Gillon i Gajusz Sergiusz Plautus.
INNE ZDARZENIA W RZYMIE W ROKU 201 p.n.e.

Igrzyska Rzymskie sceniczne dali w tym roku wspaniałe i bogate edylowie
kurulni Lucjusz Waleriusz Flakkus i Lucjusz Kwinkcjusz Flamininus. Dwa
dni z nich wznawiano.
Olbrzymią ilość zboża, które Publiusz Scypion przysłał z Afryki, rozdzielono między lud z całą sumiennością i ku wielkiej jego wdzięczności,
w cenie po cztery asy.
Igrzyska Plebejskie trzykrotnie wznawiali w całości edylowie plebejscy
11

Wymieniane w tekście osoby - jak już poprzednio zaznaczono - można zidentyfikować za pomocą załączonego na końcu tomu wykazu imion osób (s. 395 i n.).

Lucjusz Apustiusz Fullon i Kwintus Minucjusz Rufus. Ten bezpośrednio po
edylacie został wybrany pretorem. Z okazji igrzysk odprawiono także ucztę
Jowisza.
ROK 200 p.n.e: POCZĄTEK DRUGIEJ WOJNY MACEDOŃSKIEJ

5. W roku pięćset pięćdziesiątym pierwszym od założenia miasta, za
konsulatu Publiusza Sulpicjusza Galby i Gajusza Aureliusza, zaczęła się
wojna z królem Filipem, w kilka miesięcy po zawarciu pokoju z Kartagińczykami.
W Idy marcowe — w tym dniu nowi konsulowie zaczynali wówczas
urzędowanie — tę właśnie sprawę na pierwszym miejscu przedstawił senatowi
konsul Publiusz Sulpicjusz. Senat postanowił wtedy, że konsulowie mają
złożyć ofiarę z doroślejszych bydląt ofiarnych bogom, którzy im samym
wydadzą się właściwi, z takimi słowami modlitwy: „... aby zamierzenia
senatu i narodu rzymskiego w sprawie publicznej i zwłaszcza w sprawie
rozpoczęcia nowej wojny wyszły na dobro i szczęście narodu rzymskiego
i sprzymierzeńców, i imienia latyńskiego" — i dopiero po tej ofierze
i modlitwie wnieść na obrady senatu sprawę sytuacji w państwie i przydziału zadań.
W samą porę dla rozniecenia nastrojów wojennych nadeszło w tych
właśnie dniach pismo od legata Marka Aureliusza i propretora Marka
Waleriusza Lewinusa i jednocześnie przybyło do Rzymu nowe poselstwo
ateńskie, donoszące o zbliżaniu się króla do ich granic: „Wkrótce nie
tylko tereny wiejskie dostaną się w jego ręce, ale nawet miasto, jeżeli ono
nie znajdzie jakiejś pomocy ze strony Rzymian".
Toteż gdy tylko konsulowie zawiadomili senat, że ofiarę złożono przepisowo
i haruspikowie oświadczyli, że bogowie przychylnie wysłuchali modlitwy, bo
wróżby z wnętrzności zwierząt ofiarnych były pomyślne i zapowiadają
rozszerzenie granic, zwycięstwo i triumf, zaraz odczytano list Waleriusza
i Aureliusza i udzielono posłuchania poselstwu ateńskiemu. Następnie senat
powziął decyzję, by sprzymierzeńcom podziękować za to, że mimo długich
niepokojów nie złamali wierności nawet w obliczu zagrożenia oblężeniem,
oraz żeby co do wysłania pomocy dać im odpowiedź dopiero wtedy, gdy
konsulowie wylosują zadania i gdy ten korisul, któremu jako teren operacyjny
przypadnie Macedonia, przeprowadzi na zgromadzeniu ludowym wniosek co do
wydania wojny królowi macedońskiemu Filipowi.
PRZYDZIAŁ ZADAŃ W RZYMIE NA ROK 200 p.n.e.

6. Los przydzielił Macedonię jako teren działania Publiuszowi Sulpicjuszowi. I ten konsul wystąpił przed ludem z wnioskiem12 o wyrażenie
12

Wystąpił : wnioskiem — była to tzw. rogationis promulgatio, czyli zapowiedź wniosku,
który dopiero po określonym czasie poddawano pod głosowanie.

woli i decyzji co do wydania wojny królowi Filipowi i pozostającym pod
jego panowaniem Macedończykom za to, że skrzywdzili i zbrojnie zagrozili
sprzymierzeńcom narodu rzymskiego.

Drugiemu konsulowi, Aureliuszowi, dostała się jako teren działania Italia.
Potem wylosowali zadania pretorowie: Gajusz Sergiusz Plautus preturę
miejską, Kwintus Fulwiusz Gillon Sycylię, Kwintus Minucjusz Rufus Bruttium, Lucjusz Furiusz Purpurion Galię.
UCHWALENIE I WYDANIE WOJNY FILIPOWI

Wniosek w sprawie wojny macedońskiej został w pierwszym głosowaniu
prawie przez wszystkie dzielnice trybusowe13 odrzucony. Ludzie zrobili to
sami, wyczerpani długotrwałą i ciężką wojną, a także zniechęceni do znoszenia
niebezpieczeństw i trudów. Do tego jeszcze trybun ludowy Kwintus Bebiusz
wszedł na dawną drogę występowania z zarzutami przeciw senatowi i oskarżał
go o to, że sieje wojny jedną po drugiej, żeby lud nigdy nie mógł
korzystać z owoców pokoju.
Senat odczuł to bardzo przykro. Trybuna ludowego szarpano tam obelżywymi zarzutami i każdy ze swej strony zachęcał konsula, żeby na nowo
zapowiedział głosowanie w sprawie przeprowadzenia wniosku, a przy tym
skarcił opieszałość ludu i pouczył go, jaką szkodę i niesławę przyniosłoby
odkładanie tej wojny na później.
7. Konsul na Polu Marsowym, zanim puścił centurie do oddawania głosów14, zwołał w czasie przeprowadzania głosowania zgromadzenie ludowe
i tak przemówił: „Kwiryci! Mam wrażenie, że nie zdajecie sobie sprawy
z tego, że podejmujecie decyzję nie w kwestii, czy będziecie mieć pokój
czy wojnę na lądzie i morzu, lecz w kwestii tego, czy wy macie swoje
legiony przeprawić do Macedonii, czy też wroga wpuścić do Italii15. A co to
za różnica, poznaliście z doświadczenia; jeśli nie kiedy indziej, to w każdym
razie w tej wojnie punickiej. Któż bowiem ma wątpliwości co do tego,
że gdybyśmy wzywającym naszej opieki i pomocy oblężonym Saguntynom

13

Głosowano by więc, jak się to mówiło, tributim (w systemie tym zbiorowa liczba
głosów, pozytywnych czy negatywnych, w obrębie jednej tribus, a było ich trzydzieści pięć,
liczyła się jako jeden głos danej tribus, pozytywny lub negatywny, zależnie od większości takich
czy takich głosów jednostkowych) Ale por rózdz 7 i przyp 14.
14
W tym miejscu Liwiusz poprawnie oddał sytuację prawną mówiąc o głosowaniu centurii,
a więc o tak zwanych comitia centuriata. Te bowiem decydowały w Rzymie o pokoju czy
wojnie. Nieco wyżej natomiast - w rozdz. 6, por. przyp. 13 - błędnie przeniósł sprawę
wypowiedzenia wojny Macedonii na comitia tributa. Pomyłkę tę ułatwiła mu, być może, prakktyka z czasów pryncypatu przy maleiącym znaczeniu zgromadzeń ludowych w jego właśnie
Czasach.
15
Argumentacja Sulpicjusza-Liwiusza obliczona tu jest na wywarcie doraźnego wrażenia
na słuchaczach, w rzeczywistości jest raczej mało przekonywająca, jeżeli Filip nie przeprawił się do Italii w czasie trwania drugiej wojny punickiej, to tym mniejsze szansę na dokonanie tego miał teraz, kiedy na terenie Italii me było już Hannibala i jego armii.

pospieszyli z niechybną pomocą, tak jak ojcowie nasi pospieszyli z nią
Mamertynom, to byśmy odwrócili od siebie, a przenieśli do Hiszpanii
całą tę wojnę, którą przez ociąganie się dopuściliśmy do Italii ku srogiej
swojej klęsce.
Tak samo i co do tego nie ma wątpliwości, że Filipa, który przez posłów i pisma umówił się już z Hannibalem, że się przeprawi do Italii,
zatrzymaliśmy w Macedonii dzięki wysłaniu tam Lewinusa z flotą, który
nawet sam właśnie miał temu królowi narzucić wojnę. Cośmy więc wtedy
zrobili, kiedyśmy wroga Hannibala mieli w Italii, tego nie będziemy chcieli
zrobić teraz, kiedyśmy go z Italii wypędzili i Kartagińczyków pobili?
Pozwólmy, żeby król zdobywając Ateny skosztował naszej gnuśności, tak
jak pozwoliliśmy, by jej skosztował Hannibal przy zdobyciu Saguntu: nie
w pięć miesięcy później, jak Hannibal spod Saguntu, ale piątego dnia od
chwili wypłynięcia spod Koryntu przybędzie do Italii!
Nie porównujcie zresztą Filipa z Hannibalem ani Macedończyków z Kartagińczykami: na pewno jednak porównacie go z Pyrrusem. Ależ, gdzie
tu porównanie? O ileż wyżej stoi tutaj człowiek od człowieka, naród od
narodu! Epir był zawsze, i jest dzisiaj, skromnym dodatkiem do królestwa macedońskiego. Filip ma pod swym panowaniem cały Peloponez
i nawet Argos, głośne zarówno dzięki swej dawnej sławie, jak zwłaszcza
przez śmierć Pyrrusa.
A porównaj z tym teraz naszą stronę. O ileż bardziej kwitnącą Italię
i o ileż mniej naruszone nasze mienie zaatakował Pyrrus, przy zdrowych
i nie przemęczonych naszych wodzach, przy tylu pełnych wojskach, które
potem pochłonęła wojna punicka, a jednak wstrząsnął nami i jako zwycięzca podszedł prawie pod mury Rzymu! Odpadli od nas nie tylko Tarentyni i to wybrzeże Italii, które się nazywa Wielką Grecją — ci zresztą
mogliby pójść za nim jako królem wspólnego z nimi języka i pochodzenia —
ale również Lukania, Bruttium i Samnium! Myślicie więc, że to wszystko
z chwilą, gdyby Filip przeprawił się do Italii, siedziałoby spokojnie albo
dochowało nam wierności? Ładnie dochowały nam jej te ludy potem
w wojnie punickiej! Nigdy nie będzie tak, by nie odpadały od nas, chyba
że nie będą miały do kogo się przyłączyć. Gdyby wam było ciężko przeprawiać się do Afryki, to byście dziś jeszcze mieli w Italii Hannibala
i Kartagińczyków jako wrogów wojennych.
Niechże zatem raczej Macedonia niż Italia ma u siebie wojnę! Niech
broń i ogień niszczą raczej miasta i wsie wroga! Z doświadczenia już
wiemy, że wojska nasze szczęśliwsze są i dzielniejsze poza krajem niż na
własnym terenie.
Idźcież więc do głosowania z życzliwą pomocą bogów i co senat postanowił, wy swoją wolą potwierdźcie. To wam radzi nie tylko wasz kon-

sul, ale radzą także nieśmiertelni bogowie: oni mi przy składaniu ofiary,
gdym się modlił o szczęśliwy i pomyślny wynik tej wojny dla mnie, dla
senatu, dla was, dla sprzymierzeńców i imienia latyńskiego, dla naszych
flot i wojsk, dali co do wszystkiego radosne i korzystne wróżby".
8. Po tym przemówieniu posłano ludzi do głosowania i wszyscy oddali
głosy, zgodnie z wnioskiem, za wojną.
Z kolei konsulowie, na podstawie uchwały senatu, nakazali trzydniowe
modły. Przy wszystkich wezgłowiach bożych zaklinano bogów, aby ta wojna
z Filipem, którą uchwalił lud, zakończyła się dobrze i szczęśliwie. Konsul
Sulpicjusz zwrócił się do fecjałów z zapytaniem, czy tę wojnę, którą się wydaje
królowi Filipowi, należy wypowiedzieć królowi osobiście, czy też wystarczy
wypowiedzieć ją najbliższej w granicach królestwa załodze wojskowej. Fecjałowie zadecydowali, że czy się zastosuje ten, czy ten sposób, postąpi się
właściwie16. Senat polecił konsulowi wysłać z wypowiedzeniem wojny królowi
kogoś spoza senatu, kogo sam zechce17.
PRZYDZIAŁ WOJSK I DALSZY PRZYDZIAŁ ZADAŃ NA ROK 200 p.n.e.

Następnie omówiono sprawę wojsk dla konsulów i pretorów. Konsulom
kazano powołać pod broń po dwa legiony, dawnych zaś żołnierzy zwolnić
ze służby wojskowej. Sulpicjuszowi, któremu przypadła nowa i wielkiej
wagi wojna, pozwolono wziąć pod swoje dowództwo mogących z nim iść
ochotników z wojska przywiezionego z Afryki przez Publiusza Scypiona,
z zastrzeżeniem, że z wysłużonych żołnierzy nie wolno brać do wojska
nikogo wbrew jego woli. Konsulowie mieli przydzielić pretorom, Lucjuszowi
Furiuszowi Purpurionowi i Kwintusowi Minucjuszów i Rufusowi, po pięć
tysięcy wojsk sprzymierzonych imienia latyńskiego: z tymi siłami jeden miał
trzymać jako teren działania Galię, a drugi Bruttium. Kwintus Fulwiusz
Gillon dostał polecenie, żeby sobie z wojska, które posiadał konsul Publiusz
Eliusz, wybrał ludzi mających najmniej lat służby wojskowej, ażby i on
osiągnął liczbę pięciu tysięcy żołnierzy, także imienia latyńskiego, i ci mieli
stanowić załogę Sycylii. Marek Waleriusz Falton, który jako pretor działał
w ubiegłym roku w Kampanii, otrzymał przedłużenie dowództwa na następny
rok i jako propretor miał się przenieść na Sardynię. Również on miał
sobie wybrać pięć tysięcy ludzi pochodzenia latyńskiego o najmniejszym
16

Wypowiadaną tu Filipowi wojnę uważali Rzymianie za wojnę sprawiedliwą, bellum
iustum, i według pradawnego zwyczaju mieli tego dokonać fecjałowie, fetiales; por. I 32.
Ale postępowanie według przyjętego tu rytuału było w wypadku Filipa procederem uciążliwym. Stąd szukanie innej drogi wyjścia.
17
Chodzi tu o tak zwanego legatus fetialis, upoważnionego do dokonania ceremoniału
wypowiedzenia wojny; por. XXX przyp. 94.

stażu wojskowym ze znajdującego się na miejscu wojska. Poza tym kazano
konsulom powołać pod broń dwa legiony miejskie, które by się wysłało
tam, gdzie by zaszła tego potrzeba. Wiele bowiem ludów w Italii było
obciążonych winą wojennego przymierza z Punijczykami i wszystko burzyło
się od gniewu.
W tym roku rzeczpospolita planowała dysponowanie sześciu legionami
rzymskimi18.
POSELSTWO EGIPSKIE W RZYMIE

9. Wśród tych przygotowań wojennych przybyli od króla Ptolemajosa
posłowie, celem zawiadomienia Rzymian, że Ateńczycy prosili króla o pomoc przeciw Filipowi: „Ale chociaż są wspólnymi Rzymian sprzymierzeńcami, jednak król nie wyśle do Grecji ani floty, ani wojska dla czyjejkolwiek obrony bez upoważnienia ze strony narodu rzymskiego. Jeżeli naród
rzymski postanowi, że sam będzie bronił swych sprzymierzeńców19, to król
pozostanie w swym królestwie w spokoju. Albo też Rzymianom, jeśli zechcą,
pozwoli spokojnie siedzieć w domu, a sam wyśle Ateńczykom pomoc
wojskową, która ich łatwo przed Filipem obroni".
Senat wyraził królowi podziękowanie i odpowiedział, że naród rzymski
sam zamierza zaopiekować się sprzymierzeńcami: „Gdyby trzeba było czegoś
do tej wojny, Rzymianie zawiadomią o tym króla. Są przekonani, że siły
jego królestwa stanowią silną i wierną podporę ich rzeczypospolitej".
Następnie posłano członkom poselstwa w darze każdemu po pięć tysięcy
sesterców.
ŚLUBOWANIE JOWISZOWI IGRZYSK W INTENCJI ZWYCIĘSTWA

Kiedy konsulowie byli zajęci poborem ludzi do wojska i przygotowaniami wojennymi, naród bogobojny, szczególnie gdy chodzi o zaczynanie
nowych wojen, odbył modły i błagania przy wszystkich wezgłowiach bożych,
ale żeby niczego nie pominąć z praktyk, które już dawniej czyniono, kazał
konsulowi, któremu przypadła Macedonia, ślubować jeszcze Jowiszowi igrzyska
i dar.
Przeszkodę w złożeniu tego ślubu publicznego wynalazł główny pontyfik
Licyniusz. Twierdził on, że nie można składać ślubów bez określenia
18

Sześć legionów rzymskich - każdy z konsulów po dwa oraz dwa legiony miejskie,
legionem urbanae, nie licząc, jak z powyższego wynika, wojsk sprzymierzeńczych, w tym
roku głównie, jeśli nie wyłącznie, latyńskich, a także pomijając - nie wiadomo dlaczego
legiony w Hiszpanii.
19

Dla ścisłości trzeba zaznaczyć, że Ateny nie były wtedy jeszcze oficjalnym sprzymierzeńcem Rzymu. Sens sprzymierzeńca jest więc tutaj raczej ogólnikowy.

pieniędzy na ich wykonanie: „Śluby składać należy za określone pieniądze. Pieniądze te nie mogą być użyte na wojnę, musi się je od razu
odłożyć i nie mieszać z innymi pieniędzmi. Gdyby się to zrobiło, nie
można by ze ślubu należycie się wywiązać".
Zastrzeżenie to i jego autor budziły respekt20. Mimo to polecono konsulowi
zwrócić się do kolegium pontyfików z zapytaniem, czy można podjąć wynikające ze ślubów zobowiązanie bez określenia pieniędzy na jego spełnienie.
Pontyfikowie orzekli, że można i jest to nawet właściwsze.
Ślubowanie złożył konsul w tych samych słowach, dyktowanych przez
głównego pontyfika, w jakich dotychczas21 czyniono śluby pięcioletnie, poza
tym. że ślubował urządzenie igrzysk i daru za takie pieniądze, jakie senat
uchwali na ten cel w chwili spełniania ślubu.
Osiem razy22 poprzednio ślubowano wielkie igrzyska z określeniem pieniędzy na nie; te były pierwsze bez podawania kwoty.
POWSTANIE GALLICKO-LIGURYJSKIE

10. Myśli wszystkich zwrócone były ku wojnie macedońskiej, a tu nagle
rozeszła się wieść — czego się najmniej obawiano — o powstaniu gallickim.
Insubrowie, Cenomanowie i Bojowie podburzywszy Celinów, Ilwatów i inne
ludy liguryjskie wkroczyli do Placencji pod wodzą Punijczyka Hamilkara,
który w tamtych okolicach pozostał z wojska Hazdrubala. Miasto rozgrabili
i ze złości w wielkiej części spalili, tak że wśród pożogi i ruin ostały się
zaledwie dwa tysiące ludzi. Następnie przeprawili się przez Pad i szli na
Kremonę. Tu jednak wiadomość o nieszczęściu sąsiedniego miasta dała
mieszkańcom czas na zamknięcie bram i rozstawienie na murach załóg
obronnych, aby mimo wszystko zdobycie ich musiało być poprzedzone
oblężeniem, a tymczasem można było wysłać gońców do pretora rzymskiego.
W terenie tym stał wtedy załogą Lucjusz Furiusz Purpurion. Ten jednak
zgodnie z uchwałą senatu rozpuścił całe wojsko, oprócz pięciu tysięcy
sprzymierzeńców imienia latyńskiego. Z tymi siłami stał pod Ariminum,
w najbliższym punkcie tamtych stron. Napisał wtedy do senatu, jaki niepokój
nastał w jego terenie operacyjnym: „Z dwu miast, które przetrzymały
20

P. Licyniusz Krassus był najwyższym pontyfikiem w latach 212—183 p. n. e.,
miał już także za sobą konsulat (r. 205), a nadto posiadał opinię wybitnego znawcy prawa sakralnego; por. XXX 1. Jak widać z dalszej relacji, od indywidualnego orzeczenia
przewodniczącego kolegium pontyfików można było odwoływać się, przynajmniej w niektórych
wypadkach, do opinii całego kolegium, którego większość głosów była ostatecznie miarodajna.
21
Dotychczas - jak np. XX 10 (r. 217), XXVII 33 (r. 208), XXX 2 i 27 (r. 203/202).
22
Osiem razy — według tego, co dzisiaj można stwierdzić, poprawiono tu przekaz
rękopiśmienny totiens, tyle razy, na octiens, osiem razy. Ale możliwe się wydaje również
czytanie totiens: Tylekroć dotychczas ślubowano wielkie igrzyska z określeniem pieniędzy na
nie: te pierwsze bez określenia kwoty!

straszną burzę wojny punickiej, jedno zostało przez wroga zajęte i rozgrabione, drugie znajduje się w oblężeniu. Jego wojsko nie zapewni dostatecznej pomocy będącym w trudnym położeniu mieszkańcom miasta, jeżeli
nie chce pięciu tysięcy żołnierzy sprzymierzeńczych wysłać na wymordowanie
przeciwstawiając ich czterdziestu tysiącom wroga — bo tyle właśnie ludzi
miał wróg pod bronią — i przez taką klęskę powiększyć zuchwałości
przeciwników już pełnych dumy ze zniszczenia jednego miasta, będącego
kolonią rzymską".

11. Po odczytaniu tego listu w senacie postanowiono, że konsul Gajusz
Aureliusz ma tym żołnierzom, którym polecił stawić się na termin w Etrurii,
kazać stawić się w tym samym terminie w Ariminum oraz że albo sam
ma ruszyć na zgniecenie tego gallickiego powstania, jeżeli to uzna za
wskazane ze względu na dobro publiczne, albo napisać do pretora, by
z chwilą, gdy do niego przybędą legiony z Etrurii, wysłał na ich miejsce
swe pięć tysięcy sprzymierzeńców, które by tymczasem stały załogą w Etrurii,
z legionami zaś poszedł na uwolnienie miasta od oblężenia.
POSELSTWO RZYMSKIE DO KARTAGINY I MASYNISSY

Jednocześnie postanowiono wysłać do Afryki posłów, tych samych do
Kartaginy i zarazem do Masynissy.
Do Kartaginy — z zawiadomieniem, że obywatel kartagiński Hamilkar,
który pozostał w Galii, nie wiadomo dokładnie, czy z wcześniejszego wojska
Hazdrubala, czy z późniejszego Magona, prowadzi z Rzymem wbrew przymierzu wojnę: „Wywołał wśród Gallów i Ligurów zbrojne powstanie przeciw
narodowi rzymskiemu. Jeżeli im pokój miły, muszą go odwołać do kraju
i wydać narodowi rzymskiemu".

Nadto kazano im powiedzieć, że nie wydano Rzymowi wszystkich zbiegów:
„Twierdzi się bowiem, że spora ich część chodzi jawnie po Kartaginie.
Powinni ich ująć, odszukać i zgodnie z umową pokojową oddać Rzymianom". Tyle poleceń do Kartaginy.
Masynissie mieli ci posłowie wyrazić gratulacje, że nie tylko odzyskał
królestwo dziedziczne, ale jeszcze powiększył je o bardzo kwitnącą część
granic Syfaksa. Poza tym polecono im zawiadomić go o podjęciu wojny
z królem Filipem z tego właśnie powodu, że wspierał Kartagińczyków
zbrojnymi posiłkami oraz że dopuszczając się bezprawia wobec sprzymierzeńców narodu rzymskiego zmuszał Rzymian w ogniu wojny w Italii wysyłać
do Grecji floty i wojska, przez co rozdzierał ich siły i spowodował
opóźnienie w przeprawie do Afryki23. Mieli więc prosić go jednocześnie,
aby przysłał im na tę wojnę numidyjskich jeźdźców w charakterze posiłków.
Wręczono posłom także wspaniałe dary dla króla: złote i srebrne naczynia, purpurową togę, haftowaną w gałązki palmowe tunikę, laskę z kości
słoniowej, bramowaną togę i kurulny fotel, i polecono im przyrzec, w razie
wyrażenia przez króla jakichś życzeń co do potrzeby wzmocnienia czy
powiększenia królestwa, że naród rzymski dołoży wszelkich starań, by je
spełnić według jego zasługi.
Ale przybyli do senatu w owych dniach również posłowie od Werminy.
syna Syfaksa. Tłumaczyli jego błąd młodym wiekiem i całą winę zwalali
na podstępność Kartagińczyków: „I Masynissa przecież z wroga Rzymian
stał się ich przyjacielem. Postara się więc także Wermina, żeby w świadczeniu usług narodowi rzymskiemu nie był gorszy od Masynissy czy kogokolwiek innego. Prosi, by senat przyznał mu tytuł króla, sprzymierzeńca
i przyjaciela".
Poselstwu temu odpowiedziano, że już ojciec Werminy, Syfaks, ze sprzymierzeńca i przyjaciela narodu rzymskiego stał się bez powodu nagle jego
wrogiem, a on sam także pierwsze kroki młodości skierował przeciw Rzymianom niepokojąc ich wojną: „W tej sytuacji winien najpierw prosić naród
rzymski o pokój, a nie o to, by mu nadano królewski tytuł i tytuł
sprzymierzeńca i przyjaciela narodu rzymskiego. Zaszczyt ten naród rzymski
nadaje w zasadzie królom za wielkie wobec niego zasługi. Posłowie rzymscy
będą w Afryce i senat poleci im, żeby Werminie podyktowali warunki
pokoju, przy czym musi on co do nich pozostawić narodowi rzymskiemu
pełną swobodę decyzji. Gdyby chciał coś dodać, odjąć lub zmienić, będzie
musiał o zatwierdzenie tego ubiegać się ponownie w senacie".
23

I ten właśnie drugi powód do wojny z Filipem, tj. zmuszanie Rzymian do rozdzierania swych sił w wojnie z Hannibalem, jest o wiele poważniejszy niż posiłki macedońskie w wojsku Hannibala pod wodzą Sopatra, zwłaszcza że informacja Liwiusza o nich —
por. XXX 26 i 42 uchodzi dziś za wymysł propagandy rzymskiej w szukaniu argumentów za wypowiedzeniem wojny Filipowi.

Z tymi poleceniami zostali wysłani w poselstwie do Afryki Gajusz
Terencjusz Warron, Spuriusz Lukrecjusz i Gneusz Oktawiusz24. Każdemu
z nich przydzielono pięciorzędowiec.
OKRADZENIE SKARBCA PROZERPINY W LOKRACH

12. Następnie odczytano w senacie pismo pretora Kwintusa Minucjusza,
mającego teren działania w Bruttium: „W Lokrach zabrano potajemnie
w nocy pieniądze ze Skarbca Prozerpiny. Nie ma żadnych śladów wskazujących
na sprawców tej zbrodni".
Senat był oburzony, że nie ma końca świętokradztwom i że nie odstrasza
od tego ludzi nawet tak znany i świeży przykład winy i kary Pleminiusza25.
Sprawą tą miał się zająć konsul Gajusz Aureliusz i napisać do pretora
w Bruttium, że zdaniem senatu w sprawie splądrowania skarbca należy
przeprowadzić śledztwo w ten sam sposób, jak przed trzema laty zrobił
to pretor Marek Pomponiusz: „Odnalezione pieniądze trzeba złożyć z powrotem do skarbca, a resztę, jaka by się nie odnalazła, uzupełnić. A nadto odprawić, według uznania pretora, praktyki przebłagalne, tak jak to pontyfikowie
polecili zrobić poprzednim razem".
ZNAKI WRÓŻEBNE I ICH ZAŻEGNANIE

Gorliwość w trosce o zmazanie tego naruszenia świątyni przez pokutę
wzmogły jeszcze zgłoszone w tymże czasie z wielu miejscowości znaki
wróżebne. Donoszono, że w Lukanii płonęło niebo. W Prywernum przy
całodziennej pięknej pogodzie słońce było czerwone. W Lanuwium powstał
w nocy wielki hałas w świątyni Junony Wybawicielki. Do tego z wielu
okolic donoszono o urodzeniu zniekształconych płodów. W Sabinum urodziło
się dziecko bez wyraźnych cech męskich czy żeńskich. Znaleziono i drugie
takie, już szesnastoletnie, o nieokreślonej płci. We Fruzynonie przyszło na
świat jagnię z głową świni, a w Synuessie wieprz z głową ludzką. W Lukanii
w posiadłości publicznej26 źrebię z pięciu nogami.
Wszystko to uznano za brzydotę i nienormalność, i błędy natury mieszającej
między sobą płody różnego rodzaju, przede wszystkim jednak odżegnano
się od półmężczyzn i kazano ich zaraz wywieźć na pełne morze, tak jak
równie złowróżbny płód wywieziono ostatnio za konsulatu Gajusza Klau24

Terencjusz — znany konsul z bitwy pod Kannami. Obaj pozostali byli już pretorami
(w r. 205 p.n.e.).
25
26

Winy i kary Pleminiusza — por. XXIX 8; 16 i n.; 21 i n.

W posiadłości publicznej — tj. na terenie będącym własnością państwa rzymskiego
(in agro publico).

diusza i Marka Liwiusza27. Niezależnie od tego kazano decemwirom do
spraw kultowych poradzić się ksiąg sybilińskich co do tego zjawiska. Decemwirowie na podstawie ksiąg orzekli, że należy przeprowadzić te same
praktyki religijne, jakie zastosowano ostatnio przy takim samym zjawisku.
Poza tym polecili, by trzy zespoły po dziewięć panien odśpiewały po
mieście pieśń i zaniosły dar bogini Junonie. O wykonanie tego, według
orzeczenia decemwirów, zatroszczył się konsul Gajusz Aureliusz. Pieśń zaś,
jak kiedyś za ojców pamięci Liwiusz, tak teraz ułożył Publiusz Licyniusz
Tegula28.
ZAŁATWIENIE SPRAWY SKARBCA W LOKRACH

13. W ten sposób zadośćuczyniono wszystkim powinnościom religijnym.
Bo i w Lokrach Kwintus Minucjusz przeprowadził dokładne śledztwo w sprawie
świętokradztwa i przywrócił na miejsce pieniądze uzyskane z mienia przestępców.
SPRAWA DŁUGU PUBLICZNEGO WOBEC PRYWATNYCH WIERZYCIELI

Konsulowie zamierzali już wyruszyć do swych zadań w terenie, gdy do
senatu zgłosili się licznie prywatni wierzyciele, którym tego roku należał
się zwrot trzeciej raty pieniędzy wypożyczonych na cele publiczne za konsulatu
Marka Waleriusza i Marka Klaudiusza29. Konsulowie bowiem, wobec nowej
wojny, którą miało się prowadzić z pomocą wielkiej floty i wielkich wojsk i na
którą ledwie starczyło pieniędzy publicznych, oświadczyli, że nie ma rezerw,
z których by im w danej chwili można było te pieniądze zwrócić. Senat
nie opierał się pretensjom wierzycieli: „Bo gdyby rzeczpospolita chciała
pieniędzy, danych na wojnę punicką, użyć również na wojnę macedońską,
to przy takim następowaniu jednej wojny za drugą czymże innym by to
było, jeśli nie skonfiskowaniem ich pieniędzy za dobrodziejstwo jakby za
jakieś przestępstwo?".
Ponieważ zatem i żądania tych ludzi były słuszne, i rzeczpospolita nie
była w stanie wywiązać się z długu, podjęto uchwałę pośrednią między
słusznością i korzyścią: wielka część tych ludzi mówiła, że wszędzie są pola
do kupna, a oni by chcieli je kupić; wobec tego dano im możność nabycia
pola będącego własnością publiczną w obrębie pięćdziesiątego kamienia
27

Tj. w roku 207 p.n.e.; por. XXVII 37.
Liwiusz (Andronik) - por. XXVII 37; P. Licyniusz Tegula — skądinąd nie
znany. Utożsamianie z komediopisarzem Licyniuszem Imbreksem tylko ze względu na synonimiczność przydomków — tegula — „dachówka", a imbrex — „ceglana rynna odprowadzająca
wodę deszczową z dachu" — jest bezpodstawne.
29
W r. 210 p.n.e.: por. XXVI 36.
28

milowego 30. Konsulowie mieli to pole oszacować i na każde jugerum nałożyć as
podatku dla zaznaczenia, że to pole własności publicznej, aby każdy, kto
by w chwili wypłacalności publicznej wolał pieniądze niż pole, mógł to pole
zwrócić na własność publiczną. Zainteresowani chętnie ten warunek przyjęli.
A pole to jako dane w miejsce trzeciej raty pieniężnej nazwano „polem
trzeciej raty", trientabulum.
WYJAZD KONSULA SULPICJUSZA DO MACEDONII

14. Teraz Publiusz Sulpicjusz, po złożeniu ślubowania na Kapitolu, wyruszył z miasta z liktorami w płaszczach żołnierskich i przybył do Brundyzjum.
Przydzielił do legionów żołnierzy ochotników z dawnego wojska afrykańskiego,
wybrał sobie okręty z floty po Gneuszu Korneliuszu i drugiego dnia po
opuszczeniu Brundyzjum dotarł do Macedonii.
SYTUACJA W GRECJI I MACEDONII

W Macedonii zjawili się u Sulpicjusza posłowie ateńscy z prośbą o wyrwanie Aten z oblężenia. Natychmiast został tam wysłany Gajusz Klaudiusz Centon z dwudziestu okrętami wojennymi i tysiącem żołnierzy. Bo nie
król osobiście oblegał Ateny31. Był on wówczas jak najbardziej zajęty
zdobywaniem Abydosu, wypróbowawszy już swe siły w bitwach morskich
z Rodyjczykami i Attalosem, choć w żadnym wypadku ze szczęściem. Ale
odwagi dodawało mu, prócz wrodzonej dzikości, przymierze zawarte z królem
Antiochem syryjskim, z którym już dokonał podziału Egiptu; bo obaj czyhali
na to, odkąd się dowiedzieli o śmierci króla Ptolemajosa32.
ZATARG ATEŃCZYKÓW Z FILIPEM

Ściągnęli zaś Ateńczycy wojnę z Filipem na siebie z przyczyny wcale
nie godziwej — nie zachowując z dawnej swej świetności nic, oprócz pewności
30

co tysiąc kroków (mille passus), tj. co 1,5 km. Oferowano im wiec pole poza granicami
terenu rzymskiego (ager Romanus) w promieniu około 75 km od nich, czyli w południowej
Etrurii i Umbrii, w Sabinum, Lacjum itp.
31
Z jednej strony Liwiusz gani Ateńczyków (por. nieco niżej), z drugiej jednak chętnie
odnotowuje ich zwrócenie się do Sulpicjusza o pomoc celem uzyskania argumentu za słusznością wojny wydawanej Filipowi przez Rzym, choć wojna ta wcale nie miała charakteru
bellum iustum i nie nabrała go przez prośbę Aten o pomoc, bo Ateny nie były wtedy jeszcze
oficjalnym sprzymierzeńcem Rzymian.
32
Ptolemajos IV zmarł w r. 205/4 p.n.e.; pozostawił pięcioletniego syna-następcę Ptolemajosa V.

siebie. Otóż do świątyni Demetry33 weszli wraz z innymi dwaj młodzieńcy
akarnańscy w dniach obrzędów wtajemniczenia nie będąc wtajemniczonymi
i nie orientując się w rytuale tego obrzędu. Łatwo zdradziły ich słowa,
gdy pytali o coś niedorzecznie. Odprowadzono ich do przełożonych świątyni.
I choć było rzeczą oczywistą, że weszli tam pomyłkowo, stracono ich jakby za
niesłychane wykroczenie.
O tym tak haniebnym i wrogim postąpieniu lud akarnański doniósł
Filipowi i uzyskał tyle, że otrzymał pomoc macedońską i zezwolenie na
rozpoczęcie wojny z Ateńczykami. To wojsko najpierw spustoszyło kraj
attycki ogniem i mieczem i wróciło do Akarnanii z wszelakiego rodzaju
zdobyczą. Taki był początek zadrażnienia stosunków. Potem doszło do
regularnej wojny wypowiedzianej nawet przez same Ateny z decyzji publicznej.
Kiedy bowiem król Attalos i Rodyjczycy w pościgu za ustępującym do
Macedonii Filipem przybyli na Eginę, król ten przeprawił się do Pireusu,
celem odnowienia i zacieśnienia przymierza z Ateńczykami. Z całego miasta
ludzie wraz z żonami i dziećmi wyszli mu naprzeciw, a wchodzącego do
miasta przyjęli kapłani z oznakami swej godności i omal nie sami bogowie,
wyrwani ze swych przybytków.
15. Zaraz też zwołano lud na zgromadzenie, aby król mógł swoje życzenia przedstawić publicznie. Potem jednak uznano, że godności jego bardziej
będzie odpowiadało, jeżeli życzenia swoje przedstawi pisemnie, niżby się miał
rumienić przypominając osobiście wobec wszystkich swoje względem miasta
dobrodziejstwa albo odbierając wyrażane okrzykami dowody uznania ze strony
tłumu pogłębiającego zażenowanie przez nie znające miary pochlebstwa.
W piśmie zaś, które przysłał na zgromadzenie, gdzie je odczytano, było
przypomnienie dobrodziejstw króla względem miasta, następnie przedstawienie
osiągnięć w walce z Filipem, a w końcu zachęta do podjęcia wojny z nim,
póki mają za sobą jego, póki mają Rodyjczyków, a wtedy jeszcze i Rzymian:
„Próżno potem będą żałować straconej okazji, gdyby teraz mieli się namyślać".
Potem wysłuchano przedstawicielstwa Rodyjczyków. Ich świeżym dobrodziejstwem było odesłanie Ateńczykom czterech okrętów wojennych, zajętych
niedawno przez Macedończyków, a obecnie odzyskanych.
Skutek był taki, że z bardzo dużą jednomyślnością postanowiono wojnę
z Filipem.
DALSZE ZACIEŚNIENIE PRZYJAŹNI ATEN Z ATTALOSEM
I RODYJCZYKAM1

Wyróżniono także zaszczytami najpierw bez umiaru Attalosa, a następnie
również Rodyjczyków. Tu po raz pierwszy wspomniano o dodaniu do dawnych
33

Do świątyni Demetry — w Eleuzynie (Eleusis), na północny zachód od Aten, znanej
z kultu Demetry i wtajemniczeń w ten kult, zwanych misteriami eleuzyńskimi. zawsze bardzo
rygorystycznie zachowywanych.

fyl attyckich34 nowej, mającej się nazywać fylą Attalosa, a lud rodyjski
obdarzono złotym wieńcem „Za męstwo". Poza tym nadano Rodyjczykom
obywatelstwo ateńskie, tak jak Rodyjczycy pierwej swoje nadali Ateńczykom.
NIE WYZYSKANA SZANSA ATTALOSA I RODYJCZYKÓW W WALCE Z FILIPEM

Po tym wszystkim król Attalos wrócił na Eginę do swojej floty, Rodyjczycy zaś popłynęli z Eginy na wyspę Keos, a stąd od wyspy do wyspy
na Rodos, przyjmując wszystkie do przymierza, oprócz wysp Andros, Paros
i Kytnos, obsadzonych załogami macedońskimi35.
Attalosa na Eginie trzymało przez jakiś czas w bezczynności wysłanie
do Etolii propozycji i oczekiwanie stamtąd poselstwa. Ale nie udało mu się
porwać Etolów do broni, zadowolonych z uzyskania w każdym razie jakiegoś
pokoju z Filipem36. Zresztą on sam, jak i Rodyjczycy, choć mogliby dla
siebie zdobyć piękną chwałę wyzwolicieli Grecji, gdyby nastawaii na Filipa,
przez to jednak, że pozwolili mu znowu przerzucić się nad Hellespont
i zajmować dogodne dla siebie punkty, i zbierać siły, dopuścili do wzmożenia
tej wojny odstępując sławę z jej przeprowadzenia i zakończenia Rzymianom.
ZDOBYCZE FILIPA

16. Filip postąpił sobie bardziej po królewsku. Chociaż nie potrafił
oprzeć się Attalosowi i Rodyjczykom jako swym wojennym wrogom, nie
uląkł się jednak nawet zagrażającej mu wojny z Rzymem. Wysłał dwa tysiące
piechoty i dwustu jeźdźców pod wodzą Filoklesa, jednego ze swych dowódców,
na pustoszenie terenu attyckiego; flotę przekazał Heraklidesowi, aby z nią
popłynął do Maronei, a sam w tym samym kierunku pomaszerował lądem
z dwoma tysiącami zdolnej do szybkich ruchów piechoty i dwustu ludźmi
jazdy. Maroneę zdobył za pierwszym przypuszczeniem szturmu. Potem miasto
Ajnos byłby musiał zdobywać z wielkim wysiłkiem, zajął je jednak ostatecznie
przez zdradę Kallimedesa, dowódcy Ptolemajosa. Potem po kolei zajmował
dalsze punkty obronne: Kypsele, Doryskon, Serrejon37. Stąd posunął się na
Chersonez38, gdzie opanował Elajunt i Alopekonnesos, które mu się same pod34

Fyla (gr. phyle) — grupa ludzi w różnych kategoriach podziału: rodowego, terytorialnego,
wojskowego itp.; fyle attyckie — oznaczają podział administracyjno-terytorialny kraju, wprowadzony przez Klejstenesa, znanego reformatora ustroju Aten z końca VI wieku p.n.e.
35
Mowa tu o wyspach Cykladach na Morzu Egejskim, na drodze morskiej z Attyki
na Rodos, na południowy wschód od Attyki. Natomiast Egina leży już w Zatoce Sarońskiej,
na zachód od Attyki.
36
W roku 205 p.n.e.; por. XXIX 12 i n.
37
Maronea i dalsze wymienione tu miasta leżały na północnym wybrzeżu Morza
Egejskiego, na odcinku trackim, gdzie podboje poczynił już Ptolemajos III Euergetes, król
egipski w latach 247-221/220 p.n.e.
38
Chersonez — nad Hellespontem (cieśn. Dardanele); z miast tego półwyspu wymienił
Liwiusz na pierwszym miejscu dwa najważniejsze, Elajunt (Elaeus) i Alopekonnesos
(dosł. Lisia Wyspa), potem inne.
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DZIELNY OPÓR I TRAGEDIA MIASTA ABYDOSU W WALCE
Z FILIPEM

Natomiast Abydeńczycy zamknęli przed Filipem bramy i nie dopuścili
do siebie nawet jego posłów. Oblężenie tego miasta zabrało Filipowi dużo
czasu i można by je było wyrwać z tej opresji, gdyby Attalos i Rodyjczycy nie ociągali się z pomocą. Tymczasem Attalos przysłał tylko trzystu
ludzi załogi, a Rodyjczycy jeden okręt czterorzędowy, z floty, która stała
przecież koło Tenedosu39. Potem, gdy oblężeni ledwie już wytrzymywali swą
sytuację, przeprawił się tamże ze swą flotą Attalos, ale przez to swoje
zbliżenie się narobił im tylko nadziei na ratunek, nie przynosząc konkretnej
pomocy swym sprzymierzeńcom ani na lądzie, ani na morzu.
17. Abydeńczycy dzięki rozstawionym na murach urządzeniom wyrzucającym pociski utrudniali szturmującym dostęp do miasta nie tylko od
strony lądu, ale niepokoili również nieprzyjacielską flotę. Potem jednak, kiedy
część muru legła w ruinie, a do zbudowanego naprędce muru wewnętrznego
nieprzyjaciel dotarł już podkopami, wysłali do króla poselstwo w sprawie
poddania miasta. W warunkach poddania wymawiali sobie, że wolno im będzie
odesłać czterowiosłowiec rodyjski z jego obsadą, a także załogę Attalosa,
im zaś samym wyjść z miasta w jednej szacie. Ponieważ jednak Filip nie
dawał żadnej ugodowej odpowiedzi bez zdania wszystkiego na jego łaskę,
oznajmienie im jego odpowiedzi przez posłów do tego stopnia rozogniło
w nich gniew z oburzenia i rozpaczy, że wpadli w saguntyńską wściekłość,
kazali wszystkie matrony zamknąć w świątyni Diany, wolno urodzonych
chłopców i dziewczęta, a także niemowlęta z ich niańkami w gimnazjonie,
złoto i srebro znieść na plac publiczny, szaty kosztowne zrzucić na stojące
w porcie okręty, rodyjski i kyzykeński, a kapłanom polecono przyprowadzić
zwierzęta ofiarne i na miejscu publicznym postawić ołtarze. Tutaj najpierw
wybrano ludzi, którzy, gdyby zobaczyli, że szeregi walczących już na zburzonych murach zostały pobite, mieli natychmiast zabić kobiety i dzieci,
złoto, srebro i szaty, które trzymano na okrętach, wrzucić do morza,
budynki publiczne i prywatne podpalić w możliwie wielu punktach. Do
wykonania tego zmuszono ich przysięgą, której zaklinające słowa powtarzali
za kapłanami. Następnie przysięgali ludzie w wieku wojskowym, że nikt z nich
nie wyjdzie z walki żywy, chyba jako zwycięzca. Ci też, pomni swoich
bogów, z taką walczyli zawziętością, że gdy bitwę miała przerwać noc,
król pierwszy odstąpił od walki przerażony wściekłością przeciwnika. Natomiast
39

Troady.

Tenedos — znana z Iliady wyspa, leżąca na południe od Chersonezu, naprzeciw

przedniejsi obywatele, którym przypadła straszniejsza część zadania, kiedy
widzieli, że z walczących pozostało przy życiu już niewielu, wyczerpanych
od ran i zmęczenia, o świcie wysłali do Filipa kapłanów z opaskami na
głowie w sprawie poddania mu miasta.
18. Przed poddaniem jeszcze przybył do Filipa na wiadomość o oblężeniu Abydosu jeden z tych posłów, których wyprawiono do Aleksandrii,
mianowicie za wspólnym porozumieniem wszystkich trzech, Marek Emiliusz,
najmłodszy z nich40. Ten wyraził Filipowi ubolewanie z powodu tego, że
rozpoczął wojnę z Attalosem i Rodyjczykami. i z powodu oblężenia Abydosu,
którym właśnie był zajęty. Kiedy zaś król twierdził, że Attalos i Rodyjczycy
sami go pierwsi zaczepili zbrojnie, zapytał: „Czy może Abydeńczycy także
pierwsi wypowiedzieli ci wojnę?" Filip nieprzywykły do tego. by mówiono
mu prawdę w oczy, uznał te słowa za zbyt zuchwałe jak na należny
królowi sposób odzywania się do niego i powiedział: „Wiek twój, przystojność
i przede wszystkim imię Rzymianina dodają ci zuchwałości. A ja najpierw
bym chciał, byście pamiętali o przymierzu i zachowali ze mną pokój.
Jeżeli jednak zaczniecie zaczepiać mnie wojną, to i wy poczujecie, że mnie
również królestwo i imię macedońskie dodają nie mniej odwagi niż wam
imię rzymskie". I z tym tego posła odprawił.
Tak więc Filip dostał w swe ręce złoto, srebro i inne razem zniesione
rzeczy, ale całą zdobycz w ludziach utracił. Taka bowiem wściekłość
ogarnęła pospólstwo, że uważając, iż zdradzono tych, którzy w walce stracili
życie, i wyrzucając jedni drugim krzywoprzysięstwo, przede wszystkim zaś
kapłanom, że ludzi, których przysięgą zobowiązali do walki na śmierć,
żywych poddają nieprzyjacielowi, wszyscy rozbiegli się nagle mordować
kobiety i dzieci, po czym sami siebie wszelkimi sposobami uśmiercali.
Wprawiony w osłupienie tym szałem ludzi król wstrzymał kroki wojenne
i oświadczył Abydeńczykom, że daje im trzy dni do wymarcia. I w ciągu
tego czasu pokonani dopuścili się więcej okrucieństwa w stosunku do siebie,
niżby się go dopuścił zwycięski wróg. Nikt nie wpadł w moc nieprzyjaciela żywy, chyba że komuś więzy albo inna przemoc przeszkodziła w zgonie.
FILIP PO ZAJĘCIU ABYDOSU

Filip osadził w Abydosie załogę i wrócił do swego królestwa. Klęska
Abydosu dodała mu odwagi do wojny z Rzymem, jak Hannibalowi zniszczenie
Saguntu. Właśnie nadeszła też wiadomość, że konsul jest już w Epirze
i wojska lądowe zaprowadził na przezimowanie do Apollonii41, a okrętowe
na Korcyrę.
40
41

Por. rozdz. 2 i przyp. 7.

Apollonia — greckie miasto nadmorskie na północ od Epiru, już w Ilirii. Konsul
przybył więc do Grecji dopiero w jesieni; por. rozdz. 22.

OSIĄGNIĘCIA POSELSTWA RZYMSKIEGO W AFRYCE

19. W czasie tych wypadków posłowie, których wyprawiono do Afryki,
otrzymali od Kartagińczyków w sprawie Hamilkara, wodza wojsk gallickich,
odpowiedź, że nic więcej zrobić nie mogą, jak tylko ukarać go wygnaniem,
a dobra jego skonfiskować. Co do zbiegów i zbiegłych niewolników odpowiedziano, że tych, których zdołali w śledztwach odszukać, odesłali i w sprawie
tej dla zadośćuczynienia senatowi wyślą do Rzymu poselstwo. Przesłali
także do Rzymu dwieście tysięcy miar pszenicy i dwieście dla wojska
w Macedonii.
Z kolei posłowie udali się do królów numidyjskich. Masynissie wręczyli
dary i przedstawili otrzymane polecenia. Wzięto od niego tysiąc jeźdźców
numidyjskich, choć dawał dwa tysiące. Sam zajął się załadowaniem ich na
okręty i wyprawił ich do Macedonii z dwustu tysiącami miar pszenicy, dwustu
jęczmienia.
Trzecie zlecenia posłów dotyczyły Werminy. Ten wyszedł na ich spotkanie
ku samej granicy królestwa. Zgodził się na to, by sami dali mu warunki
pokoju na piśmie, jakie zechcą, zaznaczając, że dla niego każdy pokój
z narodem rzymskim będzie dobry i słuszny. Podyktowano mu warunki
pokoju i kazano dla jego zatwierdzenia wysłać do Rzymu poselstwo.
SPRAWA TRIUMFU PROKONSULA HISZPANII LENTULUSA

20. W tym także czasie wrócił z Hiszpanii prokonsul Lucjusz Korneliusz Lentulus. Przedstawił senatowi wyniki swej kilkuletniej42, dzielnej
i pomyślnej działalności i prosił, by mu wolno było wjechać do miasta
w triumfie. Senat uznał, że osiągnięcia jego zasługują na triumf, ale w tradycji
przodków nie ma przykładu, by za swe czyny odbywał triumf ktoś poza
dyktatorem, konsulem czy pretorem, podczas gdy on działał na terenie
Hiszpanii jako prokonsul, a nie jako konsul czy pretor.
Skłaniano się jednak do tego, żeby wszedł do miasta w owacji. Temu
znów sprzeciwiał się trybun ludowy Tyberiusz Semproniusz Longus. Mówił,
że to tak samo nie byłoby zgodne z obyczajem przodków czy jakimkolwiek wzorem. Ostatecznie jednak trybun ustąpił pod naporem jednomyślności
senatorów i Lucjusz Lentulus za zgodą senatu wszedł do miasta w owacji.
Wniósł on do skarbu publicznego czterdzieści trzy tysiące funtów43
srebra, a złota dwa tysiące czterysta czterdzieści. Żołnierzom przydzielił ze
zdobyczy po sto dwadzieścia asów.
42
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Lentulus był w Hiszpanii od roku 206 p.n.e.; por. XXVIII 38.

Funt (lac. pondo, tj. libra pondo) — wagi 0,27 kg w starorzymskiej wartości libry;
później libra ważyła 0,327 kg.

W GALII - ZWYCIĘSTWO RZYMIAN, ŚMIERĆ WODZA GALLÓW HAMILKARA

21. Już wojsko konsularne zostało przeprowadzone spod Arrecjum do
Ariminum, a pięć tysięcy sprzymierzeńców imienia latyńskiego przeszło
z Galii do Etrurii. Lucjusz Furiusz poszedł w pospiesznym marszu spod
Ariminum przeciw Galiom oblegającym jeszcze wtedy Kremonę i usadowił
się obozem w odległości tysiąca pięciuset kroków od nieprzyjaciela. Była
okazja do znakomitego załatwienia sprawy, gdyby prosto z drogi pomaszerował
na zdobycie obozu przeciwnika. Ludzie wałęsali się w rozproszeniu po
okolicy nie pozostawiwszy w obozie żadnej silnej załogi. Bał się jednak
o zmęczenie żołnierzy po tak intensywnym marszu. Gallowie zwoływani
krzykiem swoich ludzi pospieszyli z pól do obozu porzuciwszy posiadaną
w ręku zdobycz.
Następnego dnia wystąpili do walki. I Rzymianin nie ociągał się z bitwą.
Ale ledwie miał czas na ustawienie linii bojowej. Takim biegiem nieprzyjaciel
stawił się do rozprawy! Na samym froncie ustawił prawoskrzydłowych
sprzymierzeńców — bo wojsko sprzymierzeńcze miał podzielone na skrzydła —
a w odwodzie oba legiony rzymskie. Dowodził tymi prawoskrzydłowymi
Marek Furiusz, legionami Marek Cecyliusz, konnicą Lucjusz Waleriusz Flakkus.
Wszyscy byli legatami. Pretor miał przy sobie dwóch legatów, Gajusza
Letoriusza i Publiusza Tytyniusza, aby z nimi móc wszystkiego dopatrywać
i zapobiegać wszelkim nieprzewidzianym usiłowaniom przeciwnika.
Gallowie skierowali z początku cały wysiłek swej masy w jedno miejsce,
w nadziei, że uda im się powalić i zetrzeć tych prawoskrzydłowych, co
stali w pierwszej linii. Kiedy to się nie powiodło, starali się zajść nieprzyjaciela z boków i wziąć jego linie w dwa ognie, co przy ich liczebności
i szczupłych siłach przeciwnika wydało im się wykonalne. Spostrzegł to
pretor. Żeby więc również swój front wydłużyć, umieścił oba legiony
z odwodów po lewej i prawej stronie prawoskrzydłowych, walczących
w pierwszej linii, a Jowiszowi Jasnemu44 ślubował świątynię w intencji
rozbicia w tym dniu nieprzyjaciela. Lucjuszowi Waleriuszowi wydał rozkaz,
by z jednej strony puścił na skrzydło wroga jazdę obu legionów, z drugiej jazdę
sprzymierzeńczą nie dopuszczając go do otoczenia linii. Jednocześnie sam
także, widząc spłycenie w środkowej części linii gallickiej przez wydłużenie
jej na skrzydła, kazał żołnierzom zewrzeć szeregi, uderzyć naprzód i przełamać
front przeciwnika. W ten sposób i skrzydła wroga zostały odparte przez
jazdę, i środek linii przez piechotę. I nagle Gallowie, wszędzie padając
masowo pokotem, podali tyły uciekając na oślep z powrotem do obozu.
Za uciekającymi puściła się konnica, a niebawem poszła w jej ślady piechota
legionów i podjęła szturm na obóz. Uciekło stamtąd mniej niż sześć tysięcy
44

Jowisz Jasny — tak tłumaczymy łacińskie określenie tego boga Diiovis (Diespiter)
jako boga światła, jasnego nieba; por. XXXIV 53.

ludzi. Padło w boju albo dostało się do niewoli ponad trzydzieści pięć tysięcy.
Wzięto siedemdziesiąt znaków wojskowych i ponad dwieście wozów gallickich
obładowanych zdobyczą.
Zginął w tej bitwie Punijczyk Hamilkar, wódz, a także trzech dowódców
z arystokracji gallickiej.
Jeńców z Placencji — do dwóch tysięcy ludzi wolno urodzonych —
oddano mieszkańcom tego miasta.
22. Wielkie to zwycięstwo wielką przyniosło radość Rzymowi. Po nadejściu
pisemnej wiadomości o nim uchwalono trzy dni modłów dziękczynnych.
Z Rzymian i ich sprzymierzeńców padło w tej bitwie do dwóch tysięcy
ludzi, przeważnie spośród owych prawoskrzydłowych, na których w pierwszym
ataku uderzyła olbrzymia siła nieprzyjaciela.
Choć bitwę doprowadził prawie do końca pretor, mimo to zwycięskie
wojsko przejął od niego jeszcze konsul Gajusz Aureliusz, który udał się do
Galii po załatwieniu koniecznych spraw w Rzymie.
NA FRONCIE MACEDOŃSKIM: ZAŻEGNANIE NIEBEZPIECZEŃSTWA
GROŻĄCEGO ATENOM

Drugi konsul przybył na swój teren działania prawie pod koniec jesieni.
Zimował pod Apollonią, a flotę odstawił na Korcyrę.
Z floty tej wszakże, jak powiedziano wyżej, zostały wysłane do Aten
trójrzędowce rzymskie z Gajuszem Klaudiuszem. Przybyły one do Prreusu,
gdy sprzymierzeńcy już się załamywali na duchu, i dodały im na nowo
dużo otuchy. Bo i na lądzie zaprzestano wypadów na pola, dokonywanych
z Koryntu przez teren megarejski, i morscy łupieżcy z Chalkidy, którzy
zagrażali Ateńczykom nie tylko na morzu, ale także na całym nadmorskim
terenie, nie ważyli się opływać Sunionu, ani nawet puszczać na pełne
morze poza cieśninę Eurypus. A do tych rzymskich okrętów doszły trzy czterorzędowce rodyjskie, trzy zaś otwarte okręty ateńskie stały tam już w pogoto-wiu dla
obrony
pól
w
pasie
nadmorskim.
I
Klaudiusz
uważał,
że
ta
flota na razie wystarczy do obrony miasta Aten i jego terenów. Ale
szczęście nadarzyło mu jeszcze okazję do poważniejszego przedsięwzięcia.
ZŁUPIENIE I SPALENIE CHALKIDY PRZEZ RZYMIAN

23. Wygnańcy z Chalkidy45, usunięci stamtąd na skutek bezprawia ze
strony ludzi królewskich, donieśli, że Chalkidę można by zająć bez jakiejkolwiek walki: „Macedończycy chodzą sobie wolno tu i tam, ponieważ
żaden strach przed wrogiem nie grozi im z bliska, a miejscowa ludność
45

Attyki.

Chalkida (Chalkis) — miasto portowe na Eubei, naprzeciw Beocji, na północ od

także czuje się bezpiecznie dzięki załodze macedońskiej
miasta".
Za ich namową Klaudiusz podjął tam wyprawę.
tak rychło, że płynąc dalej mógłby dotrzeć do wejścia
ale nie chciał wysuwać się poza Sunion, by go nie
w miejscu aż do nocy.

i nie dba o pilnowanie
Dopłynął do Sunionu
do Cieśniny Eubejskiej,
dostrzeżono. Stał więc

16. Eubea

Skoro tylko mrok zapadł, ruszył dalej i przy spokojnym morzu dostał
się pod Chalkidę na krótko przed świtem. Z niewielu żołnierzami zajął
w najsłabiej zaludnionej stronie miasta najbliższą wieżę i za pomocą drabin
opanował sąsiadujące z nią mury; bo strażnicy albo spali, albo ich w ogóle
nie było na miejscu. Następnie posunął się ze swymi ludźmi do zabudowanych
dzielnic miasta, wymordował strażników, wyłamał bramę i wpuścił przez nią
do środka resztę swych sił zbrojnych. Ludzie ci rozbiegli się po całym mieście,
przy czym jeszcze więcej popłochu narobili obrzucając ogniem domy dokoła

rynku. Spłonęły spichrze królewskie i zbrojownia z dużą ilością sprzętu
wojennego, machin i miotaczy pocisków.
Potem zaczęto wszędzie mordować uciekających tak samo jak stawiających opór. A kiedy już nie było nikogo w wieku wojskowym, kto by
nie poległ albo nie uciekł, i kiedy zginął już także dowódca załogi wojskowej,
Sopater z Akarnanii, wtedy całą zdobycz zniesiono na rynek, a następnie
załadowano na okręty. Rodyjczycy wyłamali również bramy więzienne
i wypuścili na wolność jeńców, których Filip osadził tam jakby w najlepiej
zabezpieczonym miejscu. Potem zburzono i potrzaskano jeszcze posągi
królewskie, dano znak do odwrotu, wszyscy wsiedli na okręty i wrócili
do Pireusu, skąd wyruszyli.
A gdyby tak było tam tyle wojska rzymskiego, że można by nim
Chalkidę obsadzie, i jednocześnie nie pozbawiać Aten obrony, odebrano by
królowi Chalkidę i Eurypos, co byłoby wielkim dokonaniem zaraz na początku
wojny. Bo jak na lądzie kluczem do Grecji jest przesmyk termopilski, tak
na morzu cieśnina Eurypos.
FILIP - ZA PÓŹNO W CHALKIDZIE, ZA PÓŹNO POD ATENAMI

24. Filip przebywał wtedy w Demetriadzie46. Tam też doszła do niego
wiadomość o klęsce sprzymierzonego miasta. Wszystko było stracone i na
pomoc za późno. Mimo to szukając zemsty, będącej czymś najbliższym
pomocy, ruszył natychmiast w drogę z pięciu tysiącami wolnych od ekwipunku
żołnierzy pieszych i z trzystu ludźmi konnicy i niemal biegiem podążał
do Chalkidy nie mając wątpliwości, że uda mu się Rzymian zaskoczyć.
A kiedy ta nadzieja go zawiodła i nie zastał niczego więcej, prócz przykrego widoku sprzymierzeńczego miasta, na pół zburzonego i jeszcze dymiącego, pozostawił na miejscu trochę ludzi dla pogrzebania zabitych w walce
i z tą samą szybkością, z jaką przybył, przerzucił się przez Eurypos
i zdążał dalej przez Beocję pod Ateny. Liczył mianowicie na to, że
równie szybką jego akcję nie inny uwieńczy wynik.
I byłoby się tak stało, gdyby nie stojący na czatach goniec. Grecy
nazywają takich hemerodromami, ponieważ w ciągu jednego dnia przemierzają biegiem olbrzymi szmat drogi. Ten z pewnego stanowiska zmiarkowawszy
królewskie wojsko w marszu pobiegł przodem i przybył do Aten o północy.
W Atenach tak samo wszystko spało, ten sam panował tu brak czujności,
który przed kilku dniami wydał na zgubę Chalkidę. Zerwani ze snu alarmującą wiadomością ateński archont i dowódca pomocniczych wojsk najemnych, Dioksyppos, zarządzili zbiórkę wojsk na agorze i z zamku da46

nezją).

Demetriada miasto nad Zatoką Pagazejską (między południową Tesalią i Mag-

no trąbką sygnał, żeby wszyscy wiedzieli, że zbliża się wróg. Ludzie zewsząd
rozbiegli się pod bramy i na mury, a w kilka godzin później, ale jeszcze
dobrze przed świtem, nadszedł Filip. Spostrzegłszy jednak mnóstwo świateł
i usłyszawszy hałas w mieście pełnym bieganiny, jak zwykle przy takim
niepokoju, wstrzymał marsz i kazał żołnierzom usiąść i odpocząć, zamierzając użyć otwartej siły, skoro nie powiódł się podstęp.
DAREMNA PRÓBA FILIPA WDARCIA SIĘ DO ATEN

Podszedł od strony Dipylonu47. Brama ta, umieszczona jakby przy głównym
wylocie z miasta, jest znacznie większa i pojemniejsza niż inne. Po wewnętrznej i zewnętrznej jej stronie są drogi szerokie, tak że i mieszkańcy
miasta mogli kierować wojska z agory wprost pod nią, i na zewnątrz
droga na nasypie długości tysiąca kroków, prowadząca do gimnazjonu
Akademii, dawała wolną przestrzeń nieprzyjacielskiej piechocie i konnicy.
Tą właśnie drogą Ateńczycy razem z załogą Attalosa i oddziałem Dioksypposa, ustawiwszy się w szeregi po wewnętrznej stronie bramy, wyszli
z chorągwiami do boju.
Widząc to Filip uważał, że ma przeciwnika w rękach i że zaspokoi
swą nienawiść rzezią, której długo upatrywał, jako że do żadnego z greckich miast nie żywił bardziej wrogich uczuć. Przemówił do żołnierzy, że
mają walczyć patrząc na niego i pamiętać, że tam powinny się znajdować
chorągwie i tam walczące zastępy, gdzie będzie król. Następnie pchnął
konia naprzód niesiony nie tylko złością, ale i chełpliwością. Uważał bowiem,
że wspaniałą dla niego będzie rzeczą popisać się w walce w obliczu tłumów
zapełniających mury, również dla samego widowiska. Z grupą jeźdźców
wysunął się na znaczną odległość przed swój front w środek nieprzyjaciela,
co jak jego ludziom dodało zapału, tak u przeciwnika wywołało zmieszanie.
Dużo spośród nieprzyjaciół zranił własną ręką z bliska i z daleka i wpędził
ich w bramę wpadając w nią za nimi i jeszcze większe w ciasnocie bramy
siejąc wśród przelękłych zniszczenie. Był to krok nierozważny, ale
wycofał się stamtąd bezpiecznie, ponieważ obrońcy z wież bramy wstrzymywali pociski nie chcąc trafić nimi przemieszanych z nieprzyjacielem swoich
ludzi.
Potem, gdy Ateńczycy trzymali się w obrębie murów, dał znak do odwrotu
i usadowił się obozem koło Kynosarges. Była to świątynia Heraklesa
i gimnazjon z otaczającym go gajem. Mimo to spalił zarówno Kynosarges,
jak i Likejon, i wszystko, cokolwiek świętego czy pięknego znajdowało
47

Dipylon — wylot z Aten w północno-zachodniej stronie miasta, wiodący przez dwie
idące po sobie bramy do północnej Attyki i dalej, przez Beocję do środkowej i północnej
Grecji. Stąd bardzo ruchliwy. Dawniej zwany bramą Triazyjską.

się dokoła miasta, i zburzył nie tylko budynki, ale i grobowce, nie panując nad swa złością i nie oszczędzając niczego, cokolwiek było ludzką
czy boską własnością48.
ODMARSZ FILIPA SPOD ATEN DO KORYNTU

25. Następnego dnia bramy miasta z początku były zamknięte. Potem
jednak nagle je otwarto, ponieważ do miasta weszła tymczasem załoga Attalosa
z Eginy i Rzymianie z Pireusu.
Filip oddalił się wtedy ze swym obozem od miasta, na odległość trzech
tysięcy kroków, a następnie ruszył w kierunku Eleuzyny41' w nadziei, że
uda mu się zająć świątynię i wznoszące się nad nią dokoła fortyfikacje.
Widząc jednak, że straży tu nie zaniedbano, a z Pireusu płynie na pomoc
flota, porzucił to przedsięwzięcie i pociągnął do Megar, a stąd od razu
do Koryntu.
NIEUDANY MANEWR FILIPA Z ACHAJAMI

Słysząc, że w Argosie odbywa się kongres achajski, Filip wbrew przypuszczeniom Achajów przybył na ich zgromadzenie.
Omawiano sprawę wojny z tyranem lacedemońskim Nabisem. Ten bowiem
spostrzegłszy, że po przejściu dowództwa z Filopojmena na Kykliadasa50,
wodza pod żadnym względem tamtemu nie dorównującego, rozpadły się
achajskie siły pomocnicze, wznowił wojnę i pustoszył tereny sąsiadów zagrażając już także miastom. W momencie ustalania, ile z każdego miasta
związkowego da się zaciągnąć ludzi pod broń przeciw temu wrogowi, Filip
obiecał, że gdy chodzi o Nabisa i Lacedemończyków, to on uwolni ich od
tej troski i nie tylko wstrzyma pustoszenie pól sprzymierzeńców, ale nawet
całą grozę wojny przeniesie do Lakonii idąc tam natychmiast ze swoim
wojskiem.
Słowa te przyjęto z wielkim aplauzem. Ale dodał: „Jednakże pod tym
warunkiem godzi mi się strzec waszych granic moimi siłami zbrojnymi, że tymczasem to, co moje, nie zostanie pozbawione obrony. Jeśli zatem chcecie, przygotujcie tylu żołnierzy, ilu wystarczy do obrony Oreosu, Chalkidy i Koryntu51,
48

W północno-zachodniej Attyce, nad morzem.
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Filip poszedł więc spod Aten na północ, następnie skręcił na zachód w kierunku
Peloponezu, po czym z Koryntu udał się na południe, do Argosu.
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Na czele Związku Achajskiego stał tak zwany strateg, podobnie jak na czele innych
państw czy związkowych organizmów politycznych greckich. Strategiem achajskim był już
w roku 208 p.n.e. dzielny i wojskowo dobrze przeszkolony Filopojmen. Walczył on z Nabisem
zwycięsko w latach 202-200 p.n.e. Imię jego wracać będzie u Liwiusza częściej także
w dalszych księgach.
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Oreos — miasto na północnym krańcu wyspy Eubei. We wszystkich wymienianych
miastach miał Filip silne załogi wojskowe.

tak żebym mógł rozpocząć wojnę z Nabisem i Lacedemończykami mając
na tyłach własne posiadanie zabezpieczone".
Nie uszło uwagi Achajczyków, do czego zmierza ta tak łaskawa obietnica
i ofiarowanie pomocy przeciw Lacedemończykom: „Tu chodzi o to, żeby
achajską młódź wojskową wyprowadzić z Peloponezu i mieć ją jako zakładników, i w ten sposób naród wplątać w wojnę z Rzymianami".
Tego wprawdzie strateg achajski Kykliadas nie uważał za wskazane
mówić otwarcie; i tylko tyle powiedział, że ustawy Achajów nie pozwalają
poruszać na kongresie spraw innych poza tymi, dla których kongres
zwołano. Przeprowadził postanowienie co do zorganizowania wojska przeciw
Nabisowi i kongres rozwiązał, odbywszy go sprężyście i odważnie, choć
dotychczas miano go za jednego z królewskich pochlebców.
POWRÓT FILIPA DO ATTYKI

Filip pozbawiony wielkich nadziei zwerbował sobie
ochotników i wrócił do Koryntu, a następnie na teren attycki.

trochę

żołnierzy

MACEDOŃSKIE PRÓBY ZDOBYCIA ELEUZYNY

26. W ciągu tych dni, kiedy Filip przebywał w Achai, dowódca królewski Filokles z dwoma tysiącami Traków i Macedonów wyruszył z Eubei
celem niszczenia terenów attyckich. Przekroczył górę Cyteron52 kierując się
ku Eleuzynie, po czym połowę swych żołnierzy rozesłał po polach na
grabież, a sam z drugą połową usadowił się w ukryciu w miejscu odpowiednim na zasadzkę. Zamierzał, w razie wypadu z fortecy eleuzyńskiej na
plądrujących jego ludzi, zaskoczyć nagle przeciwnika będącego w rozproszeniu. Przeciwnika jednak zasadzka nie zmyliła. Wobec tego odwołał
z pól plądrujących w różnych stronach żołnierzy, zorganizował ich i ruszył
na zdobywanie fortecy eleuzyńskiej, ale wycofał się stamtąd z mnóstwem
ludzi rannych i połączył się z wracającym z Achai Filipem.
Filip sam próbował także zdobycia tego punktu obronnego, lecz nadpływające z Pireusu okręty rzymskie i wpuszczona do fortecy załoga
obronna zmusiły go do odstąpienia od zamierzeń.
PONOWNA NISZCZYCIELSKA AKCJA FILIPA W OKOLICY ATEN

Podzielił wtedy wojsko i z częścią wysłał Filoklesa pod Ateny, a z drugą
sam udał się pod Pireus. Filokles miał podchodzić pod mury i groźnym
szturmem trzymać Ateńczyków w mieście, a on tymczasem uzyskać okazję
do zajęcia Pireusu, pozostawionego z niewielką załogą obronną. Ale zdobywa52

Cyteron (gr. Kithairon) — grzbiet górski na zachodniej części granicy beocko-attyckiej.

nie Pireusu tak samo mu się nie powiodło jak próba zdobycia Eleuzyny.
Tam i tu była prawie ta sama obrona.
Nagle więc spod Pireusu pociągnął pod Ateny. Stąd jednak odparty
nagłym wypadem piechoty i konnicy w ciasnocie między na pół zburzonymi
murami, które dwoma ramionami łączą Ateny z Pireusem, porzucił zdobywanie
miasta i podzieliwszy się znowu wojskiem z Filoklesem udał się na plądrowanie
pól. Jak w poprzedniej dewastacji niszczył grobowce dokoła miasta53, tak
teraz, żeby nie pozostawić niczego bez pogwałcenia, kazał burzyć i palić
świątynie, będące świętością gmin54. Kraj attycki był wybornie ozdobiony
tego rodzaju budowlami dzięki zasobom marmuru i talentowi artystów,
stanowił więc dla szaleństwa Filipa dostateczną karmę. Bo nie zadowalał
się on samym burzeniem świątyń czy obalaniem posągów, ale kazał nawet
kamienie kruszyć, żeby nie tworzyły stosu ruin same pozostając całe.
I dopiero gdy nie tyle złość swą nasycił, ile nie miał już na czym jej
wywierać, ustąpił z terenu nieprzyjaciela do Beocji i niczego innego, co by
było godne pamięci, w Grecji nie dokonał.
OSIĄGNIĘCIA RZYMIAN NA DRUGIM FRONCIE MACEDOŃSKIM

27. Konsul Sulpicjusz stał tymczasem obozem nad rzeką Apsos, między
Apollonią i Dyrrachium. Przyzwał tam do siebie legata Lucjusza Apustiusza55 i z częścią wojsk wysłał go na pustoszenie granic nieprzyjaciela.
Apustiusz niszcząc krańce Macedonii zajął za pierwszym uderzeniem
obwarowane miejscowości Korragos, Gerrunios i Orgesson i poszedł pod
miasto Antypatrię, leżące w wąskim przesmyku. Tu najpierw wywołał znaczniejszych obywateli na rozmowę i starał się ich namówić do przymierza
z Rzymem. Ponieważ jednak słowa jego zlekceważyli ufając wielkości, murom
i położeniu miasta, przystąpił do szturmu i zdobył je zbrojną przemocą.
Ludzi dorosłych kazał mordować, zdobycz odstąpił w całości żołnierzom,
mury zburzył, miasto spalił.
Obawa przed takim losem sprawiła, że dość silne i warowne miasto
Kodriona poddało się Rzymianom bez walki. Obsadził je załogą wojskową,
po czym siłą zdobył jeszcze miasto Knidos56. Nazwa to bardziej znana,
dzięki drugiemu tej nazwy miastu w Azji, niż samo to miasto.
Tak więc legat wracał do konsula z dość obfitą zdobyczą. Ale przy
przechodzeniu przez rzekę napadł go od tyłu dowódca królewski, niejaki
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Grobowce — por. rozdz. 24.
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Będące świętością gmin — tak zwanych demów attyckich; świątynie te były więc
rozrzucone po całej Attyce.
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Przyzwał... Apustiusza — od floty stojącej przy Korcyrze; por. rozdz. 44.

Wymienione tu miasta leżały w kraju Dassaretiów w Ilirii, graniczącym z Macedonią.
Najsilniejsze z nich, Antypatria, na wschód od Apollonii, w odległości około 50 km.

Atenagoras, i narobi! wśród idących na końcu zamieszania. Na ich krzyk
i wrzawę legat szybko pobiegł na koniu na tyły, zawrócił chorągwie,
kazał toboły żołnierskie zrzucić na jedno miejsce i ustawił żołnierzy do bitwy.
Ludzie królewscy nie wytrzymali natarcia Rzymian. Wielu z nich padło
w walce, więcej jeszcze dostało się do niewoli. Legat odprowadził do konsula
wojsko nienaruszone, po czym zaraz został odesłany do floty.
ZWYCIĘSTWA ŚCIĄGAJĄ DO RZYMIAN SPRZYMIERZEŃCÓW

28. Dzięki tej bardzo szczęśliwie otwierającej wojnę wyprawie przybyli
do obozu rzymskiego naczelnicy i przełożeni ludów sąsiadujących z Macedonią:
Pleuratos, syn Skerdylajdosa, Amynander, król Atamanii57, i Baton z Dardanii58, syn Longarosa. Longaros prowadził niegdyś na własną rękę wojnę
z ojcem Filipa, Demetriosem. Obiecali oni Rzymianom pomoc. Konsul
odpowiedział, że z pomocy Dardanów i Pleuratosa skorzysta, kiedy wkroczy
na teren Macedonii. Natomiast Amynandrowi polecił podburzać Etolów
do wojny.
DALSZE PRZYGOTOWANIA OBU STRON DO WOJNY

W tym czasie przybyli tam także posłowie Attalosa. Tym konsul powiedział, żeby król na Eginie, gdzie spędzał zimę, czekał na flotę rzymską,
a połączywszy się z nią gnębił Filipa, jak poprzednio, wojną na morzu.
Poza tym wysłano także poselstwo do Rodyjczyków, aby wzięli udział
w tej wojnie.
Z nie mniejszą skrzętnością gotował się do wojny także Filip, który
tymczasem powrócił już do Macedonii. Dla obsadzenia przesmyków od
strony Pelagonii59 wysłał z częścią wojska Perseusa60, swego bardzo młodego
jeszcze syna, a z nim razem kilku spośród swych przyjaciół, mających
pokierować jego krokami w tym wieku. Dość znaczne miasta Skiatos
i Peparetos61 zburzył, by nie stały się zdobyczą i nagrodą dla nieprzyjacielskiej floty. Do Etolii wyprawił poselstwo, by naród nie niepokoił się
z powodu przybycia Rzymian i nie zmieniał swej orientacji.
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Pleuratos - por. XXVIII 5, przyp. 17. Amynander - por. XXVII 30, XXIX 12.
Dardania — kraj sąsiadujący od południa z macedońską Pajonią (Paeonia).
5M
Pelagonia — kraj graniczący ze wschodnią częścią Ilirii, skąd Filip spodziewał się
uderzenia rzymskiego.
60
Perseus — ur. ok. 212 p.n.e.. następca Filipa od r. 179/8, zginął w Rzymie
w r. 167 p.n.e., po przegranej tzw. trzeciej wojnie macedońskiej.
61
Skiatos i Peparetos — miasta na wyspach tych samych nazw. naprzeciw północnego
wylotu z Zatoki Malijskiej i Zatoki Pagazejskiej. Bez obrony od ataków ze strony morza
pozostały, jak się zdaje, wymienione w rozdz. 15 (por. przyp. 35) Cyklady: Andros, Paros
i Kythnos, obsadzone przez załogi Filipa.
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POSELSTWA STRON WALCZĄCYCH NA KONGRESIE PANETOLSKIM

29. Zbliżał się stały termin kongresu etolskiego, zwanego panetolskim.
Aby w nim uczestniczyć, spieszyli się i królewscy posłowie, i przybył tam
także Lucjusz Furiusz Purpurion, wysłany przez konsula jako przedstawiciel
Rzymu. A obecni na tym kongresie byli również posłowie ateńscy.
Najpierw udzielono posłuchania delegatom macedońskim — ze względu
na najświeższe przymierze Etolii z Macedonią. Oświadczali oni, że nie
przychodzą z niczym nowym, skoro nic nowego nie zaszło: „Dla jakich
powodów po przekonaniu się o bezużyteczności przymierza z Rzymianami
zawarli pokój z Filipem, dla tychże winni raz zawartej umowy przestrzegać".
A jeden z nich mówił: „Czy wolicie może iść za wzorem rzymskiej
samowoli albo, żeby tak powiedzieć, lekkomyślności? Ci sami, którzy v\ Rzymie
kazali waszym posłom odpowiedzieć: —Po cóż przychodzicie do nas, Etolowie,
skoroście z Filipem zawarli pokój bez naszego upoważnienia? teraz
żądają, byście razem z nimi prowadzili wojnę przeciw Filipowi. I przedtem
udawali, że za broń przeciw niemu chwycili dla was i w waszej obronie,
a teraz nie pozwalają wam żyć na stopie pokojowej z Filipem.
Na Sycylię przeprawili się po raz pierwszy, aby nieść pomoc Messanie:
po raz drugi - aby przywrócić wolność uciskanym przez Kartaginę Syrakuzom: dziś posiedli sami Messanę, Syrakuzy i całą Sycylię i podporządkowali ją swoim rózgom i toporom jako własną prowincję dochodową.
Myślałby kto, że jak wy urządzacie kongres w Naupaktosie według własnych
ustaw i pod przewodnictwem przez siebie wybranych naczelników, mogąc
sobie dowolnie wybierać, kogo uznacie za sprzymierzeńca, a kogo za wroga,
i z własnej decyzji mieć pokój czy wojnę, tak też zwołuje się kongres
miast sycylijskich w Syrakuzach, Messanie czy Lilibeum. Tam zjazdy takie
przeprowadza pretor rzymski! Na jego rozkaz wezwani przybywają na
zebranie. Patrzą na niego, jak z wyniosłego trybunału w otoczeniu liktorów
dyktuje im dumne prawa. Rózgi grożą grzbietowi, a karkom topory, przy
czym co roku otrzymują losem coraz to innego pana.
I nie powinni się temu dziwie. Nie mogą nawet, skoro widzą że tej
samej przemocy podlegają miasta italskie: Regium, Tarent, Kapua, by nie
wymieniać miast sąsiednich, na których ruinach wyrosło miasto Rzym. Kapua
pozostała, ale jako grób i pomnik narodu kampańskiego, po pogrzebaniu
i usunięciu z kraju samego narodu, jako miasto okaleczałe, bez senatu,
bez ludu, bez urzędników; miasto-potwór, z którym, pozostawiając je na
mieszkania, postąpiono okrutniej, niż gdyby je doszczętnie zburzono.
Szaleńcem trzeba być, by myśleć, że gdy obcy ludzie, których język,
obyczaje, prawa dzielą od nas bardziej niż przestrzeń lądów i mórz, opanują te tereny, pozostanie cokolwiek w tym samym porządku rzeczy. Wam
się wydaje, że królestwo Filipa stoi jakoś na przeszkodzie waszej wolności.

Ale on, kiedy na was z waszej winy był zagniewany, niczego więcej od
was nie żądał prócz pokoju. I dzisiaj pragnie tylko, byście umowie pokojowej
dochowali wierności. Przyzwyczajcie jednak do tych ziem obce legiony
i weźcie na karki jarzmo: za późno i na próżno będziecie szukać przymierza z Filipem, kiedy nad sobą będziecie mieć pana rzymskiego. Etolię,
Akarnanię, Macedonię błahe i tylko chwilowe sprawy dzielą i znów łączą.
Z obcymi, z barbarzyńcami, Grecy wieczną prowadzą wojnę, i będą ją
prowadzić. Z natury bowiem, a ta jest trwała, są to ich wrogowie z przyczyn, których odmienić się nie da.
Ale niech słowa te zakończę tym, od czego zacząłem. W tym samym
miejscu wy jako ci sami ludzie trzy lata temu uchwaliliście pokój z tym
samym Filipem, przy sprzeciwie co do tegoż pokoju ze strony tych samych
Rzymian, którzy dziś zatwierdzone i uporządkowane między nami stosunki
chcą zepsuć. Nie widzę jednak, dlaczego wy mielibyście zmieniać cokolwiek
w tym rozważnym postanowieniu, w którym niczego nie zmienił los".
30. Za wyraźną zgodą i na życzenie Rzymian po Macedończykach wprowadzono Ateńczyków, którzy po doznanych haniebnych krzywdach mieli
nazbyt słuszne powody do napaści na okrucieństwo i mściwą srogość króla.
Uskarżając się na żałosne spustoszenie i zniszczenie swych pól mówili,
że pomijają skargi na to, iż wróg potraktował ich jako wrogów: „Są
bowiem pewne prawa wojny, które się praktykuje i których skutki musi się
znosić: palenie zasiewów, burzenie domów, uprowadzanie zdobyczy w ludziach
i bydle, co dla cierpiących jest raczej przykre niż niesłuszne. Ale doprawdy,
oburza ich to, że ten, który Rzymian nazywa obcymi i barbarzyńcami, do
tego stopnia skaził naraz wszystkie prawa boskie i ludzkie, że przy pierwszym
niszczeniu kraju prowadził grzeszną wojnę z bogami podziemnymi, przy drugim
z bogami nieba. Zniszczone zostały w kraju Ateńczyków wszystkie groby
i pomniki, odsłonięte prochy wszystkich zmarłych, niczyich kości nie okrywa
ziemia. Mieli także kaplice, które niegdyś przodkowie ich, mieszkający
w organizacji gminnej, czcili jako świętość w niewielkich owych wiejskich
miejscowościach obronnych i nie pozostawili ich bez opieki nawet wtedy, gdy
sprowadzili się do jednego miasta. Filip obszedł wszystkie te święte miejsca
niosąc wszędzie pożogę i teraz leżą wizerunki bogów na wpół spalone
i potłuczone wśród powalonych bram świątynnych. A co zrobił z pięknie
niegdyś ozdobionym i zasobnym krajem attyckim, to samo, gdyby mógł,
zrobiłby z Etolią, i z całą Grecją. Zresztą i miasto Ateńczyków doznałoby
podobnie haniebnego zniszczenia, gdyby nie przyszli mu z pomocą Rzymianie.
Z tym samym przecież zbrodniczym zamiarem chciał dostać w swe ręce bogów
mieszkających w mieście i panią zamku Atenę, podobnie jak świątynie
Demetry w Eleuzynie, a Zeusa i Ateny w Pireusie. Odpędzony jednak
siłą zbrojną nie tylko od ich świątyń, lecz i od murów miasta srogość
swą zaspokajał niszcząc świątynie, których strzegła sama tylko religijna ich

świętość. Dlatego też proszą i zaklinają Etolów, aby się nad Ateńczykami
ulitowali i pod wodzą nieśmiertelnych bogów, a następnie Rzymian, którzy
po bogach największą posiadają moc, podjęli wojnę".
31. Teraz zabrał głos przedstawiciel Rzymu: „Przemówienia mojego cały
kształt zmienili najpierw Macedończycy, następnie Ateńczycy. Przybyłem tu
bowiem ze skargą na tyle krzywd wyrządzonych przez Filipa miastom z nami sprzymierzonym, ale Macedończycy sami oskarżając Rzymian sprawili,
że ważniejsza jest dla mnie własna obrona niż oskarżanie drugich. Ateńczycy
zaś cóż mi czy komukolwiek innemu pozostawili jeszcze z zarzutów przeciw niemu, po przedstawieniu jego niesłychanych i nieludzkich zbrodni
w stosunku do bogów podziemnych i niebiańskich? A bądźcie pewni, że
na to samo skarżą się miasta Kios, Abydos, Ajnos, Maronea, Tasos, Paros,
Samnos, Laryssa62, Messena tutaj w Achai, i skargi to o tyle cięższe i przykrzejsze, o ile większą miał możność wyrządzania im szkód.
Jeśli zaś chodzi o zarzuty, które nam postawił, to doprawdy przyznaję,
że trudno je odpierać, żeby się nimi nie chwalić.
Wypomniał nam Regium, Kapuę, Syrakuzy. Do Regium na prośbę samych Regińczyków w czasie wojny z Pyrrusem wysłaliśmy dla obrony tego
miasta nasz legion. Ten jednak miasto to, którego miał bronić, wziął zbrodniczo w swoje posiadanie. Ale czyśmy ten występek pochwalili? Czy nie
ścigaliśmy wojną tego zbrodniczego legionu, a dostawszy go w swoje ręce
i zmusiwszy jego ludzi do poddania się karze chłosty i ścięcia toporem dla
zadośćuczynienia sprzymierzeńcom czy nie zwróciliśmy Regińczykom miasta,
pól i całej ich własności, wraz z wolnością i ich własnymi prawami?
Syrakuzom, gnębionym przez obcych tyranów, co było tym bardziej oburzające, przyszliśmy z pomocą. Przez niemal trzy lata męczyliśmy się ze zdobywaniem od strony lądu i morza tego niezwykle warownego miasta. I choć
sami Syrakuzanie woleli już służyć tyranom niż dać się nam zdobyć, mimo
to miasto zdobyte i przez te same wojska oswobodzone oddaliśmy w ich posiadanie. Nie wypieramy się również tego, że Sycylia jest naszą prowincją
i że miasta, które stały po stronie Kartagińczyków i w jednomyślności
z nimi prowadziły przeciw nam wojnę, są obciążone podatkami i świadczeniami na naszą korzyść. Przeciwnie, chcemy, żebyście i wy o tym wiedzieli,
i wszystkie narody, że los każdego zależy od jego zasług w stosunku do nas.
A czy ukarania Kampańczyków mamy może żałować, jeśli oni sami nawet nie mogą się na nie skarżyć? Ci ludzie, w obronie których prowadziliśmy wojnę z Samnitami przez prawie siedemdziesiąt lat z wielkimi naszymi
stratami, których związaliśmy z sobą najpierw przymierzem, potem prawem
związków małżeńskich i pokrewieństwa, a w końcu i prawem obywatelstwa,
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Kios — u południowo-wschodniej zatoki Propontydy (morza Marmara); pozostałe
miasta czy wyspy są nam już znane, w obrębie Propontydy i Morza Egejskiego. Laryssy
były w Tesalii dwie: o którą tutaj chodzi, nie wiadomo.

w chwilach naszych przeciwności pierwsi ze wszystkich ludów italskich nas
opuścili i wymordowawszy haniebnie nasza załogę wojskowa przeszli do
Hannibala. Potem zaś oburzeni, że ich oblegamy, wysiali Hannibala na oblężenie Rzymu. I gdyby po takich ludziach nie pozostało ani miasto, ani nawet ślad człowieka, czyż mógłby ktokolwiek oburzać się z tego powodu,
że ukarano ich zbyt surowo jak na to, na co zasłużyli? Więcej też było
takich, którzy świadomi swego zbrodniczego postępowania sami pozbawili
się życia, niż takich, których myśmy ukarali śmiercią. Pozostałym odebraliśmy miasto, odebraliśmy posiadłości, ale daliśmy im inne pole i miejsce do
zamieszkania. Samo miasto, jako przecież będące bez winy, pozostawiliśmy
nietknięte, tak że patrząc na nie dzisiaj nie znajduje się w nim żadnego
śladu oblężenia czy zajęcia.
Ale co ja tu mówię o Kapui, skoro nawet pobitej Kartaginie daliśmy
pokój i wolność! I raczej takie zachodzi niebezpieczeństwo, że przez to zbyt
łatwe przebaczanie pobitym pomnażamy tylko chętnych do próbowania dlatego właśnie szczęścia w wojnie z nami.
Tyle niech wystarczy powiedzieć w naszej obronie i tyle zarazem przeciw
Filipowi. A jego morderstwa w rodzinie, zabijanie krewnych i przyjaciół
i niemal bardziej nieludzkie rozpasanie niż okrucieństwo wy jako będący
bliżej Macedonii znacie już lepiej.
Co się tyczy was, Etolowie, to myśmy podjęli wojnę z Filipem w waszej
obronie, wy natomiast zawarliście z nim pokój bez nas. Powiecie zapewne,
że my byliśmy zajęci wojną punicką i strach was zmusił do tego, by przyjąć warunki pokoju od strony, która wtedy była silniejsza. I my również,
mając pilniejsze i większe sprawy przed sobą, zaprzestaliśmy wojny, skoroście wy jej zaniechali. Dziś jednak i my, z bogów łaski mając wojnę punicką za sobą, wszystkimi siłami zabieramy się do Macedonii, i wam nastręcza
się szczęśliwa okazja do powrotu do przymierza i przyjaźni z nami — chyba
że wolicie przy Filipie ginąć niż przy nas zwyciężać".
32. Tyle powiedział Rzymianin. Wszyscy chylili się na stronę Rzymu, gdy
strateg etolski, Damokrytos, przekupiony, jak mówiono, przez króla, nie
oświadczając się ani za jedną, ani za drugą stroną powiedział, że dla narad
wymagających poważnych decyzji nic bardziej nienawistnego, niż pośpiech:
„Rychło potem przychodzi żałowanie swego kroku, ale późne już i bezużyteczne, skoro nagle podjętych decyzji ani zmienić się nie da, ani cofnąć.
Na rozważenie tego — a jego zdaniem należy zaczekać, aż sprawa dojrzeje — można od razu uzyskać czas przez takie postanowienie: choć ustawy
zastrzegają, że o wojnie czy pokoju można mówić tylko na kongresie panetolskim i pylajskim63, niech na miejscu uchwalą, że strateg, jeśli będzie chciał
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Obecny kongres odbywa się w Naupaktosie: por. rozdz. 29. Zresztą kongres panetolski
odbywał się w Termach, w centralnej Etolii (por. Polibiusz, Dzieje XVIII 48). Pylajski zaś
kongres był kongresem ogólnogreckim, frequens Graeciae statis diebus conventus, jak pisze
Liwiusz XXXIII 35; por. XXXIII, przyp. 101.

narady nad wojną lub pokojem, może bez przeszkody zwołać kongres i że
to, co się wtedy wniesie pod obrady i zadecyduje, ma mieć moc prawną
i obowiązującą tak samo, jakby zostało postanowione na kongresie panetolskim albo pylajskim".
W ten sposób odprawiono poselstwa bez podjęcia decyzji. A strateg mówił potem, że genialnie zabezpieczył interes swego narodu: „Przechylą się
na stronę tego, komu bardziej będzie sprzyjało wojenne szczęście".
Tyle tego, co się działo na kongresie etolskim.
PIERWSZA POTYCZKA PRZECIWNIKÓW

33. Filip skrzętnie gotował się na lądzie i morzu do wojny. Siły morskie
ściągał do Demetriady w Tesalii. Spodziewał się, że Attalos i flota rzymska
ruszą z Eginy z początkiem wiosny. Nad swoją flotą i wybrzeżem morskim dowództwo powierzył Heraklidasowi, któremu i przedtem już je powierzał. Sam organizował wojska lądowe. A był przekonany, że pozbawił Rzymian dwu wielkich sił pomocniczych: z jednej strony Etolów, z drugiej Dardanów, wskutek zamknięcia przez syna, Perseusa, wejść do Pelagonii64.
Konsul natomiast nie przygotowywał się dopiero do wojny, lecz już ją
prowadził. Szedł z wojskiem przez kraj Dassaretiów wioząc w całości zboże,
które zabrał z sobą z obozu zimowego, ponieważ pola dostarczały mu na
bieżąco dostateczną ilość potrzebnej żołnierzowi żywności. Miasta i wsie
poddawały mu się częścią dobrowolnie, częścią przymuszone strachem. Niektóre zdobył siłą, niektóre zastawał puste, ponieważ ludność uciekała z nich
w pobliskie góry. Koło Lynkosu65 rozbił stały obóz blisko rzeki Bewosu.
Stąd wysłał ludzi po zboże do spichlerzy Dassaretiów.
Filip widział, że wszystko dokoła jest zaniepokojone i ludzie żyją w wielkim strachu, ale nie orientował się, w którą stronę podążył konsul. Wysłał
więc oddział konnicy na zwiady, w którym kierunku nieprzyjaciel poszedł.
Ten sam brak orientacji odczuwał konsul. Wiedział, że król z obozu zimowego ruszył w drogę, ale nie znał kierunku jego marszu. I on zatem wysłał jeźdźców na zwiady.
Te dwa zastępy z dwu przeciwnych stron długo błąkały się po bezdrożach kraju Dassaretiów, aż wreszcie oba weszły na jedną drogę. Gdy tylko
dał się słyszeć z daleka ruch ludzi i koni, żadna ze stron nie miała wątpliwości, że zbliża się przeciwnik. Zanim więc jedni drugim się pokazali, przysposobili konie i broń do walki, a gdy tylko wzajemnie się zobaczyli, niezwłocznie przystąpili do potyczki. A tak się złożyło, że nie ustępowali sobie
ani liczbą, ani męstwem, bo jedni i drudzy stanowili wyborowe oddziały,
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Por. rozdz. 28 i przyp. 59 i 60.
Lynkos — gdzieś w kraju Lynkestis, na południe od Pelagonii, na wschód od Dassaretiów.
Rzeka Bewos to któryś z dopływów płynącego przez Linkestydę Erygonu.
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dlatego też przy równych siłach bili się przez kilka godzin. Zmęczenie ich
samych i koni zakończyło to spotkanie bez rozstrzygającego zwycięstwa.
Padło czterdziestu jeźdźców macedońskich, rzymskich trzydziestu pięciu.
I przez to ani tamci królowi, ani ci konsulowi nie mieli do zameldowania
nic pewnego, w jakiej okolicy przeciwnik obozuje.
Dowiedziano się tego od zbiegów, których jako informatorów o sytuacji
u przeciwnika nastręcza we wszystkich wojnach niestałość charakterów.
FAŁSZYWY KROK FILIPA WE WŁASNYM WOJSKU

34. Filip zajął się troskliwie sprawą pogrzebania jeźdźców, którzy zginęli
w czasie tej wyprawy. Sądził, że przez to zyska coś na popularności u swoich
ludzi i że z większą gotowością będą dla niego iść w niebezpieczeństwo.
Kazał więc poległych sprowadzić do obozu, aby wszyscy byli świadkami oddanych im przy pogrzebie honorów. Tymczasem nic bardziej niepewnego czy
też nieprzewidzianego niż nastroje tłumu. Co żołnierzy miało, jak się zdawało, zachęcić do większej gotowości w podejmowaniu wszelkiej walki, to
właśnie dodało im strachu i zniechęcenia. Przyzwyczajeni do walki z Grekami czy Ilirami i do oglądania ran od włóczni i strzał, rzadko od długich
kopii, zobaczyli ciała poobcinane mieczem hiszpańskim66, zobaczyli obcięte
ręce wraz z ramionami, głowy odrąbane od tułowia cięciem przez całą szyję, otwarte wnętrzności i inne odrazę budzące rany. I na myśl, że będą musieli walczyć przeciw takiej broni i takim ludziom, mimo woli ulegali uczuciu strachu. Króla samego ogarnął lęk, bo jeszcze nie spotkał się z Rzymianami w regularnej bitwie. Odwołał więc syna i załogę stojącą w przesmykach
pelagońskich, aby tymi siłami wzmocnić swoje siły, ale przez to otworzył
drogę do Macedonii Pleuratosowi i Dardanom.
PIERWSZE SPOTKANIA FILIPA Z RZYMIANAMI

Filip z dwudziestu tysiącami piechoty i dwoma tysiącami jazdy ruszył
w kierunku przeciwnika korzystając z przewodnictwa zbiegów. W odległości
nieco większej niż tysiąc kroków od obozu rzymskiego obwarował się
wałem i rowem na wzniesieniu w pobliżu Atakosu67. Patrząc stąd na
obóz rzymski w dole podziwiał, jak opowiadają, ogólny jego wygląd
i określone rozplanowanie wszystkiego przez rzędy namiotów i przestrzenie
dróg i mówił, że nikt by nie mógł pomyśleć, by to był obóz barbarzyńców.
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Mieczem hiszpańskim - dwusiecznym, z którym Rzymianie zapoznali się w toku
walk w Hiszpanii z końcem III wieku p.n.e. Wyparł on z uzbrojenia rzymskiego używany
dawniej miecz przystosowany do walki pchnięciem.
67
Atakos (gr. Athakos) — miejscowość nie znanej skądinąd nazwy i nieznanego
położenia.

Przez dwa dni konsul i król trzymali swoich ludzi w obrębie wału obozowego. Każdy czekał, co będzie robił drugi. Trzeciego dnia Rzymianin wyprowadził do linii bojowej wszystkie swe siły.
35. Król bojąc się tak pośpiesznego decydowania o wszystkim w generalnej rozprawie wysłał pod wodzą jednego z purpuratów królewskich,
Atenagorasa, czterystu Trallów — był to, jak wyżej powiedziano, lud iliryjski — i trzystu ludzi z Krety z dodatkiem do tej piechoty takiej samej liczby
jeźdźców, celem wywabienia do walki konnicy przeciwnika.
Ze strony Rzymian, których linia bojowa stała w odległości nieco ponad
pięćset kroków, wysłano w pole lekkozbrojnych welitów i dwa oddziały konnicy, żeby jeździec i piechur zrównali się z nieprzyjacielem również co do
liczby.
Królewscy ludzie myśleli, że będzie to rodzaj walki, do której sami
przywykli, i że jeźdźcy będą na zmianę nacierać i cofać się, i już to walczyć na pociski, już to uciekać, a zadanie szybkich Ilirów polegać będzie na
wypadach i nagłych natarciach, Kretejczycy zaś nieprzyjaciela napierającego
na nich w pełnym ataku będą obrzucać strzałami. Jednakże ten porządek
walki zakłóciło im natarcie Rzymian, nie tyle zresztą przez swą siłę. ile przez
nieustępliwość. Bo nie inaczej, niż gdyby nastąpił atak całej linii bojowej,
welici po rzuceniu na wroga włóczni przystąpili do walki z bliska na miecze, i jeźdźcy także, jak raz ruszyli na wroga, tak walczyli stojąc w miejscu,
czy to z samych koni, czy zeskakując z nich i bijąc się wespół z piechurami.
Przez to ani jeździec królewski nie dorównywał tu jeźdźcowi, bo nie był
przyzwyczajony do walki w miejscu, ani piechur harcujący i manewrujący,
i przez swoje uzbrojenie prawie półnagi, nie dotrzymywał miejsca rzymskiemu welicie, posiadającemu małą tarczę i miecz, a więc uzbrojonemu i do
obrony siebie, i do atakowania nieprzyjaciela. Nie sprostali więc walce i nie
mając w czym szukać ratunku, jak tylko w szybkości, uciekli do swego
obozu.
36. Potem, po jednym dniu przerwy, król decydując się na wystąpienie
do bitwy z wszystkimi siłami konnymi i lekkozbrojnymi, ukrył nocą lekkozbrojnych, zwanych peltastami, w zasadzce, w odpowiednim miejscu między
obu obozami. Atenagorasowi zaś i jeźdźcom wydał polecenie, żeby w razie
powodzenia w otwartej walce szli za szczęściem, a w razie niepowodzenia
ustępowali powoli i wciągali przeciwnika w miejsce zasadzki. Otóż konnica
wprawdzie ustępowała, ale dowódcy lekkozbrojnej piechoty nie czekali na
znak do odpowiedniego momentu. Zerwali swoich z miejsc przedwcześnie
i zaprzepaścili okazję do dobrej roboty. Rzymianin i w otwartej walce
zwyciężył, i ustrzegł się podstępu. I tak wrócił do obozu.
STRACONY SUKCES FILIPA

Następnego dnia konsul z wszystkimi siłami stanął w linii bojowej. Przed
chorągwiami pierwszego szeregu ustawił słonie, którymi Rzymianie posłużyli

się wtedy po raz pierwszy. Zdobyli ich kilka w wojnie punickiej. Widząc
jednak, że przeciwnik kryje się za wałem obozowym, podszedł nawet pod
pagórki i pod samo obwałowanie obozowe wyrzucając mu tchórzostwo. Ale
i wtedy jeszcze nie dawano mu możności stoczenia walki.
Ponieważ zaś zaopatrywanie się w żywność nie było dość bezpieczne ze
względu na bliskość nieprzyjaciela, bo rozproszonych po polach żołnierzy
z miejsca mogła zaatakować konnica, wobec tego przeniósł się z obozem na
odległość około ośmiu tysięcy kroków stamtąd, pod miejscowość zwaną Ottolobos68. Takie oddalenie miało mu bardziej zabezpieczyć zdobywanie żywności.
Rzymianie byli więc zajęci ściąganiem zaopatrzenia z pobliskiej okolicy,
a król z początku nadal trzymał swoich w obrębie obozu. Chciał, by u nieprzyjaciela wzrosła beztroska i zarazem nieostrożna pewność siebie. Kiedy
więc ludzi jego zobaczył w rozluźnieniu i rozproszeniu, ruszył z całą konnicą
i z posiłkowymi zastępami Kretejczyków w pośpiesznym marszu, jak tylko
najszybsi piechurzy zdołali nadążyć w biegu za jeźdźcami, i ustawił się
z chorągwiami między obozem rzymskim i tamtymi, co furażowali w terenie.
Tu podzielił swe siły i część ludzi wyprawił na ściganie wałęsających się
po okolicy w poszukiwaniu paszy i zboża dając im do poznania, że niczyjego życia mają nie oszczędzać, a z częścią sam pozostał na miejscu
i obsadził drogi, którymi, jak przewidywał, nieprzyjaciel miał uciekać do
swego obozu.
Już tu i tam zaczęła się ucieczka i rzeź, a do obozu rzymskiego nie
dochodziła żadna wiadomość o tym nieszczęściu. Uciekający do obozu wpadali na stanowiska królewskie, tak że nawet większość ginęła z rąk tych,
którzy obsadzili drogi, niż z rąk wysłanych na mordowanie. Wreszcie przedarło się kilku przez posterunki przeciwnika, ale w swoim przerażeniu wnieśli do obozu więcej popłochu niż dokładnej informacji o stanie rzeczy.
37. Konsul kazał jeźdźcom pobiec, dokąd kto może, na pomoc znajdującym się w ciężkim położeniu, sam zaś zajął się wyprowadzaniem z obozu
wojsk legionowych i w zwartym, gotowym do boju szyku ruszył na nieprzyjaciela. Część rozproszonych jeźdźców zboczyła z drogi na pola idąc za krzykiem podnoszącym się to z tego, to z innego punktu, część natknęła się na
napastnika. W wielu miejscach rozgorzała bitwa. Najgroźniejszym jednak
punktem oporu było stanowisko królewskie. Dzięki ilości konnicy i piechoty
tworzyło ono prawie regularną linię bojową, a z Rzymian także przeważna
część tam właśnie się kierowała, ponieważ król obsadził drogę w środku.
Macedończycy byli tu górą również dzięki temu że król osobiście zagrzewał
ich do walki, a posiłkowe zastępy kretejskie raniły wielu ludzi znienacka,
walcząc w zwartych i przygotowanych na to szeregach z przeciwnikiem
bezładnie rozluźnionym. I gdyby umieli zachować umiar w nastawaniu na
przeciwnika, byliby osiągnęli coś nie tylko dla chwały danej bitwy, ale nawet
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Ottolobos (Attolobos?) — jakaś miejscowość, może jeszcze w kraju Lynkestis.

dla całokształtu toczonej wojny. Tymczasem poniosła ich żądza mordowania
przeciwnika i wpadli na oddziały rzymskie, które pod wodzą trybunów
zaszły im drogę z przodu. Uciekający jeździec rzymski, gdy tylko zobaczył
chorągwie swoich, zwrócił konie przeciw rozprzężonym szeregom nieprzyjacielskim i w jednej chwili szczęście w bitwie się odmieniło. Dopiero co
nacierający nagle zaczęli uciekać. Wielu zginęło w walce wręcz, wielu w ucieczce.
I nie tylko żelazo kładło ich trupem. Część zepchnięto również na mokradła,
gdzie w głębokim błocie potonęli wraz z końmi.
Nawet król znalazł się w niebezpieczeństwie. Ranny koń padając na
ziemię zrzucił go z siebie przez głowę i mało brakowało, by go tak powalonego
zaskoczono. Uratował go jeździec, który szybko z konia zeskoczył i podrzucił
nań przelękłego króla, a sam nie mogąc pieszo dorównać w biegu uciekającej
jeździe został zakłuty przez nieprzyjaciela, spieszącego tam pędem na widok
upadku króla. Filip objechał mokradła i uciekając w popłochu drogami
i bezdrożami dotarł wreszcie do swego obozu, gdzie wielu traciło już nadzieję, by wyszedł z tej przygody cało.
Zginęło w niej dwustu jeźdźców macedońskich, a do niewoli wzięto dobrą
setkę. Uprowadzono osiemdziesiąt koni w bardzo ozdobnej uprzęży i jednocześnie z poległych zebrano zdobyczną broń.
DYSKUSJA NA TEMAT POWYŻSZYCH WYPADKÓW

38. Niektórzy zarzucali królowi tego dnia pochopność, a konsulowi brak
energicznego działania. Król powinien był siedzieć spokojnie, skoro wiedział,
że nieprzyjaciel wyczerpawszy zapasy z całej okolicy zostanie za kilka dni
całkowicie pozbawiony środków do życia. Konsul zaś po przepędzeniu jazdy
nieprzyjacielskiej i lekkozbrojnej piechoty, kiedy omal nie dostał w swe ręce
samego króla, winien był od razu uderzyć na obóz przeciwnika. Tak przerażony nieprzyjaciel nie pozostałby na miejscu i w jednej chwili można by
było zakończyć całą wojnę.
Ale łatwiej to było mówić, jak to przeważnie bywa, niż robić. Bo gdyby
król wystąpił do spotkania ze wszystkimi siłami, również pieszymi, to być
może dałoby się wśród zamieszania pozbawić króla obozu, kiedy by wszyscy
pokonani i ogarnięci strachem uciekali z bitwy w obręb wału obozowego przed
nieprzyjacielem, bezpośrednio za nimi przekraczającym ich obwarowania. Skoro jednak w obozie pozostały nietknięte siły piesze, u wejść zaś stały
posterunki i siły obronne, to cóż by lepszego konsul mógł zrobić niż tylko
powtórzyć błąd pochopnego króla, który dopiero co bez umiaru ścigał przestraszonych jego jeźdźców? Bo również, gdy chodzi o pierwszy plan króla,
w którym zaatakował rozproszonych w furażowaniu ludzi przeciwnika, nie
byłoby powodu do jego krytykowania, gdyby król w czasie bitwy umiał
zachować miarę w powodzeniu. A nie można się dziwić, że próbował

szczęścia, także dlatego, że szła pogłoska, iż Pleuratos i Dardanowie wyruszyli
z kraju z wielkimi siłami i już przeszli do Macedonii. Gdyby zaś ze
wszystkich stron został takimi siłami otoczony, to można było myśleć, że
Rzymianin wygra wojnę nie ruszając się z miejsca.
NOCNA UCIECZKA FILIPA Z OBOZU

W takich okolicznościach Filip po dwu nieudanych bitwach konnych
uznał, że o wiele mniej bezpieczne jest pozostawanie w tym samym obozie
stałym, i chcąc się stamtąd oddalić, ale tak żeby zmylić przeciwnika,
wysłał do konsula pod zachód słońca herolda z prośbą o rozejm, dla
pogrzebania poległych jeźdźców. W ten sposób oszukawszy przeciwnika z drugą
zmianą straży nocnych odmaszerował po cichu pozostawiając w obozie wiele
palących się ognisk.
39. Konsul już się gotował do snu, gdy mu zameldowano o przybyciu
herolda i o celu jego przybycia. Heroldowi jednak dano tylko odpowiedź,
że czas na jego przyjęcie będzie nazajutrz rano. Przez to wszakże Filip
zyskał tylko noc i część następnego dnia, o co mu właśnie chodziło, do
szybkiego posunięcia się w marszu naprzód. Udał się zaś w góry, bo wiedział,
że konsul z ciężko uzbrojonym wojskiem tamtędy nie pójdzie.
BEZOWOCNY OPÓR FILIPA W PRZESMYKACH DO EORDAI

Z brzaskiem dnia konsul dał heroldowi zgodę na zawieszenie broni
i z tym go odprawił. Wkrótce potem spostrzegł, że nieprzyjaciel umknął.
Nie wiedząc, w którą stronę ma iść za królem, przez kilka dni pozostał
na miejscu zaopatrując się w żywność. Następnie podążył pod Stuberrę. Tu
ściągnął żywność z pól Pelagonii. Stąd posunął się pod Pluinnę69, ale wciąż
jeszcze nie wiedział, w którym kierunku poszedł nieprzyjaciel.
Filip tymczasem stał najpierw obozem pod Bruannionem. Potem pomaszerował bocznymi drogami i nagłym zjawieniem się napędził przeciwnikowi
lęku. Dlatego Rzymianie ruszyli spod Pluinny i rozbili obóz nad rzeką Osfagosem70. Król również niedaleko stamtąd usadowił się za wałem obozowym,
pociągniętym nad brzegiem rzeki, którą miejscowa ludność nazywa Erygonem, i tu dowiedział się, że Rzymianie pójdą w kierunku Eordai71.
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Stuberra — w Pelagonii; Pluinna — chyba także jeszcze w Pelagonii, skądinąd
nie znana. Konsul poszedł wiec w kierunku północnym, Filip w kierunku południowo-wschodnim, pod Bruannion, leżące gdzieś na granicy Linkestydy i Pelagonii, bliżej Macedonii.
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Osfagos — któryś z dopływów środkowego Erygonu, na granicy Linkestydy i wschodniej
Pelagonii.
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Eordaja — kraj leżący na południowy wschód od Linkestydy, już w samej Macedonii.
Dalej na południe — Elimea. Stąd na północny zachód Orestyda, oddzielona od Eordai
grzbietem górskim, i jej główne miasto Keletron.

Poszedł więc przed nimi, aby obsadzić wąwozy i przeszkodzić nieprzyjacielowi
w pokonaniu tak zamkniętego przejścia w ciasnych przesmykach. Tutaj
obwarował wszystko, to wałem, to rowem, to znów ścianą kamieni mającą
pełnić rolę muru, to zagradzającymi dostęp drzewami, zależnie od warunków
terenu i będącego pod ręką materiału. W ten sposób sprawił, jak sam
myślał, że droga tamtędy, z natury trudna, będzie przez to stworzenie
przeszkód we wszystkich przejściach nie do pokonania. Ale teren dokoła był
przeważnie zalesiony, co dla falangi macedońskiej stwarzało szczególną niewygodę; bo tam, gdzie ona nie obstawi się długimi lancami jakby murem
wysuniętym przed tarcze, nie ma z niej właściwie żadnego pożytku, jako że
do tego potrzebuje wolnej przestrzeni. Tak samo Trakom przeszkadzały
ich również niezwykłej długości dzidy wśród sterczących ze wszystkich stron
gałęzi. Jedynie oddziały Kretyjczyków nie pozostały bezużyteczne. Ale i ci,
jak w razie ataku przeciwnika mogli strzelać w odsłoniętego konia czy
jeźdźca, wystawionego na rany od strzał, tak w walce z Rzymianami ani
dość dużej nie mieli siły, by przebijać ich tarcze, ani nie mieli w co celować,
bo nic nie pozostawało bez osłony. Spostrzegłszy więc, że ten rodzaj
pocisku na nic się nie przyda, zaczęli atakować przeciwnika leżącymi
wszędzie w całej dolinie kamieniami. Ich uderzenia o tarcze więcej jednak
narobiły huku niż jakiejkolwiek szkody. Na chwilę zatrzymały podchodzących
naprzód Rzymian, potem wszakże przestali oni również na nie zważać:
uczynili z tarcz nakrycie w formie żółwiej skorupy72 i częścią szli przez starającego się powstrzymać ich nieprzyjaciela, częścią zaś przez krótkie okrążenie
wydobyli się na grzbiet góry i zaczęli przerażonych Macedończyków strącać
ze stanowisk obronnych i posterunków straży. Wielu przy tym również
zabili, bo w terenie pełnym przeszkód ucieczka byłą trudna.
PODBOJE RZYMSKIE W MACEDONII

40. W ten sposób Rzymianie pokonali te ciasne przejścia z mniejszym
wysiłkiem bojowym, niż sobie wyobrażali, i dotarli do Eordai. Tu konsul
zniszczył wszędzie pola i udał się do Elimei. Następnie napadł na Orestydę
oraz przystąpił do zdobywania miasta Keletronu, leżącego na półwyspie.
Mury jego otacza jezioro, a od lądu prowadzi do niego przez ciasne
przejście jedna tylko droga. Mieszkańcy miasta z początku liczyli na jego
położenie, zamknęli więc bramy i odmówili posłuszeństwa nakazowi. Potem jednak widząc zbliżające się chorągwie i nieprzyjaciela podchodzącego pod bramę
pod dachem tarcz i obstawiającego wąskie dojście swymi szeregami, nie
próbowali nawet walki, lecz poddali się z samego strachu.
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Nakrycie w formie żółwiej skorupy (łac. testudo) — tak nazywali Rzymianie szyk
żołnierzy osłoniętych z góry i z boków tarczami, często stosowany w wojsku rzymskim
w czasie ataku na pozycje wzniesione, np. obronne mury, wzgórza itp.

Spod Keletronu posunął się konsul do kraju Dassaretiów i zdobył siłą
miasto Pelion73. Zabrał stamtąd, wraz z inną zdobyczą, służbę. Ludzi wolno
urodzonych puścił bez okupu i oddał im miasto, ale pozostawił w nim
swą silną załogę obronną. Bo i położenie miasta było dogodne do robienia
wypadów do Macedonii.
Po tej wyprawie do kraju nieprzyjacielskiego konsul wrócił z wojskiem
na tereny spokojne, do Apollonii, skąd był wyszedł na tę akcję wojenną.
NAJAZD SPRZYMIERZEŃCÓW RZYMU NA MACEDONIĘ

Uwagę Filipa zajmowali tymczasem Etolowie, Atamanowie, Dardanowie,
i tyle wojen wybuchających nagle w coraz to innym miejscu.
Przeciw Dardanom, gdy już wracali z Macedonii do siebie, wysłał Atenagorasa z piechotą bez obciążenia oraz wielką część konnicy. Kazał mu
nastawać na uchodzących od tyłu i przez szarpanie końca pochodu zniechęcić ich do ruszania się z wojskiem z kraju.
Etolów podburzył do wojny na najbliższym kongresie ten sam strateg
Damokrytos, który w Naupaktosie spowodował wstrzymanie się od decyzji
co do wojny74. Wpłynęła na to wiadomość o bitwie konnicy pod Ottolobosem
i wkroczenie Dardanów oraz Pleuratosa z Ilirami do Macedonii, a nadto
przybycie floty rzymskiej do Oreosu, co oznaczało, że Macedonii, oprócz
osaczenia przez tyle ludów ze wszystkich stron, groziło również zamknięcie
od strony morza.
41. Te momenty przywróciły Rzymianom Damokrytosa i Etolów. Ruszyli
oni w pole wspólnie z królem Atamanów, Amynandrem, i otoczyli Kerkinion75. Bramy przed nimi zamknięto, nie wiadomo, czy pod przymusem, czy
z własnej woli; bo w mieście była załoga królewska. Zresztą Kerkinion
w ciągu kilku dni zdobyto i spalono. Ludzi, którzy z tej wielkiej klęski
wyszli z życiem, wolnych czy niewolników, uprowadzono razem z resztą
zdobyczy. Strach przed podobnym losem skłonił wszystkich mieszkających
dokoła jeziora Bojby do opuszczenia miast i ucieczki w góry. Etolowie
odeszli stamtąd z powodu braku dostatecznej zdobyczy i skierowali się
do Perrajbii. Tam zdobyli szturmem i w niegodziwy sposób rozgrabili miasto
Kyretie76. Mieszkańcy Maloi poddali się dobrowolnie i zostali przyjęci do
przymierza.
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Pelion — we wschodniej stronie kraju Dassaretiów, blisko granicy zachodniej Macedonii.
Rzymianie zrobili wiec w marszu przez tę część Macedonii wielką pętlę i wrócili do swego
punktu wyjściowego.
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Por. rozdz. 32.
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Kerkinion — miasto w Tesalii, gdzieś na południowy wschód od Larysy, zapewne
w pobliżu wspomnianego dalej jeziora Bojbe (Boebeis lacus).
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Kyretie - miasto na drodze z centralnej Tesalii do północnej, tj. do Perrajbii.
Maloja (Malloea) leżała już w samej Perrajbii.

Z Perrajbii Amynander radził iść pod Gomfy77. Miasto to leży tuż przy
Atamanii i zdawało się, że można je zdobyć bez większej walki.
Etolowie jednak poszli do Tesalii, której pola obiecywały bogatą zdobycz.
Za nimi poszedł Amynander, choć nie podobało mu się ani to bezładne
plądrowanie Etolów, ani rozbijanie obozu, gdzie przypadek zdarzy, bez
różnicy miejsca i bez troski o jego obwarowanie. Nie chciał, by ich lekkomyślność i niedbałość stały się przyczyną jakiegoś nieszczęścia dla niego
samego i jego ludzi. Kiedy więc widział, że tamci rozbijają obóz na
równinach pod miastem Farkadoną78, sam dla swoich ludzi zajął pagórek
w odległości przekraczającej nieco tysiąc kroków i zabezpieczył go przynajmniej lekkim obwarowaniem.
Etolowie poza tym, że pustoszyli pola, prawie nie pamiętali o tym,
że znajdują się w kraju nieprzyjacielskim. Jedni wałęsali się tu i tam,
w częściowym tylko uzbrojeniu, inni dnie i noce jednakowo spędzali na
spaniu i piciu wina w obozie, bez straży na posterunkach.
KLĘSKA ETOLÓW, UCIECZKA ATAMANÓW, ODWRÓT DARDANÓW

Tak zaskoczył Etolów niespodziewanie Filip. Kiedy więc niektórzy uciekający z pól w popłochu zameldowali o jego nadejściu, Damokrytos i reszta
dowódców — a zdarzyło się to w południe i większość najadłszy się
leżała pogrążona we śnie zaczęli się wzajemnie budzić, kazali chwytać
za broń, rozsyłać ludzi po tych, którzy w rozproszeniu po polach zajęci byli
grabieżą. A wszystko robiono w takim zamieszaniu, że niektórzy jeźdźcy
stawali w szeregach bez broni, a bardzo wielu nie włożyło na siebie
pancerzy.
W tym stanie wyprowadzeni pospiesznie z obozu, kiedy jeźdźcy i piechurzy łącznie dopełnili z biedą liczby sześciuset ludzi, wpadli na królewską
jazdę, przewyższającą ich liczebnością, uzbrojeniem, samopoczuciem. Toteż
pod pierwszym uderzeniem rozproszyli się ledwie próbując oporu i w haniebnej ucieczce umknęli z powrotem do obozu, przy czym jednak zabito lub
wzięto do niewoli tych, których jazda odcięła od szeregów uciekających.
42. Ludzie Filipa zbliżali się już do obwałowań obozu nieprzyjacielskiego,
ale wtedy król kazał trąbić na odwrót. Żołnierze jego byli zmęczeni,
podobnie konie, nie tyle zresztą walką, ile długością drogi i zarazem
zaskakującą szybkością marszu.
Polecił więc jeźdźcom i na zmianę żołnierzom lekkozbrojnym iść zastępami
do wodopoju, to znowu po wodę i zjeść posiłek, a pozostałych trzymał
pod bronią w pogotowiu i czekał na nadejście piechoty, która z powodu
ciężkiego uzbrojenia maszerowała wolniej. Kiedy nadeszła, kazano jej również
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Gomfy (Gomphi) — większe miasto w zachodniej Tesalii. Dalej na zachód grzbiet
gór Pindosu, a za nim Atamania.
78
Farkadona — w centralnej Tesalii.

znaki wojskowe zatknąć w ziemi, złożyć broń przed sobą i szybko spożyć posiłek
posyłając po dwóch lub co najwyżej po trzech ludzi z oddziału po wodę. Tymczasem
zaś jazda z lekkozbrojnymi stała w ostrym pogotowiu na wypadek jakiejś akcji ze
strony nieprzyjaciela.
Etolowie, u których do obozu powrócił już także ów tłum wałęsający się w
rozproszeniu po polach, ustawili zbrojne posterunki przy bramach i wałach
obozowych, jakby zamierzali bronić obozu, jak długo sami pełni zuchwałości patrzyli
na spokojnego przeciwnika z bezpiecznego miejsca. Kiedy jednak chorągwie
macedońskie ruszyły i gotowy do walki przeciwnik zaczął podchodzić pod wał
obozowy, nagle wszyscy porzucili swe stanowiska i przez przeciwległą bramę
obozową uciekli na pagórek i do obozu Ata-manów. Ale i przy tej, tak pospiesznej
ucieczce wielu z nich dostało się do niewoli lub straciło życie.
Filip, gdyby mu starczyło dnia, byłby niewątpliwie pozbawił obozu również
Atamanów. Ale ponieważ dzień mu zeszedł na walce, a następnie na grabieży w obozie
Etolów, usadowił się na najbliższej równinie pod pagórkiem, zamierzając przypuścić
atak na nieprzyjaciela z brzaskiem następnego dnia. Ale Etolowie z tym samym
strachem, z jakim opuścili własny obóz, najbliższej nocy rozprysnęli się i uciekli.
Bardzo im przy tym przydał się Amynander, pod którego wodzą Atamanowie,
obznajomieni z drogami w wysokich górach, przeprowadzili ich do Etolii ścieżkami,
nie znanymi ścigającemu ich wrogowi. Nieliczni tylko, którzy w tym rozbiciu i
ucieczce pobłądzili, wpadli na jeźdźców macedońskich, których Filip o świcie, spostrzegłszy pusty obóz przeciwnika, wysłał celem szarpania go w pochodzie.
43. W ciągu tych dni również dowódca królewski Atenagoras dopadł uchodzących już
do swego kraju Dardanów i narobił zamieszania na tyłach ich pochodu. Ale gdy
Dardanowie dokonali zwrotu i stanęli z chorągwiami frontem do przeciwnika, przyszło
do regularnej bitwy. Walka była wyrównana. Kiedy więc Dardanowie znowu
rozpoczęli marsz, królewscy jeźdźcy i lekko-zbrojna piechota w dalszym ciągu szarpali
uchodzących, którzy nie mieli tego rodzaju formacji pomocniczych, lecz szli obciążeni
nieporęczną bronią. A sam teren także sprzyjał Macedończykom. Mimo to zabitych
było bardzo mało, więcej rannych. Do niewoli nie wzięto nikogo, ponieważ
Dardanowie nie opuszczają nieostrożnie swoich szeregów, lecz walczą i ustępują w
zwartej masie.
W ten sposób straty w wojnie z Rzymianami powetował sobie Filip przez
poskromienie w zręcznych wyprawach dwu ludów, co było wynikiem dzielnej jego
akcji, a nie tylko szczęśliwego jej wyniku.
KORZYSTNE DLA FILIPA OSŁABIENIE SIŁ ETOLSKICH

Potem zresztą również przypadek szczęśliwy zdarzył mu liczebne osłabienie
nieprzyjacielskich sił etolskich. Jeden z przednich obywateli, Skopas, przysłany

przez króla Ptolemajosa z wielką ilością złota zwerbował na żołd sześć
tysięcy piechoty i pięciuset jeźdźców i wyjechał z nimi do Egiptu79.
A byłby może nikogo z Etolów w wieku wojskowym nie pozostawił w kraju,
gdyby nie to, że Damokrytos — nie wiadomo, czy z troski o naród, czy
też żeby utrudnić rzecz Skopasowi, przez którego zbyt słabo był obdarowany —
przypominając ludziom już to grożącą im właśnie wojnę, już to przyszłe
wyludnienie kraju zatrzymał w domu tym swoim karceniem część młodzi
wojskowej.
Tyle o działaniach Rzymian i Filipa tego lata na lądzie.
POŁĄCZENIE FLOTY RZYMSKIEJ Z FLOTĄ ATTALOSA

44. Flota na początku tegoż lata wyruszyła z Korcyry pod dowództwem
Lucjusza Apustiusza i minąwszy Przylądek Malejski połączyła się z flotą
króla Attalosa koło Przylądka Skillajskiego na terenie Hermiony80.
POBICIE FILIPA PRZEZ ATEŃCZYKÓW - SŁOWAMI

Wtedy to dopiero ludność ateńska całą nienawiść do Filipa, którą ze
strachu przez długi czas musiała powściągać, wyrzuciła z siebie widząc
nadchodzącą pomoc. A nigdy tam nie brakuje języków gotowych do podburzania tłumu. Taka rola słowa znajduje zresztą pożywkę i poklask u mas
we wszystkich wolnych państwach, szczególnie jednak w Atenach, gdzie
wymowa posiada bardzo wielkie znaczenie.
Od razu więc postanowiono i uchwalono tutaj wniosek, aby wszystkie
posągi i obrazy Filipa i napisy na nich, a także wizerunki wszystkich jego
przodków męskiej i żeńskiej płci usunąć i zniszczyć, wszystkie ustanowione
na cześć jego samego i jego przodków święta, nabożeństwa, kapłaństwa
unieważnić. Podobnie wszystkie miejsca, gdzie cokolwiek stało czy było
napisane na jego cześć, miały być przeklęte i postanowiono nie stawiać na
nich w przyszłości i nie poświęcać niczego z rzeczy, jakie się godzi stawiać
i poświęcać na miejscach wolnych od klątwy. Kapłani publiczni, ilekroć by
się modlili za naród ateński i jego sprzymierzeńców, za wojska i floty,
tylekroć mieli odrzekać się i przeklinać Filipa, jego potomstwo i królestwo,
jego lądowe i morskie siły wojenne, cały naród macedoński i wszystko, co
nosi jego imię. Poza tym postanowiono, że gdyby w przyszłości wystąpił
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Ptolemajos V Epifanes zagrożony przez króla Syrii, Antiocha III, werbował Etolów
za pośrednictwem Skopasa. Polibiusz, Dzieje XV 25, podaje, że Skopas werbował Etolów
już w związku z wcześniejszymi wypadkami w Egipcie, z roku 204 p.n.e.
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Apustiusz opłynął wiec Peloponez z zachodu na wschód; minąwszy przylądek Malea
na południu tego półwyspu popłynął na północ w kierunku Argolidy i przylądka Skyllajon
(Scyllaeum) u wschodniego krańca terenu Hermiony.

ktoś z jakimś wnioskiem mającym napiętnować i zniesławić Filipa, naród
ateński wszystko to uchwali; gdyby zaś ktokolwiek powiedział coś lub zrobił,
co by się sprzeciwiało zniesławieniu Filipa lub służyło jego czci, to ten,
kto by takiego zabił, dokona czynu legalnego. Wreszcie dodano, żeby do
Filipa odnosiło się również wszystko, co niegdyś uchwalono przeciw Pizystratydom.
Tak zatem Ateńczycy prowadzili z Filipem wojnę pismem i słowem,
które są jedyną ich siłą81.
SUKCESY POŁĄCZONYCH SIŁ MORSKICH RZYMIAN I ATTALOSA

45. Attalos i Rzymianie popłynęli spod Hermiony najpierw do Pireusu.
Tu zatrzymali się kilka dni, po czym obsypani zaszczycającymi ich postanowieniami Ateńczyków, nie znających umiaru w przyznawaniu godności równie
jak w wyrażaniu gniewu na wroga, popłynęli z Pireusu na Andros82.
Stanęli w porcie zwanym Gaurion i wysłali ludzi mających zbadać nastroje
wśród mieszkańców miasta, czy nie zechcą poddać miasta raczej dobrowolnie,
niżby mieli doświadczać przemocy. Odpowiedziano im, że zamek jest w rękach
załogi Filipa i że oni sami nic zrobić nie mogą. Wtedy wysadzono wojska
na ląd, Attalos i legat rzymski podeszli z przeciwnych stron pod miasto
z całym sprzętem stosowanym przy zdobywaniu murów szturmem. Znacznie
więcej przestraszyły Greków wojska rzymskie, nie oglądane dotąd ich znaki
wojskowe i odwaga żołnierzy, tak śmiało podchodzących pod mury. Toteż
z miejsca uciekli na zamek, miasto opanował zdobywca.
Na zamku także trzymali się tylko dwa dni, licząc zresztą raczej na
obronność miejsca niż na własną broń. Trzeciego dnia zawarli, zarówno oni
sami, jak i załoga, układ, że w jednym tylko odzieniu zostaną przewiezieni
do Delionu83 w Beocji, po czym miasto i zamek przekazali przeciwnikowi.
Rzymianie odstąpili miasto królowi Attalosowi, sami wywożąc stamtąd
zdobycz, głównie zdobiące miasto dzieła sztuki.
Attalos nie chciał mieć miasta opustoszałego. Namówił więc do pozostania
na miejscu prawie wszystkich Macedończyków, a także część Andryjczyków.
Później zaś również tych, którzy zgodnie z umową przewiezieni zostali do
Delionu, skłoniły do powrotu stamtąd obietnice królewskie, zwłaszcza że
także tęsknota za ojczyzną łatwiej usposabiała ludzi do dawania im wiary.
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Ta akcja Ateńczyków przeciw Filipowi V przypomina gwałtowne wystąpienia Demostenesa przeciw Filipowi II (zm. 336 p.n.e.). Od tego czasu Macedonia stała się tradycyjnym
wrogiem Aten, a twarda polityka macedońska wobec upokorzonych Aten od końca IV wieku
p.n.e. tę wrogą postawę Ateńczyków do Macedonii jeszcze bardziej pogłębiła.
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Andros — por. rozdz. 15, przyp. 35; rozdz. 28, przyp. 61.
83
Delion — miasto w Beocji wschodniej, nad Cieśniną Eubejską.

Z Androsu przerzucili się na Kytnos84. Tutaj stracili kilka dni na
daremnej próbie zdobycia miasta. Ponieważ jednak nie bardzo im się to
opłacało, od miasta tego odstąpili.
Koło Prazji85 — jest to miejscowość na terenie attyckim — dołączyło
się do floty rzymskiej dwadzieścia łodzi Issajów86. Wysłano ich na pustoszenie terenów Karystosu. Reszta floty stała, do czasu powrotu Issajów spod
Karystosu, w Gerajstosie87, znanym porcie eubejskim.
Potem wszyscy razem skierowali się na pełne morze i płynąc wprost
minęli wyspę Skyros i przybyli na Ikos. Tutaj przez kilka dni zatrzymywał
ich srożący się wiatr północny. Ale gdy tylko znowu się uspokoiło, popłynęli na Skiatos88. Miasto tutaj było spustoszone i ograbione niedawno
przez Filipa. Żołnierze rozeszli się po polach i znieśli na okręty zboże oraz
inną zdobycz, mogącą się przydać do życia. Łupów żadnych nie było,
zresztą i Grecy nie zasłużyli na to, by ich łupić.
Stąd zdążając do Kassandrii89 zatrzymali się najpierw koło morskiej
miejscowości należącej do miasta Mendy. Następnie minąwszy tamtejszy
przylądek chcieli z flotą podpłynąć łukiem pod mury samego miasta. Ale
zerwała się gwałtowna burza, fale niemal całkiem ich zalewały i rozrzucały
w różne strony. Uciekli więc na ląd straciwszy dużą część sprzętu okrętowego90.
Burza na morzu była także zapowiedzią przebiegu ich akcji na lądzie.
Zebrawszy okręty w jedno miejsce wysadzili wojska na brzeg i przystąpili
do szturmowania Kassandrii. Ale ich odparto. Była tam silna załoga macedońska. Odnieśli dużo ran i musieli stamtąd odejść. Przedsięwzięcie się nie
udało.
Wobec tego wrócili do Przylądka Kanastrajskiego na Pallenie91, minęli
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Kytnos — wyspa na przedłużeniu południowej Attyki (Helenę, Keos, Kythnos);
por. przyp. 82.
85
Prazje (łac. Prasiae) — miasto na wschodnim wybrzeżu Attyki.
86
Issajowie — mieszkańcy wyspy Issa (pow. około 100 km2) u wybrzeży Ilirii (Dalmacji);
po stronie Rzymian stali od pierwszej wojny rzymsko-iliryjskiej (230 — 228 p.n.e.), znani jako
znakomici żeglarze.
87
Karystos - miasto na południu Eubei. Jeszcze dalej na południe, na wybrzeżu,
miejscowość Gerajstos (opodal przylądka tej samej nazwy).
88
Skyros, Ikos, Skiatos — wyspy leżące na północ od Eubei.
89
Kassandria — zbudowana na miejscu dawniejszej Potidai, na przejściu na zachodni
język Półwyspu Chalcydyckiego. Przed nią, od strony południowej, miasto Menda.
90
Opisana przez Liwiusza burza u wybrzeży Półwyspu Chalcydyckiego spowodowana była
tymi samymi czynnikami klimatycznymi, od których ucierpiały w V wieku p.n.e. floty perskie,
próbujące opłynąć tenże półwysep. Mieszanie się ciepłego prądu morskiego od południa
z płynącym od wschodu prądem zimnym wywoływało przy gwałtownej zmianie temperatury
silne wiatry.
91
Pallene — nazwa wspomnianego w poprzednim przypisie zachodniego języka Chalcydyki
(Półwyspu Chalcydyckiego), zakończonego na południu Przylądkiem Kanastrajskim.

przylądek koło Torony i pożeglowali w kierunku Akantosu92. Tutaj najpierw
spustoszyli pola, a potem zdobyli przemocą i ograbili także miasto. Dalej
jednak nie posuwali się, bo już także okręty mieli załadowane zdobyczą,
lecz udali się z powrotem, skąd wypłynęli, na Skiatos, a ze Skiatosu na
Eubeję.
ROZMOWY RZYMIAN I ATTALOSA Z ETOLAMI

46. Tu pozostawili flotę i tylko z dziesięciu szybkobieżnymi okrętami
popłynęli do Zatoki Malijskiej na rozmowy z Etolami w sprawie prowadzenia
wojny. Poselstwo ich pod przewodnictwem Etolczyka Pyrriasa przybyło do
Heraklei93 celem przeprowadzenia z królem i legatem rzymskim narady.
Żądali od Attalosa, na podstawie umowy o przymierzu, żeby im dostarczył
tysiąc żołnierzy. Taką bowiem ich ilość winien im był dać w wypadku
prowadzenia przez nich wojny z Filipem. Ale odmówiono tego Etolom,
ponieważ oni również poprzednio ociągali się z wyjściem na pustoszenie
Macedonii, mianowicie wtedy, gdy Filip niszczył koło Pergamonu wszystko,
co było święte czy nieświęte. A mogli go stamtąd odciągnąć i kazać mu
myśleć o własnych kłopotach.
Tak zatem Etolów odprawiono raczej z nadzieją, bo Rzymianie wszystko
obiecali, niż z konkretną pomocą. Apustiusz i Attalos wrócili do swojej
floty.
DALSZE ZDOBYCZE RZYMIAN I ATTALOSA W WOJNIE Z FILIPEM

Z kolei zaczęli myśleć o zdobyciu Oreosu94. Silne to było miasto, dzięki
murom, ponieważ przedtem bywało przedmiotem ataków, a także dzięki
znacznej załodze obronnej. Flotę rodyjską — bo po zdobyciu Androsu
przyłączyło się do nich dwadzieścia okrętów rodyjskich, wszystkie kryte,
pod dowództwem Agezymbrotosa — wysłali na stanowisko koło Zelasjonu.
Jest to przylądek we Ftiotydzie, bardzo dogodnie położony od strony Demetriady. Flota owa miała w tym miejscu stać na straży, gdyby stamtąd próbowały
jakiejś akcji okręty macedońskie. Stał tam bowiem z flotą dowódca macedoński
Heraklides, czyhając jednak raczej na okazję, gdyby mu ją nastręczyła nieuwaga przeciwnika, niż myśląc o jakiejś odważnej akcji w otwartej walce.
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Torona — u południowego końca środkowego języka Chalcydyki. Miasto Akantos
leżało na wschodnim wybrzeżu Chalcydyki. Podchodzono więc do niego chyba od zatoki
między wschodnim i środkowym językiem tego półwyspu. Inaczej Liwiusz musiałby mówić
także o ominięciu południowego cypla tego wschodniego języka, tj. o ominięciu góry Athos,
gdyby do Akantosu podpływali od strony wschodniej.
93
Heraklea — myśleć tu należy niewątpliwie o Heraklei Trachińskiej leżącej blisko
sławnych Termopil w środkowej Grecji.
94
Oreos — miasto na północnym wybrzeżu Eubei; por. XXVIII 5 i 8.

Do zdobywania Oreosu zabrali się Rzymianie i król Attalos z przeciwnych
stron. Rzymianie od strony zamku nadmorskiego, wojska Attalosa naprzeciw
doliny leżącej między dwoma zamkami, gdzie miasto jest przegrodzone także
murem. I jak różne było położenie tych punktów, tak też w różny sposób
prowadzono w nich oblężenie. Rzymianin pod dachem tarcz i szop ochronnych burzył mury taranem, żołnierze królewscy strzelali na miasto z balist
i katapult i innego rodzaju miotających machin pociskami i bardzo ciężkimi
kamieniami. Robiono również podkopy i wszystko, co się okazało korzystne
w poprzednim oblężeniu. Ale tym razem nie tylko większa liczba Macedończyków niż poprzednio broniła miasta i zamków, lecz również z większą
przytomnością umysłu. Pamiętali i o naganie ze strony Filipa, i zarazem
o groźbach, to znowu obietnicach na przyszłość. Toteż wbrew spodziewaniu
akcja się przedłużyła i więcej trzeba było liczyć na osaczenie miasta i na
roboty oblężnicze niż na szybkie zdobycie obiektu szturmem.
Tymczasem zaś legat rzymski uznał, że można podjąć równocześnie inne
działania. Pozostawił na miejscu ilość ludzi, jaka mu się wydawała wystarczająca do wykonania robót oblężniczych, i przerzucił się ku najbliższym okolicom na lądzie, gdzie dzięki nagłemu zjawieniu się zajął miasto Larysę, oprócz
zamku. Chodzi tu nie o ową znaną Larysę tesalską, lecz o inną, Larysę
Kremastejską. Również Attalos zaskoczył miasto Pteleon95, gdzie niczego
mniej się nie obawiano niż czegoś takiego w czasie oblężenia innego miasta.
Już roboty oblężnicze pod Oreosem dawały wyniki i zamknięta w nim
załoga obronna także już była wyczerpana nieustannym trudem, ciągłym
czuwaniem na posterunku za dnia i w nocy, a do tego jeszcze ranami.
Zawalił się również już w wielu miejscach mur w wyniku uderzeń taranu
od spodu i Rzymianie przez tak otwartą w tych wyłomach drogę nocą
przedarli się do zamku wznoszącego się nad portem. O świcie zaś, na dany
przez Rzymian z zamku znak, także Attalos wkroczył do miasta po murach
leżących już w dużej części w gruzach. Załoga i ludność miasta szukały
schronienia na drugim zamku. I tutaj w dwa dni później nastąpiła kapitulacja.
Miasto przypadło królowi, ludzie wzięci do niewoli Rzymianom.
UDANIE SIĘ SPRZYMIERZONYCH FLOT NA STANOWISKA ZIMOWE

47. Już zbliżało się jesienne zrównanie dnia z nocą, a zatoka eubejska,
zwana Jamą (Koile)96, budzi u żeglarzy nieufność. Toteż starając się stamtąd
wydobyć przed okresem burzliwego morza wrócili do Pireusu, skąd wyruszyli
na tę akcję. Tutaj Apustiusz pozostawił trzydzieści okrętów, a z resztą
opłynął przylądek Malea i podążył na Korcyrę. Króla zatrzymał na miejscu
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Larysa Kremastejska — we wschodniej Ftiotydzie; na północny wschód od niej

Pteleon.
96
Koile (łac. Coele) — zatoka wciśnięta w południowe wybrzeże Eubei.

zbliżający się termin misteriów Demetry. Uczestniczył w ich obrzędach, a po
zakończeniu uroczystości udał się do Azji odesławszy do kraju również
Agezymbrotosa z Rodyjczykami.
Tyle przeciw Filipowi i jego sprzymierzeńcom zdziałali tego lata konsul
i legat rzymski wspólnie z królem Attalosem i Rodyjczykami.
TRIUMF PRETORA LUCJUSZA FURIUSZA NAD GALLAMI

Drugi konsul, Gajusz Aureliusz, przybył na swój teren działania już po
zakończeniu tamtejszej wojny. Nie ukrywał swego gniewu na pretora z powodu
przeprowadzonej akcji wojennej pod jego nieobecność. Wysłał go do Etrurii,
a sam wkroczył z legionami na teren nieprzyjacielski i pustosząc go prowadził
wojnę z większą zdobyczą niż chwałą.
Lucjusz Furiusz nie mając w Etrurii do spełnienia żadnych zadań, a przy
tym dybiąc na triumf nad Galiami zjawił się niespodziewanie w Rzymie.
Liczył na to, że łatwiej uzyska ten triumf pod nieobecność zagniewanego
i zawistnego konsula. Senat w jego sprawie odbył posiedzenie w świątyni
Bellony. Przedstawiwszy swe osiągnięcia Furiusz prosił, żeby mu wolno było
wjechać do miasta w triumfie.
48. U wielkiej części senatu znajdował poparcie dzięki ważkości osiągnięć,
ale także dzięki swym wpływom. Sprzeciwiali się triumfowi starsi motywując
to tym, że akcję przeprowadził nie swoim dowodząc wojskiem, a także
tym, że opuścił swą prowincję kierując się żądzą wykorzystania okazji do
zagarnięcia dla siebie triumfu. Uważali, że to jego postępowanie jest bez
precedensu.
Byli konsulowie wypowiadali przede wszystkim zdanie, że winien był
zaczekać na konsula: „Mógł przecież usadowić się obozem blisko miasta
i pilnować go bez wdawania się w decydującą bitwę przeciągając sytuację
do przybycia Aureliusza. Czego więc nie zrobił pretor, to powinien teraz
zrobić senat: zaczekać na konsula. Po wysłuchaniu obecnych tam na miejscu
kwestora i konsula w kwestii spornej można będzie wypowiedzieć się w tej
sprawie z lepszym rozeznaniem prawdy".
Znaczna część senatu uważała jednak, że senat powinien brać pod uwagę
tylko czyny zainteresowanego i kwestię, czy dokonał ich na urzędzie i pod
własnymi auspicjami, i nic więcej: „Bo cóż w końcu miał zrobić pretor,
gdy z dwu miast-kolonii rzymskich, stojących jakby zapory dla zagrodzenia
drogi awanturom ze strony Gallów, jedno zostało rozgrabione i spalone,
a pożar ten groził już przeniesieniem się na leżące w jego pobliżu drugie
miasto97 jakby na bezpośrednio sąsiadujący budynek? Gdyby bez konsula
nie należało nic robić, to albo senat popełnił błąd oddając wojsko w ręce
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Mowa tu, oczywiście, o Placencji i Kremonie; por. rozdz. 10, a także 21 i n.

pretora — mógł był przecież w swym postanowieniu, tak jak wyraził wolę,
żeby działania prowadzić za pomocą wojska konsularnego, a nie pretorskiego,
zaznaczyć również, żeby jednak działania te prowadził nie pretor, lecz konsul — albo błąd popełnił konsul, przez to że każąc swemu wojsku przejść
z Etrurii do Gallii nie zjawił się w Ariminum osobiście, żeby zająć się
wojną, której by nie godziło się prowadzić bez niego. Korzystne momenty
wojenne nie czekają na ociągających się i spóźniających wodzów i czasem
musi się staczać bitwę nie dlatego, że ktoś tak chce, lecz ponieważ zmusza
go do tego przeciwnik.
Patrzeć więc należy na samą bitwę i jej wynik: nieprzyjaciela odparto
i pobito, obóz jego zdobyto i rozgrabiono, miasto-kolonię uwolniono od
oblężenia, ludzie z drugiego miasta, którzy się dostali do niewoli, odzyskano
i przywrócono rodzinom, wojnę zakończono przez przeprowadzenie tej jednej
bitwy. Nie tylko ludzi ucieszyło to zwycięstwo, ale przecież i na cześć bogów
urządzono trzydniowe modły dziękczynne za to, że pretor Lucjusz Furiusz
dobrze i dla rzeczypospolitej pomyślnie, a nie źle i lekkomyślnie sprawował
swą władzę. Zresztą wojny z Galiami są już jakby ze zrządzenia losu
udziałem rodu Furiuszów".
49. Dzięki tego rodzaju przemówieniom jego samego i przyjaciół górę
wziął wzgląd na obecnego pretora nad powagą nieobecnego konsula. Lucjuszowi Furiuszowi przyznano triumf znaczną większością głosów.
Odbył więc triumf nad Galiami Lucjusz Furiusz jako pretor na urzędzie.
Wniósł do skarbu państwowego trzysta dwadzieścia tysięcy jednostek wagi
miedzi, sto jeden tysięcy pięćset srebra. Nie szli jednak przed wozem
wojennym żadni jeńcy wojenni, nie niesiono łupów. Nie szli także za wozem
żołnierze. Widać było, że wszystko, oprócz zwycięstwa, należy do konsula.

INNE SPRAWY TEGO ROKU W RZYMIE

Odbyły się potem z wielkim przepychem igrzyska, urządzone przez
Publiusza Korneliusza Scypiona. Ślubował je jako konsul w Afryce98.
Powzięto również postanowienie co do przydziału roli jego żołnierzom:
za każdy rok służby wojskowej w Hiszpanii i w Afryce ma każdy z nich
otrzymać po dwa jugery pola. Przydziałem tego pola zająć się miała powołana
do tego dziesięcioosobowa komisja99.
Trzyosobową komisję wybrano dla uzupełnienia liczby kolonistów w Wenuzji, ponieważ siły tego miasta-kolonii zostały uszczuplone w wojnie
98

Ściślej — jako prokonsul; bo dopiero jako taki właśnie przeprawił się Scypion do Afryki; por.
XXIX 13 i 27.
99
Por. rozdz. 4 (gdzie jednak nie ma mowy o służbie żołnierzy w Hiszpanii).

z Hannibalem. Do komisji weszli Gajusz Terencjusz Warron, Tytus Kwinkcjusz
Flamininus i Publiusz Korneliusz Scypion, syn Gneusza; ci wciągnęli kolonistów na listę obywateli Wenuzji100.
WIADOMOŚCI Z HISZPANII

Tegoż roku Gajusz Korneliusz Cetegus, działający w charakterze prokonsula w Hiszpanii, rozbił wielką liczbę nieprzyjaciela na terenie Sedetanów.
Padło w tej bitwie podobno piętnaście tysięcy nieprzyjaciela, zdobyto siedemdziesiąt osiem znaków wojskowych.
KONSUL AURELIUSZ WOBEC TRIUMFU PRETORA FURIUSZA

Konsul Gajusz Aureliusz przybył ze swego terenu działania do Rzymu
celem przeprowadzenia wyborów. Ale nie skarżył się na to, czego się
spodziewano, mianowicie że senat nie czekał na niego i że jemu jako
konsulowi nie dał możności dojścia do porozumienia z pretorem, lecz że
uchwalił triumf bez usłyszenia, oprócz wypowiedzi samego pretendenta do
triumfu, czyjejkolwiek wypowiedzi z tych, którzy brali udział w wojnie:
„Przodkowie dlatego tak ustanowili, że w triumfie uczestniczą legaci, trybunowie wojskowi, centurionowie i wreszcie także żołnierze, aby naród rzymski
widział świadków czynów i zasług tego, któremu przyznaje się tak wielki
zaszczyt. A czy przy tym triumfie był z wojska, które walczyło z Galiami,
jakiś, nie żołnierz nawet, ale choćby sługa obozowy, od którego by senat
mógł się dowiedzieć, co jest prawdą, a co pustą przechwałką w tym, co
powiedział w sprawozdaniu pretor?"
WYBÓR WŁADZ RZYMSKICH NA ROK 199 p.n.e.

Potem konsul ogłosił termin wyborów. Na konsulów zostali wybrani
Lucjusz Korneliusz Lentulus i Publiusz Williusz Tappulus.
Następnie w wyborach pretorów przeszli: Lucjusz Kwinkcjusz Flamininus.
Lucjusz Waleriusz Flakkus, Lucjusz Williusz Tappulus, Gneusz Bebiusz
Tamfilus.
INNE ZDARZENIA W RZYMIE W ROKU 200 p.n.e.

50. Ten rok zaznaczył się również wielką taniością zboża. Dużo zboża
dowieziono z Afryki. Edylowie kurulni, Marek Klaudiusz Marcellus i Sekstus
Eliusz Petus rozdzielili je między lud w cenie dwóch asów za miarkę101.
100
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Wenuzja — w Apulii, wierna Rzymowi w czasie wojny hannibalskiej; por. XXVII 10.
Dwóch asów za miarkę (łac. binis aeris in modios) — przy czym modius zawierał

Urządzili oni także z wielką wystawnością Igrzyska Rzymskie. Jeden
ich dzień wznawiali. W skarbcu ustawili pięć posągów spiżowych za kwotę
uzyskaną z kar pieniężnych.
Edylowie plebejscy Lucjusz Terencjusz Masyliota i Gneusz Bebiusz Tamfilus, wyznaczony na pretora, wznawiali trzy razy całe Igrzyska Plebejskie.
Odbyły się w tym roku również igrzyska pogrzebowe, czterodniowe,
urządzone na forum na cześć zmarłego Marka Waleriusza Lewinusa przez jego
synów, Publiusza i Marka. Dali oni również pokaz walk gladiatorskich.
Walczyło w nich dwadzieścia pięć par.
Zmarł członek kolegium dziesięciu do spraw kultowych102 Marek Aureliusz Kotta. Na jego miejsce wszedł Maniusz Acyliusz Glabrion.
SPRAWA EDYLÓW KURULNYCH NA ROK 199 p.n.e.

W wyborach edylów kurulnych przeszli przypadkiem obaj tacy, którzy nie
mogli objąć stanowisk od razu. Gajusz Korneliusz Cetegus został wybrany
zaocznie, ponieważ wtedy zarządzał Hiszpanią, a Gajusz Waleriusz Flakkus,
choć przy wyborach był na miejscu, ponieważ jednak piastował godność flamina Jowisza, nie mógł przysięgać na prawa. Nie wolno zaś było bez złożenia
przysięgi na prawa sprawować urzędu dłużej niż pięć dni.
Flakkus zwrócił się do senatu z prośbą, by go zwolniono od tej powinności ustawowej. Senat wyraził opinię, że jeżeli edyl wyznaczy kogoś za
zgodą konsulów, kto by za niego złożył przysięgę, to konsulowie, jeżeli to
uznają za wskazane, mają się porozumieć z trybunami ludowymi, by ci
wystąpili z odpowiednim wnioskiem na zgromadzeniu ludowym. Jako tego,
który miał złożyć przysięgę w imieniu Flakkusa, wskazano jego brata, Lucjusza
Waleriusza Flakkusa, który właśnie został wybrany pretorem. Trybunowie
wystąpili z odnośnym wnioskiem przed ludem, a lud uchwalił, że taka
przysięga ma mieć moc obowiązującą, jakby została złożona przez samego edyla.
Również w sprawie drugiego edyla odniesiono się do ludu. Na wniosek
trybunów ludowych w kwestii wysłania do wojska w Hiszpanii dwóch ludzi
z władzą wodzowską, aby edyl kurulny Gajusz Korneliusz mógł przystąpić
do wykonywania swych obowiązków, a Lucjusz Manliusz Acydynus opuścić
po wielu latach tamtejszy teren swej służby103, lud postanowił, że dowództwo w Hiszpanii mają sprawować Gneusz Korneliusz Lentulus i Lucjusz
Stertyniusz z władzą prokonsulów.
blisko dziewięć litrów. Por. XXX 26, gdzie mowa, że w roku 203 p.n.e. przy wielkim
dopływie zboża do Rzymu przydzielono je ludowi w cenie po cztery asy (por. przyp. 45).
Podobnie w roku 201 p.n.e., jak czytamy tu w rozdz. 4.
102
Byli to tak zwani decemviri sacris faciundis, co czasem oddajemy także przez inne
określenia, np. decemwirowie kultowi.
103
G. Korneliusz Cetegus był prokonsulem Hiszpanii w roku 200, natomiast L. Manliusz Acydynus przebywał tam jako propretor czy prokonsul już od roku 206 p.n.e.

KSIĘGA TRZYDZIESTA DRUGA

ROK 199 p.n.e.: W RZYMIE PRZYDZIAŁ ZADAŃ I WOJSK
URZĘDNIKOM

1. Konsulowie i pretorzy objęli urzędowanie w Idy marcowe i wylosowali
zadania. Lucjuszowi Lentulusowi przypadła Italia, Publiuszowi Williuszowi
Macedonia. Z pretorów Lucjuszowi Kwinkcjuszowi dostała się pretura miejska, Gneuszowi Bebiuszowi Ariminum, Lucjuszowi Waleriuszowi Sycylia,
a Lucjuszowi Williuszowi Sardynia.
Konsulowi Lentulusowi polecono powołać pod broń nowe legiony. Williusz miał przejąć wojsko od Publiusza Sulpicjusza1, a dla uzupełnienia tego
wojska polecono mu powołać pod broń tylu żołnierzy, ilu uzna za wskazane. Pretorowi Bebiuszowi przydzielono legiony konsula Gajusza Aureliusza,
ale tylko do chwili nadejścia konsula z nowym wojskiem. Po jego przybyciu do Galii miał wszystkich żołnierzy zwolnić ze służby wojskowej
i odesłać do domu, oprócz pięciu tysięcy sprzymierzeńców, którzy mieli
wystarczyć do zadań w rejonie Ariminum2.
Z pretorów poprzedniego roku przedłużono władzę Gajuszowi Sergiuszowi z zadaniem przeprowadzenia przydziału roli za długoletnią służbę
wojskową tym żołnierzom, którzy służyli w Hiszpanii3, na Sycylii i Sardynii, a Kwintusowi Minucjuszowi z zadaniem dokończenia w Bruttium
dochodzeń w sprawie sprzysiężeń, które sumiennie i dokładnie prowadził
jako pretor. Ludzi, co do których świętokradztwa posiadał pewne dowody
i których w kajdanach odesłał do Rzymu, miał przesłać do Lokrów na
stracenie, jednocześnie zaś postarać się, aby wszystko, co zostało zabrane
ze świątyni Prozerpiny, wróciło na swoje miejsce przy złożeniu zarazem
ofiar przebłagalnych4.
1

P. Sulpicjusz Galba — w roku 200 p.n.e. konsul w Macedonii.

2

Decyzja ta ilustruje politykę Rzymu w stosunku do swoich sprzymierzeńców italskich,
których — w przeciwieństwie do obywateli — obciążano dłuższą służbą wojskową.
3

Por. XXXI 4, gdzie mowa o żołnierzach Scypiona z Afryki, oraz XXXI 49, gdzie
mowa o jego żołnierzach z Hiszpanii i Afryki. Teraz jednak chodzi niewątpliwie o inną
grupę weteranów.
4

O sprawie tego świętokradztwa w Lokrach por. XXXI 12 i n.

PONOWIENIE ŚWIĄT LATYŃSKICH

Z zarządzenia pontyfików ponowiono Święta Latyńskie, ponieważ
delegacja z Ardei wystąpiła w senacie ze skargą, że w czasie Świąt Latyńskich na Górze Albańskiej nie dano Ardei rozdawanego według zwyczaju mięsa5.
ZNAKI WRÓŻEBNE I ICH ZAŻEGNANIE

Ze Suessy doniesiono, że w dwie bramy i część muru między nimi uderzył
piorun. To samo donosili posłowie z Formii o świątyni Jowisza, to samo
z Ostii o świątyni Jowisza, a także z Welitr o świątyniach Apollina
i Sangusa6. W Welitrach miał także wyrosnąć włos w świątyni Herkulesa.
Z Bruttium propretor Kwintus Minucjusz pisał, że urodziło się tam źrebię
o pięciu nogach, a troje kurcząt o trzech nogach. Prokonsul Publiusz
Sulpicjusz donosił w liście z Macedonii, między innymi, o wawrzynie wyrastającym z rufy okrętu wojennego.
W sprawie tamtych znaków wróżebnych senat orzekł, że konsulowie
mają złożyć bogom zażegnujące je ofiary ze starszych zwierząt ofiarnych,
według własnego uznania.
Natomiast wyłącznie w sprawie ostatniego znaku wróżebnego wezwano
do senatu haruspików i na podstawie ich orzeczenia nakazano ludowi
jednodniowe modły i składanie ofiar przy wszystkich wezgłowiach bożych.
SPRAWY KARTAGIŃSKIE W RZYMIE

2. Tego roku Kartagińczycy przywieźli do Rzymu pierwszą ratę nałożonej na nich kontrybucji wojennej. Kwestorowie zameldowali, że pieniądze
te nie są należytej jakości. Przy próbie zaś okazał się brak czwartej części
ich wagi. Niedobór ten pokryli wziętą w Rzymie pożyczką.
Następnie prosili, żeby senat, jeśli to uzna już za wskazane, zwrócił
im zakładników. Oddano im stu zakładników. Co do reszty robiono im
dobre nadzieje, jeżeli będą sumiennie wypełniać zobowiązania. I jeszcze
prosili, by tych, których im się nie zwraca, przenieść z Norby w inne
miejsce, ponieważ w Norbie mają się niedobrze. Pozwolono na przeprowadzenie ich do Sygnii i Ferentynum7.
5

Święta Latyńskie — to doroczne feriae Latinae. Liwiusz nie wspomniał poprzednio o ustaleniu ich tegorocznego (199 p.n.e.) terminu przez konsulów; por. XXI 63 i przyp. 138.
6

O Sangusie czy Sankusie w Rzymie por. VIII 20 i przyp. 81. Jak widać, czczony
był także w Welitrach.
7

Norba — w centralnym Lacjum, na dawnym terenie Wolsków. Na północ i północny
wschód od niej — Sygnia i Ferentynum.

SPRAWA RZYMSKIEGO PREFEKTA KADYKSU

Tak samo przychylono się do prośby poselstwa z Kadyksu i odstąpiono
od wysyłania tam prefekta wbrew umowie zawartej przez Kadyks z Lucjuszem Marcjuszem Septymusem przy ich przejściu pod opiekę narodu rzymskiego8.
SPRAWA DOKOLONIZOWANIA MIASTA NARNII

Posłowie z Narnii9 skarżyli się, że nie ma u nich należytej liczby
osiedleńców, a niektórzy wmieszali się między nich mając się za kolonistów, choć są obcego pochodzenia. Dla załatwienia tego polecono konsulowi Lucjuszowi Korneliuszowi powołać trzyosobową komisję. Powołani
do niej zostali: Publiusz i Sekstus Eliusze, obaj z przydomkiem Petusów,
oraz Gneusz Korneliusz Lentulus.
Ale co przyznano Narnii, mianowicie powiększenie liczby osiedleńców,
tego nie uzyskali proszący o to samo mieszkańcy Kosy10.
BUNT WETERANÓW W MACEDONII

3. Po załatwieniu spraw, które trzeba było przeprowadzić w Rzymie,
konsulowie udali się na swoje tereny działania.
Publiusz Williusz przybywszy do Macedonii zastał tam srożący się bunt
żołnierzy, rozogniony już wcześniej i nie dość stłumiony w zarodku. Chodziło o dwa tysiące żołnierzy, których po pokonaniu Hannibala przewieziono z Afryki na Sycylię, a stąd po roku do Macedonii jako ochotników11.
Tymczasem oni twierdzili, że zrobiono to bez ich woli: „Trybuni wsadzili
ich na okręty mimo ich sprzeciwu. Zresztą czy im narzucono tę służbę
wojskową teraz, czy podjęli ją sami, to i tak wysłużyli, co mieli wysłużyć,
i czas, żeby nastąpił jakiś koniec ich żołnierki. Mnóstwo lat nie widzieli
Italii, zestarzeli się pod bronią na Sycylii, w Afryce, w Macedonii. Zmęczeni już są trudem i służbą, słabi z utraty krwi wskutek tylu otrzymanych ran"12.
8

Por. XXVIII 37 (koniec) — gdzie jednak w krótkiej notatce o poddaniu się Rzymianom
mieszkańców Kadyksu brak wzmianki o warunkach tego aktu. Dlatego tutaj nie wiadomo,
czy w warunkach tych Rzymianie wymówili sobie prawo narzucania Kadyksowi swego prefekta
i teraz wbrew temu przychylili się do prośby miasta, czy też poselstwo prosiło, by nie robili
tego, czego nie ma w warunkach porozumienia. Myśl Liwiusza jest w tekście łacińskim sformułowana dwuznacznie.
9
Narnia — w południowej Umbrii, ważny punkt przemarszu z Rzymu do północnej -Italii.
10
Kosa — na wybrzeżu etruskim, naprzeciw Korsyki, skolonizowana przez Rzymian na
prawie latyńskim już w roku 273 p.n.e., po raz drugi w roku 196 p.n.e.; por. XXXIII 24.
11
Por. XXXI 8.
12
Historii tej nie wziął Liwiusz z Polibiusza, dlatego należy zachować ostrożność w dawaniu jej wiary.

Konsul oświadczył, że powód, dla jakiego żądają zwolnienia ze służby,
wydaje mu się wart uwzględnienia, jeżeli o to będą prosić spokojnie:
„Ale ani ten powód, ani nic innego nie może być dostateczną racją buntu.
Jeżeli więc zechcą pozostać przy chorągwiach i słuchać rozkazów, to on
w sprawie ich zwolnienia z wojska napisze do senatu. Umiarem łatwiej
niż uporem osiągną, czego pragną".
DAREMNA PRÓBA ZDOBYCIA TAUMAKÓW PRZEZ FILIPA

4. W tym czasie Filip z wielkim nakładem sił szturmował Taumaki13.
Budował nasyp, podsuwał szopy i zamierzał przystąpić do burzenia muru
taranem.
Ale od zamierzenia tego musiał odstąpić z powodu szybkiego zjawienia się tam Etolów. Przedarli się oni pod wodzą Archidamosa przez posterunki straży macedońskich w obręb murów, po czym nocą i dniem
dokonywali nieustannych wypadów to na straże macedońskie, to na ich
roboty oblężnicze.
A pomagało im w tym samo położenie miasta. Taumaki dla idącego
ku nim od Termopil i Zatoki Malijskiej przez Łamię leżą na wyniosłym
miejscu, w samym przesmyku, panując nad tak zwaną Kotliną Tesalską.
Idzie się do nich przez teren nierówny, drogami wijącymi się wzdłuż biegu
dolin, a gdy się przyjdzie do tego punktu, nagle otwiera się przed człowiekiem cała płaszczyzna jakby rozległe morze, tak że trudno dosięgnąć
wzrokiem krańców leżących w dole równin. Od tego właśnie zaskakującego
widoku miasto nosi nazwę Taumaków. Przy tym nie tylko wysokość położenia zabezpieczała to miasto, ale i to, że leży ono na skale, ze wszystkich stron opadającej stromymi urwiskami.
Wszystkie te trudności, a także nieopłacalność tak wielkiego wysiłku
i niebezpieczeństwa sprawiły, że Filip od przedsięwzięcia odstąpił.
ZIMOWE PRZYGOTOWANIA FILIPA DO NOWEJ WALKI

Zbliżała się już pora zimowa. Spod Taumaków więc odprowadził Filip
swe wojska na obóz zimowy do Macedonii.
5. Kiedy jednak inni przez ten czas, ile im go tam dano na odpoczynek,
korzystali z odprężenia ducha i ciała, król, o ile także mógł wytchnąć
od ciągłych trudów, marszów i walk, o tyle bardziej męczyły go troski,
gdy myślał w napięciu o ogólnym wyniku tej wojny. Nie tylko wroga się
bał, który nastawał na niego na lądzie i morzu, ale niepokoiły go również
13

Taumaki (Taumaci) — w południowej Tesalii, na południowy zachód od Farsalosu, miały
swą nazwę wywodzić od greckiego wyrazu thauma, cud.

nastroje już to wśród sprzymierzeńców, już to wśród własnych ludzi, żeby
i tamci nie odchodzili od niego licząc na korzyści z przyjaznych stosunków
z Rzymem, i sami Macedończycy żeby nie ulegli pokusie jakiegoś przewrotu.
Wysłał zatem poselstwo do Achai, aby od Achajów odebrać przysięgę,
zgodnie z umową, że co roku składać będą przysięgę na imię Filipa, i zarazem zwrócić im Orchomenos i Heraję, i odebraną Elejczykom Trifylię,
a Megalopolitanom zwrócić Aliferę. Ci bowiem twierdzili, że miasto to
nigdy nie należało do Trifylii, lecz powinno być zwrócone im właśnie,
ponieważ jest ono jednym z tych, które wedle uchwały kongresu arkadyjskiego zostały przydzielone do budowy miasta Megalopolis14. Tymi więc
pociągnięciami starał się umocnić swe związki z Achajami.
Dla pozyskania sobie Macedończyków ku wielkiej radości poddanych
wtrącił do więzienia Heraklidesa15; bo widział, że przyjaźń z tym człowiekiem, obciążonym wielu oskarżeniami, budzi w nich najwięcej niechęci
do króla.
Do wojny zaś, jeśli kiedykolwiek przedtem, teraz przede wszystkim przygotowywał się z wielką starannością, przy czym ćwiczył we władaniu bronią
zarówno Macedończyków, jak i wojska najemne.
Z początkiem wojny wysłał z Atenagorasem wszystki'e obce wojska pomocnicze i całość formacji lekkozbrojnych przez Epir do Chaonii, celem
obsadzenia przesmyków, zwanych po grecku Stenami, koło Antygonii16.
Sam w kilka dni później poszedł za nimi z ciężką piechotą, rozejrzał się
w całej okolicy i uznał, że najdogodniejsze miejsce do obwarowania się
będzie miał koło rzeki Aoos. Płynie ona wąską doliną między górami —
jedną z nich miejscowa ludność nazywa Meroposem, drugą Asnaosem —
i daje na brzegu przejście bardzo wąską ścieżką. Atenagorasowi z lekkozbrojnymi kazał zająć i umocnić Asnaos, a sam rozbił obóz na górze
Meropos. Od strony urwistych skał pełniła straż niewielka ilość ludzi zbrojnych. Od strony mniej bezpiecznych odcinków obwarował się miejscami
fosą, miejscami wałem, gdzieniegdzie wieżami obronnymi. W odpowiednich
punktach zgromadził wielką ilość machin miotających pociski, aby strzela14

Orchomenos i Heraja — miasta na terenie Arkadii, w centrum Peloponezu. Odebrał
je Związkowi Achajskiemu jeszcze Antygonos, król macedoński 229 — 221 p.n.e. Trifylia —
mały kraj w południowej Elidzie; odłączywszy się od Elidy przystąpiła do Związku Achajskiego,
po czym została zajęta przez Filipa. Alifera — na wschód od Trifylii; jedno z miast, które
brały udział w zakładaniu, za radą Epaminondasa, i budowie Wielkiego Miasta, Megalopolis,
w południowej Arkadii. Decyzję co do tej budowy podjęto na kongresie miast arkadyjskich
w roku 371 p.n.e.
15
16

Por. XXXI 33, gdzie ten Heraklides (z Tarentu) został głównym dowódcą floty Filipa.

Antygonia — miasto w północnym Epirze, nad rzeką Aoos, w miejscu przedarcia się
tej rzeki przez pasmo górskie od wschodu do długiej doliny, ciągnącej się z północy na południe, między Chaonią i Atyntanią. Steny (do greckiego stenós, „ciasny", „wąski") — to prawdopodobnie wąwóz koło dzisiejszej miejscowości Klisura.

niem z nich móc nieprzyjaciela odpierać z daleka. Kwaterę królewską
umieścił przed wałem na najbardziej widocznym miejscu wzniesionym,
chcąc przez to u nieprzyjaciela budzić strach, a swoim dodać wiary
w siebie.
KONSUL WILLIUSZ WOBEC ZADANIA WALKI Z FILIPEM

6. Konsul powiadomiony przez Charoposa z Epiru, na których górach
usadowił się Filip z wojskiem, przepłynął na ląd — także wczesną wiosną,
a zimował na Korcyrze — i ruszył w kierunku nieprzyjaciela. Kiedy się
znalazł w odległości pięciu tysięcy kroków od obozu królewskiego, pozostawił na miejscu zabezpieczonym legiony, a sam z lekkozbrojnymi poszedł
naprzód, celem zlustrowania terenu.
Następnego dnia odbył naradę, czy próbować przedarcia się przez obsadzone przez przeciwnika góry, choć groziło to wielkim trudem i niebezpieczeństwem, czy też oprowadzać wojsko okrężną drogą, tą samą, którą
w poprzednim roku wkroczył do Macedonii Sulpicjusz17.
Nad problemem tym debatował przez wiele dni, aż doszła do niego
wiadomość, że konsulem został Tytus Kwinkcjusz i jako teren działania
wylosował Macedonię, oraz że rychło wyruszył w drogę i już przeprawił
się na Korcyrę.
Waleriusz z Ancjum podaje, że Williusz wkroczył w góry, ale ponieważ
nie mógł iść na wprost, bo król wszystko obsadził, puścił się doliną,
której środkiem płynie rzeka Aoos. Zbudował naprędce most i przeszedłszy
na drugi brzeg, na którym znajdował się obóz króla, stoczył bitwę. Król
rozbity uciekł i utracił obóz, przy czym zginąć miało w tej walce dwanaście tysięcy wroga, do niewoli miano wziąć dwa tysiące dwustu ludzi,
zdobyć sto trzydzieści dwa znaki wojskowe, dwieście trzydzieści koni.
Również świątynię miano ślubować Jowiszowi w tej bitwie w intencji szczęśliwego jej zakończenia18.
Pozostali autorzy, greccy i łacińscy, przynajmniej ci, których roczniki
sam czytałem, nic takiego nie piszą o osiągnięciu Williusza. Podają tylko,
że następny konsul przejął wojnę będącą w toku.
CENZORZY ROKU 199 p. n. e.

7. W czasie tych wypadków w Macedonii drugi konsul, Lucjusz Lentulus,
który zatrzymał się w Rzymie, przeprowadził wybory cenzorów. Spośród
17

Por. XXXI 33 — 40. Wyprawa Sulpicjusza skończyła się powrotem do punktu wyjścia,
tj. do Apollonii, gdyż przedzieranie się wielkim łukiem do Macedonii przez kraj Dassaretiów
zabrało mu zbyt wiele czasu.
18
Ta informacja Waleriusza z Ancjum o zwycięskiej bitwie Rzymian nie budzi zaufania
i nie uchodzi dzisiaj za historyczną.

wielu ubiegających się o cenzurę wybrani zostali Publiusz Korneliusz Scypion Afrykański i Publiusz Eliusz Petus.
Obaj wśród wielkiej wzajemnej zgody ustalili skład senatu, o nikim nie
wydali złej opinii, wynajęli przedsiębiorcom opłaty19 od towarów w Kapui
i Puteolach, a także zysk z punktu opłat handlowych Kastrum, gdzie
dzisiaj jest miasto, i przydzielili tam trzystu osiedleńców. Taką bowiem
ich liczbę określił senat. Poza tym sprzedali pole kapuańskie pod Tyfatami20.
POWRÓT MANLIUSZA Z HISZPANII

Pod ten sam czas wrócił z Hiszpanii Lucjusz Manliusz Acydynus. Trybun ludowy Publiusz Porcjusz Leka sprzeciwił się jego wkroczeniu do
miasta w owacji, choć od senatu Manliusz uzyskał na to zezwolenie.
Wszedł więc do miasta jako człowiek prywatny. Do skarbca państwowego
wniósł tysiąc dwieście funtów srebra, trzydzieści funtów złota21.
KLĘSKA RZYMIAN Z RĄK INSUBRÓW

Tegoż roku Gneusz Bebiusz Tamfilus, który jako teren działania odebrał
Galię od konsula poprzedniego roku Gajusza Aureliusza, zapuścił się nieopatrznie w granice gallickich Insubrów. Otoczony z całym niemal wojskiem
stracił ponad sześć tysięcy siedmiuset żołnierzy. Tak wielkiej klęski doznano
w wojnie, która przestała już być przedmiotem obawy.
Zdarzenie to wyrwało z miasta konsula Lucjusza Lentulusa, który przybył na tamten teren pełen niepokoju, przejął od pretora przerażone wojsko,
pretorowi udzielił ostrej nagany, kazał mu opuścić ten okręg operacyjny
i wrócić do Rzymu.
Zresztą konsul również nie dokonał tam niczego godnego wspomnienia;
ściągnięto go do Rzymu celem przeprowadzenia wyborów.
WYBÓR WŁADZ RZYMSKICH NA ROK 198 p. n. e.

Wybory napotkały trudności ze strony trybunów ludowych Marka Fulwiusza i Maniusza Kuriusza. Nie chcieli oni pozwolić, by Tytus Kwinkcjusz
Flamininus starał się o konsulat bezpośrednio po kwesturze: „Już się ucieka
przed edylatem i preturą i nobilowie sięgają po konsulat nie posuwając
się do niego po stopniach urzędowych, by dać próbę swej wartości, lecz
19

Wynajęli...opłaty — tj. zlecili im ściąganie odnośnych opłat pobrawszy od nich z góry
przewidziany z nich dochód.
20
Tyfaty — grzbiet górski na wschód od Kapui, w Kampanii.
21
Ten przykład, podobnie jak inne, cytowane przez Liwiusza, dają miarę wielkości eksploatowania Hiszpanii przez Rzymian.

przeskakują je i po najniższym urzędzie od razu chcą piastować najwyższy".
Sporna ta sprawa przeniosła się z terenu wyborczego do senatu. Senat
orzeki, że słuszną jest rzeczą, by w wypadku, gdy ktoś stara się o urząd,
o który wolno mu się starać zgodnie z ustawami22, lud miał możność
wybrać, kogo zechce. I trybunowie wzięli pod uwagę autorytet senatu23.
Konsulami zostali: Sekstus Eliusz Petus i Tytus Kwinkcjusz Flamininus.
Z kolei wybrano pretorów. W wyborach przeszli: Lucjusz Korneliusz
Merula, Marek Klaudiusz Marcellus, Marek Porcjusz Katon i Gajusz Helwiusz.
INNE WIADOMOŚCI Z ROKU 199 p. n. e.

Dwaj ostatni mieli za sobą edylat plebejski. Igrzyska Plebejskie były
przez nich wznawiane. Z okazji igrzysk odbyła się uczta Jowisza.
Edylowie kurulni, Gajusz Waleriusz Flakkus, będący flaminem Jowisza,
i Gajusz Korneliusz Cetegus, urządzili Igrzyska Rzymskie z bogatym programem.
Zmarli tego roku pontyfikowie Serwiusz Sulpicjusz Galba i Gajusz Sulpicjusz Galba. W miejsce ich weszli Marek Emiliusz Lepidus i Gneusz
Korneliusz Scypion.
ROK 198 p. n. e.: PRZYDZIAŁ ZADAŃ I WOJSK W RZYMIE

8. Sekstus Eliusz Petus i Tytus Kwinkcjusz Flamininus objęli urzędowanie i odbyli posiedzenie senatu na Kapitolu. Senat postanowił, żeby
konsulowie wzięli jako tereny działania Macedonię i Italię, umawiając się
co do nich między sobą lub losując. Ten, który by wylosował Macedonię,
miał dla uzupełnienia legionów powołać pod broń trzy tysiące żołnierzy
rzymskich i trzystu jeźdźców, a także pięć tysięcy piechoty i pięciuset
jeźdźców pochodzenia latyńskiego. Dla drugiego konsula uchwalono całe
wojsko nowe.
Konsulowi poprzedniego roku Lucjuszowi Lentulusowi przedłużono dowództwo i nie pozwolono mu ani samemu ustępować z terenu działania24,
22

Zgodnie z ustawami (łac. per leges liceref) — wyrażenie to wskazuje, że wtedy jeszcze
dochodzenie do godności było tylko powinnością wynikłą z utartego zwyczaju, a nie obowiązkiem, jaki później normowała ustawa, znana jako lex Villia annalis.
23
Auctoritas senatus jako wyraz górującej pozycji senatu w państwie rzymskim wzrosła
bardzo w ciągu długotrwałych wojen, zwłaszcza w czasie wojny hannibalskiej, kiedy to nie
zawsze można było zwołać zgromadzenie ludowe, podczas gdy senat w cięższych sytuacjach
mógł urzędować niemal permanentnie.
24
Stąd wynika, że po przeprowadzeniu wyborów Lentulus wrócił znowu w północne
strony Italii.

ani wyprowadzać stamtąd dotychczasowego wojska, póki nie przyjdzie tam
konsul z nowymi legionami.
Konsulowie przeprowadzili losowanie terenów operacyjnych. Eliuszowi
przypadła Italia, Kwinkcjuszowi Macedonia. Z pretorów Lucjusz Korneliusz Merula wylosował preturę miejską, Marek Klaudiusz Sycylię, Marek
Porcjusz Sardynię i Gajusz Helwiusz Galię.
Potem zaczęto przeprowadzać pobór do wojska. Bo oprócz wojsk konsularnych kazano powołać pod broń również żołnierzy dla pretorów: dla
Marcellusa na Sycylię cztery tysiące piechoty ze sprzymierzeńców i Latynów oraz trzystu jeźdźców, a dla Katona na Sardynię tego samego rodzaju żołnierzy dwa tysiące pieszych i dwustu konnych, z tym że obaj
ci pretorzy po przybyciu do swych prowincji mieli zwolnić ze służby stojącą
tam dotychczas piechotę i konnicę.
POSELSTWO ATTALOSA W SENACIE W SPRAWIE NAJAZDU ANTIOCHA
NA JEGO KRAJ

Następnie konsulowie wprowadzili do senatu posłów króla Attalosa.
Ci przedstawili, jak król swoją flotą i innymi siłami bojowymi wspiera
sprawę rzymską na lądzie i morzu i jak wszystkie zlecenia konsulów rzymskich wykonywał dotąd sprawnie i chętnie25, po czym oświadczyli, że jednak
boją się, iż dalej nie będzie mógł tak służyć Rzymowi, a to przez króla
Antiocha: „Pozbawione obrony morskiej i lądowej królestwo Attalosa zostało najechane przez Antiocha. Attalos prosi więc senat rzymski, żeby mu
przysłał załogę do pilnowania królestwa, jeśli chce nadal korzystać z jego
pomocy i floty w wojnie macedońskiej; a jeśli nie, to żeby mu pozwolił
wrócić z flotą i pozostałymi siłami do kraju celem obrony własnego
królestwa".
Senat kazał dać taką odpowiedź posłom: „To, że król Attalos wspierał
wodzów rzymskich flotą i innymi siłami bojowymi, senat przyjmuje z wdzięcznością. Pomocniczych swych wojsk nie wyśle do Attalosa przeciw Antiochowi, ponieważ Antioch pozostaje w przymierzu i przyjaźni z narodem
rzymskim, ale też nie będzie zatrzymywał pomocniczych wojsk Attalosa
dłużej, niż .to leży w interesie króla. Zawsze naród rzymski korzystał
z pomocy innych według ich własnej woli. Początek i koniec pomocy,
jaką kto chce wesprzeć Rzymian, leży w mocy wspierającego. Senat wyśle
do Antiocha posłów, którzy go zawiadomią, że naród rzymski korzysta
z pomocy floty i wojska Attalosa w wojnie ze wspólnym wrogiem Filipem
i że senat będzie wdzięczny, jeśli Antioch od królestwa Attalosa się oddali
25 Por. XXVIII 5 i n., XXIX 12, XXXI 46 i n.

i wojny z nim zaprzestanie. Słuszną jest rzeczą, by królowie, będący sprzymierzeńcami i przyjaciółmi narodu rzymskiego, zachowywali pokój również
między sobą".
ZNAKI WRÓŻEBNE I ICH ZAŻEGNANIE

9. Konsul Tytus Kwinkcjusz tak przeprowadził pobór do wojska, że
dobrał sobie prawie samych takich żołnierzy, którzy służyli w wojsku
w Hiszpanii albo w Afryce, ludzi wypróbowanej dzielności. Starał się też
pójść czym prędzej na swe stanowisko wojenne, ale zatrzymywały go
w Rzymie znaki wróżebne i potrzeba ich zażegnania. Piorun uderzył w Wejach w drogę publiczną, w Lanuwium w forum i świątynię Jowisza, w Ardei
w świątynię Herkulesa, a w Kapui w mur, baszty obronne i tak zwaną
świątynię białą. W Arrecjum widziano płonące niebo. W Welitrach na
przestrzeni trzech jugerów pola zapadła się ziemia tworząc wielką czeluść.
Ze Suessy Aurunków donoszono o urodzeniu się tam jagnięcia z dwiema
głowami, a z Synuessy26 o prosięciu z głową ludzką.
Dla
zażegnania
tych
znaków
wróżebnych
przeprowadzono
jednodniowe
modły, a konsulowie zajęli się złożeniem ofiar i przebłaganiem bogów, po
czym wyruszyli do swoich zadań.
KONSUL ELIUSZ PETUS W GALII

Eliusz z pretorem Helwiuszem udał się do Galii. Wojsko przejęte od
Lucjusza Lentulusa, które miał rozwiązać, przekazał pretorowi, a sam zamierzał prowadzić wojnę z pomocą świeżo przyprowadzonych tam z sobą
legionów. Ale nie dokonał niczego godnego pamięci.
KONSUL KWINKCJUSZ FLAMININUS W MACEDONII

Drugi konsul, Tytus Kwinkcjusz, wypłynął na morze z Brundyzjum
wcześniej, niż to zwykli byli robić jego poprzednicy. Z ośmiu tysiącami
piechoty i ośmiuset jeźdźcami osiągnął Korcyrę, po czym na pięciorzędowcu przerzucił się stamtąd na najbliższy brzeg Epiru i szybkim krokiem podążył do obozu rzymskiego. Zwolnił Williusza, przez parę dni zatrzymał się na miejscu, póki nie nadciągnęły za nim wojska z Korcyry,
po czym odbył naradę: mógł maszerować prostą drogą i starać się przedrzeć siłą przez obozy nieprzyjaciela27 albo też nie próbować wcale tego
tak trudnego i ryzykownego przejścia i wkroczyć do Macedonii raczej
bezpieczną drogą okrężną przez Dassaretiów i górę Lynkos28.
26

Wymienione tu miejscowości leżały w Etrurii, Lacjum i Kampanii.
Por. rozdz. 5 i n.
28
Por. przyp. 17.
27

I ta myśl byłaby zwyciężyła, gdyby nie obawa, że jeśliby się zbytnio
od morza oddalił i wroga z rąk wypuścił, a król wolałby, jak to robił
dotychczas, osłaniać się pustkowiami i lasami, lato mogłoby minąć bez
żadnego efektu. Na wszelki zatem wypadek postanowiono zaatakować przeciwnika, mimo wielkiego niebezpieczeństwa, na miejscu.
Ale decyzja ta raczej się tylko podobała, niż umiano powiedzieć, jak
ją wykonać.
10. Siedziano zatem na miejscu przez czterdzieści dni na widoku nieprzyjaciela nie podejmując żadnej akcji.
SPOTKANIE KONSULA KWINKCJUSZA Z FILIPEM

To zrodziło u Filipa myśl o podjęciu próby zawarcia pokoju za pośrednictwem ludzi z Epiru. Odbyto naradę i do prowadzenia w tym celu
pertraktacji wybrano stratega Pauzaniasza i dowódcę jazdy Aleksandra. Ci
doprowadzili do rozmowy konsula z królem w miejscu, gdzie rzeka Aoos
w ciasnym korycie najbardziej się zwęża.
Treść żądań konsula brzmiała: „Król ma usunąć z miast załogi.
Wszystkim, których pola i miasta spustoszył, ma zwrócić ich własność,
którą się da udowodnić, a resztę wyrównać drogą polubownego oszacowania"29.
Filip odpowiedział: „Różne miasta na różnej nabył zasadzie. Tym, które
sam zdobył, przywróci wolność. Ale nie zrzeknie się dziedzicznego i prawnego posiadania tych, które otrzymał w spadku po swych przodkach.
Jeżeli miasta, z którymi wojował, będą się skarżyć na doznane klęski,
to on zda się w tej sprawie na orzeczenie dowolnego sędziego z ludów,
z którymi obie strony żyją w pokoju".
Na to konsul oświadczył, że w tej kwestii nie potrzeba żadnego sędziego
czy świadka: „Dla kogóż bowiem nie jest rzeczą jasną, że początek krzywdy
wychodzi od tego, który pierwszy zaczepia drugich zbrojnie, i że nikt nie
zaczepił Filipa pierwszy, lecz on właśnie stosował przemoc wobec wszystkich?"
Następnie, gdy była mowa o tym, które miasta należy uwolnić, konsul
wymienił przede wszystkim tesalskie. Na to jednak król takim zapłonął
oburzeniem, że wykrzyknął: „Czyż mógłbyś mi nakazać coś cięższego,
Tytusie Kwinkcjuszu, gdybyś mnie pobił?!"
I z tymi słowami porzucił to spotkanie, przy czym ledwie się wstrzymano od wszczęcia bitwy na pociski: strony dzieliła płynąca środkiem
rzeka.
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Żądanie Flamininusa, by Filip wycofał się z miast greckich, oznaczało już tutaj podjęcie przez Rzymian hasła wolności Grecji. Jest rzeczą prawdopodobną, że w rokowaniach
z Filipem brali tu udział także sprzymierzeńcy Rzymu: Pergamon, Rodos, Etolowie.

PRZEPĘDZENIE FILIPA Z GÓR EPIRU

Następnego dnia dokonywano wypadów ze stanowisk straży obozowej
i najpierw stoczono szereg lekkich potyczek na równinie, wystarczająco
do tego celu przestrzennej. Potem królewscy ludzie wycofywali się w teren
ciasny i pełen nierówności. Za nimi zapuścili się tam również podnieceni
chęcią walki Rzymianie. Ci mieli za sobą porządek i karność wojskową,
i dobrze osłaniającą człowieka broń, przeciwnik zaś teren i rozstawione
niemal na wszystkich skałach jakby na murach obronnych katapulty i balisty. Obie strony odniosły wiele ran i pewna ilość ludzi nawet padła,
niczym w regularnej bitwie. Kres tej walce położyła noc.
11. W takiej sytuacji przyprowadzono do konsula jakiegoś pasterza,
wysłanego przez naczelnika Epiru, Charoposa. Powiedział on, że na tej górze,
zajmowanej właśnie przez wojsko króla, pasał trzodę i zna wszystkie zakątki
i ścieżki tamtejsze: „Jeżeli konsul zechce wysłać z nim trochę ludzi, to on
wcale nie niebezpiecznym czy zbyt trudnym dojściem zaprowadzi ich na
szczyt powyżej nieprzyjaciela".
Konsul wysłuchał tego, ale do Charoposa wyprawił ludzi z zapytaniem,
czy myśli, że temu wieśniakowi można w tak ważnej sprawie zaufać.
Charopos kazał powiedzieć, że może zaufać, jednakże tak, żeby wszystko
było raczej w mocy konsula niż w mocy tamtego. Choć więc konsul
bardziej chciał, niż śmiał mu wierzyć, wśród mieszanych uczuć radości
i obawy uległ w końcu stanowisku Charoposa i postanowił spróbować jednak
tej nastręczającej mu się i obiecującej okazji.
Dla odwrócenia uwagi króla od podejrzeń nie przestawał przez dwa
najbliższe dni niepokoić przeciwnika rozstawiając wojska wszędzie i w miejsce
zmęczonych walką żołnierzy podstawiając świeżych. Z kolei przekazał trybunowi wojskowemu cztery tysiące doborowej piechoty i trzystu konnych i kazał
mu prowadzić z sobą jazdę, jak daleko pozwoli teren, a po dojściu do
miejsc dla jazdy niedostępnych umieścić ją na jakiejś płaskiej przestrzeni,
z piechotą zaś iść dalej za przewodnikiem. Po przybyciu na miejsce powyżej
nieprzyjaciela, zgodnie z brzmieniem obietnicy, miał trybun dać znak dymem,
ale nie podnosić okrzyku bojowego przed odebraniem z dołu sygnału
pozwalającego mu zorientować się, że bitwa rozpoczęta. Maszerować kazał
nocą — a tak się złożyło, że księżyc świecił wtedy całą noc — dzień zaś
wyzyskać na posiłek i odpoczynek. Przewodnikowi nie szczędził obietnic,
jeżeli się okaże rzetelny, ale trybunowi oddał go w więzach.
Po takim wyprawieniu tego wojska Rzymianin z tym większą siłą zaczął
ze wszystkich stron nastawać na nieprzyjaciela, <...>30 zajął stanowiska
straży.
30

Po słowie instat w tekście łacińskim być może coś wypadło, bo przekaz rękopiśmienny
instat capi (albo instat capit) stationes wydaje się niezwykły.

12. Tymczasem zaś trzeciego dnia tamci Rzymianie dali znak dymem,
że już osiągnęli i obsadzili wierzchołek, który był celem ich wyprawy.
Wtedy konsul podzielił swe siły na trzy części i z ciężką piechotą
ruszył naprzód środkiem doliny, a prawemu i lewemu skrzydłu kazał podchodzić w górę pod obozy. Tak samo nieprzyjaciel ruszył z przeciwka
z nie mniejszą gotowością do walki. I dopóki, wysunąwszy się naprzód
z żądzy walki, bił się poza swymi obwarowaniami, Rzymianie w niemałym
stopniu przewyższali go męstwem, znajomością rzemiosła wojennego i rodzajem
broni. Kiedy jednak, mając wielu ludzi rannych i zabitych, żołnierze królewscy cofnęli się na teren bezpieczny, dzięki szańcom czy też z natury
obronny, niebezpieczeństwo obróciło się przeciw Rzymianom, którzy nieostrożnie posunęli się w teren dla nich niekorzystny, w ciasne przejścia
utrudniające odwrót. I byliby się wycofywali stamtąd nie bez strat z powodu
tej nieostrożności, gdyby królewscy ludzie nie potracili głów w wyniku
nagłego strachu, gdy usłyszeli na swych tyłach najpierw okrzyk bojowy,
a następnie już także rozpoczętą tam walkę. Część uciekła w popłochu,
część pozostała na miejscu, ale raczej z braku możliwości ucieczki niż
z dostatecznej odwagi do bitwy, otoczona przez nieprzyjaciela nacierającego
z przodu i z tyłu. I byłoby można zniszczyć całe wojsko króla, gdyby
zwycięzcy podjęli za uciekającymi pościg. Ale jeźdźcom przeszkodziły w tym
wąskie przejścia i nierówność terenu, a piechocie ciężkość uzbrojenia.
Król najpierw uciekł w popłochu na nic się nie oglądając31. Oddalił
się tak na pięć tysięcy kroków i przystanął na pewnym pagórku, domyślając
się z nierówności terenu, i słusznie, że nieprzyjaciel pościgu podjąć nie
może. Stąd rozesłał swych ludzi po wszystkich górach i dolinach celem
zebrania rozproszonych żołnierzy w jedną całość. Zaginęło nie więcej niż
dwa tysiące ludzi, reszta wojska jakby na jakiś umówiony sygnał zeszła
się w jedno miejsce i w pełnym pochodzie rozpoczęto marsz do Tesalii.
Rzymianie szli za wrogiem, jak dalece to było bezpieczne, siekąc go
i zdzierając łupy z zabitych. Rozgrabili także obozy królewskie, do których
dojście nawet bez obrońców było trudne, i tej nocy pozostali w swoim
obozie.
13. Następnego dnia konsul ruszył w ślad za nieprzyjacielem przez ten
właśnie przesmyk, w który rzeka wrzyna się doliną32.
NISZCZYCIELSKI ODWRÓT FILIPA PRZEZ TESALIĘ

Król pierwszego dnia dotarł do Obozu Pyrrusa. Punkt tej nazwy leży
w Trifylii w kraju Molossów. Stąd dnia następnego doszedł do gór Lynkosu.
31

Winę porażki zrzucał Filip potem — w mowie przypisanej mu przez Liwiusza w XXXIII
4 — na niedbałość straży, najemników i lekkozbrojnych.
32
Kwinkcjusz poszedł więc przełomem rzeki Aoos poprzez wschodnie pasmo górskie
w kierunku wschodnim; por. rozdz. 5 i przyp. 16.

Szmat to drogi dla marszu, ale popędzał go strach33. Góry te należą do
Epiru dzieląc go od Macedonii i Tesalii. Pasmo ciągnące się w stronę
Tesalii skręca na wschód, północny jego koniec osłania Macedonię. Stoki
pokryte są gęstym lasem, na grzbietach otwarte polany posiadają źródła
cały rok czynne. Tam właśnie król rozbił obóz stały na kilka dni i namyślał się, czy ma od razu udać się do swego królestwa, czy też dałoby
się może pójść najpierw do Tesalii. Przeważyło zdanie, żeby pochód skierować
do Tesalii.
Podążył więc najbliższą drogą do Trykki34 Następnie szybko posuwał
się naprzód przez spotykane po drodze miasta, przy czym ludzi zdolnych
do drogi zabierał z domów, a miasta palił. Właściciele mogli zabierać
z sobą, co zdołali unieść, reszta stawała się zdobyczą żołnierzy. Ludziom
nie mogłoby się zdarzyć już nic gorszego ze strony wroga niż to, co ich
spotkało ze strony sprzymierzeńca. Przykre to zresztą było dla samego
sprawcy tego wszystkiego, Filipa, ale chciał on z kraju wyrwać przynajmniej
ludzi, którzy by się niebawem musieli stać własnością wroga. W ten sposób
opustoszały miasta: Fakion, Irezje, Euhedrion, Eretria, Stare Farsalos35.
To samo chciał zrobić z Ferami36, ale tutaj nie wpuszczono go do miasta.
Ponieważ zaś sprawa by się przewlekała, gdyby je chciał zdobywać siłą,
a nie miał na to czasu, porzucił ten zamiar i przeszedł do Macedonii.
Bo szła wieść, że zbliżają się już także Etolowie.
ŁUPIEŻCZA AKCJA ETOLÓW W TESALII

Etolowie, dowiedziawszy się o bitwie stoczonej nad rzeką Aoosem,
spustoszyli najpierw najbliższe tereny sąsiadów, koło Sperchii i tak zwanej
Wielkiej Wsi (Makra Kome). Następnie przeszli do Tesalii i za pierwszym
uderzeniem opanowali Kymenę i Angeje. Spod Metropolis zostali odparci
przez mieszkańców miasta, którzy zbiegli się do obrony murów, gdy wróg
zajęty był plądrowaniem ich pól. Z kolei uderzyli na Kallitery, gdzie już
z większą wytrwałością wytrzymali podobny atak ze strony ludzi z miasta,
33

Filip poszedł zatem doliną rzeki Aoosu na południe, na razie więc w kierunku środkowego Epiru, a następnie za tąże rzeką na południowy wschód, ku granicy tesalskiej. Do
przejścia przez pasmo Lynkosu odbył sto kilkadziesiąt km drogi.
34
Trykka — miasto u zachodniej granicy tesalskiej, nad rzeką Penejosem, mającą źródła
w pobliżu źródeł Aoosu, w obniżeniu między górą Lynkos (od północy) i górą Lakmon (od
południa). Filip przeszedł więc z doliny Aoosu do doliny Penejosu.
35
Filip ustępując przed liczebnie silniejszym przeciwnikiem niszczył za sobą teren, nawet
tesalski, by nadchodzącemu tam nieprzyjacielowi utrudnić zaopatrzenie. I istotnie, Flamininus
stanąwszy pod Gomfami musiał pomyśleć o dowożeniu żywności dla wojska z okrętów w Ambracji; por. rozdz. 14 i n.
36
Tesalskie te miasta rozrzucone były głównie po południowej stronie płynącego środkiem
Tesalii Penejosu.

a mieszkańców jego, którzy dokonali na nich wypadu, wpędzili z powrotem
w obręb murów. Ale nie mając żadnej nadziei na zdobycie samego miasta
zadowolili się tym zwycięstwem i odeszli stamtąd kierując się przeciw
miejscowościom Teuma i Kelatry. Zdobyli je i rozgrabili. Ancharry wzięli
przez poddanie się miasta. Mieszkańcy Ksynii bojąc się podobnego losu
opuścili miasto, ale pochód tych bezdomnych ludzi wpadł na załogę nieprzyjacielską, prowadzoną pod Taumaki celem zwiększenia bezpieczeństwa
w zdobywaniu żywności, i tak niezorganizowana i bezbronna gromada
uchodźców pospołu z tłumem nie nadającym się do walki została wycięta
w pień. Opustoszałe Ksynie wydano na grabież.
W dalszej akcji Etolowie zdobyli Kyfery37, punkt obronny, dogodnie
panujący nad Dolopią38.
Tyle zdziałali Etolowie pospiesznie, w ciągu niewielu dni.
NAJAZD ATAMANII NA TESALIĘ

Ale i Amynander z Atamanami39 z chwilą nadejścia wieści o pomyślnym
dla Rzymian przebiegu bitwy nie siedział spokojnie.
14. Ten zresztą, nie dość pewny swego żołnierza, poprosił konsula o niewielką pomoc w ludziach i tak ruszył na Gomfy. Po drodze zdobył od
razu szturmem miasto noszące nazwę Fajka, leżące między Gomfami i wąskim
przesmykiem dzielącym Tesalię od Atamanii. Potem uderzył na Gomfy 40.
Miasto przez szereg dni broniło się z największym wysiłkiem. Dopiero
gdy do murów przystawiono drabiny, strach zmusił je do poddania się.
To wydanie Gomfów wrogowi wywołało wśród Tesalów wielki popłoch.
Poddały się więc po kolei Argenty, Ferynion, Timaros, Ligyny, Strymon,
Lampsos i inne, równie mało znane miejscowości.
KONSUL TYTUS KWINKCJUSZ W TESALII

Atamanowie i Etolowie uwolnieni od strachu przed Filipem korzystali
z cudzego zwycięstwa dokonując grabieży i tak Tesalię niszczyły naraz
trzy wojska, zdezorientowaną, kogo tu uważać za sprzymierzeńca, a kogo
za wroga.
Konsul tymczasem, otwarłszy sobie drogę przez przesmyk po ucieczce
nieprzyjaciela, przeniósł się dalej do Epiru. Wiedział dobrze, której stronie
sprzyjają Epiroci, poza naczelnikiem Charoposem, ale widząc, jak rozkazy
37

Wymienione tu miejscowości leżały przeważnie w południowo-zachodniej Tesalii, a wiec
w najmniejszej odległości od Etolii.
38
Dolopia — kraj miedzy Tesalią, Epirem i Etolią.
39
Atamania — kraj oddzielony od zachodniej Tesalii pasmem gór Pindosu.
40
Fajka (Phaeca), Gomfy (Gomphi) i dalsze miejscowości — w zachodniej Tesalii.

jego wypełniają gorliwie, nawet z chęcią dania mu satysfakcji, wziął pod
uwagę raczej ich bieżące zachowanie się niż dawniejsze i tą właśnie łatwością przebaczenia pozyskał sobie ich serca na przyszłość.
Na Korcyrę posłał wiadomość, żeby okręty przewozowe podpłynęły do
Zatoki Ambracyjskiej, przy czym sam posuwał się w krótkich marszach
naprzód i czwartego dnia rozbił obóz na górze Kerketios41. Tamże przyzwał
do siebie Amynandra z wojskami posiłkowymi, nie tyle zresztą potrzebując
jego sił, ile chcąc mieć w nich przewodników w drodze do Tesalii. Z tego
samego powodu przyjął między posiłki również wielu dobrowolnie zgłaszających się Epirotów.
15. Pierwszym miastem tesalskim, jakie zaatakował, była Faloria42. Stały
tam załogą dwa tysiące Macedończyków. Pierwsze uderzenie wytrzymali
z największym wysiłkiem, jak dalece mogła ich chronić broń, jak dalece
mogły ich chronić mury. Ale stałe oblężenie, nie przerywane ani nocą,
ani dniem — bo konsul był przekonany, że od tego zależą nastroje wśród
reszty Tesalów, jeżeli pierwsi nie wytrzymają przemocy rzymskiej — pokonało
wytrwałość Macedończyków.
Faloria padła. Zaraz też przybyły poselstwa z Metropolis i Kierionu,
aby poddać swoje miasta zwycięzcy. Proszącym okazano łaskę. Falorię
spalono i złupiono43.
Z kolei poszedł konsul pod Ajginion. Widział jednak, że jest to punkt
bezpieczny nawet przy małej załodze obronnej i prawie nie do zdobycia;
rzuciwszy na najbliższy posterunek straży trochę pocisków skierował marsz
pod Gomfy. Tu zszedł w dół na równinę tesalską. Ponieważ zaś wojsku
wszystkiego już brakowało, bo w Epirze oszczędził posiadłości wiejskie,
zbadał czy okręty zaopatrzeniowe stoją koło Leukady, czy w Zatoce Ambracyjskiej, po czym posyłał kohorty na zmianę po żywność do Ambracji.
Droga spod Gomf do Ambracji jest wprawdzie pełna przeszkód i trudna44,
ale odległość jest to niewielka. W ciągu kilku dni zatem dowieziono od
morza zaopatrzenie i obóz był znowu pełen wszelakich zapasów.
Teraz pomaszerował pod Atraks. Miasto to leży w odległości około
dziesięciu tysięcy kroków od Larysy. Mieszkańcy jego wywodzą się z Perrajbii.
Leży ono nad rzeką Penejosem. Tesalowie w ogóle nie okazali strachu
przy pierwszym pojawieniu się Rzymian. Toteż Filip, jak nie ważył się
41

Kerketios — pasmo górskie na zachodniej granicy Tesalii.

42

Faloria — miasto nad Penejosem, u północnego obniżenia Kerketiosu. Ajginion —
naprzeciw Falorii, na drugim (lewym) brzegu górnego Penejosu.
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Prawdopodobnie w pobliżu miasta Metropolis Etolowie, którzy stamtąd zostali odparci
(por. rozdz. 13), połączyli się z Rzymianami. Liwiusz przemilczał ten fakt.
44

Spod Gomf do Ambracji — odległość w prostej linii około siedemdziesiąt km w kierunku
południowo-zachodnim; ale droga szła w poprzek kilku pasm górskich.

posunąć na teren Tesalii, tak jednak usadowił się obozem na stałe w dolinie
Tempe45 i stamtąd wedle potrzeby posyłał załogi obronne tam, gdzie nieprzyjaciel niepokoił tę czy tę miejscowość.
AKCJA FLOT SPRZYMIERZONYCH PRZECIW FILIPOWI OD MORZA

16. W tym samym czasie, kiedy konsul w walce z Filipem po raz
pierwszy rozbił obóz w przełęczach epirockich, również brat konsula, Lucjusż
Kwinkcjusz, któremu senat zlecił dowództwo nad flotą i wybrzeżem morskim,
przypłynął z dwoma pięciorzędowcami na Korcyrę46. Kiedy jednak dowiedział
się, że flota stamtąd odpłynęła, uważał, że nie ma co zwlekać, i dopędził
ją przy wyspie Same47. Zwolnił ze stanowiska Liwiusza jako jego następca,
po czym powoli dotarł do przylądka Malea wlokąc często na linach okręty
płynące z tyłu z zaopatrzeniem48. Od tego przylądka kazał okrętom płynąć za
sobą z możliwie osiągalnym pośpiechem, sam zaś z trzema pięciorzędowcami
bez obciążenia popłynął przodem do Pireusu, gdzie przejął okręty pozostawione
tam przez legata Lucjusza Apustiusza dla zabezpieczenia Aten.
Jednocześnie z Azji wyruszyły dwie floty: jedna z królem Attalosem,
licząca dwadzieścia cztery pięciorzędowce, druga rodyjska, złożona z dwudziestu okrętów krytych pokładami, pod dowództwem Agezymbrotosa. Floty
te połączyły się koło wyspy Androsu, stąd zaś popłynęły ku Eubei, oddzielonej od niej tylko wąską cieśniną.
Na Eubei najpierw spustoszono tereny Karystosu. Potem, gdy do Karystosu została nagle przysłana załoga obronna i miasto wydało się silne,
posunięto się pod Eretrię. Tam właśnie — na wiadomość o przybyciu
króla Attalosa — popłynął także Lucjusż Kwinkcjusz z tymi okrętami, które
stały w Pireusie, każąc jednocześnie reszcie okrętów w miarę ich nadpływania kierować się na Eubeję.
Eretrię szturmowano bardzo intensywnie. Bo i okręty trzech połączonych
flot przywoziły z sobą wszelakiego rodzaju miotacze pocisków oraz machiny
do burzenia miast, i okolica dostarczała pod dostatkiem materiału do konstrukcji nowych dział. Mieszkańcy miasta z początku wcale żwawo strzegli
swych murów. Potem jednak zmęczeni, gdy rannych było sporo i zobaczono,
że w wyniku działań nieprzyjacielskich zawaliła się również część muru,
45

Tempe — sławna dolina Penejosu między masywem Olimpu od północy a Ossy od
południa, w północno-wschodnim kącie Tesalii.
46
Jak w wojnie Rzymu z Kartaginą, tak i tutaj panowanie floty rzymskiej na morzach,
w tym wypadku wokół Półwyspu Bałkańskiego, zapewniło Rzymianom powodzenie w operacjach wojennych.
47
Same — chodzi tu może o miasto na wyspie Kefallenii, leżącej na drodze z Korcyry
ku południowym językom Peloponezu.
48
Okręty transportowe posługiwały się żaglami; w razie ciszy w powietrzu lub przeciwnego wiatru trzeba je było nieraz w pożądanym kierunku holować.

skłonni byli do poddania miasta. Ale stała tam załoga macedońska, której
bali się tak samo jak Rzymian. A do tego dowódca królewski Filokles
słał z Chalkidy49 wiadomości, że jeśli wytrzymają oblężenie, przybędzie
tam w stosownej chwili.
Ta mieszana ze strachem nadzieja zmuszała ich do zwłoki wychodzącej
poza ich chęci i możliwości, aż dowiedzieli się, że Filokles odparty wrócił
w popłochu do Chalkidy. Wtedy od razu wyprawili swych przedstawicieli
do Attalosa z prośbą o łaskę i ochronę. Oczekując z napięciem pokoju
z mniejszą już gorliwością wykonywali zadania wojenne. Tylko w tej stronie,
gdzie mur się już zawalił, rozstawiali straże, nie dbając o resztę. Kwinkcjusz
więc przypuścił szturm nocą i za pomocą drabin zajął miasto od strony,
która budziła najmniej podejrzenia. Mieszkańcy miasta całym tłumem, z żonami i dziećmi, uciekli na zamek. Potem jednak musieli się poddać.
Pieniędzy, złota i srebra wcale nie zastano tam dużo. Więcej natomiast,
niż się tego pozwalała spodziewać wielkość czy w ogóle zasobność miasta,
znaleziono tu posągów, obrazów starej sztuki i tym podobnych wyrobów
artystycznych.
17. Teraz udano się z powrotem pod Karystos. Tu cały tłum mieszkańców opuścił miasto i uciekł na zamek pierwej, nim wojska wysadzono
z okrętów na ląd. Stamtąd wysłano poselstwo do Rzymian z prośbą
o zapewnienie im bezpieczeństwa. Mieszkańcom miasta od razu darowano
życie i wolność. Macedończykom podyktowano cenę trzystu sztuk monety
za głowę, złożenie broni i opuszczenie zamku. Za tę cenę okupu zostali
wypuszczeni bez broni i udali się do Beocji. Wojska zaś okrętowe, po
zajęciu w ciągu niewielu dni dwu sławnych miast na Eubei, opłynęły
attycki przylądek Sunion i udały się do korynckiego punktu handlowego
Kenchrei50.
NIEPOWODZENIA KONSULA POD MIASTEM ATRAKSEM

Tymczasem prowadzone przez konsula oblężenie Atraksu trwało o wiele
dłużej i było groźniejsze, niżby się ktokolwiek spodziewał. Konsul był
przekonany, że cały trud będzie polegał na rozbiciu murów i z chwilą,
gdy mu się uda umożliwić swemu wojsku wstęp do miasta, nastąpi ucieczka
i rzeź nieprzyjaciela, jak się to zwykle dzieje przy zajmowaniu miast.
Jednakże rozbicie części murów taranami i wdarcie się zbrojnych do miasta
po ruinach okazało się dopiero początkiem jakby nowego i zaczynającego
się trudu. Stanowiący tamtejszą załogę obronną Macedończycy, liczni i doborowi ludzie, poczytywali sobie nawet za chwałę bronić miasta bezpośrednio
własną bronią i dzielnością, a nie tylko murami. Utworzyli zwarty i silny
49
50

Chalkida (gr. Chalkis) — miasto na Eubei, na północny zachód od Eretrii.
Kenchreje (łac. Cenchreae) — miasto-port na wybrzeżu, na wschód od Koryntu.

szyk bojowy z wielu idących w głąb szeregów i kiedy spostrzegli, że
Rzymianie kroczą po ruinach do wewnątrz, odparli ich w tym właśnie
miejscu, pełnym przeszkód i utrudniającym odwrót.
Konsul bardzo się tym zaniepokoił. Uważał, że ta niesława okrywa nie
tylko moment zdobywania miasta, ale idzie tu o ogólny rachunek całej
wojny, który często zależy od przebiegu drobnych jej szczegółów. Wyrównał
więc miejsce zawalone stosem rumowiska na wpół zburzonego muru i wsunął
na nie wieżę olbrzymiej wysokości, na której znalazło miejsce mnóstwo
żołnierzy w uzbrojeniu. Bo poziomów miała bardzo dużo. Teraz słał na
zmianę kohorty pod chorągwiami próbując, czy się nie uda przełamać
siłą tego klina Macedończyków, zwanego przez nich falangą. Ale w ciasnocie
miejsca — bo wyrwa w murze nie była zbyt szeroka — nieprzyjaciel miał
stosowniejszą broń do walki. Kiedy więc Macedończycy w zwartych szeregach
osłonili się włóczniami niepospolitej długości, Rzymianie bezskutecznie ciskali
w nich oszczepami jakby w utworzoną z gęsto zestawionych tarcz osłonę
na wzór żółwiej skorupy, a z dobytymi mieczami nie mogli się zewrzeć
z nieprzyjacielem z bliska ani rąbać włóczni. Jeżeli zaś ucięli którąś albo
złamali, drzewce ostre przez samo to złamanie wypełniało lukę między grotami
nietkniętych włóczni niczym palisada. Do tego nie naruszona jeszcze część
murów zabezpieczała dobrze boki przeciwnika z jednej i drugiej strony;
nie dało się zatem odstąpić na większą odległość i dokonać natarcia, czym
się zazwyczaj wprowadza w szeregi zamieszanie. Co więcej — do wzmocnienia odwagi przeciwnika dołączył się jeszcze przypadek: kiedy wieżę posuwano po nasypie z za mało ubitej ziemi, jedno koło zapadło się zbyt głęboko
w koleinę i wieża tak się przechyliła, że nieprzyjaciel odnosił wrażenie, że
się wali, a wśród stojących na niej ludzi z bronią narobiło to szalonego
zamieszania.
18. Nic się nie udawało. Konsul nie mógł patrzeć spokojnie na taką
konfrontację żołnierzy i rodzaju broni obu stron, zarazem jednak nie widział
ani nadziei na rychłe zdobycie miasta, ani żadnej możliwości przetrwania
tam zimy, z dala od morza i w terenie wyniszczonym przez klęski wojenne.
Dlatego też oblężenie to porzucił.
ODWRÓT KONSULA SPOD ATRAKSU DO FOKIDY

Na całym wybrzeżu Akarnanii i Etolii nie było jednak portu, który
by pomieścił w sobie jednocześnie wszystkie okręty towarowe, przewożące
zaopatrzenie dla wojska, i dał żołnierzom na zimę schronienie pod dachem.
Konsul więc uznał, że do tego najlepiej nada mu się Antikyra w Fokidzie,
leżąca nad Zatoką Koryncką, w niewielkiej odległości od Tesalii i terenów
nieprzyjacielskich. Z przeciwnej zaś strony dzielił ją od Peloponezu niewielki
odcinek morza, a z tyłu miała Etolię i Akarnanię, po bokach Lokrydę
i Beocję.

W Fokidzie bez walki i za pierwszym uderzeniem zdobył Fanoteję.
Antikyra zajęła mu trochę czasu na oblężenie. Następnie zdobył Ambrysos
i Hiampolis. Daulidy, leżącej na wysokim wzniesieniu, nie dało się zdobyć
ani za pomocą machin, ani drabin. Ale Rzymianie zaczepiając tamtejszą
załogę pociskami wabili ludzi do wypadów, a potem uciekali, to znów
nacierali na nich i przez lekkie i bezskuteczne potyczki doprowadzili ich
do takiej niedbałości i lekceważenia rzeczy, że w końcu razem z uciekającymi
sami wdarli się do bramy twierdzy.
Również inne mało znane punkty obronne w Fokidzie dostały się w ręce
Rzymian raczej w wyniku zastraszenia niż walki. Bramy zamknęła Elateja51.
I widać było, że nie wpuści w obręb murów wodza czy wojska rzymskiego,
chyba zmuszona do tego siłą.
PLAN ODERWANIA ACHAJÓW OD FILIPA DO PRZYMIERZA Z RZYMEM

19. W czasie oblężenia Elatei zabłysła przed konsulem nadzieja na
szczególnie wielkie osiągnięcie: oderwanie Związku Achajskiego od przymierza
z królem i pozyskanie go do przymierza z Rzymem52. Wypędzono stamtąd
przywódcę stronnictwa ciążącego ku Filipowi, Kykliadasa, a strategiem
związku był Arystajnos, który pragnął połączyć Związek z Rzymem. Flota
rzymska z Attalosem i Rodyjczykami stała w Kenchrejach. Wszyscy oni
wspólnie planowali przystąpienie do oblężenia Koryntu. Konsul zatem uznał,
że najlepiej będzie przed zabraniem się do tego dzieła wysłać do Związku
Achajskiego posłów z obietnicą włączenia Koryntu po dawnemu do Związku,
jeżeli Achajowie przejdą na stronę rzymską.
Z upoważnienia konsula posłów swych do Achajów wysłali: jego brat
Lucjusz Kwinkcjusz, Attalos, Rodyjczycy i Ateńczycy. Kongres zwołano
dla nich w Sykionie53.
PIERWSZY DZIEŃ KONGRESU ACHAJSKIEGO W SYKIONIE

Jednakże sytuacja Achajów i nastroje wśród nich bynajmniej nie były
jasne. Postrachem dla nich był tyran lacedemoński Nabis54, groźny i stały
ich wróg. Bali się wojny z Rzymem. Wobec Macedonii mieli zobowiązania
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Wspomniane tu miasta leżały w Fokidzie, w Grecji środkowej. Elateja — w północno-wschodniej stronie Fokidy.
52
Taktyka, jaką Flamininus zastosował w Grecji, dowodziła jego dobrej orientacji w stosunkach politycznych tego kraju. Umiejętnie wykorzystując zakorzenione tam nastroje antymacedońskie przeciągnął państwa greckie na stronę Rzymu realizując zasadę divide et impera, dziel
większe organizmy na mniejsze wygrywając jedne przeciw drugim i tak zdobywaj władzę nad
wszystkimi.
53
Sykion — wielkie miasto na północny zachód od Koryntu.
54
Lacedemoński — tj. spartański; por. rozdz. 38 i n., XXXIV 22 i n.

za dawne i świeże dobrodziejstwa, ale samego króla nie darzyli zaufaniem
z powodu jego okrucieństwa i wiarołomstwa. Nie oceniali go wedle tego,
co dla nich w danym momencie robił pod naciskiem chwili55, lecz widzieli,
że po wojnie będą w nim mieli nazbyt uciążliwego pana. Nie tylko więc
nie wiedzieli, co który z nich ma mówić w radzie swego miasta czy na
ogólnozwiązkowych kongresach, ale i sami w sobie zastanawiając się, czego
sobie życzyć i chcieć, nie byli co do tego dostatecznie zdecydowani.
Wprowadzono zatem owo poselstwo przed ludzi tak niepewnych swojego
zdania i dano mu możność przemawiania. Pierwszy przemówił poseł rzymski
Lucjusz Kalpurniusz. Po nim poseł króla Attalosa. Następnie mówili Rodyjczycy. Z kolei udzielono głosu poselstwu Filipa. Przemówienia Ateńczyków
wysłuchano na końcu, żeby mieli możność odparcia słów Macedończyków.
Ateńczycy też najgwałtowniej wystąpili przeciw Filipowi; bo nikt nie doznał
od niego tak dużo i tak dotkliwych przykrości.
Zebranie zamknięto pod zachód słońca. Cały dzień zszedł na tylu idących
po sobie przemówieniach posłów.
DRUGI DZIEŃ KONGRESU: WIELKA MOWA STRATEGA ARYSTAJNOSA

20. Następnego dnia obrady wznowiono i wtefy przez woźnego urzędowego — jak to jest w zwyczaju u Greków — przedstawiciele władzy dali
uczestnikom kongresu możność zabrania głosu doradczego, gdyby ktoś chciał
się wypowiedzieć. Nikt jednak nie zgłaszał się do głosu. Jedni oglądali się
na drugich, długo panowało milczenie. I nic dziwnego, jeśli ludzi, którzy
sami z siebie rozważając sprzeczne między sobą momenty jakby potracili
głowy, zdezorientowały jeszcze i przemówienia tej i tej strony, trwające
cały dzień, ukazujące trudności i pełne przestróg.
Wreszcie, żeby nie być zmuszonym do zamknięcia zebrania bez słowa,
odezwał się strateg achajski Arystajnos: „Gdzież się podziały, Achajowie,
owe spory, w których przy wspólnych posiłkach czy grupowych spotkaniach
na wzmiankę o Filipie i Rzymianach ledwieście utrzymali przy sobie ręce?
Teraz, na kongresie zwołanym dla tej jednej sprawy, wysłuchawszy tego,
co powiedzieli posłowie obu stron, kiedy przełożeni poddają rzecz pod
dyskusję, a woźny wzywa do zabierania głosu i obradowania, oniemieliście?
Jeżeli troska o dobro publiczne nie potrafi wydobyć z was głosu, to czyż
nie dokonają tego nawet wasze osobiste sympatie, które przekonania wasze
przechyliły przecież na tę czy tę stronę? Zwłaszcza że nikt, doprawdy, nie
jest tak tępy, by nie rozumiał, że zanim cokolwiek postanowimy, teraz
właśnie jest okazja do wypowiedzenia swej rady, czego kto pragnie albo co
uważa za najlepsze. Bo jak się raz coś postanowi, wszyscy będą musieli
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bronić tego jako dobrej sprawy, a więc także ci, którym by się to przedtem
nie podobało".
Jednakże i ta zachęta ze strony stratega nie tylko nie zwabiła ani
jednego człowieka do zabrania głosu, ale nawet nie wywołała pomruku czy
szmeru w tak wielkim i z tylu ludów zwołanym zebraniu.
21. Wobec tego strateg Arystajnos przemówił ponownie: „Nie brakuje
wam, przedstawiciele Achajów, ani myśli, ani języka. Tylko nikt nie chce
narażać się osobiście na niebezpieczeństwo wypowiadając się w sprawie
publicznej. I ja bym, być może, milczał, gdybym tu występował w charakterze
prywatnym. Teraz widzę, że jako strateg nie powinienem był zwoływać kongresu dla posłów, albo — muszę ich odprawić nie bez odpowiedzi. Ale jak
mogę dać im odpowiedź, jeśli nie na podstawie waszej tylko uchwały? Skoro
jednak nikt z was, będących delegatami na ten kongres, nie chce czy nie
ma odwagi mówić, co myśli, wobec tego przyjmijmy wczorajsze przemówienia
posłów jako propozycje i oceńmy je nie jako żądania mające na celu ich
interesy, lecz jako rady, co według nich jest dla nas korzystne.
Otóż Rzymianie, Rodyjczycy i Attalos proponują nam przymierze i przyjaźń uważając za słuszne, byśmy im pomogli w wojnie prowadzonej z Filipem.
Filip przypomina nam nasze przymierze z nim i przysięgę i już to żąda,
byśmy przy nim stali, już to oświadcza, że zadowoli się, jeśli nie będziemy
mieszać się do wojny.
I nikomu z was nie przychodzi na myśl, dlaczego ci, którzy jeszcze
nie są sprzymierzeńcami, chcą więcej niż sprzymierzeniec? Nie dzieje się
to, Achajowie, ani w wyniku umiarkowania Filipa, ani w wyniku braku
przyzwoitości u Rzymian. Szczęście i daje, i odbiera żądającym pewność
siebie. Filipowego nie widzimy nic, oprócz jego posła. Natomiast rzymska
flota stoi koło Kenchrei szczycąc się zdobyczą z miast eubejskich, a konsul
i jego legiony, oddzielone od nas niewielką przestrzenią morza, chodzą
po Lokrydzie i Fokidzie.
Dziwicie się, dlaczego wysłaniec Filipa, Kleomedont, dopiero co mówił
niepewnie, byśmy w sprawie króla chwycili za broń przeciw Rzymianom?
Bo gdybyśmy go na podstawie tego właśnie przymierza i tej przysięgi,
których moc wiążącą nam narzucał, prosili, żeby Filip nas bronił przed
Nabisem i Lacedemończykami i przed Rzymianami, nie tylko nie znalazłby
załogi zapewniającej nam bezpieczeństwo, ale nawet nie wiedziałby, co nam
odpowiedzieć. Nie inaczej, na Herkulesa, niż ten właśnie Filip w zeszłym
roku: obiecywał, że podejmie wojnę z Nabisem, ale gdy próbował naszych
ludzi w wieku wojskowym wyciągnąć stąd na Eubeję i spostrzegł, że my
ani dla niego nie uchwalamy tej pomocy, ani nie chcemy się wplątać
w wojnę z Rzymem, zapomniał o przymierzu, którym teraz szermuje,
i rzucił nas Nabisowi i Lacedemończykom na łup i zniszczenie.
Mnie się przemówienie Kleomedonta wydało w ogóle czymś wewnętrznie

sprzecznym z sobą. Umniejszał znaczenie wojny z Rzymem i mówił, że
wynik jej będzie taki sam, jak poprzedniej wojny, którą prowadzili z Filipem:
czemuż więc szuka Filip u nas pomocy na odległość, a nie przyjdzie tu
raczej osobiście, by nas, starych sprzymierzeńców, bronić jednocześnie przed
Nabisem i przed Rzymianami? Nas mówię? A dlaczegóż to pozwolił zająć
Eretrię i Karystos? Dlaczego tyle miast tesalskich? Dlaczego Lokrydę
i Fokidę? Dlaczego ustąpił z przełęczy epirockich i z owych nie do zdobycia
kluczowych przejść nad rzeką Aoosem, porzucił góry, które zajmował,
i uszedł w głąb królestwa? Otóż dlatego, że albo musiał, albo się bał,
albo tak chciał. Jeżeli jednak sam tak chciał i tylu sprzymierzeńców pozostawił wrogowi na łup, to jak może nie zgodzić się na to, by i sprzymierzeńcy sami o siebie się zatroskali? Jeżeli zaś zrobił to ze strachu, to
niech i nam wybaczy, że się o siebie boimy. Jeżeli wreszcie ustąpił przed
zbrojną przemocą przeciwnika, to czyż my, Achajowie, wytrzymamy napór
wojsk rzymskich, któregoście wy Macedończycy, Kleomedoncie, nie wytrzymali? Czyż możemy wierzyć tobie, że Rzymianie teraz prowadzą wojnę
z pomocą nie większej ilości wojsk i sił, niż prowadzili poprzednio, a nie
spojrzeć na rzecz raczej własnym okiem? Wówczas wspierali tylko flotą
Etolów i prowadzili wojnę nie pod wodzą konsula ani z pomocą konsularnego
wojska, a z miast sprzymierzonych z Filipem zagrożone były wtedy i niespokojne tylko miasta nadmorskie. Leżące w głębi lądu do tego stopnia
były bezpieczne od wojsk rzymskich, że Filip doszczętnie niszczył Etolów
daremnie wzywających pomocy rzymskiej. Teraz natomiast Rzymianie zakończywszy wojnę punicką, którą jakby w samych wnętrznościach Italii przez
szesnaście lat dźwigali, nie przybyli tu z pomocą wojującym Etolom, lecz
sami jako naczelni wodzowie w wojnie rozpoczęli walkę z Macedonią na
lądzje i morzu. Już trzeci konsul prowadzi tę wojnę z największą siłą.
Sulpicjusz rozbił i przepędził króla w spotkaniu w samej Macedonii,
a królestwa jego bardzo bogatą część złupił i zniszczył. Teraz Kwinkcjusz
panującego nad przesmykami epirockimi i pewnego siebie z powodu naturalnych właściwości terenu, urządzeń warownych i wojska pozbawił obozu, za
uciekającym poszedł do Tesalii i tu niemal na jego własnych oczach dostał
w swe ręce załogi królewskie i sprzymierzone miasta.
Powiedzmy, że nie jest rzeczywistością, co ateński poseł mówił dopiero
co o okrucieństwie Filipa, o jego zachłanności i samowoli; niech nas nic
nie obchodzi, jakich zbrodni wobec bogów i ludzi dopuszczono się w kraju
attyckim56, a jeszcze mniej, co wycierpiały daleko od nas leżące Kios
i Abydos57. Zapomnijmy nawet, jeśli wola, o naszych własnych ranach.
Puśćmy więc w niepamięć rzeź Messeny i złupienie jej dóbr dokonane
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w środku Peloponezu58; zabicie Charytelesa w czasie gościny w Kyparysji59,
niemal wśród samego przyjęcia przy stole, sprzeczne z wszelkim ludzkim
i boskim prawem; zamordowanie Aratosów, ojca i syna, w Sykionie, choć
nieszczęsnego starca sam nieraz nazywał nawet ojcem60; a do tego wywiezienie
żony syna do Macedonii dla zaspokojenia własnej chuci i inne wypadki
pohańbienia naszych panien i matron. Niech tu nawet nie będzie sprawy
z Filipem, przed którego okrucieństwem wszyscyście ze strachu oniemieli —
bo jakiż macie inny powód milczenia jako uczestnicy kongresu? — i niech
się nam wydaje, że mamy sprawę z Antygonosem, bardzo łagodnym i sprawiedliwym królem, dla nas wszystkich bardzo zasłużonym61: czy żądałby
od nas tego, co byłoby nie do wykonania? Peloponez to półwysep, połączony
z kontynentem wąskim przesmykiem istmijskim, dla żadnej wojny tak nie
otwarty i tak dogodny jak dla wojny morskiej. Jeżeli więc sto okrętów
pokładowych, pięćdziesiąt lżejszych, bezpokładowych, i trzydzieści łodzi
issajskich62 zacznie pustoszyć wybrzeże morskie i zdobywać szturmem miasta
wystawione na niebezpieczeństwo prawie na samych brzegach, to — oczywiście! schronimy się do miast w głębi kraju, jakby nam nie doskwierała
wojna wewnętrzna i tkwiąca w samym łonie! I kiedy tak od strony lądu
będzie na nas nastawał Nabis z Lacedemończykami, a od strony morza
flota rzymska, to z której strony doprosimy się króla o przewidzianą
przymierzem pomoc macedońską? A może sami własną bronią będziemy osłaniać szturmowane miasta przed rzymskim nieprzyjacielem? Wybornie przecież
w poprzedniej wojnie obroniliśmy Dymy!63 Dość przykładów dostarczają
nam tutaj cudze klęski. Nie starajmy się sami o to, jakby tu stać się
przykładem dla innych.
Nie odrzucajcież więc dumnie, dlatego że Rzymianie pierwsi szukają
przyjaźni z wami, okazji, której byście powinni sobie jak najbardziej życzyć,
do której jak najusilniej dążyć. Bo oczywiście, pewnie ich przyciska strach
i ciężka sytuacja w cudzym kraju i uciekają się do przymierza z wami, żeby się
osłonić cieniem waszej pomocy i w waszych portach znaleźć schronienie
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albo z waszego korzystać zaopatrzenia! Oni, którzy morze mają przecież
w swej mocy, a kraje, do jakich tylko się zbliżą, natychmiast biorą w swe
posiadanie, i którzy do tego, o co proszą, mogą zmusić, i tylko dlatego,
że chcą was oszczędzić, nie pozwalają wam dopuszczać się tego, co by
was zgubiło.
Droga, jaką wam świeżo wskazywał Kleomedont jako pośrednią i najbezpieczniejszą drogę rozsądku, żeby siedzieć spokojnie i wstrzymać się od
walki, to nie pośrednia droga, lecz żadna. Doprawdy bowiem — nie
mówiąc o tym, że przymierze z Rzymem musicie albo przyjąć, albo odrzucić - czymże innym będziemy, jeśli nie łupem zwycięzcy, nie mając
nigdzie zaskarbionej wdzięczności, jakby wyczekujący wyniku wojny, by swe
decyzje powiązać z tym, co los zdarzy?
Nie okazujcież niechęci, jeżeli wam się oferuje z własnej woli to, o co
całym należało zabiegać sercem. Nie zawsze wolno wam będzie wybierać
jedno z dwojga, jak to wam wolno dzisiaj. Nieczęsto też zdarza się podobna
okazja i niedługo będzie ona trwać. Już dawno chcecie się uwolnić od
Filipa, ale raczej chcecie, niż macie odwagę. Bez waszego trudu i narażania
się przybyli tu zza morza z wielkimi flotami i wojskami ci, którzy chcą
wam przywrócić swobodę. Jeżeli wzgardzicie przymierzem z nimi, to chyba
nie macie zdrowego rozumu! A jednak musicie w nich mieć sprzymierzeńców,
a jeśli nie, to wrogów".
22. Po przemówieniu stratega powstał szmer. Jedni mu przytakiwali, inni
przytakujących bezwzględnie karcili. I już nie tylko pojedynczy ludzie, ale
całe grupy przedstawicieli związkowych kłóciły się między sobą. Wreszcie
również między członkami władzy związkowej — nazywają ich demiurgami,
a wybierają w liczbie dziesięciu64 — wywiązał się spór wcale nie słabszy
niż w tłumie delegatów. Pięciu oświadczało, że opowiedzą się za wnioskiem
i przymierzem z Rzymem i będą za nim głosowali, pięciu powoływało się
na ustawę zastrzegającą, że ani urzędnicy nie mają prawa występować
z jakimkolwiek wnioskiem godzącym w Filipa, ani kongres nie ma prawa
tego uchwalać. I tak minął również ten dzień na sporach.
UCHWALENIE PRZYMIERZA ZWIĄZKU ACHAJSKIEGO Z RZYMEM
I JEGO ALIANTAMI

Pozostał przewidziany ustawą jeszcze tylko jeden dzień kongresu. Ustawa
nakazywała trzeciego dnia powziąć decyzję.
Na dzień ten ludzie gotowali się w takim rozognieniu stronnictw, że
nawet ojcowie z trudem powstrzymywali się od podniesienia ręki na synów.
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Dziesięciu — pierwotnie po jednym z każdego państwa związkowego. Liczba ta pozostała
mimo późniejszego wzrostu ilości państw związkowych.

Pejzjasz z Pelleny65 miał syna Memnona. Ten był demiurgiem i stał po
stronie sprzeciwiających się odczytaniu decyzji i poddawaniu jej pod głosowanie.
Ojciec więc długo zaklinał syna, by pozwolił Achajom powziąć zbawienną
dla ogółu decyzję i nie skazywał przez swój upór całego Związku na
zgubę. A gdy prośby te mało pomagały, przysięgał, że go uśmierci własną
ręką i potraktuje nie jak syna, lecz jako wroga. Groźbą dokonał tego, że
syn nazajutrz przyłączył się do tych, co byli za wnioskiem. W ten sposób
popierających wniosek było więcej i prawie wszyscy przedstawiciele ludności
Związku bez wahania przyjęli wniosek, jawnie dając do poznania, za jaką
pójdą decyzją66.
Tylko Dymajczycy, Megalopolitanie i niektórzy z Argiwów67 powstali
z miejsc przed podjęciem decyzji i opuścili kongres. Nikt zresztą temu się
nie dziwił, nikt ich nie ganił. Megalopolitan przecież, wygnanych za ich
dziadków z ojczyzny przez Lacedemończyków, przywrócił do niej Antygonos.
Dymy zaś niedawno były zdobyte i rozgrabione przez wojsko rzymskie68,
natomiast Filip kazał Dymajczyków wykupić z niewoli, gdziekolwiek by się
znajdowali, i nie tylko wolność im przywrócił, ale także ojczyznę.
Co do Argiwów — oprócz panującego wśród nich przekonania, że królowie
macedońscy od nich się wywodzą69 — grało u nich rolę również to, że
bardzo wielu z nich było związanych z Filipem jeszcze i prywatną znajomością i przyjaźnią.
Dla tych powodów ludzie ci opuścili kongres skłaniający się do przymierza
z Rzymem, uzyskując przebaczenie tej niesolidarności, skoro poważne i niedawno doznane krępowały ich dobrodziejstwa.
23. Pozostałe przedstawicielstwa państw związkowych, gdy ich pytano
o głos, na miejscu zatwierdziły decyzję o przymierzu z Attalosem i Rodyjczykami. Natomiast zatwierdzenie przymierza z Rzymem odłożono na czas
potrzebny na wysłanie posłów do Rzymu, jako że bez decyzji ludu rzymskiego
nie można było uznać przymierza za prawomocne. Na razie zaś postanowiono
wysłać trzech posłów do Lucjusza Kwinkcjusza i z całym wojskiem achajskim
przysunąć się pod Korynt, ponieważ Kwinkcjusz, zdobywszy Kenchreje,
oblegał już główne miasto.
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Ta decyzja Achajów, podobnie zresztą jak i innych państw greckich, tłumaczy się ich
słabością, w tej chwili zaś obawą przed zagrażającym im spartańskim Nabisem. Podobnie
postąpili Achajowie przed dwudziestu kilku laty, kiedy z obawy przed królem spartańskim
Kleomenesem III zabiegali o pomoc u króla macedońskiego Antygonosa Dosona.
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DAREMNA PRÓBA ZDOBYCIA KORYNTU PRZEZ RZYMIAN I ALIANTÓW

Wojsko achajskie usadowiło się obozem naprzeciw bramy wiodącej do
Sykionu. Rzymianie szturmowali część miasta od strony Kenchrei, a Attalos,
przeprowadziwszy swe siły przez Istmos, od strony drugiego portu morskiego,
Lechajonu. Czyniono to z początku dość wolno, w nadziei, że wewnątrz
dojdzie do niezgody między mieszkańcami miasta a załogą królewską. Kiedy
jednak wszyscy działali jednomyślnie i Macedończycy bronili miasta jak
wspólnej ojczyzny, a Koryntianie godzili się na główne dowództwo naczelnika załogi Androstenesa zupełnie tak, jakby to był ich obywatel i przez
nich na to stanowisko wybrany głosowaniem, wtedy cała nadzieja pozostawała
w przemocy, broni i robotach oblężniczych.
Ze wszystkich stron zaczęto posuwać pod obwarowania nasypy, bo wejście
na mury nie było łatwe. Taran od strony szturmowanej przez Rzymian
wyburzył już sporą część muru. W miejsce to, pozbawione ochrony, zaczęli
się zbiegać Macedończycy, by tego punktu bronić, i tu wywiązała się między
nimi i Rzymianami zacięta walka. Z początku Rzymian łatwo odpierał
liczebnie przeważający przeciwnik. Potem jednak wzięto do pomocy posiłki
Achajów i Attalosa, walka się wyrównała i nie było wątpliwości, że niebawem łatwo by stamtąd przepędzono tych Macedończyków i Greków. Ale
było tam mnóstwo zbiegów italskich, pochodzących częściowo z wojska
Hannibala, którzy z obawy przed karą ze strony Rzymian poszli za Filipem,
częściowo z żołnierzy załóg okrętowych, którzy niedawno opuścili floty
i przeszli na drugą stronę w nadziei za szczytniejszej służby wojskowej.
Ludzi tych brak wszelkich widoków na ocalenie w wypadku zwycięstwa
Rzymian zagrzewał już nie do zuchwałej odwagi, ale wprost do szaleństwa.
Naprzeciw Sykionu jest Przylądek Junony, zwanej Akrajską, wysunięty
w głąb morza. Dzieli go od Koryntu odległość dobrych siedmiu tysięcy
kroków w prostej" linii. W miejsce to Filokles, również dowódca królewski,
doprowadził przez Beocję tysiąc pięciuset żołnierzy. Czekały tam na nich
łodzie, dostarczone z Koryntu, mające zabrać tę załogę i przerzucić ją
do Lechajonu70.
Wobec tego Attalos poradził, żeby spalić urządzenia oblężnicze i natychmiast od oblężenia odstąpić. Rzymianin uporczywiej obstawał przy rozpoczętych
działaniach. Jednakże i on widząc załogi królewskie rozmieszczone przy wszystkich bramach i stwierdzając, że niełatwo dałoby się wytrzymać natarcia
wypadów z miasta, przyłączył się do zdania Attalosa. W ten sposób przedsięwzięcie nie dało spodziewanego wyniku. Achajów puszczono do domu
i powrócono do okrętów. Attalos popłynął do Pireusu, Rzymianie udali
się na Korcyrę.
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Lechajon — północny port Koryntu; flota rzymska stała wtedy w Zatoce Sarońskiej
i nie mogła przeszkodzić temu, co się działo w Zatoce Korynckiej.

ZDOBYCIE ELATEI PRZEZ KONSULA

24. W czasie tych poczynań ze strony wojsk okrętowych konsul Kwinkcjusz w Fokidzie rozbił obóz pod Elateją. Tu najpierw próbował załatwić
sprawę drogą rozmowy z naczelnikami Elatejczyków. Odpowiadano mu
jednak, że nic nie leży w ich mocy, bo więcej tam ludzi królewskich niż
mieszkańców miasta. Przystąpił zatem do szturmu na miasto od wszystkich
stron jednocześnie z użyciem dział oblężniczych i broni. Przysunął pod
mury taran, wyburzył część muru na przestrzeni między dwiema wieżami,
mur runął z wielkim hukiem odsłaniając miasto. Przez tak otwartą drogę
po świeżej ruinie wkroczyła do środka rzymska kohorta, za czym ludzie
w mieście opuszczając swe stanowiska pobiegli ze wszystkich stron w to
właśnie miejsce, najbardziej przez atakującego przeciwnika zagrożone. Rzymianie zaś przez ten czas wchodzili na ruiny muru i jednocześnie do
stojących murów przystawiali drabiny. Walka zwróciła oczy i uwagę oblężonych
w jedną stronę, a tymczasem w wielu punktach wdarto się na mury
i ludzie uzbrojeni przeszli do wnętrza miasta.
Usłyszawszy tam wrzawę przerażony nieprzyjaciel rzucił miejsce, którego
bronił zbitą masą ludzi, i wszyscy uciekli na zamek, razem z bezbronnym
tłumem. W ten sposób konsul opanował miasto.
Miasto złupiono. Z kolei wysłano na zamek wiadomość obiecującą ludziom królewskim życie, jeżeli zechcą oddalić się stamtąd bez broni,
a Elatejczykom wolność. I dawszy im co do tego odpowiednie zapewnienie
po kilku dniach zajęto również zamek.
POWRÓT MIASTA ARGOSU NA STRONĘ FILIPA

25. Na skutek zjawienia się dowódcy królewskiego Filoklesa w Achai
nie tylko Korynt został uwolniony od oblężenia, lecz także Argos wydano
Filoklesowi, za sprawą części przywódców po zorientowaniu się w nastrojach
wśród ogółu ludności.
Panował tu zwyczaj, że pierwszego dnia zgromadzenia wyborczego strategowie wymieniali, jakby dla dobrej wróżby, Zeusa, Apollona, Heraklesa.
Ustawowo zaś dodano do tego obowiązek wymieniania także króla Filipa.
Ale po zawarciu przymierza achajsko-rzymskiego herold urzędowy imienia
tego nie wymienił. To wywołało wśród zebranych najpierw pomruk, a następnie
okrzyki dodających imię Filipa i każących zaszczycić go tym ustawowo
przewidzianym wyróżnieniem. Wreszcie imię to wymieniono przy wielkim
aplauzie ze strony ogółu ludności.
Opierając się na tych przychylnych nastrojach wezwano tam Filoklesa.
Ten nocą zajął wznoszące się nad miastem wzgórze — obronny ten punkt
nazywają Larysą — i umieściwszy tam swą załogę o świcie ruszył z wro-

gimi chorągwiami w kierunku leżącego pod zamkiem placu miejskiego.
Z przeciwka zaszedł mu drogę gotów do walki szyk bojowy. Była to
osadzona tam niedawno załoga achajska, składająca się z doborowej młodzieży w liczbie pięciuset ludzi ze wszystkich miast związkowych. Na jej
czele stał Dymajczyk Ajnesydemos.
Dowódca królewski wysłał do tych ludzi pośrednika mającego im oznajmić
nakaz opuszczenia miasta i powiedzieć, że przecież nie sprostają już samym
tylko mieszkańcom miasta stojącym po stronie macedońskiej, a cóż dopiero występującym razem z Macedończykami, którym nawet Rzymianie
nie zdołali przeciwstawić się pod Koryntem.
Z początku jednak ani dowódcy, ani jego ludzi nic to nie przejmowało. Ale zaraz potem, gdy zobaczyli, że z drugiej strony wielkim pochodem nadciągają również Argejczycy, zrozumieli, że stoją w obliczu niechybnej zagłady. Mimo to wydawało się, że gotowi są na wszystko, gdyby
ich dowódca był bardziej zawzięty. Ajnesydemos jednak nie chciał tracić
kwiatu młodzieży achajskiej razem z miastem i uzyskał od Filodemosa
zezwolenie na ich odejście.
Sam jednak z kilku swoimi ludźmi nie ustąpił z miejsca, w którym
stanął z bronią w ręku. Filokles wysłał do niego człowieka z zapytaniem,
co to ma znaczyć. Ale on stał trzymając tarczę przed sobą i tylko tyle
odpowiedział, że zginie w obronie miasta, które powierzono jego pieczy.
Na to dowódca królewski wydał Trakom rozkaz rzucenia pocisków i wszyscy
padli na miejscu.
Tak to po zawarciu przymierza achajsko-rzymskiego dwa najznakomitsze
miasta, Korynt i Argbs, pozostały w rękach króla.
Tyle zdziałali Rzymianie tego lata w Grecji na lądzie i morzu.
W GALII PRZEDALPEJSKIEJ: SPOKÓJ

26. W Galii konsul Sekstus Eliusz nie dokonał zgoła nic godnego wspomnienia. Miał na swoim terenie działania dwa wojska: jedno, które tam
zatrzymał, choć należało je odesłać, na którego czele stał poprzednio prokonsul Lucjusz Korneliusz, on sam zaś postawił pretora Gajusza Helwiusza; drugie, które przyprowadził z sobą do tego kraju. Ale prawie cały
rok stracił na ściąganiu z powrotem do Kremony i Placencji mieszkańców
tych miast kolonii, z których uszli wskutek wypadków wojennych i żyli
w rozproszeniu.
W ITALII: SPISEK I BUNT NIEWOLNIKÓW KARTAGIŃSKICH

Jak Galia tego roku była nadspodziewanie spokojna, tak opodal Rzymu
wybuchła niemal wojna z niewolnikami.

Zakładników kartagińskich trzymano w Setii pod strażą. Były to dzieci
najznakomitszych obywateli, więc razem z nimi znajdowało się tam mnóstwo
niewolników. Liczbę tych niewolników powiększała spora ilość innych tego
samego pochodzenia, zakupionych przez mieszkańców Setii ze zdobyczy
wojennej, ponieważ było to po wojnie punickiej. Uknuli oni spisek i wysłali z grona wtajemniczonych najpierw ludzi mających zwerbować niewolników w okolicy Setii, a następnie także w okolicy Norby i Cyrcejów:
Kiedy wszystko było dostatecznie przygotowane, postanowili zaatakować
ludność zajętą widowiskiem w czasie igrzysk, jakie miały się odbyć w Setii
w najbliższych dniach. Po zajęciu Setii i wymordowaniu nagle zaskoczonej
ludności planowali zajęcie Norby i Cyrcejów <...> niewolnicy.
Tymczasem o tym tak haniebnym planie doniesiono do Rzymu zawiadamiając o mm pretora miejskiego Lucjusza Korneliusza Lentulusa. Przybyło do niego przed świtem dwóch niewolników, którzy wyłożyli mu wszystko po kolei, co zaszło i co było jeszcze w planie. Pretor kazał niewolników
zatrzymać w domu pod strażą, zwołał senat i poinformował go o usłyszanej
od donosicieli wiadomości. Tutaj otrzymał polecenie podjęcia wyprawy
w celu wykrycia i stłumienia tego spisku.
Ruszył więc zaraz w drogę z pięciu legatami i zmuszał spotykanych na
polach ludzi i werbowanych pod przysięgą do chwytania za broń i marszu za
nim. Przez taki dorywczy pobór do wojska zebrał pełne dwa tysiące ludzi
uzbrojonych i nie mówiąc nikomu, dokąd idzie, zjawił się w Setii. Tu
z miejsca zaaresztował przywódców spisku i rozpoczęła się ucieczka niewolników z miasta. Rozesłał zatem po okolicy ludzi, którzy mieli ich
wyśledzić <...>. Przyczyniła się do tego chwalebna pomoc dwu donoszących o rzeczy niewolników i jednego wolnego człowieka. Temu senat polecił dać w nagrodę sto tysięcy sztuk ciężkiej monety, a niewolnikom po
dwadzieścia pięć tysięcy i wolność. Cenę ich wykupienia wypłacono ich
właścicielom ze skarbca publicznego.
Nie tak długo potem doniesiono, że niewolnicy z pomocą resztek tegoż
spisku planują zajęcie miasta Preneste. Pretor Lucjusz Korneliusz również
tam się wybrał i na miejscu ukarał śmiercią około pięciuset ludzi uwikłanych w to przestępstwo.
Ludność ogarnął strach, że zakładnicy i jeńcy puniccy podejmują tego
rodzaju akcję. Dlatego i w Rzymie trzymano straże nocne na ulicach,
obchodzone przez niższych urzędników, a nadzorowi więzień publicznych
w składzie trzech osób dano polecenie czujniejszego pełnienia służby strażniczej.
Podobnie do miast latyńskich wysłał pretor zarządzenie, żeby zakładników
wziąć pod prywatny nadzór nie dając im możności wychodzenia na ulice,
a niewolników skrępować kajdanami wagi nie mniejszej niż dziesięć funtów
rzymskich i trzymać ich pod strażą nie gdzie indziej, tylko w więzieniu
publicznym.

INNE WYPADKI W DZIEJACH RZYMSKICH W ROKU 198 p. n. e.

27. Tegoż roku przybyli posłowie od króla Attalosa. Złożyli na Kapitelu
wieniec ze złota ważący dwieście czterdzieści sześć funtów rzymskich i podziękowali senatowi za to, że powaga poselstwa rzymskiego skłoniła Antiocha
do wycofania się z wojskiem z granic królestwa Attalosa.
Tegoż lata przybyło do wojska rzymskiego w Grecji dwustu jeźdźców, dziesięć słoni i dwieście tysięcy miar pszenicy od króla Masynissy.
Również z Sycylii i Sardynii wysłano dla wojska wielkie transporty żywności i odzieży. Sycylią zarządzał Marek Marcellus, Sardynią Marek Porcjusz Katon, człowiek nieskazitelny i bez zarzutu. Uważano jednak, że zbyt
surowo postępował w powściąganiu lichwiarstwa. Lichwiarzy z wyspy przepędził. Obcięte albo całkiem zniesione zostały nakłady, jakie miejscowa
ludność sprzymierzeńcza czyniła na wyposażenie pretorów.
WYBORY URZĘDNIKÓW W RZYMIE NA ROK 197 p. n. e.

Z Galii powrócił do Rzymu konsul Sekstus Eliusz celem przeprowadzenia wyborów. Na konsulów wybrani zostali: Gajusz Korneliusz Cetegus
i Kwintus Minucjusz Rufus. W dwa dni później odbyły się wybory pretorów.
W tym roku po raz pierwszy wybrano sześciu pretorów. Bo ilość terenów
działania rosła i państwo rozprzestrzeniało się coraz szerzej71. Wybrani zostali: Lucjusz Manliusz Wulson, Gajusz Semproniusz Tuditanus, Marek
Sergiusz Sylus, Marek Helwiusz, Marek Minucjusz Rufus, Lucjusz Atyliusz.
Z tych Semproniusz i Helwiusz byli edylami plebejskimi. Kurulnymi
zaś edylami w tym roku byli Kwintus Minucjusz Termus i Tyberiusz Semproniusz Longus.
Igrzyska Rzymskie wznawiano tego roku czterokrotnie.
ROK 197 p. n. e.: W RZYMIE - PRZYDZIAŁ ZADAŃ I WOJSK

28. Konsulat objęli Gajusz Korneliusz i Kwintus Minucjusz. Przystąpiono
przede wszystkim do załatwienia sprawy terenów działania, .konsularnych
i pretorskich. Najpierw przeprowadzono sprawę zadań pretorskich, co dało
się załatwić przez losowanie. Pretura miejska przypadła Sergiuszowi, pretura do spraw spornych z obcymi Minucjuszowi. Sardynię wylosował Atyliusz,
Sycylię Manliusz, Hiszpanię Bliższą Semproniusz, Hiszpanię Dalszą Helwiusz.
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Obok dotychczasowych pretorów, tj. pretora jurysdykcji wewnętrznej (praetor urbanus)
i pretora jurysdykcji zewnętrznej (praetor peregrinus) powołano już pretora do zarządzania
Sycylią i pretora do zarządzania Sardynią (wraz z Korsyką), a obecnie zaczęto wybierać jeszcze
dwóch: dla Hiszpanii Bliższej (Hispania citerior) i Hiszpanii Dalszej (H. ulterior); por. rozdz. 28.
Dotychczas do Hiszpanii posyłano wodzów z tytułem prokonsula.

Kiedy jednak konsulowie zabierali się do losowania Italii i Macedonii,
przeszkodzili temu trybunowie ludowi Lucjusz Oppiusz i Kwintus Fulwiusz
mówiąc: "Macedonia jest odległym terenem działania i nic tak nie przeszkadzało tej wojnie dotychczas, jak to. że poprzedniego konsula odwołuje się
ze stanowiska w środku jego poczynań, kiedy on zaledwie zacznie rozwijać
swą akcje. Już czwarty rok idzie od uchwalenia wojny macedońskiej. Sulpicjusz większą część roku stracił na szukaniu króla i jego wojska. Williusz
w toku rozprawy z nieprzyjacielem został odwołany nie dokończywszy
dzieła. Kwinkcjusza przez dłuższy czas zatrzymywały w Rzymie powinności
religijne. Mimo to tak pokierował sprawą, że gdyby wcześniej poszedł na
swój teren działania albo gdyby zima była nieco późniejsza, mógłby był
wojnę doprowadzić do końca. Obecnie zaś dopiero co udał się na kwatery
zimowe, ale podobno tak się gotuje do wojny, że widać, iż mógłby ją
zakończyć najbliższego lata, jeśli mu w tym nie przeszkodzi następca"72.
Takimi przemówieniami trybunowie doprowadzili konsulów do oświadczenia, że zdadzą się na powagę senatu, jeżeli trybunowie uczynią to samo. Obie
strony zgodziły się na wolną decyzję senatu w tej sprawie i senat przydzielił jako teren działania obu konsulom Italię, a Tytusowi Kwinkcjuszowi
przedłużył dowództwo do czasu przybycia przysłanego tam decyzją senatu
następcy.
Konsulom dano po dwa legiony na wojnę z Galiami przedalpejskimi,
którzy oderwali się od Rzymu. Kwinkcjuszowi uchwalono posłać do Macedonii uzupełnienie wojska w wysokości sześciu tysięcy piechoty, trzystu
jeźdźców i trzech tysięcy ludzi załogi okrętowej. Lucjusz Kwinkcjusz Flamininus otrzymał polecenie dowodzenia nadal tą flotą, którą dotychczas
dowodził.
Pretorom do Hiszpanii dano po osiem tysięcy piechoty sprzymierzeńczej
latyńskiej i po czterystu jeźdźców, aby dotychczasowe wojska tamtejsze
mogli odesłać73. Nadto polecono im określić zasięg strzeżonych granic
Bliższej i Dalszej Hiszpanii.
Poza tym dla terenu macedońskiego dodano jako legatów Publiusza
Sulpicjusza i Publiusza Williusza, którzy działali tam już jako konsulowie.
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Mowa trybunów za przedłużeniem dowództwa, prorogatio imperii, T. Kwinkcjuszowi
Flamininowi jest tu o tyle ważna, że pokazuje ona świadomość czasów Liwiusza, ale chyba
także już dawniejszych, że zasada jednorocznego piastowania stanowisk konsulów czy pretorów,
działających na odległych od Rzymu i Italii teatrach wojennych, jest już często anachroniczna.
Inna rzecz, że za tym wystąpieniem trybunów kryły się — jak wynika z Plutarcha, Żywot Flaminina 7 — osobiste cele młodego i ambitnego przeciwnika Filipa; por. rozdz. 32.
73
Z przytoczonych przez Liwiusza danych wynika, że udział sprzymierzeńców w wojskach
rzymskich znacznie przewyższał ilość wojska dostarczanego przez obywateli rzymskich. Podobnie
wyglądała sytuacja w przypadku załóg okrętowych, dostarczanych przez sprzymierzeńców zobowiązanych do świadczeń na rzecz Rzymu w zakresie potrzeb morskich (socii navales).

ZAŻEGNANIE ZNAKÓW WRÓŻEBNYCH

29. Przed wyruszeniem konsulów i pretorów w teren uznano za wskazane dokonać zażegnania znaków wróżebnych. Bo i w Rzymie piorun
uderzył w świątynię Wulkana i Summana74, a we Fregenach75 w mury
i bramę. Poza tym we Fruzynonie pojawiła się jasność wśród pełnej nocy.
W Efuli urodziło się dwugłowe i pięcionogie jagnię. W Formiach dwa
wilki wdarły się do miasta i poszarpały wielu napotkanych ludzi. W Rzymie
wilk nie tylko przedarł się do miasta, ale nawet na Kapitol.
UCHWAŁA O KOLONIZACJI MIAST NADMORSKICH

Trybun ludowy Gajusz Atyniusz przeprowadził uchwałę o wysłaniu kolonistów do pięciu punktów na wybrzeżu. Dwa z nich — to Wolturnum
i Liternum, przy ujściach rzek; jeden w Puteolach, jeden w Salernum oraz
jeden w Buksentum76. Przewidywano po trzysta rodzin na każdy punkt.
Wybrano także komisję do przeprowadzenia tej kolonizacji, złożoną z trzech
osób z prawem urzędowania przez trzy lata77. Weszli do niej: Marek Serwiliusz Geminus, Kwintus Minucjusz Termus, Tyberiusz Semproniusz Longus.
POMYŚLNA AKCJA KONSULÓW W GALII PRZEDALPEJSKIEJ

Obaj konsulowie po zakończeniu poboru ludzi do wojska i załatwieniu
spraw boskich i ludzkich, które musieli załatwić osobiście, wyruszyli do
Galii. Korneliusz poszedł prostą drogą do Insubrów, którzy wtedy stali pod
bronią w połączeniu z Cenomanami, a Kwintus Minucjusz w kierunku lewej
strony Italii, nad Morze Dolne.
Ten dotarłszy z wojskiem do Genui zaczął wojnę od Ligurów. Poddały
mu się dwa warowne miasta liguryjskie, Klastydium i Litubium78, i dwa
tegoż plemienia zespoły ludności, Celejaci i Cerdycjaci. I już wszystko z tej
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Summanus — bóstwo nocnego nieba i nocnej pogody (błyskawice pojawiające się za
dnia przypisywano Jowiszowi, w nocy Summanowi).
75
Fregeny — miasto w południowej Etrurii nad morzem. Pozostałe z wymienionych tu
miast — w Lacjum.
76
Wolturnum — w północnej Kampanii, przy ujściu rzeki Wolturnus do morza. Liternum — na południe od Wolturnum, przy ujściu jakiejś małej rzeczki do morza przez błotne
jezioro, zwane palus Literna. Puteole — także nad morzem, koło Neapolu. Salernum — nad
morzem w południowej Kampanii. Buksentum — nad morzem w południowej Lukanii.
77
Co do ostatecznego zaprowadzenia tych kolonii por. XXXIV 45.
78
Klastydium — w pobliżu środkowego Padu, na zachód od Placencji; konsul przeszedł
wiec, z Genui maszerując, całą wschodnią Ligurię. Litubium — miejscowość nie znanego bliżej
położenia.

strony Padu było podbite, oprócz gallickich Bojów i liguryjskich Ilwatów79.
Poddało się, jak mówiono, piętnaście miast warownych, dwadzieścia pięć
tysięcy ludzi.
Z kolei więc pomaszerował konsul na teren Bojów.
30. Wojsko Bojów na krótko przedtem przeprawiło się na drugą stronę
Padu i dołączyło do Insubrów i Cenomanów. Doszły bowiem do Bojów
wiadomości, że konsulowie będą prowadzić akcję wspólnymi siłami. I oni
więc chcieli się wzmocnić przez połączenie sił. Kiedy jednak nadeszła wieść,
że drugi konsul nęka kraj Bojów, od razu wywołało to rozłam. Bojowie
żądali, żeby wszyscy szli na pomoc będącym w ciężkiej sytuacji, Insubrowie
natomiast oświadczali, że nie opuszczą swoich terenów. I tak siły ich się
rozbiły. Bojowie ruszyli bronić własnych posiadłości. Insubrowie z Cenomanami usadowili się na brzegu rzeki Mincjusz80.
Dwa tysiące kroków poniżej tego miejsca nad tą samą rzeką rozbił obóz
konsul Korneliusz. Stąd wysyłał ludzi na zwiady do wsi Cenomanów i pod
Bryksję, będącą ich głównym miastem. Mając zaś dostatecznie pewne wiadomości, że młódź wojskowa stoi pod bronią bez aprobaty ze strony starszyzny i że Cenomanowie dołączyli się do buntu Insubrów bez oficjalnej
uchwały, zwabił do siebie znaczniejszych obywateli i zaczął czynić starania
i wysiłki, żeby Cenomanowie odłączyli się od Insubrów, podnieśli chorągwie
i albo wrócili do domu, albo przeszli do Rzymian. Tego nie udało mu się
uzyskać, ale zapewniono go, że w szyku bojowym zachowają neutralność
albo nawet, jeśli się zdarzy jakaś okazja, pomagać będą Rzymianom.
Insubrowie nie wiedzieli o tym porozumieniu, ale w duchu coś podejrzewali, że wierność sprzymierzeńców się chwieje. Kiedy więc stawali do
walki, nie odważyli się powierzyć im żadnego z dwu skrzydeł linii bojowej,
żeby nie popsuli całej sprawy cofając się podstępnie. Umieścili ich za chorągwiami, w linii posiłków.
Konsul na początku bitwy ślubował świątynię Junonie Wybawicielce,
jeżeli tego dnia nieprzyjaciela rozbije i przepędzi. Żołnierze zaś potwierdzili
okrzykiem, że postarają się, by konsul mógł swe ślubowanie wypełnić. I tak
ruszono na przeciwnika. Insubrowie nie wytrzymali już pierwszego uderzenia. Niektórzy piszą, że i Cenomanowie wśród walki nagle uderzyli na nich
od tyłu powodując dezorientację i zamieszanie. Paść tam miało trzydzieści
pięć tysięcy nieprzyjaciela. Żywcem do niewoli wzięto podobno pięć tysięcy
dwustu ludzi, wśród nich dowódcę punickiego Hamilkara81, będącego sprawcą
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Ilwaci — na północny wschód od Genui. Minucjusz obszedł ich zatem chyba od zachodu łukiem.
80

Mincjusz — lewobrzeżny dopływ Padu, płynący przez wschodnią cześć kraju Cenomanów.
81

Por. XXXI 21, gdzie ten Hamilkar miał paść pod Kremoną już w roku 200 p.n.e. Tutaj
Liwiusz referuje inną wersję źródłową (por. XXXIII 23).

tej wojny. Zdobyto sto trzydzieści znaków wojskowych i ponad dwieście
wozów82. <Dużo miast>83 gallickich, które stanęły po stronie oporu insubryjskiego, poddało się Rzymianom.
31. Konsul Minucjusz z początku na szerokich przestrzeniach pustoszył
i przemierzał kraj Bojów, potem jednak, kiedy Bojowie opuścili Insubrów
i powrócili, by bronie własnych posiadłości, trzymał się w obozie uważajcie,
że trzeba stoczyć z przeciwnikiem regularną bitwę. I Bojowie nie byliby się
cofnęli przed taką bitwa, gdyby nie wieść o pobiciu Insubrów. Ta złamała
ich na duchu. Opuścili wodza i obóz i rozproszyli się po wsiach, żeby każdy
mógł bronie swojego, i tak zmienili u przeciwnika metodę prowadzenia
walki. Konsul bowiem nie licząc na to, by o sytuacji decydować w jednym spotkaniu, znowu zaczął pustoszyć pola, palić domy, zdobywać miejscowości.
W tych samych dniach spalono Klastydium. Potem poprowadzono legiony przeciw liguryjskim Ilwatom, jedynym jeszcze trwającym w oporze.
Ale i to plemię, na wiadomość o klęsce Insubrów w walnej rozprawie
i o zastraszeniu Bojów, nie ważących się próbować szczęścia w bezpośredniej bitwie, poddało się.
Do Rzymu w tymże czasie nadeszło pismo obu konsulów o pomyślnym
przebiegu akcji w Galii. Pretor miejski, Marek Sergiusz, odczytał je w senacie, a następnie za zezwoleniem senatu przed ludem. Uchwalono czterodniowe modły dziękczynne.
W GRECJI I MACEDONII: OPUNT W RĘKACH RZYMIAN

32. Była już wtedy zima i Tytus Kwinkcjusz po zajęciu Elatei rozmieścił
wojska w kwaterach zimowych w Fok idzie i Lokrydzie, gdy w Opuncie84
wybuchł rozłam wewnętrzny. Jedno stronnictwo przyzywało na pomoc Etolów.
którzy byli bliżej85 drugie Rzymian. Etolowie przybyli tam pierwsi. Ale
stronnictwo wpływowsze nie wpuściło Etolów do środka, lecz wysławszy
wiadomość do wodza rzymskiego utrzymało miasto aż do jego przybycia.
Zamek jednak dzierżyła w swych rękach załoga macedońska i ani groźby Opuntiów, ani powaga wodza rzymskiego nie potrafiły skłonić jej do
usunięcia się stamtąd. Jeżeli zaś nie od razu przystąpiono do jej szturmowania, to dlatego tylko, że od króla przybył specjalny posłaniec.
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Mowa tu o wozach bojowych, którymi posługiwali się jeszcze Celtowie jako bronią
taktyczna.
83
Słowa w nawiasie wprowadzono w miejsce rękopiśmiennej luki.
84
Opunt — miasto w Lokrydzie Opunckiej, na wschód od północnej Fokidy.
85
Byli bliżej — tj. obóz etolski był tam gdzieś bliżej niż rzymski, znajdujący się pod Elateją.
Bo chyba nie chodzi tu o bliższe położenie Etolii w stosunku do odległego Rzymu.

SPOTKANIE KRÓLA FILIPA Z TYTUSEM KWINKCJUSZEM

Posłaniec ten zjawił się z prośbą o wyznaczenie czasu i miejsca na
rozmowę z królem. Zgodzono się na to, choć z oporami. Ale nie dlatego,
by Kwinkcjusz nie chciał uchodzić za takiego, który wojnę doprowadził
do końca tylko częściej zbrojnie, a częścią drogą układów. Po prostu nie
wiedział jeszcze, czy przyślą mu następcę w osobie jednego z nowych konsulów, czy też jemu samemu przedłużą dowództwo, o co jak najusilniej
zabiegać polecił swoim przyjaciołom i powinowatym. Sądził natomiast, że
rozmowa będzie na czasie, by mógł dowolnie przechylić sytuację ku wojnie,
jeśli pozostanie na stanowisku, albo ku pokojowi, gdyby miał z niego
ustąpić.
Na miejsce spotkania wybrano wybrzeże blisko Nikai nad Zatoką
Malijską. Król przybył tam z Demetriady z pięciu łodziami i jednym okrętem z dziobem bojowym. Towarzyszyli mu najznakomitsi ludzie macedońscy
i wybitny wygnaniec achajski Kykliadas86. Przy boku wodza rzymskiego
znajdował się król Amynander, legat Attalosa Dionysodoros, naczelnik
floty rodyjskiej Agezymbrotos, strateg etolski Fajneas i dwóch Achajczyków. Arystajnos i Ksenofont87. W ich otoczeniu Rzymianin podszedł na
sam brzeg morza, król natomiast wystąpił na przodzie stojącego na kotwicy
okrętu. Na to Rzymianin: „Wygodniej nam będzie, jeżeli zejdziesz na ląd
i będziemy rozmawiać i słyszeć się nawzajem z bliska". Ale król oświadczył, że tego nie zrobi. Kwinkcjusz więc zapytał: „Boisz się?" — Na to
tamten z królewską wyniosłością: „Ja nie boję się nikogo, prócz bogów
nieśmiertelnych. Tylko nie mam zaufania do rzetelności wszystkich, których
widzę koło ciebie. A najmniej ze wszystkich do Etolów". — Rzymianin
odrzekł: „To niebezpieczeństwo jednakowo grozi wszystkim, którzy przychodzą na rozmowę z przeciwnikiem, jeżeli nie ma żadnego zaufania". —
Na to król: „Tak, Tytusie Kwinkcjuszu, ale nie jednakową nagrodą za
wiarołomstwo, gdyby się działało podstępnie, byłby Filip i Fajneas. Nie
z taką samą przecież trudnością Etolowie znaleźliby sobie w miejsce Fajneasa innego stratega, z jaką Macedończycy w moje miejsce innego króla".
33. Po tych słowach nastąpiło milczenie. Rzymianin uważał, że ten powinien mówić pierwszy, który o rozmowę prosił. Król natomiast, że do
tego należy pierwsze słowo, kto podaje warunki pokoju, a nie do tego,
kto je ma przyjąć.
W końcu Rzymianin powiedział, że jego przemówienie jest proste. Po86

Kykliadas - strateg Związku Achajskiego w latach 209 i 200 p.n.e. Potem wygnany
współpracował z Filipem.
87
Arystajnos - dziwi określenie go tylko Achajczykiem, a nie byłym strategiem achajskim. Czy wiec byłby to jakiś inny Arystajnos? Drugi, Ksenofont z Ajgionu, to mało znany
polityk achajski.

da warunki, bez których spełnienia nie ma pokoju88: „Król ma usunąć
ze wszystkich miast greckich swoje załogi. Oddać sprzymierzeńcom narodu
rzymskiego jeńców wojennych i zbiegów. Zwrócić Rzymianom te tereny
w Ilirii, które zajął po pokoju zawartym w Epirze89. Królowi Egiptu
Ptolemajosowi oddać miasta, które zajął po śmierci jego ojca, Ptolemajosa
Filopatora. To są warunki jego i narodu rzymskiego. Ale słuszną jest
rzeczą wysłuchać również żądań sprzymierzeńców".
Tu przedstawiciel króla Attalosa żądał zwrotu okrętów i jeńców, wziętych w bitwie morskiej koło Chiosu90, oraz odbudowy do stanu pierwotnego Nikeforionu91 i świątyni Afrodyty, które ograbił i spustoszył. Rodyjczycy domagali się zwrotu Perai92; jest to kraina na kontynencie, leżąca
naprzeciw ich wyspy, od dawna od nich zależna. Żądali także usunięcia
załóg z Jazosu i z Bargylii, z miasta Euromosu93, a nadto z Sestosu
i Abydosu nad Hellespontem. Domagali się zwrócenia Peryntosu94 miastu
Bizancjum na warunkach dawnych stosunków prawnych, a także przywrócenia swobód wszystkim punktom handlowym i portom w Azji. Achajowie
domagali się zwrotu Koryntu i Argosu. Strateg Etolów, Fajneas, upominał
się prawie o to samo, co Rzymianie: aby Filip usunął się z Grecji, a Etolom zwrócił miasta, które niegdyś prawnie i politycznie do nich należały.
Tu zabrał po nim głos znakomity Etolczyk Aleksander, człowiek, jak
na stosunki etolskie, bardzo wymowny: „Długo on już milczy, jednakże
nie dlatego, by sądził, że przez tę rozmowę coś się załatwia, lecz ponieważ
nie chciał przeszkadzać żadnemu ze sprzymierzeńców. Bo Filip ani o pokoju
nie mówi szczerze, ani wojny nigdy nie prowadził z prawdziwym męstwem.
W rozmowach knuje zasadzki i chce drugich złapać, w wojnie nie staje
do walki w otwartym polu i nie bije się w regularnym spotkaniu, lecz
uciekając pali i łupi miasta, i co ma być nagrodą zwycięzców, to on
zwyciężony niszczy. Nie tak się sprawowali dawni królowie macedońscy,
lecz mieli zwyczaj bić się w linii bojowej, a miast oszczędzać, ile tylko
mogli, by tym bogatsze mieć państwo. Bo cóż to za sens, żeby likwidować
tych, o których posiadanie się walczy, i nic sobie nie pozostawić, oprócz
wojny? Więcej miast sprzymierzeńczych zniszczył Filip ubiegłego roku w Tesalii95 niż wszyscy, którzy kiedykolwiek występowali w Tesalii jako jej nie88

Liwiusz wyzyskał w tym miejscu, jak w wielu innych, relacje Polibiusza (Dzieje XVIII 1 i n.),
z którego korzystali, poza Liwiuszem, także inni autorzy.
89

W Epirze - w roku 205/4 p.n.e.; por. XXIX 12.

90

W bitwie morskiej koło Chiosu — w roku 202 p.n.e.; por. Polibiusz, Dzieje XVI 2 i n.

91

Nikeforion — zamek obronny i gaj koło Pergamonu. Tamże świątynia Afrodyty.

92

Peraja — kraj nadmorski w Karii, w Małej Azji, naprzeciw Rodosu.
Jazos (Iasos), Bargylie, Euromos — miasta w południowo-zachodniej Karii, miedzy
Halikarnasem i Miletem.
93

94
95

Peryntos — miasto
Por. rozdz. 13 i n.

na

północnym

wybrzeżu

Propontydy

(morza

Marmara).

przyjaciele. Odebrał przecież Etolom Lizymachie przepędziwszy stamtąd dowódcę i załogę. Kios, miasto, które również im podlegało, doszczętnie
zniszczył i zburzył96. I podobnie w podstępny sposób nabyte trzyma
Teby Ftiotydzkie, Echinos97, Larysę, Farsalos98.
34. Poruszyło Filipa to przemówienie Aleksandra. Przybił z okrętem
bliżej brzegu, żeby go było słychać, ale kiedy zaczął mówić, głównie przeciw
Etolom99, wpadł mu gwałtownie w słowa Fajneas oświadczając, że nie
chodzi tutaj o słowa, lecz albo zwyciężyć trzeba w wojnie, albo słuchać
lepszych.
„To jest oczywiste nawet dla ślepego" — odparł Filip czyniąc aluzję
do chorych oczu Fajneasa. Był zresztą z natury złośliwy nad miarę tego,
co przystało królowi, i nawet wśród poważnych spraw nie powściągał swo-'
jego dowcipu.
Potem zaczął mówić z oburzeniem, że Etolowie niczym Rzymianie każą
mu ustępować z Grecji, a sami nie umieliby powiedzieć, jakie są granice
Grecji; bo nawet olbrzymia część Etolii, kraje Agrajów, Apodotów i Amfilochów, nie należą do Grecji100: „A czy co do tego, że ja nie powstrzymałem się od sprzymierzeńców" — mówił dalej Filip — „mają oni słuszny
powód do skargi, skoro sami zwyczaj taki od dawna traktują już jako
prawo, że pozwalają swoim ludziom uprawiać wojaczkę przeciw własnym
sprzymierzeńcom, z tym tylko, że nie robią tego na podstawie uchwały
publicznej? Nieraz nawet przeciwne sobie linie bojowe, jedna i druga
równocześnie, posiadają w swych szeregach posiłki etolskie. A co do Kiosu —
to nie ja go zdobywałem, tylko udzieliłem pomocy oblegającemu to miasto
mojemu sprzymierzeńcowi i przyjacielowi Prusjaszowi101. Lizymachie uwolniłem z rąk trackich. Zresztą ponieważ konieczność kazała mi zająć się
tą wojną, nie mogłem tego miasta pilnować i jest ono w posiadaniu
trackim. Tyle w odpowiedzi Etolom.
96

Lizymachia — miasto u północnego wylotu Hellespontu (Dardaneli). Po śmierci króla
egipskiego Ptolemajosa Filadelfa pozostawało w przymierzu wojennym z Etolami i załogą
etolską przeciw niebezpieczeństwu od strony Traków. Kios — miasto na wybrzeżu południowego wcięcia we wschodniej części Propontydy. O jego zniszczeniu przez Filipa por. Polibiusza Dzieje XV 21 i n.
97
Echinos — miasto na północnym wyBrzeżu Zatoki Malijskiej. Pozostałe trzy miasta
w Tesalii.
98
Słowa Etolczyka Aleksandra oddają wiernie sytuacje Filipa V, którego zasoby wyczerpały się do tego stopnia, że zmuszony był próbować rokowań z Rzymem.
99
Odpowiedź daną przez Filipa Etolom, ograniczoną u Liwiusza do ogólnikowego zdania, podaje szczegółowo Polibiusz, Dzieje XVIII 4.
100
Agrajowie i Amfilochowie — w północno-zachodniej Etolii; Apodotowie — w południowo-wschodniej Etolii. Ziemie tych plemion w różnych czasach zaliczano do różnych krajów, np. Amfilochów raz do Epiru, to znów do Etolii.
101
Prusjasz I - król Bitynii w latach 235—183 p.n.e., szwagier Filipa. Odbudował Kios
pod nazwą: Prusjasz nad Morzem.

Attalosowi i Rodyjczykom nic w zasadzie nie jestem winien, bo początek wojny od nich wyszedł, nie ode mnie. Jedynie ze względu na Rzymian zwrócę Rodyjczykom Peraję, a Attalosowi okręty z jeńcami, jacy się
jeszcze odnajdą. Bo co się tyczy Nikeforionu i odbudowy świątyni Afrodyty, cóż mogę powiedzieć żądającemu tego, jeśli nie tyle tylko, że postaram się własnym kosztem zadrzewić je na nowo, skoro lasy i gaje w ten
tylko przywracać można sposób, a królowie mają o takie rzeczy między
sobą się upominać i na ich temat udzielać sobie odpowiedzi".
Koniec tego przemówienia Filipa zwrócony był przeciw Achajom. Zaczął on tutaj najpierw od zasług Antygonosa względem nich102, a potem
przeszedł do swoich i kazał odczytać głośno postanowienia achajskie, zawierające wszelkie boskie i ludzkie zaszczyty dla niego103. Z wyrzutem mówił
o niedawnej uchwale Achajów, postanawiającej zerwanie z nim stosunków.
Wśród gorzkiej inwektywy na ich wiarołomność oświadczył jednak, że odda
im Argos, a co do Koryntu naradzi się z wodzem rzymskim, od którego
będzie chciał wyjaśnienia, czy sądzi, że powinien ustąpić ze wszystkich
miast, jakie sam zdobył w wojnach i trzyma w swym posiadaniu, czy
również z tych, które odziedziczył po przodkach.
35. Achajowie i Etolowie gotowali się do odpowiedzi na słowa Filipa,
ale słońce zbliżało się ku zachodowi i dalsze rozmowy przeniesiono na
dzień następny. Filip ruszył w drogę, skąd przybył, Rzymianie i sprzymierzeńcy wrócili do obozów.
DRUGI DZIEŃ SPOTKANIA FILIPA Z KWINKCJUSZEM

Nazajutrz Kwinkcjusz przybył o umówionej porze pod Nikaję — bo to
miejsce wybrano na rozmowę — ale ani Filipa nigdzie nie było widać,
ani nie nadchodziła od niego przez kilka godzin żadna wiadomość. Już
myślano, że nie przybędzie, gdy nagle ukazały się jego okręty. On sam
twierdził, że potrzebował czasu na naradę, bo nie wie, co robić, skoro
tak ciężkie stawia mu się warunki, na które nie zasłużył. Powszechnie jednak
miano przekonanie, że umyślnie zwlekał do późnej pory dnia, żeby Achajom
i Etolom nie można było dać czasu na odpowiedź. I tę opinię król sam
potwierdził, prosząc, żeby innych usunąć i nie tracić czasu na kłótnie, a dać
mu możność rozmowy z samym wodzem rzymskim, by w końcu znaleźć
wyjście z sytuacji.
Tego z początku nie przyjęto. Nie chciano, by się wydawało, że sprzymierzeńców odsuwa się od rozmowy. Potem jednak, kiedy Filip nie prze102
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Antygonos - por. rozdz. 21 i przyp. 49, a także rozdz. 22.

W pierwszej wojnie rzymskiej z Filipem Rzymianie mieli sprzymierzeńców w Etolach, a
Filip w Achajach.

stawał o to prosić, wódz rzymski, po wspólnej naradzie, podszedł na skraj
wybrzeża w towarzystwie trybuna wojskowego Appiusza Klaudiusza, a inni
pozostali na boku. Król wysiadł na ląd z dwoma towarzyszami, których
miał koło siebie poprzedniego dnia. Tu przez jakiś czas rozmowa toczyła
się poufnie. I nie wiadomo, co Filip o wyniku rozmowy powiedział swoim
ludziom. Kwinkcjusz przedstawił swym sprzymierzeńcom taki jej wynik:
„Filip ustępuje na rzecz Rzymian z całego wybrzeża iliryjskiego. Odeśle im
zbiegów i jeńców, jeżeli tacy są u niego. Attalosowi odda okręty i zabrane
wraz z nimi załogi okrętowe. Rodyjczykom zwróci kraj, zwany Perają,
z Jazosu i Bargylii nie ustąpi. Etolom oddaje Farsalos, a także Larysę;
Teb nie oddaje. Achajom odstąpi nie tylko Argos, ale również Korynt".
Nikogo jednak z zainteresowanych nie zadowoliło takie określenie tego,
z czego Filip ma zamiar ustąpić, a z czego nie chce ustępować: „Więcej
bowiem w ten sposób traci się niż zyskuje; nigdy nie zabraknie powodów
do walk, jeżeli on nie usunie swych załóg z całej Grecji".
36. Tak wszyscy z całego zespołu krzyczeli jeden przez drugiego i słowa
ich doszły również do stojącego opodal Filipa. Poprosił więc Kwinkcjusza,
by całą sprawę przenieść na następny dzień, mówiąc, że na pewno albo
on ich przekona, albo sam da się im przekonać.
TRZECI DZIEŃ SPOTKANIA FILIPA Z KWINKCJUSZEM:
ROZEJM W WOJNIE Z FILIPEM

Na miejsce rozmowy wyznaczono punkt koło Tronionu104. Tam spotkano
się wcześnie. Filip zaczął prosić zarówno Kwinkcjusza, jak i wszystkich
obecnych, żeby się nie starali rozbijać nadziei na pokój. I wreszcie prosił
o wyznaczenie czasu na wysłanie poselstwa do senatu rzymskiego. Mówił,
że albo na tych warunkach uzyska pokój, albo przyjmie warunki pokoju,
jakie mu podyktuje senat.
I to się zainteresowanym wcale nie podobało. Nie widzieli w tym nic
innego, tylko zwlekanie i szukanie czasu na zebranie sił wojennych.
Kwinkcjusz jednak był zdania, że to byłoby aktualne, gdyby było właśnie
lato i czas działań wojennych. Mówił więc: „Zima jest blisko i nic się nie
traci dając Filipowi czas na wyprawienie poselstwa do Rzymu. I tak
przecież bez aprobaty ze strony senatu nic z tego, co by sami uzgodnili
z Filipem, nie uzyska mocy prawnej. A można zorientować się w stanowisku
senatu, dopóki zima z konieczności narzuca wojnie pokój".
Do tego zdania przyłączyli się również pozostali obecni, przedstawiciele
sprzymierzeńców.
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Tronion — miasto na południowy wschód od Nikai, na południowym wybrzeżu Zatoki Malijskiej.

Postanowiono zatem zawieszenie broni na dwa miesiące, przy czym
sprzymierzeńcy uznali za wskazane wysiać do senatu również ze swej strony
po jednej osobie105, by senatowi rzecz wyłożyć i ostrzec go przed podstępem
króla. W umowie o zawieszeniu broni dodano zarazem żądanie, że załogi
królewskie z terenu Fokidy i Lokrydy mają być usunięte natychmiast.
POSELSTWA W SPRAWIE WOJNY Z FILIPEM W RZYMIE

Z poselstwem sprzymierzeńców również Kwinkcjusz wysłał do Rzymu
króla Atamanii Amynandra, dla dodania poselstwu blasku, a nadto Kwintusa
Fabiusza, będącego siostrzeńcem jego żony, Kwintusa Fulwiusza i Appiusza
Klaudiusza.
37. Gdy poselstwa przybyły do Rzymu, najpierw wysłuchano przedstawicieli sprzymierzeńców, następnie posłów królewskich.
Przemówienie pierwszych wypełnione było inwektywą na Filipa, z czego
najbardziej zainteresowało senat przedstawienie przez nich układu mórz
i lądów w tamtych stronach, mające na celu pokazanie wszystkim, że jeżeli
król zatrzyma Demetriadę w Tesalii, Chalkidę na Eubei i Korynt w Achai,
Grecja nie może być wolna: „Bo nawet Filip nazywa te punkty obelżywie,
ale jeszcze więcej prawdziwie kajdanami Grecji".
Potem wpuszczono posłów Filipa. Zabrali się oni do dłuższego przemówienia, które jednak przerwano im krótkim pytaniem: czy król byłby
gotów ustąpić z tych trzech miast. Na to oni odpowiedzieli, że co do tego
nie mają żadnych konkretnych poleceń. Tak więc poselstwo królewskie
odprawiono bez doprowadzenia pokoju do skutku.
Kwinkcjuszowi natomiast przyznano wolny wybór pokoju lub wojny. On
zaś zorientowawszy się dostatecznie, że senat nie ma do wojny niechęci,
nie dał już Filipowi możności rozmowy, bo sam także pragnął raczej wojny
niż pokoju, i oświadczył, że nie dopuści innego poselstwa do Rzymu, poza
takim, które by niosło oświadczenie, że król ustępuje z całej Grecji.
FILIP W OBLICZU DALSZEJ WOJNY Z RZYMEM

38. Filip zorientowawszy się, że trzeba będzie stanąć do walnej rozprawy
i zewsząd ściągać siły do siebie, najbardziej niepokoił się o miasta Achai
jako kraju jemu przeciwnego, ale więcej o Argos niż o Korynt. Za najlepsze
więc uznał dać to miasto tyranowi lacedemońskiemu Nabisowi jakby w opiekę,
aby mu je w razie zwycięstwa zwrócił, a w razie jakiegoś niepowodzenia
105

Jednakże Etolowie, według Polibiusza, Dzieje XVIII 10, wysłali do Rzymu siedem osób.

sam zatrzymał. Napisał więc do Filoklesa, który stał na czele załóg
w Koryncie i Argosie, żeby się porozumiał z tyranem osobiście. I Filokles
poza tym, że już przychodził z darem, dodał, że jako porękę dalszej
trwałej przyjaźni króla z Nabisem król zamierza związać swoje córki
małżeństwem z synami Nabisa.
MIASTO ARGOS W RĘKACH TYRANA NABISA

Tyran najpierw oświadczył, że miasta tego nie przyjmie bez wezwania
go na pomoc uchwałą samych Argiwów. Potem jednak, kiedy się dowiedział,
że na ogólnym zgromadzeniu ludności nie tylko wzgardzono tam imieniem
tyrana, ale nawet ze wstrętem się od niego odrzekano, umyślił sobie, że
znalazł powód do ograbienia mieszkańców miasta, i polecił Filoklesowi, by
mu je wydał, kiedy zechce.
Bez czyjejkolwiek wiedzy wpuszczono nocą Nabisa do miasta. O świcie
wszystkie wyższe punkty zostały przez niego obsadzone, bramy miasta
zamknięte. Kilku znaczniejszych ludzi na początku tego zamieszania wymknęło
się z murów. Mienie tych jako takich, co się oddalili, skonfiskowano,
a tym, co pozostali na miejscu, odebrano złoto i srebro i kazano zapłacić
dużą kontrybucję. Kto oddał wszystko bez ociągania się, wychodził cało
bez obelżywego traktowania, bez tortury. Innych natomiast, co do których
było podejrzenie, że coś ukryli albo zatrzymali dla siebie, brano na tortury
i bito jak niewolników.
Potem zwołano ludność na zgromadzenie, gdzie Nabis ogłosił projekty

ustaw: jednej o zniesieniu długów, drugiej o podziale roli między wszystkich
ludzi — dwie żagwie w rękach reformatorów do rozogniania ludu przeciw
arystokracji106.
WSPÓŁPRACA NABISA Z RZYMIANAMI

39. Kiedy miasto Argos znalazło się w rękach samowładcy, ten nie
myśląc, od kogo je otrzymał i na jakich warunkach, wyprawił posłów do
Kwinkcjusza w Elatei i do Attalosa zimującego na Eginie, aby ich zawiadomić, że Argos jest w jego rękach, a on sam ma nadzieję, że gdyby
Kwinkcjusz przybył tam na rozmowę, doszłoby między nimi niewątpliwie
do pełnego porozumienia.
Kwinkcjusz chcąc pozbawić Filipa również tej pomocy powiedział, że
przybędzie na miejsce. Do Attalosa wysłał wiadomość, żeby przybył na jego
spotkanie z Eginy do Sykionu. Sam także wyruszył w drogę z Antykiry
z dziesięciu pięciowiosłowcami, które mu w tych właśnie dniach dostawił
brat z postoju zimowego na Korcyrze, i przepłynął do Sykionu. Tutaj
czekał już na niego Attalos. Król ten zwrócił mu uwagę, że to samowładca ów powinien przyjść do Rzymianina, nie Rzymianin do niego. I przekonał go do swej myśli, żeby do samego miasta Argosu nie wchodzić.
Opodal miasta leży miejscowość zwana Mykeniką107. Uzgodniono, że w tym
właśnie miejscu nastąpi spotkanie.
Kwinkcjusz przybył na to spotkanie wraz z bratem i kilku trybunami
wojskowymi, Attalos w towarzystwie królewskiej świty, a strateg achajski
Nikostratos z kilku żołnierzami wojsk posiłkowych. Zastali Nabisa na miejscu
czekającego już ze wszystkimi swymi wojskami. Wystąpił on naprzód w zbroi
i z uzbrojoną strażą przyboczną mniej więcej na środek rozciągającej się
między obu stronami przestrzeni. Kwinkcjusz z bratem i dwoma trybunami
wojskowymi wystąpili bez uzbrojenia. Podobnie bez zbroi był król, a przy
boku miał tylko stratega achajskiego i jednego ze swych purpuratów.
Rozmowę zaczął Nabis od tłumaczenia się ze swego przybycia w zbroi
i w otoczeniu ludzi zbrojnych, skoro widział, że wódz rzymski i król
Attalos podeszli na spotkanie bez broni. Powiedział mianowicie, że nie ich
samych się boi, lecz wygnańców argiwskich.
Następnie, gdy zaczęto mówić o warunkach współpracy, Rzymianin żądał
dwu rzeczy: po pierwsze, żeby Nabis zaprzestał wojny z Achajami; po
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Te dwie żagwie w rękach reformatorów były stalą bolączką ówczesnej Grecji, świadectwem jej niezdrowych stosunków społecznych.
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Mykenika - punkt leżący niewątpliwie gdzieś koło miejsca dawnych Myken, będących teraz wsią należącą do Argosu, albo też wprost teren dawnych Myken, na północ od
Argosu.

drugie, żeby z nim wysłał posiłki przeciw Filipowi. Nabis oświadczył, że
posiłki wyśle. Ale zamiast pokoju z Achajami uzyskano tylko zawieszenie
broni do czasu zakończenia wojny z Filipem.
40. Król Attalos wszczął także dyskusję w sprawie Argosu. Zarzucał
Nabisowi, że trzyma przemocą miasto wydane mu zdradziecko przez Filoklesa. Nabis natomiast twierdził, że Argiwowie sami go wezwali, by ich
bronił. Król żądał zwołania zgromadzenia Argiwów, by można było usłyszeć
to od nich samych. Nabis nie odmawiał. Król jednak wyrażał zdanie, że
trzeba przy tym usunąć z miasta załogi i dać zgromadzeniu, bez mieszania
w nie Lacedemończyków, możność swobodnego oświadczenia, jaka jest wola
Argiwów. Nabis odrzekł, że załóg stamtąd nie usunie. Ostatecznie też ta
wymiana zdań pozostała bez skutku.
Spotkanie zakończono tym, że Nabis dal Rzymianinowi sześciuset żołnierzy
z Krety, a strateg achajski Nikostratos zawarł z tym władcą lacedemońskim
rozejm na cztery miesiące.
KWINKCJUSZ POD KORYNTEM. PERTRAKTACJE Z FILOKLESEM

Kwinkcjusz udał się stamtąd pod Korynt i przystąpił z kohortą Kretejczyków pod bramę, aby dowódca tamtejszej załogi Filokles widział, że
Nabis opuścił Filipa. Filokles przybył osobiście na rozmowę z wodzem
rzymskim, na którego apel, by natychmiast wyszedł i miasto oddał, odpowiedział jednak tak, że miało się wrażenie, iż sprawę raczej odłożył na
później, niż odrzucił.
Spod Koryntu Kwinkcjusz przeprawił się do Antykiry, po czym wysłał
brata do Akarnanii108, aby również tamtych ludzi próbował przeciągnąć
na swą stronę.
ATTALOS W SYKIONIE

Attalos skierował się spod Argosu do Sykionu. Tutaj miasto dodało
mu do dawniejszych wyróżnień nowe, a król także do tego, że niegdyś
za wielką sumę odkupił dla tego sprzymierzonego i przyjaźnią z nim
związanego miasta święty gaj Apollina, nie chciał również teraz opuszczać
go bez jakiegoś daru ze swej strony. Dał mu więc dziesięć talentów srebra
i dziesięć tysięcy medymnów zboża109. Potem dopiero wrócił do swej floty
w Kenchrejach.
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Akarnania — kraj na zachód od Etolii. Podbój Akarnanii przez Rzymian por.
XXXIII 16.
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Darowizna Attalosa dla Sykionu jest dowodem wielkiego niedostatku, w jaki popadły
miasta greckie na skutek wojny.

DALSZA ŁUPIEŻCZA AKCJA NABISA W ARGOSIE

Nabis umocnił swą załogę w Argosie i wrócił do Lacedemonu. Sam
ograbił mężczyzn, a teraz przysłał do Argosu swą żonę, aby ograbiła
kobiety. Wzywała ona do siebie już to pojedyncze kobiety ze znaczniejszych
domów, już to całe ich grupy powiązane z sobą rodem, i będąc dla nich
miłą i równocześnie groźną odebrała im nie tylko złoto, ale w końcu
nawet stroje i wszelkie przybory do pielęgnacji urody.

KSIĘGA TRZYDZIESTA TRZECIA

BEOCJA W PRZYMIERZU Z RZYMEM

1. Po tych wypadkach w ciągu zimy Kwinkcjusz z nastaniem wiosny
ściągnął Attalosa do Elatei zamierzając poddać pod swoje rozkazy lud
beocki, wśród którego do owej chwili panowały jeszcze nastroje chwiejne
i nie zdecydowane. Pomaszerował przez Fokidę i w odległości pięciu tysięcy kroków od Teb, stolicy Beocji, rozbił obóz, skąd następnego dnia
ruszył w drogę pod Teby z żołnierzami jednej chorągwi, Attalosem i licznie zewsząd tam przybyłymi poselstwami. Hastatom legionowym w liczbie
dwu tysięcy kazał iść za sobą w odległości tysiąca kroków.
W połowie drogi zjawił się na jego spotkanie strateg beocki Antyfilos.
Reszta ludności wypatrywała przybycia wodza rzymskiego i króla z murów
miasta. Oczom ich ukazało się niewielu ludzi w zbroi, mało koło nich
wojska; bo idących z tyłu hastatów osłaniały zakręty na drogach i znajdujące się na tym odcinku doliny. Kiedy zbliżał się już do miasta, zwolnił
kroku pod pozorem pozdrawiania wychodzącej na jego spotkanie ludności,
ale właściwym celem tego zwolnienia marszu było danie hastatom czasu do
podejścia na miejsce. Mieszkańcy miasta — tłum ludzi pchany naprzód przed
liktorem — zobaczyli maszerującą z tyłu kolumnę zbrojną dopiero wtedy, gdy
przybyto do kwatery1 wodza.
Wtedy wszyscy osłupieli, jakby miasto zostało wydane przez podstęp Antyfilosa i już zajęte. Zrozumieli, że ich zgromadzenie, zapowiedziane na dzień
następny, nie ma możności swobodnego obradowania. Ukryli jednak swe
rozgoryczenie, bo ujawnialiby je na próżno i nie bez narażenia się na niebezpieczeństwo.
2. Na zgromadzeniu pierwszy przemówił Attalos. Zaczął od zasług swoich
przodków i własnych zarówno względem ogółu Greków, jak i względem
samych Beotów, gdy wtem jako starszy już i zbyt słaby, by wytrzymać
napięcie swego wystąpienia, zamilkł i upadł. W czasie wynoszenia stamtąd
króla i przenoszenia go na inne miejsce, bo część ciała została sparaliżowana,
zgromadzenie zostało chwilowo przerwane.
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Kwatera ta. imperatora hospituum, znajdowała się już w Tebach.

Z kolei wystąpił dowódca achajski Arystajnos2. Jego przemówienie miało
tym większą wagę, że nic innego Beotom nie radził, jak tylko to, co już
kiedyś doradził Achajom.
Sam Kwinkcjusz dorzucił do tego niewiele słów, podkreślając nie tyle
siłę zbrojną czy znaczenie Rzymian, ile ich rzetelność w dotrzymywaniu
wierności.
Po przemówieniach odczytany został wysunięty przez Platejczyka3 Dikajarchosa4 wniosek o zawarcie przymierza z Rzymem. Nikt nie miał odwagi
wnioskowi temu się sprzeciwiać, został on zatem przyjęty i przeprowadzony
wszystkimi głosami miast beockich.
Zgromadzenie rozwiązano, Kwinkcjusz zatrzymał się jeszcze w Tebach,
jak dalece zmuszał go do tego świeży wypadek Attalosa. Kiedy jednak okazało się, że nasilenie choroby nie zagraża bezpośrednio życiu króla, lecz
wystąpiła u niego tylko niedomoga fizyczna, pozostawił go pod opieką
w celu dalszego koniecznego leczenia, po czym powrócił do Elatei, skąd
przybył.
Pozyskawszy do przymierza z Rzymem Beotów, tak samo jak poprzednio
Achajów, i zapewniwszy sobie w ten sposób spokój, pewność i bezpieczeństwo
na tyłach zaczął intensywnie myśleć o Filipie i zakończeniu z nim tej wojny.
FILIP PRZED WALNA ROZPRAWA

3. Również Filip z nastaniem wiosny — skoro poselstwo jego nie przyniosło z Rzymu widoków na pokój — zaczął przeprowadzać pobór do wojska
we wszystkich miastach królestwa, przy wielkim jednak braku młodych ludzi.
Wyczerpały przecież Macedończyków ciągłe wojny przez wiele już lat prowadzone. Również za panowania jego samego padła wielka ilość ludzi w wojnach morskich z Rodyjczykami i Attalosem, a w lądowych z Rzymianami.
Dlatego wciągał na listę poborowych nowych żołnierzy już od szesnastego
roku życia, a niektórych, jeśli pozostało im jeszcze coś sił, powoływał pod
broń nawet po przekroczeniu wieku poborowego.
Uzupełniwszy w ten sposób swe siły ściągnął po wiosennym zrównaniu
dnia z nocą wszystkie wojska pod Dion5, gdzie stanął obozem i ćwiczył
codziennie żołnierzy oczekując nieprzyjaciela.
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Strategiem achajskim był teraz Nikostratos. Arystajnos był więc chyba dowódcą wojskowym, po grecku również strategos, co Liwiusz tłumaczy przez słowo praetor. tak samo jak
strategos w znaczeniu naczelnika związkowego.
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Plateje (łac. Plataeae) — miasto w Beocji. na południe od Teb.
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Dikajarchos należał prawdopodobnie do kolegium beotarchów, przywódców Związku
Beockiego.
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Dion miasto blisko wybrzeża morskiego w południowo-wschodmej Macedonii.

WYMARSZ KWINKCJUSZA NA ROZPRAWĘ Z FILIPEM

Również Kwinkcjusz ruszył w tych dniach z Elatei i minąwszy Tronion
i Skarfeję dotarł do Termopil. Tam zapowiedziano kongres achajski, który
się odbył w Heraklei6 celem narady nad ilością wojsk, z jaką Achajowie
mieli iść z nim na wojnę.
Poznawszy postanowienia sprzymierzeńców poszedł trzeciego dnia przodem
do Ksynii7 i rozbił obóz na granicy ajniańsko-tesalskiej, gdzie czekał na
posiłki etolskie. Etolowie nie ociągali się: pod dowództwem Fajneasa przybyło tam <...> sześciuset8 ludzi piechoty, czterystu konnicy. I Kwinkcjusz,
żeby nie było wątpliwości, na co czekał, natychmiast ruszył w dalszą drogę.
Kiedy wkroczył na teren Ftiotydy, dołączyło się do niego pięciuset Gortyńczyków z Krety pod wodzą Kydantesa i trzystu Apolloniatów w podobnym uzbrojeniu9. Wkrótce potem nadszedł również Amynander z tysiącem
dwustu ludźmi piechoty atamańskiej.
Z PRZEMÓWIENIA FILIPA DO WOJSKA

Filip dowiedziawszy się, że Rzymianie ruszyli spod Elatei, zdawał sobie
sprawę, że zbliża się moment walnej rozprawy, i uważał, że czas przemówić
do żołnierzy. Mówił wiele, jak już nieraz przedtem, o męstwie przodków
i o żołnierskiej chwale Macedończyków, po czym przeszedł do tego, co
wtedy ludzi najbardziej straszyło, aby rozpalić w nich na nowo jakąś wiarę
w siebie.
4. Klęsce poniesionej w przesmykach nad rzeką Aoosem przeciwstawiał
trzykrotne rozbicie Rzymian przez falangę macedońską pod Atraksem10;
a zresztą i w tamtym wypadku, gdzie Macedończycy nie zdołali utrzymać
swych pozycji w wąwozach epirockich, winę przypisywał przede wszystkim
niedbałości straży wojskowych, a następnie, już w samej bitwie, wojskom
lekkozbrojnym i najemnym: „Bo falanga macedońska" — kończył — „i wtedy
dotrzymała miejsca niewzruszona, i zawsze w otwartym polu i w regularnej
bitwie pozostanie niezwyciężona".
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Herakleja Trachińska — miasto na zachód od Termopil, koło Zatoki Malijskiej.
Ksynie - miasto już na terenie południowej Tesalii. Wspomnianą dalej granice
ajniańsko-tesalską tworzył grzbiet górski: po południowej jego stronie mieszkali Ajnianie.
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Tutaj w rękopisach albo luka, albo cyfra DC jest zepsuta; Plutarch w Żywocie
T. Kwinkcjusza 7 podaje sześć tysięcy.
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W podobnym uzbrojeniu — po łacinie haud dispari armatu, dlatego że Apolloniaci
przyszli jako lekkozbrojni łucznicy, podobnie jak ci z Gortyny na Krecie.
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Nad Aoosem - por. XXXII 5 i 12; pod Atraksem - XXXII 17 i n.
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LICZBA WOJSK OBU PRZECIWNYCH STRON

Filip miał szesnaście tysięcy żołnierzy, co stanowiło podstawową siłę całego jego królestwa. Do tego dwa tysiące cetratów, zwanych peltastami11;
takąż liczbę, mianowicie po dwa tysiące, Traków i Ilirów, noszących nazwę
Trallów12; do tego około tysiąc żołnierzy posiłkowych, najemnych, pochodzących z różnych stron, oraz dwa tysiące konnicy.
Taką samą liczbę wojska mieli zresztą również Rzymianie. Konnicy o ową
ilość więcej, jaką dorzucili im Etolowie.
NIEUDANA PRÓBA ZDOBYCIA TEB FTIOTYDZKICH PRZEZ RZYMIAN

5. Kwinkcjusz ruszył w drogę pod Teby Ftiotydzkie13 zyskawszy nadzieję,
że miasto zostanie mu wydane przez tamtejszego naczelnika, Tymona. Podszedł więc pod mury z niewielkimi oddziałami jeźdźców i lekkozbrojnych,
ale tu spotkał go taki zawód, że nie tylko musiał stoczyć walkę z wypadem z miasta, lecz znalazłby się nawet w groźnym niebezpieczeństwie, gdyby
nie przyszła mu na czas z pomocą zaalarmowana nagle piechota i konnica z obozu.
Wobec zupełnego niepowodzenia w tym zbyt pochopnie podjętym planie,
odstąpił na razie od dalszej próby zdobywania miasta.
ZALETY OBRONNEJ PALISADY RZYMSKIEJ W PORÓWNANIU
Z GRECKO-MACEDOŃSKĄ

Tymczasem zaś wiedząc dobrze, że król jest już na terenie Tesalii, ale
nie orientując się jeszcze, w którym się udał kierunku, rozesłał żołnierzy po
okolicy i kazał im naciąć drągów na palisadę.
Macedończycy i Grecy także posługiwali się palisadą, ale używając pali
nie umieli ich dostosować do wygodnego noszenia ani do dobrego wzmacniania nimi wałów obronnych. Cięli bowiem zbyt wielkie i zbyt rozgałęzione
pnie, jak na to żeby je żołnierz mógł dźwigać razem z bronią. A kiedy
osłonili nimi i otoczyli obóz, obronny ich wał łatwo można było niszczyć.
Z ziemi sterczały u nich rzadko rozstawione pnie wielkich drzew, przy czym
duże konary dawały możność wygodnego ich uchwycenia dłonią. Jak więc
zabrało się do nich dwóch czy najwyżej trzech młodych ludzi, z łatwością
11

Cetraci — od łacińskiego wyrazu cetra (albo caetra). oznaczającego lekką tarczę
skórzaną, podobną do greckiej pelte.
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Trallowie (łac. Tralles albo Tralli) — szczep iliryjski, a może raczej tracko-iliryjski.
nie znanego bliżej miejsca zamieszkania.
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Teby Ftiotydzkie - w południowo-wschodniej Tesalii, blisko Zatoki Pagazyjskiej
(sinus Pagasaeus).

wyrywali jedno takie drzewo, po którym od razu powstawała jakby brama
do wnętrza, a nie było czym jej załatać.
Rzymianin tnie pale lekkie, przeważnie dwuramienne, albo o trzech czy
najwyżej czterech rozgałęzieniach, tak że żołnierz zawiesiwszy zbroję na plecach bez trudu dźwiga równocześnie kilka takich drągów. Szańce zaś budują
Rzymianie z pali tak gęsto wsadzonych w ziemię i powikłanych z sobą,
że trudno się zorientować, które rozgałęzienie do którego należy pnia albo
który pień do której odnogi. Poza tym ostre i poplątane z sobą odnogi
pali nie dają możności włożenia między nie ręki. Ani więc złapać nie ma
za co, by je wyrwać, ani wyciąć ich nie można, bo powikłane z sobą odgałęzienia wzajemnie się przytrzymują. A jeżeli przypadkiem wyrwie się jeden
taki pal, to i tak odsłonięta przez to przestrzeń nie jest wielka i bardzo
łatwo przy tym wsadzić w to miejsce inny pal.
W POSZUKIWANIU PRZECIWNIKA I MIEJSCA DO BITWY

6. Następnego dnia Kwinkcjusz posunął się naprzód o krótki odcinek
drogi, a żołnierz dźwigał pale, przygotowany na zakładanie obozu w każdym
miejscu. W odległości sześciu tysięcy kroków od Fer14 przystanął i wysłał
ludzi na zwiady, w której stronie Tesalii przebywa i co zamierza robić
król.
Filip stał wtedy koło Larysy. Kiedy usłyszał, że Rzymianin ruszył w drogę
spod Teb ku Ferom, chciał również jak najprędzej stoczyć decydującą
bitwę i podjął marsz w kierunku nieprzyjaciela. Cztery tysiące kroków przed
Ferami rozbił obóz.
Następnego dnia z jednej i drugiej strony wyszły z obozów wojska
w lekkim uzbrojeniu z zadaniem zajęcia wznoszących się nad miastem
pagórków. Zobaczywszy się wzajemnie w równej prawie odległości od wzgórza,
które należało zająć, przystanęły i czekały spokojnie na powrót ludzi wysłanych dla zasięgnięcia rady, co należy czynić, bo nieoczekiwanie naprzeciw
nich pojawił się nieprzyjaciel. Tego dnia jednak nie doszło do żadnego
starcia. Ludzi odwołano z powrotem do obozów.
Nazajutrz przyszło koło tych pagórków do bitwy między konnymi. Jeźdźcy
królewscy zostali przepędzeni i zmuszeni do wycofania się do obozu, dzięki
bardzo skutecznej akcji Etolów.
Obu stronom jednak bardzo tu przeszkadzały w rozwinięciu działań
gęsto obsadzone drzewami pola, ogrody w okolicy podmiejskiej i ciasne
między płotami drogi, w niektórych punktach nawet zamknięte. Obaj wodzowie
zatem powzięli decyzję usunięcia się z tamtej okolicy i jakby na dany
14

Fery (lac. Pherae) - miasto na północ od Teb Ftiotydzkich. na wschód od gór Kynoskefali.

z góry rozkaz obaj poszli w kierunku Skotusy15: Filip, aby tam zaopatrzyć
się w zboże, Rzymianin, aby nieprzyjaciela uprzedzić i zniszczyć mu pola
zbożowe.
Przez cały dzień marszu wojska nie widziały się wzajemnie w żadnym
punkcie, ponieważ między nimi ciągnęło się nieprzerwane pasmo górskie,
aż Rzymianie rozbili obóz koło Eretrii na terenie Ftiotydy, a Filip nad
rzeką Onchestosem.
Ale także następnego dnia, kiedy Filip stanął obozem koło tak zwanego
Melambionu na terenach Skotusy, a Kwinkcjusz koło Tetidejonu na ziemi
Farsalskiej, ani jedna, ani druga strona nie wiedziała jeszcze dokładnie,
gdzie jest przeciwnik16.
Trzeciego dnia najpierw olbrzymia chmura deszczowa, a potem ciemność
zupełnie jak w nocy trzymała Rzymian w miejscu, z obawy przed zasadzką.
7. Filip chcąc przyspieszyć marsz kazał zaraz po ulewie i oberwaniu
chmury, niczym nie przerażony, ruszać z chorągwiami w drogę. Tak gęsty
jednak mrok mgły przesłaniał widoczność, że chorąży nie widzieli przed
sobą drogi, a żołnierze chorągwi. Pochód zdezorientowany nawoływaniami
zaczął się gubić i rozprzęgać jakby błądził w nocy. Wyszli na wzniesienia
górskie, zwane Kynoskefalami, pozostawili tam silny posterunek piechoty
i konnicy i rozbili obóz.
Rzymianin, choć trzymał się nadal w tym samym obozie pod Tetidejonem, wysłał dziesięć oddziałów konnicy i tysiąc ludzi piechoty na zwiady,
gdzie znajduje się przeciwnik, ostrzegając ich, by się mieli na baczności
przed zasadzką, którą ciemność dnia mogła osłonić nawet w otwartym
terenie. Doszli oni do obsadzonych przez przeciwnika wzgórz i tutaj
w obustronnym przerażeniu jakby unieruchomieni z początku zachowali
spokój. Potem pchnęli gońców z tą wiadomością do wodzów. A gdy minęło
pierwsze ich zmieszanie, wynikłe z niespodziewanego widoku, nie powstrzymali
się już od walki. Najpierw zaczęło jej próbować kilku ludzi wybiegających
naprzód, niebawem jednak bitwa się wzmogła, w miarę jak na pomoc swoim
szli widzący ich cofanie się przed przeciwnikiem. Rzymianie nie dorównywali
tu przeciwnikowi i słali do wodza gońca za gońcem z wiadomością, że są
w ciężkim położeniu. Wyprawiono tam pospiesznie pięciuset jeźdźców i dwa
tysiące piechoty, głównie Etolów, z dwoma trybunami wojskowymi. Ci przywrócili równowagę w chwiejnej sytuacji. Los się odmienił i z kolei Macedończycy znaleźli się w opresji śląc gońców do króla z błaganiem o pomoc.
Król jednak tego dnia niczego nie spodziewał się mniej niż bitwy.
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Skotusa miasto po zachodniej stronie gór Kynoskefali. Obaj wodzowie góry te
przeszli lub obeszli, Filip od północy, wchodząc w dolinę rzeki Onchestosu: Kwinkcjusz od
południa, docierając do Eretrii, leżącej na południe od Skotusy.
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Nie wiedziała itd. - nieco to dziwne, bo dzieliła ich tylko odległość około dwudziestu km.

Wciąż utrzymywał się mrok i dużą część swych ludzi wszelkiego rodzaju
broni rozesłał na furaż. Przez jakiś czas zatem pozostawał bezradny i pełen
niepokoju. Potem, gdy gońcy go naglili, a mgła odsłoniła już grzbiety
górskie i widać było, jak Macedończycy, zepchnięci na najwyższe wśród
innych wzgórz wzniesienie, szukają ratunku raczej już tylko w swej pozycji
niż w broni, uznał za rzecz konieczną zdać sprawę tak czy inaczej na los
szczęścia, żeby nie stracić części żołnierzy pozostawionych bez obrony. Wysłał
do nich dowódcę wojsk najemnych Atenagorasa ze wszystkimi siłami
pomocniczymi, oprócz Traków, a także jazdę macedońską i tesalską. Z ich
przybyciem Rzymianie zostali odparci od wierzchołka i nie pierwej stawili
znów opór, aż przybyli na równiejszy teren w dolinie. Jeżeli nie zmuszono
ich do całkowitej ucieczki, zasługą to osłaniającej ich konnicy -etolskiej, bez
porównania najlepszej wówczas jazdy w całej Grecji. Bo w piechocie byli
między sąsiadami słabsi.
POBICIE FILIPA POD KYNOSKEFALAMI W TESALII

8. Do króla doszła o tym zbyt radosna wiadomość jak na rzeczywisty
sukces w bitwie. Jedni za drugimi wracając z pola walki wołali, że
Rzymianie uciekają w popłochu. To Filipa, chociaż niechętnego, ociągającego
się i mówiącego, że to nierozważne, bo mu się ani miejsce nie podoba,
ani pora, skłoniło przecież do wyprowadzenia wszystkich sił na linię bojową.
Tak samo postąpił Rzymianin, decydując się na to raczej z konieczności,
a nie ze względu na korzystną okazję do stoczenia bitwy. Prawe skrzydło,
gdzie przed chorągwiami ustawił słonie, pozostawił w rezerwie. Lewym
skrzydłem uderzył na przeciwnika z wszystkimi wojskami lekkozbrojnymi,
przypomniawszy im zarazem, że walczyć będą z tymi samymi Macedończykami,
których przepędzili z wąwozów Epiru pokonując naturalną niedostępność terenu, gdzie przeciwnik otoczył się górami i rzekami, i bijąc go w linii oporu:
„Walczyć będą z tymi, których również poprzednio pod dowództwem Publiusza
Sulpicjusza pokonali obsadzając dostęp do Eordai17. Bo królestwo macedońskie trzyma się jeszcze tylko dzięki swej sławie, a nie dzięki aktualnym
siłom. Ale i ta sława w końcu zbladła".
Już dotarli na miejsce, gdzie ich ludzie stali w najniższej części doliny,
ale z chwilą przybycia wojska i wodza wznowili walkę i przypuściwszy
na przeciwnika atak zmusili go ponownie do odwrotu.
Filip tymczasem z peltastami i prawym skrzydłem piechoty, główną siłą
wojska macedońskiego, zwaną falangą, zbliżał się do nieprzyjaciela prawie
biegiem, a jednemu ze swych purpuratów, Nikanorowi, wydał rozkaz
natychmiastowego marszu w ślad za nim z pozostałymi siłami.
Wyszedłszy na górę zobaczył, że leży tam porzucona broń i kilku zabitych
17

Por. XXXI 39.

ludzi przeciwnika, że więc tam odbyła się ta bitwa i Rzymianie zostali
odparci. To napełniło go niezmierną radością. Wnet jednak, gdy ludzie
jego zaczęli uciekać z powrotem i strach się odwrócił, przeżywał przez
chwilę duży niepokój nie wiedząc, czy nie lepiej wrócić z wojskami do
obozu. Niebawem wszakże, w miarę jak zbliżał się nieprzyjaciel, a jego
żołnierze nie tylko byli bici, ale gdyby się ich nie broniło, nie byłoby
dla nich ratunku, i kiedy on sam nawet nie miał już możliwości bezpiecznego odwrotu, zmuszony był zdecydować się na rozstrzygającą bitwę,
zanim nadeszła na miejsce reszta jego wojska.
Konnicę i lekkozbrojnych, którzy uczestniczyli w bitwie, umieścił na swym
prawym skrzydle, a peltastom i falandze macedońskiej kazał odłożyć włócznie18, których długość by im przeszkadzała, i przystąpić do walki na
18

Liwiusz najwidoczniej nie zrozumiał tu Polibiusza (Dzieje XVIII 24. 9), według którego
Filip polecił falangitom z pochylonymi włóczniami uderzyć na Rzymian (kataballo w grece
oznacza „odrzucić" w sensie „odepchnąć", „odeprzeć", ale także „poniżyć", „pochylić").
W konsekwencji Liwiusz dodał od siebie motywację: „których długość by im przeszkadzała",
a także Polibiuszowe epagein, „przystąpić do natarcia", rozwinął w zwrot gladiis rem gerere,
„przystąpić do walki na miecze".

miecze. Jednocześnie dla zapobieżenia łatwemu przełamaniu linii bojowej
skrócił jej front o połowę i cofając szeregi do wewnątrz podwoił głębokość
linii, tak że była wydłużona raczej w głąb niż na szerokość. Do tego
jeszcze kazał szeregi zewrzeć, by żołnierz stał koło żołnierza, broń koło
broni.
9. Kwinkcjusz wziął ludzi, którzy uczestniczyli w bitwie, między chorągwie
i do szeregów, po czym dał trąbką hasło do boju. Rzadko kiedy zrywa
się — jak opowiadają — na początku bitwy tak potężny okrzyk bojowy.
Przypadkiem bowiem podniosły tu okrzyk oba fronty jednocześnie, i to nie
tylko ci, którzy walczyli, ale i idący im na pomoc, i ci, którzy wtedy
właśnie przybywali do walki.
Król na prawym swym skrzydle zwyciężał, głównie dzięki dobremu stanowisku, bo walczył z wyżej położonych zboczy górskich. Na lewym, gdzie
wtedy dopiero nadchodziła część falangi znajdująca się na samym końcu
kolumny marszowej, panował pośpiech i nieład. Środek frontu, znajdujący
się bliżej prawego skrzydła, stał bezczynny i przyglądał się bitwie, jakby
go ona wcale nie dotyczyła. Falanga, która przybyła na miejsce raczej
w postaci kolumny niż linii bojowej, dostosowana lepiej do marszu niż do

bitwy, dopiero co wspięła się w górę. I właśnie na tych ludzi znajdujących
się w nieładzie przypuścił atak Kwinkcjusz, choć widział, że na prawym
skrzydle przeciwnika jego ludzie się cofają. Kazał pędzić na wroga najpierw
słonie i liczył na to, że gdy część jego zostanie stratowana i odparta,
to pociągnie za sobą także resztę ludzi. I nie zawiódł go ten plan.
Macedończycy od razu podali tyły zwracając się do ucieczki za pierwszym
natarciem budzących strach zwierząt. A gdy tu zostali przepędzeni, reszta
poszła za nimi.
Do tego jeden z trybunów wojskowych wyzyskując sytuację wpadł na
myśl odłączenia się od tej części swej linii, której zwycięstwo było niewątpliwe,
i dokonania z żołnierzami dwudziestu chorągwi krótkiego okrążenia, i tak
zaatakował prawe skrzydło nieprzyjaciela od tyłu. W każdej linii zaatakowanej
od tyłu musiałoby nastąpić zamieszanie. Tutaj zaś do ogólnego popłochu
w takiej sytuacji doszło i to, że falanga macedońska, ciężka, miała utrudnione
ruchy: ani obracać się nie mogła, ani nie pozwalali jej na to ci, którzy
przed chwilą cofali się przed nią, a teraz sami od frontu zaczęli na
przestraszonych napierać. Do tego jeszcze na niekorzyść Macedończyków
działał teren, skoro grzbiet wzniesienia, z którego toczyli walkę nastając na
przeciwnika odpieranego po pochyłości, stracili na rzecz tegoż przeciwnika,
który ich zaszedł od tyłu. Przez chwilę więc padali na placu boju, potem
bardzo wielu rzucało broń i zaczęła się ucieczka.
10. Filip z niewielu ludźmi piechoty i konnicy najpierw zajął wyższy od
innych pagórek, aby się rozejrzeć, jak się powiodło jego linii na lewej
stronie. Ale kiedy spostrzegł, że tam panuje kompletny popłoch i wszędzie
na stokach błyszczą znaki wojskowe i broń19, wtedy i sam także wycofał
się z pola bitwy.
Kwinkcjusz napierając na ustępujących nagle zobaczył, że Macedończycy
podnieśli włócznie do góry. Nie wiedząc, do czego się szykują, bo było
to dla niego nowością, zatrzymał chorągwie przez chwilę w miejscu. Potem
dowiedział się, że Macedończycy mają taki zwyczaj poddawania się, i zamierzał
pokonanych oszczędzić. Jednakże żołnierze nie orientując się, że przeciwnik
rezygnuje z walki, i nie wiedząc, jaka jest wola wodza, przypuścili na nich
atak. Pierwsi padli, reszta rozsypała się w ucieczce.
Król podążył galopem w kierunku doliny Tempe. Tu pod Gonnami20
zatrzymał się przez jeden dzień, aby skupić wkoło siebie ocalałych z bitwy.
Zwycięscy Rzymianie wpadli do obozu nieprzyjacielskiego w nadziei
zdobyczy. Ale zastali obóz w wielkiej części już splądrowany przez Etolów.
Padło w tej bitwie osiem tysięcy wroga, pięć tysięcy wzięto do niewoli.
Po stronie zwycięzców legło około siedmiuset ludzi.
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Błyszczą znaki wojskowe i broń — oczywiście rzymskie, jak widać z reakcji Filipa
na ten widok.
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Gonny — miasto u wejścia do doliny Tempe od strony Tesalii.

RÓŻNICE W DANYCH ŹRÓDŁOWYCH - AUTORYTET POLIBIUSZA

Gdyby się miało wierzyć Waleriuszowi21, który wszędzie w liczbach
przesadza bez umiaru, to padło tu tego dnia podobno czterdzieści tysięcy
nieprzyjaciela, a do niewoli wzięto — tu fikcja została powściągnięta —
pięć tysięcy siedmiuset ludzi. Znaków wojskowych zdobyto dwieście czterdzieści
dziewięć. Klaudiusz także pisze, że po stronie nieprzyjaciela padły trzydzieści
dwa tysiące ludzi, a do niewoli dostało się cztery tysiące trzystu.
Ja nie tyle uwierzyłem najchętniej liczbie najmniejszej, lecz poszedłem,
po prostu, za Polibiuszem, autorem nie budzącym niepewności w całych
dziejach rzymskich, a szczególnie w dziejach tego, co się działo na terenie
Grecji.
PO BITWIE POD KYNOSKEFALAMI

11. Filip zebrał z ucieczki ludzi, którzy w różnych okolicznościach
rozpierzchli się i szli w ślad za nim, i wysłał do Larysy delegację z poleceniem spalenia pism królewskich, żeby się nie dostały w ręce przeciwnika,
a następnie oddalił się do Macedonii.
Kwinkcjusz część jeńców i zdobyczy sprzedał, część przydzielił żołnierzom,
po czym wyruszył do Larysy, nie wiedząc jeszcze całkiem dobrze, dokąd
król się udał i co zamierza robić.
Ale przybył do niego królewski herold, pozornie z propozycją zawieszenia
broni na czas grzebania poległych w bitwie, w rzeczywistości zaś z prośbą
o zezwolenie na przysłanie poselstwa. Obie rzeczy król od Rzymian uzyskał,
przy czym dodano i to słowo: „Proszę powiedzieć królowi, żeby był dobrej
myśli".
OBRAZA ETOLÓW

Dodatek ten bardzo uraził Etolów, już nadętych i skarżących się, że
wódz po zwycięstwie się zmienił: „Przed bitwą wszystkie sprawy, wielkie
czy małe, załatwiał razem ze sprzymierzeńcami. Teraz pozbawia się ich
uczestnictwa we wszystkich planach; wszystko sam on robi według własnej
21

Waleriusz z Ancjum — znany nam już z poprzednich wzmianek annalista rzymski
z pierwszej połowy I wieku p.n.e. Z tego samego czasu, z okresu tzw. młodszych annalistów
rzymskich, pochodził Klaudiusz Kwadrygariusz. Starszy od nich, bo żyjący w II wieku p.n.e.,
grecki historyk dziejów rzymskich, Polibiusz, starał się przedstawić dzieje metoda racjonalistyczną, bez robienia z dzieła historycznego interesującej czy nawet sensacyjnej lektury powieściowej.
Dla oceny liczb przekazanych przez annalistów wystarczy zaznaczyć, że całość sił macedońskich
według Liwiusza (XXXIII 4) nie przekraczała dwudziestu pięciu tysięcy ludzi. Polibiusz
(Dzieje XVIII 27) ocenia straty Rzymian na siedemset ludzi, Macedończyków w zabitych
na osiem tysięcy, a wziętych do niewoli na pięć tysięcy.

woli. Już szuka sposobności do osobistego nawiązania dobrych stosunków
z Filipem. Etolowie wysilili się w twardych trudach wojennych, a wdzięczność
za pokój i korzyść z niego zagarnia Rzymianin".
I rzeczywiście, wyraźnie obniżyło się ich honorowanie przez wodza. Nie
wiedzieli jednak, dlaczego on ich pomija. Myśleli, że chce za to uzyskać
dary od króla; on, do którego chciwość nie miała przecież żadnego
dostępu.
Naprawdę zaś to i gniewał się na Etolów nie bez powodu, za tę ich
nienasyconą łapczywość na zdobycz i zarozumiałość, za zachłanne przypisywanie sobie chwały zwycięstwa, tak że ta ich próżność wszystkich zrażała.
I widział, że po zlikwidowaniu sprawy z Filipem, po złamaniu sił królestwa
macedońskiego Grecja musiałaby uznać Etolów za swoich panów. Oto
powody, dla których wiele rzeczy umyślnie robił, żeby u wszystkich obniżyć
ich wartość i wagę i dać temu wyraz zewnętrzny.
NARADA PRZED NOWYM SPOTKANIEM Z FILIPEM

12. Dano nieprzyjacielowi piętnaście dni rozejmu i powzięto postanowienie
o bezpośrednim spotkaniu z królem. Zanim jednak czas spotkania nadszedł,
Kwinkcjusz zwołał sprzymierzeńców na naradę, na której postawił pytanie,
jakie by ich zdaniem, należało podyktować warunki pokoju.
Amynander, król Atamanii, powiedział krótko: „Trzeba zawrzeć taki pokój,
żeby Grecja również pod nieobecność Rzymian miała dosyć sił do obrony
swego spokoju i wolności".
Wystąpienie Etolów było ostrzejsze. Ci po krótkich słowach wstępnych
o słusznym i właściwym postąpieniu wodza rzymskiego, zapraszającego
sprzymierzeńców i towarzyszy broni w wojnie także na ogólną naradę
w sprawie pokoju, stwierdzali jednak, że myli się on całkowicie, jeżeli
mu się wydaje, że Rzymianom pozostawi dość pewny pokój albo Grecji
dość pewną wolność, jeżeli Filip nie zostanie zgładzony lub przynajmniej
wypędzony ze swego królestwa: „Bo jedno i drugie jest łatwe do przeprowadzenia, jeżeli tylko Kwinkcjusz zechce skorzystać ze sprzyjającego
mu szczęścia".
Na to Kwinkcjusz oświadczył, że wyrażone przez Etolów zdanie ani
z obyczajem rzymskim się nie liczy, ani z ich własnym stanowiskiem
nie jest w zgodzie22: „Bo i oni na wszystkich poprzednich kongresach
i spotkaniach mówili zawsze o warunkach pokoju, nigdy jednak o walce
na śmierć i życie, i Rzymianie nie tylko prastarej trzymają się zasady
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Postępowanie Kwinkcjusza Flamininusa w odniesieniu do Etolów po klęsce Macedonii
dyktowane było względami politycznymi: osłabiona Macedonia mogła być z kolei użyta jako
przeciwwaga zbyt pewnych siebie Etolów.

okazywania pokonanym łagodności, ale świeżo dali szczególny dowód swej
łaskawości przyznając pokój nawet Hannibalowi i Kartaginie. Zresztą zostawiając sprawę Kartaginy na boku — ileż razy chodzili na rozmowę
z Filipem! A przecież nigdy nie mówiono o tym, że ma ustąpić z królestwa.
Czy więc przez to samo, że został pobity, wojna nabrała charakteru nieprzejednanej walki? Z wrogą bronią w ręku należy walczyć z przeciwnikiem
pod bronią. Z chwilą gdy zostanie pokonany, najważniejsza rzecz okazać
mu jak najwięcej łagodności.
Królowie macedońscy są dla Grecji ciężarem, to się widzi. Ale jeżeli
się to królestwo zlikwiduje i zniszczy ten naród, to na Macedonię, a tym
samym na Grecję zwalą się Trakowie, Ilirowie, potem Gallowie, plemiona
dzikie i nieposkromione. Nie powinni więc Etolowie niszcząc gwałtem najbliższych sąsiadów dawać do siebie dostępu większym i groźniejszym przeciwnikom" 23.
Tu wtrącił się w słowa Kwinkcjusza strateg etolski Fajneas i zaklinał
się, że jeżeli Filipowi uda się wyjść teraz z tej opresji cało, to wkrótce
wznieci on jeszcze cięższą wojnę. Jednakże Kwinkcjusz odrzekł: „Przestańcie
robić zamieszanie tu, gdzie chodzi o radę. Warunki, jakimi królowi zwiąże
się ręce, nie będą takie, by mógł jeszcze podjąć nową wojnę".
SPOTKANIE OBU STRON W DOLINIE TEMPE: UZGODNIENIE WARUNKÓW
POKOJU

13. Następnego dnia po rozwiązaniu tej narady Filip przybył do wąwozu
wiodącego do doliny Tempe, gdzie wyznaczono miejsce spotkania. Na trzeci
zaś dzień dano mu możność rozmowy z całą radą Rzymian i sprzymierzeńców.
Tutaj król bardzo zręcznie raczej z własnej woli pominął wszystko, bez
czego by pokoju nie dało się uzyskać, niżby się miał spierać o to, co by
mu i tak zabrano przemocą. Oświadczył, że godzi się na wszystko, co
Rzymianie mu podyktowali czy też ich sprzymierzeńcy postulowali w poprzednim spotkaniu24, a co do reszty zda się na łaskę senatu. I miał wrażenie,
że w ten sposób zamknął usta nawet najzagorzalszym swoim wrogom.
Mimo to wśród ogólnego milczenia odezwał się Etolczyk Fajneas: „Cóż
Filipie? Oddajesz w końcu Farsalos25, Larysę Kremastejską, Echinos, Teby
Ftiotydzkie?" Filip odrzekł, że nie przeszkadza im w odzyskaniu tych
23

Ta deklaracja zasad polityki rzymskiej, przejęta przez Liwiusza z Polibiusza (Dzieje
XVIII 37), jasno określa jej założenia. W III wieku i jeszcze z początkiem II wieku p.n.e.
Rzym niechętnie tworzył nowe prowincje, których ciężar obrony spadałby na jego barki niewspółmiernie większy w stosunku do nie ustabilizowanych jeszcze korzyści.
24
W poprzednim spotkaniu — por. XXXII 33.
25
Farsalos — w Tesalii; pozostałe miasta we Ftiotydzie.

miast. Tutaj jednak zaczęła się sprzeczka między wodzem rzymskim a Etolami
co do tych Teb Ftiotydzkich.
Kwinkcjusz oświadczał, że miasto to należy do narodu rzymskiego
prawem wojny: „Bo przed rozstrzygnięciem podszedł pod to miasto z wojskiem i zapraszał je do przyjaźni z Rzymem, kiedy miało możność swobodnego wyboru i odstąpienia od króla. Ale ono wolało przymierze z królem
niż z Rzymianami".
Fajneas zaś uważał, że i ze względu na przymierze wojenne winno się
Etolom oddać to, co posiadali przed rozpoczęciem wojny, i ze względu
na zastrzeżenie w pierwszym układzie o przymierzu26, że zdobycz wojenna,
jaką się da nieść lub pędzić, przypadnie Rzymianom, a pola i miasta
Etolom.
Na to jednak Kwinkcjusz: „Zobowiązania wynikające z tego układu
wyście sami zerwali wtedy, gdyście nas pominęli, a zawarliście pokój
z Filipem27. Zresztą nawet gdyby układ ten zachowywał swą moc, co do
miast zajętych obowiązywałaby jednak tamta zasada28; a miasta Tesalii
przeszły dobrowolnie pod nasze panowanie".
Te słowa, mimo że spotkały się z aprobatą ze strony wszystkich
sprzymierzeńców, Etolów nie tylko nie zadowoliły w danej chwili, ale stały
się niebawem przyczyną wojny i wynikłych z niej wielkich klęsk na ich
niekorzyść.
Z Filipem uzgodniono, że wyda on Rzymianom swego syna Demetriosa29
i kilku ze swych przyjaciół jako zakładników i zapłaci dwieście talentów,
a co do reszty wyśle poselstwo do Rzymu. Dało mu się na to cztery
miesiące rozejmu i przyjęto, że gdyby od senatu nie uzyskał pokoju, zwróci
mu się zakładników i pieniądze.
A podobno nic tak nie skłaniało wodza rzymskiego do przyspieszenia
terminu zawarcia tego pokoju, jak fakt, że Antioch robił wielkie przygotowania do wojny i wyprawy do Europy.
26

W pierwszym układzie o przymierzu por. XXVI 24. Dalszych układów zresztą.
nie zawierano; może więc łacińskie wyrażenie in foedere primo dałoby się rozumieć „na
samym początku porozumienia o przymierzu" lub podobnie.
27
Pokój z Filipem - z roku 205 p.n.e.: por. XXIX 12, XXXI 29 i 31. Etolowie
więc myśleli, że walczą u boku Rzymian jako sprzymierzeńcy na zasadzie owego układu
z Rzymem z roku 211 p.n.e. Teraz dowiadują się, że ich obecny udział w wojnie, zdaniem
Rzymian, nie reaktywował tego układu i że Rzymianie nie czują się nim związani.
28
Tamta zasada — tj. że Teby Ftiotydzkie, jak wynika z poprzednich słów Kwinkcjusza,
zostały zdobyte nie tylko jako sprzymierzone z Filipem, ale także jako zdeklarowany bezpośredni wróg Rzymian.
29
Demetrios — ur. 206 p.n.e., młodszy syn Filipa, przebywał w Rzymie jako zakładnik
w latach 197 -191 i 184- 183 p.n.e.; zgładzony przez Filipa w roku 180 p.n.e. jako romanofil,
za sprawą starszego (ur. 212 p.n.e.) syna, Perseusa, nieprawego łoża, ale wroga Rzymian.

POBICIE WOJSK FILIPA W ACHAI

14. W tym samym czasie, a nawet — jak podają niektórzy — w tym
samym dniu, Achajowie rozbili w regularnej bitwie pod Koryntem królewskiego wodza Androstenesa.
Filip chciał posiadać Korynt jako twierdzę przeciw miastom greckim.
Dlatego też wywabiwszy z niego znaczniejszych obywateli pod pozorem rozmowy na temat liczby jeźdźców, jakiej by mu Koryntianie mogli dostarczyć
na wojnę, zatrzymał ich jako zakładników, i jednocześnie, oprócz trzymanych
tam już pięciuset Macedończyków i ośmiuset ludzi zebranych z różnego
rodzaju wojsk posiłkowych, wepchnął do miasta tysiąc dwustu Ilirów i Traków,
a nadto ośmiuset Kretejczyków, służących u jednych i drugich. Do tego
dodał tysiąc Beotów i Tesalów, wszystkich z tarczami, i siedmiuset młodych
żołnierzy korynckich, tak że dopełniło to liczby sześciu tysięcy i dało
Androstenesowi odwagę do wystąpienia do bitwy w linii bojowej.
Strateg achajski Nikostratos stał wtedy z dwoma tysiącami piechoty
i setką konnicy w Sykionie, ale widząc że tamtemu nie dorównuje liczbą
ani jakością żołnierza, nie wychodził z miasta.
Tymczasem zaś wojska królewskie, piechota i konnica, wałęsały się
po terenie pellenckim, fliunckim i kleonajskim30 w celach niszczycielskich,
a w końcu zarzucając przeciwnikowi tchórzostwo wkroczyły nawet na
posiadłości sykiońskie. Zresztą pustoszyły również całe wybrzeże achajskie
płynąc wzdłuż niego na okrętach.
Ponieważ jednak przeciwnik robił to w zbytnim rozproszeniu, a jak to
bywa przy nadmiernej pewności siebie, także z mniejszą ostrożnością,
Nikostratos nabrał nadziei, że będzie mógł zaskoczyć ich niespodzianie
i zaatakować. Rozesłał więc po sąsiednich miastach tajne polecenie, w którym
dniu i ile ludzi uzbrojonych ma się stawić koło Apelaurosu, punktu leżącego
na terenie stymfalijskim31. Przygotowawszy wszystko na wyznaczony dzień
ruszył zaraz w drogę przez kraj Fliuntu i nocą dotarł do Kleon32, przy
czym nikt nie wiedział, co on planuje. Miał zaś przy sobie pięć tysięcy
piechoty, z tego <...>33 lekkozbrojnych, i trzystu jeźdźców. Z tymi wojskami
czekał na przeciwnika rozesławszy ludzi na zwiady, w którą stronę przeciwnik
się rozszedł.
15. Androstenes nic o tym nie wiedział. Wyszedłszy z Koryntu rozbił
30

Były to tereny odnośnych miast na północny i południowy zachód od Koryntu,
należących do Związku Achajskiego. Podobnie wspomniane dalej posiadłości sykiońskie.
31
Stymfalos — miasto leżące jeszcze dalej na zachód od Koryntu, w dolinie, z której
prowadziła na północ przełęcz Apelauros.
32
Nikostratos szedł wiec na wschód, w sąsiedztwo terenów korynckich.
33
Tu cyfra w rękopisach przepadła.

AKARNANIA W RĘKACH RZYMIAN

16. Zanim doszło do bitwy pod Kynoskefalami, Lucjusz Kwinkcjusz
zwabił na Korcyrę wybitnych Akarnanów — było to wówczas jedyne państwo greckie pozostające w sojuszu z Macedonią — i wywołał w ich
kraju pewien zaczątek niepokoju. Dwa mieli powody, dla których trwali
w przyjaźni z Filipem: jeden — to wrodzona temu narodowi uczciwość
w dochowywaniu wierności, a drugi — nienawiść do Etolów i strach przed
nimi.
Zapowiedziano zjazd w Leukadzie. Jednakże ani wszystkie ludy akar-

nańskie tam nie przybyły, ani te, które się zjawiły, nie okazały jednomyślności w poglądach. Mimo to dwaj naczelnicy i urzędnicy przeprowadzili
na własną odpowiedzialność postanowienie o przymierzu z Rzymem.
Dotknęło to wszystkich nieobecnych. Naród był wzburzony. I wtedy
właśnie Filip przysłał tam dwóch znakomitych Akarnanów, Androklesa i Echedemosa, którzy zdołali nie tylko unieważnić postanowienie o przymierzu
z Rzymem, ale przeprowadzili na ogólnym zebraniu nawet skazanie obu
naczelników ludowych, Archelaosa i Bianora, za zdradę, jako inicjatorów
pomysłu, oraz pozbawienie władzy stratega Zeuksydesa za wystąpienie
z odnośnym wnioskiem.
Tu jednak skazani postąpili w sposób wprawdzie ryzykowny, ale w skutkach
pomyślny. Przyjaciele radzili im ustąpić przed sytuacją i oddalić się na
Korcyrę, do Rzymian. Lecz oni postanowili pokazać się między ludem
i albo przez to samo ułagodzić jego gniew, albo zdać się na łaskę losu.
Wystąpili więc wśród licznej rzeszy zgromadzonych, wywołując najpierw
szemranie i pomruk ze strony zdziwionych tym faktem, po czym jednak
zaraz nastała cisza zarówno ze względu na ich niedawną godność, jak
i z powodu współczucia z ich obecnym losem. Dano im nawet możność
zabrania głosu. Zaczęli mówić pokornie, ale w miarę postępowania mowy
naprzód, kiedy doszli do oczyszczania się z zarzutów, roztrząsali sprawę
z taką pewnością siebie, jaką dawało im ich poczucie niewinności. W końcu
zaś zaczęli się nawet trochę skarżyć i śmiało ganić niesprawiedliwość
i zarazem srogość zebranych i tak usposobili obecnych, że przy licznym
zgromadzeniu zniesiono wszystkie co do nich postanowienia, niemniej jednak
uznano za wskazane wrócić do przymierza z Filipem, a Rzymianom
przyjaźni odmówić.
17. Postanowienia te zapadły w Leukadzie. Była to stolica Akarnanii.
Tam schodziły się wszystkie ludy akarnańskie na kongres. Kiedy więc
wiadomość o tej nagłej zmianie sytuacji dotarła na Korcyrę do legata
Flamininusa34, natychmiast wyruszył on z flotą w kierunku Leukady i przybił
z nią do tak zwanego Herajonu35. Stąd z wszelkiego rodzaju miotaczami
pocisków i machinami oblężniczymi podszedł pod mury miasta sądząc, że
uda mu się przechylić szalę na swą stronę przez pierwsze zastraszenie
ludzi. Skoro jednak nie było widać z ich strony żadnych pokojowych
skłonności, zaczął stawiać szopy podchodowe i wieże oblężnicze i przysuwać
pod mury tarany.
Cała Akarnania leży między Etolią i Epirem, zwrócona ku zachodowi
i Morzu Sykulskiemu36. Leukadia — która obecnie jest wyspą, oddzieloną
36

Morze Sykulskie (mare Siculum) — to samo, co Morze Jońskie; określenie Morze
Sycylijskie wiąże to morze zbyt wyraźnie z samą Sycylią.
34
Tj. do Lucjusza Kwinkcjusza Flamininusa, legata i dowódcy floty w wojnie z Filipem.
35
Herajon — świątynia Hery, pod Leukadą.

od Akarnanii płytka cieśniną, przekopana ludzkimi rękami - wówczas
była pówyspem, połączonym z zachodnią stroną Akarnanii wąskim przesmykiem. Przesmyk miał około pięciuset kroków długości, nie więcej niż
sto dwadzieścia kroków szerokości. Na tym zwężeniu zbudowano miasto
Leukadę. Przylega ono do wzgórza ciągnącego się w kierunku wschodnim,
ku Akarnanii. Niska część miasta jest płaska i leży nad morzem oddzielającym
Leukadię od Akarnanii. Stąd właśnie da się ją zdobywać i od strony
lądu, i od strony morza. Bo i wody są tam podobne raczej do stawu
niż do morza, i cała równina to pole bez skał, dostępne dla machin
wojennych. Toteż mury zaczęły się walić w wielu miejscach naraz, już to
podkopane, już to rozbite taranem.
Ale jak miasto dawało się łatwo zdobywać, tak nie do pokonania była
waleczność przeciwnika. Czuwano tam dniem i nocą, odbudowywano nadszarpnięte mury, stawiano mury zastępcze w miejscach, gdzie mur poszedł
w ruinę, walczono dzielnie raczej murów broniąc zbroją niż siebie murami.
I byliby zagrożeni przewlekali to oblężenie znacznie dłużej, niż się Rzymianie
spodziewali, gdyby nie to, że pewni ludzie pochodzenia italskiego, przebywający
w Leukadzie na wygnaniu, wpuścili żołnierzy do wewnątrz od strony zamku.
Tych przeciwnik ustawiony w linię bojową na placu miejskim, chociaż
pędzili z wyższego miejsca i z wielką wrzawą, przez jakiś czas, co prawda,
powstrzymywał w regularnej bitwie, tymczasem jednak w wielu punktach
mur zdobyto przy pomocy drabin, a nadto wkroczono do miasta po
kamiennym rumowisku zburzonego muru. Już także i sam legat otoczył
walczących długą kolumną i wtedy część obrońców padła, część porzuciła broń
i poddała się zwycięzcy.
Po kilku zaś dniach na wiadomość o bitwie, jaką stoczono pod Kynoskefalami, wszystkie ludy akarnańskie dostały się pod władzę legata.
ODBICIE PERAI PRZEZ RODYJCZYKÓW

18. W tym samym czasie — bo los przewracał wszystko naraz — także
Rodyjczycy podjęli akcję odzyskania z rąk Filipa terenu na kontynencie
azjatyckim, zwanego Perają37, a zdobytego na własność przez ich przodków.
Wysłali tam stratega Pauzystratosa z ośmiuset ludźmi piechoty achajskiej
i z tysiącem ośmiuset zbrojnymi, zebranymi z różnego rodzaju wojsk
posiłkowych. Byli to Gallowie i Pisueci, Nisueci, Tamianie i Arejowie
z Afryki, Laodycenowie z Azji38. Z tymi siłami Pauzystratos zajął Tendeby,
37

Peraja - por. XXXII 33 i przyp. 92.
Gallowie — z małoazjatyckiej Galacji. Pisueci - z Karii w Małej Azji (Pisye,
Pisua — miasto w Karii). Nisueci, Tamianie, Arejowie (tu zamiast Arei czytamy w jednym
z rękopisów Trahi) — nie znane bliżej plemiona afrykańskie (Nissua, także Missua, na
wschodnim wybrzeżu Zatoki Kartagińskiej). Laodycenowie — z którejś z kilku Laodycei
w Małej Azji.
38

bardzo dogodny punkt na terenie stratonicejskim, o czym ludzie królewscy,
przebywający wtedy w Terze, nic nie wiedzieli39. W sam czas i jakby w tym
właśnie celu wezwana na pomoc zjawiła się tam również achajska piechota
ze stu jeźdźcami pod dowództwem Teoksenosa.
Dowódca królewski, Dejnokrates, pomaszerował najpierw z wojskiem pod
Tendeby z zamiarem odzyskania tego punktu obronnego, a następnie do
innego takiego punktu, zwanego Astragonem, również na terenie stratonicejskim. Ściągnął do siebie wszystkie załogi obronne, rozrzucone po
różnych miejscach, i nawet posiłki tesalskie ze Stratonicei, i ruszył z nimi
w kierunku Alabandy40, gdzie znajdował się nieprzyjaciel.
Rodyjczycy także nie cofali się przed bitwą. Przeciwnik usadowił się
obozem blisko przeciwnika i od razu wystąpiono do walki w linii bojowej.
Dejnokrates ustawił na prawym skrzydle pięciuset Macedończyków, na lewym
Agrianów41. W środek wziął wojsko ściągnięte z załóg i twierdz. Byli
to głównie Karowie. Skrzydła osłonił jazdą i wojskami posiłkowymi z Krety
i Tracji. Rodyjczycy mieli w środku wojsko achajskie, doborowy oddział
piechoty, a z obu stron na skrzydłach ustawiono tu jazdę i całość lekkozbrojnych. Tego dnia jednak jedna i druga linia stanęła tylko na brzegu
potoku, który płynął między nimi przy nikłym stanie wody. Strony obrzuciły
się pociskami i powróciły do obozu.
Następnego dnia oba fronty ustawiły się w tym samym porządku i stoczyły bitwę znacznie sroższą, niżby na to wskazywała liczba walczących:
bo nie było tam ludzi więcej niż po trzy tysiące piechoty i po setce konnicy, ale walczono przy równej liczbie sił i równej tu i tu broni, a poza
tym także z jednakową odwagą i taką samą nadzieją na zwycięstwo.
Achajowie pierwsi przekroczyli rzekę i przypuścili atak na Agrianów. Potem
cała linia przekroczyła rzekę prawie biegiem i wywiązała się bitwa długo
nie zdecydowana. Dzięki swej liczebności Achajowie, było ich tysiąc, odepchnęli
czterystu ludzi przeciwnika, a następnie, gdy lewe skrzydło załamało się, wszyscy skierowali swe wysiłki przeciw prawemu skrzydłu. Macedończyków nie
dało się ruszyć z miejsca, jak długo trzymali się w szeregach i jakby
zbitej falandze. Kiedy jednak lewa ich strona straciła swą osłonę i chcieli
zwrócić włócznie na przeciwnika nadchodzącego z boku, od razu nastąpiło

39

Tendeby — nieznanego położenia. Stratonicea — znaczne miasto w centralnej
Karii. Tera — miasto i wyspa tej samej nazwy wśród południowo-zachodnich Sporad
(inni zamiast qui Therae erant czytają tutaj qui tenuerant, tj. „którzy ten punkt mieli
poprzednio w swoich rękach". Takie czytanie sugerują dalsze słowa: „z zamiarem odzyskania
tego punktu").
40
Alabanda — miasto na północ od Stratonicei, w centralnej Karii.
41
Agrianie - por. XXVIII 5, przyp. 22.

wśród nich zamieszanie. Narobili najpierw między sobą nieładu, potem podali
tyły, a w końcu rzucili broń i uciekali na oślep. Popędzili w kierunku
Bargylii42. Tam również schronił się Dejnokrates.
Rodyjczycy ścigali ich, póki starczyło dnia. Potem wrócili do obozu.
Jest rzeczą wystarczająco pewną, że gdyby zwycięzcy od razu udali się
pod Stratoniceję, mogliby ją zdobyć bez walki. Tymczasem przepuszczono
tę okazję tracąc czas na odzyskiwanie punktów warownych i wiosek
w Perai.
Przez ten zaś czas ludzie trzymający Stratoniceję jako tamtejsza załoga
nabrali lepszego samopoczucia, a niebawem w mury tego miasta wszedł
również Dejnokrates z siłami, jakie ocalały z bitwy. Daremnie więc oblegano
je potem i szturmowano. Miasta nie można było odzyskać. Dopiero znacznie
później udało się to osiągnąć przez Antiocha43.
Oto, co w tych samych prawie dniach działo się w Tesalii, co w Achai,
co w Azji.
ZWYCIĘSTWO FILIPA NAD DARDANAMI

19. Filip dowiedziawszy się, że Dardanowie przekroczyli granicę i lekceważąc zachwiane w swych podstawach jego królestwo pustoszą Górną Macedonię,
uważał, że to gorsze niż śmierć, by w chwili gdy na niego napiera prawie
cały świat i zewsząd pędzi go z jego ludźmi los, miał być pozbawiony
nawet posiadania Macedonii. Przeprowadził więc szybki pobór ludzi do
wojska w miastach Macedonii, zebrał sześć tysięcy piechoty i pięciuset
jeźdźców i z tymi siłami zaskoczył nieprzyjaciela niespodzianie koło
Stobów w Pajonii44. Mnóstwo ludzi zginęło w bitwie, ale jeszcze więcej
padło po wsiach, gdzie wałęsali się ogarnięci chciwością zdobyczy. Kto miał
możność ucieczki, nie próbował nawet na wszelki wypadek walki, lecz zmykał
do swojego kraju.
Przez tę jedną wyprawę, przeprowadzoną ze szczęściem lepszym niż
w innych starciach, Filip przywrócił swoim ludziom ducha, po czym udał
się do Tessaloniki45.
42

Bargylie — miasto nad morzem, na zachód od Stratonicei, na południowy zachód
od Alabandy (w odległości kilkudziesięciu km).
43
Przez Antiocha (łac. per Antiochum) — prawie tyle co dzięki Antiochowi; por.
Polibiusz, Dzieje XXXI 7, gdzie czytamy, że Antioch odstąpił Rodyjczykom to miasto.
Według Waleriusza z Ancjum mieli je Rodyjczykom odstąpić Rzymianie.
44
Pajonia (także Peonia, łac. Paeonia) - kraj na północ od Macedonii. W środku
tego kraju najważniejsze z jego miast — Stoby. Dardanowie mieszkali jeszcze dalej na
północ.
45
Tessalonika — nad morzem we wschodniej Macedonii.

PRZYSTĄPIENIE ANTIOCHA DO WIELKIEJ AKCJI WOJENNEJ

Nie tak w samą porę zakończono wojnę punicką, by nie trzeba było
prowadzić jednocześnie wojny z Filipem, jak w sam czas pokonano Filipa,
gdy w Syrii zabierał się już do wojny Antioch. Bo pomijając fakt, że
łatwiej było wojować z każdym z osobna, niż gdyby obaj połączyli swe
siły walcząc w jednym czasie, do wojny zerwała się w tej samej porze
w wielkim powstaniu również Hiszpania.
Antioch, choć minionego lata podbił pod swoje panowanie wszystkie
miasta leżące w Celesyrii46, a będące dotychczas pod panowaniem Ptolemajosa, kiedy udał się do Antiochii na kwatery zimowe, nie bardziej
korzystał wtedy z odpoczynku niż w obozie letnim. Zmobilizował wszystkie
siły swego królestwa i zebrał ogromne wojska lądowe i morskie, i z początkiem wiosny wysłał przodem dwóch synów, Ardysa i Mitrydatesa,
z wojskami drogą lądową każąc im czekać na siebie w Sardach47. Sam
natomiast ruszył z flotą, złożoną ze stu okrętów krytych i z dwustu
lżejszych łodzi, żaglowców i czółen, mając w planie próbę opanowania
podlegających Ptolemajosowi miast na całym wybrzeżu Cylicji, Licji i Karii48,
i zarazem niesienie pomocy na lądzie i morzu Filipowi; bo wojna z nim
jeszcze się nie zakończyła49.
RODOS W WALCE Z ANTIOCHEM

20. Rodyjczycy zdobyli się na wiele wspaniałych przedsięwzięć na lądzie
i morzu w imię wierności względem narodu rzymskiego i w obronie całego
plemienia greckiego, ale nic tak wielkodusznego nie zrobili jak to, że
w tym samym czasie nie przestraszyli się tak ogromnego ciężaru nadciągającej
wojny i wyprawili do Antiocha posłów z żądaniem, by nie posuwał się poza
Chelidonie50 — jest to przylądek cylicyjski, wsławiony starym porozumieniem
Ateńczyków z królami perskimi — i zatrzymał się z flotą i wojskiem na tej
granicy: „Jeżeli nie, to oni mu się przeciwstawią. Nie z powodu jakiejś
nienawiści osobistej do niego, lecz żeby nie dopuścić do połączenia się z Filipem i przeszkodzenia Rzymianom w przywróceniu wolności Grecji".
Antioch oblegał i szturmował wtedy Korakesjon, a zdobył już Zefyrion,
46

Celesyria (łac. Coelesyria, z gr. Koile Syria) — kotlina syryjska, kraj na wschód
od nadbrzeżnej Fenicji.
47
Sardy (gr.-łac. Sardes) — znana stolica Lidii w Małej Azji.
48
A więc na całym południowym wybrzeżu Małej Azji.
49
Ta uwaga Liwiusza może wyrażać pretekst akcji podbojowej Antiocha III, bo ten
dążył raczej do odniesienia największych korzyści własnych z powikłań wojennych wywołanych
wojną macedońską i do zagarnięcia — o czym Liwiusz zresztą nie zapomina — posiadłości
rządzącej w Egipcie dynastii Lagidów.
50
Chelidonie — wyspy u wschodniego cypla Licji. Cylicja leżała dalej na wschód.

Sole, Afrodysjadę, Korykos51, a nadto poza Anemurionem, będącym również przylądkiem Cylicji52, już także Selinunt. Wszystkie te i inne punkty
obronne na tamtejszym wybrzeżu poddały mu się bez walki już to w wyniku zastraszenia, już to dobrowolnie. Natomiast Korakesjon wbrew przewidywaniu zamknęło przed nim bramy i trzymało go w miejscu.
Tam właśnie przyjął rodyjskie poselstwo. Przybyło ono ze sprawą, która
we władcy mogła rozniecić gniew. Powstrzymał go jednak i odpowiedział,
że wyśle na Rodos swoich posłów z poleceniem odnowienia dawnych układów z tym państwem, jakie on sam i jego przodkowie z nim zawarli, oraz
z zapewnieniem, że nie potrzebuje się ono obawiać jego przybycia: „Żadna
szkoda, żadna zasadzka nie grozi ani Rodyjczykom, ani ich sprzymierzeńcom.
Nie naruszy on także przyjaźni z Rzymianami. Dowodem tego zarówno
jego własne, świeżo do nich wyprawione poselstwo, jak i zaszczytne dla
niego postanowienia w odpowiedzi senatu".
Istotnie, powrócili wtedy właśnie z Rzymu jego posłowie, uprzejmie tam
przyjęci i odprawieni, jak tego wymagała chwila, kiedy wynik wojny z Filipem był jeszcze niepewny. Teraz jednak — właśnie wtedy, kiedy posłowie
na zgromadzeniu Rodyjczyków przedstawiali słowa króla — nadeszła wiadomość o stoczeniu decydującej bitwy pod Kynoskefalami. Na tę wiadomość
Rodyjczycy pozbyli się strachu przed Filipem i porzucili plan zastąpienia
flotą drogi Antiochowi. Ale nie porzucili owej drugiej troski, dotyczącej
zabezpieczenia wolności miastom sprzymierzonym z Ptolemajosem, którym
zagrażała wojna ze strony Antiocha. Jedne bowiem wsparli posiłkami, innym
pomogli przez ostrzeganie ich przed przewidywanymi zamiarami nieprzyjaciela. W ten sposób przyczynili się do wolności Kaunosu, Myndosu, Halikarnasu, Samosu53.
Ale nie będę zadawał sobie trudu szczegółowego opowiadania wszystkiego, co i jak w tych stronach się odbyło, skoro ledwie nadążam za tym,
co należy ściśle do wojny rzymskiej.
ZGON KRÓLA PERGAMONU ATTALOSA I

21. W tymże czasie przewieziono chorego króla Attalosa spod Teb do
Pergamonu54. Tutaj zmarł w siedemdziesiątym drugim roku życia, a w czterdziestym czwartym roku panowania. Człowiekowi temu los nie dał żadnych
51

Miasta nadmorskie w Cylicji, w kolejności od wschodu do zachodu: Sole. Korykos,
Afrodysjada, Korakesjon, Zefyrion (położenie tego miasta nie jest bliżej znane).
52
Anemurion — najbardziej południowy przylądek Cylicji. Na zachód od niego leżały
miasta Selinunt i Korakesjon.
53
Wszystkie te miasta na wybrzeżu Karii. a wiec dość daleko od wspomnianych Wysp
Chelidońskich w kierunku zachodnim.
54
Por. rozdz. 2. Attalos I zmarł wiec w roku 197 p.n.e.; jako król występował
od roku 241 p.n.e.

tytułów do osiągnięcia godności królewskiej oprócz jednego bogactwa. Używając go zarówno roztropnie, jak i wspaniałomyślnie doszedł najpierw sam
do przekonania, a potem takie przekonanie wywołał również u innych, że
jest w pełni godny tytułu królewskiego. Kiedy więc później w jednej bitwie
pokonał Gallów55, który to lud przybył wtedy świeżo do Azji i był dla
niej szczególnie groźny, ogłosił się królem i dzielnością swoją zawsze dorównywał tej wielkiej godności.
W kraju panował z najwyższą sprawiedliwością, sprzymierzeńcom dochowywał wierności ze szczególną sumiennością. Dobry był dla żony i dzieci,
z których pozostało po nim czworo. Dla przyjaciół był łagodny i szczodry.
Pozostawił królestwo tak mocno ugruntowane, że posiadanie jego przeszło
po nim na trzy następne pokolenia.
W HISZPANII: POWSTANIE I WOJNA

Taki był stan rzeczy w Azji, Grecji i Macedonii, gdzie dopiero co zakończono wojnę z Filipem, a w każdym razie sprawy pokoju jeszcze nie
załatwiono, gdy w Hiszpanii Dalszej56 wybuchła wielka wojna.
Terenem tym zarządzał wtedy Marek Helwiusz57. Zawiadomił on senat
pismem, że naczelnicy, Kulchas58 i Luksyniusz, stanęli pod bronią: „Z Kulchasem siedemnaście miast, z Luksyniuszem duże miasta Karmon i Baldon?y,
a na wybrzeżu morskim, gdy tylko ruszą się sąsiedzi, zerwą się do powstania
także Malacyni, Seksetanie, cała Beturia60 i inne punkty, które jeszcze nie
ujawniły swoich nastrojów".
Kiedy więc pismo to odczytał w senacie Marek Sergiusz, pretor do spraw
spornych między obcymi a obywatelami61, senat postanowił, że gdy tylko
zostaną przeprowadzone wybory pretorów, ten z nich, któremu jako teren
działania przypadnie Hiszpania, ma jak najprędzej wystąpić w senacie ze
sprawą wojny w Hiszpanii62.
55

Gallowie — tutaj chodzi o tych Celtów, zwanych w Małej Azji Galatami, którzy
w roku 278/7 p.n.e. przeprawili się z Półwyspu Bałkańskiego do Małej Azji i stali się
na dłuższy czas plagą ludów małoazjatyckich.
56
Wybuch wojny w Hiszpani wywołany był niewątpliwie zdzierstwami Rzymian, o czym
wyraźnie mówi Liwiusz XXXIII 27, podając ogromne ilości kruszców szlachetnych, złota,
srebra i monet, wywiezionych z Hiszpanii do Rzymu.
57
Marek Helwiusz — jako pretor w roku 197 p.n.e.; por. XXXII 27 i n.
58
Kulchas — znany nam już (XXVIII 13) jako sprzymierzeniec Scypiona w roku 206
p.n.e.; panował on wtedy nad dwudziestu dziewięciu miastami w swoim terenie.
59
Karmon — na wschód od Hispalis (Sewilli). Ba l don — nieznanego położenia.
Na północ od tych miast leżał kraj zwany Beturia (Baeturia).
60
Malacyni — z okolic miasta Malaca (Malaga), na południowym wybrzeżu Hiszpanii.
Tamże Seksetanie, na wschód od Malacynów.
61
Był to tak zwany praetor peregrinus.
62
Por. rozdz. 26.

W RZYMIE: SPÓR O PRZYZNANIE TRIUMFU KONSULOM ROKU 197 p.n.e.

22. Pod ten sam czas przybyli do Rzymu konsulowie i na posiedzeniu
senatu w świątyni Bellony domagali się prawa odbycia triumfu z powodu
pomyślnych dokonań wojennych. Jednakże trybunowie ludowi, Gajusz Atyniusz Labeon i Gajusz Afraniusz, zażądali, żeby konsulowie mówili o triumfie
każdy z osobna: „Nie pozwolą bowiem, by wniosek w tej sprawie był wspólny.
Nie może zaszczyt być równy przy nierównej zasłudze".
Tutaj Kwintus Minucjusz mówił, że im obu jako teren działania dostała
się Italia i że on i kolega prowadzili działania jednomyślnie i według wspólnego planu. A Gajusz Korneliusz dodawał, że kiedy Bojowie szli przeciw
niemu i przekraczali rzekę Pad, aby nieść pomoc Insubrom i Cenomanom,
kolega niszczył ich pola i wsie i w ten sposób zawrócił ich z drogi do
obrony własnego mienia.
Mimo to trybunowie stwierdzili, że Gajusz Korneliusz dokonał, na wojnie
tak wielkich czynów, że co do jego triumfu nie ma wątpliwości, jak nie ma
ich co do wyrazów czci, jaka się za to należy bogom nieśmiertelnym63:
„Jednakże ani on nie posiada, ani żaden inny obywatel nie posiadał takiego
znaczenia czy wpływu, żeby uzyskawszy prawo odbycia zasłużonego triumfu
mógł je dzielić z kolegą zuchwale żądającym zaszczytu nie zasłużonego.
Kwintus Minucjusz staczał w Ligurii lekkie i ledwie godne wspomnienia
potyczki, a w Galii stracił dużą ilość żołnierzy". Tu wymieniwszy nawet
trybunów wojskowych mówili: „Tytus Juwencjusz i Gneusz Liguriusz z czwartego legionu padli w niepomyślnej bitwie z mnóstwem innych dzielnych ludzi,
obywateli i sprzymierzeńców. Poddanie się kilku mniejszych miast i wsi było
upozorowane oszukańczo, według potrzeby chwili i bez jakichkolwiek gwarancji trwałości".
Takie kłótnie między konsulami i trybunami trwały dwa dni. W końcu
konsulowie ulegli nieustępliwości trybunów i wystąpili w sprawie triumfów
z osobnymi wnioskami.
23. Gajuszowi Korneliuszowi przyznano prawo odbycia triumfu jednomyślnie. A przychylność zyskały mu jeszcze wyrazy wdzięczności, jakie mu
złożyła ludność Placencji i Kremony przypominając, jak to ich uwolnił od
oblężenia, wraz z wielu innymi, którzy dostali się do niewoli, a przez niego
zostali z niej wydobyci64.
63

Nie chodzi o osobne modły dziękczynne, supplicatio, bo te już postanowiono (por.
XXXII 31), tylko o sam triumf jako wyraz wdzięczności wobec bogów; bo taki był właściwy
jego sens.
64
Por. XXXII 30, gdzie nie ma mowy o tych sprawach. Natomiast według XXXII
26 robili te rzeczy inni (do tego por. XXXI 21). Jako zawdzięczający Korneliuszowi
przywrócenie wolności szli potem w jego pochodzie triumfalnym w kapeluszach, zwanych
pillei.

Kwintus Minucjusz tylko próbował przeprowadzić swój wniosek. Ale widząc,
że cały senat jest mu przeciwny, oświadczył, że prawem swej władzy konsularnej, jak również wzorem wielu sławnych ludzi, odbędzie triumf na Górze
Albańskiej65.
TRIUMF GAJUSZA KORNELIUSZA NAD INSUBRAMI I CENOMANAMI

Gajusz Korneliusz odbył triumf na urzędzie nad Insubrami i Cenomanami. W triumfie tym niesiono mnóstwo znaków wojskowych; na zdobytych
wozach gallickich wieziono mnóstwo zdobycznej broni; przed rydwanem
triumfatora prowadzono wielu nobilów gallickich. Między nimi miał iść,
według świadectwa niektórych autorów, również wódz punicki Hamilkar.
Ale większą uwagę zwrócił na siebie tłum ludności z Placencji i Kremony,
idącej za wozem w kapeluszach.
Z pieniędzy niesiono w triumfie dwieście trzydzieści siedem tysięcy pięćset
monety spiżowej, siedemdziesiąt dziewięć tysięcy srebrnej z dwukonnym wozem
w stemplu66. Żołnierzom przydzielono po siedemdziesiąt sztuk monety spiżowej, po dwakroć tyle centurionom, po trzykroć tyle jeźdźcom.
TRIUMF KWINTUSA MINUCJUSZA

Konsul Kwintus Minucjusz odbył triumf na Górze Albańskiej nad Ligurami i gallickimi Bojami. Ten triumf jak co do miejsca i rozgłosu czynów,
a także przez to, że pieniądze na pokrycie jego kosztów wzięto ze skarbca
publicznego, o czym wszyscy wiedzieli, bez odpowiedniego wniosku i odpowiedniej uchwały, był mniej zaszczytny, tak co do ilości zdobytych znaków
wojskowych, wozów i zbroi tamtemu prawie równy. Podobnie ogólna suma
uzyskanych pieniędzy była prawie taka sama. Niesiono w nim dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące jednostek wagi monety spiżowej, pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście srebrnej z dwukonnym wozem w stemplu, żołnierzom, centurionom, jeźdźcom dano na każdego po tyle samo, po ile dał kolega.
WYBÓR WŁADZ RZYMSKICH NA ROK 196 p.n.e.

24. Po odbyciu triumfu przeprowadzono wybory konsulów. Konsulami wybrani zostali: Lucjusz Furiusz Purpurion i Marek Klaudiusz Marcellus.
Następnego dnia odbyły się wybory pretorów. Zostali nimi: Kwintus
Fabiusz Buteon, Tyberiusz Semproniusz Longus, Kwintus Minucjusz Termus,
Maniusz Acyliusz Glabrion, Lucjusz Apustiusz Fullon i Gajusz Leliusz.
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Por. XXVI 21, przyp. 41.
Były to tak zwane nummi bigati (bigae - „wóz z dwukonnym zaprzęgiem"; por.
trigae, quadrigae, tj. bi-iugae, tri-iugae, quadri-iugae), moneta popularna w okresie wczesnej
republiki.
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SPRAWA FILIPA W SENACIE RZYMSKIM

Pod sam koniec roku dotarło do Rzymu pismo Tytusa Kwinkcjusza
o stoczeniu w Tesalii decydującej bitwy z królem Filipem i rozbiciu wojska
nieprzyjacielskiego. Pismo to odczytał pretor Marek Sergiusz najpierw w senacie, a następnie z upoważnienia senatu także na zgromadzeniu ludowym.
Z powodu szczęśliwie przeprowadzonych działań uchwalono pięciodniowe
modły dziękczynne do bogów.
Wkrótce potem przybyli na miejsce posłowie od Tytusa Kwinkcjusza
i od króla Filipa. Macedończyków zaprowadzono do domu dla gości poza
murami miasta i tam im dano mieszkanie z należytymi wygodami67. Przyjęto ich na posiedzeniu senatu w świątyni Bellony. Tu mówiono niewiele,
ponieważ Macedończycy oświadczyli, że król zrobi wszystko, cokolwiek senat
postanowi. Wyznaczono, zwyczajem przodków, dziesięciu legatów na doradców
Tytusa Kwinkcjusza, który jako główny wódz miał podyktować Filipowi warunki pokoju, z zaznaczeniem, że w liczbie tych legatów mają się znaleźć
Publiusz Sulpicjusz i Publiusz Williusz jako ci, których terenem działania
w czasie ich konsulatu była właśnie Macedonia68.
INNE SZCZEGÓŁY KRONIKI RZYMSKIEJ ROKU 197 p.n.e.

Mieszkańcy Kosy69 prosili tego dnia o powiększenie ich liczby przez
nowych osiedleńców. Kazano wysłać tam tysiąc kolonistów, z tym zastrzeżeniem, że w tej liczbie nie może być ludzi, którzy po konsulacie Publiusza
Korneliusza i Tyberiusza Semproniusza70 znajdowali się po stronie nieprzyjaciół Rzymu71.
25. Igrzyska Rzymskie tego roku, urządzone w cyrku i na scenie72 przez
edylów kurulnych, Publiusza Korneliusza Scypiona i Gneusza Manliusza
Wulsona, były okazalsze niż kiedy indziej, oglądane też w weselszym nastroju, dzięki pomyślnym wynikom wojennym; wznawiano, je trzykrotnie
w całości.
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Dając miejsce posłom macedońskim w tak zwanej villa publica poza miastem, a nie
przyjmując ich na kwatery w domach prywatnych w mieście, potraktowano ich jako nieprzyjaciół narodu rzymskiego, do czasu formalnego zawarcia pokoju z Filipem.
68
Por. XXXI 6 i XXXII 1. Obaj zresztą byli już legatami Kwinkcjusza Flaminina
w Macedonii w tym roku (197 p.n.e.); por. XXXII 28.
69
Por. XXXII 2, gdzie im odmówiono kolonizacji.
70
Tj. od chwili gdy Korneliusz i Semproniusz zostali konsulami, a wiec od roku 218 p.n.e.
71
Jako tacy, którzy przeszli na stronę Hannibala. Innymi słowy — mogą to być
wszyscy inni, nie tylko Latynowie, którzy jako sprzymierzeńcy italscy dochowali Rzymowi
wierności w wojnie hannibalskiej.
72
Na scenie — tj. w teatrze, w Rzymie przez długi czas budowanym z drzewa na
daną okazję.

Plebejskie Igrzyska wznawiano siedem razy. Te urządzili Maniusz Acyliusz
Glabrion i Gajusz Leliusz.
Za pieniądze pobrane tytułem grzywien postawili oni trzy posągi spiżowe:
Cerery, Libera i Libery.
ROK 196 p.n.e.: PRZYDZIAŁ ZADAŃ KONSULOM I PRETOROM

Konsulat objęli Lucjusz Furiusz i Marek Klaudiusz Marcellus. Kiedy
w senacie odbywała się debata nad przydziałem terenów działania i obu
konsulom wyznaczano tu Italię, jeden i drugi starał się, aby im dano do
wyboru Italię i Macedonię. Marcellus bardzo pragnął tego terenu i twierdził,
że pokój jest pozorny i nierzetelny i że król, jeżeli się wojsko stamtąd
usunie, na pewno wojnę rozpocznie na nowo.
To zachwiało zdaniem senatorów. I może by konsul przeprowadził swoje,
gdyby nie to, że trybunowie plebejscy, Kwintus Marcjusz Raiła i Gajusz
Atyniusz Labeon, oświadczyli, że zgłoszą swój sprzeciw, jeżeli sami nie
zbadają najpierw woli ludu, czy chce on i postanawia, żeby z Filipem
zawrzeć pokój. Z takim pytaniem wystąpiono przed ludem na Kapitolu.
Wszystkie dzielnice trybusowe, w liczbie trzydziestu pięciu, głosowały za
pokojem.
A do tym większej radości ogólnej z postanowienia pokoju z Filipem
skłoniła ludzi wieść, jaka nadeszła z Hiszpanii, jak również podanie do
ogólnej wiadomości treści pisma mówiącego, że prokonsul Gajusz Semproniusz Tuditanus został w Hiszpanii Bliższej pokonany w bitwie, wojsko jego
poszło w rozsypkę, w boju padło wielu znakomitych ludzi, Tuditanusa
ciężko rannego zabrano z pola bitwy i wkrótce potem wyzionął ducha.
Obu więc konsulom wyznaczono jako teren działania Italię, z przydziałem tych legionów, które mieli poprzedni konsulowie. Nadto polecono im
zaciągnąć pod broń cztery nowe legiony: dwa miejskie, a dwa do wysłania
w teren, według postanowienia senatu.
Tytus Kwinkciusz Flamininus [z dwoma legionami]73 miał zatrzymać dotychczasowy teren operacyjny i dotychczasowe wojsko. Przedłużono mu dowództwo już poprzednio i to wydało się wystarczające również nadal.
26. Potem losowali zadania pretorowie. Lucjusz Apustiusż Fullon wylosował preturę miejską, Maniusz Acyliusz Glabrion preturę do spraw obywateli z obcymi, Kwintus Fabiusz Buteon Hiszpanię Dalszą, Kwintus Minucjusz
Termus Hiszpanię Bliższą, Gajusz Leliusz Sycylię, Tyberiusz Semproniusz
Longus Sardynię. Postanowiono, że z czterech nowo powołanych pod broń
legionów konsulowie mają przydzielić po jednym legionie, według własnego
73

Słowa ujęte w nawiasie są późniejszym dopiskiem.

uznania, Kwintusowi Fabiuszowi Buteonowi i Kwintusowi Minucjuszowi, którzy jako teren działania wylosowali Hiszpanię, i do tego dodać im po cztery tysiące pieszych i po trzystu konnych żołnierzy ze sprzymierzeńców latyńskich.
Ci dwaj mieli też w możliwie szybkim czasie ruszać do swych prowincji.
Wojna w Hiszpanii zerwała się w pięć lat po zakończeniu tam walk, wraz
z końcem wojny punickiej.
ZAŻEGNANIE ZNAKÓW WRÓŻEBNYCH

Ale przed wyruszeniem tych pretorów na wojnę, prawie nową, bo wtedy
Hiszpanie po raz pierwszy sami wystąpili zbrojnie, bez wojska i wodza punickiego, a także przed odejściem konsulów z Rzymu, kazano im, jak zwykle,
dokonać zażegnania zgłoszonych znaków wróżebnych. Jeździec rzymski, Publiusz Williusz, w drodze do Sabinum zginął razem z koniem trafiony
piorunem. Piorun uderzył również w świątynię Feronii na terenie kapenackim74. Koło świątyni Monety paliły się dwa groty włóczni. Wilk wszedł do
miasta przez bramę Eskwilińską i przez bardzo ludną część pobiegł na Forum,
następnie przez uliczkę Tuską i Cermalus, i bramę Kapeńską uciekł prawie
nie tknięty.
Te znaki wróżebne zażegnano ofiarami z większych zwierząt ofiarnych.
POWRÓT WODZÓW Z HISZPANII

27. W tym czasie wszedł do Rzymu w owacji, na podstawie uchwały
senatu, Gneusz Korneliusz Blasjon75, poprzednik Gajusza Semproniusza Tuditanusa na stanowisku dowódcy w Hiszpanii Bliższej. Wiózł przed sobą
tysiąc pięćset piętnaście jednostek wagi złota, dwadzieścia tysięcy srebra,
trzydzieści cztery tysiące pięćset monety bitej w denarach.
Lucjusz Stertyniusz76 wrócił z Hiszpanii Dalszej nie próbując nawet
myśleć o triumfie. Do skarbu wniósł pięćdziesiąt tysięcy miar wagi srebra,
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Kapena — miasto w Etrurii, na północ od Rzymu. Reszta zgłoszonych tu znaków
wróżebnych pochodziła z Rzymu.
75
Gn. Korneliusz Blasjon — pod tym imieniem wspomniany dopiero tutaj (potem
w XXXIV 42 jako pretor w r. 194 p.n.e.). Gajusz Semproniusz Tuditanus był pretorem
w Hiszpanii Bliższej w roku 197 p.n.e. (XXXII 28). Poprzednikami jego na tym terenie byli:
w roku 198 chyba ci sami, co w poprzednim roku (199 p.n.e.), w tym wiec Gn. Korneliusz Lentulus, prokonsul Hiszpanii Bliższej (por. XXX 50). Przedtem zaś, w roku 200
p.n.e., Gajusz Korneliusz Cetegus, także jako prokonsul (tamże). Wydaje się zatem,
że Gn. Korneliusz Blasjon jest identyczny z jednym z nich, i chyba tylko z Gn. Korneliuszem Lentulusem (Blasjonem).
76
Jeżeli powrót Korneliusza Blasjona i Stertyniusza nastąpił dopiero teraz, to musieli
napotkać jakieś przeszkody. Bo następcy ich zostali wyznaczeni już dawno; por. XXXII 28.

a za pieniądze ze sprzedaży łupów dał zrobić dwa łuki77 na Placu Wolim,
przed świątynią Fortuny i świątynią Matki Matuty, a nadto jeden w Wielkim
Cyrku. Na tych łukach ustawił złote posągi. To działo się w okresie zimowym.
REBELIA BEOCKA PRZECIW RZYMIANOM W GRECJI

Tytus Kwinkcjusz zimował w tym czasie w Elatei. Sprzymierzeńcy prosili go o różne rzeczy, a Beotowie o zgodę na zwrócenie im ludzi, którzy
służyli w wojsku po stronie Filipa. I uzyskali na to zezwolenie. A uzyskali
je łatwo nie tyle dlatego, by Kwinkcjusz uważał, że są tego godni, lecz
ponieważ, w chwili gdy król Antioch był już podejrzany, trzeba było starać
się o pozyskanie dla imienia rzymskiego sprzyjającego nastroju w miastach.
Ale gdy tylko ci ludzie zostali im zwróceni, od razu okazało się, jak
nie osiągnięto przez to u Beotów żadnego poczuwania się do wdzięczności.
Poselstwo z podziękowaniem za zwróconych im ludzi wysłali do Filipa, tak
jakby on to zrobił dla nich samych, a nie dla Kwinkcjusza i Rzymian.
Przy najbliższych zaś wyborach na beotarchę78 wybrali jakiegoś Brachyllesa
z tego tylko powodu, że był on dowódcą Beotów służących w wojsku Filipa.
Pominęli natomiast Zeuksypposa i Pejsystratosa, i innych, za których sprawą
doszło do przymierza z Rzymem. Ci ludzie od razu odczuli to przykro,
a obawy o siebie nabrali także na przyszłość: „Jeżeli w chwili, gdy wojsko
rzymskie siedzi niemal przy bramach miasta, dzieją się takie rzeczy, to co
będzie z nimi, kiedy Rzymianie oddalą się do Italii, a Filip z bliska zacznie wspierać swych sprzymierzeńców i działać wrogo wobec ludzi przeciwnej
mu strony?"
28. Postanowili zatem usunąć Brachyllesa, przywódcę zwolenników króla,
dopóki mają wojsko rzymskie w pobliżu. Upatrzyli sobie do tego odpowiednią okazję, gdy z publicznej uczty wracał podchmielony do domu w towarzystwie eunuchów, którzy byli obecni przy tej tłumnej uczcie dla rozweselenia uczestników. Sześciu ludzi uzbrojonych, trzech z Italii, trzech z Etolii,
otoczyło go i zabiło. Towarzysze się rozbiegli, zaczęto poszukiwania, w całym
mieście narobiło się pełno zamieszania i gonitwy ze światłami, ale mordercy
uszli już z miasta najbliższą bramą.
Z brzaskiem dnia zgromadziło się w teatrze pełno ludzi, jakby ktoś z góry
zapowiedział zebranie albo jakby je zwołano przez publicznego herolda. Na
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Łuki (łac. fornices) — coś w rodzaju sklepionych bram
Plac Woli, forum boarium, między Tybrem i Palatynem,
Cyrku, circus maximus.
78
Beotarcha — naczelnik miasta w Związku Beockim,
obywateli danego miasta, w naszym wypadku Teb. Łącznie
władzę wykonawczą w Beocji.

czy przedsionków wejściowych.
u północno-zachodniego końca
wybierany przez zgromadzenie
tworzyli beotarchowie naczelną

zewnątrz głoszono wśród pomruku, że zabili go towarzysze i idący z nim
sprośni owi ludzie79, w duchu jednak sprawcę morderstwa widziano w Zeuksypposie. Na razie postanowiono zaaresztować tych, którzy wtedy byli przy
Brachyllesie, i poddać ich śledztwu. W czasie tego śledztwa Zeuksyppos,
dla odwrócenia od siebie podejrzenia o ten czyn, przyszedł odważnie na
zebranie i twierdził, że mylą się ci, którzy sądzą, że tak straszne morderstwo
można przypisać tym eunuchom, przy czym argumentował to w sposób
przekonywający wielu dowodami. I u części zebranych wzbudził wiarę, że
gdyby sam poczuwał się do winy, nigdy by nie wystąpił przed publicznością
ani by nie wspomniał o tym zabójstwie, skoro go nikt o nie nie zaczepiał.
Inni jednak nie mieli wątpliwości, że przez to zuchwałe wystąpienie przeciw
zarzutom wobec tamtych chce tylko odwrócić podejrzenie od siebie samego.
Wkrótce potem niewinnych ludzi wzięto na tortury. Ponieważ sami nic
nie wiedzieli, opinia ogólna posłużyła im za świadka i wymienili Zeuksypposa
i Pejsystratosa, nie przytaczając zresztą innego dowodu, z którego by było
widać, że cokolwiek o tym wiedzą.
Mimo to Zeuksyppos z niejakim Stratonidasem uciekł w nocy do Tanagry80, bojąc się przy tym raczej własnej świadomości rzeczy niż donosu
ludzkiego, skoro przecież nikt nic nie wiedział. Pejsystratos zlekceważył
wskazanie jego osoby i pozostał w Tebach.
Zeuksyppos miał niewolnika, którv był pośrednikiem i pomocnikiem w całej
tej sprawie. Pejsystratos więc obawiał się z jego strony donosu. Ale przez
ten właśnie strach doprowadził go do zrobienia tego. Pejsystratos wysłał bowiem
do Zeuksypposa pismo doradzając mu w nim uprzątnąć niewolnika wtajemniczonego w sprawę, argumentując, że nie będzie on się nadawał do
ukrycia wszystkiego tak, jak się nadawał do przeprowadzenia. Człowiek,
który zabrał ten list do Zeuksypposa, otrzymał polecenie dostarczenia mu
go jak najszybciej. Ponieważ jednak nie miał możności zrobić tego od razu,
przekazał pismo temu właśnie niewolnikowi, którego uważał za najwierniejszego swojemu panu. Dodał przy tym, że jest to pismo od Pejsystratosa
w sprawie jak najbardziej dotyczącej Zeuksypposa. Niewolnik tknięty przeczuciem, choć powiedział, że pismo przekaże natychmiast, otwarł je i przeczytał. Przerażony pobiegł z powrotem do Teb i zgłosił się w urzędzie z donosem. Zeuksyppos zaniepokojony ucieczką niewolnika przeniósł się do Antedony81, uważając to miejsce za bezpieczniejsze dla swego wygnania.
W sprawie Pejsystratosa i innych przeprowadzono śledztwo na torturach
i ukarano ich śmiercią.
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Sprośni ludzie — wspomniani wyżej eunuchowie, bawiący uczestników zabaw niedwuznacznymi aluzjami czy gestami sprośników.
80
Tanagra — miasto w odległości około dwudziestu pięciu km na wschód od Teb.
81
Antedona (gr. Anthedon) — na północnym wybrzeżu Beocji. skąd w razie niebezpieczeństwa można było uciekać dalej, na Eubeje.

29. Zabicie Brachyllesa doprowadziło Teban i wszystkich Beotów do
wściekłości i nieprzejednanej nienawiści do Rzymian. Mieli bowiem to przekonanie, że Zeuksyppos, najwybitniejszy ich człowiek, dopuścił się winy
nie bez doradzenia mu tego przez wodza rzymskiego.
Do otwartego powstania nie mieli ani sił, ani wodza. Uciekli się zatem
do sposobu walki najbardziej zbliżonego do wojny, do partyzantki. Napadali
żołnierzy. Jednych w ich kwaterach, innych tu i tam chodzących za przepustkami w Czaie zimowania za różnymi sprawami. Tych zaskakiwali częścią
wprost na drogach, zaczajeni w znanych sobie kryjówkach, częścią w odludnych miejscach, dokąd ich ściągali mylnie wskazując im drogę. W końcu
uprawiano tę robotę już nie tylko z nienawiści, ale także z żądzy zdobyczy; żołnierze bowiem brali przepustki idąc na zakupy i mając przy
sobie w pasach pieniądze.
Najpierw brakowało kilku ludzi. Potem z każdym dniem coraz więcej.
Cała Beocja popadła w podejrzenie. Żołnierz wychodził z obozu z większym
strachem niż na terenie nieprzyjacielskim.
Kwinkcjusz rozesłał wobec tego po miastach ludzi mających zbadać
sprawę tego rozboju. Najwięcej morderstw stwierdzono koło bagien Kopaidy82. Tutaj wydobyto z błota lub wyciągnięto z wody trupy przywiązane do głazów albo do amfor, aby ich ciężar pociągnął je ze sobą na dno.
Okazało się, że wiele zbrodni dokonano w Akrajfii i Koronei.
Kwinkcjusz zażądał od Beotów wydania mu winnych, a nadto kazał im
dać okup za pięciuset żołnierzy — tylu bowiem zostało zgładzonych — w wysokości pięciuset talentów. Kiedy jednak nic z tego nie wykonywano, a miasta
usprawiedliwiały się tylko w słowach, że niczego nie robiono na podstawie
uchwały publicznej, wysłał do Aten i Achajów poselstwo, mające tych sprzymierzeńców wziąć na świadków, że wojna, jaką będzie ścigał Beotów, jest
sprawiedliwa i zgodna z jego powinnością. I z częścią wojsk kazał Appiuszowi Klaudiuszowi iść do Akrajfii, a sam z drugą częścią otoczył Koroneję, przy czym najpierw spustoszył jeszcze tereny, przez które szły oba te
wojska, maszerujące od strony Elatei.
Tą klęską przerażeni Beotowie, wśród których wszystko pełne było strachu
i popłochu, przysłali do Kwinkcjusza posłów. Ale nie dopuszczono ich do
obozu. Przyszli więc za nimi Achajowie i Ateńczycy. Skuteczniejsze było
wstawiennictwo Achajów, ponieważ w wypadku, gdyby nie uzyskali pokoju
dla Beotów, postanawiali przyłączyć się w tej wojnie do nich. Dzięki Achajom
Rzymianin dał dostęp do siebie również Beotom i pozwolił im przemówić.
Ostatecznie kazano im wydać winnych i tytułem kary zapłacić trzydzieści talentów, po czym zawarto z nimi pokój i od oblężenia odstąpiono.
82

Kopaida- bagniste jezioro w północnej Beocji, przecięte rzeką Kefisosem. Po zachodniej
jego stronie leżała Koronea, a po wschodniej A krajfia (Acraephia).

WARUNKI POKOJU Z FILIPEM

30. Po kilku dniach przybyli na miejsce legaci z Rzymu w liczbie dziesięciu83; za ich radą podyktowano Filipowi warunki pokoju: „Wszystkie
miasta greckie w Europie i Azji mają otrzymać wolność i własne prawa.
Z tych, które pozostawały pod panowaniem Filipa, król ma usunąć swe
załogi wojskowe i tak uwolnione od nich przekazać Rzymianom przed terminem Istmiów84. Załogi ma Filip usunąć również z takich miast Azji,
jak Euromos, Pedazy, Bargylie, Jazos, Myrina, Abydos, Tazos, Peryntos,
ponieważ jest wolą Rzymian, by i te miasta były wolne85. Co do wolności
Kiosu86 Kwinkcjusz napisze do króla bityńskiego Prusjasza, co o niej postanawia senat i dziesięciu legatów. Filip ma zwrócić Rzymianom jeńców i zbiegów, wydać wszystkie okręty wojenne kryte pokładem, oprócz pięciu i jednego królewskiego (wielkości niemal nieużytecznej, o napędzie szesnastowiosłowych rzędów). Filip nie może trzymać pod bronią więcej niż pięć tysięcy
ludzi, a słonia ani jednego posiadać. Nie może prowadzić wojny poza
granicami Macedonii bez zezwolenia senatu. Wypłacić ma narodowi rzymskiemu tysiąc talentów: połowę od razu, połowę w spłatach w ciągu dziesięciu lat"87.
Tutaj Waleriusz z Ancjum podaje, że na króla nałożono kontrybucję
czterech tysięcy funtów srebra do spłacenia w dziesięciu latach. Klaudiusz
zaś, że w ciągu trzydziestu lat miał król płacić po cztery tysiące dwieście
funtów, a od razu dwadzieścia tysięcy funtów.
Tenże autor pisze, że imiennie zastrzeżono, by Filip nie prowadził wojny
z synem Attalosa, Eumenesem, nowym wówczas królem Pergamonu88.
Jako porękę tego wszystkiego wzięto od króla zakładników, między innymi również syna Filipa, DemetriosaiSg.
Waleriusz z Ancjum dorzuca jeszcze, że Attalosowi, nie będącemu na
83

Por. rozdz. 24 i przyp. 68.
Tj. przed najbliższym terminem Igrzysk Istmijskich; por. rozdz. 32.
85
Wszystkie te miasta są nam już znane. I one mają być wolne, choć pretensje
do nich zgłaszali zarówno Antioch, jak i egipski Ptolemajos.
86
Kios - por. XXXII 33 i n., przyp. 101.
87
Porównując podane tu warunki pokojowe z tym, co pisze Polibiusz, Dzieje XVIII
44, można stwierdzić, że niektóre z nich nie odpowiadają prawdzie. Dotyczy to warunku
utrzymywania pod bronią tylko pięciu tysięcy ludzi i ani jednego słonia (tych Macedonia
nie posiadała), a także zakazu prowadzer.ia wojny poza granicami Macedonii bez zezwolenia
senatu. Przeczy temu późniejsza historia Macedonii. Nie zasługują na wiarę również dane
co do sum pieniężnych podawanych przez pisarzy rzymskich w funtach rzymskich, a nie
w talentach, jak u Polibiusza.
88
Eumenes II — następca Attalosa I, króla Pergamonu w latach 197—159 p.n.e.
89
Demetrios — por. rozdz. 13, przyp. 29. Przebywał w Rzymie jako zakładnik już
od roku 197 p.n.e. Teraz więc miał tam pozostać nadal. Wrócił do ojca dopiero w roku
191 p.n.e.
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miejscu, dano w darze wyspę Eginę i słonie; Rodyjczykom Stratoniceję
i inne miasta Karii, które zajmował Filip; Ateńczykom wyspy Paros, Imbros,
Delos, Skyros90.
REAKCJA ETOLÓW NA POKÓJ Z FILIPEM

31. Wszystkie państwa greckie przyjęły ten pokój z zadowoleniem. Jedynie Etolowie szemrając w ukryciu ganili decyzje dziesięciu legatów: „Pusta
umowa, przyprawiona beztreściwym pozorem wolności! Dlaczegóż jedne
miasta każe się wydać Rzymianom, a nie wymienia się ich, inne zaś wymienia się i mają być wolne bez wydania? Chyba że te, co są w Azji,
mają być wolne, bo bezpieczniejsze przez samą swą odległość, a tych w Grecji
się nawet nie wymieni i skrycie zabierze: Korynt, Chalkidę, Oreos z Eretrią
i Demetriadą".
Nie były to zresztą zarzuty całkiem bezpodstawne. Co do Koryntu,
Chalkidy i Demetriady, istotnie, miano wątpliwości, ponieważ w postanowieniu senatu, z jakim wysłano z Rzymu tych dziesięciu legatów, miastom
w Grecji i Azji nadawano wolność bez zastrzeżeń, z wyjątkiem tych trzech
miast, co do których legatom polecono postąpić zgodnie z interesem publicznym Rzymu i na własną rękę postanowić to, czego wymagać będą korzystne
dla sprawy publicznej okoliczności. Chodziło o króla Antiocha, co do którego nie miano wątpliwości, że gdy tylko siły swe uzna za dostatecznie
wielkie, przeprawi się do Europy. Nie chciano zatem, by te miasta, tak
korzystnie położone, dawały mu możność ich zajęcia.
Kwinkcjusz z dziesięciu legatami ruszył w drogę do Antykiry, a następnie przepłynął do Koryntu. Przez całe dni roztrząsano na naradzie
dziesięciu legatów decyzje co do wolności Grecji. Kwinkcjusz raz po raz
mówił, że należy dać wolność całej Grecji, jeżeli się chce zamknąć usta
Etolom, jeżeli się pragnie prawdziwej czci i powagi imienia rzymskiego
u wszystkich, a także wiary, że Rzymianie przypłynęli zza morza celem
wyzwolenia Grecji, a nie celem przejęcia władzy Filipa we własne ręce.
Inni w sprawie wyzwolenia miast nie mówili tu nic przeciwnego, konkludując, że w końcu dla samych owych miast bezpieczniej jest pozostać przez
pewien czas pod ochroną załogi rzymskiej, niżby miały w miejsce Filipa
otrzymać pana w osobie Antiocha.
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Paros i Delos — wyspy wśród centralnych Cyklad. Skyros — wyspa na wschód
od Eubei. Imbros — w północnej części Morza Egejskiego. Zamiast Parosu niektóre
rękopisy podają tu Lemnos (także w północnej części Morza Egejskiego). Informacje Waleriusza na temat nabytków Pergamonu, Rodosu i Aten nie są powszechnie uznawane. Wiadomo
np., że Ateny otrzymały Delos dopiero po III wojnie macedońskiej, w roku 167 p.n.e.;
por. Polibiusz, Dzieje XXX 18. To samo dotyczy innych, wymienionych przez Liwiusza
miejscowości.

Ostatecznie zatem postanowiono: Korynt zostanie oddany Achajom z zastrzeżeniem, że na Akrokoryncie91 będzie stacjonować załoga rzymska. Chalkidę i Demetriadę zatrzymuje się do czasu ustąpienia obaw co do Antiocha.
OGŁOSZENIE WOLNOŚCI GRECJI NA IGRZYSKACH ISTMIJSKICH

32. Nadeszły ustalone zwyczajem Igrzyska Istmijskie92. Zawsze one były
bardzo ludne, zarówno dzięki wrodzonemu tamtejszej ludności zamiłowaniu
do oglądania widowisk, na których jest się świadkiem współzawodnictwa
we wszelkim rodzaju sztuk, sił i szybkości, jak i dlatego że dzięki dogodnemu położeniu ich miejsca, które znajdując się nad oblewającymi je
z dwu stron morzami dawało ludzkiemu zbiorowisku okazję do załatwiania
wszelkich spraw, jarmark ten był zjazdem ludzi z całej Azji i Grecji.
Teraz zaś zjechali się tu ludzie ze wszystkich stron nie tylko w celu
załatwienia zwykłych interesów, lecz także powodowani ciekawością, jaka
będzie dalsza sytuacja Grecji, od czego zależał przecież ich własny los.
Różni różnie nie tylko w cichości ducha myśleli sobie o tym, co robią
Rzymianie, ale wypowiadali się na ten temat także głośno. Nikt prawie nie
wierzył, żeby ustąpili z całej Grecji.
Zasiedli do widowisk. Na środek placu pokazów, skąd zwykło się zapowiadać uroczystą formułką otwarcie igrzysk, wyszedł, według zwyczaju,
herold z trębaczem i, gdy na głos trąbki nastąpiła cisza, podał do wiadomości, co następuje: „Senat rzymski i wódz Tytus Kwinkcjusz, pokonawszy króla Filipa i Macedonię, ogłaszają swą wolę, że Korynt, Fokida,
wszystkie Lokrydy, wyspa Eubeja, Magnezja, Tesalia, Perrajbia, Achaja Ftiotydzka mają być wolne, niezawisłe i w prawach samodzielne". Tutaj wymienił po kolei wszystkie ludy, będące dotychczas pod panowaniem Filipa.
Po usłyszeniu słów herolda radość była zbyt wielka, żeby ludzie zdołali wszystko pojąć. Nikt nie mógł sobie uwierzyć, że to słyszał, jedni na
drugich spoglądali ze zdziwieniem, jakby to była jakaś czcza senna mara.
Nie wierząc własnym uszom, ludzie pytali sąsiadów o to, co dotyczyło ich
osobiście. Przywołano z powrotem herolda, bo każdy pragnął nie tylko
słyszeć, ale własnymi oczami zobaczyć zwiastuna swojej wolności, i herold
po raz drugi wygłosił to samo obwieszczenie. Teraz dopiero ludzie byli
pewni swej radości i takie zerwały się okrzyki i oklaski i tylekroć się
powtórzyły, że łatwo można było dostrzec, iż ze wszystkich dóbr nic dla
tych tłumnie zgromadzonych ludzi nie jest droższe nad wolność.
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Akrokorynt — góra zamkowa pod Koryntem, najbardziej obronny punkt tego miasta.
Igrzyska Istmijskie — ku czci Posejdona, obchodzone w pierwszym i trzecim roku
każdej olimpiady, a więc co drugi rok, w gaju Posejdona na Istmie, opodal Koryntu. Miały
charakter panhelleński, tj. ogólnogrecki.
92

Potem odbyły się igrzyska. Ale tak szybko, że nie zwróciły niczyjej
uwagi, niczyich oczu. Do tego stopnia ta jedna radość zajęła miejsce
wszystkich innych wrażeń i przyjemności.
33. Po zakończeniu igrzysk niemal wszyscy biegiem jęli pędzić do wodza
rzymskiego. Tłum puścił się w to jedno miejsce, chciał uścisnąć prawicę
wodza, rzucał nań wieńce ze wstążkami, tak że omal nie stwarzało to dla
niego niebezpieczeństwa. Był jednak w wieku pełnych trzydziestu trzech lat,
a siły młodości, zwłaszcza zaś radość z tak wspaniałego powodu do dumy
i zadowolenia pozwalały mu wszystko wytrzymać.
I nie tylko w danej chwili panowała niepohamowana radość. Przez wiele
dni odnawiano ja we wdzięcznych myślach i słowach93: „Więc jest na
świecie jakiś naród, który własnym kosztem i z własnym narażaniem się
na trudy i niebezpieczeństwa prowadzi wojny za wolność drugich! I dobrodziejstwo to wyświadcza nie sąsiadom czy blisko mieszkającym ludom
na wspólnym z nim kontynencie, lecz przeprawia się nawet za morza, żeby
nigdzie na całym świecie nie było niesprawiedliwej władzy, lecz wszędzie
panowało ludzkie i boskie prawo i ustawa. Jedno obwieszczenie herolda
dało wolność wszystkim miastom Grecji i Azji! Samo powzięcie nadziei na
dokonanie tego było wprost zuchwałe, a doprowadzenie rzeczy do skutku
dowodem wielkiego męstwa i szczęścia".
ODPOWIEDŹ RZYMIAN DLA ANTIOCHA

34. Po igrzyskach Istmijskich Kwinkcjusz i dziesięciu legatów udzielali
posłuchania poselstwom królów i ludów.
Jako pierwszych wywołano przede wszystkim posłów króla Antiocha.
Przemówili oni podobnie jak w Rzymie, rzucając słowa nie mające pokrycia w rzeczywistości, ale oznajmiono im już nie w sposób niejasny, jak
poprzednio, gdy Filip był nietknięty i sytuacja niepewna, lecz otwarcie, że
król ich ma opuścić miasta w Azji, które należały do króla Filipa czy
Ptolemajosa, nie tykać miast wolnych i nie niepokoić żadnego wojną,
lecz wszystkie miasta greckie wszędzie mają pozostawać w pokoju i wolności. Głównie zaś oświadczono tym posłom, żeby król ani sam nie udawał się do Europy, ani nie przerzucał do niej swych wojsk94. I z tym
odprawiono posłów królewskich.
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Można mieć wątpliwości, czy radość wszystkich Greków była tak wielka i szczera,
skoro w rękach Rzymian pozostały „kajdany Grecji", tj. Akrokorynt, Chalkida i Demetriada.
Jeśli zaś naprawdę tak było, jak podaje Liwiusz za prorzymskim Polibiuszem (Dzieje XVIII
46), to chyba dlatego, że o decyzji Rzymu w sprawie obsadzenia tych twierdz przez wojskowe
załogi rzymskie jeszcze nie wiedziano.
94
W tych żądaniach, jak łatwo zauważyć, tkwi zarodek przyszłej wojny z Antiochem.

SZCZEGÓŁY DECYZJI CO DO PAŃSTW GRECKICH

Zaczęto teraz odbywać spotkania z przedstawicielami miast i ludów95.
Przeprowadzono je tym wcześniej, że postanowienia dziesięciu legatów co
do państw podawano do wiadomości imiennie. Orestom96, którzy należeli
do Macedonii, przywrócono ich prawa za to, że pierwsi oderwali się od
Macedonii. Ogłoszono również wolność Magnezji, Perrajbii i Dolopii97.
Narodowi tesalskiemu oprócz przyznania wolności przydzielono jeszcze Achaję
Ftiotydzką98, z wyjątkiem Teb Ftiotydzkich i Farsalosu. Etolów, zgłaszających pretensje do Farsalosu i Leukady, jako zwrotu wynikającego z umowy
o przymierzu, odesłano do senatu. Natomiast Fokidę i Lokrydę, zgodnie
z dawniejszym stanem rzeczy, przydzielono im dodając do tego powagę
swej decyzji. Korynt, Trifylię i Heraję, która także była miastem peloponeskim, zwrócono Achajom.
Oreos i Eretrię dziesięciu legatów chciało przydzielić synowi Attalosa,
Eumenesowi, ale sprzeciwiał się temu Kwinkcjusz. Tę jedną sprawę odesłano
do decyzji senatu. Senat zaś miastom tym, a także miastu Karystos nadał
wolność.
Pleuratosowi dano Lychnidos oraz Partynów99. Oba te ludy iliryjskie
pozostawały przedtem pod panowaniem Filipa. Amynandrowi przyznano
zatrzymanie miejscowości, które odebrał Filipowi w czasie tej wojny.
DZIAŁALNOŚĆ DZIESIĘCIU LEGATÓW RZYMSKICH W TERENIE

35. Po załatwieniu spraw z tymi, co się zebrali na miejscu, dziesięciu
legatów podzieliło między siebie zadania i rozjechało się w różne strony
celem załatwienia sprawy wolności miast w wyznaczonym każdemu terenie.
Publiusz Lentulus udał się do Bargylii, Lucjusz Stertyniusz do Hefajstii100,
na Tazos i do miast trackich. Publiusz Williusz i Lucjusz Terencjusz do
króla Antiocha. Gneusz Korneliusz do Filipa.
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Decyzja senatu przyznająca wolność Grecji oznaczała praktycznie, wbrew świadectwu
prorzymskich źródeł historycznych, z jednej strony pozbawienie Macedonii tej pozycji w Grecji,
którą tu zdobyła od bitwy pod Cheroneją w roku 338 p.n.e., z drugiej zaś była równoznaczna
z ubezsamowolnieniem Grecji.
96
Orestowie — mieszkańcy Orestydy, kraju w zachodniej części Macedonii.
97
Magnezja — wschodnia, nadmorska część Tesalii. Perrajbia — kraj w północnej
Tesalii, sąsiadujący z Macedonią. Dolopia — kraj między Etolią i Epirem.
98
Achaja Ftiotydzka — południowo-wschodnia część Tesalii.
99
Pleuratos — por. XXXI 28, przyp. 57. Lychnidos — miasto nad Jeziorem
Lychnickim (gr. Lychnitis), blisko zachodniej granicy Macedonii (co tłumaczy zarazem zadanie,
jakie miał do spełnienia Pleuratos). Partynowie — w północnej Ilirii.
100
Hefajstia — miasto na wyspie Lemnos, w północnej stronie Morza Egejskiego.
Dalej na północ wyspa Tazos, a z niej już niedaleko do Tracji.

SPOTKANIE LEGATA KORNELIUSZA Z FILIPEM

Korneliusz wydawszy Filipowi polecenia w sprawach pomniejszych zapytał go, czy nie chciałby dopuścić do swoich uszu rady nie tylko korzystnej, ale wprost zbawiennej dla niego. Król odpowiedział, że owszem, będzie
mu za nią nawet wdzięczny, jeżeli zaproponuje coś, co by leżało w jego
interesie. Wtedy Korneliusz bardzo mu radził, żeby uzyskawszy pokój wysłał
do Rzymu poselstwo i prosił o przymierze i przyjaźń, żeby nie dawać
powodu do podejrzeń, jakoby wyczekiwał i polował na korzystne okazje
do wznowienia wojny. Spotkanie z Filipem odbyło się koło tesalskiej doliny
Tempe. Król odpowiedział, że poselstwo takie wyśle natychmiast.
JESZCZE O NIEZADOWOLENIU ETOLÓW

Korneliusz przybył do Termopil, gdzie w określonych dniach odbywa
się stałe zgromadzenie Greków, zwane pylajskim101. Tu szczególnie do Etolów
zwrócił się z upomnieniem, by wytrwale i wiernie pozostawali w przyjaźni
z rzymskim narodem.
Jedni z przywódców etolskich oględnie skarżyli się na to, że usposobienie Rzymian do Etolów nie jest takie samo po zwycięstwie, jakie było
w czasie wojny, inni jednak gwałtowniej wysuwali skargi i czynili zarzuty,
że Rzymianie bez Etolów nie mogliby nie tylko Filipa pokonać, ale nawet
przeprawić się do Grecji.
Korneliusz nie życzył sobie, by rzecz obróciła się w sprzeczkę, i zrezygnował z udzielania im na to odpowiedzi oświadczając, że uzyskają
wszystko, co jest słuszne, jeżeli wyprawią poselstwo do Rzymu. I z jego
upoważnienia wyznaczono do tego celu posłów.
Taki miała koniec wojna z Filipem.
W ETRURII: STŁUMIENIE POWSTANIA NIEWOLNIKÓW

36. W czasie tych wypadków w Grecji, Macedonii i Azji terenem niemal nieprzyjacielskim stała się Etruria przez sprzysiężenie niewolników.
W celu wyśledzenia spisku i stłumienia go wysłano tam pretora Maniusza Acyliusza Glabriona z jednym z dwu legionów miejskich. Był on
pretorem jurysdykcji między obywatelami i obcymi. Ten jednych <...>, innych, już zorganizowanych w masę, pokonał w walce: wielu z nich zabił,
wielu zostało pojmanych. Część obiczowano i ukrzyżowano, część zwrócono
ich właścicielom.
101

Liwiusz myśli tu o termopilskim kongresie ogólnogreckim. odbywającym się w mieście
Anthela koło Termopil. Z Polibiusza (Dzieje XVIII 48 [31] wynika jednak, że chodzi tu
o kongres etolski, odbywający się w Termach etolskich; por. XXXI przyp. 63.

W PÓŁNOCNEJ ITALII: WALKI KONSULÓW Z BOJAMI I INSUBRAMI

Konsulowie udali się na swój teren działania. Marcellus wkroczył w granice Bojów. Tu przy samym zakładaniu obozu na pewnym wzniesieniu,
mając żołnierza zmęczonego całodziennym marszem, został zaatakowany
przez jakiegoś Korolamusa, naczelnika Bojów, dowodzącego wielkim zastępem ludzi, i stracił do trzech tysięcy swoich. Padło w tej bitwie przypadkowej również kilka wybitniejszych osób, między nimi dowódcy sprzymierzeńców Tyberiusz Semproniusz Grakchus i Marek Juniusz Sylanus,
a nadto trybunowie wojskowi z drugiego legionu Marek Ogulniusz i Publiusz
Klaudiusz. Obóz jednak został przez Rzymian z tej strony dzielnie obwarowany i utrzymany, choć go przeciwnik, unoszący się dumą z powodu
pomyślnego biegu bitwy, atakował. Ale daremnie.
Potem Marcellus przez kilka dni trzymał się w tym właśnie stałym
obozie, lecząc rannych i starając się po takim zastraszeniu przywrócić na
nowo dobrego ducha w wojsku. Bojowie zaś, jako naród bardzo niecierpliwy
i nie lubiący czekania, rozproszyli się tu i tam po swych punktach obronnych i wsiach.
Niebawem jednak Marcełlus przekroczył Pad i pomaszerował z legionami
na teren Komum102, gdzie mieli obóz Insubrowie, którzy zwabili pod broń
mieszkańców tegoż Komum. Gallowie, rozzuchwaleni wynikiem starcia przeprowadzonego przed kilku dniami przez Bojów, stoczyli bitwę od razu,
w czasie marszu. I z początku tak ostro natarli, że przedchorągiewnych
zmusili do cofnięcia się. Widząc to Marcellus bał się, by raz ruszeni z miejsca nie zostali całkiem pobici, zastawił im drogę kohortą marsyjską103,
a na przeciwnika puścił wszystkie oddziały konnicy latyńskiej. Ich pierwszy
i drugi atak stępił nieco ostrość natarcia wroga, a tymczasem wzmocniła
się też reszta linii bojowej Rzymian. Ta stawiła teraz najpierw opór, a następnie sama dokonała na przeciwnika silnego uderzenia. Gallowie nie dali
rady wytrzymać dłużej tego zmagania, by nie podać tyłów i nie rzucić się
do niepowstrzymanej ucieczki.
W bitwie tej miało paść, według Waleriusza z Ancjum, ponad czterdzieści tysięcy ludzi104. Zdobyto osiemdziesiąt siedem wojskowych znaków,
siedemset trzydzieści dwa wozy, dużo złotych łańcuchów. Z tych jeden wielkiej wagi złożono, jak pisze Klaudiusz, w świątyni na Kapitolu jako dar
dla Jowisza. Tegoż dnia zdobyto i rozgrabiono obóz Gallów, a po kilku
dniach zajęto miasto Komum. Zaraz potem przeszło na stronę konsula
dwadzieścia osiem miejscowości obronnych.
102

Komum — miasto nad jeziorem Lago di Como (lacus Larius), na północ od
Mediolanu.
103
Marsowie — ludność italska w środkowej Italii.
104
Informacja przekazana przez Waleriusza jest tutaj, jak często także gdzie indziej,
grubo przesadzona.

Rozbieżność u pisarzy istnieje również co do tego, czy konsul poszedł
z wojskiem najpierw do kraju Bojów, czy do Insubrów. Oraz — czy niepomyślną bitwę naprawił potem pomyślną, czy też odniesione pod Komum
zwycięstwo zostało później zniweczone klęską poniesioną w kraju Bojów.
37. Po tych wypadkach, rozegranych przy tak zmiennym szczęściu,
przybył do kraju Bojów przez dzielnicę trybusową Sapinijską105 drugi konsul,
Lucjusz Furiusz Purpurion. Już zbliżał się do miejscowości Mutilum106, gdy
bojąc się, żeby go nie zamknęli jednocześnie Bojowie i Insubrowie, zawrócił
z wojskiem tą samą drogą, którą przyszedł, i omijając ich z dala dotarł
do kolegi przez tereny otwarte i dzięki temu bezpieczne.
Połączywszy swe siły konsulowie przemierzyli i spustoszyli najpierw posiadłości Bojów aż po miasto Felsynę107; miasto to, a także inne leżące
w jego okolicy miejscowości i prawie wszyscy Bojowie poddali się im,
oprócz ludzi w wieku wojskowym, którzy dla celów łupieżczych byli pod
bronią, wtedy zaś schronili się w niedostępnych lasach.
Z kolei przeprowadzono wojsko na teren Ligurii. Bojowie sądząc, że
uda im się zaatakować Rzymian w drodze, którzy licząc na to, że przeciwnik
jest od nich daleko, będą się trzymać w marszu mniej karnie, szli za nimi
potajemnie przez góry, ale ich nie przyłapali. Nagle więc przerzucili się na
łodziach na drugą stronę Padu i spustoszyli Lewów i Libyów108. Wracając
jednak stamtąd przez przygraniczne tereny liguryjskie z łupami zagrabionymi z pól natknęli się na kolumnę marszową wojska rzymskiego. Stoczono
wtedy bitwę z szybkością i zaciętością większą, niż gdyby do spotkania
doszło w wyznaczonej z góry porze i miejscu walki. Tu się pokazało, jak
wielkie znaczenie ma gniew w popchnięciu ludzi do bitwy. Rzymianie bili
się taką żądzą raczej krwi niż zwycięstwa, że z nieprzyjaciela nie pozostawili
niemal nawet zwiastuna jego klęski.
TRIUMF MARKA KLAUDIUSZA MARCELLUSA NAD INSUBRAMI

O czynach powyższych doniesiono pisemnie do Rzymu. Tu uchwalono
z ich okazji trzydniowe modły dziękczynne do bogów. Wkrótce potem
przybył do Rzymu konsul Marcellus. Z wielką jednomyślnością senatu
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Tribus Sapinia - por. XXXI 2, przyp. 9.
Mutilum (łac. castrum Mutilum) — por. XXXI 2, przyp. 10.
107
Felsyna — etruska nazwa miasta, które po przepędzeniu zeń dawnych mieszkańców
i zajęciu przez Bojów zostało nazwane z celtycka Bononią (dziś. Bologna). Dziwi jednak
wyrażenie „aż po miasto Felsynę" (usque ad Felsinam oppidum), które sugeruje myśl o innym
mieście tej nazwy gdzieś głębiej w kraju Bojów.
108
Lewowie (Laevi) i Libyowie (Libyi, Libui, u Pliniusza Libicii) — szczepy liguryjskie
między rzekami Padem od południa, Tycynem od wschodu, Durią (Duria maior) od zachodu.
Liwiusz w XXI 38 nazywa Libyów Galiami, prawdopodobnie mylnie.
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uchwalono dla niego prawo triumfu. Odbył go w czasie swego konsulatu
jako triumf nad Insubrami i Komum.
Nadzieję triumfu nad Bojami pozostawił koledze, ponieważ jemu samemu
walka z tym narodem wypadła niepomyślnie. Pomyślnie dopiero wspólnie
z kolegą.
W triumfie wieziono wiele łupów z kraju wroga i na zdobytych na tymże
wrogu wozach oraz wiele znaków wojskowych. Niesiono trzysta dwadzieścia
tysięcy pieniędzy spiżowych, a dwieście trzydzieści cztery tysiące srebrnych
z wozem dwukonnym w stemplu. Piechurom przydzielono po osiemdziesiąt sztuk monety spiżowej, jeźdźcom i centurionom po trzy razy tyle.
AKCJA WOJENNA ANTIOCHA W AZJI I TRACJI

38. Tegoż roku król Antioch, po spędzeniu zimy w Efezie, usiłował
przywrócić wszystkie miasta Azji do poprzedniego stanu zależności. Widział
przy tym, że inne miasta dadzą sobie narzucić jarzmo bez trudu, czy to
z powodu położenia na równinach, czy dlatego że mało mogą polegać na
obronności swych murów i sile zdatnych do broni ludzi. Natomiast Smyrna
i Lampsakos109 pretendowały do wolności i stwarzały niebezpieczeństwo,
że jeżeli im się przyzna to, do czego dążą, to za przykładem Smyrny
pójdą inne miasta w Bolidzie i Jonii, a za przykładem Lampsaku miasta
nad Hellespontem. Dlatego też i sam wysłał wojsko z Efezu w celu oblężenia Smyrny, i siłom swym stojącym w Abydosie kazał zostawić na miejscu
niewielką załogę i ruszać na oblężenie Lampsaku.
I nie tylko straszył ludzi przemocą, ale także przemawiał do nich łagodnie przez posłów i karcił ich lekkomyślność i upór, starając się wzbudzić
w nich nadzieję, że wkrótce będą mieli, czego pragną, jednakże wtedy
dopiero, gdy dla nich samych i dla wszystkich innych wystarczająco jasne
będzie, że mają wolność uzyskaną od króla, a nie przywłaszczoną sobie
okazyjnie.
Na to mu odpowiadano, że nie powinien wcale ani dziwić się, ani gniewać, jeżeli nie dość spokojnie godzą się na odkładanie nadziei na wolność.
Sam także z początkiem wiosny wypłynął z Efezu na okrętach w kierunku Hellespontu i kazał przerzucić wojska lądowe z Abydosu na Chersonez110. Pod Madytosem, miastem leżącym na Chersonezie, połączył wojsko lądowe z okrętowym i ponieważ zamknięto tam przed nim bramy,
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Smyrna — wielkie miasto na jońskim wybrzeżu Małej Azji, powstałe w miejscu
dawnej Smyrny, leżącej na przeciwnym, eolskim brzegu zatoki. Lampsakos — na północno-wschodnim wybrzeżu Hellespontu. Abydos — na tymże wybrzeżu, w środkowej jego
części.
110
Tj. ze wschodniego wybrzeża Hellespontu na zachodnie, gdzie leżało miasto Madytos
(naprzeciw Abydosu). Lizymachia — w północnej stronie Chersonezu.

otoczył mury ludźmi zbrojnymi i już przystępował do szturmu, gdy miasto
się poddało. Strach przed tym samym spowodował poddanie się również
Sestosu i innych miast chersoneskich.
Z kolei przybył ze wszystkimi siłami lądowymi i morskimi do Lizymachii.
Zastał ją opuszczoną i leżącą prawie całkowicie w ruinie; przed kilku laty
zajęli ją, ograbili i spalili Trakowie. Nabrał więc ochoty na odbudowanie
tego znanego miasta, leżącego w bardzo korzystnym miejscu i przystąpił
do wszystkich robót naraz: do odbudowy domów i murów, do wykupywania mieszkańców Lizymachii częściowo z niewoli, częściowo do odszukiwania i ściągania ich z ucieczki i rozproszenia nad Hellespontem i na Chersonezie, częściowo wreszcie do rejestracji nowych kolonistów, przed którymi
roztaczał nadzieję na korzyści, starając się na wszelki sposób miasto zaludnić.
Jednocześnie sam z połową wojska lądowego podjął wyprawę do najbliższej Tracji w celach niszczycielskich, aby usunąć strach przed Trakami,
podczas gdy drugą połowę i wszystkie siły morskie pozostawił wśród pracujących przy budowie miasta.
PIERWSZE NIEPOROZUMIENIA MIĘDZY RZYMEM I ANTIOCHEM

39. W tym czasie jakoś zatrzymał się w Selymbrii111 Lucjusz Korneliusz,
wysłany przez senat jako rozjemca w sprawach spornych między królem
Antiochem i królem Ptolemajosem, a do Lizymachii przybyli z dziesięciu
owych legatów Publiusz Lentulus z Bargylii, Publiusz Williusz i Lucjusz
Terencjusz z Tazosu. Tamże przybył również Lucjusz Korneliusz z Selymbrii, po kilku zaś dniach król Antioch z Tracji.
Pierwsze spotkanie z delegatami i zaproszenie na kolejne spotkanie było
miłe i uprzejme. Kiedy jednak zaczęto mówić o zleceniach i o bieżącej
sytuacji w Azji, nastroje się zaostrzyły. Rzymianie nie ukrywali, że senatowi
nie podoba się wszystko, co Antioch zrobił od chwili wypłynięcia z Syrii
z flotą na morze, i wyrażali pogląd, że również Ptolemajosowi należy zwrócić
wszystkie miasta, które przedtem były pod jego panowaniem: „Bo co do
miast, które posiadał Filip, a Antioch zajął korzystając z okazji, że Filip
był zajęty wojną z Rzymem, to doprawdy nie można pozwolić, by Rzymianie
przez tyle lat znosili takie trudy i niebezpieczeństwa na lądzie i morzu,
a Antioch zbierał owoce wojny. Ale niechby przybycie jego do Azji Rzymianie
mogli nawet zignorować jakoby zupełnie ich nie dotyczyło: to przecież czym
właściwie różni się fakt, że Antioch już i do Europy przeprawił się z wszystkimi swymi siłami lądowymi i morskimi, od otwartego wydania wojny
Rzymowi? Antioch, oczywiście, nawet gdyby już wylądował w Italii, będzie
temu przeczył, ale Rzymianie nie będą czekać, aż dojdzie do tej ewentualności".
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Selymbria — miasto na północnym wybrzeżu Propontydy (morza Marmara).

40. Na to Antioch odpowiedział, że dziwi go to tak pilne wnikanie
Rzymian w to, co król ma robić albo jak daleko na lądzie czy morzu
może się posunąć: „Nie myślą, że Azja nic ich nie obchodzi i że nie bardziej ich sprawą jest badać, co Antioch robi w Azji, niż sprawą Antiocha
pytać, co naród rzymski robi w Italii. Co zaś się tyczy Ptolemajosa,
którego strata miast Rzymian boli, to łączą go z nim przyjazne stosunki.
A stara się nawet o to, żeby ich wkrótce połączyło również powinowactwo112.
Tak samo gdy chodzi o Filipa: i z niego także nie zdzierał żadnego łupu
w czasie jego niepowodzenia. I do Europy nie przeprawiał się przeciw
Rzymianom, lecz sądzi, że jemu ma podlegać wszystko, co niegdyś obejmowało królestwo Lizymacha; bo po pokonaniu tego króla cała jego własność
prawem wojny przeszła w ręce Seleukosa113. Kiedy jednak przodkowie jego
zajęci byli troską o inne sprawy, wtedy najpierw coś z tego posiadł Ptolemajos114, a potem także Filip115, uzurpując sobie prawo posiadania cudzej
własności jako swojej. Nikt w końcu nie wątpi, że Chersonez i najbliższe
tereny trackie, leżące w sąsiedztwie Lizymachii, należały do Lizymacha.
Przybył wobec tego celem przejęcia ich w dawno nabyte prawo posiadania;
samą zaś Lizymachię, zniszczoną przez najazd tracki, odbudowuje jako
przyszłą stolicę królewską swojego syna Seleukosa".
41. To roztrząsanie kwestii spornych trwało kilka dni, gdy nadeszła
wiadomość, nie potwierdzona zresztą żadnym pewnym świadectwem, o zgonie króla Ptolemajosa. Skutkiem tego rozmowy pozostały nie zakończone.
Jedna i druga strona nie dała po sobie poznać, że o tym coś słyszała:
Lucjusz Korneliusz, któremu zlecono posłowanie do dwóch królów, Antiocha
i Ptolemajosa, chcąc przybyć do Egiptu, zanimby zaczęło się coś dziać wśród
nowych władców królestwa, prosił o krótki okres czasu „na spotkanie się
z Ptolemajosem", Antioch zaś uważał, że gdyby wtedy właśnie zagarnął
Egipt, mógłby się stać jego panem.
Odprawił zatem posłów rzymskich; przy budowie Lizymachii, dla dalszego
112

Por. XXXV 13, gdzie mowa o małżeństwie córki Antiocha z Ptolemajosem V, który
wtedy, tj. w roku 193 p.n.e., był w siedemnastym roku życia.
113
Lizymach — jeden z najbliższych ludzi Aleksandra Wielkiego w wyprawie przeciw
Persji i Indii, potem król Tracji, wreszcie także Macedonii (286 — 281 p.n.e.). Pobity w roku
281 p.n.e. przez władcę Syrii, Seleukosa I, stracił życie w bitwie i całe jego królestwo
przeszło w ręce zwycięzcy.
114
Ptolemajos II, król Egiptu w latach 283 — 247 p.n.e., prowadził wojnę z Antiochem II,
królem Syrii 261 — 246 p.n.e., tak zwaną drugą wojnę syryjską 260 — 253 p.n.e. Później także
Ptolemajos III, król egipski 247 — 221 p.n.e., prowadził spory z Seleukosem II (synem Antiocha II, a ojcem Antiocha III), królem syryjskim 246 — 226 p.n.e., i w pokoju z roku 242
zdołał utrzymać miasta nadbrzeżne w Małej Azji. Liwiusz ma tu na myśli chyba tego
właśnie Ptolemajosa III.
115
Podboje nad Hellespontem i w małoazjatyckiej Karii poczynił Filip w latach 202 — 200
p.n.e., korzystając z zajęcia Antiocha wojną z Egiptem.

realizowania powziętego planu, pozostawił syna, Seleukosa, z wojskami lądowymi, a sam z całą flotą popłynął do Efezu, pchnąwszy zarazem poselstwo do Kwinkcjusza mające prowadzić z nim rozmowy na temat przymierza, celem wzbudzenia w nim wiary, że król nie podejmie żadnej zaskakującej akcji.
FAŁSZYWOŚĆ WIEŚCI Z EGIPTU, DAREMNY TRUD I STRATY ANTIOCHA
NA MORZU

Płynąc wzdłuż wybrzeża Azji dotarł Antioch do Licji. W Patarachll(1 dowiedział się, że jednak Ptolemajos żyje. Porzucił wobec tego plan płynięcia do
Egiptu, niemniej jednak popłynął w kierunku Cypru117. Minąwszy przylądek
koło Wysp Chelidońskich zatrzymał się na jakiś czas w Pamfilii, w okolicy
rzeki Eurymedontu, z powodu buntu wioślarzy.
Potem ruszył w dalszą drogę, ale koło tak zwanych „głów" rzeki Saro118
su
dopadła go sroga burza, która omal nie zatopiła go z całą flotą.
Dużo okrętów uległo rozbiciu, wiele zostało wyrzuconych na brzeg, wiele
tak pochłoniętych przez morze, że nikt z ich ludzi nie wypłynął na brzeg.
Mnóstwo dusz tam zginęło, i to nie tylko bezimiennych tłumów wioślarzy
czy żołnierzy, ale także wielu spośród wybitnych przyjaciół króla.
Zebrawszy resztki rozbitków wrócił do Seleucji119, ponieważ sytuacja
nie pozwalała mu próbować dotarcia do Cypru, jako że dysponował kolumną wojska znacznie uszczuploną w stosunku do tego, z czym wyruszył
w drogę. W Seleucji kazał wyciągnąć okręty na ląd, bo już i zima się
zbliżała, a sam schronił się na zimową kwaterę do Antiochii.
Tak przedstawiały się sprawy królów.
W RZYMIE: SPRAWY KAPŁAŃSKIE

42. W Rzymie po raz pierwszy tego roku powołano kolegium trzech
biesiadników kultowych120. Zostali nimi: trybun ludowy Gajusz Licyniusz
Lukullus, na którego wniosek ta trzyosobowa instytucja powstała, Publiusz
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Patary — miasto nadbrzeżne w Licji. w Małej Azji. Dalej na wschód przylądek
Wysp Chelidońskich.
117
Antioch III planował więc atak na Cypr, znajdujący się podówczas w posiadaniu
władców egipskich (dynastii Lagidów).
118
Saros — przecina pasmo gór Taurosu w Cylicji i wpada do morza, na wschód
od miasta Tarsosu, kilku ujściami, zwanymi tu „głowami rzeki".
119
Seleucja — z wielu miast tej nazwy chodzi tu o Seleucję nad morzem w pobliżu
Antiochii, stolicy Syrii.
120
Chodzi tu o tak zwanych tresviri epulones, powoływanych odtąd przez pontyfików
jako kolegium kapłańskie pomocnicze do spraw ofiar publicznych, wyznaczania tak zwanych
uczt czy biesiad Jowisza (Iovis epulum) itp.

Manliusz i Publiusz Porcjusz Leka. Temu kolegium nadano ustawowo prawo
noszenia togi bramowanej, tak samo jak pontyfikom.
Niezależnie od tego kwestorowie miejscy, Kwintus Fabiusz Labeon i Lucjusz Aureliusz, przeprowadzili w tym roku ciężką walkę ze wszystkimi
kapłanami. Potrzeba było pieniędzy, ponieważ postanowiono wyrównać ludziom ostatnią ratę owych pieniędzy, które kiedyś wpłacili na cele wojenne.
Kwestorowie żądali od augurów i pontyfików podatku, którego nie płacili
w czasie wojny. Kapłani apelowali o pomoc do trybunów ludowych. Ale
daremnie. Wyegzekwowano z nich podatek za wszystkie zaległe lata.
Tegoż roku zmarło dwóch pontyfików. Na ich miejsce weszli nowi:
konsul Marek Marcellus na miejsce Gajusza Semproniusza Tuditanusa, który
zginął w Hiszpanii na stanowisku pretora, a Lucjusz Waleriusz Flakkus
na miejsce Marka Korneliusza Cetegusa.
Zmarł także augur Kwintus Fabiusz Maksymus, w bardzo młodym wieku,
przed osiągnięciem jakiegokolwiek urzędu. Ale nowego augura w jego miejsce
nie wprowadzono.
WYBÓR WŁADZ W RZYMIE NA ROK 195 p. n. e.

Potem odbyły się wybory konsulów. Przeprowadził je konsul Marek
Marcellus. Konsulami zostali wybrani: Lucjusz Waleriusz Flakkus i Marek
Porcjusz Katon.
W wyborach pretorów przeszli: Gneusz Manliusz Wulson, Appiusz
Klaudiusz Neron, Publiusz Porcjusz Leka, Gajusz Fabrycjusz Luscynus,
Gajusz Atyniusz Labeon, Publiusz Manliusz.
INNA KRONIKA RZYMSKA Z ROKU 196 p. n. e.

Tegoż roku edylowie kurulni Marek Fulwiusz Nobilior i Gajusz Flaminiusz, przydzielili ludowi milion miar pszenicy w cenie dwu asów za miarę.
Zboża tego dostarczyli Rzymowi mieszkańcy Sycylii jako wyraz szacunku
dla Gajusza Flaminiusza, jego samego i jego ojca121. Wdzięcznością ludu
z tego powodu Flaminiusz podzielił się z kolegą.
Igrzyska Rzymskie przygotowano wspaniałe i trzykrotnie je wznawiano.
Edylowie plebejscy, Gneusz Domicjusz Ahenobarbus i Gajusz Skryboniusz
Kurion, doprowadzili przed sąd ludu wielu hodowców bydła122. Trzej z nich
121

Gajusz Flaminiusz, ojciec, był pierwszym pretorem Sycylii; potem jako konsul zginął nad
Jeziorem Trazymeńskim w roku 217 p.n.e.
122

Hodowcy bydła (łac. pecuarii) — popadli w konflikt ze skarbem publicznym jako
podnajemcy pastwisk państwowych. Tutaj oskarżeni przez edylów apelowali do ludu. Stąd
o sprawie ich decydował lud.

zostali skazani. Za pieniądze ze ściągniętych z nich grzywien zbudowano
świątynię Fauna na Wyspie.
Igrzyska Plebejskie wznawiano przez dwa dni. Z okazji igrzysk urządzono ucztę.
ROK 195 p. n. e.: W RZYMIE - PRZYDZIAŁ ZADAŃ I WOJSK

43. W Idy marcowe objęli urzędowanie konsulowie Lucjusz Waleriusz
Flakkus i Marek Porcjusz Katon.
Tegoż dnia przedłożyli senatowi sprawę przydziału terenów działania.
Senat uznał, że skoro w Hiszpanii rozognia się tak wielka wojna123, potrzeba
tam już i wodza, i wojska konsularnego: „Konsulowie winni zatem objąć
jako tereny działania Hiszpanię Bliższą i Italię i wzajemnie się co do nich
porozumieć albo losować. Ten, któremu przypadnie Hiszpania, ma zabrać
z sobą dwa legiony i piętnaście tysięcy sprzymierzeńców imienia latyńskiego,
a nadto ośmiuset jeźdźców i dwadzieścia okrętów wojennych. Drugi natomiast ma powołać dwa legiony pod broń i te powinny wystarczyć do
utrzymania terenu Galii, skoro w ubiegłym roku złamano ducha Insubrów
i Bojów". Katon wylosował Hiszpanię, Waleriusz Italię.
Następnie przeprowadzono losowanie zadań pretorskich: Gajusz Fabrycjusz Luscynus wylosował preturę miejską, Gajusz Atyniusz Labeon preturę
do spraw z obcymi. Sycylia przypadła Gneuszowi Manliuszowi Wulsonowi,
Hiszpanię Dalszą otrzymał Appiusz Klaudiusz Neron, a Publiusz Porcjusz
Leka teren pizański, aby stać na tyłach Ligurów. Publiusza Manliusza
przydzielono do Hiszpanii Bliższej jako pomocnika konsula.
Tytusowi Kwinkcjuszowi, wobec braku pewności nie tylko co do Antiocha i Etolów, ale także co do samowładcy Lacedemonu Nabisa, przedłużono dowództwo na następny rok. z zaznaczeniem, że ma zatrzymać dotychczasowe dwa legiony, a gdyby trzeba było jakiegoś ich uzupełnienia,
konsulowie mają powołać w tym celu ludzi pod broń i wysłać ich do
Macedonii.
Appiuszowi Klaudiuszowi przydzielono legion, jaki posiadał Kwintus
Fabiusz i oprócz tego pozwolono mu powołać do wojska dwa nowe tysiące
piechoty i dwustu ludzi konnicy. Taką samą liczbę nowej piechoty i konnicy przyznano również Publiuszowi Manliuszowi do Hiszpanii Bliższej, oprócz
przydzielenia mu legionu, który służył pod pretorem Kwintusem Minucjuszem. Również Publiusz Porcjusz Leka otrzymał na Etrurię w okolicy Piz
dziesięć tysięcy piechoty i pięciuset jeźdźców, mianowicie z wojska, które
stało w Galii. Na Sardynii przedłużono władzę Tyberiuszowi Semproniuszowi Longusowi.
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Por. rozdz. 21.

SPRAWY KULTOWE W RZYMIE

44. Po takim rozdzieleniu zadań konsulowie, zanim wyruszyli z Rzymu
w pole, otrzymali nakaz, na zlecenie pontyfików, odprawienia świętej wiosny,
którą na podstawie orzeczenia senatu i uchwały ludu ślubował pretor
Aulus Korneliusz Mammula za konsulatu Gneusza Serwiliusza i Gajusza
Flaminiusza124. Odprawiono ją w dwadzieścia jeden lat po ślubowaniu125.
W tych samych dniach wybrany został na augura i wyświęcony Gajusz
Klaudiusz Pulcher, w miejsce zmarłego w roku poprzednim Kwintusa Fabiusza Maksymusa.
W HISZPANII: ROZWÓJ WYPADKÓW

Ludzie dziwili się już powszechnie, że zaniedbuje się sprawę wojny,
jaką wznieciła Hiszpania, gdy nadeszło pismo od Kwintusa Minucjusza,
w którym donosił, że w regularnym spotkaniu z wodzami hiszpańskimi,
Budaresem i Besadynesem, stoczył pomyślną bitwę pod miastem Turdą126.
Padło w niej dwanaście tysięcy nieprzyjaciela, wodza Budąresa wzięto do
niewoli, reszta rozproszyła się i uciekła.
Po przeczytaniu tego pisma strach od strony Hiszpanii, skąd spodziewano się wielkiej wojny, zmalał.
W GRECJI I NA WSCHODZIE

Całą więc uwagę — zwłaszcza po powrocie dziesięciu legatów — skupiono na królu Antiochu. Legaci przedstawili najpierw, jak załatwiono
sprawę z Filipem i na jakich warunkach zawarto z nim pokój, a następnie
wskazali na to, że nie mniejszy ciężar wojny zagraża ze strony Antiocha:
„Przeprawił się on do Europy z wielką flotą i wybornym wojskiem lądowym. I gdyby nie oderwała go od Grecji pusta i z jeszcze bardziej pustej
pogłoski zrodzona nadzieja najazdu na Egipt, byłaby Grecja niebawem rozgorzała wojną.
Bo nawet Etolowie nie zachowaliby się spokojnie, naród z natury niespokojny i zwłaszcza na Rzymian zagniewany.
A tkwi we wnętrzu Grecji i inne jeszcze wielkie zło: obecny tyran
Lacedemonu, ale wkrótce, jeśli mu się na to pozwoli, tyran całej Grecji,
dorównujący w zachłanności i okrucieństwie wszystkim głośnym i osławionym tyranom. Gdyby mu się pozwoliło trzymać Argos jakby czuwa124

Tj. w roku 217 p.n.e.
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Rzymianie podawali liczbę lat wliczając w nią także oba brzeżne lata, tj. początkowy
danego szeregu i końcowy, oczekiwalibyśmy więc tutaj liczby dwudziestu trzech lat: 217—195
p.n.e.
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Turda (Turba?) - chyba gdzieś w kraju Turdetanów, w Hiszpanii południowej.

jącą nad Peloponezem twierdzę, to po wycofaniu wojsk rzymskich do
Italii uwolnienie Grecji od Filipa byłoby zmarnowanym wysiłkiem; w miejsce króla, bądź co bądź będącego daleko, miałaby pana w osobie sąsiadującego z nią tyrana".
45. Po wysłuchaniu tych wiadomości z ust tak poważnych świadków,
przynoszących osobiście stwierdzone informacje, ważniejszą rzeczą wydała
się sprawa dotycząca Antiocha. Ale ponieważ król ten oddalił się, dla tej
czy innej przyczyny, do Syrii, za sprawę wymagającą wcześniejszego załatwienia uznano naradę co do tyrana. Długo rozważano, czy jest już dostateczny powód do postanowienia wojny, czy też ma się Tytusowi Kwinkcjuszowi udzielić pełnomocnictwa do takiego działania w odniesienia do Nabisa z Lacedemonu, jakie uzna za wskazane ze względu na dobro sprawy
publicznej. Udzielono pełnomocnictwa uważając rzecz za nie tak bardzo
ważną, by jej przyspieszenie czy odwleczenie miało decydujące znaczenie
polityczne.
W KARTAGINIE: STOSUNKI WEWNĘTRZNE, UCIECZKA HANNIBALA

Tymczasem zaś wydało się, że trzeba raczej wejrzeć w zamierzenia Hannibala i Kartagińczyków na wypadek wojny z Antiochem.
Ludzie przeciwni stronnictwu Hannibala raz po raz pisali do swoich
znajomych w Rzymie, wybitnych obywateli, że Hannibal wyprawił do Antiocha wysłańców z pismem, a od króla także przybyło do niego tajne poselstwo127: „Jak niektórych dzikich zwierząt żadnym sposobem nie da się
ułagodzić, tak i ten człowiek jest nieposkromiony i nieubłagany. Cierpi,
że państwo marnieje od pleśni spokoju i usypia w bezczynności i nie da
się go rozbudzić bez szczęku broni". A pamięć niedawnej wojny, przez
niego jednego przeprowadzonej, jak zwłaszcza wszczętej, sprawiała, że można
było dać temu wiarę.
Do tego zresztą świeżym pociągnięciem wzburzył przeciw sobie wiele
wpływowych osób.
46. W Kartaginie panował wtedy stan sędziowski128, przede wszystkim
dlatego, że urząd sędziowski piastowali ludzie bez przerwy ci sami. W ich
mocy pozostawało mienie, opinia i życie wszystkich. Jeśli ktoś naraził się
jednemu z tego stanu, zwracali się przeciw niemu wszyscy. I nie zabrakło
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Z ogólnej oceny sytuacji wydaje się jednak rzeczą mało prawdopodobną, by Hannibal
już wtedy podżegał Antiocha III do wojny z Rzymem. Nie leżała ona jeszcze wtedy w planach
Antiocha. Informacje te można zatem uznać za wymysł annalistyki rzymskiej, pragnącej
i w tym wypadku napiętnować antyrzymskie nastawienie Hannibala.
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Stan sędziowski - Liwiusz określa go słowami iudicum ordo; miał on pierwotnie
za zadanie egzekwowanie od wodzów sprawozdań wojennych. Tutaj jednak posiadał już
jakąś większą władzę lub przynajmniej większy wpływ na nią.

oskarżyciela, gdy tylko sędziowie byli do kogoś nastawieni nieprzyjaźnie.
Przy takich sądach tych ludzi, nie znających miary w swym postępowaniu, bo przecież nadmiernej swej władzy nie sprawowali po obywatelsku,
u steru rządów stanął Hannibal129. Jako taki kazał do siebie przywołać
naczelnika skarbowego. Ten jednak nic sobie z tego nie robił, bo i do
przeciwnego należał ugrupowania politycznego, i ponieważ ze swego stanowiska przechodził do najpotężniejszego stanu sędziów, już się zachowywał
odpowiednio do przyszłych swoich wpływów.
Hannibal uznał to, oczywiście, za oburzające i wysłał woźnego urzędowego celem pojmania tego człowieka. Następnie postawił go przed zgromadzeniem publicznym i oskarżył, nie tyle zresztą jego samego, ile stan
sędziowski, że wobec jego zarozumiałości i wpływów nic nie znaczą ani
prawa, ani urzędy. A kiedy zauważył, że mowa jego spotyka się z przychylnym przyjęciem u słuchaczy i że zarozumiałość tych ludzi jest ciężarem również dla wolności słabych, natychmiast wystąpił z wnioskiem o taką
ustawę, że sędziów będzie się wybierać na jeden rok, przy czym nikt nie
może piastować tego stanowiska przez dwa lata pod rząd. Ustawa przeszła.
Ale o ile u ogółu ludności zyskał sobie przez ten krok uznanie, o tyle
naraził się wielkiej części wielmożów.
Dorzucił zaś do tego i inne pociągnięcia na korzyść ogółu, przez które
ściągnął na siebie ludzką nieprzyjaźń i złość. Dotyczyło to dochodów publicznych, częścią rozpływających się przez brak sumienności, częścią stanowiących przedmiot łupu, który sobie przydzielali niektórzy panowie i urzędnicy. Nie było więc pieniędzy na zapłacenie Rzymowi corocznej raty kontrybucyjnej i zdawało się, że ogółowi ludności grozi ciężki podatek.
47. Hannibal zorientował się, jak wielkie są dochody z podatków na
kontynencie i morzu i na co są wydatkowane: ile z nich idzie na bieżące
potrzeby państwa, a ile na boki przez nadużycia wobec skarbu publicznego. Zapowiedział więc na zgromadzeniu ogólnym, że ściągnie się wszelkie
zaległości finansowe i ludność będzie wolna od podatku, a państwo dostatecznie bogate, by Rzymowi wypłacić daninę. I słowa dotrzymał.
Ale wtedy dopiero ludzie, którzy przez szereg lat paśli się sprzeniewierzaniem pieniędzy publicznych, popadli w złość, jakby im się wydarło
ich własne mienie, a nie odebrało łupy pochodzące z nadużyć, i gniewni
zaczęli podburzać przeciw Hannibalowi Rzymian, którzy sami także szukali
powodów do ściągnięcia nań nienawiści. I tak mimo długotrwałego sprzeciwu ze strony Publiusza Korneliusza Afrykańskiego, który uważał, że
godność narodu rzymskiego nie pozwala podpisywać się pod nienawiścią
oskarżycieli Hannibala i mieszać powagi państwa w wewnętrzne spory
kartagińskie, i nie zadowalać się pokonaniem Hannibala w wojnie bez
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Wydaje się, że Liwiusz przedstawił działalność Hannibala w Kartaginie i opozycję, na jaka
Hannibal natrafił, w sposób nie odpowiadający rzeczywistości. Jedno tylko nie ulega wątpliwości, że
Hannibal przeprowadził w Kartaginie reformy w duchu demokratycznym.

wystąpienia przeciw niemu jeszcze i z napastliwym obwinieniem w roli
jakichś zaprzysięgłych oskarżycieli czy wprost donosicieli, dokonali w końcu
tego, że do Kartaginy wysiano trzyosobową delegację, mającą przed tamtejszą radą państwową oskarżyć Hannibala o wdawanie się w porozumienie z Antiochem w sprawie podjęcia wojny.

Kiedy więc ta delegacja — a byli to Gneusz Serwiliusz, Marek Klaudiusz
Marcellus i Kwintus Terencjusz Kulleon — przybyła do Kartaginy i kiedy
ich pytano o przyczynę przybycia, członkowie jej kazali, za radą nieprzyjaciół Hannibala, powiedzieć, że przybyli celem pośredniczenia w załagodzeniu nieporozumień między królem numidyjskim Masynissą i Kartaginą.
I to przyjęto ogólnie do wiadomości. Jeden Hannibal nie mylił się co do
tego, że tu się czyha na jego osobę i że Kartagińczykom dało się pokój
pod warunkiem, że przeciw niemu jednemu nieubłagana wojna trwać będzie
nadal. Postanowił zatem ustąpić przed sytuacją i losem.
Już wcześniej przygotował sobie wszystko do ucieczki, ale tego dnia
pokazywał się jeszcze na placu publicznym, celem odwrócenia od siebie
podejrzeń. Lecz skoro tylko zapadł mrok, wyszedł w stroju urzędowym
z dwoma nieświadomymi jego planów towarzyszami do bramy i poza nią.
48. Konie były na miejscu, tak jak rozkazał. Toteż tej nocy jeszcze
minął Byzacjum — jest to nazwa pewnej okolicy w terenie130 — a na130

Z Kartaginy przemierzył Hannibal najpierw kraj Zeugitany, w którym leżała Kartagina,
a dopiero z Zeugitaną sąsiadował od południa rozległy kraj Byzacjum, w którym nad morzem
leżały miasta Hadrumetum, Leptis (minor), Tapsos, Acylla (Achulla) i inne. Naprzeciw tegoż
kraju leżała w Małej Syrcie wyspa Cercyna.

stępnego dnia dotarł nad morze między Acyllą i Tapsosem do swojego
zamku. Tutaj zabrał go dalej przygotowany już i obsadzony wioślarzami
okręt.
Tak więc Hannibal uszedł z Afryki więcej litując się nad losem ojczyzny
niż nad swoim własnym.
DALSZY ETAP UCIECZKI HANNIBALA Z AFRYKI

Tegoż dnia przeprawił się na wyspę Cercyrę. Tutaj zastał w porcie
kilka fenickich okrętów handlowych z towarami i gdy wysiadał z okrętu,
zbiegło się na jego przywitanie dużo ludzi, ale pytającym o powód przybycia kazał powiedzieć, że płynie w poselstwie do Tyru. Bał się jednak,
żeby któryś z tych okrętów nie wypłynął w drogę do Tapsosu czy do Hadrumetum i nie doniósł tam, że widziano go na Cercynie.
Kazał więc urządzić uroczyste składanie ofiar, zaprosić z tej okazji naczelników okrętów i kupców i znieść żagle z rejami na wybrzeże, aby tu
porobić z nich ocienienia dla biorących udział w uczcie, bo było to akurat
w środku lata. Urządzono tego dnia ucztę z wystawnością, na jaką tylko
zezwalały środki i okoliczności, i przy obfitym piciu wina towarzystwo spędziło czas do późnej nocy.
Hannibal, gdy tylko znalazł moment odpowiedni do zmylenia ludzi, którzy byli w porcie, wypłynął na morze. Reszta spała.
Następnego dnia, gdy ludzie pełni oszołomienia pobudzili się wreszcie,
zużyli kilka godzin — niezależnie od tego, że już i tak późno było — na znoszenie z powrotem na okręty, ustawianie i umocowywanie okrętowego wyposażenia.
W KARTAGINIE PO UCIECZCE HANNIBALA

W Kartaginie ludność była przyzwyczajona do tłumnego odwiedzania
domu Hannibala. Przed wejściem do budynku zrobiło się więc wielkie zbiegowisko ludzi. Kiedy zaś podano do wiadomości, że nie ma go w domu,
tłum ten poszedł na plac publiczny i tam szukał naczelnika państwa. I już
jedni mówili, że uciekł, co istotnie było prawdą; inni, że został przez
Rzymian podstępnie zabity. I to szemrano powszechniej.
Można też było widzieć rozmaity wyraz twarzy ludzkich, jak to w państwie, gdzie różni różnym sprzyjali ugrupowaniom politycznym i żyli w stronniczej niezgodzie. Wreszcie doszła tu owa wiadomość, że widziano go na
Cercynie.
OŚWIADCZENIE POSELSTWA RZYMSKIEGO W KARTAGINIE

49. Rzymscy zaś posłowie złożyli w radzie państwowej kartagińskiej następujące oświadczenie: „Senat rzymski wie dobrze, że i przedtem król Filip

podjął wojnę z narodem rzymskim przede wszystkim za sprawą podburzającego go do niej Hannibala, i teraz Hannibal wysłał pisma z wiadomościami
do Antiocha i Etolów i powziął plan nakłonienia Kartaginy do przyłączenia
się do strony przeciwnej Rzymowi, a w końcu umknął na pewno do nikogo
innego, tylko do króla Antiocha: bo nie spocznie, póki nie roznieci wojny
na całym świecie. To nie może mu ujść bezkarnie, jeżeli Kartagińczycy chcą
wystarczająco pokazać narodowi rzymskiemu, że nic z tego nie stało się za
ich wolą czy w wyniku postanowienia publicznego".
Na to Kartagińczycy odpowiedzieli, że zrobią wszystko, co naród rzymski
uzna za słuszne.
HANNIBAL NA WSCHODZIE I U ANTIOCHA

Hannibal po pomyślnej żegludze dotarł do Tym131. Tutaj jako tak sławny
człowiek został przez założycieli Kartaginy przyjęty jak przez drugą ojczyznę
z wszelkiego rodzaju honorami.
Po kilku dniach pobytu w Tyrze popłynął do Antiochii. Tutaj dowiedział się, że król już wyjechał do Azji. Spotkał się więc z jego synem, gdy
ten urządzał właśnie koło Dafny132 zwyczajem uświęcone igrzyska, i został
przez niego uprzejmie przyjęty.
Potem od razu popłynął w dalszą drogę i dopędził Antiocha w Efezie.
Antioch wahał się jeszcze w duchu i nie był zdecydowany co do podjęcia
wojny z Rzymem. Ale zjawienie się Hannibala niemało przyczyniło się do
przechylenia szali na stronę tej decyzji133.
ODWRÓCENIE SIĘ ETOLÓW OD RZYMU

W tym samym czasie odstąpili od przymierza z Rzymem również Etolowie. Posłów ich, domagających się przywrócenia im Farsalosu, Leukady
i pewnych innych jeszcze miast na podstawie pierwszego układu o przymierzu134, senat odesłał z powrotem do Tytusa Kwinkcjusza.
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Tyr - miasto macierzyste Kartaginy, leżało nad morzem w Fenicji. Na północ od Tyru
Antiochia, w Syrii.
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Koło Dafny (łac. ad Daphnen, gr. epi Daphnen) — święty gaj Apollina pod Antiochią.
wokół którego rozwinęło się z czasem przedmieście Antiochii, zwane Epidaphne.
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Nie jest to pogląd przyjmowany dzisiaj w nauce. Panuje bowiem dość powszechne
przekonanie, że Hannibal nie wywierał poważniejszego wpływu na politykę Antiocha III.
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Por. rozdz. 13 oraz 34-35.

KSIĘGA TRZYDZIESTA CZWARTA

ROKU 195 p. n. e. CIĄG DALSZY: W RZYMIE
SPRAWA USTAWY OPPIUSZA

1. Wśród wielkich kłopotów i wojen, czy to świeżo zakończonych, czy
nowo grożących, wyłoniła się sprawa, można powiedzieć, mała, która jednak
w podnieceniu umysłów urosła do wielkiego sporu.
Trybunowie ludowi Marek Fundaniusz i Lucjusz Waleriusz wystąpili
przed ludem z wnioskiem o zniesienie ustawy Oppiusza. Ustawę tę przeprowadził był trybun ludowy Gajusz Oppiusz za konsulatu Kwintusa Fabiusza
i Tyberiusza Semproniusza1 wśród najgorętszych chwil wojny punickiej:
„Żadnej kobiecie nie wolno posiadać więcej niż pół uncji złota, ani używać
kolorowej szaty, ani jeździć wozem z zaprzęgiem w Rzymie czy innym
mieście, czy na odległość od miasta bliższą niż tysiąc kroków, chyba
w wypadku udawania się na obrzęd ofiar publicznych".
Ustawy Oppiusza bronili trybunowie ludowi Marek i Publiusz Juniusze
Brutusowie. Twierdzili, że nie pozwolą jej znosić. Z nobilów wielu gotowało
się do wystąpienia za ustawą lub przeciw niej. Kapitol zapełniał się tłumem
ludzi stojących po stronie ustawy lub po stronie jej przeciwników.
Nawet kobiet nie udało się utrzymać w domu żadną powagą czy
poczuciem przyzwoitości, żadnym rozkazem ze strony mężów. Obsiadły
wszystkie ulice miasta i dojścia do Forum i prosiły mężów udających się
na Forum, żeby w chwili, gdy rzeczpospolita żyje znów w rozkwicie
i z dnia na dzień rośnie dobrobyt wszystkich w życiu prywatnym, pozwolili
także kobietom stroić się po dawnemu.
A ten tłum kobiet robił się z każdym dniem większy, bo schodziły się
w Rzymie również mieszkanki innych miast pomniejszych i osiedli handlowych.
Ośmielały się nawet przystępować już do konsulów i innych urzędników
i przedkładać im swoją prośbę.
1

Tj. w roku 215 p. n. e., za konsulatu Semproniusza i Fabiusza Kunktatora (nie w roku
213 p. n. e., za drugiego konsulatu Semproniusza z synem tego Fabiusza). Jednakże pod
rokiem 215 p. n. e. Liwiusz nic o tej ustawie nie wspomniał; por. XXIII 32 —XXIV 9.

MOWA KONSULA MARKA KATONA ZA UTRZYMANIEM USTAWY

Jednakże jeden konsul, Marek Porcjusz Katon, pozostał dla nich zdecydowanie nieubłagany. I ten wystąpił w obronie ustawy, którą chciano
unieważnić, z takim przemówieniem2:
2. „Kwiryci! Gdyby każdy z nas trzymał się zasady przestrzegania
prawa i władzy męża w stosunku do swej żony, to byśmy mniej mieli
kłopotu z ogółem kobiet. Tymczasem złamana w domu przez brak powściągliwości u kobiet nasza wolność doznaje również tutaj, na Forum, pognębienia i zdeptania. Nie przytrzymaliśmy każdej z osobna, to się cofamy
ze strachem przed ich ogółem. Ja sądziłem, że to tylko zmyślona historia
i bajka o tym doszczętnym zniszczeniu całego rodzaju męskiego na jakiejś
wyspie przez spisek kobiecy3. Tymczasem każda strona może zagrozić
drugiej najwyższym niebezpieczeństwem, jeżeli jej się pozwoli na schadzki,
zebrania, potajemne knowania. Ja nie umiem nawet zdecydowanie powiedzieć,
co gorsze: sama rzecz, o którą tu chodzi, czy zły przykład w jej załatwianiu. A jedno z tego należy do nas konsulów i reszty urzędników,
drugie raczej do was, Kwiryci. Sąd co do tego, czy wniosek, z jakim
się do was zwracają, leży w interesie publicznym, czy nie, należy do was,
którzy pójdziecie do głosowania. Natomiast to wzburzenie wśród kobiet,
niezależnie od tego, czy powstało samorzutnie, czy z waszego, Marku
Fundaniuszu i Lucjuszu Waleriuszu, poczynania, zakłada niewątpliwie winę
urzędników. I nie wiem, czy nie przynosi ono więcej wstydu konsulom
niż wam samym. Wam o tyle, o ile doprowadziliście już kobiety do
wzniecania trybuńskich wichrzeń. Nam zaś o tyle, o ile mamy przyjmować
ustawy, jak niegdyś pod naciskiem zbuntowanego plebsu, tak teraz pod
naciskiem kobiet.
Ja w każdym razie przyszedłem przed chwilą tutaj na Forum przez
środek pochodu kobiet nie bez pewnego zawstydzenia. I gdyby mnie nie
krępował szacunek dla dostojności i poczucia godności raczej pojedynczych
kobiet niż ich ogółu, żeby nie odniosły wrażenia nagany ze strony konsula,
powiedziałbym: — Co to za obyczaj wychodzenia z domu, obsiadania
dróg i zaczepiania cudzych mężów? Czy nie mogłyście, każda z was, prosić
o to samo swoich mężów w domu? Czyż może jesteście milsze na ulicy
2

Mowa ta odzwierciedla postawę Katona, zachowywaną przez całe życie, której ideą
przewodnią było utrzymanie w nieskażonej postaci obyczaju przodków, mos maiorum, jako
moralnej siły sprawczej potęgi Rzymu. Ale wiadomo, że mimo wrodzonego chłopskiemu
społeczeństwu konserwatyzmu, zwalczane przez Katona nowinki, przenoszone na grunt rzymski
z hellenistycznego Wschodu, już w II wieku p.n.e. w znacznym stopniu owładnęły kulturą
i religią Rzymian.
3
Mowa o wyspie Lemnos, gdzie sprzysiężone kobiety miały wymordować wszystkich
mężczyzn (tylko króla Thoasa, czy Thoanta, uratowała jego córka Hypsypila).

niż w domu i dla obcych milsze niż dla swoich? Zresztą ani nawet
w domu nie wypadałoby wam, gdyby przyzwoitość trzymała kobiety w granicach ich praw, troszczyć się o to, jakie ustawy się tutaj postuluje
czy unieważnia!
Wolą przodków naszych było, by kobiety nie przedsiębrały niczego,
nawet w prywatnych sprawach, bez pośrednictwa opiekuna: miały pozostawać we władzy rodziców, braci, mężów. A my — za pozwoleniem bogów —
cierpimy już nawet to, że zabierają się do rządów i mieszają do spraw
na Forum, na zgromadzeniach publicznych, przy głosowaniu. Bo czymże
innym jest to, co robią teraz na ulicach i ich skrzyżowaniach, jeśli nie
pozwalaniem sobie na dawanie rad za wnioskiem trybunów ludowych
i opowiadaniem się za zniesieniem ustawy? Nałóżcie uzdę niepowściągliwej
naturze i nieposkromionemu stworzeniu i spodziewajcie się, że one same
miarkować będą swą samowolę, jeśli wy tego nie zrobicie. A z rzeczy
narzuconych kobietom i niechętnie przez nie znoszonych, ta sprawa jest
najmniejsza: one chcą swobody, owszem, jeśli mamy powiedzieć prawdę,
samowoli we wszystkim.
3. Czegóż one nie będą próbowały osiągnąć, jeśli tę rzecz teraz wywojują? Policzcie wszystkie prawa odnoszące się do kobiet, którymi nasi
przodkowie skrępowali ich swawolę i przez które uzależnili je od mężów.
I choć to wszystko trzyma je na uwięzi, mimo to ledwie potraficie je
utrzymać w ryzach. Jeżeli pozwolicie im zagarniać jedno po drugim i wydzierać mężom, a w końcu zrównać się z nimi, to myślicie, że potraficie
je potem jeszcze opanować? Od razu, jak tylko zaczną korzystać z równości,
wezmą górę nad nami.
— Ale, na Herkulesa, one tylko chcą, by się przeciw nim nie wprowadzało niczego nowego. Proszą o zniesienie nie prawa, lecz tylko krzywdy.
O, nie! Tu chodzi o unieważnienie ustawy, którą przyjęliście, za którą
oddaliście swoje głosy, którą uznaliście za dobrą w praktyce i doświadczeniu
tylu lat, a to oznacza tyle, co przez unieważnienie jednej ustawy podważyć
wszystkie inne.
Nie ma ustawy, która by wszystkim dostatecznie dogadzała. Chodzi
tylko o to, czy dogadza większości i czy w ostatecznym rozrachunku
jest korzystna. Jeżeli każdy będzie znosił i gwałtem usuwał prawo, które mu
się osobiście nie podoba, to na cóż się przyda, żeby wszyscy razem przeprowadzali uchwały, które niebawem mogliby usuwać ci, przeciw którym
by je wprowadzano.
Chciałbym jednak usłyszeć, o co tu kobietom chodzi, że takie podniecone wybiegły na ulice i ledwie się trzymają z dala od Forum i zgromadzenia publicznego. Czy o wykupienie jeńców z rąk Hannibala: ich
ojców, mężów, synów, braci? Daleko jest i niech zawsze daleko będzie od

nas taki los rzeczypospolitej. Ale przecież, kiedy tak było, odmówiliście
tego ich zbożnym prośbom4.
— Ależ, tutaj już nie miłość do swoich bliskich czy obawa o nich
zgromadziła je, lecz religijna powinność! Mają przecież przyjmować przybywającą tutaj z Frygii Macierz Idajską!5
Jakąż to godziwość, choćby tylko w słowie, podaje się za pretekst
do buntu kobiecego! To mówić tyle, co „chciałybyśmy błyszczeć od złota
i purpury, chciałybyśmy móc jeździć po mieście na wozach w święta
i nieświęta, niczym triumfujące w nagrodę za pokonanie i zgładzenie
ustawy, za wzięcie w niewolę i wydarcie wam waszych głosów, żeby nie
było żadnego ograniczenia w wydatkach, żadnego w zbytku".
4. Nieraz słyszeliście, jak występowałem przeciw wydatkom kobiet, wydatkom mężczyzn, i to nie tylko ludzi prywatnych, ale także ludzi na
urzędach6. Mówiłem, że społeczeństwo nasze choruje na dwie wielkie,
kłócące się z sobą wady, zachłanność i rozrzutność, a te zarazy wywracają
wszystkie wielkie państwa. Tego ja, im lepszy i z każdym dniem pomyślniejszy jest los rzeczypospolitej i rośnie nasze państwo — przechodzimy
przecież już do Grecji i Azji i sięgamy po pełne wielkich pokus i nawet
królewskie skarby — tym bardziej się boję, by te rzeczy nie zawładnęły
nami więcej niż my nimi. Ku naszemu zagrożeniu, wierzcie mi, dopuszczono
do najazdu posągów z Syrakuz na to nasze miasto7. Za dużo już słyszę
takich, co wychwalają ozdoby Koryntu i Aten i śmieją się ze zdobiących
domy figurek bogów rzymskich, z gliny lepionych. Ja tam wolę tych
naszych życzliwych nam bogów. I wierzę, że takimi pozostaną, jeśli im
pozwolimy pozostać nadal na swoich miejscach.
Za pamięci naszych ojców Pyrrus próbował przez Kineasa darami uwieść
serca nie tylko mężczyzn, ale i kobiet8. Nie było jeszcze wtedy ustawy
Oppiusza mającej powściągać zbytek niewieści, mimo to żadna daru nie
przyjęła. A dlaczego? Jak myślicie? Powód był ten sam, jaki mieli nasi
4

Por. XXII 59-61.
Według XXIX 14 boginię tę przyjęto w Rzymie już w roku 204 p. n. e. Tutaj Katon
nawiązuje do tego faktu tak, że nawet gdyby o przyjęcie tej bogini teraz chodziło, to i tak
nie można by nim motywować zwalczanych aktualnie pretensji kobiet.
6
Jesteśmy w roku 195 p. n. e. Katon jest konsulem. Jednakże dopiero po cenzurze
Katona (184 p. n. e.) trybun ludowy Gajusz Orchiusz przeprowadził, w roku 182 p. n. e.,
pierwszą ogólnie obowiązującą lex sumptuaria, tj. ustawę o ograniczeniu wydatków na zbytek,
głównie przy ucztach. Wkrótce potem ustawę tę znoszono i ostatecznie zniesiono, i wtedy to
Katon występował przeciw jej zniesieniu tak samo jak teraz przeciw znoszeniu ustawy Oppiusza.
7
Por. XXV 40, XXVI 21. Słowami „dopuszczono do najazdu na to miasto posągów
z Syrakuz" próbujemy oddać dwuznaczne wyrażenie łacińskie signa inferre urbi, co znaczy
„wprowadzić posągi do miasta" albo w terminologii wojskowej „uderzyć z chorągwiami
na miasto".
8
Pisał o tym Liwiusz w księdze XIII (por. periochę XIII, t. II, s. 274).
5

przodkowie nie czując potrzeby niczego na ten temat warować prawem: po
prostu nie było zbytku, który by się miało poskramiać.
Jak w wypadku chorób musi się je znać pierwej niż środki zaradcze,
tak żądze zrodziły się pierwej niż prawa, które by je miarkowały. Cóż
wywołało ustawę Licyniusza w sprawie pięciuset miar pola, jeśli nie wielka
żądza ciągłego powiększania posiadłości?9 Co wywołało ustawę Cyncjusza
o darach i świadczeniach, jeśli nie to, że lud zaczai już senatowi płacić
daninę i podatek?10 A więc jak najmniej dziwne to jest, że wówczas,
kiedy kobiety nie przyjmowały złota czy purpury, choć im to proponowano
i dawano dobrowolnie, nie odczuwano potrzeby ani ustawy Oppiusza, ani
żadnej innej11. Natomiast, gdyby Kineas dzisiaj obchodził miasto z owymi
darami, zastałby je stojące na ulicach i przyjmujące podarki!
Ja nie jestem nawet zdolny wniknąć w przyczynę czy rację niektórych
żądz. Bo niechby już to, że tobie nie wolno czegoś, co wolno drugiemu,
miało w sobie może coś, co z natury budzi uczucie zawstydzenia czy pokrzywdzenia, ale przy równym wszystkich wyglądzie czegóż się każda z was
boi, że na nią nie będzie się patrzeć? To prawda, że najprzykrzejsze jest
uczucie zawstydzenia z powodu konieczności ograniczania się w wydatkach
czy z powodu ubóstwa; ale tutaj od jednego i drugiego uwalnia was
ustawa, jeśli tego nie macie, czego wam mieć nie wolno.
Tu jednak owa zamożna powie: — Ale ja właśnie tego zrównania nie
mogę znieść. Dlaczego ja nie mam pokazywać się w złocie i purpurze?
Dlaczego ubóstwo innych zasłania się tą ustawą i chce się robić wrażenie,
że choć czegoś nie posiadają, posiadałyby, gdyby im posiadać pozwolono?
Chcecie więc, Kwiryci, narzucić żonom takie współzawodnictwo, że bogate będą chcieć posiadać to, czego by nie mogła mieć żadna inna,
a ubogie będą się wytężać ponad swe siły, żeby z tego właśnie powodu
nie czuć się niższymi? Doprawdy, zaczną się wstydzić, czego nie trzeba,
a czego trzeba, wstydzić się nie będą. Która będzie mogła kupić sobie
za swoje, ta sobie kupi, a która nie, ta będzie żądać od męża. Biedny
9

Była to jedna z ustaw, zwanych leges Liciniae Sextiae, przeprowadzonych w roku
367 p. n. e. przez trybunów ludowych Licyniusza Stolona i Sekstiusza Lateranusa.
10
Lex ducia, przeprowadzona w roku 204 p. n. e. przez trybuna ludowego Marka
Cyncjusza Alimentusa, ustalała granice świadczeń wdzięcznościowych za usługi społeczno-publiczne lub wprost zabraniała przyjmowania takich świadczeń (np. obrońcom sądowym,
którymi zresztą byli przeważnie senatorowie występujący jako patronowie w sprawach swych
klientów plebejskich i wymagający od nich za to nadmiernych świadczeń).
11
Żadnej innej — Katon jako konsul roku 195 p.n.e. mógł mówić tylko o ustawach,
które w przypisanej mu przez Liwiusza mowie już sam wymienił. Inne ustawy były późniejsze,
zarówno więc wspomniana w przyp. 6 lex Orchia (z roku 182 p. n. e.) i lex Fannia
(przeprowadzona przez konsula Gajusza Fanniusza Strabona w roku 161 p. n. e.), jak
i lex Didia z r. 143 (Katon umarł w roku 149 p. n. e.), lex Aemilia z r. 115 p. n. e..
i inne.

ten mąż, bez względu na to, czy się da uprosić, czy się nie da uprosić,
skoro będzie widział, że czego on sam jej nie dał, dał jej inny. Teraz
w każdym razie pospolicie zwracają się z prośbami do cudzych mężów
i — co gorsze — proszą o ustawę i o głosy, i od niektórych je uzyskują.
Dajesz się uprosić, ale przeciw sobie samemu, przeciw swemu mieniu,
przeciw własnym dzieciom. Gdy tylko ustawa przestanie nakładać miarę
wydatkom twojej żony, ty sam tej miary nigdy nie nałożysz! Nie myślcie,
Kwiryci, że majętność wasza utrzyma się na tym samym poziomie, na jakim
była, zanim się w tej sprawie wprowadziło ustawę. Złego człowieka bezpieczniej jest w ogóle nie oskarżać niż oskarżać go i puszczać wolno.
Tak i zbytek, póki się go nie rusza, da się łatwiej znosić niż teraz, kiedy
się go jak te dzikie zwierzęta trzymało na uwięzi, a następnie miało wypuścić na wolność. Ja więc uważam, że ustawy Oppiusza nie powinno się
unieważniać w żadnym wypadku. I chciałbym, żeby temu, co wy robicie,
wszyscy poszczęścili bogowie".
ODPOWIEDŹ TRYBUNA LUDOWEGO LUCJUSZA WALERIUSZA

5. Po wystąpieniu Katona kilka słów, przychylając się do jego zdania,
dorzucili również ci trybunowie ludowi, którzy z góry oświadczyli, że sprzeciwią się zniesieniu ustawy.
Wtedy jednak Lucjusz Waleriusz w ten sposób przemówił w obronie
swego wniosku co do tej ustawy: „Gdyby z doradzaniem czy odradzaniem poparcia dla mojego wniosku występowali tu ludzie tylko w charakterze prywatnym, to uważałbym, że dość powiedziano za sprawą i przeciw
niej i oczekiwałbym wyniku waszego głosowania nie zabierając więcej głosu. Skoro jednak przeciw mojemu wnioskowi wystąpił tak poważny człowiek,
jak konsul Marek Porcjusz, i to nie tylko swym autorytetem, który by
nawet bez słów miał tu duży wpływ na przebieg sprawy, lecz także długim
i przemyślanym swym przemówieniem, wobec tego trzeba mu krótko odpowiedzieć.
Zużył on zresztą więcej słów na karcenie kobiet niż na przeciwstawianie się naszemu wnioskowi, i to tak, że niejasne pozostało, czy to, co
ganił, kobiety zrobiły z własnej inicjatywy, czy raczej za naszą przyczyną.
Bronić będę sprawy, a nie nas samych, którym konsul zarzucił to raczej
tylko słowem, niżby mógł o to pomawiać nas naprawdę.
To, że kobiety na ulicach prosiły was, abyście ustawę, przeprowadzoną
przeciw nim w twardych czasach wojny, odwołali teraz, kiedy rzeczpospolita kwitnie w spokoju i szczęściu, nazwał schadzkami, wichrzeniami,
a czasem i buntami. Wiem, że i te określenia, i inne, to wielkie słowa,
które się wynajduje dla wyolbrzymienia rzeczy, a wszyscy wiemy, że Marek
Katon to mówca nie tylko poważny, ale niekiedy także straszny, choć

z natury jest łagodny. Bo cóż takiego uczyniły w końcu te kobiety, że
wyszły tłumnie na ulice w sprawie, która ich właśnie dotyczy? Czy nigdy
dotychczas nie pokazały się na mieście? Przytoczę tu przeciw tobie twoje
własne Początki12. I proszę, ileż razy one to robiły, i to zawsze ku pożytkowi publicznemu. Na samym początku, za panowania Romulusa, kiedy
Kapitol został zajęty przez Sabinów i bitwa między wojskami toczyła się
na środku Forum: czyż nie uśmierzyło tej walki między obu liniami bojowymi wmieszanie się w nią kobiet? A po wypędzeniu królów, kiedy wojska
Wolsków pod wodzą Koriolana Marcjusza stanęły obozem przy piątym kamieniu: czyż nie kobiety zawróciły w marszu te wojska, które by zgniotły
to miasto? A proszę, kiedy miasto zajęli Gallowie: czyż nie kobiety —
taka jest powszechna opinia — zniosły do dyspozycji publicznej to złoto,
którym się okupiło miasto? A w ostatniej wojnie — żeby nie sięgać tylko
do dawnych przykładów — czyż nie tak było, że i wtedy, kiedy w skarbcu
brakowało pieniędzy, skarbiec ten wspomogły pieniądze wdowie13, i wtedy,
gdy dla szukania pomocy w niebezpiecznym położeniu sprowadzało się nawet nowych bogów, na przyjęcie Macierzy Idajskiej wyszły nad morze wszystkie matrony?
— Nie są tu powody równe! — powiesz. Owszem, ja również nie miałem
zamiaru mówić, że powody są tu równe. Mnie wystarcza wytłumaczyć, że
nie stało się nic nowego. Ostatecznie przecież, jeśli nikt się nie dziwi temu,
co zrobiły w sprawach jednakowo dotyczących każdego, mężczyzn czy kobiet, to mamy się dziwić, że tak postąpiły w sprawie odnoszącej się bezpośrednio do nich samych? A cóż takiego zrobiły? Wybredne — na bogów! —
mamy uszy, jeżeli oburzamy się na prośby zanoszone do nas przez zacne
kobiety, skoro panowie nawet do próśb niewolników nie odnoszą się z niechęcią.
6. A teraz przystępuję do przedmiotu sprawy. Tutaj mowa konsula
miała dwojakie podejście: bo i co z tego, że wyraził on niezadowolenie,
że się w ogóle jakąś ustawę unieważnia, i przede wszystkim, że chodzi o ustawę
przeprowadzoną celem poskromienia kobiecego zbytku. I zarówno tamta,
ogólna obrona ustaw wydała się godna konsula, jak i to wystąpienie przeciw zbytkowi odpowiadało bardzo surowym jego obyczajom. Stąd zachodzi
niebezpieczeństwo, że zwiedzie was jakieś nieporozumienie, jeśli nie wyjaśnimy
sobie kryjącej się tu i tu próżnej prawdy. Bo ja, jak przyznaję otwarcie,
że z tych ustaw, które się przyjęło nie na jakiś czas tylko, lecz dla
wiecznego użytku, nie powinno się unieważniać żadnej, chyba że czy to
praktyka dowiedzie jej nieprzydatności, czy jakaś sytuacja rzeczypospolitej
12

Początki (łac. Origines) tytuł dzieła Katona, podającego w pierwszej części,
aitiologicznej, dzieje Italii w formie dziejów początków miast i ludów italskich, w drugiej
w formie historii wojen rzymskich.
13
Por. XXIV 18.

spowoduje jej bezużyteczność, tak wyraźnie widzę, że te ustawy, które
powstały w wyniku jakiejś okolicznościowej potrzeby, są przeznaczone,
żeby tak powiedzieć, na wymarcie i ze zmianą okoliczności winny również
one ulec zmianie. Ustawy, wprowadzone w czasie pokoju, często tracą
swą aktualność podczas wojny, a wprowadzone w czasie wojny znosi się
w pokoju. Podobnie jak w kierowaniu okrętem: inne urządzenia są przydatne w czasie korzystnej pogody, a inne w czasie niekorzystnej. Przy
takim naturalnym podziale jak wam się wydaje: do jakiego rodzaju należy
ostatecznie ta ustawa, która chcemy cofnąć? Czy jest to stara ustawa
królewska, zrodzona jednocześnie z powstaniem tego miasta, albo - co
z kolei idzie — zapisana w Prawie XII tablic przez decemwirów powołanych
do opracowania praw, bez której, jak przodkowie nasi nie uznali za możliwe
utrzymanie godności kobiecej, tak i my byśmy mogli się obawiać, że
razem z nią znieślibyśmy czystość i czcigodność naszych kobiet? Któż
więc nie wie, że tutaj chodzi o ustawę świeżą, wprowadzoną przed dwudziestu laty, za konsulatu Kwintusa Fabiusza i Tyberiusza Semproniusza?
Skoro zatem kobiety przez tyle lat bez tej ustawy żyły w najlepszych
obyczajach, jakież w końcu zachodzi niebezpieczeństwo, że po jej cofnięciu
dadzą się porwać zbytkowi?
Otóż gdyby to była stara ustawa albo wprowadzona w tym właśnie
celu, aby położyć kres kobiecej rozrzutności, trzeba by się, istotnie,
obawiać, żeby przez jej usunięcie nie rozpanoszył się zbytek. Tymczasem
same okoliczności pokazują, dlaczego ją wprowadzono: Hannibal był w Italii,
już po zwycięstwie pod Kannami, mając w swych rękach Tarent, Arpy,
Kapuę! Zdawało się, że podejdzie z wojskami pod Rzym. Odpadli od nas
sprzymierzeńcy. Nie mieliśmy żołnierzy, by zastąpić straty, ani ludzi do
obsługi i utrzymania floty, nie mieliśmy w skarbcu pieniędzy. Kupowało się
niewolników, aby im dać broń do ręki, z tym że pieniądze za nich
wypłaci się właścicielom po zakończeniu wojny. Na takiż termin płatności
wyrazili zgodę przedsiębiorcy dostaw publicznych podejmując się dostarczenia
zboża i innych rzeczy, jakich wymagała potrzeba wojenna. Niewolników
do wioseł w ilości zależnej od stanu majątkowego wyposażaliśmy na własny
koszt. Wszelkie złoto i srebro znosiliśmy na użytek publiczny idąc za
przykładem senatorów. Pieniądze swoje do skarbca publicznego odnosiły
udowy i sieroty. Wydano zarządzenie, na podstawie którego nikt nie miał
trzymać w domu wyrobów złotych czy srebrnych ani pieniędzy srebrnych
i brązowych ponad określoną ilość. I w takim to czasie kobiety były
zajęte wystawnym strojeniem się, tak że trzeba było ustawy Oppiusza,
aby to ukrócić; w czasie, kiedy senat powszechną wśród kobiet żałobę
z powodu przepadnięcia uroczystości ku czci Cerery kazał ograniczyć do
trzydziestu dni.
Dla kogóż więc nie jest rzeczą jasną, że to bieda i nieszczęście państwa

i konieczność obrócenia wszystkich prywatnych pieniędzy na potrzeby publiczne
podyktowały tę ustawę, która miała obowiązywać tak długo, jak długo
by trwała przyczyna powołania jej do życia? Tak. Bo jeżeli to, co postanowił wówczas zmuszony okolicznościami senat czy lud, miało obowiązywać
na zawsze, to dlaczego zwraca się pieniądze osobom prywatnym? Dlaczego
nie kupuje się nadal niewolników do służby wojskowej? Dlaczego nie
dostarczamy wioślarzy na koszt prywatny, tak jak dostarczaliśmy ich w tamtych warunkach?
7. Wszystkie stany, wszyscy ludzie będą odczuwali zmianę na lepsze
w sytuacji rzeczypospolitej, a tylko do naszych żon nie dotrze błogosławieństwo
pokoju i spokoju w państwie? My mężczyźni będziemy używać purpury,
chodząc w togach bramowanych na stanowiskach urzędniczych i kapłańskich,
dzieci nasze będą nosiły togi bramowane purpurą, urzędnikom w miastach
kolonijnych czy municypalnych, a tutaj w Rzymie nawet najniższym, jakimi
są naczelnicy dzielnicowi, przyznamy prawo posiadania togi bramowanej,
i to nie tylko prawo posiadania za życia tak zaszczytnego stroju, ale nawet
prawo palenia na stosie ich zwłok w tym ubiorze, a tylko kobietom
zabronimy używania purpury? I ty jako mężczyzna pozwolisz sobie używać
purpury na nakrycia, ale matce twojej rodziny nie pozwolisz mieć purpurowego odzienia? Nawet koń twój ma być nakryty wystawniej, niż żona
twoja ubrana?
Ale w odniesieniu do purpury, która się ściera i zużywa, widzę jeszcze
jakiś powód do ograniczeń. Niesłuszny, co prawda, ale przecież jakiś.
Natomiast co do złota, przy którym nic się nie traci, oprócz kosztów
obróbki, jakiż mamy powód do robienia trudności? Jest ono raczej zabezpieczeniem na wypadek prywatnej czy publicznej potrzeby, jak to znacie
z własnego doświadczenia!
Powiedział też, że między poszczególnymi kobietami, kiedy żadna nic nie
ma, nie istnieje wynoszenie się jednej nad drugą. Ale za to, na Herkulesa,
wszystkie są pełne żalu i rozgoryczenia, kiedy widzą, że kobietom sprzymierzeńców latyńskich dozwolone jest strojenie się, a im samym się go
odmówiło; kiedy widzą, jak tamte wyróżniają się złotem i purpurą, jak
przez miasto jadą powozem, a one idą za nimi pieszo, jakby główna władza
spoczywała w rękach tamtych miast, a nie w ręku ich własnego miasta.
Taki stan rzeczy mógłby ranić nawet serca mężczyzn, a cóż dopiero —
jak myślicie? — serca kobiet, wrażliwych hawet na drobiazgi. Nie mogą
one urzędów osiągać, ani godności kapłańskich, ani triumfów, odznaczeń,
nagród publicznych czy zaszczytnych zdobyczy wojennych. Elegancja, strojenie się, piękny wygląd — oto odznaczenia kobiet. Tymi one się 'cieszą,
z tych są dumne. To wszystko przodkowie nasi nazwali kobiecym ochędóstwem. Cóż innego w żałobie odkładają na bok, jeśli nie złoto i purpurę?
Co biorą, kiedy się im żałoba skończy? Co wkładają na siebie w czasie

uroczystości dziękczynnych czy błagalnych, jeśli nie dodatkowo piękniejszy
strój?
Ale — jeżeli odwołacie ustawę Oppiusza, nie w waszej mocy będzie,
gdybyście chcieli zakazać coś z tego, czego teraz zabrania ustawa.
Naturalnie! Mniej będziecie mieć władzy nad córkami, żonami, a niektórzy również nad siostrami! Nigdy za życia swoich mężczyzn nie wyzbędą się kobiety poddaństwa. Same przecież odrzekają się wolności, jaką im
daje wdowieństwo czy sieroctwo. Przyjemniej im także, żeby ich strojność
zależała od waszej woli niż od woli ustawy. I wy winniście je trzymać
w swej mocy i opiece, ale nie w niewoli. Winniście dążyć raczej do tego,
by zasługiwać na miano ojców czy mężów, a nie panów.
Nienawistnych słów użył przed chwilą konsul nazywając to wichrzeniem
czy buntem kobiecym. Oczywiście! Bo zachodzi obawa, że będą okupować
Świętą Górę, jak niegdyś zagniewany lud, albo Awentyn!14 Ta słaba płeć
musi znosić, cokolwiek wy uznacie za wskazane. Im większa wasza władza,
z tym większym umiarkowaniem winniście z tej władzy korzystać".
COFNIĘCIE USTAWY OPPIUSZA O WYSOKOŚCI NAKŁADÓW PIENIĘŻNYCH

8. Po tych przemówieniach przeciw ustawie i za ustawą dnia następnego wyległ na ulice wyraźnie większy tłum kobiet i wszystkie jedną masą
obsiadły dom Brutusów, którzy sprzeciwiali się wnioskowi kolegów. I nie
odstąpiły od niego, póki ci trybunowie nie zrezygnowali z intercesji. Potem
już nie było żadnej wątpliwości, że wszystkie dzielnice trybusowe ustawę
odwołają. Unieważniono ją w dwadzieścia lat od chwili wprowadzenia.
WYPRAWA MARKA KATONA DO HISZPANII

Konsul Marek Porcjusz natychmiast po przegłosowaniu zniesienia ustawy
Oppiusza wyruszył do portu Luny15 z dwudziestu pięciu okrętami wojennymi.
Z tych pięć należało do sprzymierzeńców. W tym samym miejscu kazał się
stawić wojsku. Posławszy odpowiednie zarządzenie po wybrzeżu ściągnął
stamtąd wszelkiego rodzaju okręty, po czym ruszając z Luny dalej wydał
rozkaz, że mają one płynąć w ślad za nim do portu Przylądka Pirenejskiego.
Stąd zamierzał podjąć wyprawę na wroga z całą flotą.
Minąwszy Góry Liguryjskie i Zatokę Gallicką zebrano się na miejscu
14

Mowa tutaj o sławnych secesjach plebejuszy na Górę Świętą (por. II 32) i na Awentyn
(III 50 i n.).
15
Luna — miasto portowe w północnej Etrurii. Stąd płynął dalej wzdłuż wybrzeża
liguryjskiego i gallickiego (Zatoka Gallicką — u wybrzeży dzisiejszej Prowansji) i przybył
do Rody, pierwszego portu w Hiszpanii północnej od strony wschodniej, i do leżących
nieco dalej na południe Emporii.

w wyznaczonym terminie i udano się do Rody. Stąd wyrzucono załogę
hiszpańską znajdującą się na warownym zamku, po czym z Rody dotarto przy pomyślnym wietrze do Emporii. Tutaj wszystkie wojska, oprócz
załóg okrętowych, wysadzono na ląd.
KILKA SŁÓW O EMPORIACH W HISZPANII

9. Emporie już wtedy stanowiły dwa miasta, oddzielone od siebie murem.
Jedno zajmowali Grecy z Fokai16, skąd pochodzili również mieszkańcy
Massylii. a drugie Hiszpanie. Ale greckie miasto wysunięte w morze miało
krąg muru wynoszący w całości mniej niż czterysta kroków. Natomiast
mur miasta hiszpańskiego był bardziej od morza odsunięty i miał w obwodzie
trzy tysiące kroków. Jako trzecia kategoria ludności zostali tu dodani
koloniści rzymscy przez boskiego Cezara po pokonaniu synów Pompejusza.
Obecnie złączeni są wszyscy w jeden zespół, odkąd do obywatelstwa rzymskiego dopuszczono najpierw Hiszpanów, a w końcu i Greków.
Ale biorąc pod uwagę ową dawniejszą sytuację dziwić by się można,
co tym ludziom zapewniało bezpieczeństwo, które z jednej strony zagrożone
było od otwartego morza, z drugiej zaś od Hiszpanów, tak zaczepnego
i wojowniczego plemienia. Stróżem ich w tej słabości była dyscyplina.
Ta dyscyplina, którą, kiedy się jest między silniejszymi, najlepiej podtrzymuje
strach. Część muru od strony lądu mieli Grecy dobrze zabezpieczoną,
przy czym umieścili w nim tylko jedną bramę, zwróconą w tym kierunku,
i zawsze pilnie przy niej stróżował ktoś z miejskich władz. Nocą trzecia
część obywateli czuwała na murach, i to nie tylko dlatego, że taki był
zwyczaj czy przepis, ale straże te odbywano i doglądano ich z taką czujnością,
jakby nieprzyjaciel stał przed bramami.
Do miasta nie wpuszczano żadnego Hiszpana. Sami zresztą również
nie wychodzili z miasta bez zachowania ostrożności. Wszystkim stało otworem
wyjście na morze. Bramą prowadzącą do miasta Hiszpanów nigdy nie
wychodzono inaczej jak tylko w gromadzie, stanowiącej mniej więcej trzecią
część tych ludzi, którzy ostatniej nocy strażowali na murach.
Przyczyną, dla której tam się udawali, było to, że Hiszpanie, nie
obeznani z morzem, cieszyli się wymianą towarów z nimi. A oni sami
również chcieli sprzedać towar przywożony na okrętach z zewnątrz i zarazem nabywać płody rolne. Szukanie tych wzajemnych korzyści było więc
powodem, dla którego miasto Hiszpanów stało dla Greków otworem.
16

Pokaja (gr.-łac. Phocaea) - jońskie miasto w Azji Mniejszej, na północnej, eolskiej
części zachodniego wybrzeża, sławne z dalekich podróży handlowych i kolonizacyjnych
na zachód już w VII wieku p. n. e. Fokajczycy dotarli na Korsykę, gdzie założyli miasto
Alalię. do Galii, gdzie założyli Massalię (Massylię, Marsylię), do Hiszpanii, gdzie założyli
Emporie i inne handlowe punkty greckie, w tym Majnakę, najdalej na zachód wysuniętą kolonie
grecką, w południowej Hiszpanii (nieco na wschód od Malaki, tj. Malagi; por. XXXIII, przyp. 60).

Zresztą bezpieczeństwo ich zwiększało i to, że kryli się niejako w cieniu
przyjaźni z Rzymem, którą podtrzymywali mniejszymi wprawdzie siłami,
niż mieszkańcy Massylii, ale z taką samą wiernością17.
PIERWSZE KROKI WOJENNE KATONA W HISZPANII

Teraz także przyjęli konsula i jego wojsko z uprzejmą życzliwością
i Katon zabawił tam kilka dni, do czasu zorientowania się w miejscu
postoju i liczebności wojsk nieprzyjacielskich. Nie chcąc jednak próżnować
nawet w czasie takiego czekania, cały ten postój wyzyskał do ćwiczeń
wojskowych.
Była to właśnie ta pora roku. kiedy Hiszpanie mieli zboże na klepiskach. Zakazał więc pośrednikom handlowym zdobywania zboża i odesłał
ich do Rzymu mówiąc, że wojna wyżywi się sama.
Kiedy wyruszył spod Emporii w teren, palił i pustoszył nieprzyjacielskie
wsie wywołując wszędzie pełno popłochu i przerażenia.
OWACJA MARKA HELWIUSZA I TRIUMF KWINTUSA MINUCJUSZA
NAD HISZPANIĄ

10. W tym samym czasie z Hiszpanii Dalszej18 ustępował Marek Helwiusz pod osłoną załogi liczącej sześć tysięcy ludzi, którą mu dał pretor
Appiusz Klaudiusz. Koło miasta Iliturgis19 zastąpili mu drogę Celtyberowie
dużą kolumną marszową. Według Waleriusza było ich dwadzieścia tysięcy.
Z tego padło w boju dwanaście tysięcy, miasto Iliturgis zostało odbite
i wszyscy dorośli mężczyźni wymordowani.
Potem już Helwiusz dotarł do obozu Katona. Tutaj teren był od wroga
bezpieczny. Odesłał więc załogę do Hiszpanii Dalszej i udał się do Rzymu.
W nagrodę za pomyślne przeprowadzenie akcji przyznano mu prawo
wejścia do miasta w owacji. Wniósł do skarbca srebra nieobrobionego
czternaście tysięcy siedemset trzydzieści dwa funty rzymskie, bitego stemplem
z dwukonnym zaprzęgiem siedemnaście tysięcy dwadzieścia trzy, a oscyńskiego20 sto dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć. Triumfu
17

Przyjaźń Rzymu z Massylią sięgała odległych czasów republiki: kiedy Rzym zagrożony
był najazdem Gallów, w roku 386 p. n. e., właśnie Massylia dostarczyła mu złota na
okup. Por. Iustinus, Epitoma historiarum Philippicarum XLIII 5, 9.
18
Por. XXXII 28, XXXIII 21. Wielkość eskorty, jaką mu przydzielono, dowodzi, jak
niebezpieczny dla Rzymian był jeszcze wtedy ten teren hiszpański.
19
Iliturgis — miasto w południowej Hiszpanii, nad górnym biegiem rzeki Betis
(Baetis), między Kordubą i Kastuloną.
20
Oscyńskie srebro - pochodzące z kopalń srebra położonych w sąsiedztwie miasta
Oski (Osca), na południe od środkowych Pirenejów.

odmówił mu senat, ponieważ bitwę21 przeprowadził pod cudzymi auspicjami
i na terenie podlegającym innemu22.
W ogóle zaś wrócił z opóźnieniem dwuletnim, kiedy teren przekazał
w ręce następcy, Kwintusa Minucjusza23, zatrzymany na miejscu przez
następny rok długą i ciężką chorobą. Dlatego też wszedł do Rzymu
w owacji tylko dwa miesiące wcześniej niż jego następca, Kwintus Minucjusz.
Ten jednak odbył triumf. W pochodzie wiózł trzydzieści cztery tysiące
osiemset funtów srebra nieobrobionego, siedemdziesiąt trzy tysiące bitego
z dwukonnym zaprzęgiem, dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy oscyńskiego.
KŁOPOTY KATONA Z SYTUACJA SPRZYMIERZEŃCÓW ILERGETÓW

11. W Hiszpanii tymczasem konsul stał obozem niedaleko Emporii.
Tutaj przybyli do niego trzej posłowie od naczelnika Ilergetów24, Bilistagesa,
a wśród nich jego własny syn. Skarżyli się, że ich miejscowości są osaczone: „Nie ma nadziei na stawienie wrogowi oporu, jeśli Rzymianin nie
przyśle im pomocy. Trzy tysiące żołnierzy wystarczą: jeżeli taki zastęp ludzi
się zjawi, przeciwnik na pewno nie pozostanie na miejscu".
Na to konsul odpowiedział, że przejmuje go wprawdzie ich niebezpieczeństwo czy obawa, ale on bynajmniej nie ma tyle wojska, żeby w chwili,
gdy wielka siła wroga znajduje się niedaleko i gdy z dnia na dzień oczekuje
się rychłego stoczenia z nim regularnej bitwy, można było bezpiecznie wojsko
to dzielić i osłabiać.
Usłyszawszy to posłowie ze łzami w oczach rzucili się do nóg konsula
21

Z kontekstu wynika, że chodzi tu o ostatnią bitwę, z Celtyberami. Dziwi jednak,
dlaczego tu czy gdzie indziej nie ma mowy, co się stało z powstaniem Kulchy i Luksyniusza
(Luscynusa?), o którym Helwiusz pisał do Rzymu; por. XXXIII 21.
22
Pod cudzymi auspicjami - bo dysponował wojskiem użyczonym mu. jak pisze Liwiusz,
przez Appiusza Klaudiusza; na terenie podlegającym innemu — jeżeli rejon Iliturgis zaliczymy
do ówczesnej Hiszpanii Dalszej, to teren ten podlegał w roku 197 p. n. e. Helwiuszowi.
w 196 Kabiuszowi Buteonowi, w 195 Appiuszowi Klaudiuszowi. Por. justi triumphales w Corpus
inscriptionum Latinarum (CIL). I, s. 476: M. Helvius pro cos. ovans de Celtiberis... a. DLII
(tj. DLVIII = 558 od zał. Rzymu = 195 p. n. e.).
23
Jeżeli Helwiusz przekazywał teren także Minucjuszowi jako swemu następcy, a ten,
według Liwiusza. zarządzał Hiszpanią Bliższą w roku 196 p. n. e., to wygląda to tak, jakby
Helwiusz, przekazawszy Hiszpanię Dalszą Fabiuszowi Buteonowi na rok 196 p. n. e., pełnił
przez jakiś czas funkcję zarządcy (propretora?) Hiszpanii Bliższej. I mogłoby to być od śmierci
jej zarządcy Semproniusza Tuditanusa, zmarłego tam na stanowisku (por. XXXIII 25), do
chwili przybycia na miejsce Minucjusza. Ale nie jest to poświadczone, a G. De Sanctis,
Storia dei Romani, IV 1, 1923, s. 446, jest zdania, że Minucjusz triumfował nad Hiszpanią
Dalszą, a nie Bliższą, jak pisze Liwiusz. Również przyjmuje się dzisiaj, że Helwiusz odbył
owację jako prokonsul, nie propretor (por. CIL I, s. 463. Helvius pro pr(aetore) ovans
a. DLIIX de Celtibereis). Por. Fasti Capitolini, rec. A. Degrassi, Torino 1954, s. 102.
24
Ilergetowie — znane nam już plemię hiszpańskie, między rzeką Ebro (Hiberus)
a Pirenejami.

i prosili, żeby ich nie opuszczał w sytuacji tak nie cierpiącej zwłoki:
„Bo do kogóż pójdą, jeśli ich Rzymianie odprawią z niczym? Nie mają
przecież żadnych sprzymierzeńców, nie mają w nikim na świecie żadnej
nadziei. Mogliby uwolnić się od tego niebezpieczeństwa, gdyby się zdecydowali na rezygnację z wierności i spiskowanie razem z innymi. Żadne groźby,
żadne strachy nie skłoniły ich do tego, bo mieli nadzieję, że dosyć pomocy
znajdą u Rzymian. Jeżeli jednak nie ma jej, jeżeli konsul im jej odmawia,
to wzywają ludzi i bogów na świadków, że wbrew swej woli — aby nie
narażać się na los, jaki spotkał Saguntynów25 — zmuszeni zostali do
odstąpienia od przymierza, żeby zginąć raczej razem z innymi Hiszpanami
niż w odosobnieniu".
12. Tego dnia zatem odprawiono ich bez ostatecznej odpowiedzi. Najbliższej wszakże nocy trapiły konsula wątpliwości. Nie chciał zostawiać
sprzymierzeńców w opuszczeniu, ale też nie chciał osłabiać swego wojska,
bo to mogłoby spowodować albo opóźnienie w stoczeniu walki, albo gdyby
do niej nie doszło, postawić jego samego w sytuacji niebezpiecznej. Pozostał
przy zdaniu, że sił uszczuplać nie należy, bo tymczasem przeciwnik mógłby
mu w bitwie przyczynić niesławy.
Uznał jednak, że wobec sprzymierzeńców należy zachować pozory wierności, jakiej się spodziewają: nieraz bowiem pozory działały jak rzeczywistość, szczególnie w czasie wojny, i wierzącego, że coś pomocy uzyskał,
tak jakby rzeczywiście uzyskał, nieraz uratowała sama ta wiara i dodająca
mu odwagi nadzieja.
Następnego dnia dał wobec tego posłom odpowiedź, że chociaż obawia
się, iż oddając innym przysługę sam swe siły osłabia, jednak będzie miał
na względzie raczej ich naglącą sytuację i niebezpieczeństwo niż swoje
własne.
Bezpośrednio potem kazał oznajmić trzeciej części żołnierzy z każdej
kohorty, żeby wcześnie ugotowali sobie jedzenie, które załaduje się na
okręty, a same okręty polecił przygotować do drogi na trzeci dzień.
I taką kazał dwom posłom zanieść odpowiedź do Bilistagesa i Ilergetów.
Natomiast syna tego ich naczelnika przyjmował uprzejmie, hojnie go obdarował i zatrzymał u siebie. Posłowie zresztą ruszyli w drogę powrotną
dopiero wtedy, gdy już zobaczyli wojsko załadowane na okręty, i przez
taką wiadomość, nie pozostawiającą już żadnej wątpliwości, nie tylko swoich,
ale i nieprzyjaciela poruszyli rozgłosem nadchodzącej ze strony Rzymian
pomocy.
13. Konsul zaś widząc, że dość odegrano tego, czego wymagały pozory
zewnętrzne, kazał wojsko z okrętów odwołać z drogi z powrotem26.
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Por. XXI 6-15.
Postąpienie Katona dowodzi tutaj, jak mało mogli sojusznicy liczyć na Rzymian, którzy
piętnując cudzą perfidię sami ją nieraz stosowali.
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SUKCESY KATONA W HISZPANII

Zbliżała się pora roku, kiedy już można było podejmować działania
wojenne. Katon usadowił się obozem zimowym w odległości trzech tysięcy
kroków od Emporii i stąd wyprowadzał żołnierzy na tereny nieprzyjacielskie
w celach łupieżczych, to w tę, to w inną stronę, wedle dogodnych sposobności,
pozostawiając w obozie niewielką tylko załogę. Wychodzili już w nocy, aby
się posunąć naprzód na jak największą odległość od obozu nieprzyjacielskiego i zaskakiwać teren niespodzianie. Wyprawy te stanowiły dla nowych
żołnierzy dobre przeszkolenie wojskowe, a przy ich okazji przechwytywano
także dużą ilość nieprzyjaciela, który nie miał już nawet odwagi wychodzić
na zewnątrz zza obwarowań swoich punktów obronnych.
Po dostatecznym wypróbowaniu ducha wśród swoich ludzi, i u wroga
kazał zwołać trybunów wojskowych, dowódców i wszystkich jeźdźców,
a także centurionów, i tak do nich przemówił: „Nadeszła chwila, której
sobie wielekroć życzyliście, aby wam dać możność popisania się męstwem.
Dotychczas biliście się raczej sposobem rozbójników niż wojowników. Niebawem spotkacie się z wrogiem w walce wręcz w regularnej bitwie. Potem
pozwolimy sobie nie tylko pola pustoszyć, ale i z miast czerpać zasoby.
Ojcowie nasi, choć w Hiszpanii znajdowali się wodzowie kartagińscy i kartagińskie wojska, a sami nie mieli tam ani jednego żołnierza, wyrazili jednak
swą wolę, aby w układzie zaznaczyć, że granicą ich władzy ma być rzeka
Ebro. A teraz, kiedy w Hiszpanii sprawują dowództwo dwaj pretorzy, kiedy
i konsul tu dowodzi, i trzy wojska rzymskie są do dyspozycji, a z Kartagińczyków nie ma na tych terenach nikogo już od blisko dziesięciu lat27,
wysunęło się nam z rąk panowanie nawet z naszej strony rzeki Ebro! Musicie
je bronią i męstwem swoim odzyskać i zmusić to plemię, raczej lekkomyślnie
wzniecające powstania niż poważnie prowadzące wojnę, do przyjęcia jarzma,
które chce z siebie zrzucić"28
W tym sensie wygłosiwszy do nich zachętę zapowiedział, że najbliższej
nocy pomaszeruje w kierunku obozu nieprzyjacielskiego. Na tym zakończył
spotkanie i kazał ludziom pomyśleć o pokrzepieniu sił.
14. O północy, po dokonaniu auspicjów, ruszył w drogę, aby przed
zorientowaniem się przeciwnika w sytuacji zająć odpowiednią pozycję. Obszedł
obóz nieprzyjacielski łukiem i o świcie ustawił wojsko w linii bojowej
wysyłając jednocześnie trzy kohorty pod sam wał obronny przeciwnika.
Ten zdziwiony, że Rzymianie pojawili się od tyłu, zaczął również stawać
pod bronią w pośpiechu.
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Jesteśmy w roku 195 p. n. e., a ostateczne opuszczenie Hiszpanii przez wodzów
punickich nastąpiło w roku 206 p. n. e., por. XXVIII 37.
28
Przypisane tu Katonowi przemówienie oddaje bezwzględność rzymskiej polityki ekspansji
i zaborczości. Zresztą i postawę samego Katona, który potem z taką bezwzględnością
głosił tezę o konieczności zburzenia Kartaginy.

Tymczasem zaś konsul mówił do swoich ludzi: „Żołnierze! Nie ma
innej nadziei poza pokładaną w waszym męstwie. I ja świadomie postarałem
się o to, żeby jej nie było. W środku między naszym obozem i nami
stoi nieprzyjaciel, a za nami rozciąga się kraj nieprzyjacielski. Najbezpieczniejsze jest to, co najszczytniejsze: nadzieję pokładać we własnym męstwie".
Po tych słowach kazał kohortom zawrócić, aby się wydawało, że uciekają. Miało to nieprzyjaciela wywabić na zewnątrz. I jak się tego spodziewał, tak się też stało. Wróg przekonany, że Rzymianie się przestraszyli
i wycofują się, wypadł z bramy i zapełnił ludźmi uzbrojonymi cała przestrzeń między swoim obozem a linią bojową przeciwnika. Tak więc
w pośpiechu ustawiał się dopiero w szyk bojowy, a wtedy konsul mając
już ludzi w szeregach gotowych do boju ruszył z wszystkimi siłami na
nieuporządkowanych.
Najpierw puścił do walki jazdę na obu skrzydłach. Ale na prawym
skrzydle jeźdźcy zostali od razu odepchnięci i zaczęli się cofać w nieładzie,
aż strach ten udzielił się również piechocie. Widząc to konsul kazał poprowadzić okrężną drogą dwie doborowe kohorty po stronie prawego
skrzydła wroga i zjawić się na jego tyłach, zanimby doszło do walki między
szeregami piechoty. To przerażenie nieprzyjaciela poprawiło sytuację rzymską,
zagrożoną przez przestrach jeźdźców. Mimo to na prawym skrzydle doszło
do takiego zamieszania w szeregach piechoty i jazdy, że niektórych ludzi
konsul osobiście łapał i zawracał przeciw nieprzyjacielowi.
Tak więc jak długo walczono na pociski, bitwa pozostawała nie rozstrzygnięta, i już znowu po prawej stronie, gdzie zaczęła się owa ucieczka
w przestrachu. Rzymianin z trudem stawiał opór. Natomiast na lewym
jego skrzydle nieprzyjaciel i od przodu nie wytrzymywał naporu, i z lękiem
oglądał się na kohorty nacierające na niego z tyłu.
Kiedy jednak wyczerpano pociski żelazne i strzały, a dobyto mieczy,
walka zaczęła się jakby od nowa. Zadawano sobie rany nie ślepymi,
z daleka i znienacka padającymi pociskami, lecz noga stanęła przy nodze
i całą nadzieję pokładało się w męstwie i sile.
15. Ludzie konsula byli już zmęczeni, gdy ten dodał im świeżego zapału
wprowadzając do walki kohorty rezerwowe z drugiego szeregu linii bojowej.
W ten sposób utworzyła się nowa linia i świeży ludzie z nowymi pociskami
przypuściwszy atak na znękanego już nieprzyjaciela przełamali go najpierw
ostrym uderzeniem jakby klinem, a następnie tak rozbitego zmusili do ucieczki.
Ludzie w popłochu zaczęli uciekać przez pola do obozu, a wtedy Katon
podjechał do drugiego legionu, stojącego w rezerwie, i kazał mu ruszać
do walki i ostrym marszem przypuścić szturm na obóz nieprzyjacielski.
Jeżeli jednak któryś ze zbytniej zapalczywości wysuwał się naprzód, to
i sam poskramiał go oszczepem jeżdżąc na koniu między szeregami,
i trybunom oraz centurionom kazał ich przytrzymywać.

Tymczasem obóz już szturmowano, a przeciwnik odpierał Rzymian od
wału obronnego kamieniami, ostrymi palami i wszelkiego rodzaju pociskami.
Kiedy jednak przystąpił do szturmu świeży legion, to i szturmującym przybyło
zapału, ale i nieprzyjaciel z większą zaciętością bił się w obronie szańców.
Konsul obserwował wszystko kolejno, aby się wedrzeć do środka tamtędy,
gdzie opór przeciwnika byłby najmniejszy. Zauważył, że przy lewej jego
bramie jest najmniej ludzi. Tędy więc postanowił wkroczyć do wewnątrz
z pryncypami i hastatami drugiego legionu. Stojący przy bramie posterunek
nie wytrzymał ich uderzenia. A wtedy i reszta widząc, że nieprzyjaciel
jest już w obrębie ich wałów i obóz utracony, rzuciła znaki wojskowe i broń.
W bramach jednak nastąpiła ich rzeź, bo zbici w masę nie mogli ruszyć
z miejsca. Drugolegionowi bili nieprzyjaciela od tyłu, a reszta grabiła obóz.
Waleriusz z Ancjum pisze, że padło tego dnia trupem ponad czterdzieści
tysięcy wroga29. Katon sam, wcale nie pomniejszający swoich tytułów do
chwały, mówi, że poległo mnóstwo ludzi. Ale liczby ich nie podaje.
16. Uważa się, że Katon zrobił tego dnia trzy chwalebne pociągnięcia:
jedno, że obszedł łukiem nieprzyjaciela i z dala od swych okrętów i obozu,
żeby żołnierze nie mieli innej nadziei i polegali tylko na własnym męstwie,
stoczył bitwę w środku nieprzyjaciół; drugie, że owe kohorty rzucił na tyły
nieprzyjacielskie; trzecie, że kiedy reszta rozsypała się w pościgu za nieprzyjacielem, kazał drugiemu legionowi pod chorągwiami i w uporządkowanych szeregach maszerować pełnym krokiem pod bramę obozową tegoż
przeciwnika.
Potem nie ociągano się już ani chwili z wyzyskaniem zwycięstwa. Kiedy
więc dał trąbką znak do odwrotu i ludzi obładowanych zdobyczą odprowadził
do obozu, pozwolił im odpocząć kilka godzin, po czym zaraz wyprowadził
ich w pole w celach łupieżczych. Nieprzyjaciel rozproszył się w ucieczce,
toteż tym dalej i szerzej zabrano się do tej grabieży.
Akcja ta, nie mniej niż przegrana bitwa z poprzedniego dnia, skłoniła
Hiszpanów z Emporii i ich sąsiadów do poddania się. A poddało się tam
również wielu ludzi z innych krajów, którzy się schronili w Emporiach.
Do tych wszystkich przemówił konsul życzliwie, zaopatrzył ich w wino
i chleb i tak odprawił do domów.
Zaraz potem ruszył z wojskiem w drogę. Którędykolwiek maszerował,
zabiegali mu drogę wysłańcy poddających się miast, tak że w chwili jego
przybycia do Tarrakony cała Hiszpania z północnej strony rzeki Ebro była
już ujarzmiona i krajowcy zwracali mu za darmo jeńców rzymskich i sprzymierzeńczych, i latyńskich, którzy w różnych okolicznościach zostali w Hiszpanii pojmani.
Następnie puszczono pogłoskę, że konsul pomaszeruje z wojskiem do
29

O małej wiarygodności danych przekazanych przez Waleriusza była już mowa poprzednio.

Turdetanii30, a do odległych górali doszła fałszywa wieść, że już nawet
wyruszył w drogę. Na tę czczą pogłoskę, niczym nie poświadczoną, siedem
punktów obronnych państwa Bergistanów odpadło od Rzymian. Ludzi tych
Katon podporządkował swej władzy na nowo: wyprowadził wojsko do boju
i stoczył z nimi bitwę, zresztą nie bardzo wartą wspomnienia. Niewiele
później ci sami, gdy tylko konsul poszedł stamtąd gdzieś dalej, znowu
go opuścili. Podbił ich ponownie, ale po tym zwycięstwie nie z taką samą
oględnością potraktował: wszystkich sprzedano w niewolę, żeby już więcej
nie mącili pokoju31.
INNE OSIĄGNIĘCIA KONSULA KATONA I PRETORA MANLIUSZA
W HISZPANII

17. Tymczasem do Turdetanii podjął wyprawę pretor Publiusz Manliusz,
przejąwszy od Kwintusa Minucjusza jako jego następca dawne wojsko
i przyłączywszy do niego wojsko, również dawne, Appiusza Klaudiusza
Nerona z Hiszpanii Dalszej.
Turdetanie uchodzą za najmniej wojowniczych ze wszystkich Hiszpanów.
Pewni swej liczebności wyszli jednak na spotkanie nadciągających Rzymian.
Napuszczono na nich konnicę i ta od razu zmieszała ich szyki. Piechota
stoczyła bitwę, ale ta nie przedstawiała właściwie żadnej próby sił. Żołnierz
stary, obeznany z nieprzyjacielem i wojną, wypracował zwycięstwo nie pozostawiające żadnej wątpliwości. Mimo to nie doprowadzono w tej bitwie
do rozstrzygnięcia wojny. Turdulowie32 najęli dziesięć tysięcy Celtyberów
i gotowali się do wojny z pomocą cudzych sił.
Konsul tymczasem, dotknięty ponownym przejściem Bergistanów na stopę
wojenną, licząc się z tym, że przy okazji to samo zrobią również inne
kraje, odebrał broń wszystkim Hiszpanom po północnej stronie rzeki Ebro.
Przyjęli to jednak z taką rozpaczą, że wielu odbierało sobie życie, jako
że z natury wojowniczy ten lud uważał, że nie ma życia bez broni33.
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Turdetanie — w południowej Hiszpanii. Wspomniani nieco dalej Bergistanowie —
w Hiszpanii Tarrakońskiej, skądinąd nie znani. Śladem ich istnienia jest zapewne dzisiejsze
miasto Berga w prowincji Barcelony, starożytne Bergium (castrum), na zachód od Emporii,
pod Pirenejami.
31
Działalność Katona w Hiszpanii i postępowanie z Hiszpanami broniącymi swej niezawisłości — bo rozgraniczenie strefy wpływów kartagińskich i rzymskich rzeką Ebro.
uzgodnione w roku 226 p. n. e. miedzy Rzymem i Hazdrubalem, następcą Hamilkara
w Hiszpanii, dokonało się poza ich plecami — jest ilustracją rzymskiego rozumienia pokoju
w krajach podbijanych.
32
Turdulowie — północni sąsiedzi Turdetanów, i ich współplemieńcy.
33
Jest to jeden z wielu przykładów stosowania przez Rzymian polityki obezwładniania
sprzymierzeńców przez odbieranie im broni czy ograniczanie ich sił bojowych do minimum
pod różnymi pretekstami i przejmowanie na siebie i na swoje wojska ich obrony, równoznaczne z przejmowaniem panowania nad nimi.

Zawiadomiono o tym konsula. Ten wezwał do siebie członków rad
wszystkich krajów i tak do nich przemówił: „Nie tak w naszym, jak
w waszym interesie leży, żebyście nie wzniecali wojny. Bo przecież dotychczas działo się to zawsze z większym nieszczęściem Hiszpanów niż z trudem
rzymskiego żołnierza. Żeby więc to się nie powtarzało, można się tego,
jak sądzę, ustrzec w jeden sposób: przez doprowadzenie do tego, że nie
będziecie wojny wznawiać. To właśnie chcę osiągnąć drogą jak najłagodniejszą.
Wy także pomóżcie mi w tym swą radą. Za żadną inną nie pójdę tak
chętnie, jak za tą, którą wy sami mi przedłożycie".
Ale oni milczeli. Oświadczył więc, że zostawia im kilka dni do namysłu.
Kiedy jednak wezwani na drugą naradę tak samo milczeli, w jednym dniu
zburzył mury wszystkich i pomaszerował przeciw tym, którzy jeszcze nie
okazali posłuszeństwa. Dokądkolwiek się zwrócił, wszystkie mieszkające wokół
narody przyjmował w poddaństwo. Jedynie Segestykę34, miasto poważne
i zasobne, musiał zdobywać za pomocą szop i zadaszeń oblężniczych.
18. W podbijaniu nieprzyjaciela zadanie jego było o tyle trudniejsze
niż tych, którzy pierwsi przybywali do Hiszpanii, że na ich stronę przechodzili Hiszpanie z odrazy do panowania kartagińskiego, a on musiał ich
z wolności, z jakiej korzystali, wpędzać jakby do niewoli. I zastał wszystko
tak poruszone, że jedni stali pod bronią, innych oblężeniem zmuszano do
odstępowania od Rzymu, tak że gdyby do nich nie przyszło się na czas
z pomocą, dłużej już nie byliby w stanie się utrzymać.
Ale konsul odznaczał się taką siłą ducha i charakteru, że do wszystkich
zadań, największych i najmniejszych, udawał się osobiście i osobiście je
załatwiał. Nie tylko myślał i rozkazywał, co należało robić, ale wiele spraw
sam przeprowadzał, w stosunku do nikogo nie wykonując swej władzy
z taką powagą i surowością, jak w stosunku do siebie samego. W oszczędności, czuwaniu, znoszeniu trudów współzawodniczył z najniższymi żołnierzami i nic dla niego w jego wojsku nie było tak nade wszystko ważne,
jak właściwe wykonywanie zaszczytnej władzy.
19. Trudniejszą wojnę miał z Turdetanami pretor Publiusz Manliusz,
z powodu najętych przez przeciwnika za pieniądze, jak się wyżej rzekło,
Celtyberów. Wobec tego konsul wezwany pismem pretora poszedł tam ze
swymi legionami. Gdy przybył na miejsce, Celtyberowie i Turdetanie mieli
osobne obozy. Z Turdetanami Rzymianie staczali od razu lekkie potyczki
najeżdżając na ich posterunki wojskowe i zawsze z walki, choćby najbardziej
przypadkowej, wychodzili zwycięsko.
Natomiast do Celtyberów konsul kazał trybunom wojskowym pójść na
rozmowę i przedstawić im możliwość wyboru jednej z trzech ewentualności:
jedna — to przejście na stronę rzymską za żołd dwukrotnie większy niż
34

Segestyka — miasto leżące gdzieś nad Ebrem. skądinąd nie znane.

umówiony z Turdetanami; druga — powrót do domu po oficjalnym zapewnieniu ich, że to przyłączenie się do nieprzyjaciół narodu rzymskiego nie będzie
im poczytane za winę; trzecia — wojna, a w takim razie podanie terminu
i miejsca stawania z nim do walnej rozprawy.
Celtyherowie zażądali dnia do namysłu. Odbyli bardzo burzliwe zebranie przy udziale Turdetanów i dlatego właśnie nie dało się tam nic postanowić.
Rzymianie, choć nie wiedzieli, czy z Celtyberami pozostają na stopie
pokojowej czy wojennej, mimo to zupełnie tak, jak w czasie pokoju, zwozili
z pól i wsi nieprzyjacielskich środki zaopatrzenia, przy czym często po
dziesięciu wkraczali w obręb ich obwarowań, jakby za ogólnym porozumieniem utrzymując wzajemne stosunki handlowe wśród prywatnego zawieszenia
broni.
Konsul widząc, że nie może przeciwnika zwabić do bitwy, poszedł najpierw z kilku gotowymi do walki kohortami pod chorągwiami na jego
pola w okolicy dotąd nie naruszonej, celem dokonywania grabieży. Potem
dowiedział się, że Celtyberowie pozostawili cały swój bagaż i wszystkie
rzeczy w Saguncji. Wobec tego tam właśnie skierował swe kroki, by to
miasto brać szturmem. Skoro jednak Celtyberów nic z miejsca nie ruszało,
wypłacił żołd nie tylko swoim żołnierzom, lecz także żołnierzom pretora,
pozostawił całe wojsko w obozie pretora i zabrawszy z sobą tylko siedem
kohort wrócił nad rzekę Ebro.
20. Z pomocą tego, tak szczupłego zastępu ludzi zdobył kilka miejscowości. Przeszli na jego stronę Sedetanie, Ausetanie, Suessetanie35.
Lacetanów, plemię żyjące w niedostępnych lasach, trzymała pod bronią
zarówno wrodzona im dzikość, jak i poczucie winy, dlatego że w czasie,
gdy konsul był zajęty wojną z Turdulami, pustoszyli tereny jego sprzymierzeńców przez nagłe na nie wypady. Konsul zatem poszedł zdobywać
ich miasto. Zabrał z sobą nie tylko te rzymskie kohorty, ale także zdolnych
do broni ludzi wspomnianych sprzymierzeńców, mających słuszny powód
do gniewu na napastników.
Miasto Lacetanów miało kształt podłużny. Szerokość jego zupełnie nie
osiągała rozmiarów długości. Konsul zatrzymał swe oddziały w odległości
dobrych czterystu kroków od miasta. Tu zostawił na stanowisku doborowe
kohorty i polecił im nie ruszać się z miejsca przed jego przybyciem do
nich. Resztę wojska oprowadził w koło na drugi koniec miasta. Ze wszystkich
wojsk pomocniczych najliczniejsi byli Suessetanie. Tym kazał przystąpić do
szturmowania miasta. Lacetanie poznali ich po broni i znakach wojskowych.
Pamiętając, ile razy po polach ich bezkarnie grasowali, ile razy ich w bitwie
rozbili i przepędzili, otwarli nagle bramę i wszyscy wysypali się na nich
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Były to plemiona w pólnocno-wschodniej Hiszpanii: podobnie wymienieni dalej Lacetanie.

na zewnątrz. Suessetanie ledwie wytrzymali ich okrzyk wojenny, a cóż
dopiero ich atak. Konsul widząc, że stało się to, co przewidywał, popędził
galopem pod murem nieprzyjacielskim do owych kohort, porwał je z sobą
i w momencie, gdy tamci rozsypali się wszyscy w pościgu za Suessetanami,
wkroczył z nimi do miasta przez opuszczone i spokojne wejście i wszystko
zajął, zanim Lacetanie nadeszli z powrotem. Wkrótce też ich samych, nie
posiadających niczego prócz broni, zmusił do poddaństwa.
21. Zaraz po tym zwycięstwie pomaszerował pod warowne Bergium.
Warownia ta stanowiła główne schronienie dla rozbójników. Z niej to
dokonywano napadów na posiadłości spokojnej ludności jego terenu działania.
Wtedy to naczelnik bergistański uciekł do niego i zaczął przed nim usprawiedliwiać siebie i swój lud: „Nie w ich rękach jest władza. Do miasta
wpuszczono rozbójników i ci opanowali całą warownię".
Konsul kazał mu wrócić do domu i zmyślić jakąś prawdopodobną
przyczynę swojej nieobecności: „Kiedy zaś zobaczy, że on sam podszedł pod
mury i że rozbójnicy mają uwagę zwróconą ku ich obronie, wtedy niech
pamięta, by razem ze swymi zwolennikami zająć zamek". I stało się zgodnie
z tym poleceniem. Barbarzyńcom nagle zewsząd zagroziło niebezpieczeństwo
bez wyjścia: tu Rzymianie wdrapywali się na mury, tu znowu zamek był
już opanowany przez innych. Zdobywszy ten punkt konsul puścił wolno
ludzi trzymających zamek i ich krewnych i pozostawił im ich mienie,
natomiast resztę Bergistanów kazał kwestorowi sprzedać w niewolę, samych
zaś rozbójników ukarał śmiercią.
Uspokoiwszy w ten sposób prowincję nałożył na nią duże podatki od
kopalń i zakładów produkcji żelaza i srebra, które wtedy założono i dzięki
którym kraj stawał się z każdym dniem bogatszy36.
Za wszystkie te osiągnięcia w Hiszpanii senat zarządził trzydniowe modły
dziękczynne na cześć bogów.
W PÓŁNOCNEJ ITALII: POBICIE BOJÓW

22. Tegoż lata drugi konsul, Publiusz Waleriusz Flakkus, spotkał się
w Galii z kolumną Bojów i stoczył z nimi pomyślną bitwę regularną
koło Lasu Litańskiego37. Poległo tam, jak podają, osiem tysięcy Gallów.
Reszta porzuciwszy walkę rozproszyła się po swych wsiach i polach.
Pozostałą część lata konsul trzymał wojsko koło Padu, w Placencji
i Kremonie, i usuwał w tych miastach zniszczenia wojenne.
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Dodać jednak wypada, co Liwiusz przemilcza, że największe zyski z eksploatacji
kopalń srebra ciągnęli Rzymianie. Wynika to choćby z niesionych w triumfach nad Hiszpaniami
dużych ilości srebra: por. XXXIV 10.
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Las Litański - por. XXIII 24.

W GRECJI: PRZED WOJNĄ RZYMU Z TYRANEM NABISEM,
PRETENSJE ETOLÓW

Przy takim stanie rzeczy w Italii i Hiszpanii Tytus Kwinkcjusz po przezimowaniu w Grecji — gdzie wszyscy Grecy (z wyjątkiem Etolów, którym
ani nie dostało się w nagrodę to, czego się po zwycięstwie spodziewali, ani pokój długo podobać się nie zdołał), korzystając z owoców pokoju i zarazem
wolności, wspaniale radowali się ze swego położenia i nie tylko podziwiali
męstwo wojenne wodza rzymskiego, ale jeszcze więcej jego powściągliwość,
sprawiedliwość i umiarkowanie w czasie pokoju — otrzymał uchwałę senatu
postanawiającą wojnę z lacedemońskim Nabisem.
Przeczytawszy ją zwołał Kwinkcjusz do Koryntu na określony termin
kongres delegatów wszystkich sprzymierzonych państw i na kongresie tym,
na który przybyli zewsząd czołowi ludzie w pełnej liczbie, tak że nie
brakowało tam nawet Etolów, takie wygłosił przemówienie: „Wojnę z Filipem
prowadzili Rzymianie i Grecy nie tylko we wspólnych uczuciach i myślach,
lecz jedni i drudzy mieli do tego także swoje własne powody. Bo i przyjaźń
z Rzymianami pogwałcił już to wspierając wrogich im Kartagińczyków,
już to napadając na naszych sprzymierzeńców, i wobec was tak postępował,
że nawet gdybyśmy zapomnieli o swoich krzywdach, wasze krzywdy byłyby
dla nas wystarczająco słusznym powodem do wojny. Natomiast dzisiejsza
narada zależy w całości od was. Stawiam bowiem przed wami pytanie,
czy chcecie zgodzić się na to, żeby Argos, zajęte, jak wam wiadomo,
przez Nabisa. pozostało w jego rękach, czy też uznajecie za rzecz słuszną
przywrócenie wolności temu prześwietnemu i starożytnemu miastu, leżącemu
w środku Grecji, aby mogło korzystać z tych samych warunków, co pozostałe miasta Peloponezu i Grecji. Narada co do tego dotyczy, jak widzicie,
w zupełności waszej sprawy. Rzymian ona nie dotyczy, chyba o tyle tylko,
że niewola jednego miasta nie pozwala im korzystać z pełnego i nieuszczuplonego tytułu do sławy oswobodzicieli Grecji. Ale jeżeli was nie
wzrusza ani troska o to miasto, ani to, że jest ono ostrzeżeniem przed
niebezpieczeństwem, że zaraza tego zła może się szerzyć dalej, to i my się
z tym pogodzimy. W tej więc sprawie pytam was o radę i poprzestanę na
tym, co uchwali większość".
23. Po przemówieniu wodza rzymskiego zaczęto badać, co inni o tym
myślą. Przedstawiciel Aten dziękując Rzymianom wynosił w pochwałach,
ile tylko mógł, ich zasługi względem Grecji: „Proszono Rzymian o pomoc
przeciw Filipowi, dali ją; a teraz nawet bez proszenia sami ofiarują swą
pomoc przeciw tyranii Nabisa". Oburzał się, że te tak wielkie zasługi
szarpią jednak niektórzy w swych słowach wyrażając się złośliwie o tym,
co będzie, choć powinni raczej szczerze dziękować za to. co się już stało.
A widać było, że mierzył tutaj w Etolów.

Toteż naczelnik Związku Etolów, Aleksander, wystąpił najpierw z inwektywą na Ateńczyków „niegdyś przywódców i twórców wolności, a teraz
zdradzających wspólną sprawę Greków dla własnego przypodobania się
drugim". Następnie skarżył się, że Achajowie, kiedyś żołnierze Filipa,
a w końcu, gdy szczęście jego się odmieniło, zbiegowie, i Korynt otrzymali,
i starają się o to, żeby mieć jeszcze Argos, podczas gdy Etolom, pierwszym
wrogom Filipa, a zawsze sprzymierzeńcom Rzymian, choć w umowie
o przymierzu zastrzeżono, że miasta i tereny po pokonanym Filipie
należeć będą do nich, odbiera się podstępnie Echinos i Farsalos. Posądził
także Rzymian o nieszczerość, dlatego że chełpiąc się pustym tytułem
wyzwolicieli jednocześnie trzymają załogi w Chalkidzie i Demetriadzie: „Oni,
którzy Filipowi, ociągającemu się ze zdjęciem stamtąd swoich załóg zawsze
mieli zwyczaj mówić z wyrzutem, że dopóki jego załogi będą siedzieć
w Demetriadzie, Chalkidzie i Koryncie, nigdy Grecja nie będzie wolna".
A w końcu również dlatego, że w Argosie i Nabisie stwarzali sobie
pretekst do pozostania w Grecji i zatrzymania tam swoich wojsk: „Niech
wywiozą wojska do Italii. Etolowie przyrzekają, że Nabis albo w wyniku
porozumienia wyprowadzi z Argosu swą załogę dobrowolnie, albo oni
zbrojną przemocą zmuszą go do uległości wobec zgodnie działającej Grecji"38.
24. Te chełpliwe słowa sprowokowały ludzi do zabrania głosu. Najpierw
więc przemówił strateg achajski, Arystajnos: „Oby Zeus Najlepszy i Najpotężniejszy i mająca w swej opiece Argos królowa Hera39 nie dopuścili
do tego, by to miasto miało się znaleźć między tyranem lacedemońskim
a rozbójnikami etolskimi jako przedmiot łupu, tak że odbicie go później
przez was nędzniej by dlań wypadło niż samo zajęcie przez Nabisa.
Dzielące nas od tych grabieżców morze nie zabezpiecza nas przed nimi,
Tytusie Kwinkcjuszu. A cóż dopiero z nami się stanie, jeżeli oni urządzą
sobie tu twierdzę w środku Peloponezu! Z Grekami mają tylko wspólny
język, jak wspólny wygląd z ludźmi. W życiu jednak stosują obyczaje
i zasady dziksze niż jacykolwiek barbarzyńcy, a nawet niż potworne dzikie
zwierzęta. Dlatego też prosimy was, Rzymianie, żebyście i Argos wydarli
z rąk Nabisa, i takie ustanowili w Grecji stosunki, byście opuszczając ją
zapewnili jej spokój również od rozboju Etolów".
Ze wszystkich stron odezwały się głosy nagany pod adresem Etolów,
za czym Rzymianin oświadczył, że dałby im odpowiedź, gdyby nie widział,
że wszyscy są do nich tak nieprzyjaźnie usposobieni, że trzeba ich raczej
ułagodzić niż rozdrażniać. Powiedział więc, że poprzestając na bieżącej opinii
o Rzymianach i Etolach stawia pytanie, co myślą o wojnie z Nabisem
38

Polityka rzymska zmierzała w sposób widoczny do tego, by Achajów użyć jako
przeciwwagi wobec Etolów, którzy od czasu wojen macedońskich nie dowierzali Rzymowi.
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Hera (łac. Iuno) - czczona w Argosie jako Hera Akrajska (Acraea) lub Argiwska
(Argiva).

w wypadku, gdyby ten nie zwrócił Achajom Argosu. Kiedy zaś wszyscy
opowiedzieli się za wojną, zachęcił ich, aby każde miasto przysłało na nią
posiłki według swoich możliwości40. Do Etolów wysłał nawet legata, ale
raczej dla zdemaskowania ich myśli, co się też stało, niż w nadziei
uzyskania czegoś z ich strony.
PIERWSZE KROKI WOJENNE PRZECIW NABISOWI

25. Trybunom wojskowym wydał Kwinkcjusz rozkaz sprowadzenia na
miejsce wojska spod Elatei.
W tych samych dniach przybyli do niego posłowie króla Antiocha
w sprawie przymierza. Odpowiedział im, że pod nieobecność dziesięciu
legatów senatu nie ma co do tego nic do powiedzenia i trzeba się udać
do senatu rzymskiego.
Kiedy zaś przyprowadzono mu te wojska spod Elatei, poszedł z nimi
dalej w kierunku Argosu. Koło Kleon41 spotkał się ze strategiem Arystajnosem mającym dziesięć tysięcy Achajów i tysiąc jeźdźców. Niedaleko
od tego miejsca wojska połączono i założono obóz. Następnego dnia
posunięto się dalej, na teren Argiwów, i w odległości pełnych czterech
tysięcy kroków od Argosu zajęto miejsce pod obóz.
Dowódcą załogi lacedemońskiej był zięć Nabisa i zarazem brat jego
żony, Pitagoras. Z nadejściem Rzymian obsadził on silnymi posterunkami
obydwa zamki — bo Argos ma dwa zamki — i inne punkty, odpowiednie
do obrony albo też podejrzane, ale wśród przeprowadzania tego nie potrafił
ukryć strachu, jakiego mu napędziło zjawienie się Rzymian. A do tego
lęku przed zewnętrznym niebezpieczeństwem dołączył się jeszcze bunt wewnątrz
miasta. Młody Argiwczyk, Damokles, mający więcej odwagi niż rozwagi,
przeprowadził najpierw rozmowy pod przysięgą z odpowiednimi ludźmi
w sprawie wypędzenia załogi, ale potem chcąc temu sprzysiężeniu przysporzyć sił za mało ostrożny był w ocenie godnych zaufania ludzi. W czasie
spotkania ze swymi wspólnikami został wezwany przez żołnierza przybocznej
straży dowódcy załogi. Zorientowawszy się, że plan jego został wydany,
zachęcił obecnych spiskowców, aby razem z nim chwycili za broń i nie
czekali, aż zginą na torturach.
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Przyczyn wojny z Nabisem, w której obok Rzymu, Achajów i innych państw greckich
uczestniczyły Pergamon i Rodos, szukać należy z jednej strony w niechęci do tyranii, z drugiej
w reformach demokratycznych, przeprowadzonych przez Nabisa w Sparcie-Lacedemonie.
Szczególnie Rzym, który popierał państwa rządzone przez arystokracje, odnosił się z nieufnością do Nabisa (choć do momentu pokonania Macedonii utrzymywał z nim, ze względów
taktycznych, stosunki przyjazne).
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Kleony (lac. Cleonae) — miasto na południowy zachód od Koryntu, na drodze
od Zatoki Korynckiej w kierunku południowym, pod Argos.

Tak więc ruszył ze swą grupą w kierunku agory nawołując, by wszyscy
pragnący wolności ojczyzny szli za nim, sprawcą i wodzem wyzwolenia.
Nikogo jednak za sobą nie porwał, bo nikt nigdzie nie widział bliskiej
nadziei na powodzenie akcji, a cóż dopiero na dość silną pomoc zbrojną.
W czasie tego nawoływania innych pod broń Lacedemończycy otoczyli
go razem z towarzyszami i zabili. Potem aresztowano także niektórych
innych i większość z nich zamordowano, a kilku wtrącono do więzienia.
Dużo ludzi najbliższej nocy spuściło się po linach z murów na zewnątrz
i ci uciekli do Rzymian.
26. Na zapewnienia z ich strony, że gdyby wojsko rzymskie stanęło
pod bramami, akcja na pewno nie pozostałaby bez skutku, bo gdyby
przybliżono się tam z obozem, Argiwowie wcale by się nie zachowali
biernie, Kwinkcjusz wyprawił tam lekkozbrojną piechotę i konnicę. Oddziały

te koło gimnazjonu Kilarabis42, leżącego w odległości niecałych trzystu
kroków od miasta, spotkały się z Lacedemończykami, którzy wypadli
z bramy, i po niewielkiej potyczce wpędziły ich do wnętrza. I w tym też
miejscu, gdzie stoczono tę bitwę, wódz rzymski usadowił się obozem.
Przez jeden dzień stał na czatach, czy nie nastąpi tam jakaś nowa
próba powstania. Widząc jednak, że miasto zostało obezwładnione terrorem,
zwołał naradę w sprawie jego oblężenia. Wszyscy przedstawiciele Grecji,
oprócz Arystajnosa, byli jednego zdania, żeby wobec faktu, iż nic innego
nie było celem wojny, od tego właśnie tę wojnę zacząć. Kwinkcjuszowi
jednak wcale takie stanowisko nie odpowiadało. I kiedy Arystajnos mówił
odmiennie od jednomyślnej opini wszystkich, słuchał go z nie budzącym
wątpliwości przyzwoleniem. Sam również dorzucił: „Skoro wojnę w obronie
Argiwów podjęto przeciw tyranowi, cóż mniej właściwego niż to, żeby wroga
pominąć, a szturmować Argos? On w każdym razie pójdzie z atakiem
na sprawcę wojny, Lacedemon i jego tyrana".
Po rozwiązaniu narady wysłał lekkozbrojne kohorty na furażowanie.
Co było w okolicy dojrzałe, ścięto i zwieziono, a co jeszcze zielone,
stratowano i zniszczono, żeby się to wkrótce nie dostało nieprzyjacielowi.
Następnie zwinął obóz, pokonał górę Partenios koło Tegei43 i na trzeci
dzień stanął obozem pod Karyjami. Tutaj przed wkroczeniem na teren
nieprzyjacielski zaczekał na posiłkowe wojska sprzymierzeńcze. Przybyli tam
Macedończycy w liczbie tysiąca pięciuset i jeźdźcy tesalscy w liczbie czterystu.
I już nie czekanie na posiłki, bo tych było pod dostatkiem, zatrzymywały
wodza rzymskiego, lecz nałożony na pobliskie miasta obowiązek dostarczenia
środków utrzymania.
Napływało do niego również dużo sił morskich. Z Leukady przybył
Lucjusz Kwinkcjusz z czterystu okrętami. Przybyło osiemnaście okrętów
krytych rodyjskich. A Eumenes z dziesięciu okrętami krytymi i trzydziestu
dużymi okrętami, oraz z innymi mniejszego formatu łodziami stał już koło
wysp Cyklad.
Zresztą w nadziei odzyskania ojczyzny przybyło do obozu rzymskiego
również bardzo dużo wygnańców lacedemońskich, wypędzonych na skutek
bezprawia tyranów. Było ich dużo, bo od kilku pokoleń już, odkąd
Lacedemon trzymali w swej mocy tyrani, szli na wygnanie jedni przez
tego, drudzy przez innego. Czołową osobistością wśród tych wygnańców był
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Gimnazjon - pięknie urządzony wielki plac, otoczony kolumnadą portyków, z bieżniami
i innymi urządzeniami do uprawiania ćwiczeń fizycznych i sportowych, dokąd jednak przychodzili z wykładami także uczeni, skupiali koło siebie uczniów, prowadzili dysputy.
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Tegea - miasto na południowy zachód od Argosu, za grzbietami górskimi Artemisjosu
i Parteniosu. Dalej na południe Karyje (Caryae). w odległości do 30 km od Lacedemonu
(Sparty).

Agezypolis, do którego według ustroju tego państwa należała godność
królewska. Na wygnanie poszedł jako niemowlę za tyrana Likurga, po śmierci
pierwszego tyrana lacedemońskiego, Kleomenesa44.
TYRAN NABIS WOBEC GROŻĄCEJ MU WOJNY

27. Tyran Nabis45, mimo takiego zagrożenia wojną na lądzie i morzu
i mimo że nie widział dla siebie żadnej nadziei, kiedy porównywał swoje
siły z siłami przeciwnika, nie cofnął się jednak przed podjęciem wojny.
Ściągnął do siebie z Krety tysiąc tamtejszych wojowników wyborowych,
a miał ich już tysiąc, i posiadał pod bronią trzy tysiące żołnierzy najemnych,
dziesięć tysięcy krajowych z ludźmi z wiejskich miejscowości obronnych.
Miasto obwarował rowem i wałem, a dla zabezpieczenia się przed ewentualnym
wewnętrznym powstaniem trzymał ludzi w karbach strachem i surowością
kar. Bo nie mógł się spodziewać, by pragnęli ocalenia tyrana.
Mając pewnych obywateli w podejrzeniu wyprowadził wszystkie wojska
na plac, zwany przez miejscową ludność Dromosem, kazał im odłożyć broń,
po czym wezwał Lacedemończyków na zgromadzenie, a zgromadzenie to otoczył uzbrojonymi żołnierzami swej gwardii przybocznej. Powiedział kilka słów,
dlaczego jemu, zachowującemu wszelką ostrożność w niebezpieczeństwie,
należy w takiej sytuacji wybaczyć, i tłumaczył zarazem, że w interesie
zebranych leży, by pewnych ludzi, na których bieżący stan rzeczy rzuca jakieś
podejrzenie, raczej unieszkodliwić, żeby niczego przedsięwziąć nie mogli,
niż karać ich, gdyby akcję wszczęli: „Zatrzyma mianowicie niektórych ludzi
w areszcie do chwili przewalenia się nadchodzącej burzy. Po przepędzeniu
wroga, od którego nie grozi znów tak wielkie niebezpieczeństwo, jeżeli
tylko zachowa się dostateczną ostrożność przed zdradą od wewnątrz,
natychmiast wypuści ich na wolność". Po tych słowach kazał odczytać
nazwiska około osiemdziesięciu ludzi w wieku wojskowym z przedniejszych
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Kleomenes III — król lacedemoński, kontynuator reform społecznych swego poprzednika, króla Agisa IV. Po wymordowaniu tzw. eforów, mających nadzór nad władzą
królewską i przeciwnych jakimkolwiek reformom, i po wypędzeniu wielkich posiadaczy ziemskich
osiągnął stanowisko samowładcy, czyli tyrana, szukając wzmocnienia sił militarnych Lacedemonu przez reformę rolną na rzecz bezrolnych. Po jego śmierci władzę objęli dwaj królowie,
Agezypolis i Lykurgos, od roku 220 p.n.e. Likurg, po różnych własnych perypetiach,
wypędził z czasem Agezypolisa i rządził jako samowładca do roku 211 p.n.e., pozostawiając
władzę swemu synowi, Pelopsowi. W imieniu Pelopsa rządził jednak jego opiekun Machanidas,
do swej śmierci poniesionej w walce z Filopojmenem w roku 207 p. n. e. Po Machanidasie
objął rządy w Lacedemonie samowładca Nabis.
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Użycie terminu „tyran" nie w każdym wypadku jest jednakowo uzasadnione. Dowodzi
tego określanie tym mianem także króla spartańskiego Kleomenesa III, który ściągnął na
siebie nienawiść arystokratów; por. przyp. 44.

rodzin i tych, którzy zgłosili się, gdy wymieniono ich nazwiska, wtrącił
do więzienia, a najbliższej nocy kazał wszystkich stracić.
Następnie pewną liczbę helotów — są to wieśniacy z dawien dawna
mieszkający w górskich miejscowościach obronnych46 — posądzonych o chęć
przejścia na stronę wroga przepędzono pod batami po wszystkich drogach
wiejskich i także zabito.
Terror ten poraził umysły ludzkie i odstraszył je od wszelkiej próby
przewrotu.
Wojsko swe jednak zatrzymał Nabis w obrębie obwarowań, bo liczył
się z tym, że nie dorównałby przeciwnikowi, gdyby się wdał z nim w otwartą
bitwę, a bał się także opuścić miasto z powodu tak chwiejnych i niepewnych
nastrojów wśród ogółu ludności.
DZIAŁANIA WOJENNE TYTUSA KWINKCJUSZA NA TERENIE LAKONII

28. Kwinkcjusz po dostatecznym przygotowaniu wszystkiego ruszył w drogę
z obozu postojowego i drugiego dnia dotarł do Sellazji47 nad rzeką Ojnuntem.
Tutaj — jak mówiono — król macedoński Antygonos spotkał się w regularnej bitwie z tyranem lacedemońskim Kleomenesem.
Następnie słysząc, że zejście stamtąd jest trudne i droga wąska, poszedł
przez góry krótkim okrążeniem, wysławszy naprzód ludzi mających przejście
zabezpieczyć, po czym dostatecznie szeroką i otwartą drogą dotarł do rzeki
Eurotasu, płynącej niemal tuż pod murami Lacedemonu48.
Tutaj Rzymian odmierzających teren pod obóz i samego Kwinkcjusza,
który z konnicą i lekkozbrojnymi poszedł przodem, zaatakowały wojska
posiłkowe tyrana i wprawiły ich w przestrach i zamieszanie. Niczego takiego
się nie spodziewali, bo nikt im w czasie całego marszu nie zastąpił
drogi i przez cały teren przeszli jakby przez kraj pozostający z nimi
na stopie pokojowej. Przez pewien czas panowało wśród nich zamieszanie.
Piechota wzywała do siebie konnicę, konnica piechotę, bo żadna część
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Heloci — wieśniacy zamieszkujący cały obszar spartański, obszar przeważnie górzysty,
stąd przez Liwiusza określeni jako castellani (castellum — wioska górska, skupiona koło
jakiegoś punktu obronnego, grzbietu, wierzchołka, skały rozleglejszej). Była to ludność zależna,
niepełnoprawna, od dawna przez Spartę wyzyskiwana.
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Sellazja — miasto w odległości kilkunastu km. na północ od Lacedemonu. W walce
ze Związkiem Achajskim Kleomenes III (zob. przyp. 44) zajął w roku 226/225 p. n. e. Argos,
a wtedy achajski Aratos wezwał na pomoc Antygonosa Dosona z Macedonii. Do rozstrzygającej
bitwy z Kleomenesem doszło w roku 222 p. n. e. pod Sellazja. Kleomenes został pobity,
reformy jego zniesione, Antygonos włączył Lacedemon do utworzonego przez siebie ogólnogreckiego państwa związkowego.
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Miasto Lacedemon (Sparta), przez całe wieki nie osłonięte murami, dopiero w III wieku p.n.e. otrzymało je po raz pierwszy.

wojska nie ufała swoim tylko siłom, aż w końcu nadeszły siły legionowe.
Gdy tylko wprowadzono do walki kohorty idące na czele pochodu, przeciwnik, dopiero co będący postrachem Rzymian, sam w popłochu wpędzony
został z powrotem w obręb miasta.
Rzymianie oddalili się od murów poza odległość zasięgu pocisków,
wyrównali linię bojową i tak stali przez dłuższą chwilę. Ale nikt z nieprzyjaciół nie wyszedł do walki z nimi. Wobec tego wrócili do obozu.
Następnego dnia Kwinkcjusz poprowadził wojska w stanie gotowym do
walki dalej, maszerując koło rzeki blisko miasta, tuż pod stokami góry
Menelaosu. Na czele szły kohorty legionowe, a lekkozbrojni i jeźdźcy
pochód zamykali. Nabis tymczasem trzymał wojska najemne w obrębie
murów w pogotowiu bojowym pod znakami wojskowymi i w nich pokładał
całą swą nadzieję planując zaskoczenie nieprzyjaciela napadem od tyłu.
Kiedy więc koniec pochodu minął miasto, wtedy w kilku miejscach naraz
wojska te wypadły z miasta z taką samą wrzawą, z jaką wypadły dnia
poprzedniego. Pochód rzymski zamykał Appiusz Klaudiusz. Ten jednak przygotowawszy swoich ludzi na to, co się mogło zdarzyć, aby się nie dali
zaskoczyć, kazał od razu swoim oddziałom zawrócić i całą kolumnę
poprowadził przeciw napastnikowi.
RZYMSKIE SIŁY MORSKIE W AKCJI PRZECIW NABISOWI

29. W tym samym czasie Lucjusz Kwinkcjusz opanował miasta na wybrzeżu morskim częścią przez ich dobrowolne poddanie się, częścią strachem
lub przemocą. Potem dowiedziawszy się, że miasto Gytejon4g służy Lacedemończykom za skład wszelkiego wyposażenia okrętowego, a obóz rzymski
znajduje się niedaleko od morza, postanowił zaatakować to miasto wszystkimi
siłami.
Było to wówczas miasto silne, bogate w ludność obywatelską i innych
mieszkańców i zaopatrzone we wszelki sprzęt wojenny. Kwinkcjusz więc
zabierał się do wcale trudnego zadania i w samą porę nadpłynął do
niego król Eumenes, a także flota rodyjska. Wielka liczba wojsk okrętowych,
ściągnięta z trzech flot, w ciągu niewielu dni wykonała wszelkie roboty,
potrzebne do szturmowania miasta, obwarowanego od strony lądu i morza.
Już przysunięto pod miasto szopy oblężnicze i podkopywano mur, już kruszono
go taranami. Już w wyniku nieustannych uderzeń wywróciła się jedna
baszta, a z nią razem poszły w ruinę przyległe mury. i Rzymianie starali się
wedrzeć do wewnątrz jednocześnie od strony portu, skąd dostęp był bardziej
płaski, aby odciągnąć przeciwnika od miejsca bardziej otwartego, i zarazem
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Gytejon — na wschodnim wybrzeżu środkowego języka południowego Peloponezu.

od tego właśnie miejsca, gdzie wejście odsłonięte przez wyłom w murze. I niedużo brakowało, by weszli do środka, jak zamierzyli, ale natarcie ich
opóźniło podsunięcie im nadziei, że miasto się podda, a wkrótce potem
jej zakłócenie.
Dowództwo w mieście sprawowali na równi Deksagorydas i Gorgopas.
Deksagorydas wysłał do legata rzymskiego wiadomość, że miasto podda.
Umówiono się w tej sprawie co do czasu i sposobu poddania, ale wtedy
Deksagorydas został przez Gorgopasa zamordowany jako zdrajca, a miasto
pod dowództwem jednego broniło się tym większym wysiłkiem.
I byłoby to oblężenie kosztowało więcej trudu, gdyby nie zjawienie się
tam Tytusa Kwinkcjusza z czterema tysiącami doborowych żołnierzy. Kiedy
mianowicie ten pokazał się z linią bojową na skraju pagórka wznoszącego się
niedaleko od miasta, a z drugiej strony Lucjusz Kwinkcjusz ze swych
stanowisk oblężniczych nacierał od lądu i morza, wtedy doprawdy zwątpienie
zmusiło również Gorgopasa chwytać się planu, za jaki ukarał kolegę
śmiercią: wydał miasto Kwinkcjuszowi uzyskawszy zgodę na wyprowadzenie
stamtąd żołnierzy, którymi tam rozporządzał jako załogą obronną.
Przed wydaniem Gytejonu Pitagoras, który pozostał w Argosie jako
dowódca tamtejszej załogi wojskowej, przekazał pilnowanie miasta Timokratesowi z Pelleny i z tysiącem żołnierzy najemnych oraz dwoma tysiącami
Argiwów przybył do Nabisa w Lacedemonie.
SPOTKANIE NABISA Z TYTUSEM KWINKCJUSZEM

30. Nabisa na wieść o przybyciu floty rzymskiej i poddaniu się miast na
wybrzeżu morskim ogarnął najpierw strach. Ale gdy Gytejon utrzymało się
w rękach jego ludzi, nabrał trochę otuchy. Kiedy jednak dowiedział się, że
i to miasto zostało wydane Rzymianom, i kiedy nie widział nadziei ani
od strony lądu, gdzie wszystko dokoła było dlań wrogie, ani od strony
morza, od którego był całkiem odcięty, uznał konieczność pogodzenia się
z losem. Posłał więc najpierw do obozu rzymskiego swego herolda, aby się
zorientować, czyby pozwolono na przysłanie tam poselstwa. Uzyskał na to
zgodę i do wodza rzymskiego przybył Pitagoras, nie mając jednak żadnych
innych zleceń, prócz wyjednania dla tyrana zezwolenia na rozmowę z wodzem.
Kwinkcjusz zwołał naradę, na której jednogłośnie orzeczono, że należy dać mu
możność tej rozmowy i ustalono dzień i miejsce tego spotkania.
Przybyli w towarzystwie małych oddziałów wojskowych na wzgórki wśród
otwartego terenu. Tu pozostawili na straży widocznej dla obu stron swoje
oddziały i zeszli w dół na rozmowę: Nabis w otoczeniu doborowej gwardii
przybocznej, Kwinkcjusz z bratem, królem Eumenesem, Rodyjczykiem Sosylasem, strategiem achajskim Arystajnosem i kilku trybunami wojskowymi.

PRZEMÓWIENIE NABISA

31. Tutaj tyran, korzystając z możności wyboru pierwszeństwa w przemawianiu lub słuchaniu, tak przemówił50: „Gdybym sam z siebie, Tytusie
Kwinkcjuszu i wy obecni tutaj, mógł się domyślić przyczyny, dla której
wyście czy to wypowiedzieli, czy wydali mi wojnę, w milczeniu czekałbym
na wynik swojego losu. Ale nie potrafiłem sobie nakazać, żebym, zanimbym
zginął, nie wiedział, dlaczego mam zginąć.
I na Herkulesa! Gdybyście byli tacy, jacy są, jak się mówi, Kartagińczycy, dla których dochowanie wierności w przymierzu nie ma w sobie
nic świętego, nie dziwiłbym się, że również w postępowaniu ze mną nie
mielibyście żadnych skrupułów. Ale gdy patrzę na was, widzę w was
Rzymian, którzy za największą świętość uważają ze spraw boskich przymierze, a z ludzkich dochowywanie wierności sprzymierzeńczej. Kiedy zaś
spojrzę na siebie, to spodziewam się, że jestem człowiekiem, którego od
dawna łączy z wami, podobnie jak wszystkich innych Lacedemończyków,
i oficjalne przymierze51, i moja osobista przyjaźń i wierność, niedawno
odnowiona w czasie wojny z Filipem52.
Ale, oczywiście, ja sam ją naruszyłem i przekreśliłem, przez to że
trzymam w swej mocy miasto Argiwów. Czym tu jednak mogę swojej
racji bronić? Tym, co się stało, czy też tym, kiedy się to stało? Bo to,
co się stało, przemawia za mną dwojako: miasto mianowicie otrzymałem,
a nie zająłem go, skoro sami jego mieszkańcy mnie wezwali i miasto
mi wydali, a otrzymałem wtedy, kiedy pozostawało po stronie Filipa,
nie zaś w przymierzu z wami. Czas znów uwalnia mnie od winy przez
to, że przymierze z wami zawarłem, kiedy Argos już było w moim posiadaniu,
przy czym w układzie chodziło o przysłanie wam posiłków, bez zobowiązywania mnie do zdjęcia załogi z Argosu53.
W każdym więc razie, na Herkulesa, w sporze dotyczącym Argosu jestem
górą. Świadczy o tym zarówno słuszność sprawy, bo dostałem miasto nie
wasze, lecz waszego wroga, a przy tym oddające mi się z własnej woli,
a nie przymuszone przemocą, jak i wasze potwierdzenie tego stanu rzeczy,
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w tradycji Liwiusza, przejętej z proachajsko nastawionego Polibiusza, który sam był
z pochodzenia Achajem, Nabis przedstawiony został niekorzystnie. I chyba niewłaściwie.
Nabis, podobnie jak przed nim Kleomenes III, dążył do restytucji potęgi Sparty na Peloponezie,
a to musiało go doprowadzić do konfliktu ze Związkiem Achajskim.
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Oficjalne przymierze — kiedy takie przymierze zostało zawarte miedzy Rzymem i Lacedemonem, dokładnie nie wiadomo. Może wtedy, kiedy Rzym zawarł przymierze z Etolami,
w roku 211 p. n. e.; por. XXVI 24. W każdym razie na pewno miedzy rokiem 211
a 207 p.n.e. (w tym roku Nabis objął samowładztwo usuwając Pelopsa; por. przyp. 44).
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Por. XXXII 38, a także 40.
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Por. XXXII 39 i n.

skoro w warunkach przymierza pozostawiliście Argos w moim posiadaniu.
Ale obciąża mnie tytuł tyrana. Obciążają moje czyny: wzywanie niewolników do wolności, przenoszenie na wieś niezamożnej ludności.
Co do tytułu — tyle mogę powiedzieć, że ja, jakikolwiek jestem, jestem
taki sam, jaki byłem wtedy, kiedyś ty sam, Tytusie Kwinkcjuszu, zawierał
ze mną przymierze. I pamiętam, że wówczas nazywaliście mnie królem54,
a teraz, jak widzę, nazywacie mnie tyranem. Gdybym zatem ja zmienił
tytuł swej władzy, musiałbym ja tłumaczyć się wam ze swojej niestałości.
Skoro jednak wy go zmieniacie, wy powinniście się z niej tłumaczyć.
Co zaś się tyczy powiększania ludności przez nadawanie niewolnikom wolności i podział roli między ubogich, to i tutaj mogę się słusznie bronić
terminem: dokonałem tego, jakiekolwiek to jest, przed zawarciem przez was
przymierza ze mną i — przyjęliście ode mnie posiłki na wojnę z Filipem.
Zresztą, nawet gdybym to teraz zrobił, nie pytałbym, o ile przez to
was obraziłem czy też naruszyłem przyjaźń z wami, lecz powiedziałbym,
że zrobiłem to zgodnie z obyczajem i tradycją przodków. Nie wymagajcie,
by to, co się dzieje w Lacedemonie, działo się według waszych praw
i zwyczajów. Nie należy rzeczy zestawiać z sobą w szczegółach. Wy bierzecie
do wojska według majętności konnicę, według majętności piechotę. Chcecie,
żeby niewielka grupa ludności wyrastała majętnością nad innych, a lud
żeby jej podlegał. Naszego prawodawcy55 wolą było, by rzeczpospolita
nie pozostawała w rękach mniejszości, którą wy nazywacie senatem, czy też
by jeden czy drugi stan wybijał się w państwie nad innych. Był on
natomiast przekonany, że przez zrównanie w majętności i godności osiągnie
to, że w obronie ojczyzny stanie mnóstwo ludzi.
Ale za długo już mówię jak na właściwą naszej ojczyźnie zwięzłość
wypowiadania się, przyznaję to otwarcie. Można było wyrazić to także
krótko, że ja od chwili zawarcia z wami przyjaźni nie dopuściłem się
niczego takiego, byście jej mieli żałować".
ODPOWIEDŹ TYTUSA KWINKCJUSZA NABISOWI

32. Na to wódz rzymski: „Układ o przyjaźni i przymierzu zawieraliśmy
nie z tobą, lecz z prawnym i właściwym królem lacedemońskim Pelopsem56,
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Królem ... tyranem — łacina nie ma osobnego określenia na greckie pojęcie tyrannos
(obok basileus, król) i oddaje je albo z grecka tyrannus, albo z łacińska rex (kierownik, król,
władca, tyran). Stąd mogło nastąpić pomieszanie pojęć dla Nabisa istotne.
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Naszego prawodawcy — tj. Likurga, na wpół legendarnego prawodawcy Lacedemonu.
umieszczanego przez starożytnych na przestrzeni XI —VIII wieku p. n. e., twórcy historycznego
ustroju spartańskiego. Powoływanie się na niego stało się modne od czasu reformy społecznej
Kleomenesa III; por. przyp. 44.
56
Por. przyp. 44 i 51.

którego prawa uzurpowali sobie również tyrani57, którzy później siłą zagarnęli
władzę w Lacedemonie, ponieważ nas zajmowały wojny, to punickie, to
gallickie, to inne jeszcze, jedne po drugich. Tak również ty zrobiłeś to
w czasie tej wojny naszej z Filipem. Cóż bowiem mniej odpowiedniego
niż to, żebyśmy my, którzy prowadzimy wojnę z Filipem w obronie
wolności Grecji, zawierali przyjaźń z tyranem! I to z tyranem najsroższym
i najgwałtownieiszym w stosunku do poddanych niż którykolwiek inny.
W rzeczywistości to nawet gdybyś nie zajął Argosu i nie okupował go
podstępnie, naszym obowiązkiem by było, w chwili gdy walczymy o wolność
całej Grecji, przywrócić do dawnej wolności i do swoich praw również
Lacedemon; do tych praw, które przed chwilą wspomniałeś jako niby naśladowca Likurga. Bo jakże? Troską naszą by było, żeby załogi Filipa zostały
usunięte z Jazosu czy Bargylii, natomiast Argos i Lacedemon, dwa prześwietne miasta, niegdyś ozdoby Grecji, mamy pozostawić pod twymi stopami,
żeby trwając w niewoli hańbiły nasz tytuł do sławy wyzwolicieli Grecji?
— Ale przecież Argiwowie pozostawali po stronie Filipa. — Dziękujemy
ci za to. Nie musisz ty się gniewać na nich za nas. My sami dobrze
wiemy, że wina obciąża tu dwóch czy najwyżej trzech ludzi, a nie całe
miasto. Tak samo, na Herkulesa, jak w wypadku powołania i wpuszczenia
na zamek ciebie i twojej załogi nie było żadnej decyzji oficjalnej. Tesalia,
Fokida i Lokryda stały po stronie Filipa za wspólną, jak nam wiadomo,
wszystkich zgodą: mimo to przywróciliśmy im wolność na równi z resztą
Grecji. Jak zatem myślisz? Co zrobilibyśmy ostatecznie z Argiwami, których
nie obciąża publiczna w tym względzie decyzja?
Mówiłeś, że stawia ci się jako zarzut wezwanie niewolników do wolności
i przydział roli ludności ubogiej. I jest to niemały powód do zarzutu.
Czymże to jednak jest wobec tych zbrodni, jakich ty sam i twoi ludzie
dokonujecie codziennie dodając jedne do drugich! Pokaż nam wolne zgromadzenie ludności w Argosie czy w Lacedemonie, jeżeli chcesz usłyszeć,
jak wygląda zbrodnicza rzeczywistość nie panującej nad sobą tyranii! Bo
żeby pominąć wszystkie inne dawniejsze zbrodnie — jakiej to rzezi dokonał
w Argosie niemal na moich oczach ten oto twój zięć Pitagoras! Jakiej
ty sam w Lacedemonie. kiedy już prawie stanąłem w granicach tego kraju!
Proszę, każ mi tutaj z więzienia wyprowadzić tych, których aresztowałeś na
publicznym zgromadzeniu twoich obywateli i których według tego, coś
oświadczył wobec wszystkich słuchających, miałeś trzymać pod strażą!
Niech biedni rodzice wiedzą, że oni żyją i że niepotrzebnie ich opłakują.
— Ale właściwie, niechby to i tak było: co was to obchodzi, Rzymianie? — Co? Ty tak chcesz się odzywać do wyzwolicieli Grecji? Do tych,
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Właściwie można tu mówić tylko o jednym tyranie po Pelopsie, tj. o samym Nabisie: chyba
że Liwiusz do tyranów wlicza także Machanidasa: por. przyp. 44.

którzy dla dokonania tego dzieła wyzwolenia popłynęli za morze i prowadzili
wojnę na lądzie i morzu?
— Was jednak — mówisz — czy też przyjaźni i przymierza z wami
w rzeczywistości nie naruszyłem. — A chcesz, żebym ci wykazał, ile razy
to zrobiłeś? Zresztą nie zamierzam się nad tym rozwodzić szczegółowo.
Ujmę rzecz ogólnie. Otóż czym się narusza przyjaźń? Rzecz oczywista, że
dzieje się to w tych dwu przypadkach: kiedy moich sprzymierzeńców masz
za swoich wrogów lub kiedy łączysz się z moimi wrogami. Jednego
i drugiego tyś się dopuścił. Bo i Messenę58, zaprzyjaźnioną z nami na
podstawie jednego i tego samego układu o przymierzu, przez który zawarliśmy
przyjaźń z Lacedemonem, sam będąc sprzymierzeńcem zająłeś zbrojną przemocą, i nie zważałeś na to, że jest to miasto z nami sprzymierzone,
i z wrogiem naszym, Filipem, zawarłeś nie tylko przymierze, ale — jeśli
to bogom miłe — umówiłeś się, za pośrednictwem jego dowódcy Filoklesa,
nawet o związki powinowactwa z nim59. I nawet wojnę przeciw nam prowadziłeś organizując na morzu koło przylądka Malea wrogą nam akcję
piracką, biorąc do niewoli i mordując obywateli rzymskich niemal więcej
niż sam Filip, tak że wybrzeże Macedonii było dla okrętów wiozących
środki utrzymania dla naszych wojsk bezpieczniejsze niż przylądek Malea.
Oszczędź więc sobie, proszę, tego szermowania wiernością i prawami
przymierza i daj sobie spokój z tym demokratycznym przemawianiem,
a mów jak tyran i wróg".
PO ROZMOWIE NABISA Z TYTUSEM KWINKCJUSZEM

33. Po tych słowach Arystajnos już to napominał Nabisa, już to prosił,
żeby myślał o sobie i swoim losie, dopóki może, dopóki ma do tego
okazję. Następnie zaczął przypominać po imieniu tyranów sąsiednich miast,
którzy złożyli władzę i przywrócili swoim poddanym wolność, po czym
wśród obywateli spędzili starość nie tylko bezpiecznie, ale nawet w czci.
Na tych wzajemnie wygłoszonych i wysłuchanych przemówieniach spotkanie przerwała zbliżająca się noc.
Następnego dnia Nabis oświadczył, że skoro takie jest życzenie Rzymian,
ustępuje z Argosu i zabiera stamtąd swoją załogę, a także odda jeńców
i zbiegów. Gdyby jeszcze chcieli czegoś więcej, prosił, żeby mu to podali na
piśmie, by mógł się nad tym naradzić z przyjaciółmi.
Tak więc zarówno tyranowi dano czas do rozważenia sobie rzeczy.
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Messena - stolica Messenii w południowo-zachodniej czyści Peloponezu. W przymierze z Rzymem weszła, jak stąd wynika, wtedy, kiedy Lacedemon: por. przyp. 51. Nabis
napadł na to miasto i opanował je, oprócz zamku obronnego, w roku 201 p. n. e.: por.
Polibiusz. Dzieje XVI 13 i 16.
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Przymierze w roku 197 p. n. e.: związki powinowactwa - por. XXXII 38.

jak i Kwinkcjusz odbył odpowiednią naradę, w której wzięli udział także
czołowi ludzie spośród sprzymierzeńców.
Tutaj bardzo wielka część obecnych była zdania, że należy trwać przy
wojnie i tyrana usunąć: „Inaczej Grecja nigdy nie będzie pewna swej wolności.
O wiele lepiej byłoby wojny z nim w ogóle nie rozpoczynać niż z rozpoczętej rezygnować. Wtedy bowiem zarówno on sam pozycję swoją wzmocni
przez takie jakby zatwierdzenie jego samowładztwa przy zyskaniu jeszcze
aprobaty dla niesprawiedliwej władzy ze strony narodu rzymskiego, jak
i wiele osób w innych miastach zachęci tym samym do czyhania na wolność
współobywateli".
Sam wódz rzymski skłaniał się bardziej do pokoju. Widział bowiem, że
kiedy się wroga wpędzi w obręb murów, nic nie pozostanie oprócz oblężenia,
a to będzie obosieczne i długotrwałe: „Tutaj przecież będzie się oblegać nie
Gytejon, które to miasto zostało w końcu wydane, a nie zdobyte, ale
Lacedemon, miasto bardzo silne dzięki ilości ludzi pod bronią. Jedna była
nadzieja, w chwili podchodzenia tam z wojskiem, gdyby wtedy udało się
wywołać wewnątrz jakąś niezgodę i bunt. Tymczasem, choć widziano, że
znaki wojskowe niemal zaczynają szturmować bramy, nikt się w mieście nie
ruszył".
Dodawał do tego również wiadomość o niepewności pokoju z Antiochem, przyniesioną przez Williusza, wracającego właśnie z poselstwa do
tego króla: „Przeprawił się on do Europy z siłami lądowymi i morskimi
o wiele większymi niż poprzednio: gdyby wojsko zajęte zostało oblężeniem
Lacedemonu, to jakimiż innymi siłami będzie się prowadzić wojnę z tak
silnym i potężnym władcą?"
Tak mówił jawnie. W duchu jednak krył za tym cichą obawę, że Grecję
jako teren działania wylosuje nowy konsul, a wtedy rozpoczęte zwycięstwo
wojenne trzeba będzie odstąpić następcy.
34. Mimo tych przeciwnych dążności nie zdołał jednak zmienić zdania
sprzymierzeńców. Udał zatem, że przyłącza się do ich stanowiska i w ten
sposób przeciągnął wszystkich na stronę swojego planu: „Na nasze szczęście" —
powiedział — „oblegajmy Lacedemon, skoro tak wam się podoba! Ale nie
może ujść naszej uwagi, że obleganie miast jest, jak to sami wiecie, sprawą
przewlekłą i często wcześniej oblegającym się uprzykrzy niż oblężonym. Wobec
tego już teraz musicie sobie uprzytomnić, że pod murami Lacedemonu
trzeba będzie spędzić zimę. I gdyby ta zwłoka przynosiła z sobą tylko
trud i niebezpieczeństwo, przypomniałbym wam, że na przetrzymanie tego
trzeba się przygotować ciałem i duchem. Ale to wymaga także wielkich
nakładów na roboty oblężnicze, na machiny i miotacze pocisków, potrzebne
do oblężenia tak wielkiego miasta, na zdobycie środków utrzymania dla was
i dla nas na zimę. Dlatego też żeby ani zbyt pochopnie się nie spieszyć,
ani rozpoczętego dzieła nie porzucać z hańbą, uważam, że najpierw trzeba

napisać do waszych miast i dowiedzieć się, co tam myślą, jakimi dysponują
siłami. Wojsk pomocniczych mam aż nadto wystarczająco. Ale im więcej
nas jest, tym więcej środków utrzymania będziemy potrzebowali. Kraj nieprzyjacielski nie ma już niczego, oprócz gołej ziemi. Do tego dojdzie
zima utrudniająca zwożenie rzeczy z daleka"60.
Te słowa dopiero skłoniły wszystkich do uprzytomnienia sobie kłopotów
każdego w swoim kraju: bierności, zawiści, uwłaczania tym, co służą w wojsku — ze strony pozostających w domu, trudności z osiągnięciem jednomyślności, gdy wolność nie jest zagrożona, niedostatku publicznego, niechęci
do ponoszenia ofiar z prywatnego mienia. Nagle więc chęci ludzi się odmieniły i pozwolono wodzowi postąpić zgodnie, z tym, co jego zdaniem
leży w interesie narodu rzymskiego i sprzymierzeńców.
WARUNKI POKOJU Z TYRANEM NABISEM

35. W wyniku tego Kwinkcjusz w gronie samych tylko legatów i trybunów
wojskowych spisał następujące warunki, na jakich by mogło dojść do pokoju
z tyranem: „Nabis, Rzymianie, król Eumenes i Rodyjczycy mają zawrzeć
rozejm na sześć miesięcy. Tytus Kwinkcjusz i Nabis mają natychmiast
wysłać do Rzymu posłów, aby pokój został zatwierdzony autorytatywnie
przez senat. Dzień, w którym warunki pokoju zostaną wręczone na piśmie
Nabisowi, ma być początkiem zawieszenia broni. W ciągu dziesięciu dni
od tego dnia ma się usunąć wszystkie załogi z Argosu i innych miast
na terenie argiwskim, a pozbawione ich i wolne miasta mają być wydane
Rzymianom.
Nie wolno zabierać stamtąd żadnego niewolnika należącego do władcy
czy do państwa, czy do prywatnych ludzi, a jeżeli jakichś niewolników
zabrano stamtąd wcześniej, muszą być zwróceni ich właścicielom.
Okręty, zabrane miastom nadmorskim, ma Nabis oddać i nie wolno mu
posiadać żadnego okrętu prócz dwu wielkich łodzi o napędzie nie większym
niż szesnastowiosłowym61.
Zbiegów i jeńców winien zwrócić wszystkim sprzymierzonym z Rzymianami miastom, a Meseńczykom wszystko, co się jako ich własność ujawni
i co właściciele jako takie rozpoznają.
Wygnańcom lacedemońskim musi przywrócić dzieci i żony, które zechcą
pójść za swymi mężami; natomiast wbrew swojej woli żadna nie powinna
być towarzyszką wygnańca.
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Do tego rozumowania Flamininus nie mógł, oczywiście, dodać głównej tutaj przesłanki
z punktu widzenia polityki rzymskiej: chęci zachowania Nabisa, choć z okrojonym stanem
posiadania i osłabionego, dla trzymania w szachu właśnie Achajów.
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Z tego, że Nabisowi pozwolono przecież zatrzymać dwa okręty, wynikać winno, że
pozostawiono mu również jakąś miejscowość nadmorską, wbrew temu, co pisze Liwiusz.

Żołnierze najemni Nabisa, którzy oddalili się do swoich miast albo
przeszli na stronę Rzymian, mają otrzymać w należyty sposób zwrot
wszystkich swoich rzeczy.
Na Krecie Nabis nie może mieć żadnego miasta. A te, które tam
posiada, ma wydać Rzymianom. Nie może zawierać żadnego przymierza
z nikim z Krety czy z kimkolwiek innym ani prowadzić wojny.
Ze wszystkich miast, które sam zwróci i które ze swej strony oddadzą
siebie i swe mienie pod opiekę narodu rzymskiego, ma usunąć wszystkie
załogi i ani on sam, ani jego ludzie nie mogą tych miast zaczepiać.
Nie wolno mu budować żadnego miasta obronnego czy punktu warownego
na swoim lub obcym terenie.
Zakładników, mających gwarantować dotrzymanie warunków, musi dać
pięciu, których zechce wybrać sobie wódz rzymski, a wśród nich swego
syna. Poza tym ma wypłacić sto talentów srebra od razu, a przez dalszych
osiem lat po pięćdziesiąt talentów rocznie".
REAKCJA TYRANA I JEGO PRZYJACIÓŁ NA WARUNKI POKOJU

36. Takie warunki posłano tyranowi na piśmie, przy czym przysunięto się
bliżej Lacedemonu. Tyranowi zgoła nic z nich się nie podobało, chyba
tylko to, że wbrew przypuszczeniom nie wspomniano w nich w ogóle
o powrocie wygnańców do ojczyzny. Najdotkliwsze zaś dla niego było
odbieranie mu okrętów i miast nadmorskich. Z morza ciągnął wielkie
zyski panując nad całym wybrzeżem za pomocą gotowych do akcji okrętów,
uprawiających od przylądka Malea korsarstwo. Oprócz tego młodzi ludzie
z tamtych miast stanowili bez porównania najlepszą rezerwę jego wojska.
Warunki te sam wprawdzie rozważał z przyjaciółmi w tajemnicy, ale
o wszystkich wszędzie mówiono publicznie, jako że ludzie z gwardii przybocznej Nabisa, jak z charakteru w ogóle nie byli zdolni do dochowywania mu wierności, tak i do dochowywania tajemnic.
Zresztą nie tyle jednomyślnie wszyscy potępiali całość warunków, ile
każdy z osobna to, co jego osobiście dotykało. Ci którzy pozawierali
małżeństwa z żonami wygnańców albo posiadali coś z ich dóbr, jako
mający to stracić oświadczali z niezadowoleniem, że nie oddadzą. Niewolnikom,
którym tyran nadał wolność, stawało przed oczyma nie tylko przekreślenie
ich wolności, ale i o wiele nędzniejszy niż poprzednio los niewoli, kiedy
wrócą pod władzę swych zagniewanych panów. Żołnierze najemni martwili się,
że w razie pokoju przepadnie ich wynagrodzenie za służbę wojskową, a przy
tym nie widzieli dla siebie żadnej możliwości powrotu do swych miast,
nienawidzących tak samo tyranów, jak jeszcze więcej ludzi pozostających
na ich usługach.

37. Tak sobie najpierw szemrano z oburzeniem w zamkniętych grupach,
a potem nagle chwycono za broń. W tym poruszeniu tyran widząc, że
tłum sam przez się jest bardzo wzburzony, kazał zwołać ludzi na zgromadzenie. Tu przedstawił przysłane przez Rzymian nakazy, do których dodał
zmyślone przez siebie pewne szczegóły jeszcze przykrzejsze i bardziej oburzające, a gdy w poszczególnych przypadkach podnosił się okrzyk ogólny
lub też ze strony części zgromadzonych, postawił pytanie, czego chcą:
co on ma na to odpowiedzieć albo co ma robić? Wszyscy prawie jednogłośnie orzekli, że żadnej odpowiedzi dawać nie należy i trzeba dalej
prowadzić wojnę. A każdy ze swej strony, jak to bywa w tłumie, zachęcał,
żeby być dobrej myśli i dobrej nadziei i powtarzał, że dzielnym szczęście
sprzyja.
Tyran podniecony tymi głosami zapowiedział, że pomogą im król Antioch
i Etolowie, a on sam także ma aż nadto sił do wytrzymania oblężenia.
Z pamięci wszystkich wypadła myśl o pokoju. Ludzie rozbiegali się na swoje
stanowiska nie zamierzając siedzieć dłużej w bezczynności.
OBLĘŻENIE LACEDEMONU, ROZEJM Z NABISEM

Wypad niewielkiego oddziału harcowników i rzucone przez nich pociski
rozwiały również wśród Rzymian od razu wszelką wątpliwość, co do tego,
czy trzeba będzie prowadzić wojnę. Potem przez pierwsze cztery dni prowadzono lekkie potyczki bez jakiegoś zdecydowanego wyniku. Piątego dnia
w bitwie prawie regularnej Lacedemończycy zostali wpędzeni w obręb miasta
w takim popłochu, że niektórzy żołnierze rzymscy siekąc tyły uciekających
wpadli do miasta przez odstępy, jakie wtedy były w jego murach.
38. Wówczas to Kwinkcjusz, poskromiwszy wystarczająco tym postrachem
wypady przeciwnika, zrozumiał, że nie pozostaje nic innego, tylko przystąpić
do szturmu na miasto. Posłał więc ludzi, by przyprowadzili tam wszystkich
żołnierzy okrętowych z Gytejonu, a sam tymczasem z trybunami wojskowymi objeżdżał miasto, celem rozejrzenia się w jego położeniu.
Dawniej Sparta nie miała murów. Dopiero tyrani osłonili ją murem
na płaskich i otwartych odcinkach terenu. Wyżej położone punkty, i trudno
dostępne, bronione były przez zbrojne posterunki, umieszczane tam zamiast
obwarowań.
Kiedy więc Kwinkcjusz zaznajomił się dostatecznie z całą sytuacją,
uznał za wskazane otoczyć miasto pierścieniem i ze wszystkich stron zamknął
je swymi siłami. A miał tych sił razem, rzymskich i sprzymierzeńczych, pieszych i konnych, wojsk lądowych i morskich, do pięćdziesięciu tysięcy. Jedni
zatem przystawiali drabiny, inni nieśli ogień, jeszcze inni inne rzeczy nie
tylko do szturmowania wroga, ale także do straszenia. Kazano podnieść okrzyk
wojenny i ze wszystkich miejsc naraz przystąpić do szturmu. Lacedemoń-

czycy o wszystko jednocześnie się bojąc nie wiedzieli, gdzie najpierw stawiać
opór, dokąd iść z pomocą. Ile tylko Kwinkcjusz miał podstawowej siły
w swym wojsku, wszystko podzielił na trzy części i jednej kazał przystąpić
do ataku od strony Fojbejonu62, drugiej od Diktynnejonu, a trzeciej od
strony miejsca, zwanego Heptagoniami. Wszystkie te miejsca są odcinkami
bez murów.
Tyran w tym tak strasznym niebezpieczeństwie, zagrażającym miastu
ze wszystkich stron, z początku czujny na nagłe wołanie czy też niepokojące
meldunki, albo sam tam nadchodził z pomocą, gdzie panowało największe
zagrożenie, albo posyłał w to miejsce innych. Potem, gdy zewsząd opadła go
trwoga, w takie wpadł odrętwienie, że ani powiedzieć nie umiał nic
dorzecznego, ani słyszeć. I nie tylko pozostawał bezradny, ale ledwie utrzymywał się przy zdrowych zmysłach.
39. Lacedemończycy z początku wytrzymywali napór Rzymian w wąskich
przerwach w murach i w różnych miejscach walczyły jednocześnie trzy linie
bojowe. Potem zmaganie rosło i bitwa bynajmniej nie pozostawała wyrównana. Lacedemończycy walczyli pociskami, przed którymi Rzymianin łatwo się
bronił wielkością tarczy, a przy tym część pocisków trafiała w próżnię
część zaś padała z bardzo małą siłą uderzenia. Miejsce było ciasne, ludzie
zbici w masę, nie tylko brakowało przestrzeni do nabrania rozpędu przy
rzucaniu pocisków, co daje im największą siłę lotu, ale nie można było
uzyskać odpowiedniej siły choćby z wykonania swobodnego kroku w miejscu.
Toteż rzucane z przeciwka pociski nie wbijały się w ludzi, rzadko który utkwił
w tarczy. Niektórzy zostali ranieni przez stojących dokoła na wyższych
pozycjach. Zaraz potem, gdy posunięto się naprzód, zaczęły w ludzi trafiać
niespodzianie nie tylko pociski z dachów, ale i dachówki. Podniesiono
więc tarcze nad głowy, jedną przy drugiej, tak że nie pozostawiały nic
miejsca nie tylko dla pocisków miotanych na oślep, ale nawet dla wsunięcia
pocisku z bliska, i pod tą jakby żółwią skorupą posuwano się naprzód.
Z początku przez jakiś czas zatrzymała Rzymian ciasnota miejsca zapełnionego tłumem własnym i przeciwnika. Kiedy jednak nastając na nieprzyjaciela
powoli wydostali się na szerszą ulicę, nie dano rady powstrzymać dłużej ich
siły i natarcia. Lacedemończycy podali tyły i uciekając w popłochu chronili
się na wyżej leżące punkty. A Nabis trzęsąc się ze strachu, jakby miasto
zostało już wzięte, rozglądał się, którędy by stamtąd mógł się wydostać.
Natomiast Pitagoras, jak w ogóle myślał i działał za wodza, tak też
on jeden przyczynił się do tego, że miasta nie zajęto. Kazał podpalić
najbliżej z murem sąsiadujące budynki. Te w oka mgnieniu stanęły w pło62

Fojbejon — świątynia Fojbosa; Diktynnejon — świątynia Diktynny (tj. Diany); Heptagonie - Siedmiokąt, jakaś siedmiokątna baszta obronna, postawiona w miejscu, które w czasie
wojny z Nabisem stanowiło jeszcze bezbramną przerwę w murach. Nazwa Heptagonii
jest wiec chyba późniejsza od czasów Nabisa.

mieniach, bo ludzie, którzy kiedy indziej niosą pomoc w gaszeniu ognia,
teraz go podsycali. Na Rzymian zaczęły się walić dachy, do uzbrojonych
docierały nie tylko odłamki dachówek, ale i całe palące się belki. Płomień
rozprzestrzeniał się szeroko, a dym wywoływał jeszcze więcej strachu niż samo
niebezpieczeństwo walki.
W tej sytuacji i ci Rzymianie, którzy znajdowali się na zewnątrz murów
i wtedy właśnie najbardziej atakowali, cofnęli się od muru, i tamci, którzy
już weszli w obręb miasta, usunęli się stamtąd, żeby ich nie odciął ogień
szerzący się na ich tyłach. Kwinkcjusz zaś, widząc, jaka jest sytuacja, kazał
trąbić na odwrót. I tak w chwili, kiedy miasto już prawie było zajęte,
odwołani z walki wrócili do obozu.
40. Kwinkcjusz, nabrawszy dobrej nadziei raczej z przerażenia nieprzyjaciela niż z rzeczywistego obrotu rzeczy, przez trzy najbliższe dni nękał
wroga już to niepokojąc go bitwami, już to zamykając pewne odcinki
szańcami, żeby mu nie dać możności ucieczki.
W wyniku tego zagrożenia tyran znowu wysłał Pitagorasa jako swego
rzecznika do Kwinkcjusza. Kwinkcjusz najpierw go nie przyjął i kazał mu
opuścić obóz. Kiedy jednak Pitagoras rzucił mu się do nóg i błagał pokornie o wysłuchanie, wysłuchał go w końcu. Ten zaś powiedział najpierw,
że wszystko zdaje na wolę Rzymian. Ponieważ jednak takie mówienie jako
puste i bezowocne nic nie dawało, skończyło się na tym, że na tych samych
warunkach, jakie przed kilku dniami sporządzono na piśmie, zawarto
rozejm, wzięto pieniądze i zakładników.
WYZWOLENIE ARGOSU

W czasie tego oblężenia tyrana również Argiwowie, poruszeni nieustannie
nadchodzącymi wiadomościami, że Lacedemon już prawie zdobyto, a także
faktem, że Pitagoras z najsilniejszą częścią załogi opuścił ich miasto, przestali
się liczyć z małą ilością tych, co siedzieli na zamku, i pod wodzą niejakiego Archipposa załogę tę przepędzili. Timokratesowi z Pelleny, ponieważ
dowództwo sprawował łagodnie, zapewnili bezpieczeństwo i puścili go wolno.
Na ten radosny moment nadszedł tam Kwinkcjusz, który właśnie ofiarował
tyranowi pokój, a Eumenesa, Rodyjczyków i brata swego, Lucjusza Kwinkcjusza, odesłał spod Lacedemonu do floty.
IGRZYSKA NEMEJSKIE KU CHWALE RZYMIAN

41. Pełne radości miasto zapowiedziało na czas przybycia wojska i wodza
rzymskiego Igrzyska Nemejskie63, głośne i najwspanialsze z miejscowych świąt,
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Igrzyska Nemejskie — koło miasta Nemei w północnej Argolidzie na Peloponezie;
miały charakter panhelleński, obchodzone - od roku 537/536 p.n.e. - w drugim i czwartym
roku olimpiad.

które nie odbyły się we właściwym terminie z powodu nieszczęść wojennych,
i na przewodniczącego igrzysk powołano tegoż wodza.
Wiele było powodów do wyjątkowej radości: powrót obywateli z Lacedemonu, których niedawno uprowadził z sobą Pitagoras, a przedtem Nabis;
powrócili również ci, którzy uciekli po wykryciu przez Pitagorasa spisku
i po dokonaniu przez niego pierwszych morderstw; wolność po długiej
przerwie i widok sprawców tej wolności, Rzymian, którzy dla samego Argosu
walczyli z tyranem. A poza tym — potwierdzenie tejże wolności Argiwów
głosem urzędowego herolda w sam dzień Igrzysk Nemejskich.
PO WOJNIE Z NABISEM

Achajom, jak dużo radości sprawiało to, że Argos powróciło do ogólnego
kongresu achajskiego, tak nie pozwalało cieszyć się niezamąconą radością
pozostawanie Lacedemonu w niewoli i tkwienie im pod bokiem tyrana.
Etolowie zaś ten stan rzeczy krytykowali na wszystkich kongresach:
„Z Filipem nie przestano walczyć, póki nie ustąpił ze wszystkich miast
greckich. Ale tyranowi pozostawiono Lacedemon, a prawowity jego król,
przebywający w obozie rzymskim, i inni znakomici obywatele będą nadal
żyć na wygnaniu! Tak to naród rzymski stał się stróżem tyranii Nabisa!"64
Po opuszczeniu Argosu Kwinkcjusz odprowadził swe wojska do Elatei,
skąd wyruszył był na tę wojnę spartańską.
INNA WERSJA BITWY Z NABISEM

Niektórzy65 podają, że tyran przeprowadził bitwę nie w formie wymarszu
z miasta na zewnątrz, lecz rozbił obóz naprzeciw obozu rzymskiego i po
długiej zwłoce,, ponieważ czekał na posiłki etolskie, został w końcu zmuszony
do stoczenia bitwy w linii bojowej, gdy Rzymianie zaatakowali jego furażerów. W takiej bitwie pokonany i pozbawiony obozu miał prosić o pokój,
straciwszy czternaście tysięcy żołnierzy poległych, przeszło cztery tysiące
wziętych do niewoli.
W RZYMIE: WYBÓR WŁADZ NA ROK 194 p.n.e.

42. Prawie jednocześnie nadeszły do Rzymu sprawozdania Tytusa Kwinkcjusza z wypadków pod Lacedemonem i konsula Marka Katona z Hiszpanii.
Z jednego i drugiego powodu uchwalił senat modły dziękczynne, w
razach trzydniowe.
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To ujęcie sprawy Nabisa w ustach Etolów należy rozumieć raczej jako atak na
Rzymian i Flamininusa niż na samego Nabisa, skoro według samego Liwiusza (XXXIV 37)
istniało miedzy nim a Etolami jakieś porozumienie.
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Liwiusz przedstawił rzecz prawdopodobnie za Polibiuszem (którego ta cześć dzieła, jak
wiele innych, przepadła). Inne źródła zatem — ale jakie, także tutaj nie wiemy — zreferował
dodatkowo.

Konsul Lucjusz Waleriusz, mając teren po rozbiciu Bojów koło Lasu
Litańskiego spokojny, przybył do Rzymu celem przeprowadzenia wyborów.
Konsulami zostali: Publiusz Korneliusz Scypion Afrykański po raz drugi
i Tyberiusz Semproniusz Longus. Ich ojcowie byli konsulami w pierwszym
roku drugiej wojny punickiej.
Potem dokonano wyboru pretorów. Zostali nimi: Publiusz Korneliusz
Scypion, dwaj Gneusze Korneliusze, Merenda i Blasjon, Gneusz Domicjusz
Ahenobarbus, Sekstus Digitiusz i Tytus Juwencjusz Talna.
Po zakończeniu wyborów konsul powrócił na swój teren operacyjny.
ROK 194 p.n.e.: POKÓJ Z NABISEM

43. Na początku roku konsulatu Scypiona Afrykańskiego, będącego
konsulem po raz drugi, i Tyberiusźa Semproniusza Longusa przybyli do
Rzymu posłowie tyrana Nabisa. Senat przyjął ich w świątyni Apollina
poza miastem. Prosili o zatwierdzenie uzgodnionych z Tytusem Kwinkcjuszem
warunków pokoju. Uzyskali je.
PRZYDZIAŁ TERENÓW DZIAŁANIA I WOJSK KONSULOM I PRETOROM

Gdy na obrady wniesiono sprawę zadań, senat w licznym składzie skłaniał się do myśli, by wobec zakończenia wojny w Hiszpanii i Macedonii
obu konsulom jako teren działania przydzielić Italię. Scypion uważał, że
Italii wystarczy jeden konsul, drugiemu należy przydzielić Macedonię: „Ze
strony Antiocha grozi ciężka wojna. Już samorzutnie przeprawił się on
do Europy. Co więc będzie robił dalej, jak się zebranym wydaje, skoro
z jednej strony wzywają go do wojny Etolowie, co do których nie ma
wątpliwości, że są wrogami Rzymu, z drugiej zaś podburza go Hannibal —
wódz, który się wsławił przez klęski zadane Rzymianom"66.
Zanim załatwiono sprawę przydziału terenów działania konsulom, zadania
swe wylosowali pretorowie. Jurysdykcję miejską dostał Gneusz Domicjusz.
Jurysdykcję w sprawach między obywatelami i obcymi — Tytus Juwencjusz.
Hiszpanię Dalszą wylosował Publiusz Korneliusz, Hiszpanię Bliższą Sekstus
Digitiusz, a z dwóch Gneuszów Korneliuszów Sycylię Blasjon, Sardynię
Merenda.
Nie uznano za wskazane, by do Macedonii przewozić nowe wojsko.
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Jeżeli Scypion faktycznie był takiego zdania, to po decyzji senatu, by do Macedonii nie
słać nowego wojska, a będące tam z Tytusem Kwinkcjuszem przewieźć do Italii i rozpuścić, jak
co czytamy nieco dalej, musiała zajść w jego stanowisku jakaś zmiana, skoro Plutarch,
Żywot Katona Starszego 11, pisze, że Scypion spieszył się do Hiszpanii, by tam przejąć
dowództwo po Katonie, który zarządzał Hiszpanią jako konsul roku 195 p. n. e. Wobec tego
zaś mylna by była informacja Liwiusza, że „terenem działania obu konsulów miała pozostać
Italia", mylne również to, co czytamy na początku rozdz. 48.

To zaś, które tam się znajdowało, postanowiono odtransportować do Italii
i rozpuścić. Również wojsko, które było w Hiszpanii z Markiem Porcjuszem
Katonem, postanowiono rozpuścić.
Terenem działania obu konsulów miała pozostać Italia. Konsulom polecono zaciągnąć pod broń dwa legiony miejskie, tak że po rozwiązaniu
tamtych wojsk — zgodnie z postanowieniem senatu — pod bronią miało
stać łącznie tylko osiem legionów rzymskich.
SPRAWA OFIARY ŚWIETOWIOSENNEJ

44. Poprzedniego roku, za konsulatu Marka Porcjusza i Lucjusza Waleriusza, dokonano ofiary świętej wiosny67. Ale pontyfik Publiusz Licyniusz
przedstawił najpierw swemu kolegium, a z upoważnienia kolegium senatowi,
że obrzędu nie dokonano poprawnie. Senat wyraził zdanie, że trzeba obrzęd
spełnić na nowo i urządzić wielkie igrzyska, które razem z nim były ślubowane, za taką sumę, za jaką to było w zwyczaju. Na świętowiosenną
ofiarę przewidziano z bydła to, co się urodziło w czasie od Kalend marcowych do przedednia Kalend majowych w roku konsulatu Publiusza Korneliusza i Tyberiusza Semproniusza.
DZIAŁALNOŚĆ CENZORÓW WYBRANYCH W ROKU 194 p. n. e.

Potem odbyły się wybory cenzorów. Wybrani zostali Sekstus Eliusz
Petus i Gajusz Korneliusz Cetegus.
Na pierwszego na liście senatorów wybrali konsula Publiusza Scypiona,
którego również poprzedni cenzorowie ustanowili pierwszym senatorem.
Z dotychczasowej listy senatorów pominęli tylko trzech członków senatu,
z których zresztą żaden nie piastował jeszcze godności kurulnej.
U stanu senatorskiego zaskarbili sobie wielką wdzięczność przez to, że
edylom kurulnym zlecili, by w czasie Igrzysk Rzymskich oddzielili miejsca
senatorów od ogółu widzów. Dotychczas bowiem siedzieli jako widzowie
pospołu z innymi.
Również tylko niewielu z ekwitów odebrali konia. I w ogóle nie srożyli
się w stosunku do żadnego stanu.
Przez tychże cenzorów zostały odnowione i rozbudowane Atrium Wolności
i Dom Państwowy68.
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Ofiara świętej wiosny (lac. ver sacrum) — nadzwyczajna ofiara z pierwocin dobytku
z określonego czasu wiosennego, ślubowana bogom w wyjątkowo trudnych sytuacjach państwa;
por. XXII 9 i n., XXXIII 44.
68
Atrium Wolności (łac. atrium Libertatis) por. XXV 7; Dom Państwowy (lac. villa
publica) — na Polu Marsowym, a więc poza mTastem; były to pomieszczenia użyteczności
publicznej; por. IV 22, XXX 21, XXXIII 24. Villa publica pełniła rolę jakby hotelu dla
gości, zwłaszcza posłów z obcych stron.

ŚMIERĆ PLEMINIUSZA W WIĘZIENIU

Urządzono ofiarę świętowiosenną i wotywne Igrzyska Rzymskie, ślubowane
przez konsula Serwiusza Sulpicjusza Galbę. Na czas zajęcia uwagi ludzkiej
tym widowiskiem Kwintus Pleminiusz, więziony za wiele zbrodni popełnionych w Lokrach wobec ludzi i bogów, zorganizował sobie pomocników,
którzy w nocy mieli wzniecić pożar naraz w kilku punktach miasta, aby
wśród ogólnego przerażenia i zamieszania nocnego można było wyłamać
bramy więzienia. Plan ten jednak został przez wspólników wydany, doniesiono
o nim do senatu. Pleminiusza wtrącono do głębszej części więzienia i tam
stracono.
WYSŁANIE KOLONISTÓW RZYMSKICH DO MIAST ITALII

45. Tego roku wysłano obywateli rzymskich na kolonizację do Puteoli,
Wolturnum i Liternum, po trzystu do każdej z tych miejscowości69. Zaprowadzono także kolonistów z rzymskich obywateli do Salernum i Buksentum70. Dokonała tego trzyosobowa komisja w składzie: Tyberiusz Semproniusz Longus, będący właśnie konsulem, Marek Serwiliusz i Kwintus Minucjusz
Termus. Przydzielono kolonistom teren po Kampańczykach.
Również do Sypontum, na teren, który niegdyś należał do Arpinów71,
zaprowadzili obywateli rzymskich w celach kolonizacyjnych członkowie innej
takiej komisji: Decymus Juniusz Brutus, Marek Bebiusz Tamfilus i Marek
Helwiusz.
Tak samo do Tempsy i Krotony72 wysłano na kolonizację obywateli
rzymskich. Teren tempsański został zdobyty na Bruttiach, a Bruttiowie
wypędzili stamtąd Greków. Krotonę zajmowali Grecy. Do Krotony zaprowadzili kolonistów trzej komisarze: Gneusz Oktawiusz, Lucjusz Emiliusz
Paulus i Gajusz Letoriusz. Do Tempsy — Lucjusz Korneliusz Merula,
Kwintus <...>73 i Gajusz Saloniusz.
ZNAKI WRÓŻEBNE l ICH ZAŻEGNANIE

Tego roku również jedne znaki wróżebne zauważono w Rzymie, o innych
doniesiono skądinąd. Na Forum, Komicjum i Kapitolu widziano krople
krwi. Kilka razy padał deszcz z ziemią. Płonęła głowa Wulkana74. Doniesiono,
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Ta akcja kolonizacyjna obejmowała głównie miasta, które w czasie wojny hannibalskiej
przeszły na stronę kartagińską. Miała ona na celu z jednej strony dostarczenie ziemi bezrolnym Rzymianom, z drugiej zaś oznaczała postęp w romanizacji Italii.
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Puteole, Wolturnum itd. - miasta na wybrzeżu Kampanii; Buksentum - w Lukanii.

71

Sypontum — na wybrzeżu Apulii; w pobliżu leżało miasto Arpy.

72

Tempsa — na zachodnim wybrzeżu Bruttium; Krotona — na wschodnim. Tempsa

(grecka Temesa) ucierpiała od Hannibala, a następnie, jako posiadłość bruttyjska, od Rzymian.
73

Tutaj wypadło nazwisko, którego na podstawie innych źródeł nie da się odtworzyć.

74

Glowa Wulkana - tj. głowa posągu Wulkana, chyba w jego świątyni w Rzymie.

że rzeką Narem75 płynęło mleko. W Ariminum urodziły się wolne dzieci
bez oczu i nosa. W kraju Picenum noworodek nie miał ani nóg, ani rąk.
Znaki te zażegnano według orzeczenia pontyfików. Urządzono także
dziewięciodniowe nabożeństwo, ponieważ ludzie z Hadrii76 zameldowali, że na
ich terenie padał deszcz kamienny.
ZWYCIĘSTWO RZYMIAN NAD INSUBRAMI I BOJAMI

46. W Galii prokonsul Lucjusz Waleriusz Flakkus stoczył koło Mediolanu
decydującą bitwę regularną z galickimi Insubrami i Bojami. Ci pod wodzą
Dorulatosa przekroczyli Pad, aby podburzyć Insubrów do powstania. Padło
dziesięć tysięcy nieprzyjaciela.
TRIUMF MARKA KATONA NAD HISZPANIĄ

W tych dniach odbył triumf nad Hiszpanią jego kolega, Marek Porcjusz
Katon. W triumfie wieziono dwadzieścia pięć tysięcy funtów srebra nieobrobionego, sto dwadzieścia trzy tysiące monety srebrnej z dwukonnym
zaprzęgiem, srebra oscyńskiego77 pięćset czterdzieści, złota tysiąc czterysta
funtów rzymskich. Żołnierzom ze zdobyczy przydzielił po dwieście siedemdziesiąt asów na osobę, a jeźdźcom trzy razy tyle.
KRWAWA BITWA KONSULA TYBERIUSZA SEMPRONIUSZA Z BOJAMI

Konsul Tyberiusz Semproniusz wyruszył na swój teren działania i najpierw
pomaszerował z legionami do kraju Bojów.
Ówczesny władca Bojów, Bojoryks, z dwoma braćmi porwał do powstania
cały naród i rozbił obóz w okolicy otwartej, aby pokazać, że gdyby w ich
granice wkroczył nieprzyjaciel, staną do bitwy. Konsul zorientowawszy się,
ile wojska ma przeciwnik i jakie jest jego samopoczucie, wysłał do kolegi
wiadomość, aby pospieszył się z przybyciem do niego, jeśliby mu to odpowiadało; on zaś sam będzie tymczasem ociągał się i odwlekał sprawę
do jego nadejścia.
Ta sama przyczyna, dla której konsul chciał grać na zwłokę, dla
Gallów — niezależnie od tego, że zwłoka ze strony przeciwnika dodawała
im odwagi — była zachętą do przyspieszenia akcji. Chcieli mianowicie sprawę
załatwić przed połączeniem się wojsk konsularnych. Przez dwa dni jednak nic
nie zdziałali poza tym, ze stawali gotowi do bitwy, gdyby ktoś z przeciwnej strony próbował do nich wychodzić.
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Nar - przepływa przez południową Umbrię i wpada do Tybru.
Ariminum, Picenum (kraj), Hadria — nad Adriatykiem.
77
Srebro oscyńskie — por. przyp. 20. Co do cyfr zdarzają się tutaj, jak i nieraz
gdzie indziej w rękopiśmiennej tradycji i w wydaniach Liwiusza różnice.
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Trzeciego dnia podeszli pod wał obozowy i przypuścili atak na obóz
jednocześnie ze wszystkich stron. Konsul kazał żołnierzom chwytać natychmiast
za broń. Następnie przez jakiś czas trzymał ludzi uzbrojonych na miejscu
chcąc zarazem u nieprzyjaciela wzmóc zaślepiającą pewność siebie i swoje
siły uporządkować wedle tego, w jaki sposób poszczególne ich części miały
dokonać wypadu z bram, po czym dwu legionom kazał wychodzić przez
dwie główne bramy za znakami wojskowymi. Ale Gallowie stanęli przy
samym wylocie tych bram tak zbici, że po prostu zamknęli im drogę.
Długo walczono w ciasnocie miejsca, a walkę tę prowadzono nie tyle
prawicą i mieczem, ile tarczami i siłą naporu ludzi pchających się naprzód:
Rzymian jako chcących wydostać się ze znakami na zewnątrz, a Gallów jako
usiłujących wedrzeć się do wnętrza obozu albo przynajmniej nie pozwolić
Rzymianom wyjść z niego na zewnątrz. I nie można było przeciwnych
sobie wojsk ruszyć w tę czy tę stronę, aż centurion pierwszego manipułu
triariuszy, Kwintus Wiktoriusz, oraz trybun wojskowy Gajusz Atyniusz,
ten z legionu czwartego, tamten z drugiego, zrobili to, do czego się nieraz
w groźnej sytuacji uciekano: porwali z rąk chorążych znaki wojskowe
i rzucili je między wroga. Żołnierze starali się z całym wysiłkiem odzyskać
swój znak i pierwsi wyłamali się z bramy na zewnątrz legioniści drugiego
legionu.
47. Ci więc już walczyli poza wałem, a czwarty legion tkwił jeszcze
w bramie. Nagle jednak wielka wrzawa powstała z przeciwnej strony obozu.
Gallowie wdarli się do bramy kwestorskiej. Tu wśród gwałtownego oporu
zabili kwestora Lucjusza Postumiusza, z przydomkiem Tympanus, dowódców
wojsk sprzymierzeńczych Marka Atyniusza i Publiusza Semproniusza i około
dwustu żołnierzy. I obóz w tej stronie był w rękach nieprzyjaciela, aż wreszcie
wysłana przez konsula nadzwyczajna kohorta dla obrony bramy kwestorskiej
częścią wybiła, częścią wyrzuciła z obozu tych, co byli w obrębie wału,
i przeciwstawiła się skutecznie próbującym nadal wedrzeć się do środka.
Jednocześnie prawie wydobył się z bramy na zewnątrz także czwarty
legion z dwiema nadzwyczajnymi kohortami. W ten sposób toczono dokoła
obozu naraz trzy bitwy w pewnych odstępach od siebie i bezładne okrzyki,
towarzyszące niepewnym sytuacjom, odwracały uwagę walczących oa zmagań,
jakie się wokół nich rozgrywały.
Do południa bito się z równymi siłami i prawie równą nadzieją. Zmęczenie i upał zmusiły do ustąpienia nieodpornych i znużonych, zupełnie niewytrzymałych na pragnienie Gallów. Liczba opierających się malała. Rzymianie
dokonali na nich natarcia, rozbili ich i wpędzili za szańce. Konsul dał
znak do odwrotu i większa część żołnierzy wróciła do obozu, ale część
pragnąca walki i licząca na możliwość zdobycia obozu nieprzyjacielskiego
trwała uporczywie pod wałem przeciwnika. A wtedy Gallowie lekceważąc
ich małą ilość wypadli na nich całą masą z obozu i Rzymianie rozbici

w popłochu i strachu wrócili do swych obwarowań, do których nie chcieli
wracać na wezwanie konsula.
Tak wiec na zmianę raz jedna, to znowu druga strona już to uciekała,
już to zwyciężała. Jednakże Gallów padło tam do jedenastu tysięcy; Rzymian
pięć tysięcy. Gallowie wycofali się w głąb swego kraju, konsul pomaszerował
z wojskami do Placencji.
48. Co do Scypiona — jedni podają, że połączył swe wojsko z wojskiem
kolegi i przemierzając kraj Bojów i Ligurów, jak daleko pozwalały się
posunąć błota i lasy, czynił w nim spustoszenie; inni piszą, że nie dokonał
niczego godnego wspomnienia i wrócił do Rzymu dla przeprowadzenia wyborów.
W GRECJI: DZIAŁALNOŚĆ TYTUSA KWINKCJUSZA FLAMININUSA

Tytus Kwinkcjusz, przebywający tego roku w Elatei, dokąd zaprowadził
wojsko na przezimowanie, spędził cały okres zimy na załatwianiu spraw
spornych i wprowadzaniu zmian w tym, co w miastach przeprowadził
Filip czy to osobiście, czy przez swoich dowódców, kiedy chcąc powiększyć
siły swoich zwolenników tłumił prawa i swobody strony przeciwnej78.
OSTATNIE WYSTĄPIENIE KWINKCJUSZA NA KONGRESIE KORYNCKIM

Z początkiem wiosny przybył do Koryntu na zapowiedziany tam kongres,
gdzie przemówił do zebranych jakby na wielkim wiecu poselstw wszystkich
miast. Zaczął od pierwszych związków przyjaźni Rzymian z Grekami i omówił
działalność wodzów, którzy przed nim byli w Macedonii, a także swoją
własną.
Wszystkiego słuchano z wielkimi pochwałami, z wyjątkiem momentu,
w którym doszedł do sprawy Nabisa. Ludziom wydało się to rzeczą zupełnie
niegodną wyzwoliciela Grecji, żeby pozostawiać przy władzy tyrana, nie tylko
dla swojej ojczyzny uciążliwego, ale będącego postrachem również wszystkich
okolicznych miast, bo mocno tkwiącego we wnętrznościach najznakomitszego
miasta.
49. Kwinkcjusz zdawał sobie sprawę z panujących wśród zebranych
uczuć i powiedział wyraźnie, że gdyby to dało się zrobić bez zguby
Lacedemonu, to uszy nie powinny by dopuszczać do siebie wzmianki
o tyranie: „Skoro jednak przy obaleniu tyrana nie obeszłoby się bez dotkliwego zniszczenia miasta, wydało się rzeczą lepszą zostawić tyrana osłabio78

Prawdopodobnie Filip wprowadzał do miast greckich — o czym Liwiusz mówi w XXXIV
51 w odniesieniu do miast tesalskich — oddanych sobie ludzi, starając się w ten sposób osłabić
swych wrogów. Flamininus dążył więc do przywrócenia w miastach greckich poprzedniego
stanu.

nego i odartego niemal ze wszystkich sił, które by mogły komukolwiek
zaszkodzić, niż pozwolić na to, by miasto miało zginąć na skutek zastosowania nadmiernie gwałtownych środków i wśród samego zdobywania wolności doznać zagłady"79.
Do tych rozważań o przeszłości dodał, że postanowił wyruszyć do Italii i wywieźć z Grecji całe wojsko: „W ciągu dziesięciu dni dowiedzą się, że zdjęte
zostały jego załogi z Demetriady i Chalkidy. Akrokorynt opróżni i wyda
Achajom natychmiast, w obecności zebranych, aby wszyscy wiedzieli, czy
kłamstwo to zwyczaj Rzymian, czy też Etolów, którzy wszędzie rozgłaszali,
że nieszczęśliwie narodowi rzymskiemu powierzono sprawę wolności, bo przez
to tylko zmieniono macedońskich panów na rzymskich. Lecz Etolowie
nigdy nie przykładali wagi ani do swych słów, ani do czynów. On jednak
wszystkie inne państwa napomina, aby przyjaciół oceniały według czynów,
a nie według słów, i rozumiały, komu należy wierzyć, a przed kim mieć
się na baczności. Wolności winni używać z umiarem. Umiarkowana wolność
jest zbawienna i dla poszczególnych ludzi, i dla całych państw. Nadużywanie jej bywa dla drugich uciążliwe, a dla tych, którzy ją posiadają,
zgubne. O zgodę w miastach winni się troszczyć przodujący obywatele
i stany między sobą, i wreszcie wszystkie miasta łącznie. Kiedy będą żyć
w zgodzie, to ani król żaden, ani tyran nie będzie przeciw nim dostatecznie
silny. Niezgoda i bunty dają tylko do wszystkiego okazję czyhającym na
nią, skoro ta strona, która w wewnętrznych sporach jest słabsza, raczej
będzie szukać oparcia u kogoś z zewnątrz, niż ustąpi obywatelowi. Wolności
wywalczonej obcą bronią i przywróconej im przez uczciwą pomoc z zewnątrz
powinni teraz własną strzec troską i tak pilnować, by naród rzymski widział,
że wolność tę dał ludziom godnym tego i dobrze umieścił ten owoc swej
hojności".
50. Ludziom słuchającym tych słów Kwinkcjusza niczym swego ojca łzy
radości popłynęły z oczu, a i on sam wzruszył się w czasie tego przemówienia.
Przez chwilę panował potem gwar, wyrażano uznanie dla jego słów, zachęcano się wzajemnie, by sobie głęboko do serca wziąć i zapisać w pamięci te słowa padające jakby z ust wyroczni.
Potem uciszył jeszcze zebranych i prosił ich, żeby odszukali obywateli
rzymskich, jeśli jacyś pozostają u nich w niewoli, i odesłali ich do niego
do Tesalii w ciągu najbliższych dwu miesięcy: „Bo to również dla nich
samych nie jest zaszczytne, by w wyzwolonym kraju mieli pozostawać w niewoli jego wyzwoliciele".
Wszyscy okrzykami dali wyraz swej wdzięczności między innymi także za
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Można jednak powątpiewać w szczerość tych słów Kwinkcjusza Flamininusa. Dyktowały
mu je raczej cele polityczne. W każdym razie ani w czasie pierwszej, ani w drugiej
wojnie macedońskiej Rzymianie nie mieli takich skrupułów i zdobyte miasta, jak Oreos,
Eretrie czy Karystos na Eubei, niszczyli.

to, że im przypomniał tę tak świętą, tak nieodzowną powinność spełnienia
tego obowiązku.
Dużo tam było jeńców z wojny punickiej, których sprzedał Hannibal,
kiedy ich kupić od niego nie chcieli swoi: ilu ich było, niech zaświadczą
słowa Polibiusza: kosztowało to Achajów sto talentów80. Ustalono bowiem,
że jako odszkodowanie należne właścicielom wypłaci się pięćset denarów za
głowę. Według tego przeliczenia Achaja miała takich ludzi tysiąc dwustu81.
Oblicz sobie teraz odpowiednio do tego, ile takich ludzi, według prawdopodobieństwa, posiadała Grecja.
PRZYGOTOWANIA KWINKCJUSZA DO POWROTU DO ITALII

Jeszcze się kongres nie zakończył, oto uczestnicy jego zobaczyli, jak
załoga z Akrokoryntu schodzi w dół, maszeruje prosto do bramy i oddala się.
Za jej kolumną szedł wódz pozdrawiając wszystkich, którzy go odprowadzali
i wznosząc okrzyki nazywali go dawcą życia i oswobodzicielem, po czym
pożegnawszy ich wrócił do Elatei tą samą drogą, którą przyszedł.
Z Elatei odprawił wszystkie wojska pod wodzą Appiusza Klaudiusza,
któremu kazał maszerować przez Tesalię i Epir do Orykum82 i tam czekać na
siebie; bo stamtąd zamierzał przerzucić wojsko do Italii. W tym celu napisał
do brata, Lucjusza Kwinkcjusza, legata i dowódcy floty, aby tam ściągnął
okręty przewozowe z całego wybrzeża Grecji.
51. Sam tymczasem udał się do Chalkidy, zdjął załogi nie tylko z Chalkidy,
ale również z Oreosu i Eretrii, i odbył tam spotkanie z przedstawicielami
wszystkich miast eubejskich. Przypomniał im, w jakim stanie rzeczy ich
przejął, a w jakim pozostawia. I z tym ich odprawił.
Z kolei udał się do Demetriady83. Również stąd zdjął załogę żegnany
przez odprowadzających go tłumnie, podobnie jak w Koryncie i Chalkidzie,
i podjął marsz do Tesalii.
ZAPROWADZENIE PORZĄDKU W TESALII

W Tesalii nie wystarczyło dać miastom wolność. Trzeba je było z całego
nieporządku i pomieszania wszystkiego przywrócić do jakiegoś znośnego
ładu. Bo panował w nich wielki zamęt nie tylko z powodu niepomyślnych
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Informacji Liwiusza nie można tu zweryfikować, wobec fragmentarycznego zachowania
tej części dzieła Polibiusza.
81
Z rachunku wynika, że denar jest tu utożsamiony z wartością greckiej drachmy:
100 talentów = 600000 drachm = 1200 x 500 drachm. Jedna zaś drachma wynosiła 4,36 gramów.
Całość zatem kosztowała Achajów przeszło 2600 kg monety.
82
Orykum — nad morzem w południowej Ilirii, blisko granicy Epiru.
83
Wymienione tu miasta są nam już znane z poprzednich ksiąg lub rozdziałów.

okoliczności, gwałtów i samowoli króla, ale także na skutek niespokojnego
usposobienia ludności, nie umiejącej przeprowadzić ani wewnętrznych zgromadzeń, ani kongresu czy narady bez buntów i burzliwych scen, i to od
swych początków aż do naszych czasów. Powołał więc senat i sędziów,
uwzględniając przede wszystkim majętność ludzi, i nadał większe znaczenie
tej części obywateli, która była bardziej zainteresowana utrzymaniem wszystkiego w trwałości i spokoju.
POWRÓT DO RZYMU I TRIUMF
TYTUSA KWINKCJUSZA

52. I gdy w ten sposób przeszedł Tesalię, udał się przez Epir do
Orykum, skąd postanowił przeprawić się przez morze. Z Orykum wszystkie
wojska przewieziono do Brundyzjum. Z Brundyzjum szli przez całą Italię
do Rzymu niemal w triumfie, prowadząc przed sobą nie mniejszą kolumnę
zdobyczy, niż była ich własna kolumna.
Po przybyciu do Rzymu senat udzielił Kwinkcjuszowi posłuchania poza
miastem i po złożeniu przez niego sprawozdania chętnie przyznał mu prawo
odbycia zasłużonego triumfu.
Triumf trwał trzy dni. Pierwszego dnia wieziono w pochodzie uzbrojenie
i pociski wojenne, a także posągi spiżowe i marmurowe, w większej części
zdobyte na Filipie niż na miastach84. W drugim dniu przewieziono złoto
i srebro, obrobione, nie obrobione i bite. Nie obrobionego srebra było
czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt funtów. Obrobionego — mnóstwo wszelkiego rodzaju naczyń, przeważnie grawerowanych, w niektórych wypadkach z nadzwyczajną sztuką. Również ze spiżu było tam dużo pięknie
wykonanych rzeczy. Do tego dziesięć srebrnych okrągłych tarcz. Bitego srebra
było osiemdziesiąt cztery tysiące monet attyckich, zwanych tetradrachmami85.
Waga srebra każdej z nich wynosi tyle, ile ważą dobre trzy denary.
Złota było trzy tysiące siedemset czternaście funtów, jedna okrągła tarcza
cała ze złota i czternaście tysięcy pięćset czternaście sztuk złotej monety
Filipa. W trzecim dniu wieziono dary miast w postaci złotych wieńców,
w liczbie stu czternastu. Prowadzono, poza tym zwierzęta ofiarne, a przed
rydwanem szło wielu znakomitych ludzi w charakterze jeńców lub zakładników,
między nimi syn króla Filipa, Demetrios, i syn tyrana Nabisa, Lacedemończyk Armenes.
Za tym wszystkim wjechał do miasta na rydwanie sam Kwinkcjusz,
84

Rzymianie nie zdobyli w Macedonii żadnego miasta: zdobyte więc na Filipie łupy
mogły pochodzić tylko z greckich rezydencji króla, np. z Chalkidy czy Demetriady.
85
Tetradrachma — tj. cztery drachmy, które tutaj są utożsamiane z wartością trzech
denarów! Por. przyp. 81, gdzie 1 drachma = 1 denar.

a za nim postępowało mnóstwo żołnierzy, jako że z terenu operacyjnego
zostało zabrane całe wojsko.
Z przydziału pieniędzy żołnierze piechoty dostali po dwieście pięćdziesiąt
asów, centurionowie po dwakroć tyle, jeźdźcy po trzykroć tyle.
Pięknego widoku dodali triumfowi idący w nim z ostrzyżonymi głowami
ludzie, których wydobyto z niewoli86.
KOLONIE LATYŃSKIE W BRUTTIUM I TURIACH

53. Pod koniec tego roku trybun ludowy Kwintus Eliusz Tuberon na
podstawie uchwały senatu wystąpił przed ludem z wnioskiem, a lud wniosek
przyjął do wiadomości, żeby wysłać kolonistów na prawie latyńskim do dwu
krajów, jednych do Bruttium, a drugich do Turiów87. Dla zaprowadzenia
tych kolonii wybrano trzyosobowe komisje z odpowiednim pełnomocnictwem
na trzy lata. Do bruttyjskiej komisji weszli: Kwintus Newiusz, Marek
Minucjusz Rufus i Marek Furiusz Krassipes. Do turyńskiej: Aulus Manliusz,
Kwintus Eliusz i Lucjusz Apustiusz. W obu wypadkach wybór komisji
przeprowadził na Kapitolu pretor miejski Gneusz Domicjusz.
POŚWIĘCENIE ŚWIĄTYŃ

Tegoż roku poświęcono kilka świątyń. Jedną, Junony Matuty, na Forum
Olitorium, ślubowaną i oddaną do budowy przed czterema laty przez
konsula Gajusza Korneliusza, w wojnie gallickiej88. On też dedykował ją
teraz jako cenzor. Drugą dedykowano Faunowi. Do budowy oddali ją przed
dwoma laty, za pieniądze uzyskane z grzywien, edylowie: Gajusz Skryboniusz
i Gneusz Domicjusz89; ten też teraz dedykował ją jako pretor miejski.
Również Fortunie Primigenii dedykował świątynię na Wzgórzu Kwirynalskim
powołany do tej czynności członek dwuosobowej komisji, Kwintus Marcjusz
Raiła. Ślubował ją przed dziesięciu laty, w wojnie punickiej, konsul Publiusz
Semproniusz Sofus. On także jako cenzor oddał ją do budowy90. Również
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Por. rozdz. 50.
Turie — miasto greckie w Bruttium północnym.
88
Forum Olitorium — Plac Warzywny, miedzy Kapitolem i Tybrem. Świątynię ślubował
Korneliusz Lentulus w roku 198 Junonie Wybawicielce (Iuno Sospita); por. XXXII 30. Zapewne
wiec zaszła tu pomyłka.
89
Por. XXXIII 42. Grzywny zostały ściągnięte z hodowców trzód, dlatego zbudowano
za nie świątynię dla boga pastwisk i pasterzy, Fauna, na Wyspie na Tybrze w Rzymie.
90
Fortuna Primigenia (Pierworodna) — por. XXIX 36, przyp. 66. P. Semproniusz
Tuditanus, tutaj mający dodatkowy przydomek Sofus (łac. Sophus, por. gr. sophos, „mądry"),
był najpierw cenzorem (w r. 209), a potem konsulem (r. 204 p. n. e.). Nie mógł więc
oddać ślubowanej za konsulatu świątyni do budowy jako cenzor. Pomyłka Liwiusza.
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na Wyspie dedykowano świątynię, mianowicie Jowisza; dokonał tego Gajusz
Serwiliusz jako jeden z dwu członków odnośnej komisji. Ślubował ją przed
sześciu laty, w wojnie gallickiej, pretor Lucjusz Furiusz Purpurion. On też
potem jako konsul oddał ją do budowy91. Tyle zrobiono tego roku.
WYBÓR URZĘDNIKÓW NA ROK 193 p. n. e.

54. Publiusz Scypion przybył ze swego terenu działania w Galii celem
przeprowadzenia wyborów następnych urzędników. W wyborach konsularnych
przeszli: Lucjusz Korneliusz Merula i Kwintus Minucjusz Termus.
Następnego dnia wybrano pretorów. Zostali nimi: Lucjusz Korneliusz
Scypion, Marek Fulwiusz Nobilior, Gajusz Skryboniusz, Marek Waleriusz
Messala, Lucjusz Porcjusz Licynus i Gajusz Flaminiusz.
INNOWACJE W WIDOWISKACH RZYMSKICH

Edylowie kurulni, Aulus Atyliusz Serranus i Lucjusz Skryboniusz Libon,
pierwsi wprowadzili przedstawienia sceniczne na Igrzyskach Megalezyjskich92.
Po raz pierwszy także za ich właśnie edylatu senat oglądał Igrzyska
Rzymskie siedząc na miejscach wydzielonych93 Dał przez to powód do uwag,
jak to zwykle bywa przy wszelkich innowacjach. Jedni sądzili, że wreszcie
przyznano temu najdostojniejszemu stanowi to, co już dawno należało mu
przyznać. Inni tłumaczyli, że wszelkie pomnożenie godności senatorów oznacza
ujmę dla godności ludu, i dodawali, że wszelkie tego rodzaju różnice, które
pogłębiają przedział między stanami, oznaczają nie tylko osłabienie zgody,
ale także równości i wolności94: „Do roku pięćset pięćdziesiątego ósmego
siedziało się w czasie widowisk pospołu z innymi. I cóż takiego nagle się
stało, żeby senatorowie mieli nie chcieć zajmować miejsc na widowni
pospołu z ludem? Dlaczegóż bogaty odsuwa się wyniośle od wspólnego
siedzenia z ubogim? Jest to nowy grymas próżności, jakiego potrzeby nie
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Por. XXXI 21. Konsulem był Purpurion w roku 196 p. n. e. Ale według XXXV 41
Purpurion miał ślubować jedną świątynię jako pretor, drugą jako konsul, obie Jowiszowi na
Kapitolu, a dedykacji miał dokonać w roku 192 p.n.e. Kwintus Marcjusz Raiła. Dwa różne
źródła — dwie różne wersje rzeczy.
92
Wiadomość ważna dla historyków literatury rzymskiej. Innowacja ta przyczyniła się do
wzmożenia twórczości poetyckiej dla sceny, tragedii i komedii; por. XXXVI 36.
93
Według Cycerona i Waleriusza Maksymusa miało się to stać po raz pierwszy na wspomnianych właśnie Igrzyskach Megalezyjskich. Chodzi tu o przedstawienia sceniczne. Bo w cyrku
miało to być starym zwyczajem; por. I 35, przyp. 116.
94
Wydzielenie osobnych miejsc dla senatorów dowodziło wzmożonej samowiedzy tego stanu,
którego kierownicza rola w toku ciężkich wojen wzrosła w państwie niepomiernie i zapewniła
mu górujące miejsce w republice.

odczuwał dotychczas ani
W końcu nawet Scypion
swego konsulatu coś takiego
dobrą niczego z dawnych
przeciw czemuś przemawia.

nie ustanawiał żaden senat innego miasta".
Afrykański, jak podają, żałował, że w czasie
zaproponował. Do tego stopnia uznaje się za rzecz
obyczajów nie ruszać; chyba że życie wyraźnie

ROK 193 p. n. e.: TRZĘSIENIE ZIEMI

55. Na początku roku konsulatu Lucjusza Korneliusza i Kwintusa Minucjusza donoszono o tak częstych trzęsieniach ziemi, że ludziom uprzykrzyły się
nie tylko same te trzęsienia, ale także zapowiadane z powodu nich przerwy
w działalności publicznej. Bo ani senat nie mógł odbywać posiedzeń, ani
nie dało się załatwiać spraw publicznych, ponieważ konsulowie zajęci byli
składaniem ofiar i zanoszeniem modłów przebłagalnych. W końcu kazano
komisji do spraw sakralnych zajrzeć do ksiąg sybilińskich. Na podstawie
jej orzeczenia urządzono trzydniowe modły błagalne. Przybrani w wieńce ludzie
modlili się przy wszystkich wezgłowiach bożych, przy czym wydano zarządzenie,
by wszyscy należący do jednej familii odprawiali te modły razem. Również
z polecenia senatu konsulowie podali do wiadomości, że w dniu, w którym
na skutek meldunku o trzęsieniu ziemi ogłoszono wstrzymanie zajęć publicznych95, nikt nie może meldować już o innym trzęsieniu ziemi.
LOSOWANIE ZADAŃ PRZEZ KONSULÓW I PRETORÓW

Potem losowano zadania i tereny działania; najpierw losowali konsulowie,
po nich pretorowie. Korneliuszowi przypadła Galia, Minuciusżowi Liguria.
Z pretorów Gajusz Skryboniusz dostał preturę miejską, Marek Waleriusz
preturę do spraw z obcymi, Lucjusz Korneliusz Sycylię, Lucjusz Porcjusz
Sardynię, Gajusz Flaminiusz Hiszpanię Bliższą, Marek Fulwiusz Hiszpanię
Dalszą.
ORGANIZACJA I PRZYDZIAŁ WOJSK W ROKU 193 p. n. e.

56. Konsulowie nie spodziewali się w tym roku żadnej wojny, gdy oto
nadeszło pismo od Marka Cyncjusza — był on dowódcą w Pizach —
donoszące, że dwadzieścia tysięcy Ligurów pod bronią zorganizowało sprzysiężenie we wszystkich miejscowościach w całym kraju i najpierw spustoszyli
teren Luny, a potem przekroczyli granicę pizańską96 i przemierzyli całe
wybrzeże morskie.
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Były to tak zwane dies nefasti, w których wstrzymywano się od wszelkich zajęć
publicznych, także przewodów sądowych.
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Luna por. przyp. 15. Pizy (Pisae) — także nad morzem, około 50 km na południe
od Luny.

Wobec tego konsul Minucjusz — bo jemu przypadła Liguria jako teren
działania — wystąpił z upoważnienia senatu na mównicy publicznej i z niej
podał do wiadomości, że zaciągnięte pod broń w ubiegłym roku dwa legiony
miejskie mają się stawić po dziesięciu dniach w Arrecjum, a on w ich
miejsce powoła do wojska dwa nowe legiony miejskie. Tak samo sprzymierzeńcom i Latynom, władzom i przedstawicielom tych, którzy byli zobowiązani do dostarczenia żołnierza, zapowiedział, że mają się zgłosić u niego
na Kapitolu. I odpowiednio do liczby ich ludzi w wieku wojskowym
rozpisał na nich piętnaście tysięcy piechoty i pięciuset jeźdźców, i z tym
kazał im iść z Kapitolu prosto do bramy i ruszać w drogę celem szybszego
przeprowadzenia poboru do wojska.
Fulwiuszowi i Flaminiuszowi przydzielono po trzy tysiące piechoty rzymskiej
i po stu jeźdźców dla uzupełnienia braków w legionach, oraz po pięć
tysięcy wojsk sprzymierzeńczych przynależności latyńskiej i po dwustu jeźdźców.
Jednocześnie polecono tym pretorom, by po przybyciu na swoje tereny
operacyjne zwolnili ze służby wojskowej starych żołnierzy.
Wielu żołnierzy, którzy służyli w legionach miejskich, zwróciło się do
trybunów ludowych z prośbą o rozpatrzenie sprawy tych, którzy mieli wysłużone lata służby wojskowej albo usprawiedliwienie w chorobie nie pozwalającej im jej pełnić. Sprawę tę jednak udaremniło pismo Tyberiusza Semproniusza, gdzie czytano, że dziesięć tysięcy Ligurów wkroczyło na teren
Placencji niszcząc go pod same mury miasta i po brzegi Padu, mordując
ludzi i wzniecając pożary, oraz że również Bojowie myślą o powstaniu.
Z tego powodu senat orzekł stan wojenny i sprzeciwił się rozpatrywaniu
przez trybunów ludowych sprawy owych żołnierzy, co by miało ich zwolnić
od stawiania się na miejscu zgodnie z rozporządzeniem publicznym. Dodał
zarazem, że żołnierze sprzymierzeńczy pochodzenia latyńskiego, którzy służyli
w wojsku Publiusza Korneliusza i Tyberiusza Semproniusza i zostali przez
tych konsulów puszczeni do domu, mają się stawić w Etrurii w dniu
i punkcie wyznaczonym przez konsula Lucjusza Korneliusza i że konsul
Lucjusz Korneliusz idąc na swój teren działania ma po drodze powoływać
pod broń w miastach i wsiach żołnierzy według własnego uznania, uzbroić
ich i zabrać z sobą zachowując prawo zwolnienia z nich, kogo by chciał
i kiedy by chciał.
ZATWIERDZENIE POSTANOWIEŃ TYTUSA KWINKCJUSZA

57. Po dokonaniu przez konsulów poboru do wojska i po ich wyruszeniu
w teren do wyznaczonych zadań Tytus Kwinkcjusz zgłosił prośbę do senatu
o wysłuchanie podjętych przez niego przy współpracy dziesięciu legatów
postanowień oraz o potwierdzenie ich przez senat swoim autorytetem, jeśli
senat uzna to za wskazane: „A przyjdzie mu to tym łatwiej, gdy wysłucha

słów poselstw, które przybyły na miejsce z całej Grecji i wielkiej części
Azji, a także od królów".
Poselstwa te wprowadził do senatu pretor miejski Gajusz Skryboniusz.
Wszystkim dano życzliwą odpowiedź.
SPRAWA SPORU Z ANTIOCHEM W SENACIE

Z Antiochem rozprawa była dłuższa. Wobec tego przekazano ją dziesięciu
legatom, których część jeździła do tego króla już to w Azji, już to
w Lizymachii97. Tytusowi Kwinkcjuszowi polecono, aby w ich obecności
wysłuchał wypowiedzi posłów królewskich i dał im odpowiedź, jaką można
dać zgodnie z powagą narodu rzymskiego i jego interesami.
Poselstwu królewskiemu przewodniczyli Menippos i Hegezjanaks98. Z tych
Menippos oświadczył, że nie rozumie, jaką zawiłość zawiera w sobie sprawa,
w której posłuje, skoro przybył po prostu z prośbą o przyjaźń i zawarcie
przymierza: „A są trzy rodzaje przymierza, na których zasadzie państwa
i królestwa zawierają między sobą przyjaźń. Jeden — gdy podyktuje się
warunki pokonanym w wojnie; skoro bowiem wszystko przechodzi wtedy
w ręce strony, która w wojnie była silniejsza, to jej prawem jest uzależniać
od własnego uznania, co pozwoli pokonanym zatrzymać, a co nałoży na nich
jako karę. Drugi — kiedy strony równe w wojnie zawierają układ o przyjaźni
i przymierzu na zasadzie równości. Wtedy mianowicie żąda się zwrotu
i oddaje rzeczy drogą porozumienia, a jeżeli posiadanie którejś doznało
wskutek wojny zakłócenia, to się to załatwia według przepisu dawnego
prawa albo według korzyści jednej i drugiej strony. Trzeci rodzaj przymierza
zachodzi wtedy, gdy strony, które nigdy nie były sobie wrogie, dochodzą
do zawarcia przyjaźni i przymierza na zasadzie wzajemnych związków. Tacy
ani nie dyktują sobie warunków, ani nie przyjmują; takie bowiem postępowanie zachodzi tylko między zwycięzcą a zwyciężonym. I Antioch należy do
tego właśnie rodzaju sprzymierzeńców. Stąd jego zdziwienie, że Rzymianie
uważają za rzecz właściwą dyktować mu warunki co do tego, które miasta
w Azji mają z ich woli być wolne i niezależne, a które obciążone
świadczeniami, i do których zakazują wchodzić załogom królewskim czy
samemu królowi. W ten sposób można zawierać pokój z Filipem jako
wrogiem, ale nie przymierze z Antiochem, który przecież jest przyjacielem".
58. Na to Kwinkcjusz: „Skoro wam sprawia przyjemność wyrażać się
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O powołaniu tych legatów — por. XXXIII 24; o ich przybyciu do Grecji —
XXXIII 30; o przesłuchaniu przez nich posłów Antiocha — XXXIII 34; o wyjeździe ich
części do Azji — XXXIII 35 (gdzie jednak nie ma mowy o spotkaniu z Antiochem czy
jego posłami; podobnie w XXXIII 39 spotkanie kilku z tych dziesięciu legatów rzymskich
z Antiochem notowane jest tylko w Lizymachii.
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Appian, Wojny syryjskie 6, podaje tu jeszcze trzeciego posła, Lizjasza.

ściśle i wyliczać rodzaje zawierania przyjaźni, to i ja postawię dwa warunki,
byście królowi powiedzieli, że poza nimi nie ma żadnej możliwości nawiązania
z narodem rzymskim przyjaźni. Jeden — to to, żeby król, jeżeli chce, byśmy
się nie troszczyli o sprawy miast w Azji, sam także trzymał się z dala
od całej Europy. Drugi zaś — to żeby Rzymianie, skoro on sam nie trzyma
się w granicach Azji i przechodzi do Europy, mieli także prawo strzec
przyjaźni z miastami, z którymi ją już zawarli, jak również starać się
o nowe".
Tutaj Hegezjanaks odezwał się, że tego doprawdy nie godzi się nawet
słuchać, by Antiocha odsuwać od miast Tracji i Chersonezu: „Przecież to,
co pradziadek jego Seleukos pozostawił po sobie jako zdobycze uzyskane z najwyższą chwałą po pokonaniu w wojnie i po pobiciu w walnej bitwie
króla Lizymachosa99, z równą chwałą częściowo odzyskał z trackiego posiadania drogą zbrojną, częściowo zaś jako opuszczone, jak właśnie również
Lizymachię, zaludnił ściągając tam dawnych mieszkańców i odbudowując,
co leżało w gruzach zburzone czy spalone, za wielkie pieniądze100. I gdzież
tu podobieństwo między wysiedlaniem Antiocha z tak nabytej i tak
odzyskanej posiadłości a trzymaniem się Rzymian z dala od Azji, która
nigdy do nich nie należała? Antioch pragnie przyjaźni z Rzymem, ale takiej,
której uzyskanie byłoby dla niego chwalebne, a nie przynoszące mu hańbę".
Na to odezwał się Kwinkcjusz: „Skoro bierzemy pod uwagę to, co zaszczytne — tak jak to właśnie jedynie, a na pewno przede wszystkim,
wypada mieć na względzie przodującemu w świecie narodowi czy tak wielkiemu
królowi — to cóż w końcu wydaje się zaszczytniejsze: pragnąć wolności
miast greckich, wszystkich i wszędzie, czy też narzucać im niewolę i płacenie
haraczu? Jeżeli Antioch uważa, że to dla niego rzecz piękna, by miasta, które
pradziadek posiadł prawem wojny, których jednak dziadek i ojciec nigdy nie
mieli za swoje101, teraz podbijać na nowo w niewolę, to i naród rzymski
uważa za rzecz swego honoru i stałości nie rezygnować z objętego nad
wolnością Greków patronatu. I jak wyzwolił Grecję z rąk Filipa, tak też
zamierza uwolnić miasta pochodzenia greckiego z rąk Antiocha. Bo przecież
nie po to wysłano kolonie do Eolidy czy do Jonii, aby się znalazły
w niewoli u króla, lecz dla rozszerzenia szczepu i rozmnożenia prastarego
plemienia na całym świecie".
59. Zawahał się Hegezjanaks, bo nie mógł przecież powiedzieć, żeby to nie
było zaszczytniejsze mieć pozory rzecznika sprawy wolności niż
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Por. XXXIII 39, przyp. 113 i 114.
Por. XXXIII 38.
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Pradziadek... dziadek... ojciec — pradziadek, Antioch I (król syryjski 281 — 261)
odziedziczył je po swym ojcu Seleukosie I (bo ten właściwie posiadł te miasta prawem
wojny po pobiciu Lizymacha), natomiast dziadek, Antioch II (261 — 246) oraz ojciec,
Seleukos II (246 — 226) stracili je na rzecz egipskich Ptolemajosów; por. XXXIII, przyp. 114.
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niewoli, a wtedy najstarszy z dziesięciu legatów, Publiusz Sulpicjusz, powiedział: „Rzućmy lepiej to krążenie! Kwinkcjusz wyraźnie przedstawił przed
chwilą dwie możliwości: wybierajcie jedną z nich albo przestańcie mówić
o przyjaźni".
„My jednak" — odrzekł Menippos — „ani nie zamyślamy, ani nie
możemy podejmować żadnych układów, przez które by królestwo Antiocha
miało doznać uszczuplenia".
Następnego dnia Kwinkcjusz wprowadził do senatu wszystkie poselstwa
z Grecji i Azji, aby się dowiedziały, jakie zamiary żywi wobec miast
greckich naród rzymski, a jakie Antioch, i wyłożył im żądania króla i swoje
własne: „Niechże więc oznajmią swoim obywatelom, że naród rzymski z tym
samym męstwem i z tą samą wiernością, z jaką wyzwolił ich z rąk
Filipa, wyzwoli również z rak Antiocha, jeżeli ten nie usunie się z Europy".
Wtedy Menippos zaczął błagać Kwinkcjusza i senat102, żeby się nie
spieszyli z decyzją, która by mogła wywołać zamęt w całym świecie:
„Niechże sobie zostawią i królowi także dadzą czas do namysłu. Zastanowi
się, kiedy mu się warunki poda do wiadomości, i albo uzyska coś, albo dla
zachowania pokoju ustąpi".
Tak zatem sprawy tej nie załatwiono i odłożono ją na później. Postanowiono zarazem wysłać do króla w poselstwie tych samych legatów, którzy
już byli u niego w Lizymachii: Publiusza Sulpicjusza, Publiusza Williusza
i Publiusza Eliusza103.
HANNIBAL U BOKU ANTIOCHA

60. Ledwie ci wybrali się w drogę, gdy posłowie z Kartaginy donieśli,
że nie ma wątpliwości, iż Antioch gotuje się do wojny, a na jego usługach
pozostaje Hannibal. Wywołali tym obawę, żeby przez to jednocześnie nie
rozniecono wojny punickiej.
Hannibal mianowicie uciekłszy z ojczyzny dotarł, jak wyżej powiedziano104,
do Antiocha i cieszył się u tego króla wielkim poważaniem; nie dla innej
zresztą zalety, jak tylko dlatego że od dawna rozważając plany wojny
z Rzymem w nikim innym nie mógł znaleźć odpowiedniejszego partnera
rozmów na taki temat. A zdanie Hannibala było zawsze jedno i to samo:
„Prowadzić wojnę w Italii. Italia dostarczy zewnętrznemu wrogowi zarówno
środków utrzymania, jak i żołnierzy. Gdyby tam nie prowadziło się żadnych
działań., a pozwoliło się narodowi rzymskiemu prowadzić siłami i zasobami
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Można mieć wątpliwości, czy poseł Antiocha III zniżył się do roli błagającego
(łac. deprecari institit). Pozycja króla nie stwarzała przecież do tego żadnych podstaw.
103
Według Appiana, Wojny syryjskie 9, w skład poselstwa wchodził tu również P. Korneliusz
Scypion Afrykański, co - jak się zdaje — zasługuje na wiarę.
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Italii wojnę poza Italią, to ani król, ani żadne państwo nie dorówna
Rzymianom"105.
Dla siebie Hannibal usilnie żądał stu okrętów wojennych, dziesięciu
tysięcy piechoty i jednego tysiąca jazdy: „Z tą flotą udałby się najpierw do
Afryki. Jest bowiem głęboko przekonany, że i Kartagińczyków potrafiłby
porwać do powstania. Gdyby ci się ociągali, to on sam wywoła w którejś
stronie Italii wojnę z Rzymem. Król powinien ze wszystkimi siłami przenieść się do Europy i.trzymać wojska gdzieś w Grecji, nie przeprawiając się
dalej, ale — co by wystarczyło do robienia wyobrażenia i wieści o wojnie —
będąc w stanie gotowym do przeprawy".
PRÓBA AGITACJI WOJENNEJ W KARTAGINIE

61. Nakłoniwszy króla do tej myśli Hannibal uważał, że trzeba do tego
przygotować nastroje wśród ludzi swego kraju. Listu nie odważał się pisać,
żeby przypadkiem nie został przejęty i nie zdradził całego przedsięwzięcia.
Znalazł jednak w Efezie niejakiego Arystona z Tyru, którego zręczność
wypróbował w mniejszych usługach. Tego zarzucił częścią darami, częścią
obietnicami nagród, którym również król przytaknął, i pchnął z poleceniami
do Kartaginy. Podał mu imiona ludzi, z którymi miał wejść w porozumienie,
i zaopatrzył go także w tajne znaki, po których tamci mieli bez wątpliwości
poznać, że są to polecenia od niego.
Na tym Arystonie kręcącym się po Kartaginie i na celu jego przybycia poznali się jednak nieprzyjaciele Hannibala wcześniej niż jego przyjaciele.
I najpierw rozpowszechniła się rzecz w rozmowach toczonych w grupach i przy
towarzyskich spotkaniach, potem zaś pewni ludzie odezwali się w radzie
państwowej, że niczego nie załatwiło się przez wygnanie Hannibala, jeżeli
on nie będąc na miejscu może wywoływać przewrót i kuszeniem ludzi
mącić sytuację w państwie: „Jakiś przybysz tyryjski, Aryston, zjawił się
z masą poleceń od Hannibala i króla Antiocha; pewni ludzie prowadzą
z nim rozmowy tajemne; knuje się w ukryciu to, co wkrótce na zgubę
wszystkich wybuchnie".
Wszyscy wołali zgodnie, że Arystona należy wezwać i wybadać, po co
przybył, a jeśli się nie wytłumaczy, odesłać z posłami do Rzymu: „Dosyć
poniesiono kary za pochopność jednego człowieka. Prywatnie ludzie będą
błądzić na własną szkodę, lecz państwo musi się ustrzec nie tylko od winy,
ale nawet od pomówienia go o winę".
Wezwano Arystona. Ten jednak bronił swej niewinności, a jako najsilniejszy
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Jeśliby plan Hannibala, znany przecież tylko z nieprzychylnej ma tradycji rzymskiej,
odpowiadał rzeczywistości, to zakładałby on jakiś dłuższy czas na przygotowanie wyprawy
zarówno Hannibala, jak i króla.

argument na swoją obronę podawał fakt, że do nikogo nie przyniósł
żadnego pisma. Zresztą powodu swego przybycia nie tłumaczył zadowalająco.
A najbardziej plątał się w tym, że zarzucano mu rozmowy tylko z ludźmi
stronnictwa barcyńskiego.
Wynikła z tego sprzeczka. Jedni kazali go pojmać od razu jako szpiega
i trzymać pod strażą, inni twierdzili, że nie ma powodu do robienia
ruchu: „Zły by się dało przykład zatrzymując przybyszów bez powodu.
To samo może potem spotkać Kartagińczyków, zarówno w Tyrze, jak
i w innych uczęszczanych przez nich punktach handlowych".
Tego więc dnia sprawę odłożono na później. Aryston zaś postąpił
wobec Punijczyków po punicku: gdy tylko nastał wieczór, zawiesił tabliczki
z pismem na najbardziej uczęszczanym miejscu, gdzie codziennie zasiadali
urzędnicy, o trzeciej straży nocnej wsiadł na okręt i uciekł.
Następnego dnia, gdy sufeci zasiedli celem sprawowania sądów, zauważono
te tabliczki, zdjęto je i przeczytano. Treść ich mówiła, że prywatnych poleceń nie miał do nikogo, tylko oficjalne do rady starszych. Tak nazywał się
ich senat. W ten sposób winie nadany został charakter publiczny i dochodzenie w stosunku do jednostek straciło na znaczeniu.
Uznano jednak za wskazane wyprawić do Rzymu poselstwo, które by
sprawę przedstawiło konsulom i senatowi; i jednocześnie przedłożyło skargę
na krzywdy ze strony Masynissy.
ZATARG MASYNISSY Z KARTAGINĄ

62. Masynissa zorientowawszy się, że Kartagińczycy popsuli sobie opinię,
a między sobą są skłóceni — bo wybitne jednostki z powodu rozmów
z Arystonem były podejrzane radzie państwa, a rada z powodu doniesienia
ze strony tegoż Arystona podejrzana ogółowi ludności — doszedł do wniosku,
że jest okazja, by im dokuczyć. Spustoszył nadmorskie ich tereny, a kilka
miast, płacących Kartagińczykom daninę, zmusił do płacenia jej jemu
samemu106. Okolicę tę nazywają Emporiami. Jest to wybrzeże Małej Syrty,
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Spór Masynissy z Kartaginą o Emporie w Afryce trwał dłuższy czas, ale załatwienie
go przez senat rzymski na korzyść Masynissy przypadło — według Polibiusza, Dzieje XXXII 2 —
dopiero na lata około 159/158 p. n. e. Polibiusz pisze, że kilka razy jeździły poselstwa od
jednych i drugich do Rzymu. Mogło więc jeździć i rzymskie poselstwo do Afryki dla
wglądnięcia w sprawę na miejscu. Ale czy w poselstwie takim mógł uczestniczyć Scypion
Afrykański, jak to czytamy pod koniec tej księgi Liwiusza, już teraz, w roku 193 p. n. e., zwłaszcza
że w tymże roku miał posłować również do Antiocha (por. przyp. 103)? I czy w ogóle w nim
uczestniczył, skoro zmarł wprawdzie w roku 183 p. n. e., ale już przedtem musiał się
bronić przed atakami przeciwników w Rzymie? Dla ścisłości jednak musimy dodać, że określenie
Polibiusza datującego początek sporu na czas „niedługo przed opisywanymi (w księdze XXXII)
czasami", tj. niedługo przed rokiem 159/8 p. n. e., nie jest precyzyjne.

ziemia urodzajna, z jednym miastem Leptis. Płaciło onoKartagińczykom
jeden talent podatku dziennie.
Ten to kraj Masynissa wprawił cały w niepokój i wywołał wątpliwości
co do tego, do kogo on należy: do jego królestwa czy do Kartagińczyków.
A ponieważ dowiedział się, że Kartagińczycy wybierają się w poselstwie
do Rzymu dla oczyszczenia się z zarzutów i zarazem ze skargą na niego,
sam również wyprawił tam posłów, żeby i ważkość owych zarzutów podnieśli, i kłócili się o prawo do pobierania podatków.
W Rzymie wysłuchano najpierw Kartagińczyków w sprawie tego przybysza tyryjskiego. Senatorów przejęło to troską, żeby nie trzeba było prowadzić wojny jednocześnie z Antiochem i Punijczykami. Złe sumienie
Kartagińczyków najbardziej obciążało podejrzeniem to, że człowieka owego
postanawiali uwięzić i odesłać do. Rzymu, ale nie przypilnowali ani jego
samego, ani jego okrętu.
Następnie zaczęły się targi z posłami króla o ów kraj. Kartagińczycy
bronili swej racji prawem granic. Miał on leżeć w obrębie granic, którymi
Publiusz Scypion określił teren mający podlegać Kartaginie, i miał temu
dać wyraz również sam król, gdy w pościgu za uciekającym z jego królestwa
Aftirem, wałęsającym się z częścią Numidów koło Cyren107, prośbami starał
się u Kartagińczyków o zezwolenie na przejście przez ten teren jako niewątpliwie do nich należący z prawa.
Numidzi natomiast dowodzili, że Kartagińczycy mówiąc o wyznaczaniu
granic przez Scypiona kłamią: „Zresztą jakiż teren w Afryce, gdyby się
miało sięgać do prawdziwego źródła prawa, jest własnością Kartagińczyków?
Obcym przybyszom, proszącym o łaskę, dano na zbudowanie miasta tyle
miejsca, ile mogli objąć pociętą skórą wołu. Jak daleko więc wyszli poza
swą siedzibę Byrsę, wszystko to nabyli przemocą i zajmują nieprawnie.
A gdy chodzi o teren, o którym mowa, to również nie mogą udowodnić
nie tylko tego, by go zawsze posiadali, odkąd posiadać zaczęli, lecz nawet tego,
by go dawno posiedli. Bo zależnie od sprzyjających okoliczności rościli
sobie do niego prawo już to oni, już to królowie numidyjscy, i zawsze
był w posiadaniu tego, kto więcej znaczył zbrojnie. Niech więc pozwolą,
by rzecz należała do tego, w którego posiadaniu była, zanim Kartagińczycy
stali się wrogami Rzymian, a król numidyjski przyjacielem i sprzymierzeńcem, i niech nie przeszkadzają w zajmowaniu terenu przez tego, kto
go utrzymać potrafi".
Odpowiedź posłom jednej i drugiej strony postanowiono dać taką, że
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Koło Cyren (łac. circa Cyrenas) — tj. koło miasta Kyrene w północnej Afryce,
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wtedy naocznie zetknął (o ile w ogóle pościg za Aftirem nie był dla niego tylko pretekstem
do bliższego zapoznania się z tym pasem nadmorskim).

wyśle się do Afryki ludzi, którzy na miejscu będą pośredniczyć między
narodem kartagińskim i królem.
Wysłano tam Publiusza Scypiona Afrykańskiego, Gajusza Korneliusza
Cetegusa i Marka Minucjusza Rufusa. Ci jednak wysłuchawszy i zbadawszy
sprawę pozostawili wszystko w zawieszeniu, nie opowiadając się za żadną
z obu stron.
Czy oni to zrobili z własnej woli, czy też dlatego że takie mieli
polecenie, nie jest to tak jasne, jak widać raczej, że w owych okolicznościach było pożądanie, by strony pozostawić w stanie otwartego sporu.
Bo gdyby nie o to tu chodziło, to przecież jeden Scypion czy to na
podstawie znajomości rzeczy, czy też dzięki swemu autorytetowi, jako
człowiek tak bardzo zasłużony wobec jednej i drugiej strony, mógłby ten
spór zakończyć jednym skinieniem.

